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وزير امور خارجه با ابراز رضايت از مذاكرات انريكه مورا درتهران :گفتوگوها متمركز بر شكستن بنبست وين است
توافق تهران و رياض در دسترس؛ وزيرخارجه عربستان گفتوگوهاي كشورش با ايران را دوستانه و صميمي خواند

سازمان بهداشــت جهاني ،واكسن
ســينوفارم را تأييد و اثربخشــي آن
را 79درصد اعالم كــرده ،اما حرف و
حديث در مورد اين واكســن چيني
همچنــان زيــاد اســت و بهتازگي
ادعايي درباره اثربخشــي ۵درصدي
اين واكســن در برابر ابتال به عفونت
كرونا در ايران جنجالي شــده است.
بهگزارش ســايت نيچر ،ســينوفارم
در كنــار ديگر واكســن چيني بهنام
سينووك ،باالترين ميزان استفاده را
در سراســر جهان دارد .در ايران نيز
پوشــش حداكثري واكسيناســيون
در همه گروههاي ســني با واكســن
سينوفارم انجام شده است .صفحه11
را بخوانيد.
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بيروت و قندهار
زير آتش

با ازسرگيري تحركات نظامي
مسيحيان افراطي در لبنان،
خيابانهاي بيروت به صحنهجنگ
تبديل شد

مرحله دوم پويش «تهران دوباره
جان ميگيرد» آغاز شد

ناكارآمدي طالبان در تأمين
امنیت افغانستان ،شيعیان را
قرباني اختالف رژيم حاكم و گروه
داعش خراسان كرده است

شهرداري تهران در اين پويش
با تجهيز 22ايستگاه مترو
22اتوبوس سيار و  220مسجد
بهصورت داوطلبانه متولي
واكسيناسيون افراد كمبرخوردار
و اقشار آسيبپذير شد

عكس :همشهري /منا عادل

ونهای سیار تزریق واکسن محله
به محلــه در مناطق حاشــیهای،
کلونیهــای آســیبدیدگان،
محل تجمع معتــادان متجاهر و
کمپهای ترک اعتیــاد ،مناطق
تجمع کارگــران ســاختمانی و
مهاجــران غيررســمي ،مراکــز
جمــعآوری زبالــه و بازیافــت و
پارکها ،مشغول بهكارند .شما هم
اگر افــرادي از گروههاي خاص را
ميشناسيد با  137تماس بگيريد.
صفحههاي 3و  12را بخوانيد.

در حمله انتحاري به مسجد جامع
فاطميه در قندهار ،دستكم 37نفر
شهيد و بيش از 70نفر هم مجروح
شــدند .مســجد جامــع فاطميه،
بزرگترين مسجد شيعيان در شهر
قندهار است .حمله هنگام برگزاري
نمازجمعه و دقيقا يك هفته بعد از
حمله مشابه در قندوز صورت گرفت.

يادبود شهداي
افغانستان در تهران

مراسم گراميداشت شهداي
نمازگزار مسجد قندوز افغانستان
بههمت شهرداري برگزار شد
صفحههاي  3و 23
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علیه فراموشی فرهنگ

رئيسجمهور :رفع مشكالت معيشتي به هيچ وجه نبايد
ما را از توجه به مسائل فرهنگي بازدارد

گره وين در بروكسل باز ميشود

ايران و اتحاديه اروپا تا 2هفته ديگر با هدف احياي توافق هستهاي در بلژيك پاي ميز مذاكره مينشينند

ايران و اتحاديه اروپا 2هفته ديگر در بروكسل
دیپلماسی پاي ميز مذاكره مينشــينند .اين ماحصل
رايزنيهاي نماينده اتحاديه اروپا در تهران با
معاون سياسي وزارت خارجه است .البته مذاكرات پيشروي
علي باقري كني در مقر اتحاديه اروپا در بروكسل دوجانبه
خواهد بود و ارتباطي با كميسيون مشترك برجام كه در وين
تشكيل ميشد ،ندارد .هرچند درباره محورهاي مذاكرات در
بروكسل اطالعاتي منتشر نشده ،اما گمانهزنيها حاكي از آن
است كه اين گفتوگوها مقدمهاي براي آغاز دوباره مذاكرات
وين بر سر احياي برجام است .روزنامه اماراتي نشنال نيز به
نقل از مقامات اروپايي در همين زمينه نوشــت كه ديدار
مقامات اتحاديه اروپا و ايران نتوانســته به توافق بر سر بازه

توافق تهران و رياض در دسترس

پاسخ به منتقدان سفرهاي استاني

توجيه منتقدان درخصوص داليل سفرهاي استاني بخش محوري صحبتهاي رئيسي در
اين سفر بود .رئيسجمهور در اجتماع نخبگان ،علما ،خانوادههاي شهدا و قشرهاي مختلف
مردم گفت :برخيها به سفرهاي استاني خرده ميگيرند و ميگويند كه اين سفرها پرهزينه
است ،اما بنده ميگويم اگر رئيسجمهور به استانها سفر نكند ،چگونه مشكل كارخانهاي
كه ۸۷درصد عمليات احداث آن انجام شده و براي ۱۳درصد باقيمانده8 ،سال معطل مانده،
حل خواهد شد! اگر رئيسجمهور و مديران براي حل مشكالت در ميانه ميدان حضور نداشته
باشند ،بسياري از مشكالت حل نخواهد شد .پروژههاي بسياري هستند كه با تزريق اعتبارات
اندك و رفع مشكالت كوچك تكميل میشــوند و به بهرهبرداري ميرسند و بنده بهعنوان
رئيسجمهور مصمم هستم به حضور در ميان مردم و به مديريت ميداني مسائل ادامهميدهم.
اميدواري 40درصدي مردم به سفرهاي استاني

خبرگزاري جمهوري اسالمي  -ايرنا  -در يك نظرسنجي ۴سؤالي به ارزيابي انتظارات مردم
از سفرهاي استاني رئيسجمهور پرداخته است .براساس آخرين برآوردهاي اين نظرسنجي
حدود ۵۰درصد مخاطبان از متوســط تا زياد اخبار اين سفرها را پيگيري ميكنند .اينكه
سفرهاي استاني و حضور بيواسطه مســئوالن در بين مردم تا چه حد در رفع مشكالت
جامعه مؤثر است سؤال دوم اين نظرسنجي بوده است .حدود ۵۰درصد پاسخدهندگان به
اين سؤال نيز اعالم كردهاند نسبتا و چهبسا زياد به اثربخشي اين سفرها اميد دارند .نزديك
به ۳۸درصد مردم اطالع دقيقتر از مشكالت مردم را مهمترين اثر سفرهاي استاني اعالم
كردهاند .برنامهريزي براي رفع مشكالت ،رفع مشكالت طرحهاي نيمه تمام ،ايجاد اميد در
جامعه و افزايش سرمايه اجتماعي ،تقويت روحيه مردمي بودن در مديران استاني و ايجاد
رابطه نزديك بين مردم و مسئوالن با فاصله در رتبههاي بعدي انتظارات مردم از اين سفرها
قرار دارند .هر كدام از اين انتظارات در نهايت سهمي به اندازه ۱۷درصد در انتظارات مردم
داشتهاند .رقمي نزديك به ۴۰درصد نيز جزو كساني بودهاند كه نسبتا و حتی خيلي زياد
به تحقق وعدههاي استاني اميدوار هستند و در نهایت نزديك به ۴۳درصد اصال اميدي به
عملي شدن مصوبات سفرهاي استاني نداشتهاند.

قولهاي رئيسي به مردم در سفر به استان فارس

مكث

بازديدهاي رئيسجمهور از پروژههاي مختلف استان فارس و حضور در ميان مردم
برخي روستاهاي اين استان ،طرح برخي درخواستها خطاب به سيدابراهيم
رئيسي را به همراه داشت كه رئيسجمهور در جواب آنها قولهايي داد 6 .وعده
رئيسي در پاسخ به مطالبات مردم استان فارس به شرح زير است:
كاهش مشكالت ناشي از خشكسالي
قطع دست دالالن در تامين نهادههاي دامي
تكميل بيمارستان روستاي كناره مرودشت
تكميل كارخانه كاغذ زاگرس فارس
تامين اشتغال و مسكن قهرمانان ورزشي
اعتبار ۶هزار ميليارد توماني براي بيش از ۱۰۰طرح استان فارس

ســيگنالهاي مثبت ميان تهران و رياض همچنان در ميانه
تحوالت برجامي ادامه دارد .فيصــل بنفرحان ،وزير خارجه
عربستان كه به آمريكا سفر كرده به روزنامه فايننشال تايمز
گفت كه گفتوگوهاي اين كشــور با ايران دوستانه و صميمي
(محترمانه) است .بنفرحان همچنين با آنتوني بلينكن ،وزير
خارجه آمريكا ديدار كرد و در بيانيهاي اعالم كرد كه دوطرف
در اين ديدار درباره برنام ه هستهاي ايران و مذاكرات بينالمللي
مرتبط با اين مسئله گفتوگو كردهاند .وزير خارجه عربستان
پيش از ديدار با بلينكن ،با رابرت مالي نيز ديدار کرد و در اين
نشستايران و توافق هستهاي محور اصلي رايزنيهای دوطرف
بود .تاكنون جزئياتي از مذاكرات ايران و عربســتان در عراق
منتشر نشده اما طبق گزارشها اين گفتوگوها بر سر اختالفات
منطقهاي و جنگ يمن بوده اســت .همچنين برخي رسانهها
گزارش دادهاند كه در دور چهارم مذاكرات كه همزمان با نشست
مجمع عمومي سازمان ملل در بغداد برگزار شد2 ،كشور توافق
كردند تا كنسولگريها در مشهد و جده بهزودي بازگشايي شود.

زماني ازسرگيري مذاكرات احياي توافق هستهاي در وين
منجر شود اما دو طرف طي روزهاي آتي در بروكسل نشستي
خواهند داشت تا رايزنيهاي بيشــتري انجام دهند .البته
معاون سياسي وزارت خارجه در ديدار با مورا بار ديگر تأكيد
كرد كه ايران براي مذاكرات جدي كه نتيجه آن توافق عملي
و نه توافق كاغذي باشد ،همواره آماده است .باقري همچنين
به نماينده اتحاديه اروپا گفت كه ايــران درباره اراده واقعي
آمريكا براي بازگشــت به تعهداتش ترديد جدي دارد و از
بيعملي طرفهاي اروپايي در اجراي تعهدات برجامي نيز
انتقاد كرد .همزمان با ايــن ديدار كه همه طرفهاي توافق
هســتهاي بر اهميت آن تأكيد كرده بودنــد ،وزير خارجه
كشورمان با همتاي روس خود نيز گفتوگوي تلفني داشت.
اظهارنظرها و رايزنيهاي مقامات خارجي از آمريكا تا چين
درباره توافق هستهاي ادامه داشت تا همچنان همه نگاهها به
تهران باشد و برجام در صدر اخبار سياست خارجي رسانهها.
نخستين گفتوگوها در تهران مثبت بود

حسين اميرعبداللهيان در گفتوگو با سرگئي الوروف ،ديدار
باقري با مورا را مثبت دانست و گفت كه دوطرف ضمن ابراز
رضايت از مذاكرات ،براي تــداوم آن ابراز آمادگي كردهاند.
اميرعبداللهيان افزود :گفتوگوهــاي جاري با انريكه مورا
متمركز بر يافتن راهحلهاي عملي براي رفع مشــكالت و
بنبست كنوني در وين اســت كه بهدليل مواضع و رويكرد
تعهدگريز واشنگتن در رفع كامل و مؤثر تحريمهاي يكجانبه
و غيرقانوني اين كشور بهوجود آمده است .به گزارش ايسنا،
سرگئي الوروف ،وزير امور خارجه روسيه نيز در اين تماس
تلفني ضمن اســتقبال از گفتوگوهاي انجام شده تأكيد

جدل برای جدل

قيد محرمانگي چرا و چگونه بر پيشاني قانون رسيدگي به دارايي مقامات و كارگزاران نظام خورد؟
فرقي نميكند كه بحث
مجلس سبك برخورد نيروي
انتظامي با يك شهروند
باشــد يا طوالنی شــدن صفهاي
واكسيناســيون يا چرايــي مثال به
سرانجام نرسيدن لوايحي جنجالي
همچون پالرمو يا سيافتي؛ داستان
تكراري قبض و بسط يك موضوع ملي
در ظرف كوچك سياسي موافقان و
مخالفان موضوعات اســت؛ ظرفي
چنان كوچك كه آنچه در اين ميان
ذبح ميشود منافع ملي است و حق
مردم.
بحث ،نفي جدلها و رودرروييهاي
صاحبنظران سياسي براي ورود به
موضوعات روز كشور نيست كه البته
تنازع در عالم سياست شرط پويايي
و ســامت عالم سياست است؛ آنچه
در اين ميان محل نقد و ايراد اســت
ناديده گرفته شدن منافع مردم ،اميد
اجتماعي و ســرمايه اجتماعي نظام
است كه رفتهرفته در منازعات سياسي
جريانها و طيفهاي سياسي كشور
بر سر موضوعات اساسي كشور و ملت
تحليل ميرود.
نداشــتن خــط قرمز بــراي رقابت
سياسي در مباحث كالن و مهم كشور
سبب شده اســت مردم در كشاكش
جدلهاي كالمي سياسيون سرگردان
شوند و در نهايت ميان اين سرگرداني
آنچه عايد جامعه ميشود تلنباري از
اتهامات اســت كه چهرهها و فعاالن
سياسي نثار يكديگر كردهاند.
نمونه اخير اين تنازعات سياســي و
جدلهاي لفظي بر ســر موضوعات
مطرح ،قانون رســيدگي به دارايي
مقامات ،مسئوالن و كارگزاران نظام
است .این قانون كه حدود 9سال قبل
توسط مجمع تشــخيص مصلحت
نظام بر مصوبه مجلس هشــتميها
قید محرمانگی خورده است ،به بهانه
جديد رودررويي سياســي موافقان
و منتقــدان مجلــس يازدهم بدل
شــده و در اين فضا برخي از چهرهها
و صاحبنظران سياسي طيف مقابل
مجلس اصولگراي يازدهم بدون درنظر
گرفتن خطاي روايتي ،مجلس يازدهم
را مقصر جلوه ميدهنــد و داعيهدار
شفافيت و تقبيح محدود كردن آن از
سوي طيف مقابل خود شدهاند .مانور
بر سر اين موضوع و سود جستن نفع
برندگان خارجنشين از اين مدعا چنان
است كه صداي روايت حقيقي در آن
گمشده و ديگر شنيده نميشود كه
چرا و چگونه قانون رسيدگي به دارايي
مقامات مهر محرمانه خورد و هدف از
زدن اين مهر بر پيشاني اين قانون چه
بود .آنچه شنيده ميشود نامحرم تلقي
شدن مردم از داستان دارايي مسئوالن
است و ايجاد شــكافي كه از پي اين
جدلها ميان مسئوالن و عامه مردم
بزرگتر از قبل خواهد شد.
داستان از كجا شروع شد؟

براســاس اصل  ۱۴۲قانون اساسي

دارايي رهبر ،رئيسجمهور ،معاونان
رئيسجمهــور ،وزيران و همســر و
فرزندان آنان قبــل و بعد از خدمت،
توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي
ميشــود كه برخالف حق ،افزايش
نيافته باشد.
نخســتينبار هفدهم ارديبهشتماه
9سال قبل بود كه مجلس هشتميها
قانوننويسي براي اجراي اين ایده را
عملي و «قانون رســيدگي به دارايي
مقامــات ،مســئوالن و كارگزاران
جمهوري اسالمي ايران» را مصوب
كردند؛ قانوني كه با ايراداتي از سوي
شــوراي نگهبان روبهرو شد و بعد از
آن مصوبه براي تعيينتكليف نهايي
به مجمع تشــخيص مصلحت نظام
ارجاع داده شــد و حدود 3سالي در
كميتهها و كميســيونهاي مجمع
در رفتوآمــد بــود .در نهايت نهم
آبانماه سال  94يعني حدود 6سال
پيش اين مصوبه با اعمال اصالحاتي
از ســوي مجمع تأييديه گرفته و با
امضاي آيتاهلل هاشميرفسنجاني،
رئيس وقت مجمع براي اجرايي شدن
به قوه مقننه ابالغ و ارجاع داده شد.
اصالحاتي كه از ســوي مجمع مورد
تأكيد قرار گرفت ،در بحث چگونگي
اطالعرساني اين اموال است كه منع
انتشار و دسترسي عموم روي آن آمده
است .در ماده  ۵اين قانون تصريح شده
كه «فهرست داراييهاي افراد مشمول
و نيز اســناد و اطالعات مربوط به آن
به جز در مواردي كــه در اين قانون و
آييننامه ذيل آن تعيين شده است،
محرمانه بوده» و براي افشا و انتشار
آن مجازات تعييــن ميكند .يعني
اطالعات در ســامانهاي زيرنظر قوه
قضاييه «ثبت» ميشود ،ولي «اعالم
عمومي» نميشود.
حدود 70روز بعد از ارجاع اين قانون
به مجلس،علي الريجاني ،رئيس وقت
مجلس قانون را ابالغ كــرد .از زمان
ابالغ قانون اگرچه قيد بــازه زماني
6ماهه بــراي اجراي آن آمــده بود،
اما اجراي قانون تا 5ســال بعد يعني
خردادماه ســال 98به تعويق افتاد؛
تا اينكه سیدابراهيم رئيسي ،رئيس
وقت قوه قضاييه حكم بر اجرايي شدن
اين قانون و نوشتن آييننامه اجرايي
آن را داد.
براساس آييننامه اجرايي اين قانون
به اســتناد ماده  ۵قانون فوقالذكر

كه اطالعات مســئوالن را محرمانه
تلقي كرده ،بند  ۲آييننامه ،سامانهاي
را «با رعايت ســازوكارهاي امنيتي،
حفظ محرمانگي و حريم خصوصي
و همچنين صحت و تماميت دادهها»
بــراي اين ثبــت اموال مســئوالن
پیشبینی کرده است.
همچنين در بنــد  ۸آييننامه اعالم
ميشود كه «فهرست دارايي مقامات
مسئول و سمتها و مشخصات افراد
مشمول و اســناد و اطالعات مربوط
به آن كه به قوه قضاييه ارائه ميشود،
محرمانه بوده و افشــاي آن ممنوع
است» .در بند ديگر آييننامه اجرايي
يعني بند  ۱۸ايــن حق به رئيس قوه
قضاييه داده شــده تا نتيجه بررسي
اموال و دارايي مســئوالن ذكر شده
در اصل  ۱۴۲قانون اساسي را منتشر
كند.
چرا انتقادها به ســمت مجلس
يازدهم نشانه رفت؟

موازي اين روند و با فاصلهاي 2ساله
از زمان اجرا شــدن ايــن قانون نيز
مجلس يازدهميها بررسي طرحي
را در دستور كار كميسيون حقوقي
و قضايي دارند كه ســازمانها را نيز
موظف ميكند تا اطالعــات مالي و
اقتصادي مسئوالن را در اين سامانه
به اشتراك بگذارد و البته باز هم قيد
محرمانــه در آن ديده شــده و مورد
تأكيد قــرار گرفتــه اســت .ماجرا
اينجاســت كه اتفاق جديدي در اين
حوزه نيفتاده و 2ســالي ميشود كه
مسيرهاي تطبيق اموال و داراييهاي
مســئوالن ،صرفــا بهخوداظهاري
مقامات محدود نشده و از مسيرهاي
متعــدد ديگري نيز اخــذ اطالعات
صــورت خواهــد گرفــت و دادهها
در ســامانهاي كه زيرنظر مستقيم
رئيس قوه قضاييه اســت نگهداري و
جمعآوري ميشود .البته در شرايط
فعلي و در لــواي مطالبــه مردمي
شــفافيت از مجلــس يازدهميها،
مجلس ميتواند در قالب طرحي كه
براي وسيعتر كردن دامنه شفافيت
مالي مسئوالن در كميسيون قضايي
دارد قيد محرمانگي را از اين سامانه
بردارد و مجدد مسيري را كليد بزند
كه در حوزه بحث شــفافيت مالي و
داراييهاي مسئوالن نظام باعث ايجاد
تغييراتي جدي شود.

كرد كه متعاقب ديدار مفصل هفته قبل با امير عبداللهيان
در مســكو ،به همكاران خود در وزارت امور خارجه روسيه
ماموريت داده است تا در مشــورت نزديك با همتايان خود
در جمهوري اســامي ايران موضوعات مرتبط با برجام را
پيگيري كنند.
چين :آمريكا تحريمها عليه ايران را لغو كند

در سوي ديگر اما ســخنگوي وزارت خارجه چين نيز بار ديگر
موضع اين كشور درباره توافق هســتهاي را تكرار كرد و گفت
آمريكا كه باعث تجديد تنش پيرامون مسئله هستهاي ايران
شده ،بايد سياست اشتباه «فشــار حداكثري» عليه ايران را
اصالح ،تحريمهــاي غيرقانوني عليه ايران را رفــع و از اعمال
تحريمهاي جديد عليه این کشــور خودداري كند و برجام را
هرچه زودتر به مســير خود بازگرداند .ژائو ليجيان ادامه داد:
ايران بارها بر تعهد خود به برجام و آمادگياش براي بازگشت به
مذاكرات جهت تداوم پايبنديها تأكيد داشته است .طرفين بايد
با اقدامهاي عملي به درخواستهاي معقول ايران پاسخ دهند و
بهدنبال ازسرگيري فوري مذاكرات و حصول پيشرفت باشند.
سفر منطقهای برجامي مالي و تأكيد آمريكا بر ديپلماسي

با افزايش تحوالت مرتبط با برجام كاخســفيد خبر داد كه
رابرت مالي ،نماينده آمريكا در امور ايران در روزهاي آينده به
امارات متحده عربي ،عربستان سعودي و قطر سفر ميكند
تا درباره مذاكــرات وين و احياي برجــام رايزني كند .جن
ساكي ،سخنگوي كاخ سفيد نيز در نشست خبري در پاسخ
به ســؤالي مبني بر اينكه آيا دولت آمريكا از پيشنهادهاي
مطرحشده از سوي دولت رژيم صهيونيستي براي داشتن يك
«پلن  »Bدرصورت شكست مذاكرات هســتهاي با ايران،
استقبال ميكند يا نه ،گفت :تمركز ما بر ديپلماسي است.
ديپلماسي بستر تالشهاي ما در برهه فعلي است .قصد ندارم
در اين موقعيت فرضيهاي را مطرح كنم .ما مشتاقيم كه به
وين بازگرديم و مذاكرات را ادامه دهيم.

مكث

سفرهاي استاني رئيسجمهور پس از مناطق كمتر برخوردار مرزي جنوب
دولت
غرب كشور به استانهاي مركزي كشور نزديك شد .هفتمين سفر استاني
سيدابراهيم رئيسي در روزهاي بزرگداشت حافظ شيرازي به مقصد فارس
انجام شد .رئيسي برنامه سفر استاني اين هفته خود را يك روز زودتر شروع كرد و پنجشنبه
به مناطق مختلف اين استان سركشي كرد.
پروژههاي معطل مانده و نيازمند رسيدگي فوري ،دستور كار نخست رئيسي در اين سفر بود
و برنامههاي بازديد خود را در چارچوب كنترل مسائل اضطراري اين استان تنظيم كرده بود.
او همزمان با اين سفر بهتدريج از رويكردهاي فرهنگي دولتش نيز رونمايي كرد .رئيسي تأكيد
داشته اقتصاد اولويت نخست دولتش است ولي بهنظر ميرسد بهتدريج با پيشبينيهاي
بازگشت اقتصاد كشور به مسير رشد ،سياستهاي فرهنگي و اجتماعي خود را هم دنبال
كند .سفر به منطقه تاريخي و فرهنگي فارس زمینه طرح اين مواضع از سوي رئيس دولت
سيزدهم را فراهم كرده بود.
رئيسي در تختجمشيد در سخنان كوتاهي گفت :بناها و مواريث تاريخي نظير تختجمشيد
نشان از هنر واالي ايرانيان از سدههاي گذشته دارد كه امروز با گذشت قرنهاي متمادي
همچنان مايه حيرت و ستايش است .پيام ديگر بناي تختجمشيد خطاب به ستمگران
است كه ببينند سرنوشت كســاني كه به مردم ظلم ميكنند ،چيست .رئيسجمهور در
پايان سفر ،استان فارس را مهد تمدن ،فرهنگ و ادب فارسي خواند كه آثار تمدن و مدنيت
در جايجاي اين استان به چشم ميخورد .بهگزارش پاد ،رئيسي درباره بازديد خود از آثار
تاريخي و فرهنگي استان فارس گفت :رفع مشكالت معيشــتي به هيچ وجه نبايد ما را از
توجه به مسائل فرهنگي بازدارد .در دولت سيزدهم حوزه فرهنگ هيچگاه اولويت خود را
از دست نخواهدداد.
رئیسی همچنین در بازدید از آرامگاه حافظ او را ستاره درخشان غزل و شعر فارسی و حافظ
هویت ملی و دینی ایرانیان خواند و افزود  :غزلیات حافظ پیام توحید و خداباوری اســت و
دیوان او که ایرانیان آن را در کنار قرآن کریم بر طاقچههای خود دارند ،پر از حکمت است.
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شفافيت اموال مقامات چگونه قيد
محرمانه خورد؟
غالمرضا مصباحي مقدم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اعالم داراييهاي مسئوالن نظام در مجلس
هشتم تصويب شــد و به شوراي نگهبان رفت.
شوراي نگهبان ايراداتي گرفت و آن را به مجلس
بازگرداند .مجلس اصالحاتي در اين قانون انجام
داد و سپس آن را به مجمع تشخيص مصلحت
نظام فرستاد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام كار بسيار زيادي
روي اين طــرح انجام داد .بــراي مثال تعبير
«مســئوالن نظام» كه در طرح آمده بود ،دقيق
نبود .بر اين اساس قرار شد كه تعبير «مقامات
نظام» جايگزين شــود و مبنا قرار بگيرد .يعني
افرادي که مســئوليت مديركل به باال دارند و
معادل اين جايگاه در ساير نهادها ،اموال خود را
به قوهقضاييه اعالم كنند .قوه قضایيه هم امكان
راستي آزمايي اين گزارشها را داشته باشد .البته
اين امكان هم كامال فراهم است چون اطالعاتي
از انواع اموال در نهادها و سامانههاي متعدد نظام
از امالك و خودروها تا ذخاير پولي و ارزي وجود
دارد كه قوه قضاييه ميتواند اين امور را رصد و
بررسي كند.
نكته مهم اين اســت كه قبل از مسئوليت اين
گزارش اموال داده شود و قبل از پايان يك دوره
مسئوليت بررسي شود كه آيا بهصورت غيرقابل
پيشبيني به ثروت و داراييهاي مسئوالن اضافه
شده يا خير.
قوه قضاييه موظف اســت كه بررسي كند و اگر
دارايي يك مسئول غيرقابل پيشبيني اضافه
شده است داليل آن را بخواهد كه مبادا از راههاي
نامشــروع به داراييهاي مقامات اضافه شده
باشد؛ اگر شبهه شد بررســي قضايي صورت
بگيرد و نهايتا اگر ثابت شد منجر به تعليق فرد
يا عزل او شود.
اين كار بســيار خوبي بود كه در مجلس صورت
گرفت و در دنيا هم سابقه زيادي دارد .اما نكته
ديگري كه در يكي از كميســيونهاي مجمع
تشخيص مصلحت مطرح شد اين بود كه اجازه
بدهيم داراييهاي مقامات نظام در ســامانهاي
بهصورت عمومي منتشر شود و همه دسترسي
داشته باشند يا اينكه محدود به قوه قضایيه و
مسئوالن قضايي بشود كه قصد رسيدگي دارند
و ميخواهند با تخلفها برخورد كنند؟
در حقيقت مبناي نظر گــروه اول اين بود كه
دسترسي آزاد براي مردم باشد و اموال مديران
شفاف باشــد تا مردم بدانند كه چهكسي چه
داراييهایی دارد و خود مردم هم نظارت و رصد
كنند و اگر اموال افزوده شد بتوانند بازخواست و
طرح مسئله كنند.
نظر گروه دوم اما اين بود كه بايد اين دسترسي
را به مسئوالن قضايي محدود كرد و داليلي هم
براي اين موضوع داشتند كه نهايتا نظر گروه دوم
در صحن مجمع رأي آورد.
بنده شخصا با نظر گروه اول موافق بودم .در دوران
نمايندگي هم در مصاحبهاي اموال خود را اعالم
كردم و از اين جهت شخصا معتقد به شفافيت
هستم .آنچه هســت اين شفافيت مزيتهايي
در جامعه دارد كه موجب جلب اعتماد عمومي
ميشود .چنانكه ما بسيار ميبينيم و ميشنويم
در جامعه القائاتي ميشود كه موجب سلب اعتماد
عمومي است .مثال برخي ميگويند از صدر تا ذيل
مسئوالن مســئله دارند و همه فاسد هستند!
خب اين تعابير بارها در طول روز در جامعه گفته
ميشود .حال آنكه خب چنين ادعاهايي حقيقت
ندارند .چنانكه بنابر گزارشي كه توسط رئيس
وقت ديوان محاسبات تهيه شــده بود و آقاي
عادل آذر عنوان كرد كه كمتر از 2درصد مديران
كشور دچار فساد شدهاند؛ اين آمار كجا و تعبير
همه فاسدند كجا!
وقتي فرض بر اين است كه مسئوالن مورد اعتماد
مردم باشــند يكي از راههاي ايجاد اعتماد اين
است كه مردم بدانند كســي از اموال عمومي
سوءاستفاده نميكند و ميتوان اين را بهصورت
شفاف در اختيار مردم قرار داد .اما در اين ميان
برخي هم داليلي دارند كــه نبايد عموم مردم
بدانند كه بهتر اســت خودشان هم داليلشان
را بگويند.

سیاست خارجی
ادامه تنشهاي لفظي و ادعاهاي
مقامات باكو عليه ايران
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه ديروز ادعاهای جدید
الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسالمی
ایران در نشست سران کشورهای مشترکالمنافع را قویا تکذیب
کرد و آن را ساختگی دانست .علي شــمخاني دبير شوراي عالي
امنيت ملي هم درپاســخ به ادعاي او با تاكيد بر اينكه بیتوجهی
به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده،
نشانه حسننیت و تدبیر نیست ،اعالم كرد كه اتهامزنی به کشوری
که جامعه جهانی آن را بــه عنوان قهرمان مبــارزه با مواد مخدر
میشناسد ،اثری جز بیاعتبارســازی کالم گوینده ندارد .مراقب
دامهای پرهزینه شیاطین باشید .پیش از آن نخستوزير ارمنستان
ادعاهاي الهام علياف ،عليه ايران را تكذيب كرده بود .علياف ديروز
در جلسه شوراي سران كشورهاي مستقل مشتركالمنافع در قالب
يك كنفرانس ويدئويي ادعا كرد :ارمنستان بهمدت 30سال با تباني
ايران از مناطق اشغالي قبلي آذربايجان براي قاچاق موادمخدر به
اروپا استفاده ميكرد.
او همچنين مدعي شد :افزايش شديد حجم هروئين توقيف شده
پس از كنترل آذربايجان بر تعدادي از مناطق اشغالي ،حاكي از اين
امر است .نيكول پاشينيان ،نخســتوزير ارمنستان اما در اينباره
گفت :ميخواهم خاطرنشــان كنم كه ما بهطور بسيار تنگاتنگ با
نهادهاي انتظامي ايران همكاري كرده و به شكل بسيار مؤثري با
قاچاق موادمخدر مبارزه ميكنيم .من همچنين ميتوانم ارقامي را
ارائه كنم كه بهخوبي ميزان ناكام گذاشتن عمليات قاچاق موادمخدر
و كشف و ضبط موا د مخدر را نشان ميدهند .براساس برآوردهاي
او ،حجم موادمخدر كشف شده  3تا 4برابر و حتي بيشتر شده است.
پاشــينيان افزود :اين نشــان ميدهد كه نيروهاي انتظامي ايران
و ارمنستان همكاري تنگاتنگي داشــته و بهطور مؤثري با قاچاق
موادمخدر مبــارزه ميكنند .ادعا و اتهامزنــي مقامات جمهوري
آذربايجان در حالي ادامه دارد كه مقامات كشورمان بر لزوم گفتوگو
و رفع اختالفنظرها تأكيد كردند .البته در هفتههاي اخير مقامهاي
نظامي و دولتي تأكيد كردند كه تحركاتي در مرزهاي شمال غربي
با جمهوري آذربايجان عليه امنيت ايران ديده شده كه رد پاي رژيم
اسرائيل در آن وجود دارد .همچنين جمهوري آذربايجان موانعي
بر ســر مراودات مرزي ايجاد كرده و 2راننده كاميون ايراني را هم
بازداشت كرده اســت .در چنين شرايطي نيروي زميني ارتش نيز
يكي از بزرگترين رزمايشهاي چند ســال اخير را با نام فاتحان
خيبر برگزار كرد .با اين همه تنشهاي ميان تهران و باكو همچنان
ادامه دارد و بايد ديد به چه سويي پيش خواهد رفت.

چهره روز
حق سؤال از قاضي

اژهاي :چرا بايد حكمي صادر شود كه خالف ّبين شرع است؟
«اگر يك قاضي مكررا ً حكم خالف شرع ميدهد ،بايد مورد سؤال
قرار بگيرد چرا چنين احكامي صادر ميكند ».اين جملهاي است
كه رئيس قوه قضاييه در نشســت كارشناسي بررسي مشكالت
مربوط به ماده ۴۷۷بيــان کرد و به رئيس ديوان عالي كشــور و
معاونتهاي قضايــي و حقوقي قوه قضاييه براي بررســي احكام
قضــات و راهكارهاي اصالحــي درمورد نحوه اجــراي اين ماده
مأموريت ويژه داد.
غالمحسين محســني اژهاي از زماني كه بهعنوان رئيس دستگاه
قضا شروع به فعاليت كرده است ،در هر سخنراني به مواردي مهم
از نقاط ضعف دستگاه قضايي اشاره میکند و دستور بررسي و رفع
آنها را ميدهد؛ مواردي كه پيش از اين «مگو» بودهاند و نه به آنها
اشاره ميشد و نه براي رفع آنها اقدامي صورت ميگرفت؛ مواردي
مانن د لزوم تغيير قوانين به نفع زنان ،ساماندهي ممنوعالخروجيها،
شنيدن حرفهاي زندانيان و . ...رئيس دستگاه قضا اين بار به حق
ســؤال از قاضي و ماده 477قانون آيين دادرســي كيفري و رفع
مشكالت آن تأكيد كرد.
ماده ۴۷۷قانون آيين دادرســي كيفري ،در واقع درخواست اعاده
دادرسي به رئيس قوه قضاييه در پروندههايي است كه ادعا ميشود
در آنها حكم خالف ّبين شرع صادر شده است .براساس اين ماده ،اگر
رئيس قوه قضاييه رأي قطعي صادره را خالف شرع ّبين تشخيص
دهد ،پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال ميكند تا در شعبي خاص
رسيدگي شود.
حجتاالسالموالمســلمین ســیداحمد مرتضوي مقدم ،رئيس
ديوانعالي كشــور در آغاز اين جلســه گزارشــي از آخرين آمار
پروندههاي جاري مربوط به ماده ۴۷۷ارائه داد و تعداد درخواستها
براي اعاده دادرسي براساس ماده مذكور را رو به افزايش و موجب
اطاله دانســت و گفت كه اين ماده به يك معضل براي ديوانعالي
تبديل شده است.
ارائه اين گــزارش ،تأكيد رئيس قوه قضاييه بــر ورود تخصصي و
فني براي ريشــهيابي چالشهاي موجود در نظام قضايي كشور را
در پي داشت .محســنياژهاي گفت :قوانين و فرايندهاي پيچيده
درون و بيرون قوه قضاييه كه براي مردم دردسرساز بوده و موجب
فساد و كندي كار شدهاند ،بايد اصالح شــوند .وي براي نمونه به
پيچيدگيهاي قانون ماليات و فرايند صدور مجوزها اشاره كرد و
گفت كه فرايندهاي طوالني در اين حوزهها عالوه بر آنكه مشكالتي
را براي مردم بهوجود آورده ،قطعا فسادزا هم هست.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه «طوالنيشدن فرايند اعمال
ماده ۴۷۷موجب بروز نارضايتي مردم ميشود» ،به طرح اين سؤال
مهم پرداخت كه چرا اساساً يك قاضي بايد حكمي صادر كند كه
خالف ّبين شرع باشد و چرا در برخي موارد ،اين مسئله تكرار هم
ميشود؟ اگر قاضي حكم خالف ّبين شرع صادر ميكند ،بايد مورد
سؤال قرار بگيرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
رئيس دستگاه قضا در ادامه از معاون قضايي قوه قضاييه و رئيس
ديوان عالي كشور خواســت كه پروندههاي مشمول ماده ۴۷۷را
بهصورت غيرانتخابي بررسي كنند و در مواردي كه آراي محاكم يك
استان يا قاضي يك شعبه در طولماه يا چندماه خالف ّبين شرع
تشخيص داده شده ،موضوع را با جديت پيگيري كنند و علت آن
را از قاضي مربوطه جويا شوند .محسنياژهاي همچنين به معاونت
حقوقي قوه قضاييه مأموريت داد با كمك ديگر بخشهاي قضايي و
با استفاده از نظرات كارشناسان و اعضاي كميسيون قضايي مجلس
عوامل شكلگيري درخواستهاي ماده ۴۷۷را بررسي و راهكارهاي
اصالحي درمورد نحوه اجراي اين ماده را ارائه كنند.
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گزارش2

يادبود شهداي افغانستان در تهران

مراسم گراميداشت شهداي نمازگزار مسجد قندوز افغانستان
در فرهنگسراي خاوران برگزار شد

مرحله دوم واكسيناسيون «تهران دوباره جان ميگيرد» آغاز شد

تهران واكسينه و هوشمند ميشود

شهردار تهران :بايد تالش كنيم كه همراه واكسيناسيون با اقداماتي مانند فاصلهگذاري
و هوشمندسازي ،هم شهر زنده بماند و هم آسيبها به حداقل برسد

حملونقل عمومي هم جان ميگيرد

عكسها :همشهري /محمد عباسنژاد

اگرچه ميزان فوتيهای كرونا
گزارش در تهران كاهش يافته و اميد به
مهار اين بيماري بيشتر شده
است ،اما براي رسيدن به ميزان مؤثر ايمني در
جامعه بايد همچنان واكسيناسيون را ادامه
داد .براي اين منظور ،شــهرداري تهران هم
بيش از پيش پاي كار آمــده و با اختصاص
ايستگاههاي منتخب مترو ،اتوبوسهاي سيار
در ميادين شهر و استفاده از فضاي مساجد به
واكسيناســيون در تهران كمــك ميكند؛
اقدامي كه بخشــي از آن را ميتوان در قالب
اتوبوسهاي تزريق واكسن در ميادين يا معابر
پررفتوآمد شهر ديد .اين در حالي است كه
طي ماههاي گذشته نيز شــهرداري تهران
امكاناتي مانند ســولههاي بحران يا فضاي
بوســتانهاي بزرگ را براي واكسيناسيون
شهروندان اختصاص داده بود .اما از پنجشنبه
فاز دوم پويش «تهران دوباره جان ميگيرد»
طي مراســمي آغاز شــد تا واكسيناسيون
سرعت باالتري بگيرد.
بهگزارش همشهري ،شهردار تهران در مراسم
آغاز مرحله دوم پويــش «تهران دوباره جان
ميگيرد» كه در ساختمان مركزي سازمان
پيشگيري و مديريت بحران شهرداري برگزار
شد ،گفت« :بايد تالش كنيم كه با اقداماتي
مانند فاصلهگذاري ،هم شهر زنده بماند و هم
آسيبها به حداقل برسد».
عليرضــا زاكانــي افــزود« :گام اول بــراي
ارائه خدمــات مرتبط با واكسيناســيون در
۲۸مركز برداشته شد و در گام دوم راهاندازي
۲۲ايستگاه واكسيناسيون در ايستگاههاي
مترو ،بهكارگيري ۲۲اتوبوس (اتوبوسهاي
زندگي) و استفاده از ظرفيت ۲۲۰مسجد و
عالوه بر اين ،واكسيناســيون سيار از طريق
 ۱۳۷درنظر گرفته شد .در مرحله اول عمدتا
به افراد آسيبپذير خدمترساني كرديم و در
اين راه موفقيت ويژهاي كسب شد .اگر مراكز
واكسيناسيون خلوت شــدند ما باز هم بايد
آمادگي الزم را در اينباره حفظ كنيم».
او گفت« :ويژگي فرماندهــان دفاعمقدس
اين بود كه هنگام عمليات به نيروهاي خود
ميگفتند بياييد ،نه اينكه برويد و اين نشان
ميداد كه خودشان از نيروها جلوتر حركت
كردهاند .ويژگي اين طرح هم اين است كه به
مردم ميگوييد ما پيش شما ميآييم .در واقع
سطح نويني از خدمتگزاري ارائه ميشود».
شهردار با تأكيد بر رعايت 3موضوع مهم گفت:
«عالوه بر مسئله بهداشت و درمان كه بخشي
از آن مربوط به تزريق واكسن است و دولت
نيز توســعه جدي در اين بخــش انجام داد،
موضوع فاصلهگذاري براي فعاليت در شــهر
هم بهعنوان موضوع دوم اهميت پيدا ميكند؛
چراكه كار شهر ،تعطيلي ندارد .سطح سوم هم

ارائه خدمات اجتماعي است .البته در مرحله
بعد عالوه بر اضافهشدن اين ظرفيتها ،دنبال
اين هســتيم كه با هوشمندســازي توسعه
خدمت را انجــام دهيم و شــهر را بهصورت
فعال و پويا ببينيم .اميدواريــم در آيندهاي
نزديك شاهد رهاشدن از اين ويروس باشيم
و سربلند از اين مراحل عبور كنيم ».زاكاني
گفت« :شهرداري بايد آمادگي الزم را براي
كاهش عوارض كرونــا و ارائه خدمت پس از
كرونا داشته باشد و مسير خدمتگزاري مردم
را تسهيل كند تا شاهد رضايت مردم باشيم».
واكسيناسيون افراد كمبرخوردار

سرپرست ســازمان پيشــگيري و مديريت
بحران شــهر تهران نيز در اين مراسم گفت:
«در مرحله قبل و در حضور شهردار تهران با
كمكي كه از سوي تمام اركان شهرداري انجام
شد۲۶ ،مركز واكسيناسيون در سطح شهر
تهران افتتاح شد .پس از آن شاهد افتتاحيه
2مركز ديگر هم بوديم و تعداد اين مراكز به
۲۸مركز افزايش پيدا كــرد ».علي نصيري
افزود« :از اين ۲۸مركز ۱۰مركز خودروهاي
ون ســيار بودند4 ،مركز خودرويي بوده كه
ســازمان حملونقل و ترافيك آنها را واگذار
كــرد و ۱۴مركز ديگر هم جــزو مراكز ثابت
بودند .با توجه به اينكه همزمان دســتگاهها
و ادارات ،كار جهادي كردند و بيشــتر از نياز
مردم خدماترساني انجام ميشد ،براي اينكه
از هدررفت منابع جلوگيري شود6 ،مركز از
اين ۲۸مركز تعطيل شدند و اكنون ۲۲مركز
از آن تعداد اوليه فعال هستند».
نصيري درباره آمار دوزهاي تزريقشده گفت:

«تا ۲۲مهرماه بيش از 74هزار دوز واكســن
در اين مراكز تزريق شــده كه از عددي كه
هدفگذاري ما بود ،كمتر اســت .نكته حائز
اهميت مراكز ســيار و ونهاست كه وظيفه
خدمترساني به اقشار كمبرخوردار را دارند.
با كمك ويژهاي كه معاونت امور اجتماعي و
فرهنگي شــهرداري تهران و سازمان رفاه و
خدمات و مشاركتهاي اجتماعي داشتند،
ما ۱۲هزار نفر را جامعه هدف خود قرار داديم
و اكنون وارد فاز دوم و تزريق دوز دوم واكسن
به آنها شدهايم».

محمد فرجود ،مديرعامل فاواي شهرداري تهران

همكاري مناسبي ميان سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران (فاوا) با ستاد
مديريت بحران كروناي شهرداري در راستاي توسعه واكسيناسيون كوويد ۱۹-شكل گرفته و
سامانه «تهران من» نيز در اين رابطه آماد ه شده است .يكي از اقدامات انجام شده ،ايجاد امكان
ارزيابي و نظرسنجي درباره مراكز واكسيناسيون تحت پوشش ستاد كروناي شهرداري تهران
ن همراه از سوي ارزيابان و عموم مردم انجام
است كه در قالب فرمهاي الكترونيك و بر بستر تلف 
ميشود .برقراري زيرساخت ارتباطي و تجهيز مراكز واكسيناسيون يكي ديگر از سرفصلهاي
اقدامات انجام شده است .ارتقا و بهروزرســاني تجهيزات راديويي مراكز واكسيناسيون،
بهينهسازي شبكه ارتباطي و فراهمسازي ارتباط اينترنت و اينترانت از طريق شبكه فيبرنوري
و همچنين تامين و راهاندازي تجهيزات سختافزاري براي مراكز واكسيناسيون ثابت و سيار
ازجمله اقداماتي بود كه در كمترين زمان ممكن انجام شد تا مراكز واكسيناسيون به سرعت
وارد مدار شــوند و ارائه خدماتشان به شهروندان آغاز شــود .هماكنون راهاندازي امكان
درخواست واكسيناسيون كرونا در منزل براي اقشار خاص ،مشاوره و اطالعرساني كرونا در
مركز تماس سامانه ۱۳۷با قابليت پشتيباني ۲۴ساعته نيز از برنامههاي در دست اقدام است.
همچنين اطالعات مركز واكسيناسيون روي نقشه شهر تهران بارگذاري شده است .از سوي
ديگر در راستاي استفاده از ظرفيت داوطلبان در ارائه خدمات به شهروندان و شهر ،سازمان
فاواي شهرداري تهران در حالراهاندازي ســامانهاي جامع با هدف مديريت فعاليتهاي
داوطلبانه و ارتباط با داوطلبان در حوزههاي مختلف است كه با اولويت تعامل با داوطلبان در
حوزه خدماتدهي كرونا ،بهزودي راهاندازي ميشود.

وزير ميراثفرهنگي :حريم پاسارگاد به نفع كشاورزان بازنگری شود
كارشناسان :حذف پاسارگاد از فهرست میراث جهانی جدی است
محمدباریکانی

صنايعدســتي بهمعنــاي آغــاز تالشهــا براي
كوچكتركردن حريم آثار تاريخي در كشور است؛
اتفاقي كــه از يك دهه قبل بــا بازنگري حريمهای
آثار تاريخي بهويژه در شهرها در حال انجام است تا
با احتســاب ارزش افزوده زمين امكان ساختوساز
بيشتر فراهم شود و زمينه سوداگري زمين و مسكن
در همسايگي آثار تاريخي فراهم شود.
حاال عزتاهلل ضرغامي موضوع كوچكترشدن حريم
آثار تاريخي نه در مجــاورت بناهاي تاريخي داخل
شهرها مثال در مجموعه جهاني نقش جهان اصفهان
كه در محوطههاي باستاني ازجمله مجموعه جهاني
پاســارگاد و آرامگاه كورش را مطرح كرده اســت؛
اظهاراتي چالشبرانگيز كه به اعتقاد برخي مراجع
ذيصالح در حوزه ميراث فرهنگي از روي احساسات
وزير در ديدارهاي مردمي در پاسارگاد و بياطالعي از
ضوابط ملي و جهاني ميراثفرهنگي مطرح شده است.
مقبره كورش در پاسارگاد در پروندهاي به نام «شهر
هخامنشيان» يا «مشــهد مرغاب» در سال1310
به شــماره ثبت 19به ثبت ملي و در سال 1383در
اجالس يونسكو در كشور چين با شماره 1106به ثبت
جهاني رسيده است .عرصه و حريم مجموعه جهاني
پاسارگاد بهگفته محمد سپنجي ،كارشناس سابق
دفتر ثبت آثار تاريخي كشور در 15ارديبهشت1386
تعيين و در نامهاي به شماره  902.50.917ابالغ شد.
اين حريم همان حريمي اســت كه در پرونده ثبت
جهاني يونسكو در اختيار اين نهاد بينالمللي قرار دارد
و هرگونه دخل و تصرف در آن با اجازه يونسكو ممكن
اســت و درصورت تغيير حريم بدون اطالع يونسكو
مجموعه جهاني پاسارگاد از فهرست ميراث جهاني

يونسكو خارج ميشود.
محمد ســپنجي ،كارشناس ســابق دفتر ثبت آثار
تاريخي به همشــهري ميگويد :مجموعه جهاني
پاسارگاد شــامل مجموعه آثاري همچون آرامگاه
كورش ،محوطه مقدس مربوط به آرامگاه ،تنگه بالغي،
كاخ دروازه ،كاخ بارعام ،كاخ اختصاصي و دو كوشك و
آبنماهاي باغ شاهي و آرامگاه كمبوجيه و استحكامات
دفاعي تل تخت همگي متعلق به دوره هخامنشي و
كاروانسراي مظفري مربوط به دوره صفوي است كه
تمامی آنها در فهرست جهاني يونسكو ثبت شدند.
بهگفته او ،تغيير در حريم مجموعه جهاني پاسارگاد
اتفاقي شبيه به ساخت برج جهاننما در كنار ميدان
نقش جهان اصفهان را رقم ميزند كه با اخطار يونسكو
مواجه شد و 2راه پيش پاي ايران ماند؛ يا تخريب چند
طبقه از برج جهاننما ،يا خروج نقشجهان از فهرست
ميراث جهاني بشر .بنابراين در ماجراي كوچكسازي
حريم مجموعه جهاني پاســارگاد نيز جهانيماندن
اين مجموعه و ارزشهاي مترتب بــر آن مهمتر از
كوچككردن حريم اثر بهنفع كشاورزي است چون
زمين كشــاورزي را ميتوان جابه جا كرد .ولي آثار
موجود در مجموعه جهاني پاسارگاد را نميتوان به
جاي ديگری منتقل كرد .بهگفته اين كارشناس ثبت
آثار تاريخي ،دستبردن در حريم مجموعه جهاني
پاســارگاد ،موجب خروج اين مجموعه از فهرست
ميراث جهاني يونسكو ميشود چون بازرسان يونسكو

با اجــراي پويش «تهران دوبــاره جان ميگيــرد» و ســرعت گرفتن روند
واكسيناسيون ،ناوگان حملونقل عمومي پايتخت هم جاني دوباره گرفته است؛
بهگونهاي كه پس از 20ماه ،تعداد مسافران مترو به حدود يكميليون نفر در روز
رسيده و چنانچه همين روند ادامه پيدا كند ميتوان بازگشت تعداد جابهجاييهاي
روزانه شبكه حملونقل زيرزميني را تا 2ميليون نفر در روز هم متصور بود.
به گزارش همشهري ،با شيوع كرونا در كشور ،ميزان مسافران مترو به يكسوم
كاهش يافت؛ اگرچه در ساعت پيك تردد ،ايستگاهها و واگنها همچنان مملو از
جمعيت بود و به همينخاطر شهروندان بابت سرايت كرونا دلنگران بودند؛ حاال
اما تعداد مسافران روزانه متروي تهران رو به افزايش است و براي اين منظور چند
نكته بايد مورد توجه قرار گيرد .نخست آنكه با تعامل حداكثري شكلگرفته ميان
دولت و مجلس با مديريت شهري ،منابع مالي از سوي دولت براي تامين واگنهاي
الزم تأمين شود ،دوم آنكه بهرهمندي شهرداري از محل صرفهجويي سوخت با
افزايش تعداد مسافر (بهرهمندي 9.8سِ نتي شهرداري به ازاي هر سفر با مترو
كه از مزاياي ماده ۱۲قانون رفع موانع توليــد رقابتپذير و توافق با وزارت نفت
نشأت ميگيرد) مورد اهميت قرار گيرد و سوم آنكه شهروندان نيز با مديريت
سفرهاي درونشهري خود ،بهگونهاي عمل كنند كه تا حد امكان از ميزان ازدحام
شهروندان در ساعات پيك مسافر مترو كاسته شود .به هر ترتيب آنطور كه علي
عبداهللپور ،مديرعامل شركت بهرهبرداري متروي تهران اعالم كرده مسافران
شبكه مترو با اجراي پويش «تهران دوباره جان ميگيرد» افزايش چشمگيري
داشته؛ بهطوري كه تعداد مســافران به مرز يكميليون نفر رسيده است .او با
بيان اينكه امروز شــبكه مترو ميتواند نقش مؤثري در رفع شيوع بيماري در
سطح تهران داشته باشد ،گفت« :مسافران مترو ميتوانند عالوهبر استفاده از
خدماترساني شــبكه مترو از واكسيناسيون در ۲۲ايستگاه سالمت بهرهمند
شوند ».با همه اينها شهروندان هم بهتر است با برنامه در شهر تردد داشته باشند و
از وسايل حملونقل همگاني بهرهمند شوند .بهطور نمونه مسافران مترو ميتوانند
 Metro.tehran.irبا وار د كردن مبدأ ،مقصد و زمان تقريبي حركت ،بهترين مسير
و زمان سفر را پيدا كنند .اپليكيشن رايا نيز ديگر راهي است كه كمك ميكند تا
شهروندان سفري بابرنامهتر را از طريق اتوبوس يا مترو داشته باشند و كمتر با
ازدحام مسافر روبهرو شوند.
افزودن 175دستگاه اتوبوس جدید
همراستا با پويش «تهران دوباره جان ميگيرد» خبر ميرسد كه اقدامات مهمي
ازجمله خريد اتوبوس ،رفع مشــكالت اتوبوسهاي گازسوز و همچنين تأمين
بودجه نوسازي ناوگان تاكســيراني در حال انجام شدن است .عليرضا زاكاني،
شهردار تهران در اين خصوص گفت« :تالش اين است كه بتوانيم ظرفيت باالتري
در حملونقل عمومي داشته باشيم و بر همين اساس طي قراردادي كه با يكي از
شركتهاي توليدكننده اتوبوس داشتيم۱۷۵ ،دستگاه اتوبوس خريداري شد
كه ۱۰۰دستگاه آن تا پايان مهرماه و ۷۵دســتگاه ديگر نيز در پايانماه آبان به
خطوط اضافه خواهند شد ».او اضافه كرد« :عالوهبر اين ۵۰۰دستگاه اتوبوس را از
طريق ارائه خدمت به رانندگان در حوزه تامين مخازن گازشان مجددا به سيكل
خدمترساني وارد خواهيم كرد و ۵۰۰دستگاه اتوبوس ديگر را نيز از طريق اورهال
كردن تا پايان سال به ظرفيت اتوبوسراني اضافه ميكنيم ».زاكاني عنوان كرد:
«همچنين نوسازي ۱۰هزار تاكسي را تا پايان سال دنبال ميكنيم كه ۳هزار تاكسي
تا امروز نوسازي شدند و اميدواريم تا پايان سال ۷هزار مورد ديگر نيز نوسازي
شوند .در مترو هم تالش ميكنيم تا با اورهال كردن امكانات و قراردادهايي كه
درخصوص خريد ۶۳۰دستگاه واگن از طريق فاينانس و ۴۲۰دستگاه از خريد داخل
تأمين خواهد شد ،شرايط حملونقل را جهش دهيم».

هر چند سال يكبار اين مجموعه را مورد بازرسي قرار
ميدهند و اگر در حريم اين اثر دخل و تصرفي صورت
بگيرد و آنهــا اين تغييرات را مخــل حريم منظري
پاسارگاد تشخیص دهند آن وقت مجموعه جهاني
پاسارگاد از فهرست ميراث جهاني خط ميخورد.
آنطور كه سپنجي گفته اســت ،كارشناسان تعيين
عرصه و حريم آثار تاريخي همواره در تعيين حريمها
حداقلها را درنظر دارند و اينگونه نيست كه حريم آثار
تاريخي چنان گسترده درنظر گرفته شود كه زندگي
مردم را مختل كند .بنابراين اگر امكان كوچككردن
حريم آثار تاريخي وجود داشته باشد در همان جلسه
نخست تعيين حريم اين حرايم كوچك ميشوند.
حميد فدايي ،مدير سابق مجموعه جهاني پارسه و
پاسارگاد اما در ارتباط با اظهارات وزير ميراثفرهنگي
مبني بر لزوم كوچكترشــدن حريم پاســارگاد به
نفع كشاورزي به همشــهري ميگويد :قطعا حريم
پاسارگاد نيازمند بازنگري اســت و پروژه بازنگري
حريم اين مجموعه تاريخي از چند سال قبل آغاز شد
كه متأسفانه به نتيجه نرسيد.
او ميگويد :حريم مجموعه جهاني پاسارگاد هماني
است كه در سال 1383به يونسكو اعالم شد و البته در
تعيين حريم اين اثر نيز با عجله رفتار شد .البته حريم
تعيينشده براي مجموعه جهاني پاسارگاد مشكالتي
ايجاد كرده است .باستانشناسان مجموعه پاسارگاد
هم معتقدند که بايد حريم ايــن مجموعه بازنگري
شود چون براساس همان نقشــهاي كه براي حريم
پاسارگاد در اختيار يونسكو قرار گرفته است ،برخي
خطوط حريم از وسط يك خانه مسكوني يا از ميان
زمينهاي كشاورزي عبور كرده است .بهگفته حميد
فدايي ،در بررسيهاي صورتگرفته براي بازنگري
در حريم مجموعه جهاني پاسارگاد كه از چند سال
قبل آغاز شده اســت ،برخي نقاط موجود در نقشه
قبلي فاقد آثار تاريخي مهم هستند و البته در برخي
نقاط نياز است كه حريم مجموعه جهاني پاسارگاد

افزايش بيابد چون اين حريم بايد براساس مطالعات
جديد و كشفيات جديد صورتگرفته بازنگري شود.
او با بیان اينكه كشاورزي از ســالها قبل در حريم
پاسارگاد وجود داشته اســت اعالم كرد :مجموعه
جهاني پاسارگاد هيچ مشكلي با كشاورزان ندارد و
كشاورزي سطحي نيز آسيبي به آثار زيرسطحي در
حريم اين مجموعه وارد نميكند .ضمن اینكه حفظ
كشاورزي در حريم اين مجموعه از وقوع توفانهاي
گردوغبار جلوگيري ميكند و امكان تبديلشــدن
پاسارگاد به بيابان را نيز كاهش ميدهد.
او از تالشها براي بازنگري در حريم مجموعه جهاني
پاسارگاد و حتي تخت جمشيد خبر داد و گفت :حريم
اين آثار زماني تعيين شده است كه اطالعات تاريخي
كمتري در اين دو مجموعه وجود داشت و خط حريم
زماني بسته شد كه شــناختي از آثار موجود در اين
محوطهها وجود نداشت .بنابراين بازنگري در حريم
پاسارگاد و تختجمشيد لزوما بهمعناي كوچكشدن
حريم نيســت بلكه در برخي نقاط نيازمند توسعه
حريم و در نقاطــي كه خالي از آثار تاريخي اســت
نيازمند جابه جايي خط حريم است.
مدير سابق پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد در پاسخ به
اين سؤال همشهري كه چرا به جای کوچک کردن
حریم به ارایه زمین معوض به کشــاورزان در حریم
پاسارگاد فکر نمیکنید؟ گفت :بايد در ارتباط با ارائه
زمين معوض به كشاورزاني كه زمينهايشان در حريم
محوط ه جهاني پاسارگاد است با سازمان ملی زمین
و مسکن به نتيجه رسيد كه البته اگر اين اتفاق بيفتد
ميتوان بخشي از زمينهاي واقع در حريم ارزشمند
مجموعه جهاني پاسارگاد را آزاد كرد .اما واقعيت اين
است كه كشــاورزان هم ميتوانند در اين زمينها
به كشاورزي بپردازند چون نبايد زمينهاي اطراف
اين مجموعه تبديل به بيابان شوند و كشاورزي نيز
مشكلي براي اين مجموعه ايجاد نكرده است.
عكس :همشهري /مهدي بيات

وزير ميراثفرهنگي ،گردشــگري و
میراث
جهانی صنايعدستي كه همراه با رئيسجمهور
به استان فارس و شهر شيراز سفر كرده
است ،در جلسه شــوراي اداري استان فارس بر لزوم
كوچكشدن حريم محوطههاي باستاني بهخصوص
در مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد و آرامگاه كورش
به نفع انجام فعاليتهاي كشاورزي تأكيد كرده است؛
اظهاراتي كه بــه اعتقاد برخي كارشناســان حوزه
ميراثفرهنگــي بهمعنــاي كوچكشــدن حريم
محوطههاي تاريخي و باستاني و مخالف حريمي است
كه در پرونده ثبت جهاني ايــن مجموعه در اختيار
يونسكو قرار گرفته است و به همين دليل نگراني از
كوچكشدن حريم آرامگاه كورش و مجموعه جهاني
پاسارگاد در خروج اين اثر از فهرست ميراث جهاني
يونسكو افزايش يافته است.
عزتاهلل ضرغامي در جلسه شــوراي اداري استان
فارس كه با حضور جمعي از وزرا برگزار شــد ،اعالم
كرد كه قوانين موجود مربوط به حريم آثار تاريخي
مشكالتي را براي شهروندان بهويژه مردم شهرستان
پاسارگاد در موضوع كشاورزي ايجاد كرده است و بايد
در موضوع حريم آثار تاريخي ،انقباضي عمل شــود
چون قوانين سختگيرانه در حوزه حريم آثار تاريخي
سبب شده فردي كه در حريم آثار تاريخي سكونت
دارد ،نتواند ملك خود را توسعه دهد و مثال يك طبقه
به ملك مسكوني خود بيفزايد.
اين اظهــارات وزير ميراثفرهنگي ،گردشــگري و

او ادامه داد« :حاشيهنشينان ،ساكنان مراكز
پرتو ،ســاكنان مجموعه بهاران ،مددجويان
گرمخانهها و سامانسراها و كمپهاي اقامتي
به تفكيك برنامهريزي شد ه و با بهرهگيري از
ظرفيت داوطلبي ،گروههاي دوام ،گروههاي
بســيج و ديگر گروههاي داوطلب واكسينه
شدهاند».
در اين مراسم ارتباط ويدئويي با مسجدالنبي
واقع در خيابان ابوذر منطقه 15نيز برقرار و
جزئيات واكسيناسيون شــهروندان در اين
مركز اعالم شد.

بارگذاري اطالعات مركز واكسيناسيون روي نقشه شهر تهران

احتمال بازنگری در حریم پاسارگاد

دبير گروه زيستبوم

اسماعيل قضاتلو ،مدير فرهنگي هنري منطقه ۱۵و رئيس فرهنگسراي
خاوران نیز ضمن تسليت سالروز شــهادت امام حسن عسكري(ع) و
شهادت مظلومانه جمعي از شــيعيان افغانستان در مسجد سيدآباد
قندوز ،گفت« :همه ايــن اتفاقات ما را يك قدم بــه اضطرار نزديك
ميكند؛ اضطرار نبود منجي عالم .انشاءاهلل اين اتفاقات ما را به وحدت
نزديك كند و پرچم اسالم را بهدست امام زمان(عج) به اهتزاز درآورد».
در ادامه ســهيل كريمي ،مستندســاز گفت« :هنوز خون برادران و
خواهران شهيد ما در قندوز پاك نشــده است كه امروز باز در قندهار
اين اتفاق تكرار شد .معلوم نيست حادثه بعدي چه زماني رخ دهد » .او
با ابراز خرسندي از حضور در ميان تعدادي از مردم افغانستان ،عنوان
كرد« :هميشه گفتهام كه ما و مردم افغانستان از يك سرزمين ،با زبان،
اعتقادات و گذشته مشترك هستيم و هميشه به اين موضوع افتخار
ميكنم .بزرگترين چيزي كه دشمنان ما روي آن حساس هستند و
باعث ميشود خشم آنها بيشتر شود ،همين وحدت ماست .كسي كه
به نمازجمعه مســلمانان هم رحم نميكند ،معلوم است از كجا خط
ميگيرد ».كريمي در پايان گفت« :اميدوارم از اين پس 2ملت بزرگ
ايران و افغانســتان بيشتر كنار هم باشــند و همديگر را درك كنند.
همچنين اميدوارم برنامههايي به اين شكل بيشتر تكرار شود».
شعرخواني سيدفضلاهلل قدسي ،سيدمحمد رشيد موسوي ،همآوايي
تواشيح گروه اســرا و مداحي و نوحهســرايي از ديگر بخشهاي اين
مراسم بود .در پايان مراسم نيز از خانواده مرحوم محمد سرور رجايي،
نويسنده و شاعر افغانستاني تجليل و از اثر هنرمند حسنروحاالمين با
نام «جانبرادر» رونمايي شد.
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مكث

روزگذشته مراسم گراميداشت شــهداي نمازگزار مسجد سيدآباد
واليت قندوز افغانستان در فرهنگسراي خاوران برگزار شد .بهگزارش
همشهري ،درپي حمله عوامل گروههاي تكفيري به مسجد سيدآباد
واليت قندوز افغانســتان و شــهيد و زخميشــدن جمع كثيري از
نمازگزاران مؤمن در اين مسجد ،مراســمي با عنوان «جانستان» به
همت ســازمان فرهنگي هنري و با مشــاركت مجمع جهاني هيأت
مذهبي افغانستانيهاي مقيم خارج از كشور ،دیروز جمعه ۲۳مهر در
فرهنگسراي خاوران برگزار شد .حجتاالسالم ميثم امرودي ،رئيس
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعي از معاونان و مديران
سازمان فرهنگي هنري ،رضا سيفي دستيار شهردار تهران ،وحيدرضا
محمدي شهردار منطقه ۱۵و تعدادی از هنرمندان ازجمله حاضران
در اين مراسم بودند.
عليرضا زاكاني ،شهردار تهران هم پيام تسليتي به مناسبت فجايع اخير
صادر كرد كه در اين مراسم قرائت شــد .در متن اين پيام آمده است:
«شهادت شيعيان افغانستان در انفجار مساجد سيدآباد قندوز و فاطميه
قندهار را به ملت دردمند افغانستان و مسلمانان جهان تسليت عرض
ميكنم .اين جنايت فرياد عصبانيت آمريكاييهاي راندهشده از منطقه
است كه از حنجره عوامل تروريســتي آنها بيرون ميآيد .پيوستگي
ديرينه فرهنگي ملت ايران و افغانستان هيچگاه از بين نخواهد رفت».
رئيس سازمان فرهنگي هنری شــهرداري تهران كه در اين مراسم
حضور داشت ،ضمن تسليت به مناسبت سالروز شهادت امام حسن
عسكري(ع) از شهردار تهران ،مديران شهري ،همه همكاران در ستاد
ســازمان فرهنگي هنري و منطقه ۱۵براي برگزاي چنين برنامهاي
تشكر كرد و گفت« :بيش از ۴۰سال است كه مردم ايران ثابت كردهاند
هميشــه و در همه اتفاقها كنار مردم افغانســتان حضور دارند .ما
كشورهايي هستيم كه خويشــاونديم .ايران وطن دوم شماست .اين
مجلس اثبات اين موضوع است كه اين دو ملت يكي هستند و كسي
نميتواند آنها را از هم جدا كند .در اين روزها مجامع بينالمللي حقوق
بشر كه ادعاي آزادي و حكومت مردمي را دارند ،اين صحنهها و اين
ظلمها را ميبينند اما حرفي نميزنند و ســكوت كردهاند .امروزه در
اين ماجرا فقط خود مردم افغانستان و مردم ايران هستند كه با حضور
خبرنگاران در صحنه ،صداي مردم مظلوم افغانستان را به گوش دنيا
ميرسانند .اما اين موضوع روي تلخ ماجراست؛ اين اتفاق بهظاهر تلخ،
روي شيرين هم دارد».
حجتاالسالم ميثم امرودي ادامه داد« :شــهادت روي شيرين اين
اتفاقهاست .همانا شهيدان زنده هستند و نزد خدا روزي ميخورند.
آنها هستند ،هرچند شــما آنها را نميبينيد .اين افتخاري است كه
نصيب آنها شــده اســت كه در حال نماز خواندن در روز جمعه و در
مسجد به شــهادت رســيدهاند .هم بايد به خانوادههاي آنها تسليت
گفت و هم تبريك .ثابت شده است كه هرجا شهيدي خونش به زمين
ريخته ميشود ،خونش تلف نميشود بلكه جماعتي را بيدار ميكند.
بدانيد اين شهداي شما ساكت نخواهند نشست بلكه تمام دنيا را بيدار
خواهند كرد ».او تأكيد كرد« :در پايان از 3گروه انتظار داريم؛ از مجامع
بينالمللي اين مدعيان دروغين حقوق بشر و آزادي كه سكوت كردهاند.
از حكام وقت افغانستان .وظيفه آنهاست تا امنيت را براي مردم فراهم
كنند و حداقل نيازها و امكانات اوليه و ضروري مردم افغانســتان را
فراهم كنند تا انشاءاهلل شاهد تشــكيل يك دولت مردمي ،اسالمي،
آزاديگستر و بدون دخالت هيچ كشور بيگانه و مبتني بر آراي همه
مردم افغانستان باشيم و در آخر از سازمان فرهنگي هنري كه بتواند در
كنار ساير نهادهاي مردمي و دولتي در قالب فرهنگ و هنر ،اين اتفاقات
را به گوش جهانيان برساند».

شهر
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اقتصاد
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مركز پژوهشهاي اتاق ايران رصد كرد

نقد خبر

سناریوهای احياي تجارت ايران و اروپا
تجارت آيا روابط تجاري ايران و اروپا
درصــورت احيــاي برجام و
برداشتهشــدن تحريمها به
وضعيت عادي برميگردد و ســهم ايران از
بازار 446ميليــون نفري قاره ســبز با در
اختيارداشــتن 16درصد از اقتصاد دنيا چه
اندازه افزايش مييابد .كميسيون اتحاديه
اروپا در فوريه سالجاري ميالدي سياست
جديد تجاري خود را مورد بازنگري قرار داد
و اعالم كرد كه سياســتهاي تجاري باز،
پايدار و جسورانه را به اجرا ميگذارد .يكي از
اهدافي كه سياســتمداران اروپايي دنبال
ميكنند به تقابل با روند پيشرونده اقتصاد
چين است.
مقامات ايران بهويژه در دولت سيدابراهيم
رئيســي ،هم بهدنبــال روابــط راهبردي
بلندمدت با چين و روسيه است و هم اميدوار
هســتند كه روابط ايران با اروپــا به قبل از
اعمال تحريمها برگردد .مركز پژوهشهاي
اتاق ايران در گزارشي با ارزيابي چشمانداز
آينده روابط تجاري ايران و اروپا ميگويد :در
شرايطي كه ايران و آمريكا روابط ديپلماتيك
و تجاري رســمي ندارند ،نگاه بســياري از
مقامات ايراني اين بوده اســت كه رابطه با
اروپا ميتواند جايگزين رابطه با آمريكا شود
و برخي از نيازهاي اقتصادي و صنعتي ايران
را برطرف كند .ازجمله نشانههاي مثبت در

گذار به سمت اقتصاد سبز

رويكرد دولت ســيزدهم براي بهبود روابط
با اروپا ميتوان بــه تماسهاي ديپلماتيك
بين رئيسجمهوري كشور با مقامات ارشد
اروپايــي از جمله رئيسجمهور فرانســه و
رئيس شوراي اروپا اشــاره كرد كه در اين
گفتوگوها ،سیدابراهيم رئيسي خواستار
برقراري روابط متوازن ،قــوي و پايدار بين
تهران با قاره ســبز شده اســت .همزمان با
روي كارآمدن دولــت جديد ،چالش اصلي
بر سر زمان و نحوه مذاكرات هستهاي است
كه 4ماه است متوقف شده و انتظار ميرود
با ســفر اخير انريكه مورا ،مذاكرهكننده و
نماينده اتحاديه اروپا به تهران اين مذاكرات
در آينده نزديك آغاز شود.
اين گزارش ميافزايد :اروپــا بعد از چين،
دومين شــريك تجــاري ايران بهشــمار
ميرود و حجم تجــارت ايــران و اروپا در
ســال 2020ميالدي به حــدود 4ميليارد
يورو رســيده كه حدود 11درصــد از كل
تجارت خارجي ايران را شــامل ميشــود.
البته حجم صادرات ايران به قاره ســبز در
سال گذشته ميالدي تنها 671ميليون يورو
بوده درحاليكه بالغبر 3ميليارد يورو كاال و
خدمات از اروپا وارد ايران شده است.
گامهاي عبور از تنگناي تجاري

مركز پژوهشهاي اتاق ايران بهعنوان يك

يكي از سياستهاي جديد اتحاديه اروپا حركت به سمت اقتصاد سبز و درنتيجه كاهش نياز اروپا
به انرژيهاي فسيلي مانند نفت و گاز و كاهش وابستگي به واردات انرژيهاي فسيلي است .اتخاذ
سياست اروپا براي گذر به سمت اقتصاد ســبز ميتواند زمينه محدودسازي روابط اقتصادي،
تجاري و صنعتي با ايران را فراهم و حضور و سرمايهگذاري شــركتهاي اروپايي در ايران را با
موانع جديدي روبهرو كند و به ميزان تبعيت شركتهاي اروپايي از ضوابط سختگيرانه جديد در
حوزه فناوريهاي حساس ،تعامالت اقتصادي ايران و اروپا محدودتر خواهد شد .بهويژه اينكه
ايران همواره يكي از چند كشور عمده تأمينكننده نفت خام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده و
در سال 2018ايران حدود 4درصد نفت خام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را تأمين كرده ،هرچند
پس از بازگشت تحريمها توسط دولت ترامپ ،آمار دقيقي از ميزان صادرات نفت خام ايران به
اروپا وجود ندارد ،اما برخي برآوردها رقم 60هزار بشكه در روز را تخمين زدهاند .البته با توجه
به روند تاريخي نيازهاي انرژي اتحاديه اروپا و وابستگي به واردات ،پيشبيني ميشود اروپا در
كوتاهمدت و ميانمدت همچنان نيازمند واردات انرژي از خليجفارس خواهد بود اما در بلندمدت
حركت به سمت اقتصاد غيرفسيلي ميتواند ارزش راهبردي ايران را بهعنوان يكي از مهمترين
دارندگان منابع انرژي فسيلي براي اروپا كاهش دهد .عالوه بر اينكه راهبرد اقتصاد سبز اروپا ،در
كنار رقابتجويي روسيه ميتواند در بلندمدت منجر به كاهش نياز به نفت و گاز ايران و درنتيجه
كاهش مزيت اقتصادي ايران براي اروپا در حوزه منابع انرژي شود.

تشكل وابسته به بخش خصوصي ميگويد:
گام نخست در راه توسعه روابط تجاري ايران
و اروپا ،به احياي برجــام و رفع تحريمهاي
ثانويه آمريكا برضدايران بستگي دارد .اين
گزارش ميافزايد :بعــد از اجراي برجام در
سال2016صادرات اروپا به ايران 47درصد
و واردات هــم 560درصد قد كشــيد كه
بخش عمده واردات اروپا نفــت خام ايران
بود .برآوردها نشــان ميدهد که درصورت
احياي برجام و رفع دوباره تحريمهاي ايران
دو سناريوی بدبينانه افزايش 80درصدي
تجارت ايران و اروپا و سناريوي خوشبينانه
120درصــدي قابــل پيشبيني اســت.
بااينحال نميتوان انتظار داشت كه روابط
تجاري دوطرف به ميزان قبل از تحريمها در
سال 2016بازگردد .در سناريوي بدبينانه،
صادرات اروپا به ايران حــدود 5.5ميليارد
يورو در سال و در ســناريوي خوشبينانه
حدود 6.2ميليارد يورو در سال برآوردشده،
خواهد رسيد كه با رقم 7.7ميليارد يورو بعد
از اجراي برجام در سال 2017فاصله دارد.
همچنين براســاس ســناريوهاي بدبينانه
و خوشبينانــه ،واردات اروپــا از ايران بين
4تا 5.5ميليارد يورو در ســال خواهد بود
كه با رقم 7.7ميليارد يورو در ســال بعد از
رفع تحريمها در سال 2016فاصله خواهد
داشت.
بازوي تحقيقاتي پارلمان بخش خصوصي
ايران ميگويد :هرچند اراده سياسي و بستر
نهادي الزم براي بازسازي روابط اقتصادي
و تجاري ايران و اتحاديه اروپا فراهم اســت
اما تحقق عيني ايــن دو مولفه نيازمند رفع
تحريمهاي ثانويه آمريكا برضدايران است
و درصورت احياي برجــام ميتوان اميدوار
بود كه روابط تجاري ايران و اروپا احيا شود
ولي برآوردها نشان ميدهد كه حتي در اين
صورت ،نميتوان انتظار داشــت كه سطح
روابط تجاري به سطح زمان رفع تحريمهاي
ايران در سال 2016برسد.
تغيير مسير اروپاييها

مسير تجاري اروپا با جهان تحتتأثير رشد
فزاينــده اقتصاد چين در حــال دگرگوني

ويراژ موتورسيكلتهاي بدون بيمه

است؛ چراكه برآوردها نشان ميدهد اقتصاد
چين در ســال 2021از اقتصــاد اروپا و در
سال 2028از اقتصاد آمريكا سبقت خواهد
گرفت و اين كشــور به قــدرت اول اقتصاد
دنيا تبديل ميشود .سياســتمداران اروپا
نگران اين وضعيت هســتند و تالش دارند
كه رويكردهاي ســختگيرانه را در روابط
با اژدهاي زرد در پيش بگيرند اما اين تغيير
مســير تجاري اروپا چه تأثيري بر روابط با
ايران خواهد داشت.
اروپا هدف سياست خارجي خود را حمايت
از گذر سبز و زنجيره ارزش مسئوليتپذير
و پايدار قــرار داده و در يك افــق از پيش
تعيينشده تالش دارد كه سهم انرژيهاي
فســيلي را در اقتصاد خود كاهش و سهم
انرژيهاي پاك و تجديدپذيــر را افزايش
دهد.
در چنين وضعيتــي راه همــكاري با اروپا
كمتر وابسته به انرژيهاي فسيلي ازجمله
نفتخام و فراوردههاي آن خواهد بود بهويژه
اينكه سياســتمداران قاره سبز ،مالحظات
زيستمحيطي را هم به پيوست مالحظات
تجاري خود اضافه كردهاند .تغيير مســير
جدي ديگر در الگوي آينــده تجارت اروپا
با جهان به اقتصاد ديجيتــال گرهخورده و
بخش جداييناپذيــري از اقتصاد اين قاره
را تشكیل ميدهد و افزون بر اين اروپاييها
به دنبال اصالح ساختار ســازمان تجارت

جهاني هستند؛ چراكه طي سالهاي اخير
اين ســازمان كاركرد خود را ازدستداده و
قدرتهاي بزرگ اقتصــادي دنيا ازجمله
چين و آمريكا اختالفهاي تجاري خود را
خارج از اين ســازمان مديريت ميكنند .از
سوي ديگر اتحاديه اروپا داراي بزرگترين
شبكه موافقتنامههاي تجاري در جهان است
و با بيش از 78كشور دنيا توافقنامه تجاري
دارد .عالوه بر اينكه اتحاديه يادشده تالش
دارد تا ســطح روابط خود را با كشــورهاي
آفريقايي افزايش دهد .البتــه نبايد از اين
مسئله غفلت كرد كه بازســازي و تحكيم
روابط آسيبديده تجاري بين اروپا و آمريكا
درنتيجه سياستهاي مخرب دوران ترامپ
هم از اولويتهــاي جدي اين قاره ســبز
بهشمار ميرود.
جايگاه ايران در اطلس تجاري قاره سبز

اتاق ايران ميگويد :كشــور ايران بهدليل
موقعيت ممتاز ژئوپليتيــك ،ذخاير عظيم
انرژي و نيروي انساني ماهر ميتواند از رقابت
اقتصادي بين اروپا و چين در راستاي منافع
خود بهره ببرد و درصــورت احياي برجام و
رفع تحريمها شركتهاي كوچك و متوسط
اروپايي انگيزه بيشتري براي حضور در ايران
خواهند داشــت؛ بهخصوص اينكه تجربه
شــركتهاي اروپايــي در كار اقتصادي با
ايران از رقباي چينيشــان بيشتر است و

مصرفكننده ايراني تصوير و ذهنيت بهتري
نسبت به محصوالت اروپاييها دارد.
همچنيــن بهدليل مقررات ســختگيرانه
اتحاديــه اروپــا در برابر ســرمايهگذاري
مســتقيم دولتي چين ،پيشبيني ميشود
شركتهاي چيني بهدنبال مقاصد جديدي
براي ســرمايهگذاري خواهند بود و ايران
ميتواند با بهبود شرايط كسبوكار ،تسهيل
قوانين ســرمايهگذاري و اصــاح باورهاي
عمومي نســبت بــه چين زمينــه جذب
سرمايهگذاريهاي مستقيم چين را فراهم
كند.
بااينحال سختگيري ضوابط تجاري اروپا در
ارتباط با كاالهاي داراي كاربرد دوگانه يك
چالش در روابط با ايران خواهد بود؛ بهويژه
اينكه اتحاديه اروپا از اين طريق ميخواهد
قدرت خود را بهگونهاي احيا كند كه تبعات
امنيتي و حقوق بشري كمتري را بهدنبال
داشته باشد .اين سياست اروپاييها ميتواند
پيامدهاي محدودكنندهای بر روابط تجاري
ايران و اروپا داشته باشد؛ چراكه ازيكطرف
بخش مهمــي از كاالهــا و فناوريهاي با
كاربرد دوگانه در حوزه زيرساختي اقتصاد
مورداستفاده قرار ميگيرند و از طرف ديگر
بخشــي از فعاليتهاي زيرســاختي ايران
در اختيار شــركتها و نهادهايي است كه
بهنوعي با مجموعههاي نظامي كشــور در
پيوند هستند.

خبر :غالمرضا ســليماني ،رئيــسكل بيمه مركــزي ميگويد در
سال گذشــته صنعت بيمه بالغ بر 25هزارميليارد تومان خسارت بيمه
شــخص ثالث پرداخت كرده كه متأســفانه 5هزار ميليارد تومان آن
بهدليل تقلب افراد و تصادفهاي ساختگي پرداخت شده كه به راحتي
نميتوان آن را كشــف كرد .عاليترين مقام بيمه مركزي در عين حال
ميگويد :از ۱۲ميليون موتورسيكلتي كه در كشور تردد ميكند فقط
يكميليونو۶۰۰هزار دستگاه موتورسيكلت بيمه شخص ثالث دارد و
بيش از ۱۰ميليون آن بدون بيمه است.
نقد :فاشگويي سكاندار صنعت بيمه كشور به وضوح نشان ميدهد
كه تقلب براي گرفتن خســارت از شــركتهاي بيمهگر به يك قاعده
تبديل شــده و ضرورت دارد تا بيمه مركزي ،ســنديكاي بيمهگران و
البته شركتهاي بيمه تالش كنند تا راه را بر متقلبان ببندند .تنها كافي
است بخشي از اين 5هزار ميليارد تومان خسارتي كه با تقلب پرداخت
شــده ،صرف تحقيق و پژوهش و همچنين تجهيز شركتهاي بيمه و
ديگر نهادهاي متولي در فرايند خسارتها شود .به وضوح روشن است
كه چنين هزينهاي يك سرمايهگذاري به نفع كل صنعت بيمه و البته
بيمهگذاران است و هر يك ريال خســارتي كه بهدليل تقلب پرداخت
ميشــود ،بهمعناي تضييع حقــوق بيمهگذاران و البته ســهامداران
شركتهاي بيمه است .البته كه راهاندازي سامانه كروكي الكترونيكي
بهگفته غالمرضا سليماني ممكن است 20درصد از پرداخت خسارتهاي
متقلبانه كم كند ،اما روشن است كه ديگر با روشهاي قديمي و منسوخ
شده نميتوان راه را بر دزدانحساب شــركتهاي بيمه بست .چالش
جديتر كه بهنظر ضــرورت دارد تا دولت ،مجلس و قــوه قضاييه آن
را جديتر بگيرند ،بيمهگريزي موتورسيكلتســواران اســت .اينكه از
12ميليون موتورســيکلت ،بيش از 10ميليون دستگاه بدون پوشش
بيمه شخص ثالث در حال ويراژ دادن و تردد هستند ،نشانهاي از اينكه
سياستهاي تشويقي تاكنون جوابگو نبوده و ضرورت ايجاب ميكند تا
در كنار سياستهاي تشويقي ،سياستهاي تنبيهي ازجمله جلوگيري از
تردد موتورسيكلتهاي فاقد بيمه يا ايجادسد در مسير خريد و فروش آنها
به اجرا گذاشته شود .واقعيت اين است كه يك عامل مهم در بيمهگريزي
شــهروندان بهويژه دارندگان و رانندگان موتورسيكلت ،كاهش قدرت
خريد و ناتواني آنها در خريد بيمهنامه اســت ،هرچنــد به هنگام وقوع
خسارت بايد هزينه سنگيني را بهدليل بيمهگريزي بپردازند ،اما براي
كاهش حق بيمه كه بايد توسط قواي سه گانه بهصورت جدي در اولويت
قرار گيــرد ،عوارضزدايي يا كاهش هزينههاي جــاري اثرگذار بر نرخ
نهايي حق بيمههاست .رشد تقلب در صنعت بيمه ايران نشان از ظهور
عالئم يك ريسك بزرگ دارد و خسارتگيري از بيمهگران به كسبوكار
برخي تبديل شده اما سؤال اينجاست كه چه عاملي باعث شده كه برخي
شــهروندان به رفتارهاي متقلبانه روي آورند؟ خسارتگيري با تقلب
يك امر مذموم و البته نشانه يك انحراف است و بيمهگريزي مردم هم
حكايت از يك خأل جدي دارد .بستن راه بر انحرافها و تشويق مردم به
خريد بيمهنامه بدون همكاري و توجه ملي به چالشهاي صنعت بيمه در
سطوح كالن به سادگي ممكن نخواهد بود.

هرجومرج اطالعاتي در سامانه امالك

ثبتنامهاي قبل از 18تير در سامانه ملي امالك و اسكان براي «تدقيق اطالعات خوداظهاري و دادههاي موجود» فراخوان شدند
مسكن 7ماه از سال ميگذرد و هنوز سامانهاي كه قرار بود راه را براي اجراي قانون
ماليات بر خانههاي خالي هموار كند ،عملياتي نشده است؛ آخرين شواهد
از هرجومرج اطالعات ثبت شده در سامانه ملي امالك و اسكان حكايت
دارد كه بهنظر ميرسد از تبعات هك شدن سيستمهاي كامپيوتري وزارت راهوشهرسازي
در تيرماه باشد.
بهگزارش همشهري ،بررسيها نشان ميدهد بعد از حمله ســايبري تيرماه امسال به
سيستمهاي وزارت راهوشهرسازي كه ابتدا سامانههاي راهآهن را هدف قرار داد و بعدازآن
دامنگير سامانههاي مسكن مهر ،مسكن ملي و وام وديعه شــد ،بخش قابلتوجهي از
اطالعات اين سامانهها تخريب شده و وزارت راهوشهرســازي براي بازيابي اطالعات از
سرورها ،فعاليت اين ســامانهها را براي مدتي متوقف كرده اســت .البته اين وزارتخانه
همچنان واكنشي به ماجراي هك سيستمهاي كامپيوتري خود نشان نداده ،اما اخيرا در
يك فراخوان پيامكي ،از ثبتنامكنندگان سامانه ملي امالك و اسكان خواسته است براي
تدقيق اطالعات خوداظهاري و دادههاي موجود تا 30مهر به اين سامانه مراجعه كنند.
پيش از اين ،فراخوان مشابهي نيز براي ثبتنامكنندگان مسكن ملي و وام كمكوديعه
مسكن براي تكميل اطالعات ثبت شده در سامانهها ارسال شده بود ،اما در پيگيريهاي
همشهري از مجموعه وزارت راهوشهرسازي ،پاسخ روشني درباره دليل بههمريختگي
اطالعات و صدور اين فراخوانها داده نشد.
در سامانههاي وزارت راه چه ميگذرد؟

سامانه ملي امالك و اسكان از اواخر شــهريورماه و بعد از حدود 70روز توقف فعاليت،
دوباره آغاز بهكار كرد تا مالكان و مستأجران اطالعات ملكي و اقامتي خود را ثبت كنند،
اما در يكماه اخير ،بررسيهاي متعدد همشهري نشان ميدهد بخش عمده اطالعات
افرادي كه پيش از حمله سايبري در اين سامانه ثبتنام كردهاند از بين رفته يا تغيير كرده
و عمال ثبتنام آنها با مشكل جدي مواجه شده است؛ بهعنوان نمونه كسي كه بهعنوان
مستأجر در خردادماه يك واحد مسكوني استيجاري با متراژ 75متر و كدپستي و شناسه
قبضهاي خدماتي منحصر به آن واحد مسكوني را در سامانه ثبت كرده ،اينك اجاره يك
واحد مسكوني 110متري با يك كدپستي اشتباه به نام او ثبت شده و هيچ مشخصات
ديگري در مورد زمان سكونت ،شماره تلفن و شناسه قبضهاي برق و ...در ثبتنام او ديده
نميشود و بايد از ابتدا همه اطالعات را ويرايش كند .پاسخ مجموعه وزارت راهوشهرسازي
به پيگيريهاي همشهري اين بود كه حتي اگر فرضيه حذف اطالعات سامانهها در هك

اخير سيستمهاي كامپيوتري درست باشد ،دليلي وجود ندارد كه اطالعات بازيابي شده
از سرورها دچار مغايرت باشد.
در پيگيريهاي اخير نيز پاسخ شفافي از اين وزارتخانه دريافت نشده و اظهار كردهاند
كه احتماال بهدليل تغيير در شكل سامانه و اطالعات مورد نياز براي ثبت محل سكونت،
بايد همه افراد فارغ از اينكه ماههاي قبل ثبتنام كردهاند يا خیر دوباره نسبت به ويرايش
اطالعات قبلي يا ثبتنام جديد اقدام كنند .در اين ميان در نامهنگاريهاي ميان معاونت
مسكن وزارت راهوشهرسازي و ســازمان امور مالياتي براي انتقال اطالعات خانههاي
خالي نيز بحثي براي تغيير شيوه ارســال اطالعات از وزارت راهوشهرسازي به سازمان
امور مالياتي مطرح شد كه ميتواند بهعنوان دليل فراخوان ثبتنام جديد قلمداد شود،
اما اين نامهنگاريها ربطي به اصل اطالعات نداشته و فقط مربوط به مسير و ابزار انتقال
اطالعات ميشود.
پاي مافياي مسكن در ميان است؟

روز جمعه 18تيرماه امسال بود كه خبر حمله ســايبري به شركت راهآهن جمهوري
اسالمي ايران منتشر شد و البته حساســيت چنداني بهدنبال نداشت ،اما يك روز بعد،
يعني شنبه ۱۹تيرماه سيستمهاي كامپيوتري كاركنان ســتاد راهوشهرسازي دچار
اختالل سايبري شد و وزارتخانه نيز اين موضوع را تأييد كرد .شايد جالبترين نكته در
حمالت سايبري به سيستمهاي وزارت راهوشهرسازي اين هشدار كليشهاي هكرها روي
مانيتورهاي وزارت راهوشهرسازي باشــد كه با رنگ قرمز نوشته شده بود« :پايتان را از
گليمتان درازتر نكنيد».
در ادامه تقريبا هيچ بحثي درباره اين حملههاي سايبري انجام نشده و فقط در سكوت
خبري ،فعاليت برخي سامانههاي زيرمجموعه وزارت راهوشهرسازي به بهانه بهروزرساني
سايت متوقف شد .شايد اين فرضيه ،فقط يك توهم توطئه باشد كه اين حمالت و تخريب
اطالعات سامانههاي وزارت راهوشهرسازي بهخصوص سامانه ملي امالك و اسكان با آن
شعار ،نسبتي به ذينفعان كالن حوزه امالك داشته باشــد كه با به راه افتادن يك بانك
اطالعات منسجم و شفاف قرار است منافع شخصي يا گروهي آنها تحتتأثير قرار بگيرد.
البته اين موضوع از سوي هيچ شخص يا نهادي تأييد نشده و شواهد مستدلي هم براي آن
وجود ندارد ،اما با تخريب اطالعات قبلي ثبت شده در سامانه ملي امالك و اسكان ،عمال
اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي با چالش مواجه ميشود و همين مسئله فرضيه
ارتباط هكرها با ذينفعان حوزه امالك را تقويت ميكند.

قولهایی براي مسكن دولتي
در هفته پيشرو قرار است ســامانه ثبتنام مسكن دولتي
معرفي شود .همچنين در تعيين سقف وام مسكن دولتي،
اعطاي زمين رايگان به متقاضيان مسكن در 5دهك پايين
جامعه ،اصالح قاعده قرمز شــدن فرم جيم و زمينهسازي
براي ورود فناوريهای جديد ساخت مسكن ،ديگر اقداماتي
است كه دير يا زود براي ساخت مسكن دولتي تعيين تكليف
خواهد شد.
به گزارش همشــهري ،وزير راه و شهرسازي كه در جريان
سفر رئيسجمهور به اســتان فارس او را همراهي ميكرد،
در نشست شــوراي هماهنگي راه و شهرسازي اين استان
مسائلي در موردبحث اجراي قانون جهش مسكن ارائه كرد
كه ميتواند بخشي از زواياي مبهم اين موضوع را روشن كند.
رستمي قاسمي ميگويد :در قانون جهش توليد مسكن براي
دهكهاي يك تا ۵زمين مجاني است و قطعا اين مسئله اجرا
ميشود .ازنظر او ،قانون جهش توليد مسكن به الحاقيه نياز
دارد كه بهعنوان متمم قانون جهش توليد مسكن يا پيشنهاد

به سامانه امالك سر بزنيد

ايرانيان اعم از مالك و مستأجر فقط تا 30مهرماه فرصت دارند تا اطالعات ملكي و اقامتي
خود را در سامانه ملي امالك و اسكان ثبت كنند تا مشمول جريمههاي سنگين مدنظر
قانون نشوند .البته وزارت راهوشهرسازي به ستاد مقابله با كرونا پيشنهاد داده است اين
فرصت را تا پايان پاييز تمديد كند ،اما فعال ستاد نسبت به رد يا قبول اين پيشنهاد اقدام
نكرده اســت .با توجه به اينكه هنوز بخش قابلتوجهي از امالك كشور در اين سامانه
ثبت نشده ،مطمئنا بدون تمديد فرصت ثبتنام ،بانك اطالعاتي جامعي از حوزه امالك
ايجاد نخواهد شد و در اين ميان آنچه بيش از پيش كار را پيچيده كرده ،فراخوان وزارت
راهوشهرسازي از ثبتنامكنندگان قبلي براي ويرايش و تكميل ثبتنام است.
در متن پيامك ارسالي از سوي وزارت راهوشهرسازي به افرادي كه قبل از حمله سايبري
در سامانه امالك و اسكان ثبتنام كردهاند ،آمده است :براي تدقيق اطالعات خوداظهاري
و دادههــاي موجود تا 30مهرمــاه 1400به ســامانه ملي امالك و اســكان به آدرس
 https://amlak.mrud.irمراجعه كنيد .بررسيهاي همشهري از وضعيت اطالعات
چندين نفر از ثبتنامكنندگان قديمي در سامانه ملي امالك و اسكان حاكي از اين است
كه تقريبا كل اطالعات اظهار شده آنها از بين رفته يا با اطالعات اشتباهي جايگزين شده
است .در اين وضعيت ،عمال ثبتنام فرد ،كمكي به بانك جامع اطالعاتي مدنظر قانون
نميكند و حتي فرد ثبتنامكننده ميتواند بهعنوان ســرپيچي از الزام قانوني مشمول
جريمههاي سنگين خانههاي خالي شود .پيگيريهاي همشهري از روابطعمومي وزارت
راهوشهرسازي براي اطالع از داليل هرجومرج اطالعاتي در سامانه ملي امالك و اسكان
و تكليف ثبتنامهاي قبلي ادامه دارد و از انعكاس اظهارنظر كارشناسي مجموعه وزارت
راهوشهرسازي در اين زمينه نيز استقبال ميكند.

قانون بودجه ۱۴۰۱به مجلس ارائه خواهد شــد تا مســير
مسكن دار شدن مردم را تسهيل كند .يكي از نكاتي كه وزير
راه و شهرسازي مطرح كرده اين است كه نبايد براي ساخت
مسكن در استان سقف تعيين شود و بايد بهاندازه نياز مردم
مسكن ساخت .نكته ديگر اينكه بهگفته او ،در هفته جاري
سقف وام مسكن دولتي در شورايعالي پول و اعتبار تصويب
خواهد شد و پيشــنهاد وزارت راه و شهرسازي براي سقف
تسهيالت ارزانقيمت در شــهرها تا ۴۰۰ميليون تومان و
در روســتاها تا ۲۵۰ميليون تومان است .قاسمي ميگويد:
اين مسئله كامال محاسبه شــده و از هفته آينده به بانكها
ابالغ خواهد شد؛ ضمن اينكه دولت از طريق صندوق مسكن
به اقشار ضعيف كمك ميكند ،سود آنهم كاهش يافته و
بازپرداخت بهصورت پلكاني خواهد بود.
كاهش ماليات احداث بنا نيز از مســائلي است كه وزير راه
و شهرســازي يادآوري كرده و ميگويــد :دولت در اجراي
قانون جهش توليد مسكن از محل منابع خود زيرساختها
را ايجاد خواهــد كرد و براي اخذ پروانــه و ماليات تخفيف
خواهيم داد بهگونهاي كه اكنون ماليات يك واحد مسكوني
 ۴۰ميليون تومان است كه در اين قانون حدود يكميليون

تومان پيشبيني شده است .همچنين هزينه پروانه ساخت
را نيز دولت تقبل ميكند تا بهترين شــرايط براي توسعه
و احداث مســكن در كشور فراهم شــود .قاسمي در مورد
فرآيند ثبتنام متقاضيان مسكن دولتي نيز ميگويد :نشاني
سامانه جديد ثبتنام مسكن هفته جاري پس از تعيين عدد
تسهيالت اعالم ميشود كه مردم بتوانند بهصورت مشخص
در آن ثبتنام كنند .ضمــن اينكه به تغييراتي در فرم جيم
نيز نياز اســت كه بهدنبال آن تغييرات هستيم تا اگر كسي
پيشتر خانه داشته و اكنون ندارد يا اگر كسي ازدواج نكرده
و قصد ازدواج دارد نيز بتواند از این تسهيالت بهرهمند شود.
ورود فناوري جديد احداث نيز ازجمله نكاتي است كه هفته
گذشــته به نقل از وزير راه و شهرسازي مطرح شد و دوباره
در ســفر اخير او به اســتان فارس نيز بدون ارائه جزئيات
مطرح شده است .قاسمي با اشاره به اينكه در ايران عمدتا
از فناوري رده سوم براي ساخت استفاده ميشود ،ميگويد:
اين درحالياست كه در جهان فناوريهاي رده ششم و هفتم
نيز وجود دارد؛ ازاينرو با برخي كشورها مذاكره كرديم كه
فناوري جديد ساخت مســكن را وارد كشور كنيم و اكنون
نمايندگان اين كشورها در تهران حضور دارند.
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واكاوي ريشههاي نگراني
سهامداران ازآينده بورس
كاهش قيمت ميوه در ميادين

سبقت قیمت گوشت گوساله
از گوشت گوسفندی

افت تقاضاي ناشي از كاهش قدرت خريد مردم ،شيوع ويروس كرونا و هزينه باالي نگهداري دام
سبك و سنگين موجب شده تا دامداران چوب حراج به دامهاي مولد الغر و پرواري خود بزنند

توافق هستهاي چه تأثيري بر بازار سهام دارد؟

علي ابراهيمي
خشكســالي و كم آبي ،فقر مراتع و مشــكالت
خبرنگار
دامداران بــراي تامين علوفه مــورد نياز و افت
تقاضاي ناشــي از كاهش قدرت خريد مردم و همهگيري كرونا موجب عرضه
دامهاي مولد و الغر و دپوي دام سبك و سنگين پروار در مراكز توليد شده است.
اين در حالي است كه با تصميم اخير وزير جهادكشاورزي بهعنوان رئيس شوراي
قيمتگذاري محصوالت كشاورزي ،مجوز صادرات دام زنده با محوريت شركت
پشتيباني امور دام صادر شده است .اما فعاالن صنفي ضمن انتقاد به صدور دير هنگام اين مجوز ،دخيل كردن
شركت پشتيباني امور دام را مانع اجراي سريع مصوبهاي تلقي ميكنند كه هنوز وارد مرحله اجرايي نشده و
از تأثير نامطلوب تعلل در صادرات دام زنده بر افت پرواربندي دام سبك و سنگين در نيمه دوم امسال خبر
ميدهند .با منصور پوريان ،رئيس شوراي تامينكنندگان و مجمع ملي صادركنندگان دام كشور در زمينه
تأثير مصوبه آزادسازي صادرات دام بر وضعيت توليد و بازار گوشت قرمز گفتوگو كردهايم.

موز ارزان شد

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين تره بار با ميانگين سطح شهر
ميادين ،هركيلو سطح شهر ،هركيلو ميزان اختالف
نام ميوه
تومان
قيمت
تومان
77درصد
18.500
10.400
سيب قرمز و زرد
101درصد
22.000
10.900
نارنگي
49درصد
22.000
14.700
ليمو شيرين
92درصد
26.000
13.500
انار
88درصد
49.000
26.000
گالبي
58درصد
31.500
19.900
هلو
72درصد
25.000
14.500
انگور
89درصد
15.000
7.900
خربزه
44درصد
8.500
5.900
هندوانه
20درصد
34.000
28.200
موز
ي در ميادين ميوه و تره بار و ميانگين سطح شهر
مقايسه قيمت سبزي و صيف 
نام محصول ميادين ،هركيلو سطح شهر ،هركيلو ميزان اختالف
تومان
قيمت
تومان
36درصد
13.000
9.500
خيار ُگلخانهاي
34درصد
11.000
8.200
خيار رسمي
38درصد
11.500
8.300
گوجه فرنگي
81درصد
10.500
5.800
بادمجان قلمي
31درصد
13.000
9.900
كدوي مسمايي
29درصد
8.000
6.200
سيب زميني
40درصد
8.000
5.700
پياز قرمز
34درصد
12.000
8.900
انواع سبزي
43درصد
19.000
13.200
لوبيا سبز
51درصد
15.500
10.200
هويج

پودركيكها چقدر گران شدند؟
سوپرماركت پودرهاي آماده كيك و دســرهاي مختلــف در 9ماه
گذشته تا 40درصد گران شده اند.
به گزارش همشهري ،مقايســه قيمت انواع پودرهاي
آماده و نيمهآماده كيك در سوپرماركتها نشان ميدهد که جز يكي،
دو برند ،تمامي شركتهاي توليدكننده اين محصوالت ،در يكسال
اخير قيمت محصــوالت خود را با درصدهاي متفاوتــي باال بردهاند،
بهطوريكه ميانگين قيمت پودرهاي آمــاده به باالي 30هزار تومان
رسيده است .بيشترين رشد قيمت در اين مدت مربوط به برند نامدار
رشــد بوده كه با افزايش بيش از 40درصدي قيمت ،ركورددار است
و قيمت محصوالتش بسته به ماده اصلي بهكار رفته در آن از 25هزار
تومان در آذر سال گذشته به 35تا 40هزار تومان رسيده است .پودر
كيك 500گرمي خامه كاكائويي رشــد هماكنــون 39.950تومان
قيمت دارد .افزايش قيمت در برندهاي كمتر شناخته شده هم اعمال
شــده ،بهطور مثال پودر كيك موزي 500گرمي برند پادمهر كه در
پاييز سال گذشــته 18.500تومان به فروش ميرسيد ،هماكنون به
22.800تومان رسيده كه 23درصد رشد نشان ميدهد.
محصوالت برند دكتر نيك هــم از 23.500تومان به حدود 28هزار
تومان رسيدهاند و شاهسوند هم با 8درصد افزايش ،قيمت پودرهاي
خود را از 27.600به حدود 30هزار تومان رســانده است .نكته قابل
توجه در زمينه قيمت پودرهاي دسر آماده اين است كه برخي برندها
ازجمله شركت معروف زرماكارون و سوربن ،قيمت محصوالت شان
را در مدت ياد شــده تغيير ندادهاند و كماكان پودرهاي نيمهآماده را
با قيمت سال گذشته عرضه ميكنند .بازه قيمت پودر كيك تا سال
گذشته بين 17تا 25هزار تومان بود و تنها محصوالت خاص مثل رويال
چاكلت قيمتی نزديك به 30هزار تومان داشته اند؛ اما امروز محدوده
قيمت از 25تا 40هزار تومان باال آمــده و كمتر محصولي را ميتوان
ارزانتر از اين قيمتها در سوپرماركتها پيدا كرد.
قيمت انواع پودركيك آماده در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
برند
39.950
خامه كاكائو500 -گرمي
رشد
39.950
زعفراني500-گرمي
گليران
37.900
اسفنجي كاكائويي450 -گرمي
نورا
34.950
نارگيل كاكائو500 -گرمي
رشد
28.900
وانيلي500-گرمي
گلها
27.900
توت فرنگي500 -گرمي
كاردينال
27.900
وانيلي500-گرمي
دكتر نيك
29.900
پرتقالي500 -گرمي
شاهسوند
26.900
پودر چيزكيك265 -گرمي
بنسا
29.500
ليمويي500-گرمي
آمون
22.800
موزي500-گرمي
پادمهر
29.950
موزي -نيمهآماده250-گرمي
فرمند
21.500
كاكائويي500-گرمي
سوربن
21.300
پرتقالي500-گرمي
زرماكارون
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تر هبار
قيمت ميــوه در ميادين ميو ه و ترهبــار تهران ،اندكي
كاهش يافت .به گزارش همشــهري ،با وجود افزايش
قيمت برخي از ميوههاي تابستانه در آخرين روزهاي
عرضه و همچنين نوبرانه و گران بودن ميوههاي فصل ســرد بهويژه
پرتقال ،نرخنامه سازمان ميادين ميوه وترهبار تهران نشان ميدهد که
قيمت بعضي از ميوهها در اين مراكز خريد ،كاهش يافته است.
مقايسه قيمت ميوه در نرخنامه جديد ميادين با نرخنامه هفتههاي
اول مهر ماه حاكي از آن است كه با وجود افزايش 10درصدي قيمت
ميوه در بازار ،ميانگين قيمت انواع ميوه ازجمله موز ،انگور و طالبي در
ميادين نهتنها افزايش نداشــته ،بلكه روند نزولي داشته است .براين
اساس ،موز آمريكاي جنوبي با 700تومان كاهش از 28.900تومان
به 28.200تومان و ساير انواع موز نيز با هزار تومان كاهش از 26هزار
تومان به 25هزار تومان رســيد .همچنين قيمت انگور ســمرقندي
و بجنوردي در مياديــن با هزار تومان كاهــش از 14.500تومان به
13.500تومان رســيده و قيمت انگور بيدانه قرمز و ســياه ،انگور
شاهرودي ،انجير زرد ،انجير سياه و انواع آلو ثابت مانده است.
طالبي هم هزار تومان ارزان شده و از 8.900تومان به 7.900تومان
رسيده اســت .ديگر ميوههايي كه كاهش قيمت داشتهاند عبارتند
از :خربزه و ملون با 500تومان كاهــش ،هندوانه باالي 3كيلوگرم با
200تومان كاهش ،هندوانه زير 3كيلوگرم بــا 900تومان كاهش و
انواع گالبي كه با هزار تومان كاهش از 27هزار تومان به 26هزار تومان
رسيده است .سيب گالب ،سيب زرد ،سيب قرمز ،شليل ،شبرنگ و هلو
از ميوههاي پرمصرفي هستند كه قيمت شان در ميادين ميوه و ترهبار
در هفتههاي اخير ثابت مانده است.

شــاخص كل بورس تهران در
بورس
يكمــاه گذشــته بيشــتر از
12درصد افت كرده و سرعت
اين روند نزولي هفته گذشــته بيشــتر شد.
بهزعــم كارشناســان ،عامل نــزول بورس
نگرانيهايي اســت كه ســهامداران آنها را
بهعنوان ريســك تلقــی میکننــد اما اين
ريسكها تا چه حد جدي است؟
بهگــزارش همشــهري ،بــا وجود رشــد
45درصدي بورس از ابتــداي خردادماه تا
هفته نخست شهريور ،بيشتر از يكماه است
كه شاخص كل بورس تهران وارد يك روند
نزولي شده و سرعت اين روند نزولي هر روز
بيشتر ميشود .اين روند نزولي در شرايطي
تشديد شده كه گزارشهاي مالي شركتهاي
بورس نشــان ميدهد عملكرد شركتهاي
بورس روند مطلوبي دارد و درآمد شركتهاي
بورسماه بهمــاه در حال افزايش اســت با
وجود ايــن روند خروج نقدينگــي از بورس
شــتاب گرفته و حتي هفته قبل نزديك به
3هزار ميليارد تومان از نقدينگي سهامداران
حقيقي از بازار ســهام خارج شد .اكنون اين
پرسش مطرح است كه چرا با وجود افزايش
درآمد شركتها ،شــاخص بورس در حال
نزول است .آنطور كه تحليلگران ميگويند
علت اصلي نزول شاخص بيشتر از آنكه جنبه
داخلي داشته باشد ناشي از عوامل بيروني و
خارج از بورس اســت و اين تصور را در ميان
ســهامداران ايجاد كرده كه اين ريســكها
ميتوانــد در ماههاي آينده منجــر به افت
شاخصهاي بورس شود.
بهزعم تحليلگران ،اصليترين موضوعي كه
اكنون سهامداران بهعنوان يك ريسك براي
بازار ســرمايه تلقي ميكنند آغاز مذاكرات
هستهاي در وين اســت چرا كه بهزعم آنها
اين موضوع ميتواند منجر بــه افت قيمت
دالر و نزول شاخصهاي بورس شود .افزايش
نرخ بهره و قيمتگذاري دستوري  2موضوع
ديگري هســتند كه از سوي ســهامداران
بهعنوان ريســكهاي بازار ســرمايه تلقي
ميشوند .اكنون پرســش اين است كه اين
ريسكها تا چه حد جدي هستند؟
اثر مذاكرات هستهاي بر بورس

آنطور كه حسين اميرعبداللهيان ،وزير امور
خارجه گفته اســت ايران در پي بازگشت به
مذاكرات هستهاي است .سعيدخطيبزاده
ســخنگوي وزارت امور خارجــه نيز تأكيد
كرده اســت كــه به محــض اينكــه روند
بررســي و بازبيني رايزنيهــاي قبلي پايان
يابد ،مذاكــرات وين از ســر گرفته خواهد
شد.برخي خبرگزاريهاي خارجي نيز از آغاز
مذاكرات هستهاي از نوامبر سالجاري خبر
دادهاند اين موضوع ظرف روزهاي گذشــته
بهسرعت منجر به كاهش قيمت دالر و افت
شاخصهاي بورس شــد.حاال سهامداران بر
اين باورند هر نوع توافق هســتهاي ميتواند
منجر به افت سنگينتر قيمت دالر و بهدنبال
آن افت شاخصهاي بورس شود ،با اين حال
تحليلگران بر اين باورند كــه رفع تحريمها
و كاهش قيمــت دالر يك ريســك موقت
براي بازار سهام اســت كه فقط ميتواند در
كوتاهمدت بــه بازار شــوك وارد كند اما در
بلندمدت اثر عكس دارد چرا كه رفع تحريمها
در بلندمدت ميتواند منجر به افزايش درآمد
شــركتهاي بــورس بهويژه شــركتهاي
صادراتمحور و رشد شــاخصهاي بورس
شود.
اميرحمزه مالمير يك كارشناس بازارسرمايه
درباره اثر توافق هســتهاي بر بازار ســهام
گفت :برخي از تحليلگــران بر اين باورند كه
درصورت بازگشــت به مذاكرات ،قيمت ارز
كاهش مييابد و در نهايت ،سود شركتهاي
صادركننــده يا شــركتهايي كــه قيمت

محصوالت آنها به نرخ ارز گره خورده است،
نيز نزولي ميشوند.
او افزود :اين درحالي استكه شواهد نشان
ميدهد درصورت توافق در مذاكرات ،بهدليل
دسترســي به بازارهاي جديد و تسهيل در
صادرات و بهدنبال آن كاهــش هزينههاي
ناشي از بيمه ،حملونقل و انتقال پول تسهيل
مييابد ،بهطوريكه برايند اين اتفاقات به نفع
شركتها و سودآوري آنهاست.مالمير با بيان
اينكه بازار از مدتها پيــش كاهش نرخ ارز
را در محاسبات خود لحاظ كرده و براساس
آن با افت شديدي مواجه شده است ،گفت:
بازار در شرايطي اســت كه حتي سناريوي
نامحتمل كاهش نرخ ارز تا محدوده قيمتي
۱7-18هزار تومان را پيشبيني و پيشخور
كرده است و با توجه به رويكرد بنيادي بهنظر
نميرسد مشــكل خاصي براي شركتهاي
بورس پيش بيايد.
مهدي عباســلو يك كارشــناس ديگر بازار
سرمايه در اينباره گفت :نخستين موضوع،
مســائل مطرح شــده درخصوص توافق بر
ســر برجام و احتمال كاهش نرخ ارز است
كه در وضعيت فعلي ،ايــن موضوع بهعنوان
مهمترين مسئله در ريزش بازار تلقي ميشود.
اما سهامداران بايد نسبت به اين موضوع آگاه
باشند كه حتي اگر نرخ دالر وارد مدار نزولي
شــود كوتاهمدت خواهد بود ،زيــرا بهطور
حتم نرخ ارز دوباره بــه محدودههاي فعلي
بازميگردد.
او با بيان اينكه بهطور حتم با توافق هستهاي
بســياري از شــركتها از اين اتفاق ،منتفع
خواهند شــد ،گفت :صنعت خودروسازي،
بانكــداري و بيمه بهدليل بهبــود معامالت
بينالمللي از اين اتفاق ،منتفع خواهند شد.
هادي حق شناس يك كارشناس اقتصادي
ديگــر در اينبــاره گفت :اگــر تحريمهاي
ظالمانه برداشته شود ،بيترديد ،در صادرات
محصوالت پتروشيمي شاهد اتفاقات خوب و
مثبت خواهيم بود و سهام پتروشيميها در
بازار سرمايه تحتتأثير قرار ميگيرد.
مرتضي افقه يك اقتصاددان هم درباره تأثير
رفع تحريمها بــر بازارســرمايه گفت :بنابر
تجربه موجود در سالهاي  ۹۶و  ۹۸در حوزه
اقتصاد ،متغيــر فعال در ذهــن كارگزاران
اقتصــادي ،حول محــور موضــوع تحريم
ميچرخد؛ چرا كه رفــع تحريمها بر فضاي
اقتصادي ازجمله قيمت كاالها تأثير مستقيم
دارد .بهگفته او همين كه به ســمت آرامش
در روابط سياســي پيش رويــم ،ميتوانيم
آثار آن را بهخوبي بــر متغيرهاي اقتصادي
مشاهده كنيم.
تأثير نرخ بهره

موضوع ديگري كه اين روزها ذهن سهامداران
را مشغول كرده افزايش نرخ بهره است دولت
جديد در تالش اســت از طريق افزايش نرخ
بهره به جنگ با تورم برود اين سياستهاي
انقباضي در شــرايطي دنبال ميشــود كه
نرخ تورم در طول چند ســال گذشته شيب
صعودي داشــته اســت بر همين اســاس
تحليلگران بر اين باورند كه افزايش نرخ بهره
اوراق بدهي ميتواند منجر به خروج نقدينگي
از بازار سهام و نزول شاخصها شود.
با اين حال محمدعلي دهقاندهنوي ،رئيس
سابق ســازمان بورس نگراني سهامداران از
افزايش نرخ بهره را بيمورد دانست و گفت:
درباره نرخ اوراق ،سيستمهاي كنترلي وجود
دارد .نخســتين و مهمترين نكته اين است
كه وزارت اقتصاد و خزانهداري كل كشــور،
اعتقادي به افزايش نرخ بهــره اوراق ندارند.
وزير اقتصاد نه فقط بهصراحت در جلسات،
با افزايش نــرخ بهــره اوراق مخالفت كرد،
بلكه تالش كــرد با تنظيم سررســيدهاي
كوتاهمدتتر ،منابع مورد نياز را تأمين كند.
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او به نقطهجوش نرخ بهره اوراق براي آسيب
به بازار ســرمايه اشــاره كرد و گفت :تجربه
سال گذشته و سالهاي پيشــين گواه اين
است كه هرگاه نرخ ســود از نرخهاي فعلي
فاصله گرفته و در پي رشــدهاي غيرعادي
به مرز  ۲۸تا ۳۰درصد نزديك شده ،توانسته
به بازار سرمايه آســيب بزند .با اين حال در
سالهاي گذشــته مكانيزم عمليات بازار باز
وجود نداشت ولي االن وجود دارد .بهعبارتي،
افزون بر ســد دفاعي اول كــه اعتقاد و الزام
وزير محترم اقتصاد به عدمافزايش نرخ بهره
بانكي است ،ســد دوم عمليات بازار باز بانك
مركزي اســت.او تأكيد كرد :با وجود اين دو
ســد ،اطمينان ميدهم خيال مــا بهعنوان
سرمايهگذار و سهامدار آسوده و راحت خواهد
بود كه نرخها نميتوانند افزايش غيرعادي و
غيرمتعارفي داشــته باشند؛ پس اگر فعاالن
بازار به اين دو موضوع دقت كنند درمييابند
نگراني در اينباره ،بيمورد است.امين دامچه
يك كارشناس بازار ســرمايه هم در اينباره
گفت :اكنون صنايع و ســهمهاي زيادي در
بازار ســرمايه وجود دارند كــه بنابر تحليل
بنيادي همچنان براي سرمايهگذاري مناسب
هستند .در اين شــرايط ميتوان گفت ادامه
رشد نرخ بهره تأثير مقطعي در بازار خواهد
داشت ،زيرا چشمانداز سودآوري شركتها
صعودي است.
اثر قيمتگذاري دستوري

موضوع ديگري كه ايــن روزها بهعنوان يك
ريسك بلندمدت براي بازار سرمايه محسوب
ميشود بحث قيمتگذاري دستوري است.
در طول ســالهاي گذشــته قيمتگذاري
دســتوري محصوالت شــركتهاي بورس
آســيبهاي زيادي به درآمد شــركتهاي
بورس وارد كرده و فعاالن بازار ســرمايه بيم
آن دارند كه با آغاز بهكار دولت جديد سياست
قيمتگذاري دستوري با هدف كنترل بازار
اوج بگيرد.
نگرانــي ســهامداران از ايــن اســت كــه
قيمتگذاري دســتوري درآمد شركتهاي
بورس را تحتتأثير قرار دهد.روحاهلل فالحتبار
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كنترل
دســتوري از ســالهاي دور در دستورکار
دولتها بوده اســت ،گفت :اگرچه به ظاهر
قيمتگذاري دســتوري ســادهترين روش
براي كنترل تورم اســت ولي در عمل ،اين
روش توليدكننده كه موتور محركه اقتصاد
كشور اســت را از پا در ميآورد.او ادامه داد:
در اغلب مــوارد ،قيمتهاي تعيين شــده،
تناســبي با هزينههاي توليد ندارد و به مرور
زمان سرمايهها از توليد خارج و وارد بازارهاي
غيرمولد و ســفتهبازيها ميشود و كشور با
پديده تكــراري واردات بيرويه با دالرهاي
حمايتي روبهرو شــده كــه دود اين چرخه
بيتدبيري به چشم توليد كشور ميرود.
با وجود اين نگرانيها تازهترين خبرها نشان
ميدهد كه دولت سياســتهاي تازهاي در
پيش گرفته است و اين احتمال وجود دارد كه
سياست قيمتگذاري دستوري و مداخالت
دولت در بــازار كاهش يابد .ايــن خبرها با
دســتورات هفته قبل رئيسجمهور و وزير
اقتصاد جنبه عينيتري بهخود گرفته است.
هفتــه قبــل رئيسجمهــور بخشــنامه
بودجه ۱۴۰۱را ابالغ كرد و در پيوســت اين
بخشنامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه
نوشت :براي ايجاد ثبات اقتصادي در سطح
خرد و بازارها ضروري است مداخالت دولت
در اقتصاد و قيمتگذاري كاهش جدي يابد.از
طرف ديگر احسان خاندوزي ،وزير اقتصاد نيز
آخر هفته قبل از اعضاي جديد شوراي بورس
خواست با قيمتگذاري دســتوري مقابله
كنند .اين دو رويداد اميدواري را براي كاهش
مداخالت دولت در بازار سرمايه بيشتر كرد.

برخي نگران تأثير آزادسازي صادرات دام متصدي صادرات دام زنده بوده اســت .از سوي ديگر
زنده بر بازار گوشت قرمز هستند ،نظر شما چيست؟ وظيفه شركت پشتيباني امور دام تامين ذخاير و خريد
دام مازاد از دامداران است ،اما متأســفانه امسال اين
در شرايط عادي مجموع نياز كشور به گوشت قرمز يك
ميليون تن و توليد داخل گوشــت قرمز 880هزار تن شركت حتي دام ســنگين مازاد دامداران را نخريده و
است .اين در حالي است كه توليد امسال گوشت قرمز دام پروار روي دست دامداران مانده است .اين در حالي
مشابه سال گذشته يا بيشتر بوده و از سوي ديگر امسال اســت كه كاهش 50درصدي تقاضاي خريد گوشت
دامهاي مولد نيز كشتار شده و بخشي از دام پروار مازاد قرمز بهدليل شــيوع كرونا و تعطيلــي مراكز پرتقاضا
سال گذشته نيز به امسال منتقل و مصرف گوشت قرمز مانند تاالرهاي پذيرايي ،مراكز گردشگري و تفريحي،
نيز به نصف كاهش يافته است .با اين شرايط صادرات رستورانها و ،...شرايط سخت اقتصادي ناشي از افزايش
نرخ تــورم و كاهش قدرت خريد
دام زنــده حتــي درصورتي كه
مردم نيز شــرايط توليد و عرضه
طي نيمه دوم امسال با فروكش
دام را بدتــر كرده اســت .اكنون
كردن شــيوع كرونا برخي مراكز
پرمصرف مانند تاالرهاي پذيرايي افزايــش شــديد قيمت اقشــار كم درآمد قادر به خريد
يك كيلوگرم گوشت گوسفندي
و مراكز تفريحي بازگشايي
شود گوشت قرمز موجب تغيير
به نرخ 150هزار تومان يا گوساله
نيز مشــكلي براي تامين گوشت
قرمز ايجاد نخواهد كرد .در واقع رويكــرد مــردم از خريد 180هزار توماني نيستند.
با وجــود دام مازاد
مجمــوع مصرف گوشــت قرمز گوشــت گوســفندي به
پروار و عرضــه دامهاي مولد
در نيمه دوم امســال در بهترين
حالت تقاضا بيش از 500هزار تن گوشت گوســاله بهدليل
به بازار چرا قيمت گوشت باال
مانده است؟
نخواهد بود .اين در حالي اســت درصد چربي و استخوان
با بررسيهاي انجام شده اكنون
كه مجموع دام آمــاده عرضه به
بازار در نيمه دوم امســال حدود كمتــر و تغييــر فاصله هزينه تمامشــده يك كيلوگرم
720هزار تــن بر آورد شــده و 10هــزار تومانــي قبلي دام سبك و ســنگين پروار زنده
براي دامداران 62هــزار تومان
حدود 220هزار تن مــازاد نياز
بازار مصرف اســت .عالوه بر آن قيمت گوشت گوسفندي است .اين نرخ با تبديل به الشه به
در بخش گوســفندي نزديك به و گوساله به فاصله 30هزار 124هزار تومان افزايش مييابد.
اما اكنون گوســاله زنده پرواري
7ميليون راس و در بخش
گوساله تومانــي به نفع گوشــت
را به نرخ هر كيلوگــرم 50هزار
حدود 200هــزار راس دام پروار
مازاد از زمســتان ســال 99به گوساله نسبت به گوشت و گوســفند(بره نر پرواري) را به
قيمت 53هزار تومــان از دامدار
سال 1400منتقل شده و بدون گوسفندي شد ه است
خريــداري ميكننــد .بهدليل
مشتري مانده است و بخشي از دام
مشكالت تامين مالي براي خريد
پروار جديد در سالجاري نيز دپو
علوفه ،دام زنده پــروار خود را با
شده است .گوشــت اين دامهاي
پروار كه در دامداريها مانده و موجب تحميل هزينه ضرر عرضه ميكند اين در حالي است كه در بازار مصرف
بيشتر به دامداران شده بهدليل وزن و چربيگيري باال انواع گوشت قرمز با احتســاب هزينههاي حملونقل،
افت وزن ناشــي از خوابيدن ،قطعه قطعه كردن ،سود
مطلوب بازار داخلي نبوده و بايد صادر شود.
يعني معتقديد آزادسازي صادرات دام خرده فروشــي و ...با قيمتهاي باالتــري به فروش
زنده موجب كاهش مشكالت دامداران خواهد شد؟ ميرسد بهنحوي كه اكنون قيمت هر كيلوگرم گوشت
اين مصوبه خيلي دير ابالغ شده است؛ چرا كه بهدليل گوساله به 180و گوشت گوسفندي به 150هزار تومان
شيوع كرونا و شرايط بد اقتصادي ،تقاضا براي گوشت افزايش يافته است .همچنين دامداران تا مرحله عرضه
نصف شده و از سوي ديگر دامداران بهدليل خشكسالي و دام زنده و حداكثر الشه در تعيين قيمت گوشت نقش
كمآبي و مشكالت تامين نهاده ناگزير به عرضه بخشي از داشته و از آن به بعد قيمت گوشت تابع عوامل متعدد
دام مازاد خود به بازار شدند .عالوه بر آن در سال گذشته ديگري است.
علــت تغيير رويكرد مــردم از مصرف
شركت پشتيباني امور بخشي از دام و گوشت گوساله و
گوشت گوسفندي به گوساله چيست؟
ي ميكرد،
گوسفند مازاد بازار را خريداري و ذخيرهساز 
اما امسال اين شركت گوشت مازاد گوساله را نخريد و كاهش قدرت خريد مردم و شرايط بد اقتصادي موجب
فقط دام حذفي عشاير را خريداري كرد .اين در حالي تغيير رويكرد مردم در خريد گوشت قرمز شده است.
است كه 4مهرماه امســال وزير سابق جهادكشاورزي بهنحوي كه برخالف سالهاي گذشته تقاضاي خريد
تصميم به صادرات دام زنــده گرفت كه بهدليل تغيير گوشت گوســاله بيش از گوسفندي شــده است .چرا
دولت اجراي آن به دولت بعدي منتقل شد و هنوز هم كه گوشت گوســاله خالصتر و بدون استخوان است
اما گوشت گوسفندي اســتخوان و چربي زيادي دارد.
اين مصوبه اجرايي نشــده است .اكنون تقاضاي پايين
خريد دام زنده و گوشت قرمز و هزينه باالي نگهداري در واقع كاهــش قدرت خريد موجــب تغيير فرهنگ
مصرفی مردم از گوشت گوسفندي به گوشت گوساله
دام سبك و سنگين موجب شده تا دامداران چوب حراج
به دامهاي مولد و پرواري خود بزنندو اين نگراني وجود و فاصله اختــاف قيمت اين دو نوع گوشــت در بازار
دارد كه دامداران بهدليل وجود دام مازاد و دپو شده در نيز معكوس شــده اســت .بهنحوي كه قبال قيمت هر
دامداريها و نبود انگيزه اقتصادي براي توليد گوشت كيلوگرم گوشت گوسفندي حدود 10هزار تومان بيشتر
ازگوشت گوساله بود ،اما با رشد تقاضاي خريد گوشت
امسال دامي پروارنكنند .متأسفانه امسال براي صادرات
دام زنده و خريد حمايتي گوشــت مــازاد تصميمات گوساله اكنون اين فاصله معكوس شده و هر كيلوگرم
درســتي اتخاذ و به موقع اجرا نشده و سياسستهاي گوشت گوساله اختالف حدود 30هزار توماني با گوشت
حمايتــي از دامداران يا به كندي اجرا شــده و يا اصال گوسفندي پيدا كرده است .در زمينه تامين نهادههاي
دامي نيز گرچه اكنون شــرايط نسبت به گذشته بهتر
اجرا نميشود.
چرا موافق ورود شركت پشتيباني امور شده است اما نهادههاي دولتي جوابگوي نياز دامداران
نبوده و آنها ناگزير به خريد بخش عمدهاي از نياز خود
دام به عرصه صادرات دام زنده نيستيد؟
نكته اول اينكه مصوبه صادرات دام زنده تاكنون اجرايي به اين نهادهها از بازار آزاد و با قيمتهايي هســتند كه
نشده و در مجموع كاركردن با شركت پشتيباني امور در مقايســه با قيمت نهادههاي دولتي بهمراتب باالتر
دام سخت اســت .با گذشــت نزديك به دوماه از آغاز است .اين موضوع نيز در رشــد هزينه تمامشده توليد
بهكار وزير جهادكشــاورزي هنوز صــادرات دام زنده و بــاال ماندن قيمت انواع گوشــت قرمز مؤثــر بوده و
اجرايي نشده و براي نخســتين بار در تاريخ است كه موجب شده است حتي رشد عرضه ناشي از دپوي دام
شركت پشتيباني امور دام وارد اين عرصه شده است .پروار يا دامهاي مولد به بازار نيز باعث شكست قيمت
تا پيش از اين معاونت بازرگاني وزارت جهادكشاورزي مصرفكننده گوشت قرمز نشود.
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میوه گران در سبد استانها

پیگیری

خبرنگار

ميوههايي براي همه
نيازي نيست حتما ســري به بازار بزنيم تا بدانيم قدرت خريد
شــهروندان چقدر كاهش يافته اســت ،آمارهايي كه از افزايش
قيمتها و تورم اعالم ميشود گوياي اين است كه ميوه از سبد
خريد قشر ضعيفتر جامعه حذف شده اســت .طبقه مرفه هم
نيازي به آمار و ارقام و اخبار ندارند؛ زيرا توان خريد آنان هيچگاه
در حدي كم نخواهد شد كه ميوه از سبدشــان حذف شود .در
اين ميان قشــر متوسط جامعه مانده اســت با بازاري متزلزل و
قيمتهايي هر روز فزاينده .پاييز گرچه به اندازه بهار و تابستان
ميوههاي رنگارنگ ندارد ،اما گالبي و خرمالــو در كنار زالزالك
و ازگيل به قدر كافي جالب توجه هســتند؛ ميوههايي كه طبقه
متوســط آنها را كمتر خريداري ميكند .ســيب و نارنگي و در
بهترين حالت موز ميوههايي هستند که مردم عادي ميخرند و
به همين دليل انتخاب شدهاند.
استانهای گران و استانهای ارزان

نظارتي بر بازار نيست
گراني ميوه در خوزســتان هم در روزهاي گذشته خبرساز شد؛
موضوعي كه فروشندگان ميوه هم آن را تأييد ميكنند .رئيس
اتحاديه فروشندگان ميوه و ترهبار اهواز در اين خبر گفته بود كه
قيمت ميوه در اين شهر نسبت به تمام شهرهاي ايران گرانتر و
رشد قيمت ميوه ،نجومي است.
يك ميوهفــروش اهــوازي در اينباره به همشــهري ميگويد:
داللبازي در اهواز زياد است .كرايه گران يا هزينههاي باال دليل
گراني ميوه نيست .اگر از اهواز بيرون برويد و از مرز استان عبور
كنيد ،قيمت ميوهها نصف ميشود.
علي حياتــي با بيان اينكــه قيمتها دلخواه تعيين ميشــود،
ميافزايد :نظارت بر قيمتها در اهواز صفر است .ميوههايي مثل

انار باغملك كه مستقيم از باغهاي استان به ميدان ميآيد ،چندان
گران نيست ،ولي ميوهاي كه از خارج استان ميآيد آنقدر دست
بهدست ميگردد كه قيمتش چند برابر ميشود.
وي معتقد اســت يك دليل ديگر گراني ميــوه در اهواز ،خريد
ميوه بازار اهواز از ســوي خريداران عراقي است و ادامه میدهد:
خريداران عراقي ميزان زيادي ميوه از شــلمچه خارج ميكنند.
توليد استان و غيراســتان هم ندارد .اگر شبها به ميدان برويد
ميبينيد كه عراقيها آمدهاند و هرچه بتوانند ميخرند .همين
كار موجب شده است كه قيمتها در اهواز بيشتر باشد.
اين فروشــنده ميوهوتر هبار با بيان اينكه كمبــود ميوه در اهواز
وجود ندارد ،ادامه ميدهد :گراني موجب شده است مردم كمتر
بتوانند ميوه بخرند.
ردپاي دالالن
بازار ميوه اهواز از جنبههاي بسياري آســيب ديده و نظارت بر
آن ممكن است بخشــي از مشــكل را حل كند .رئيس اتحاديه
فروشندگان ميوه و ترهبار اهواز به همشهري ميگويد :نخستين
گله ما از جهادكشاورزي اســت كه قيمت محصول را از مبادي
توليد تعيين نميكند؛ براي مثال ،مگر گالبي از كشاورز كيلويي
40هزارتومان خريداري ميشود كه بايد كيلويي 60هزارتومان
در بازار فروخته شود؟
بهگفته عبدالرضا جمالپور2 ،سال است داللهاي خرد و كالن
در همه اســتانها ميوه را زماني كه گل نداده اســت ،ميخرند
و محصول را انبار ميكننــد و هر وقت با هــر قيمتي بخواهند
ميفروشند .وي با بيان اينكه مشكل ديگر كيفيت نداشتن باري
است كه به اهواز فرستاده ميشود ،میگوید :مصرفكننده اهوازي
بايد براي ميوهاي كه كيفيت قابلقبولــي ندارد به اندازه جنس
درجه يك هزينه كند .ميوهاي كه در تهران فروخته ميشــود
در هيچيك از مغازههاي اهواز پيدا نميشــود .هماكنون ميوه از
انبارهاي كرج براي ما فرستاده ميشود و امكان خريد مستقيم
از باغها را نداريم؛ حتي اگر 10درصد جنس خوب وارد اهواز شود
هم دست مغازهدار نميرسد ،بلكه نگهداشته ميشود تا گرانتر
به فروش برسد .رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و ترهبار اهواز
با بيان اينكه مغازهدار حلقه آخر فروش است ،ميگويد :ميادين
حقالعملكار هستند و سودشان از فروش را برميدارند .مغازهدار
بايد بار را خودش بخرد ،ميتواند 30تا 35درصد از قيمت خريد
سود روي جنسش بكشد ،اما اگر خريداري نباشد بارش خراب
ميشود و ضرر ميكند.
فروش بدون شرط ميوه به خريدار خارجي
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و ترهبار اهواز آنچه ميوهفروش
اهوازي درباره فروش ميوه به عراقيها گفته ميشــود را تأييد
ميكند .جماليپور ميگويد :عراقيهــا آزادانه هرچه بخواهند
ميخرند و اگر كاالي مورد نظر خود را پيــدا نكنند هم دالالن
ايراني برايشــان ميخرند .هر محصولي در عراق كم باشد براي
تهيهاش به اهــواز ميآيند .قيمــت هم برايشــان فرقي ندارد
و همين موجب ميشــود ناگهان قيمت يك جنــس در اهواز
افزايش يابد.
وي ادامه ميدهد :البته اين كار ديگر محدود به اهواز نيست ،همه
جاي كشور خريدار عراقي پيدا ميشود؛ حتي از باغها مستقيم
خريداري ميكنند .تا جايي كه موضوع صادرات و افزايش فروش
محصوالت غيرنفتي مطرح باشد ،خوب است ،اما وقتي نظارتي
نيســت و اين خريداران بازار داخلي را تحتتأثيــر قرار دهند،
فروشندگان جزء و خريداران ضرر ميكنند.
گراني ميوه در همدان
همدان هم از استانهايي است كه شهروندانش ميوهها را گرانتر
از ســاير مناطق خريداري ميكنند .رئيس اتحاديه ميوهوترهبار
همدان با بيان اينكه گراني ميوه در تمام كشور وجود دارد و ويژه
استان خاصي نيست به همشــهري ميگويد :هزينههاي توليد،
حمل بار ،كارگر و بســتهبندي ميوه در يكي ،دو سال اخير چند
برابر شده و همين بر قيمت نهايي ميوه تأثير بسيار گذاشته است.

جدول میانگین قیمت میوه در مراکز استانها
استان
آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
اردبیل
البرز
اصفهان
ایالم
بوشهر
چهارمحالوبختیاری
خراسانشمالی
خراسانجنوبی
خراسانرضوی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستانوبلوچستان
فارس
قم
قزوین
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویهوبویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
* قیمتها براساس تومان است.

سیب
12هزار
 7تا 15هزار
15هزار
12هزار
13هزار
10تا 15هزار
15هزار
12هزار
 8تا 12هزار
13هزار
15هزار
 8تا 20هزار
10هزار
16هزار
25هزار
15هزار
12هزار
7هزار
 10تا 15هزار
20هزار
20هزار
12هزار و 500
15هزار
15هزار
 12تا 16هزار
15هزار
15هزار
15هزار
 24تا 28هزار
10هزار

نارنگی
14هزار
 10تا 18هزار
20هزار
 15هزار
 17هزار
 15هزار
12هزار
16هزار
13هزار
15هزار
20هزار
 12تا 23هزار
15هزار
13هزار
25هزار
 25تا 30هزار
 10هزار
10هزار
 15تا 18هزار
26هزار
15هزار
17هزار
15هزار
 15هزار
 12تا 17هزار
 15تا 20هزار
10هزار
14هزار
 23تا 27هزار
12هزار

موز
28هزار
 20تا 33هزار
40هزار
30هزار
30هزار
25هزار
32هزار
25هزار
 28تا 30هزار
25هزار
35هزار
35هزار
26هزار
30هزار
 20تا 25هزار
35هزار
25هزار
24هزار
30هزار
 25تا  28هزار
34هزار
27هزار
 25تا 30هزار
35هزار
25هزار
 30تا 35هزار
27هزار
25هزار
38هزار
16هزار

ميوه ارزان در قم

مكث

بررسي ميداني قيمت 3ميوه ســيب ،موز و نارنگي در 31مركز
استان نشان داد كه مردم اهواز ،همدان ،كرمانشاه ،زاهدان و كرمان
ن
اين ميوهها را با قيمت بيشــتري تهيه ميكننــد .در مقابل ،اي 
ميوهها در زنجان ،قم ،قزوين و يزد ارزانتر هستند؛ استانهايي كه
البته خودشان توليدكننده هستند يكي از داليلي است كه موجب
شده ميوهها را با قيمت ارزانتر در اختيار شهروندانشان بگذارند.
با اين حال آنطور كه جدول قيمت اين 3ميوه هم نشان ميدهد در
همه استانها همين 3ميوه معمولي گران هستند.

زلزلهزدگان اندیکا در شمالشرق خوزستان ،همچنان بیسرپناهند .دهها روستا
ویرانه و بیشتر اهالی آنها آواره کوهها شــدهاند ،سرمای جانسوز پاییز در راه است
و این همه در حالی اتفاق میافتد که هنوز برای اسکان زلزلهزدهها چارهاندیشی
نشده است .حاال 12روز از نخستین زمینلرزه اندیکا میگذرد؛ زمینلرزه 12مهر
به بزرگی 5.7ریشتر مرز خوزستان و چهارمحال و بختیاری را لرزاند4 .زمینلرزه
و 10پسلرزه بعد از آن از خانههای ســنگی روستایی این شهرستان ویرانههایی
بر جای گذاشت.
عكس :همشهري /ابوالفضل ماهرخ

خبر كوتاه است؛ قيمت 70درصد ميوهها در هفته
گزارش اخيــر 10درصــد گران شــد .ايــن را مصطفي
دارايينژاد ،رئيــس اتحاديه بارفروشــان ميدان
مركزي ميوه و ترهبار اعالم كرده اســت .گرچه بازار همه شهرها
لبريز و رنگارنگ از همه ميوههايي است كه بعضيهایشان نوبر
هستند و نارنگي و خرمالوي پاييزي در كنار انواع هلوي تابستاني،
زيبايي ميوهفروشــيها را چند برابر ميكند ،اما كمتر رهگذري
براي به خانه بــردن آنها دســت به جيب ميشــود .آنطور كه
دارايينژاد گفته اســت گراني موز و هزينه نگهــداري ميوه در
ســردخانه علت اصلي گراني این ميوه در بازار است؛ با اين حال
فروشندگان و اتحاديههاي استانها دخالت دالالن و نبود نظارت
را هم بيتأثير نميدانند .بهگفته دارايينژاد ،واردات موز بايد در
قبال صادرات همه محصوالت كشاورزي باشد وگرنه قيمت موز
افزايش مييابد؛ كمااينكه نرخ رسمي هر كيلوگرم موز در روزهاي
اخير از  ۲۳تا ۲۴هزار تومان به ۳۰هزار تومان رســیده اســت؛
قيمتي كه در بيشتر استانها تا 35هزارتومان هم باال رفته است.
بررســي بازار فــروش ميوه نشــان ميدهد دســتكم 3ميوه
پرمصرف ســيب ،نارنگي و موز در كرمان ،همدان ،كرمانشــاه،
سيستانوبلوچستان و خوزســتان از ديگر نقاط كشور گرانتر
است و خردهفروشان و خريداران بيش از هر گروه ديگري از اين
گراني آسيب ميپذيرند.

خبرنگار

آوار سرما بر زلزلهزدگان اندیکا

بررسی بازار خرد میوه در مراکز استانها نشان میدهد دستکم3میوه
پرمصرف سیب ،نارنگی و موز در کرمان ،همدان ،کرمانشاه،
سیستانوبلوچستان و خوزستان از دیگر نقاط کشور گرانتر است
حميده پازوكي

نادره وائلیزاده

برخالف بسياري از شهرها ،ميوه در قم بسيار ارزان اســت ،بازار كمبودي ندارد و شهروندان آنچه نياز دارند را بهراحتي
ميتوانند تهيه كنند .رئيس اتحاديه ميو هوترهبار قم با بيان اينكه ميوه نسبت به ديگر نقاط كشور در قم ارزانتر و فراوانتر
است به همشهري ميگويد :دليل اين موضوع آن است كه توليد ميوه در قم زياد است و در ميادين ،ميوه توليد خود استان
فروخته ميشود .حتي بعضي شهروندان تهراني كه به قم رفتوآمد دارند ،ميوه و ترهبار مصرفي خود را از قم ميخرند.
عباس موحديمقدم با بيان اينكه دالالن ميوه در قم كمتعداد هستند ،ادامه میدهد :حدود 5درصد از فروشندگان ميوه در
قم واسطه هستند و حجرههاي فروش در بازار ميوه قم متعلق به كساني است كه خودشان توليدكننده هستند و به همين
دليل مشكالت بازار ميوه ديگر استانها در قم وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه در قم 550مغازه ميو هفروشي داراي پروانه كسب و 500مغازه بدون پروانه كسب وجود دارد ،ميافزايد:
مغازههاي بدون پروانه ممكن است قيمتها را به ميل خود تعيين كنند و به گراني ميوه دامن بزنند .تا پيش از كرونا نظارت بر
اين واحدها بيشتر بود که دوباره بايد به اين موضوع در قم توجه شود.

رضا البرزي با بيان اينكه همدان تابستانها ميوه موردنياز خود را
توليد ميكند ،ميافزايد :در پاييز و زمستان ميوه و بهويژه مركبات
از استانهاي شمالي و جنوبي وارد همدان ميشود .خوشبختانه
ايران 4فصل است و كمبود ميوهاي در استانها وجود ندارد و فقط
گاهي با تمام شدن محصول يك منطقه ،قيمت آن باال ميرود،
اما اين موضوع گذراست .وي كه خودش هم ميوهفروش است با
بيان اينكه خرد هفروشان نقشي در قيمتها ندارند ،ادامه میدهد:
قيمت در ميدان و با توجه به عرضه و تقاضا تهيه ميشود و هرچه
ميوه بيشتر و ارزانتر باشد به نفع آنهاست .ميوهوترهبار را نميشود
قيمتگذاري كرد و ممكن اســت هر چند روز یکبار به داليل
مختلف ازجمله فروش نرفتن قيمتها عوض شود.

 
نيمه دوم ســال ،مســائل خاص خودش را دارد؛ از افزايش
ســرماخوردگي گرفته تا موج جديد كرونا و تهيه ميوه شب
عيد .مردم بــه داليل مختلف نيــاز دارند در ايــن ماههاي
ســال ميوه بيشــتري مصرف كنند و گراني اين امكان را از
آنها ميگيرد.
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميدان مركزي هشدار داده است
امسال اجازه ذخيرهسازي هيچ ميوهاي داده نميشود؛ زيرا اين
كار منجر به افزايش قيمت ميوه خواهد شد .شايد نظارتهايي
از اين دست بايد بيشتر شود تا مردم بهتر و راحتتر به ميوه
دسترسي داشته باشند.

ورود دادگستري
به پرونده احياي خليج گرگان

مديركل دادگستري گلستان از بررسي
خبر كوتاه ترك فعل مديران دستگاههاي اجرايي
درباره احيــاي خليج گــرگان خبر
ميدهد و به همشهري ميگويد :اين ارزيابي از سوي

دستگاههاي نظارتي انجام ميشود .هماكنون درباره
ترك فعل يا قصور دســتگاهي اظهارنظر نخواهيم
كرد ،اما معتقديم با توجه به انجام نشــدن اقدامات
الزم براي جلوگيري از خشــكي خليج ،تركفعل

انجام شده است .حيدر آسيابي با بيان اينكه شرح
وظايف همه دستگاهها شــامل دستگاههاي ملي و
استاني در 2استان گلستان و مازندران و اقداماتي كه
بايد انجام ميدادند ،مشخص است ،ميافزايد :درباره
خليج گرگان موضوع تضييع حقوق عمومي است كه
اين تضييع با گذشت زمان بيشتر ميشود .جزئيات
اين بررسي پس از اتمام اعالم خواهد شد.
خشكي خليجگرگان عالوه بر آسيبهاي گسترده
در حوزههــاي محيطزيســتي و اقتصــادي بــه
گلســتان و تحتتأثير قرار دادن مستقيم معيشت
حاشيهنشينان بهويژه صيادان و فعاالن گردشگري،
پاكيزگي هواي بيش از نيمميليون نفر از ســاكنان
شمالشرقي كشــور را در آســتانه خطر قرار داده
و با احتمــال وقــوع ريزگردهاي دائمــي مواجه
كرده است.
درصورت وقوع ريزگرد ،اهالي بهشهر ،نكا ،گلوگاه
در مازندران و بندرگز ،نوكنده ،گميشان و كردكوي
در گلستان مستقيما تحتتأثير گردوغبار برخاسته
از بســتر خشــك خليج قرار ميگيرند كه صفحه
ايرانشهر روز يكشنبه18 ،مهر در گزارشي تفصيلي
به اين موضوع پرداخت.
خليج گــرگان وســعتي حــدود  400تــا 500
كيلومترمربــع دارد كــه بنا به اعالم شــركت آب
منطقهاي گلستان طي ســالهاي اخير حدود  8تا
10هزار هكتار آن كامال بيآب شــده و سطح آب
آن نيز بهطور متوســط تا 85ســانتيمتر كاهش
يافته است.

امدادرسانی به 5240آسیبدیده

شهرستان اندیکا با حدود ۸۰هزار نفر جمعیت و 595روستا در کوهستان زاگرس
واقع شده و 90درصد جمعیت آن در روستاها و مناطق عشایری زندگی میکنند
که زلزلهها چهره محرومیت این شهرستان را بیش از پیش نشان داد .بیشترین
خســارت به بخش چلوی این شهرستان وارد شــد .به گفته بخشدار چلو حدود
60روستای باالی 20خانوار در این بخش آسیب دیده و 30روستا به کلی تخریب
شده است .طبق برآورد اولیه 1000-1500واحد مســکونی و 20مدرسه بر اثر
زمینلرزهها آسیب جدی دیده و از جمعیت 9945نفری این بخش 7هزار نفر در
معرض خسارت زلزله بودند و اکنون آواره هستند .این درحالی است که جمعیت
هاللاحمر خوزستان در آخرین گزارش خود اعالم کرده به 5240آسیبدیده از
زلزله در شهرستانهای اندیکا و ایذه امدادرسانی کرده است.
کپرسازی برای فصل سرما

روستاهای منطقه کمفه در بخش چلوی شهرســتان اندیکا که شامل 5روستا با
125خانوار (750نفر جمعیت) است در زمینلرزهها تخریب و بسیاری از دامهای
روستاییان تلف شدند .این روستا جزو دورافتادهترین و مرتفعترین مناطقی است
که به همین دلیل امدادرسانی به آنها با تاخیر بسیار همراه بود.
یکی از اهالی روستای کمفه از فرارسیدن سرمای پاییز اظهار نگرانی میکند و به
همشهری میگوید :این منطقه بسیار صعبالعبور است و هوا رو به سردی میرود.
همه خانههای روستا در زلزله خراب شده اســت و مردم سرپناهی ندارند .اهالی
این منطقه عشایر کوچنشین هستند که شهریور به اینجا میآیند .چند روز دیگر
بارانها شروع میشود و مردم بالتکلیف هستند .مسئوالن وعده دادند مشکل مردم
را حل کنند ،چادر بیاورند یا امکاناتی بدهند که بتوانیم سرپناه موقتی بسازیم تا
زمستان را در آن ســر کنیم .گفتند برایمان «لوله و پلیت» میآورند تا بتوانیم با
کاهگل ،کپرهایی درســت کنیم که از برف و باران در امان باشــیم .ما هم قبول
کردیم چون تا سرمای پاییز و زمستان چیزی نمانده و االن نمیشود خانه ساخت.
البته هنوز این مصالح را نیاوردهاند .مسئوالن قول دادند بعدا برای ساختن منزل
روستایی مناسب اقدام کنند .کوروش حســنوند میافزاید :در روزهای گذشته
هاللاحمر و سپاه مقداری موادغذایی برای روستاییان آوردند30-40 .چادر هم
دادند که برای جمعیت 80خانواری این روستا کفایت نمیکند .قرار بود چادرهای
بیشتری به مردم بدهند ،اما هنوز خبری نشده است .اگرچه چادرهای هاللاحمر
خیلی کوچک هستند و به هیچ عنوان مناسب این منطقه نیستند.
امدادرســانی به روســتاهایی که نزدیکتر بودند بهتر بوده ،اما این روستا چون
راه مناسبی ندارد ،کارشناسان هم به ســختی به آن میآیند .قبال از شرکت نفت
مسجدسلیمان برای تامین خودرو کمک میگرفتیم ،اما حاال این کمک هم قطع
شده است .آب هم نداریم یک تراکتور هر چند روز یکبار برای ما آب آشامیدنی
میآورد ،اما برای آب دامها با مشکل مواجه هستیم .محرومیت این منطقه فقط
برای بعد از زلزله نیست .ما چهاردهه است که منتظر آب ،برق ،مسکن و مدرسه
هستیم ،اما هیچکدام از این خدمات داده نشده است.
امدادرسانی ناعادالنه

رئیس شورای روستای «آبچندار» در بخش چلو نیز به همشهری میگوید :همه
خانههای روستا که حدود 65خانوار است در این زلزلهها آسیب دیدند .خانههای
روستایی با سنگ ،گل و چوب است و اســتحکام ندارد .حدود نیمی از آنها کامال
تخریب شده و مابقی ترک خوردند؛ بهطوریکه دیگر قابل سکونت نیستند .بعد از
چند زلزلهای که اتفاق افتاده ،میترسیم در خانهها بخوابیم و همه بیرون از خانه
شب و روز را سر میکنیم .از فرمانداری درخواســت کردیم برای اسکان اهالی یا
تعمیر خانههای آسیبدیده چارهای بیندیشــند ،اما هنوز اقدامی نکردهاند و ما
نمیدانیم وقتی سرمای پاییز و زمستان برسد باید چهکار کنیم .جمعه شهبازی،
توزیع کمکها به روســتاهای زلزلهزده را ناعادالنه توصیف میکند و از این بابت
گالیهمند است و میگوید :هاللاحمر به بعضی از روستاها امدادرسانی کرده ،اما
تاحاال به روستای ما هیچ کمکی نداشته و حتی آذوقه و چادر هم نداده است.
درخواستهای بیپاسخ

عضو شورای روستای فرگه در گفتوگو با همشهری میگوید :روستاهای اندیکا
از محرومترین و دورافتادهترین روستاهای کشور هستند و این زلزله موجب شد
مردم بیشتر با محرومیت روستاییان و ســختیهای زندگی در این منطقه آشنا
شــوند و ببینند اهالی این روستاها با چه مشــقتی بدون آب ،بهداشت و مسکن
مناسبزندگی میکنند.
رحیم صالحی میگوید70 :درصد خانههای روســتا کامال تخریب شده و بقیه به
خاطر شکافهای بزرگی که در آنها به وجود آمده دیگر قابل سکونت نیستند .این
روستا با 55خانوار آب ندارد و هفتهای 3روز برق میآید که 18خانوار هم به کلی
برق ندارند .مسئوالن چند نوبت از روستا بازدید کردند ،وعده دادهاند که مشکالت
مردم را حل کنند ،اما هنوز هیچ اقدام خاصی نشده است.
وی با ابراز نارضایتی از نحوه امدادرسانی ،ادامه میدهد :بعد از پیگیریها تعدادی
بســته حمایتی برای روســتاییان آوردند که به تعداد همه نبود 10-12 .چادر
هاللاحمر نیز تحویل داده شد که بســیار کوچک و نامناسب هستند و با وزش
باد بلند میشوند .اگر تصور میکنند این روستا خسارت ندیده ،نمایندگان خود
را برای بازدید اعزام کنند تا با چشــم خود ببینند .اگرچه فرماندار ،بخشدار ،امام
جمعه اندیکا و امام جمعه اهواز آمدند و خرابیها را دیدند .صالحی میگوید :مردم
زلزلهزده در حال حاضر در چادرهای عشــایری خود ســکونت دارند ،اما نگرانی
زیادی بابت فصل سرما داریم و نمیدانیم تکلیف این مردم و دامهای آنها چیست.
تاکنون هیچکس به ما پاسخگو نبوده است .همه اهالی از ما سوال میکنند ،ولی
جوابی نداریم به آنها بدهیم؛ چون شــورا پول و امکانات و اختیاراتی ندارد که به
مردم کمک کند.
تصمیمگیری برای حل مشکالت اندیکا

سیدابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری در پی زمینلرزهها در تماسهای جداگانه
با استاندار خوزستان و فرماندار اندیکا ،دستوراتی برای تسریع در امدادرسانی و
بازسازی اماکن خســارتدیده صادر کرد .با این حال فعاالن اجتماعی انتقاداتی
به محسن رضایی ،معاون اقتصادی رئیسجمهوری که از اهالی این منطقه است،
داشتهاند که با وجود تبلیغات انتخاباتی در زمان نامزدی ریاست جمهوری ،توجهی
به مشکالت زلزلهزدگان نداشته است.
رضایی در پاسخ به این انتقادها ،پنجشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
«فردا به خوزستان میروم و از مناطق زلزلهزدهاندیکا بازدید میکنم .زلزله عمق
محرومیت این منطقه و همچنین شهرستانکوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را
نشان داد .پیگیر حل مشکالت مردم صبور و غیور مناطق زلزلهزده هستم ».معاون
اقتصادی رئیسجمهوری روز گذشــته ،جمعه (23مهر) بعد از بازدید از مناطق
زلزلهزده اندیکا نشستی برای رسیدگی به وضعیت زلزلهزدگان و خسارت ناشی
از این رویداد برگزار کرد.
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دیگه چه خبر؟
مهاجرت 3هزار پزشك درسال

معاون فني و نظارت ســازمان نظام پزشكي
درباره مسئله مهاجرت پزشكان از ايران گفت:
آمار مهاجرت پزشــكان باالست چون شرايط
كاري مطلوبي براي جامعه پزشكي وجود ندارد.
از طرفي با توجه به استقبال بسياري از كشورها
از نيروي پزشكی بهويژه در سالهاي اخير كه
پاندميكرونا در جهان شــايع شده است ،آنها
ترجيح ميدهند كه مهاجرت كنند .بهگزارش
ايلنا ،علــي ســاالريان ادامــه داد :در بخش
بينالملل سازمان نظام پزشكي براي گواهي
«گود اســتندينگ» كه در ارتباط با مهاجرت
يا ادامه تحصيل داده ميشود ،ماهانه با تعداد
زياديمراجعه مواجه هســتيم ،بهطوري كه
حدس زده ميشــود ،ســاالنه حدود 3هزار
پزشك از كشور مهاجرت كنند كه اين مسئله
بههيچوجه برازنده كشور ما نيست .ساالريان
گفت :بنابراين اين زنگ خطري براي مسئوالن
است تا بتوانند با فراهم كردن بسترهاي الزم
و بهبود شرايط و اصالح نواقص ،موج مهاجرت
را كمتر كنند و با توجه به هزينهاي كه كشور
براي تربيت يك فرد از جامعه پزشكي متقبل
ميشود ،مانع مهاجرتشان شوند.

تولد۷۹۱كودك از مادران ۱۰تا۱۴ساله

طبق اعالم سازمان ثبت احوال از ۳۰اسفند۹۹
تا ۱۶مهر ،۱۴۰۰تعداد ۷۹۱كودك از مادران
 ۱۰تا ۱۴ساله متولد شدهاند .ب ه گزارش ايسنا،
مطابق با آمار اوليه شمار مواليد سال(۱۴۰۰بر
حسب ســن مادر در زمان تولد) كه از سوي
سازمان ثبت احوال كشــور منتشر شده ،در
6ماه و ۱۶روز نخســت ســال ،۱۴۰۰تعداد
۷۹۱كودك از مادران  ۱۰تا ۱۴ســاله متولد
شدهاند و ب ه گفته ســازمان ثبت احوال كشور
اين ارقــام ،آمارهاي اوليه هســتند و ممكن
اســت در بازبينيهاي بعدي تغيير كنند .در
اين ميان۴۲۱ ،كودك از مجموع ۷۹۱كودك
متولد شــده از مادران  ۱۰تا ۱۴ساله ،پسر و
۳۷۰كودك نيز دختر هستند .با توجه به اينكه
اين آمار بر حسب گروه سني مادر در زمان تولد
و به تفكيك جنســيت فرزند و استان منتشر
شده است ،تاكنون سيســتان و بلوچستان با
تولد ۱۲۷پســر و ۱۲۱دختر از مادران  ۱۰تا
۱۴ســاله طي ســال ۱۴۰۰در صدر اين آمار
قرار دارد.
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چگونه  1200دانشآموز بیمدرسه شدند

يادداشت

گزارش همشهری از تخلیه و پلمپ  2مدرسه در جنوب تهران که باعث بالتكليفي دانش آموزان و خانواده های آنها در ابتداي سال تحصيلي شد
سيدهادي كساييزاده

خبرنگار

در روزگار كرونــازده كه در اغلب مدارس
گزارش بــهروي دانشآمــوزان بســته اســت و
آموزشها از پشت موبايل ،لپتاپ و تبلت
دنبال ميشــود1200 ،دانشآموز در منطقه 16تهران
بيسروصدا بدون مدرسه شــدند تا درست يكماه بعد از
شــروع ســال تحصيلي آواره مدارس ديگر شوند .هيچ
مسئولي هم نيست كه به آنها بگويد كه پانزدهم آبان كه
مدارس باز شــد ،دانشآموزان بايد به كجا بروند؟ پشت
نيمكتهاي كــدام كالس بنشــينند و در حياط كدام
مدرســه دور هم جمع شــوند؟ اصال تكليف پروندههاي
تحصيلي آنها چه ميشود؟
قصه دبستان دخترانه اخالص و مدرســه پسرانه عالمه
اميني در محله عليآباد جنوبي ،شــبيه داســتان همه
مدارس اســتيجاري و قلع و قمعي اســت كه آموزش و
پرورش مالــك اصلي را بــراي مدت زيــادي بالتكليف
گذاشــته و نه ملكشــان را به آنها برگردانده و نه پولشان
را پرداخت كرده و مالكان درنهايت با شــكايت به مراجع
قضايي توانستهاند حكم تخليه مدرسه را بگيرند .اين دو
مدرسه نيز هفته گذشته با حكم دادگاه پلمپ شدهاند تا
دانشآموزانشان بالتكليف و ســرگردان دنبال مدرسه
ديگري براي درسخواندن بگردند.
حتي اجازه ندادند پرونده فرزندانمان را بگيريم

روز پنجشــنبه22 ،مهر ،صدهــا دانشآمــوز و والدين
روبهروي اين دو مدرسه تجمع كرده و خواستار بازگشايي
مدرسه شــدند ،اما كســي نبود كه به آنها پاسخ درستي
بدهد .يكي از والدين در اينباره به خبرنگار همشــهري
گفت« :داســتان از اين قرار است كه مادري 2ملك خود
را وقف مدرســه و آموزش كرد و پس از مرگ او ،ورثه با
حضور در دادگاه خواســتار اســترداد مدرسه شدند .در
نهايت بهدليل فقدان مدارك مرتبط با وقف ،مدرســه تا
تعيين تكليف نهايي پلمپ شد .حاال معلوم نيست تكليف
بچههاي ما چه ميشود و بايد آنها را كجا ثبتنام كنيم».
پرســش اصلي اغلب والدين دانشآموزان دو مدرســه
اخالص و عالمه اميني اين است كه چرا آموزش و پرورش
زودتر اين موضوع را جدي نگرفت و با مالكان جديد وارد
گفتوگو و مذاكره نشد تا كار به پلمپ مدرسه نرسد .زهرا
مرتضايي كه فرزندش در دبستان دخترانه اخالص درس
ميخواند در اينباره گفت« :حتي اجــازه ندادند پرونده
دانشآموزان بــه والدين تحويل داده شــود و بعد هر دو

تعللهزینهسازدرانتخابوزيرآموزشوپرورش
اميرعباس ميرزاخاني

کارشناس مسائل آموزشی

دانشآموزان مدرسه اخالص و عالمه امینی به همراه والدینشان روز 5شنبه در اعتراض به پلمپ این 2مدرسه تجمع کردند.

مدرسه را پلمپ كنند .با مالكان كه حرف زديم،گفتند كه
ماجرا مربوط به ســالهاي قبل است و آموزش و پرورش
ميتوانست در اين ســالها موضوع را حل و فصل كند تا
كار به اينجا نرسد .آنها هم حق دارند ،ملكشان است و بايد
تكليفش مشخص شود».
تجمع والدين و فرزندانشــان روبهروي هر دو مدرسه
چند ســاعتي طول كشــيد اما نه مديران دو مدرسه
و نه هيچ مســئولي از آموزش و پرورش منطقه 16و
شهر تهران در جمع آنها حاضر نشــد تا به سؤاالت و
نگراني آنها درباره وضعيت آينده فرزندانشان توضيح
دهد .تنها دبير شــوراياري محله عليآباد جنوبي در
جمع معترضان حاضر شــد كه به همشــهري گفت:
«شهريورماه ســالجاري ،در پي حلنشدن اختالف
مالكان مدارس يادشــده ،حكم پلمپ از سوي محاكم
قضايي اجرا شد .در پي اين اتفاق كه دردسرهاي زيادي
براي دانشآموزان و حداقــل ۱۲۰۰خانواده بهوجود
آورده ،شــوراياري محله عليآبــاد جنوبي ،با جديت
موضوع را از آموزش و پرورش منطقه ۱۶و شهر تهران
پيگيري كرد اما به نتيجهاي نرســيد و مجبور شديم
موضوع را رسانهاي كنيم».
بهگفته دبير شوراياري محله عليآباد جنوبي ،آموزش و
پرورش اعالم كرده كه زميني را در منطقه 5تهران براي
تهاتر به مالكان پيشنهاد دادهاند اما نماينده مالكان مدعي
شده چنين پيشنهادي به آنها نشده است.

محله بيمدرسه

بحران 7ســاله اين دو مدرســه تا جايي بــاال ميگيرد
كه 11نفــر از امامان جماعت مســاجد منطقه ،16نامه
اعتراض اهالــي محل مبني بر پلمپ اين دو مدرســه را
امضا ميكننــد ،اما اين اقدام آنها هم گره مشــكل را باز
نميكند .محسن .ميم يكي از اهالي محل ميگويد« :چرا
بايد آموزش و پرورش تعهدي به نگهداشت مدارس خود
نداشته باشد؟ چرا اقدامي براي برطرفكردن اين مشكل
قبل از آغاز سال تحصيلي نكردند؟ فرزند من بيمار خاص
است و تردد به مدرسهاي دورتر براي ما امكانپذير نيست.
ما كه در خرج و مخــارج زندگي روزمرهمــان ماندهايم
چطور هزينه سرويس تردد بچههايمان را تامين كنيم؟
اصال چرا اين محله نبايد براي بچههاي خودش مدرسه
داشته باشد؟»
چرا مدارس بدون دانشآموز تهاتر نميشوند؟

حســين حيدري ،كارشــناس حقوقي در باره مدارس
اینچنینی گفت« :مديران آموزش و پرورش در ســطح
منطقهای و اســتاني و حتــي وزارتــي در جريان تمام
مشكالت مدارس اســتيجاري ،موقوفهاي و قلع و قمعي
هســتند اما بهدليل كمبود اعتبار يا بيتوجهي طوالني
مدت به خواســته مالــكان ،كار را به دعــوا و تخليه و...
ميكشــانند .البته در طول ســالهاي گذشته مسئله
بسياري از اين مدارس حل شده اما در شهرهاي بزرگي

مانند تهران كه مشــكل زمين و قيمتگذاري آن وجود
دارد ،دعــوا همچنان پابرجاســت و در نهايــت به ضرر
معلمان و دانشآموزان تمام ميشود چون آنها از تحصيل
باز ميمانند».
او افزود« :دولت بايد يكبار براي هميشــه بودجه كافي
براي تعيين تكليف ملك اين مــدارس كه هر روز ارزش
رياليشان در شهرهاي بزرگ بيشــتر ميشود را تامين
كند تا شــاهد صحنههاي دردناكي از اين دست نباشيم
كه كودكان و نوجوانان نگران سرنوشت مدرسهشان در
يك منطقه باشند».
اين كارشناس حقوقي توضيح داد« :همين االن آموزش و
پرورش در برخي مناطق مهم تهران مانند محله مولوي،
امامخميني ،شوش ،خراســان و ...كه موقعيت تجاري
فوقالعادهاي پيــدا كردهاند و ديگر منطقه مســكوني
نيســتند ،مدارس باالي  ۲تا ۳هزار متر دارد كه خالي از
دانشآموز شدهاند اما مديران حاضر به فروش يا تهاتر آن
نيســتند و اين مدارس هم محلي براي تجمع معتادان و
بيخانمانها شــدهاند .آيا مشكل حقوقي مدارس محله
عليآبادجنوبي با تهاتر حل نميشــد كه كار را به پلمپ
مدرسه كشاندند؟» حاال دانشآموزان دو مدرسه اخالص و
عالمه اميني بدون اينكه هيچ تصوري از دعواهاي حقوقي
داشته باشند ،خود را بيپناه ميبينند .آنها فقط ميدانند
كه اگر مدرسهشان باز نشود ،بايد در ميانه سال تحصيلي
دنبال ميز و نيمكتي براي درسخواندن باشند.

بيش از 2ماه است كه سيدابراهيم رئيسي
بهعنوان رئيسجمهوري مشغول بهكار است
و از طرفي ،يكماه قبل از ورود به پاستور،
در انتخابات پيروز شده بود؛ بهعبارتي ایشان بيش از سهماهونيم فرصت
داشته است كه فکری برای وزارت آموزش و پرورش بکند .اما با وجود اين،
وزارت آموزش و پرورش كه از نظر بسياري از افراد ،مهمترين وزارتخانه
فرهنگسازكشور است ،بدون وزير و با سرپرست اداره ميشود.
معموال روساي جمهور ،پيش از انتقال قدرت با مشورت و اتاقهاي فكري
كه تشكيل ميدهند ،گزينههاي تصدي وزارتخانهها را با افراد امين و تيم
انتخاباتي خود روي كاغذ تعيين ميكنند .بيترديد يكماهونيم فرصت
خوبي بود تا رئيسجمهوري منتخب فردي را انتخاب كند كه هم مورد
قبول عموم سيستم آموزشي كشور باشد و هم مجلس روي او نظر مثبت
داشته باشد؛ موضوعي كه در دولت ســيزدهم اتفاق نيفتاد و بارد گزينه
پيشــنهادي رئيسجمهور ،با رأی منفی نمایندگان مجلس روبهرو شد.
ي اعتماد مجلس به گزينه پيشنهادي
اكنون بيش از يكما هونيم از عدمرأ 
وزارت آموزش و پرورش ميگذرد ،اما همچنان اين وزارتخانه كليدي با
سرپرست اداره ميشود؛ اتفاقي كه حتي موجب نارضایتی برخي حاميان
رئيسجمهور شدهاست.
بيترديد تأخير بيشتر در معرفي وزير موجب خواهد شد تا عناصر قدرت
و البي گروههاي خاص ،مانع از تصميمگيري مستقل رئيس دولت شوند
و رئيسجمهور هم تحت اين فشارها اختيارات خود را از دستدهد .در
چنين حالتي ممكن است او مردد شــود و اين ترديد ميتواند بسياري از
تصميمات درست قبلي درخصوص معرفي افراد توانمند را با خلل روبهرو
كند كه نتيجه بروز چنين مشكلي اين خواهد بود كه رئيس دولت خودش
هم درخصــوص معرفي فرد يا افــراد بــراي اداره وزارتخانهها به نتيجه
مطلوب نرسد.
آموزش و پرورش با بيش از ۱۵ميليون دانشآمــوز و يكميليون معلم
همواره بزرگترين دســتگاه اجرايي كشور از يكســو و از سوي ديگر
گســتردهترين نهاد تأثيرگذار در بخش آموزش و فرهنگ كشور است و
هرگونه تصميم درست يا غلط براي اين نهاد ،آثار زيادي را در بخش عمده
جامعه خواهد گذاشت .وزارت آموزش و پرورش به نسبت ديگر بخشهاي
كشور مسائل و مشكالت متنوعتري دارد كه در حوزه معيشت ميتوان به
اجراي نظام رتبهبندي معلمان و در مديريت منابع انساني ايجاد سازمان
نظام حرفــهاي معلمان را بهعنوان مهمترين مطالبــات به جاي مانده از
دولت قبل نام برد و چنانچه موضوع آموزش و پرورش در دولت سيزدهم
اولويتي دارد و جناب رئيسجمهور بخواهد در اين حوزه به توفيقي دست
پيدا كند؛ بايد هرچه زودتر وزيري قدرتمند ،باتجربه ،خوشنام و آشنا به
سيستم آموزشي ،مدير و مدبر از بدنه اين وزارتخانه را به مجلس شوراي
اسالمي براي كسب رأي اعتماد معرفي كند؛ موضوعي كه تاكنون از سوی
تيم اجرايي و مديريتي ابراهيم رئيسي مغفول مانده است.
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به سوی آینده
داليل كندي اينترنت
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
با اشــاره به كندي اينترنت طي
چند هفته گذشــته گفت :ما در
بخش  coreمشــكلي نداريم ،اما
تالش ميكنيم تا طــي روزهاي
آينده مشكل برطرف شود.
عيســي زارعپور روز گذشــته در
حاشــيه بازديد از كنفرانس «ظرفيت شــبكه ملي اطالعات و
توسعه پايدار زيرســاختهاي ارتباطي» علت كندي اينترنت را
توسعهنيافتن زيرساختها طي 8سال گذشــته اعالم و عنوان
كرد :من بهطور مرتب كيفيت و سرعت اينترنت را چك ميكنم
و نخســتين كســاني كه به من در مورد كندي اينترنت گاليه
ميكنند ،فرزندانم هستند.
او با اشاره به اينكه طي چند ســال گذشته ،سرمايهگذاري الزم
براي توســعه در بخش ارتباطات به چند دليــل صورت نگرفته
اســت ،يكي از اين داليل را تحريمها دانســت و گفت :افزايش
هزينهها هم باعث شــد كه اپراتورها نتوانند سرمايهگذاري الزم
را انجام دهند.
اين درحالي است كه بهگفته زارعپور «بعد از تحريمها بسياري
از محصوالت مورد نياز صنعت مخابرات بوميسازي شده است».
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين به بخشــي از برنامه
اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت كه اين وزارتخانه قصد دارد طي
4سال آينده به همه خانهها فيبر نوري برساند.
به گزارش همشــهري ،او همچنين از معرفي نماينده وزارتخانه
براي شركت در كميسيون مشترك بررسي طرح حمايت از حقوق
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي خبر داد.
زارعپور اگرچه بهوجود نقاط قوت در اين طرح اشــاره كرد ،اما
درعين حال گفت كه بايد تغييراتي در اين طرح صورت بگيرد.
بهگفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات« ،اين وزارتخانه در مورد
طرح صيانت نظرات جدي دارد و دولت سيزدهم قصد دارد كه از
فضاي مجازي نهايت استفاده را ببرد».
او همچنين با تأكيد بر اينكه موظفيــم در حوزه فضاي مجازي
استقالل كشور را حفظ كنيم ،گفت :در همه اليههاي شبكه ملي
اطالعات به اندازه كافي ظرفيت داريــم و اين ظرفيت به حدي
است كه ميتوانيم به صادرات و تامين نياز كشورهاي ديگر فكر
كنيم .زارعپور همچنين اظهار اميدواري كرد كه بتوانيم زودتر
از ســقف زماني اعالم شده شــورايعالي فضاي مجازي ،يعني
سال ،1404زيرساختهاي شبكه ملي اطالعات را فراهم كنيم.
وزير ارتباطات همچنين با اشاره به اينكه با شبكه ملي اطالعات
بهدنبال قطع دسترسي به اينترنت نيســتيم ،گفت :بايد فضاي
مجازيای در تراز انقالب اسالمي در بستر شبكه ملي اطالعات
داشته باشيم.

#هوشمند
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واقعیتهای علمی درباره اثربخشی سینوفارم
به تازگي شايعاتي درباره اثربخشي كم واكسن سينوفارم در مقابل كوويد ۱۹-منتشر شده كه
منابع معتبر علمي آنها را رد ميكنند

زهرا خلجی

خبرنگار

با وجود اينكه ســازمان بهداشــت
دانش
جهاني واكسن ســينوفارم را تأييد و
اثربخشي آن را 79درصد اعالم كرده،
اما حرف و حديــث در مورد اين واكســن چيني
همچنــان زياد اســت و بهتازگي ادعايــي درباره
اثربخشي ۵درصدي اين واكســن در برابر ابتال به
عفونت كرونا در ايران جنجالي شده است.
بهگزارش ســايت نيچر ،ســينوفارم در كنار ديگر
واكســن چيني بهنام ســينووك ،باالترين ميزان
اســتفاده را در سراســر جهان دارد .در ايران نيز
پوشش حداكثري واكسيناسيون در همه گروههاي
سني با واكسن سينوفارم انجام شده است .بيشتر
كشورهاي در حال توسعه با اين 2واكسن از چين
جمعيت خــود را تلقيح كردهاند ،امــا اعالم اخير
سازمان بهداشــت جهاني درباره لزوم تزريق دوز
تقويتكننده به واســطه كاهش ايمنــي در افراد
باالي 60ســال و داراي نقص سيستم ايمني ،اين
ابهام را ايجاد كرده كه واكسن سينوفارم اثربخشي
كمي دارد.
اثربخشي معقول

تعدادي از كشــورها تاكنون دوز ســوم را به تمام
افراد ســالمند ارائه كردهاند و يــا در تالش براي
رويكرد تركيب و همسانسازي واكسنها هستند.
برخي كارشناســان حتــي اين ســؤال را مطرح
كــرده بودند كه آيا واكســنهاي چيني كه
بر پايه پلتفرم ســنتي ويــروس غيرفعال
ساخته شدهاند ،بايد همچنان در برخي
كشــورها تزريق و در دسترس باشند؟
اما برخي ديگر ميگويند اين واكسنها
همچنان نقش بزرگي در كم شدن ابتال
و مرگومير بــازي ميكنند .گانديپ
كانگ ،ويروسشــناس كالج پزشكي
كريســتين در هند ميگويد :اين دو
واقعا واكسنهاي بدي نيستندبلكه
هنوز بهينه نشدهاند.
در اواســط ســال2021
ســازمان بهداشــت

جهاني ،مجوز اســتفاده اضطراري براي واكســن
چيني را صادر كرد .به اعالم اين سازمان ،سينووك
51درصد و ســينوفارم 79درصد در جلوگيري از
بيماري عالمتدار اثربخــش بود .اين عدد در برابر
اثربخشي 63درصدي واكسن آسترازنكا عدد خوبي
بهنظر ميرسيد ،اما همه اين واكســنها در برابر
اثربخشي 90درصدي واكســنهاي فايزر و مدرنا
عدد قابل توجهي نبودند.
مطالعات گسترده

چيزي در حدود 2.4ميليارد از واكسنهاي چيني،
در چين مجوز اســتفاده گرفتهانــد و حدود يك
ميليارد دوز نيز به 110كشــور ديگر صادر شــده
است .اوايل امسال بر اســاس گزارشهايي از موج
جديد كوويد 19-در چند كشور ،كه با اين واكسن
واكسينه شــده بودند مانند سيشــل و اندونزي،
سؤالهايي را درباره ميزان حفاظت ايجاد شده از
واكسنهاي چيني به ميان آورد.
به همين دليل مطالعات گستردهاي در كشورهايي
مانند برزيل،شيلي و تايلند در حال انجام است تا
در گروههاي ســني مختلف علت
كاهــش ايمنــي و محافظت
را پيــدا كننــد .برخي از
مطالعات نشان دادهاند كه
در مقايسه با واكسنهاي
ساخته شده با استفاده
از فناور يهــاي ديگر،

واكســنهاي ويروس غيرفعال چينــي در ابتدا
ســطوح پايينتري از آنتيباديهاي خنثيكننده
يا مســدودكننده ويروس كه بهعنــوان نماينده
محافظت محسوب ميشوند ،توليد ميكنند و اين
سطوح به سرعت كاهش مييابد.
يك مطالعه روي 185كارمند بخش مراقبتهاي
بهداشتي در تايلند نشان داد كه 60درصد از آنها
ســطح بااليي از آنتيباديهــاي خنثيكننده را
يكماه پــس از دريافت دوز دوم واكســن چيني
داشتهاند .اين عدد در كساني كه آسترازنكا دريافت
كرده بودند ۸۶درصد بود.
رابطهاي بين ميزان آنتيبادي و محافظت نيست

اما پايين آمدن ميــزان آنتيبادي بــه معني كم
شــدن محافظت ايمني نيســت .بــن كولينگ
اپيدميولوژيست در دانشگاه هنگكنگ ميگويد:
واكسنها پاسخهاي ايمني پيچيدهاي را ازجمله
سلولهاي  Bو ســلولهاي  Tايجاد ميكنند كه
ممكن است عمر بيشتري نسبت به آنتيباديهاي
خنثيكننده داشته باشند.
مطالعه ديگري روي كادر درمان چيني كه هنوز
داوري نشده است ،نشان داد كه سلولهاي
 Bو سلولهاي  Tويژه SARS-CoV-2
5ماه پس از دوز دوم واكسن سينوفارم
قابل تشخيص هستند .ساير واكسنهاي
ساخته شده با تكنولوژيهاي ديگر نيز در
طول زمان دچار كاهش ميزان آنتيبادي
ميشوند اما محافظت قدرتمندتري در برابر
بيماري و مرگ دارنــد .با اين حال محققان
ميگويند چون واكســنهاي چيني ساخته
شــده از ويروس غيرفعال با ميزان پايينتري
از آنتيباديهاي خنثيكننده شــروع ميشوند،
حفاظت آنها ميتواند سريعتر از آنهايي كه شروع
قويتري دارند ،كاهش يابد.
كانــگ ميگويــد سيســتم ايمني با
باالرفتن سن كم ميشود و واكسنها
در كل در افــرادي بــا ســن باال
اثربخشي كمتري دارند اما بهنظر
ميرسد كه اين اثر با واكسنهاي
مبتني بــر ويــروس غيرفعال،
مشهودتر است.
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تصميمي كه بيتكوين را به 60هزار دالر رساند

كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا با اخذ يك تصميم مهم ،راه را براي
معامالت بيتكوين هموارتر كرده و باعث جهش قيمتي اين رمزارز شده است
ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

بعد از گذشــت حدود ۶ماه ،قيمت
رمزارز بيتكوين به مرز ۶۰هزار دالر رسيد
و حتــي در صرافي بيت اســتمپ
توانســت از ۶۰هزار دالر هم عبور كند .به گزارش
خبرگزاري رويترز ،علت افزايش ناگهاني بيتكوين
اين موضوع عنوان شــده كه معاملهگران بيش از
پيش مطمئن شــدهاند كــه رگوالتورهاي اياالت
متحــده براســاس قراردادهاي آتي مجــوز براي
نخســتين صنــدوق ( )ETFبــراي قراردادهاي
بيتكوين را صــادر خواهنــد كرد .ايــن رمزارز
ارزشــمند جهان نزديك به 4درصد رشد كرد و به
59هزار و 664دالر رسيد كه باالترين رقم از اواسط
آوريل محســوب ميشــود .بدينترتيب ميتوان
اينگونه بيان كرد كه در سالجاري ميالدي ارزش
بيتكوين دوبرابر شده است.
خبرهاي هيجانانگيز بيتكويني

بلومبرگ نيوز روز پنجشنبه به نقل از افراد آشنا با
اين موضوع گزارش داد كه كميسيون بورس و اوراق
بهــادار آمريكا( )SECاجازه ميدهد ،نخســتين
 ETFآتي بيتكويــن آمريكا ،معامــات خود را
هفته آينــده آغاز كند« .بن كازلين» ،سرپرســت
تحقيق و استراتژي صرافي آسيايي  AAXميگويد
كه افزايش قيمت بيتكويــن و صعود اين رمزارز
به بيش از 59هــزار دالر تصادفي نبوده اســت و
ســرمايهگذاران بلندمدت ،خيلي وقت اســت كه
زمينه چنين رشدي را شروع كرده بودند .او در اين
خصوص گفت« :انتظار ميرود كــه در ربع پاياني
سال ،شاهد پيشرفت قابل توجهي در مورد ETF
بيتكوين در اياالت متحده باشــيم» .او همچنين
به اين نكته اشــاره كرد كه حركتهاي روز جمعه
(ديروز) نيز با توييت دفتر آموزش سرمايهگذاران
 SECاستارت خورد .در توييت كميسيون بورس
و اوراق بهادار آمريكا ( )SECآمده است« :قبل از
ســرمايهگذاري در صندوقي كه قراردادهاي آتي
بيت كوين دارد ،مطمئن شويد كه خطرات و مزاياي
احتمالي را بهدقت سنجيدهايد».
انتظار بزرگ

ســرمايهگذاران ارزهاي ديجيتال منتظر اخبار

رشد اتر و سقوط سايرين

در كنار افزايش قيمت بيتكوين ،اتريوم ،دومين
رمزارز ارزشمند جهان نيز صعود نسبتا خوبي
را تجربه كرد و توانســت به بيــش از 3هزار و
767دالر برســد .در مقابل بســياري ديگر از
ارزهاي ديجيتال معروف ،جمعه را با رشد منفي
سپري كردند .دوجكوين با بيش از 4درصد افت
روبهرو بود و ترون نيز با ســقوط 2/8درصدي
روبهرو شد.

تأييد نخســتين  ETFبيتكوين در اين كشور
بودهانــد و برخي از بازارهــاي بيتكوين نيز در
ماههاي اخير در انتظار ايــن حركت و چگونگي
سرعتبخشيدن به پذيرش و معامالت اصلي آن
بودهاند .چندين مدير صندوق ،ازجمله VanEck
Bitcoin Trust ، ProShares ، Invesco ،
 Valkyrieو  Galaxy Digital Fundsبــراي
راهاندازي ETFهاي بيتكوين در اياالت متحده
درخواســتهايي را مطرح كــرده بودند .نكته
اينجاست كه ETFهاي ارزهاي ديجيتال امسال
در كانادا و اروپا راهاندازي شده بود .گري گنسلر،
رئيس كميســيون بورس و اوراق بهادار آمريكا
پيشتر گفته بود كه بازار ارزهاي ديجيتال شامل
بسياري از توكنها اســت كه امكان دارد اوراق
بهادار ثبت نشده باشند كه اين موضوع دستها
را براي باال و پايينكــردن قيمتها باز ميكند و
ميليونها ســرمايهگذار را در معرض خطرهاي
چنين اقدامي قرار ميدهد.
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واکسنهای تزریق شده(دوز)

70529794

آمــار جانباختگانديروز

واكسيناسيون سیار
در جستو جوی گروههای خاص

خودروي سيار شــهرداري حوالي ســاعت 8:30صبح به
كمپ ترك اعتياد شهرك گلحصار شهرريمیرسد .همان
ورودي مركز براي تزريق واكســن ،ميز و صندلي چيدهاند.
فهرســت 60نفرهاي از بيماران بستريشده در كمپ ترك
اعتياد ،در دست مأمور واكسيناسيون است و قرار شده افراد
بهترتيب قرارگرفتن اساميشــان در آن فهرست ،وارد اتاق
واكسيناسيون شوند .هيچكدام واكســن نزدهاند« :آنقدر
بدبختي روي سرمان اســت كه به فكر واكسن نيستيم».

اين را يكي از همان منتظران تزريق واكسن ميگويد .اغلب
كدملي يادشان نيست ،كارت شناسايي همراه ندارند و برخي
ميگويند از همان اول هم نه شناسنامه داشتهاند نه كارت
ملي .براي بيشــتر آنها كه در اين كمپ بسترياند ،واكسن
كرونا ،خود كرونا و مرگ و ابتاليش ،در زندگيشان محلي
از اعراب ندارد .امير 58ساله اســت« :وقت نداشتم واكسن
بزنم ،وقت هم داشتم ،نميزدم .واكسن بد نيست اما زدنش
خيلي برايم مهم نيست .حاال اينجا گفتهاند واكسن ميزنند،

عكسها :همشهري /منا عادل

تا چندي پيش ،واکسیناسیون تنها با ثبتنام در سامانه سالمت یا ارائه کارت ملی در مراکز بهداشتی میسر بود
ت تيمهاي سيار واكسيناسيون ،حاال تزريق واكسن ،محدودیتي ندارد .با اجرای طرح واکسیناسیون
اما با فعالي 
بیشناسنامهها ،معتادان متجاهر ،بیخانمانها ،مهاجران غيررســمي ،زبالهگردها و  ...هم واکسن دریافت
ميكنند .چند روزی است که ونهای سیار تزریق واکســن محله به محله در مناطق حاشیهای ،کلونیهای
آسیبدیدگان ،محل تجمع معتادان متجاهر و کمپهای ترک اعتیاد ،روستاهای محروم ،مناطق تجمع کارگران
ساختمانی و مهاجران غيررسمي ،مراکز جمعآوری زباله و بازیافت و پارکها ،ديده ميشوند .آنها افرادي كه
تاكنون به هر دليلي موفق به تزريق واكسن نشدهاند را حتي بدون داشتن كدملي ،واكسينه ميكنند .اين اقدام
در قالب طرحي است كه از ابتداي مهر ماه از سوي شهرداري تهران آغاز شده و همچنان ادامه دارد .پيش از
اين ،سعید شرف دوست ،معاون حمایتهای سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و
فرمانده عملیات تزریق واکسن درباره اجرای طرح به همشهری گفته بود«:تیمهای سیار واکسیناسیون هر روز
به مراکز و نقاطی که از پیش تعیین شده اعزام میشوند ،اولویت آنها واکسیناسیون آسیبدیدگان اجتماعی،
افراد فاقد مدارک هویتی و خانوادههای محروم است ».بر اســاس اعالم او ،اين تيمها به طور میانگین روزانه
يك هزار و صد واکسن تزریق ميكنند .از ابتداي مهرماه تا عصر روز پنجشنبه 25 ،هزار دوز واکسن از سوي
اين تيمها تزريق شده است .به تاكيد اين مسئول در شهرداري تهران ،قرار است واکسیناسیون عصرگاهی در
مساجد اجراییشود تا سطح دسترسی به گروههای واکسیناتور کاهش پیدا نکند  .شهرداري تهران 9 ،منطقه
آسيبديده در پايتخت را مشخص كرده است؛ مناطق  16 ،2 ،14 ،12 ،15 ،20 ،6 ،5و  ،11به عنوان مقصد مراکز
تزریق سیار واکسن در اين طرح شهرداري در نظر گرفته شدهاند .هر چند كه به گفته مسئوالن اين تيمهاي
سيار ،آنها محدوديتي براي تزريق واكسن ندارند و ساير گروهها را هم پذيرش ميكنند.

مريم سرخوش
خبرنگار

ما هم ميزنيم ».محمد پسر18سالهاي است8.بار براي ترك
اعتياد به اين مركز آمده .رفت و برگشتهایش به اين مركز
آنقدر زياد اســت كه ديگر همه او را ميشناسند .راضي به
تزريق واكسن نميشد و حاال به اصرار اطرافيانش قبول كرده:
«تا 20روز پيش زندان بودم .بعد هم كه آزاد شدم براي ترك
اعتياد به اينجا آمدم و گفتند بايد واكسن بزني ».محمد در
گروه مخالفان واكسن است ،معتقد است واكسنزدن فايدهاي
ندارد و ميگويد كه نه خودش و نه اطرافيانش تابهحال كرونا
نگرفتهاند .ساكنان كمپ ترك اعتياد ،همه ايراني نيستند،
در ميانشان مهاجران افغانستاني هم پيدا ميشود .چندين
نفر از همين مهاجران را نيروي انتظامي براي ترك اعتياد
به اين مركز آورده .آنها نگران تزريق واكسناند .ميگويند
با تزريق واكسن ممكن اســت براي بازگشت به كشورشان
دچار مشكل شوند .اما مسئوالن كمپ قانعشان ميكنند
كه هيچ مشكلي برايشان پيش نميآيد« :مصرفكننده كف
خيابانم .هيچ مدركي ندارم ،جايي بــراي ماندن هم ندارم.
3ماه پيش مرا به اين مركز منتقــل كردند .حاال ديگر پاك
شدهام .ميخواهم سر كار بروم كه گفتند بايد قبلش واكسن
زده باشم ».اين را يكي از همين مهاجران ميگويد .عليرضا
معتاد ديگري است كه دوره ترك را ميگذراند .او مثل خيلي
از همكمپيهايش معتقد است كه معتادان ،كرونا نميگيرند
و نيازي به واكسن ندارند« :ما اينجا نه ماسك ميزنيم و نه
فاصله را رعايت ميكنيم ،با اينهمه كرونا نگرفتيم ،مصرف
مواد مقاوم 
ت بدنمان را باال ميبرد ».حرفهايش را مسئوالن
كمپ رد ميكنند .بهمن سال گذشته بود كه دبير شوراي
هماهنگي مبارزه با موادمخدر اســتان تهران از ابتالي  3تا
6درصد معتادان به كرونا خبر داده بــود .آمار جديدتري از
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و تمام اطالعات گرفته شده از افراد در سامانه ثبت ميشود.
قرار اســت براي دوز دوم هم خودمان به اين مراكز مراجعه
كنيم اما اگر زمان بگذرد و به هر دليلي اين اتفاق نيفتد ،از
طريق كارتهاي واكسن صادرشده ،اين افراد ميتوانند در
مراكز بهداشت ،سولههاي مديريت بحران و بيمارستانها
دوز دوم واكسن را دريافت كنند ».اين مددكار ،اجراي اين
طرح را يكي از بهترين اتفاقات در حوزه واكسيناسيون كرونا
ميداند؛ چراكه منجر به افزايش جمعيت واكسينه ميشود:
«گروهي كه اكنون واكســن دريافــت ميكنند در هيچ
برنامهاي قرار نداشتند و اصال براي واكسيناسيون ديده نشده
بودند ،اما اكنون بهراحتي واكسينه ميشوند .البته خودشان
هم در ابتدا ترس داشتند و بهدليل اينكه فكر ميكردند با ثبت
هرگونه مشخصاتي از آنها مشكالتي برايشان در آينده ايجاد
ميشــود ،كمتر مراجعه ميكردند اما بهتدريج اين مسئله
برايشان حل شــده و بدون نياز به ارائه مشخصات خاصي
واكسينه ميشوند».

گــزارش ميدانــي همشــهري از تزریــق واكســن بــه كارگــران
ســاختماني ،مهاجران غيرقانوني و معتادان در مناطق آســيبديده

تيمهاي سيار شهرداري تهران ،به مناطق آســيبدیده ميروند و افرادي كه
تاكنون به هر دليل واكســن دريافت نكردهاند را حتي بدون داشــتن كارت
شناســايي و كد ملي واكســينه ميكنند .تيمهاي ســيار به خانه بيماران
و معلوالني كــه توانايي خارج شــدن از منــزل ندارند هم اعزام ميشــوند

197

كل آمــار جا نباختگان

استقرار در كلونيهاي آسيب

شوند ،از اين تعداد 3نفر افغانستانياند و مدرك شناسنايي
ندارند .نيم ديگري از جمعيت هم كد ملــي ندارن د يا اصال
مدرك شناساييشــان را دريافت نكردهاند .گروهي هم كه
معتاد متجاهر بودند ،از ترس شناسايي مدركي همراه ندارند.

ميزان ابتالي اين افراد در دست نيست و با شيوع سویه دلتا
قطعا آمار ابتالي آنها باالتر است.
شيوع كرونا ،فعاليت كمپهاي ترك اعتياد را مختل كرده،
بهويژ ه در ماههاي اول شــيوع كه ميزان ابتال باال بود .حاال
محمود صادقي ،مدير داخلي كمپ ترك اعتیاد شــهرك
گلحصار شــهرري از روزهايي ميگويد كه كرونا مشكالت
تيمهاي سيار براي دوز دوم هم مراجعه ميكنند
زيادي براي نگهداري معتادان ارجاع شده ايجاد كرده بود :فرشاد مهرابي ،مددكار اجتماعي شهرداري تهران حاضر در
«اينجا معتادان يا خودشــان مراجعه ميكنند یا براساس اين كمپ كه نظارت بر واكسيناســيون معتادان را برعهده
مــاده 16به ايــن مركز ارجــاع داده
دارد ،درباره اجراي طرح واكسيناسيون
ميشــوند .براي گــروه اول ،قرنطينه
افراد آســيبپذير تهران به همشهري
10روزه درنظــر گرفته ميشــود و از
توضيحاتي ميدهد« :هدف از اجراي
گروه دوم تست پيسيآر .در ماه
اين طرح حمايت از افراد آســيبديده
هاي افراد ميتوانند با سامانه
گذشــته ،اينجا مباحــث قرنطينه و
اجتماعي است .در گذشته شرط اول
فاصلهگذاري اجتماعي رعايت ميشد  137تمــاس بگيرند ،واكسيناسيونثبتنامدرسامانهسالمت
اما با پذيرش 60نفر به جاي 40نفر ،اگر نوع معلولیت و بیماری بود كه نياز به كد ملي داشت ،به همين
بگويم كه تمام پروتكلهاي بهداشتي
دليل اين افراد نميتوانستند واكسن
رعايت ميشود ،حرف غيرواقع زدهام .خود را اعالم كنند تا تیم دريافت كنند .با توجــه به هماهنگي
اما در بحــث ارتباط با افــراد خارج از واکسیناسیون به محل انجامشده با وزارت بهداشت و سازمان
مركز ،همچنان سختگيريهايي
بهزيستي ،شــهرداري در اين مسئله
درنظر اعزامشود
گرفتهايم ،مهمان پذيرش نميكنيم،
پيشقدم شد و با اجراي آن تمامي افراد
كاالي اهدايي وارد مركز نميشود و ترددها كم شده است .آسيبپذيراجتماعيازجملهبيخانمانها،معتادانمتجاهرو
او در ادامه درباره اينكه چرا واكسيناسيون اين گروه با تأخير ساكنان بدون هويت در محالت محروم ،واكسينه ميشوند».
در حال انجام اســت ،ميگويد« :تاكنــون چندينبار براي او در پاسخ به اين سؤال كه اگر اجراي اين طرح به هر دليلي
واكسيناسيون اين افراد درخواســت كردهايم ،اما برخي از متوقف شــود ،افرادي كه بدون داشــتن كد ملي يا كارت
اين افراد كارت ملي و شناسنامه ندارند و با توجه به الزام ثبت شناسايي واكسن دريافت كردهاند ،مشكلي پيدا نميكنند؟
كدملي در سامانه ،درخواست ما ،تأييد نميشد ».با ورود تيم ميگويد« :روند كار براساس تزريق  2دوز برنامهريزي شده
واكسيناسيون به اين مركز ،قرار است تمام 60نفر ،واكسينه است .البته در همين ابتدا براي دوز اول كارت واكسن صادر

ضلع شــرقي ميدان اصلي خيابان خاوران ،پر از كارگران
روزمزدي است كه منتظر كارند .ميان آنها تعداد زيادي از
كارگران افغانستاني هم ديده ميشــد .آنها كه مجوز كار و
شماره پاسپورت دارند ،دغدغه كمتري براي واكسيناسيون
دارند ،با اين حال تا روز پنجشنبه گذشته ،براي تزريق واكسن
اقدامي نكرد ه بودند .حاال كه خودروهاي سيار شهرداري به
سراغشان آمده ،به صف ايستادهان د تا واكسينه شوند .آنها در
صفهاي انتظار ،با دوستان و اقوامشان هم تماس ميگيرند
و از آنها ميخواهند به ميدان بيايند و واكســن بزنند .زنان
داخل خودرو واكسينه ميشوند و مردان در بخش انتهايي
خودروها .واكسيناتورها ،براي همه واكسن ميزنند ،حتي
عابران پياده كه درباره چند و چون كار ،سؤال ميپرسند .نه از
كسي كدملي گرفته ميشود و نه الزم است كارت شناسايي
ارائه شود« .عبدالرحمن» كارگر ساختمان است و دوز اول
واكسناش را همين جا زده« :من پاسپورت دارم اما نتوانستم
واكسن بزنم .امروز اينجا ايستاده بودم كه اين ماشين آمد و به
ما گفتند كه ميتوانيم واكسن بزنيم .خودم و2پسرم واكسن
زديم .قرار است همسرم هم بيايد و واكسن بزند ».از لبخند
بزرگي كه روي صورتش نقش بسته ميتوان ميزان رضايتش
را حدس زد .هرچند كه ميان آنها افرادي هم بودند كه بهدليل
شايعههاي تزريق واكسن ،تمايلي به اين كار نداشتند .مهدي
عبدلپور ،مددكار شــهرداري اعزامي به اين خيابان است و
درباره تمام اين شايعاتي كه كارگران مطرح ميكنند ،پاسخ
ميدهد و ترغيبشان ميكند كه براي سالمتي خودشان و
جامعه واكسن بزنند .جوان 28سالهای اهل سنندج در ميان
جمع است و ميگويد« :همه ميگويند واكسن عوارض دارد،
ميترسم تزريق كنم و مريض شوم ،كسي را ندارم به دادم
برســد .ما جايي نميرويم كه بخواهيم از خدمتي محروم
شويم .واكسن هم نزنيم مشكلي برايمان پيش نميآيد ».او
زير بار تزريق واكسن نميرود.

آشتي «خالزير» با واكسن

در منطقه خالزير ،خبري از واكسن كرونا نيست .از هر كس سؤال ميپرسي،
واكسن نزده است .نه مغازهداران و نه دستفروشان كنار خيابان .اينجا هيچكس
ماســك نميزند .كرونا برايشــان واژهاي مترادف با ابتال و مرگ نيست .آنها
اعتنايي به آمارهاي ابتال و مرگهاي روزانه كرونا نميكنند .يكي از مغازهداران
52ساله است و مدتهاست كه از نوبت واكسناش ميگذرد اما خيال تزريق
ندارد« :مدتي مريض بودم و بعد از آن ديگر وقت نشد كه بروم .در اين منطقه
مركز واكسيناسيون نيست و اگر بخواهيم به مراكز ديگر مراجعه كنيم يك
روزمان هدر ميرود ».او همان روز از طريق تيمهاي ســيار واكسيناسيون
شهرداري ،واكســناش را زد .با ديدن تيمهاي ســيار ،مغازهداران بهتدريج
كارگرانشان را هم براي تزريق سر صف ميآوردند .شاهد محمدي صاحب يك
كارگاه صنعتي در همان حوالي است و بهگفته خودش چند كارگر افغان دارد
كه بهدليل نداشتن پاسپورت نميتوانستند واكسن بزنند« :كارگران ايراني ما
واكسينه شده بودند ،اما افغانها مانده بودند ،مدام پيگير وضعيتشان بوديم
كه باالخره تيمهاي سيار اين افراد را هم واكسينه كردند».

ريحانه مدرســي عالم ،مددكار اعزامي به اين منطقه درباره واكسيناسيون
اين گروه به همشهري ميگويد« :ما با قشر آسيبديده جامعه مواجهيم كه
بيشترشان مدارك هويتي ندارند .همچنين در ميان آنها مهاجران غيرمجاز
هم ديده ميشــوند .بهدليل همراهي مأموران نيروي انتظامي با خودروهاي
سيار ،بخشي از اين افراد براي تزريق واكسن مراجعه نميكنند ».او ميگويد:
«بســياري از افراد نميدانند براي تزريق واكسن به كجا مراجعه كنند ،زنان
خانهداري هستند كه از منزل خارج نميشوند و واكسينه نشده بودند .اما با
حضور اين خودروها ،خيليها مراجعه كردند و بهراحتي واكســن زدند .اين
خودروها صف طوالني ندارد و دسترسي به آن هم آسان است ».او به اجراي
طرح تزريق واكســن در خانه براي معلوالنو كســاني كه با مشكالت تردد
در خارج مواجه هستند هم اشــاره ميكند« :مردم در تماس با سامانه137
نوع معلوليــت و بيماري فرد را عنــوان ميكنند و اگر پزشــك منعي براي
واكسيناســيون آنها تعيين نكرده باشــد ،تيم واكســيناتور به محل اعزام
ميشود».

دغدغههايخصوصي

انتقال از يك جيب دولت
بهجيبديگر

 3نماينده مجلس در گفتوگو با همشهري از سرنوشت
اليحه مشاركت عمومي-خصوصي و وظيفه مجلس براي
حل معضل پروژههاي نيمهتمام گفتند

جادهاي نيمهكاره ،بيمارستاني نيمهجان كه هرگز بيماري را در خود جاي نداد،
ورزشگاهي كه فرصت شنيدن صداي تشويق تماشاگران را بهدست نياورد؛ اين
فهرست را ميتوان با نيمنگاهي به شهرها و استانهاي مختلف ادامه داد؛ چراكه
پروژههاي نيمهتمام همچون تاولي بر تن شهرها و روســتاها بهجا ماندهاند و
سالهاي سال بدون مداوا رها شدهاند .پروژههاي نيمهتمام ،نه آنقدر جان دارند
كه در مسير حيات قرار بگيرند و باري از دوش مردم بردارند و نه آنقدر بيفايده
هستند كه بتوان از سرمايه صرفشده پاي ســاخت آنها گذشت و با چشماني
بسته منتظر مرگ آنها ماند.
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در انتظار سوت پايان

بيش از 4هزار طرح ورزشي از هفت سال پيش تا امروز
نيمه تمام باقي ماندهاند

بررسي شرايط و داليل موفق نبودن
واگذاري پروژهها به بخش خصوصي

خصوصيسازي بهمعناي ضرورت واگذاري پروژههاي اقتصادي خاصه در حوزه
شركتها و كارخانهها به بخش خصوصي و تقليل حضور دولت به نظارت و وضع
قوانين و نه تصديگري ،در اوايل دهه  80در پي اثبات مديريت فشل ،ناكارآمد و
غيرتخصصي دولت در حوزههاي اقتصادي و توليدي وارد ادبيات اقتصادي كشور
شد .عملكرد ناكارآمد دولت در تصديگري سبب شد كه براساس اصل 44قانون
اساسي ،بسياري از شركتهاي توليدي و خدماتي و همچنين كارخانهها به بخش
خصوصي واگذار شود.
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وزارت ورزش و جوانان دولت جديد ساختوســاز پروژههاي نيمهتمام ورزشــي را
در اولويت خود قرار داد ه است .حميد ســجادي ،وزير ورزش و جوانان بهتازگي در
حاشيه يكي از سفرهاي استاني به شهرستان سيرجان از وجود بيش از  4هزار پروژه
ورزشي نيمهتمام در سرتاسر كشور خبر داده است .اگرچه جستوجو در ميان اخبار
قديميتر هم رقمي مشابه را از پروژههاي نيمهتمام ورزشي در كشور بهدست ميدهد.
در ســالهاي 1397 ،1395 ،1393و 1399هم مقامات ورزشــي كشور از وجود
4000پروژه نيمهتمام ورزشي در سرتاسر كشور خبر دادهبودند .وزارت ورزش چيزي
در حدود  4000پروژه ناتمام و شركت توســعه و نگهداري اماكن ورزشي در حدود
233پروژه ناتمام در دست اجرا دارد كه مجموع آن به بيش از 4230پروژه میرسد.
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طر 
حهای
نیمه تمام

یادداشت یک

طرحهاي نيمهتمام
در بنبست كسري بودجه

عكس :همشهری /رضا نوراله

هر سه قوه باید درگیرشوند

گفتوگو با محمد چمنآرا ،رئيس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران درباره راههاي حل مشكل طرحهاي نيمهتمام دولتي

پروژههاي دولتي در همه اين سالها تبديل به محلي براي
مائده اميني
نمايش مسئوالن در استانهاي مختلف شده است .از آنجا
روزنامهنگار
كه اين پروژهها با کمترین مطالعات كارشناســي شده يا
پيشبيني بودجه مورد نياز راهاندازي ميشوند ،بعد از اجرا در نيمه راه با پيشرفتهاي حداقلي
رها و تبديل به پروژههاي نيمهتمام عمراني و صنعتي ميشوند .پيچيدگي ماجرا به اينجا ختم
نميشــود ،دولت بعدي كه روي كار ميآيد ،براي آنكه خود را متمايز نشان دهد ،انتقادهاي
مختلفي به پروژههاي قبلي وارد ميكند تا براي خود اعتبار بهدست بياورد و مجوز ضمني براي
رها كردن پروژههاي قبلي و ناتمام بگيرد و از خود سلب مسئوليت كند و در نهايت به جاي جبران
خسارتهاي قبلي سعي ميكند تا پروژههاي جديدي براي مطرح كردن خود ،تعريف و اجرا كند
و اين چرخه معيوب تا ابد ادامه پيدا ميكند .محصول اين چرخه بيش از 80هزار پروژه نيمهتمام
است كه براي اتمام آنها به گواه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ،دستكم به  ۶۰۰هزار ميليارد
تومان بودجه نياز است .با بازگشت ركود به اقتصاد ايران ،ضرورت اتخاذ راهكارهاي عملي براي
رهايي از شرايط كنوني ،همه متوليان اقتصاد كشور را به جدي گرفتن بحران حاكم بر اقتصاد
كشور فرا ميخواند .شواهد نشان ميدهد در ركود فعلي ،بسياري از فعاليتهاي اقتصادي بازدهي
ندارند يا بازده منفي دارند .بيشتر صنايع زير ظرفيت توليدي خود كار ميكنند و اين خطر افزايش
تعداد پروژههاي ناتمام دولتي را جديتر ميكند و درباره آسيبشناسي روند موجود با محمد
چمنآرا ،رئيس احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران به گفتوگو نشستهايم.
مركز پژوهشهــاي مجلس در
گزارشي كه در سال 99منتشر كرده ،میگوید
كه بيش از 6هزار طرح ملي و 87هزار طرح
استاني نيمهتمام در كشور وجود دارد .اين
پروژهها انباشــت بهجا مانده از دولتهاي
مختلفي است كه روي كار آمدهاند امابه آينده
پروژهها فكر نكردهاند .سنگ بناي اين رسم
غلط از كجا گذاشته شد و چطور  شد در اين
سيكل معيوب افتاديم؟

تا پايان دولت يازدهم؛ بيــش از 80هزار پروژه
دولتي نيمهتمام رها شدند .بياييد طور ديگري به
اين ماجرا نگاه كنيم .ما بايد بهدنبال يك الگوي
مشخصي براي حكمراني باشــيم و آن را طلب
كنيم .نياز به اســتراتژي واقعبينانه براي اداره
كشور داريم.
متأســفانه مردم ما دلشــان را به قــول و قرار
نمايندههاي مجلس خوش ميكنند اما به خوبي
نميدانند كه كار نماينده افتتاح پروژه و ســفر
استاني براي جذب رأي نيست .فرماندار ،استاندار
و حتي رئيسجمهور همه در اين تله افتادهاند.
اين رويه غلط است .اگر به جاي اين رويه بهدنبال
توسعه واقعي و فرهنگسازي براي دخيل كردن
مردم و بخش خصوصي براي پيشــبرد پروژهها
بوديم امروز اينقدر پروژه نيمهتمام روي دست
كشور نمانده بود .وظايف قانوني دولت مشخص
شده است و دولتيها نبايد وارد اين بازي شوند.

جلوي زايش پروژههاي بيهوده بايد گرفته شود.
هر زمان كه درآمدهاي نفتي زياد شد ،دولتها
بيشتر و راحتتر به اين فرايند دامن زدند.
البته ديدگاهي هم وجود دارد كه
براساس آن علت كند پيش رفتن پروژههاي
دولتي ،زيســتن در اقتصاد تورمي است كه
در ادامه تامين هزينههاي يك پروژه و اساسا
پيشبيني و تخمين آن را مشكل ميكند؛ يا
اين پروژهها محل فساد و رانت براي دريافت
ارز دولتي ميشود؛ اين ديدگاه بهنظر ميرسد
چندان با ديدگاه شما منطبق نيست.

آسيبهايي كه شما به آن اشــاره كردهايد را رد
نميكنم .در تمامي دولتها پروژههاي نيمهتمام
بهنوعي حياط خلوت مســئوالن بوده است .من
اين را ميپذيرم و البته درباره پروژههاي صنعتي
حرف نميزنم چرا كه اين پروژهها مشــكالت
خاص خودشان را دارند و پرداختن به مشكالت
آنها نياز به شــهامت دارد .پروژههاي عمراني اما
بله .حق باشماست اما تورم دربرابر مشكالت ديگر
مثل سوءمديريت نقش بسيار كوچكتري را بازي
ميكند .كسي كه پروژه را تعريف ميكند حتما به
زمان و مبلغ مشخص شده فكر كرده است .در اين
خصوص بايد بگويم وقتي اعتبار پروژهها به شكل
قطرهچكاني پرداخت میشــود ،مشكالت هم
تشديد ميشود .اعتبار يك پروژه و روند تامين

آن حتما بايد حساب شده و فكر شده باشد.
چه نهادهايي بايــد در گام اول
تغيير رويــه را آغاز كنند تا روند اشــتباه
كنوني اصالح شود و به قول شما جلوي زايش
پروژههاي دولتي گرفته شود؟

تمامي حاكميت
بايد عليه اين
رويه غلط موجود،
بسيج شوند .من
در قبال هيچ
دولتي موضعگيري
نميكنم و ميگويم
روند كلي بايد
اصالح شود .تا
مادامي كه يك
برنامه قابل پايش،
اندازهگيري و رصد
وجود نداشته
باشد در بر همين
پاشنه ميچرخد.
برنامههاي ما چه
پيش از انقالب
چه بعد از انقالب،
قابل اندازهگيري
و بررسي نبودهاند
و نتيجه اين روند
همين وضعي است
كه شما ميبينيد

تمامي حاكميت بايد عليه اين رويه غلط موجود،
بسيج شوند .من در قبال هيچ دولتي موضعگيري
نميكنم و ميگويم روند كلي بايد اصالح شود.
تا مادامي كه يك برنامه قابل پايش ،اندازهگيري
و رصد وجود نداشته باشــد در بر همين پاشنه
ميچرخــد .برنامههاي ما چه پيــش از انقالب
چه بعد از انقالب ،قابل اندازهگيري و بررســي
نبودهاند و نتيجه اين روند همين وضعي است كه
شما ميبينيد .دولت جديد بايد روبهروي فرايند
زايش پروژه جديد بايستد .به تجربههاي جهاني
نگاه كند .محققان و پژوهشگران اين دولت بايد
بررسي كنند كه آلمان بعد از جنگ چهكار كرد؟
توسعه متوازن اين نيســت كه در هر روستايي
حتما استاديوم داشته باشيم.
مهمترين نكته اين اســت كه هر نهــادي اگر
براســاس قانون اساســي پيش رود و كارش را
درست انجام دهد مشكل حل ميشود .مشكل
پروژههاي ناتمام اما آنقدر عميق شده كه هر سه
قوه بايد درگير شوند مخصوصا قوه مقننه و قوه
مجريه .تا اين سه قوه درگير نشوند و دغدغه حل
اين معضل را نداشته باشند نميشود از نهادهاي
ذيربط آنهــا انتظار تغيير داشــت .مجلس بايد
سازوكاري براي آمايش و پايش پروژههاي جديد
تعریف كند و نقش بخش خصوصي را در قبول
اين پروژهها پررنگتر كند.
  در چه دور هاي بيشترين آسيب
را از اين ناحيه ديديم و آن زمان مشكل كار
از كجا بود؟

اگر خاطرتان باشد در دوره مرحوم هاشمي ،در هر
شهر چندين بيمارستان ساخته شد .براي مثال
در ايالم كه اســتان خود من است در هر شهري
يك بيمارستان تاسيس شد و ساليان سال بدون
كاركرد ماند .تاسيس بيمارستان بسيار پسنديده
است اما بايد ببينيم هدف ما از ساخت بيمارستان
چيست؟ قرار است با اين تعداد بيمارستان چهكار
كنيم؟ اعتبار اتمام ســاختمان آن را بايد از كجا
تامين كنيم؟ در استاني كه جاده مواصالتي خوب

ندارد چرا بايد پروژههاي جديــد در آن كلنگ
بخورد؟ همه حرف من اين است كه سعي كنيم
در جهت توسعه حركت كنيم و براي امور خود
برنامه داشته باشيم.
پروژههاي نيمهتمام به هر حال با
همه نقدهاي منفي و مثبت امروز تبديل به
غدههاي سرطاني شدهاند و براي اتمام آنها
به ميلياردها دالر پول نيــاز داريم .بهترين
رويكــرد در قبال اين پروژههــا  -عموما -
چيســت؟ آنها را رها كنيم؟ تخريب كنيم؟
تكميل كنيم در عين اينكــه جلوي زايش
ايستادهايم؟

به نفع كشــور اســت كه خيلــي از پروژههاي
نيمهتمام كنوني در هر مرحلهاي كه هســتند،
تعطيل شوند .نيازي به ادامه اين پروژهها نيست.
رويكرد درست اين است كه يك تيم خبره همه
اين پروژهها را بررســي كند و پس از بررســي
به اولويتبنــدي آنها بپــردازد (در عين اينكه
روبهروي ايجاد پروژه جديد ايستادگي ميكند)
در گام بعــد بايد با توجه به برنامــهاي كه براي
توسعه كشور داريم ،پروژههايي كه نقش بيشتري
ايفا ميكنند را شناســايي كرده و براي تكميل
آنها اقدام كند .نبايد اولويتبندي ما براســاس
استان باشــد .نبايد نمايندههاي مختلف دنبال
سهمخواهي باشند .كشور براي همه ماست و قرار
نيست سال به ســال آمار پروژهها بيشتر شود تا
در ظاهر كمتوجهي به بقيه استانها از اين مسير
جبران شود.
تأكيد شما بر ايستادگي روبهروي
ايجاد يك پروژه جديد قاعدهاي اســت كه
استثنا ندارد؟

قطعا اينطور نيست .من ميگويم قاعده درستي
در ابتدا تعريف كنيم بعد براي آن اســتثنا پيدا
ميكنيم .ســيل ،زلزله و ...نياز بــه پروژههاي
جديــد دارد .اتفاقهاي لحظهاي مشــكالتي
اســت كه پروژههاي مربوط بهخــودش را دارد
اگر قاعدهمند باشــيم براي اين اســتثناها هم
مشكل ايجاد نميشود اما چون ساختار معيوب
است ،شما امروز اگر من چمنآرا را هم بهعنوان
رئيسجمهور انتخاب كنيد همين مشكل پيش
ميآيد .چون من هم در ساختار معيوب ،راهم را
گم ميكنم.

از 3سال گذشته نيمهتمام ماندن طرحها در
احمد اشتياقي
كشور روند صعودي بهخود گرفت .بهطوري
كارشناس اقتصادي
كه اكنون با حجم باالي طرحهاي نيمهتمام
در دولت مواجه هســتيم .با توجه به شــرايط
اقتصادی و سياسي كشــور ،هر روز بر تعداد اين
طرحها افزوده ميشــود و حجــم آن با توجه به
خواست برخي از نمايندگان مجلس و فشارهايي
كه گاهي از مناطق محروم ميآيد باالتر ميرود.
بهدليل ضعف نظام مالي و نبود يك نظام روشن براي صندوق پروژه ،بسياري
از طرحهاي عمرانــي بعد از ۲۰درصد پيشــرفت نيمهكاره رها شــدهاند و
چون نقشهراه مشخصي نيز نداشــتهاند ،همين مقدار پيشرفت هم مشمول
فرسودهشدن شده است.
با نيمهكاره رها شدن طرحهاي عمراني ،سرمايههاي ملي مستهلك ميشوند.
بايد براي طرحهايي كه در كشور شروع ميشود يك نقشهراه به همراه نظام
تامين مالي مشخص كرد تا شروع و پايان آن تعيين شود.
در كشور براي طرحهاي عمراني نظام تامين مالي مشخص نميشود .بدون
تعريف يك نقشهراه مشخص و بدون يك نظامنامه مالي تامين مالي ،پروژهاي
آغاز ميشود و پس از آنكه مقداري پيشرفت عمراني داشت ،ساليان سال بدون
تامين مالي باقي ميماند و در نهايت از بين ميرود.
طرحهاي نيمهتمام به 2بخش انتفاعي و غيرانتفاعي تقســيم ميشوند .در
بخش انتفاعي ميتوان از محل تكميل آن كسب درآمد كرد كه اين بخش از
اهميت بااليي بر خوردار است اما اكنون ما با سرمايهگذاريهاي بالاستفاده
مواجه شدهايم كه در آن به نوعي هدررفت منابع صورت گرفته است .مشكل
اينجاســت كه اگر اجراي اين طرحها بهدليل مشكالت در تامين منابع مالي
متوقف شده باشــند ،از آنجا كه دولت با كســري بودجه مواجه است ،ديگر
تزريقي براي ادامه عملياتي شــدن طــرح وجود ندارد؛ چرا كــه دولت در
هزينههاي جاري خود مانده است.
امسال 400هزار ميليارد كســر 
ي بودجه داريم و تا زماني كه كسري بودجه
ادامه داشته باشد و دولت در حال پيدا كردن راهكار باشد ،طرحهاي نيمهتمام
موردتوجه قرارنميگيرد .باتوجه به اضافه برداشــت 60همتي دولت از بانك
مركزي در 6ماه اول ســال ،هماكنون در 6ماه دوم سال 1400امکان تزريق
منابع مالي به طرحهاي نيمهتمام وجود ندارد .اضافه برداشت از بانكمركزي
منجر به افزايــش نقدينگي و افزايش نقدينگي هم منجر به تورم ميشــود؛
بنابراين اگر بخواهيم براي 6ماه دوم سال 1400اولويتبندي كنيم ،تكميل
طرحهاي ناتمام انتفاعي و غيرانتفاعي هيچ اولويتي ندارد.
تا زماني كه نتوان كسري بودجه را بدون اضافه برداشت از بانكمركزي جبران
كرد ،نميتوان به سراغ طرحهاي نيمهتمام رفت؛ چرا كه اضافهبرداشت خود
موجب افزايش تورم ميشود.
هماكنون اصليترين موضوع مقامات اقتصادي ،كنترل تورم و ارائه راهكارهايي
براي حل كسري بودجه بدون اضافهبرداشت از بانك مركزي و بدون افزايش
پايه پولي اســت .تا زماني كه كســري بودجه وجود دارد و محل درآمدش
مشخص نيست قاعدتا نميتوان براي تكميل طرحهاي نيمهتمام اقدامي كرد.
از اينرو بايد تكميل طرحهاي نيمهتمام به سال بعد موكول شود .البته بايد ديد
از چه محلي ميتوان تامين وجه و منابع مالي را انجام داد .از آنجا كه طرحهاي
انتفاعي اين خاصيت را دارند كه به سودزايي برسند ،توزيع اوراق بهادار براي
مشاركت در تكميل اين طرحها ميتواند كمك مؤثري باشد .بعدها ميتوان
از طريق كسب درآمد از اين طرح سودزايي كرد و سود اوراق را پرداخت كرد.
البته توزيع اوراق بهادار بايد هدفمند و از روي تفكر و برنامهريزي اقتصادي
صورت گيرد .اگر غيراز اين باشد اين اقدام خود بسيار خطرناك است؛ چرا كه
بايد در سالهاي آتي به فكر بازپرداخت سود اوراق بود و اگر فكر و محلي براي
بازگشتش نباشد ،خود بار مضاعفي روي دوش دولت خواهد شد و هزينههاي
جاري دولت را افزايش ميدهد اما اگر توزيع اوراق در جهت تكميل طرحهاي
انتفاعي انجام شود ،بهويژه طرحهاي نيمهتمامي كه بخشي از پول آن تزريق
شده و بهسرعت به بهرهبرداري ميرسند ،از اين طريق بعد از درآمدزايي موجب
بازپرداخت سود و ايجاد درآمد مازاد براي دولت ميشود .دولت بين طرحهاي
انتفاعي و غيرانتفاعي بايد اولويتبندي كند و البته بايد طرحهاي انتفاعي در
اولويت قرارگيرد .اين اقدام حتي موجب توسعه و اشتغال خواهد شد .يكي از
راههاي ايجاد توليد و خروج از حالت ركود اتمام طرحهاي نيمهتمام است و اگر
به اين شكل انجام شود مزاياي خوبي براي كشور ايجاد ميكند.
ناتمام ماندن طرحها صددرصد بهدليل خواب سرمايه به اقتصاد كشور ضرر
ميرســاند اما ميتوان جلوي ضرر را با راهكار مناســب گرفت .اگر امسال با
شتابزدگي مبلغي پول تزريق شود اما طرح تكميل نشود ،دولت دوباره گرفتار
كسري بودجه بيش از پيش خواهد شد.
اقتصاد ايران حلقهای به هم پيوسته اســت .ممكن است بتوانيم طرحهاي
نيمهتمام را تكميل كنيم اما با كسري بودجه و با اضافه برداشت مواجهيم و
بهواسطه آن ميخواهيم حجم نقدينگي را باال ببريم و از سوي ديگر بهواسطه
اين اقدامــات تورم باال ميرود و خــود آن طرحها با افزايــش قيمت مواجه
ميشوند .پس بايد تورم را كنترل و براي تامين بودجه اقدام كرد و در نهايت
به سراغ تكميل طرحهاي نيمهتمام رفت.
اگر قبل از ساماندهي كسري بودجه ،دولت براي تكميل طرحهای نيمهتمام
اقدام كند ،از هر سو باعث ضرر اقتصادي خواهد شــد .بنابراين بايد پرونده
طرحهاي نيمهتمام طوري موردبررسي قراربگيرند كه در متغير اقتصاد كالن
ما كمترين آسيب رخ دهد.
به هر حال در طرحهاي نيمهتمام انتفاعي انتشار اوراق ميتواند گزينه مناسبي
باشد مشروط بر اينكه دولت با توزيع اوراق بهادار براي اهداف ديگر با كسري
بودجه مواجهنشود .دولت ميتواند هر سال با تجهيز منابع و فرصتهايي كه
براي درآمدهاي خود ايجاد ميكند ،به تكميل طرحهاي نيمهتمام اقدام كند
تا با خواب سرمايه دچار ضرر اقتصادي نشود.
سازمان برنامهوبودجه بايد متولي طرحها باشــد و بدون مجوز اين سازمان
مبتني بر نظام تامين مالي دقيق ،طرحي آغاز نشود .اگر اين شيوه اجرا شود و
باز هم طرحي نيمهتمام باقي بماند ،سازمان برنام هوبودجه بايد پاسخگو باشد
زيرا طرحهاي نيمهتمام به معني ازدسترفتن سرمايههاي ملي هستند .براي
بسياري از طرحها  ۱۰۰واحد هزينه شده است اما بهدليل نيمهتمام ماندن،
۱۵۰واحد براي جلوگيري از فرسودگي آن خرج شده است و به همين دليل
اين طرحها ديگر كارايي الزم را ندارند.
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دغدغههاي خصوصي
 3نماينده مجلس در گفتوگو با همشهري از سرنوشت اليحه
مشاركت عمومي-خصوصي و وظيفه مجلس براي حل معضل
پروژههاي نيمهتمام گفتند

جادهاي نيمهكاره ،بيمارســتاني نيمهجان كه هرگز بيمــاري را در خود جاي نداد،
لیال شریف
ورزشگاهي كه فرصت شنيدن صداي تشويق تماشاگران را بهدست نياورد؛ اين فهرست
روزنامهنگار
را ميتوان با نيمنگاهي به شهرها و اســتانهاي مختلف ادامه داد؛ چراكه پروژههاي
نيمهتمام همچون تاولي بر تن شهرها و روستاها بهجا ماندهاند و سالهاي سال بدون مداوا رها شدهاند .پروژههاي نيمهتمام،
نه آنقدر جان دارند كه در مسير حيات قرار بگيرند و باري از دوش مردم بردارند و نه آنقدر بيفايده هستند كه بتوان از
سرمايه صرفشده پاي ساخت آنها گذشت و با چشماني بسته منتظر مرگ آنها ماند؛ هرچند به قول محمدحسن آصفري،
نماينده مجلس ،برخي از پروژههاي نيمهتمام چنان فراموش شدهاند كه ديگر ميتوان آنها را بهعنوان «ابنيه تاريخي» معرفي
كرد .به سرانجامرساندن پروژههاي نيمهتمام ،همان خواسته يا بهتر اســت بگوييم آرزويي دور است كه دولتها فارغ از
ن بستند اما هر يك بهدليلي دستشان از آن آرزوي بلند ،كوتاه ماند .بخشي
جهتگيري سياسيشان كمر همت براي تحقق آ 
از اين اتفاق را بايد با نبود تعادل ميان درآمدها و هزينههاي دولت بهخصوص در شرايط تحريم گره زد؛ چراكه در اين شرايط،
تمركز اصلي دولت بر تأمين هزينههاي جاري مستقر شد و پروژههاي عمراني از قافله تخصيص اعتبار جا ماندند .از سوي
ديگر برخي نيز نبود نظارت و برنامه مدون و همچنين كمكنگرفتن از بخش خصوصي را بهعنوان عامل اصلي قطورشدن
پروندههاي نيمهتمام ياد ميكنند.
ايدههاي بيسرانجام

طرح موازي مجلس با اليحه مشاركت مسكوت ميشود

در كنار اليحه مشاركت و همزمان با بررســي اين موضوع در
كميسيون عمران مجلس ،برخي از نمايندگان طرحي با ماهيت
مشابه را پيگيري ميكنند .براساس گفته محمدمهدي مفتح
سخنگوي كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،طرح
احداث طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي دولتي از طريق
واگذاري يا مشــاركت با اشــخاص حقوقي در اين كميسيون
تصويب شــد و همچنين جمعي از نمايندگان در 17مهر اين
خواســته را در قالب يك طــرح دوفوريتي پيگيــري كردند.
براساس اطالعات منتشرشده در مورد اين طرح دوفوريتي بايد
گفت كه اين طرح «بهمنظور رفع مشــكل و سرعت در اجراي
طرحهاي تملك دارايي ســرمايهاي و رفع بالتكليفي طرحها و
پروژههاي عمراني در استانها و راهاندازي حدود 800پروژه در
اين خصوص تهيه و ارائه شده است».
اقبال شاكري ،عضو كميسيون عمران
مجلــس در گفتوگو با همشــهري
درباره سرنوشــت اليحه مشاركت
عمومي-خصوصــي در برابر ظهور
طرحهايي با ماهيت مشترك ،توضيح
داد« :اليحــه مشــاركت عمومي و
خصوصي يك قانون اســت كه براي اقســام پروژههاي جديد،
ناتمام ،تكميل شده و بهرهبرداريشده ،مورد توجه قرار گرفته
است .اين قانون تحت شــرايطي اجازه ميدهد كه از مديريت
بخش خصوصي براي اتمام يا بهرهبرداري پروژهها استفاده شود
و اگر اين پروژهها خدماتي ارائه ميدهند،اين خدمات را دولت
خريداري كند ».اين عضو كميسيون عمران تأكيد ميكند كه
ماهيت اين اليحه تنها مربوط به پروژههاي ناتمام نيست بلكه
تمام پروژهها را شــامل ميشــود چراكه اين قانون مربوط به
مشاركت در تمام پروژههاست« :در كميسيون عمران 30درصد
اليحه مورد بررسي قرار گرفته اســت .درباره باقي مباحث هم
تالش ميشود تا قبل از ارسال اليحه بودجه 1401به مجلس،
اين قانون را نهايي كنيم و در صحن مجلس به تصويب برسانيم
چراكه دولت نيز با اين موضوع موافق است».
براساس گفته شاكري،نظرات بسياري از كارشناسان در رابطه با
اين قانون گرفته شده است و در جلسات آتي كميسيون عمران
از تمام كارشناسان و صاحبنظران دستگاههاي اجرايي دعوت
خواهد شد تا هر چه زودتر اليحه نهايي شود .او در رابطه با طرح
احداث طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي دولتي از طريق
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حل معضل پروژههاي ناتمام با ايدههاي مختلفي همراه شــده
اســت؛ ايدههايي كه گاهي از زبان دولت بيان شده و گاهي نيز
نمايندگان مجلس يا چهرههاي بخش خصوصي براي پيشبرد
آن قد علم كردند.
واگذاري به بخش خصوصي نقطه مشترك براي حل اين معضل
است و بر همين اساس بود كه در سال 95شوراي اقتصاد ،طبق
آييننامه ماده  ،۲۷به دولت اجازه داده كه بخشي از پروژهها و
طرحهاي نيمهتمام خود را به بخش خصوصي واگذار كند .اما
گذشت زمان نشــان داد كه اين ايده چندان قابلاجرا نيست.
حسين سالحورزي مدتي بعد از اجراي آييننامه اعالم كرد كه
با وجود امكان همكاري «در بدنه دولت ،عالقهاي براي واگذاري
طرحهاي نيمهتمام به بخشخصوصي وجود ندارد».
اين روند هر چند با موانعي روبهرو شــد امــا مانع پيگيري آن
در زمينهاي ديگر نشــد و در آخرين روزهــاي پاييز  97دولت
با يك اليحه درصدد رفع اين مشكل برآمد .اليحه «مشاركت
عمومي -خصوصي» با قيد يكفوريت در جلسه هيأت وزيران
به تصويب رســيد و مجلس دهم مسئول بررســي اين اليحه
شــد .عمر مجلس دهم به اين اليحه كفاف نداد و سرنوشــت
ايده ايجاد گشايش در پروژههاي نيمهتمام به مجلس يازدهم
سپرده شــد .كميســيون عمران در مجلس يازدهم عهدهدار
اين مسئوليت شد و اعضاي آن از شــهريور سال 99تا به امروز
مشــغول چكشكاري اين اليحه هســتند تا اليحهاي كه در
زمان بودجه 1400نتوانست مورد استفاده قرار گيرد به كمك
پروژههاي نيمهتمام در زمان بودجهنويسي 1401بيايد .براساس
اين اليحه ،تمام پروژههاي جديد ،نيمهتمام ،تكميلشده ،آماده
بهرهبرداري و در حال بهرهبرداري از قبيل طرحها يا پروژههاي
تملك داراييهاي سرمايهاي و ساير پروژههاي طرف عمومي و
پروژههاي پيشنهادي متقاضيان ســرمايهگذاري كه در شرح
وظايف قانوني طرف عمومي است ،مشمول مشاركت عمومي
و خصوصي ميشود.
مركز پژوهشهاي مجلس نيز در سال 99با انتشار گزارشي از
نقاط قوت و ضعف اين اليحه گفته بود و براساس اين گزارش اهم
چالشهاي توسعه مشاركت عمومي  -خصوصي در كشور حول
موضوعاتي همچون تعدد و پراكندگــي قوانين و مقررات و در
برخي موارد تعارض آنها ،تعييننشدن ساختار توسعه مشاركت
بهصورت متمركز يــا غيرمتمركز و مشــخصنبودن عامليت
توسعه مشاركت عمومي  -خصوصي در كشور ،مشخصنبودن
نحوه تأمين منابع مالي پايدار براي پرداخت تعهدات دولت در
قراردادهاي مشاركتي ،لزوم اعتمادسازي براي بخش خصوصي
نسبت به ايفاي تعهدات دولت و همچنين ناآشنايي دستگاههاي
اجرايي با نظام مشاركت عمومي  -خصوصي و تمايل پايين آنها

براي واگذاري طرحها بهدليــل كاهش اختيارات و بودجه -كه
متعاقباً منجر به مقاومت دســتگاههاي اجرايــي در واگذاري
طرحها ميشود -شكل گرفته است.

واگذاري يا مشاركت با اشخاص حقوقي و همپوشاني آن با اليحه
مشاركت عمومي-خصوصي نيز توضيح داد« :اين طرح از جانب
نمايندگان مجلس پيگيري شد و بهدليل همپوشاني با اليحه
مشاركت عمومي خصوصي ،مقرر شد تا طرح مسكوت بماند و
تمركز اصلي بر همين اليحه باشد؛ چراكه اين طرح ارائهشده از
سوي نمايندگان مجلس ،جزئي از اليحه مشاركت است .قبول
دارم كه اين طرح با اليحه ،همپوشاني دارد ،به همين دليل به
نمايندگان پيگير طرح،پيشنهاد كرديم كه اليحه مشاركت در
اولويت قرار بگيرد».
او اعالم كرد كه بــا جعفر قادري ،نماينــده ارائهدهنده طرح،
رايزنيهاي الزم را انجام داده اســت و با توجه به اينكه اليحه
مشاركت تمام خواستههاي طراحان طرح را پوشش ميدهد،
قرار شده اســت تا اين طرح مســكوت بماند و اليحه پيگيري
شود« :در گفتوگويي كه با رئيس ســازمان برنامه و بودجه و
مشاورانشان داشتيم ،قرار شد تا اليحه زودتر به سرانجام برسد.
در مجلس دهم و يازدهم زمان زيادي براي ب سرانجامرسيدن
اين اليحه گذاشته شد و اميد است كه زودتر به نتيجه برسد».
براساس گزارش اتاق بازرگاني ايران و طبق برآوردها بايد گفت
كه بيش از ۷۰۰هزار ميليارد تومان پروژه و ابرپروژه نيمهكاره
در كشور وجود دارد و شــاكري معتقد اســت با نهاييشدن
اليحه مشــاركت ميتوان به تكميل اين پروژهها اميدوار بود؛
«نفس تصويب اين قانون اثرات مثبت مديريتي در كشور دارد
و اين پيام را صادر ميكند كه كشــور به توانمنديهاي بخش
خصوصي و تأمين مالي اين بخش اعتقاد دارد و با اســتفاده از
اين قانون خواهان ارائه كارهاي كالن به بخش خصوصي است.
در واقع بخش خصوصي با تكيه بر اين قانون در جايگاه باالتري

قرار ميگيرد و طراحي،تأمين مالي،ســاخت و توليد و فروش
محصول برعهده بخــش خصوصي قرار ميگيــرد .اين قانون
فضاي مناسبي براي توانمندي بخش خصوصي ايجاد خواهد
كرد .از نظر من حداقل به اندازه بودجه عمراني هر سال و حتي
بيشتر از آن ،پروژههاي ديگري را فعال ميكند».
چرا پروژهها نيمهتمام ميمانند؟

محمدحســين فرهنگــي ،عضــو
كميســيون عمران ،ازجمله افرادي
است كه نبود اعتبارات را دليل اصلي
ناتمامماندن پروژه ميداند و معتقد
است كه مسئوليت اصلي براي حل
اين معضل بر دوش دولت اســت و
نبايد از نمايندگان مجلس انتظاري داشت.
او درباره اين موضوع به روزنامه همشــهري گفت« :مشكالت
پروژههاي نيمهتمام مربوط به بحث اعتبارات است و اعتبارات
عمراني از امكان تسريع در پروژهها برخوردار نيست .به همين
دليل تعداد پروژههاي نيمهتمــام افزايش پيدا ميكند.دولت
بايد راهكارهايي پيدا كند تا از طريق حمايتهاي تسهيالتي در
بعضي پروژهها ،فايناس و ...خألهاي اين حوزه را جبران كند.
اين مشكل بيشتر جنس اجرايي دارد چراكه منابع بودجه معين
است و در بعضي مواقع ميتوان آنها را جابهجا كرد اما اينكه مبنا
را تصميمگيري مجلس در مورد پروژههاي نيمهتمام گذاشت،
بعيد است راه به جايي ببرد».
براســاس گفته او ايدههايي مانند اليحه مشــاركت عمومي-
خصوصي از دولت دوازدهم پيگيري شــد امــا بهدليل اينكه

انتقال از يك جيب دولت
به جيب ديگر

در اين صورت است كه شرط و شروط گذاشتن در حوزه
فعاليت بخش خصوصي وجاهت دارد ،يعني پس از آنكه
اصالح ساختاري انجام شد ،اهليت به اثبات رسيد ،شركت
از زيان خارج شده و اصالح در نيروي انساني انجام گرفت،
دولت ميتواند بخش خصوصــي را متعهد كند كه حق
ندارد يك ســال پس از واگذاري ،شــركت را بفروشد،
كارگران را اخراج و بحران اجتماعي ايجاد كند.

بررسي شرايط و داليل موفق نبودن واگذاري پروژهها به بخش خصوصي
در صحبت با سعيد توتونچي ملكي؛ پژوهشگر حوزه اقتصاد

ضرورت اهليت و اصالح ساختاري در واگذاريها

توتونچي در ابتدا به شرايط
نامناســب واگذار يهــاي
دولتي به بخــش خصوصي
اشــاره ميكند و ميگويد:
وضعيت نااميدكننده فعلي
در بخــش خصوصي ،نتيجه
عوامل مختلفي ازجمله عدماهليت اســت .به اين معنا
كه شــركت يا كارخانه دولتي در پروســه واگذاري ،به
متخصص اهل كه قادر به اداره بازار داخلي و بينالمللي،
بهكارگيــري تكنولوژي و شــيوههاي توليد ،كارآمدي

توليد ،كم كردن قيمت تمامشده كاال و خدمات ،مديريت
و حفظ نيروي انساني و ...باشد ،ســپرده نميشود .در
بعضي ديگر از واگذاريها شرايط قيمتگذاري و فروش
دارايي درست ارزيابي نشــده و در برخي ديگر ،اصالح
ساختاري شــركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي
كه براي داشتن يك واگذاري موفق بسيار اهميت دارد،
انجام نگرفته است .اين در حالي است كه در قانون آمده
اگر دولت بنا دارد يك كارخانه يا اساسا مجموعه توليدي
را به بخش خصوصي واگذار كند ،قبــل از اين كار بايد
از منابعي كه حاصل واگذاريهاي قبلي است ،ساختار
شركت يا كارخانه را اصالح كند ،يعني اگر شركت دولتي

هدف خصوصيسازي نبايد تأمين مالي دولت باشد

عكس :همشهری /حامد فرج اله

خصوصيســازي بهمعناي ضرورت واگذاري پروژههاي اقتصادي خاصه
مرضیه ثمرهحسینی
در حوزه شــركتها و كارخانهها به بخش خصوصي و تقليل حضور دولت
روزنامهنگار
به نظارت و وضع قوانين و نه تصديگــري ،در اوايل دهه  80در پي اثبات
مديريت فشــل ،ناكارآمد و غيرتخصصي دولت در حوزههاي اقتصادي و توليــدي وارد ادبيات اقتصادي
كشور شد .عملكرد ناكارآمد دولت در تصديگري ســبب شد كه براساس اصل 44قانون اساسي ،بسياري
از شركتهاي توليدي و خدماتي و همچنين كارخانهها به بخش خصوصي واگذار شود .در قانون براي اين
واگذاريها شــرايطي درنظر گرفته شد .اكنون اما پس از گذشــت چند دهه از اين واگذاريها كه با هدف
جايگزيني مديريت و مالكيت ناكارآمد دولت با كارآمدي بخش خصوصي انجام شده ،بهگفته كارشناسان،
بخش خصوصي چه در بخش مديريت و چه مالكيت كارخانهها و شركتهاي واگذارشده خوب عمل نكرده
است .دكتر سعيد توتونچي ملكي ،كارشناس امور اقتصادي در گفتوگو با همشهري ،چراييموفق نبودن
بخش خصوصي در واگذاريها را مورد بررسي قرار داده و همچنين به راهحلها و راهبردهاي مؤثر براي داشتن
واگذاريهاي موفق و شكلگيري بخش خصوصي قدرتمند اشاره ميكند.

پروژههاي نيمهتمام ،سودده نيستند ،متقاضيان براي مشاركت
بسيار كم بود.
آصفري ،نماينده مجلس كه پيشتر
گله كرده بود «متأسفانه بهعلت تعلل
در تكميل آنها برخــي از طرحها در
حــال تبديلشــدن بــه ابنيههاي
تاريخي هســتند» ،در گفتوگو با
روزنامه همشــهري نــگاه البيگر و
چانهزني را دليل اصلي رهاشــدن برخي پروژهها ميداند« :تا
زماني كه نگاه البيگري و چانهزني در تخصيص اعتبارات مورد
توجه است،شــرايط اينگونه خواهد ماند .متأسفانه پروژههاي
عمراني ما به اين دليل نيمهكاره رها شــده اســت .افرادي در
پستهاي مديريتي وجود دارند كه نگاهشان بيشتر به منطقه
خود اســت و كمتر نگاه توســعهاي دارند .اين اتفاقات موجب
ميشــود تا برخي از پروژهها نيمهكاره رها شود ».او همچنين
معتقد اســت كه برخي از پروژهها بهدليل افزايش سرسامآور
قيمتها براي پيمانكار زيانآور شدهاند و به همين دليل برخي
از پيمانكاران اين پروژهها را نيمــهكار رها ميكنند؛ «نظارت
دولت بايد بر اين موضوع بيشتر باشــد و حتي تقويم عملياتي
براي اين موارد درست شود .اينكه يك بيمارستان يا جادهاي
چندين سال بدون نتيجه رها شده است ،نشانه خوبي در سطح
مديريت كشور نيست».
آصفي درباره نقش مجلس در حل مشكل پروندههاي نيمهتمام
نيز تأكيد كرد كه بايد در قانون بودجه ساالنه ،اعتبار الزم را براي
اين پروژهها درنظر گرفت تا از قدرت البيگري و چانه زني براي
تأمين اعتبارات كاسته شود.

در ترازنامهاش زيان انبوهشده يا نيروي انساني مازاد دارد،
دولت موظف است قبل از واگذاري اين مشكالت و موانع
را برطرف كند .اين كارشناس اقتصادي ادامه ميدهد :اما
اتفاقي كه در واگذاريها افتاده اين است كه دولت بدون
آنكه حتي ترازنامه ،سود و زيان ،دارايي ،نيروي انساني،
كيفيت توليد ،بازاريابي و در كل مسائل شركتهايش را
بررسي كند ،آنها را به بخش خصوصي واگذار ميكند ،در
نتيجه حتي اگر بخش خصوصي اهليت هم داشته باشد
و قيمتگذاري را نيز به شكل منطقي انجام دهد ،چون
اصالح ساختاري صورت نگرفته ،بخش خصوصي ناچار
است اقدام به اصالح ساختار كند ،يعني ناچار است نيروي
انســاني مازادي را كه با مديريت دولتــي و پارتيبازي
استخدام شدهاند ،كم كند؛ نتيجه اين كار بحران كارگري
است كه با شــكلگيري آن نيروهاي امنيتي و شوراي

تامين استانها و شهرستانها نيز ورود پيدا كرده و شروع
به تعيين تكليف براي بخش خصوصي و مداخله در اداره
شركتها ميكنند.
اقدامات ضروري بخــش خصوصي قبل از پذيرش
واگذاري

توتونچي در توضيح راهكارهاي برونرفت بخش خصوصي
از ناكارآمدي فعلي در تصديگري واگذاريها ميگويد:
سازمان خصوصيســازي بايد قبل از اقدام براي پذيرش
واگذاري شــركتهايي كه در فهرست خصوصيسازي
هستند ،از طرق مختلف نسبت به اصالح ساختاري اين
شركتها اقدام کند و از وجوه مختلف به وضعيتي نسبتا
قابلقبول برساند و پس از اين مرحله ،شروع به ارزشگذاري
شركتها و واگذاري به كساني كه اهليت دارند كند .تنها

پژوهشگر و تحليلگر مسائل اقتصادي بر ضرورت اصالح
نگاهي كه در كشور نسبت به بخش خصوصي وجود دارد
تأكيد ميكند و ميافزايد :پرسش مهم در اين رابطه اين
است كه آيا هدف درخصوصيســازي فروش بهصرفه
داراييهاي دولت و تامين بودجه مورد نياز است يا هدف
اصلي نجات شركتهاي دولتي از ناكارآمدي و زياندهي
از طريق تخصص و مديريت بهينه است؟ اگر هدف واقعي
تامين مالي دولت از طريق فروش داراييهايش به بخش
خصوصي باشد ،هرگز يك بخش خصوصي قدرتمند و
كارآمد نخواهيم داشت و همانطور كه مشخص است،
شركتهاي واگذارشده كارآمدي ،اشتغالسازي و توليد
باكيفيت را تجربه نخواهند كرد.
واگذاريهاي خصولتي آفت بخش خصوصي است

توتونچي در توضيح يكي ديگر از داليل عدمموفقيت
در واگذاريها ميگويد :وضعيتي كه بخش خصوصي
را بهشدت تضعيف كرده و ميكند اين است كه دولت
بهدليل كســري بودجه قادر بــه پرداخت بدهيهاي
سنگين خود به سازمانها و نهادهاي مختلف بهعنوان
مثال ســازمان تاميــن اجتماعي نيســت و به جاي
بدهي ،تعــدادي از كارخانهها يا شــركتهايش را به
ســازمان مربوطه و بخش خصوصي واگــذار ميكند؛
اما درواقع واگذاري بــه بخش خصوصي رخ نميدهد،
آنچــه در حقيقت اتفاق ميافتد ،پديــده خصولتيها

يعني شــركتهايي اســت كه مديريت آن بهواقع در
دســت دولت و نه بخش خصوصي قــرار دارد .نتيجه
اين خصولتيســازيها ،فربه كردن و كمك به رشــد
بخش خصوصي نيســت و به همين اعتبار ،كمكي به
كارآمدشدن شركت يا كارخانه واگذارشده و در نتيجه،
اشتغالزايي ،رشــد اقتصادي كشور ،تغيير تكنولوژي
توليد ،صادرات و ...نميكند .به يك معنا ،شركتها از
يك جيب دولت به جيب ديگرش يعني بخش عمومي
غيردولتي ميرونــد .وي ميافزايد :اگــر ما در طول
دهههاي گذشــته همواره درخصوصيسازي شكست
خوردهايم و بخش خصوصي كمكي به رشد اقتصادي و
توليد نكرده ،به اين دليل است كه چهار اصل گفتهشده
يعني اهليت ،اصالح ســاختاري ،تغيير نگاه به هدف
خصوصيســازي و پرهيز از خصولتيســازي ناديده
گرفته شده است.
بيتوجهي به بحث مالكيت و مديريت در واگذاري

دكتر توتونچي در پايان به يكي ديگر از آســيبهاي
بخــش خصوصي و موانع رشــد آن اشــاره ميكند و
ميگويد :بحــث مالكيت يعني مالكيــت خصوصي يا
مالكيت دولتي درخصوصيسازي مورد توجه نيست و
گاهي براي فربه كردن بخش خصوصي و ثمربخششدن
واگذاريها ،بايد مالكيت يك شــركت واگذارشده در
دســت دولت باقي بماند و مديريت بــه يك مجموعه
خصوصي كــه داراي اهليت و تخصص اســت واگذار
شود يا برعكس ،مديريت يك مجموعه در دست دولت
باشد و مالكيت آن به بخش خصوصي واگذار شود ،اين
نسبتها در واگذاريها مورد توجه نبوده ،وگرنه دولت
ميتواند براي نجات يك شركت از ناكارآمدي ،بهدليل
حفظ منافع مالي يا صالحديدهــاي ديگر ،مالكيت را
در دست خود نگه دارد اما يك تيم بسيار تخصصي از
مديران بخش خصوصي را بــراي اصالح روند توليد به
خدمت بگيرد.
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دنبال كردن طرح جامع 1348
در حوزه ساخت معابر بزرگراهي
مهندس ميرفاضل نيكزاد

جانشين مجري طرحهاي ويژه و تونلي سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

آیا كار ما در ســاخت بزرگراهها در تهران به اتمام رسيده است و شهر تهران
از نظر معابر بزرگراهي تكميل شــده اســت؟ من با اعداد و ارقام و براساس
مستندات و مبتني بر جلد دهم طرح جامع مصوب سال 1348تهران (ويكتور
گروئن و عبدالحسين فرمانفرمايان) اثبات و گزارش كردهام كه شهر تهران
نياز به حداقل 170ميليون مترمربع انواع معبر شهري دارد كه بخشي از آن
بزرگراهها و آزادراههاست كه در سال  1398به 53درصد از اهداف طرح جامع
مصوب  1348رســيدهايم .يعني هنوز حدود 50درصد اهداف طرح جامع
ســال  1348برآورده نشده اســت .اگرچه از نظر تئوري و تعريف مهندسي
ترافيك هماكنون ما هيچ بزرگراهي در تهران نداريــم و يكيدو بزرگراهي
هم كه طبق اصول تعريف شده وجود داشت با بالهايي كه سرشان آوردهايم
(ايجاد دسترسيهاي مستقيم همســطح به كاربريهاي تجاري ،تخصيص
خطوط ،BRTپمپ بنزين و ايســتگاه اتوبوس و )...تبديل به راه شــرياني
كردهايم .لذا در شــرايط فعلي بهنظر من مهمتريــن ماموريت حوزه فني و
عمراني اين است كه خودش را حداقل به اهداف طرح جامع  1348در حوزه
ساخت معابر بزرگراهي و ســاير انواع معبر برســاند .بر اين اساس و در يك
سناريوي سخت اگر بخواهيم با حفظ وضع موجود و بدون رفع معارضين و
تملك به اين اهداف برسيم بايد اين شبهبزرگراهها دو طبقه شود .يعني معابر
فعلي ما مشابه اتوبان صدر شود.
البته اگر نخواهيم اين كار را انجام دهيم بايد كاري كنيم كه جمعيت تهران
و خودروها نصف شــود كه انجام چنين اقداماتي با توجه به توزيع نامناسب
امكانات شهري ناممكن بهنظر ميرسد .در طرح جامع قيد شده اگر به خطوط
متروي ســال هدف ( )1368رســيديم 170ميليون مترمربع سطح معابر
شهري اعم از پيادهرو ،شرياني درجه يك و دو ،خيابانهاي محلي و جمع و
پخشكننده الزم داريم.
اينكه ميبينيد ساعتها عمر ما در ترافيك تلف ميشود به اين دليل است
كه ما هنوز نتوانســتهايم به اهداف طرح جامع  1348در حوزه حملونقل و
فني و عمراني برسيم .عالوه بر اينها طرحهاي مهمي هم مغفول مانده؛ مثل
ادامه بزرگراه ارتش كه قرار بود تونل شود و تا بلوار دانشجو (ولنجك) ادامه
داشته باشــد همچنين چهارراه جهان كودك قرار بود تونل شود و به سمت
مالصدرا ادامه يابد.
ادامه مدرس در هفتتير قرار بود زيرگذر شــود ،ادامــه بزرگراه صياد قرار
بود تبديل به تونل چندمنظوره شــود و تا آزادگان ادامه داشته باشد و دهها
طرح مشابه و مفيد ديگر كه نيمهكاره مانده و با توجه به ادامه روند افزايش
جمعيت و خودرو در تهران ،اجراي تمامشــان الزامي است و بايد در اولويت
قرار گيرند.
اين طرحهاي تونلي كه اشــاره كردم اهميتي بسيار استراتژيك دارند .شهر
استاندارد يك موجود زنده و بالنده است و براساس سطح و جمعيت نياز به
حداقلهايي دارد كه در طرحهاي مختلف ازجمله طرح جامع ديده و تصويب
ميشــوند ،فراهم كردن زمينه احداث جاده و انتقال تاسيسات در شهرهاي
شــلوغ ،محافظت از سيســتمها در برابر عوامل مخــرب محيطي ،كوتاهي
مسير و افزايش ســرعت جابهجايي ،كاهش مصرف سوخت و كاهش هزينه
حملونقل ،بخشي از مزاياي ايجاد معابر جديد و بهويژه تونلسازي هستند
كه ضرورت اتمام طرحهاي نيمهكاره شــهر پرجمعيتي مانند تهران را به ما
گوشزد ميكند.

مدير فرهنگي و تهيهكننده سينما

طرح :همشهری /داوود کاظمی

كشــاورزي يكي از بخشهايي اســت كه اجراي طرحهاي نيمهتمام بايد در
اولويت باشد چرا كه بهطور مســتقيم و غيرمستقيم ميتواند موجب افزايش
توليد ،رونق اشــتغالزايي ،افزايش درآمد و در نهايت موجب رشــد اقتصاد
كشور شود .طرح احياي اراضي كشاورزي در دشتهاي عباس ،عين خوش
و فكه بخشي از طرح بزرگ و ملي 550هزار هكتاري خوزستان و ايالم است
كه 250هزار هكتار از اراضي در دهستان دشت عباس و 300هزار از اين طرح
550هزار هكتاري مربوط به دشتهاي عين خوش و فكه است .طرحي كه با
دستور مقام معظم رهبري و اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملي كار
پاكسازي شد .متأسفانه بيش از 10سال است كه قرار است با ايجاد كانالهاي
درجه يك ،دو ،سه و چهار اين اراضي از طريق آبياري رودخانه كرخه زيركشت
صنعتي بروند .اين پروژه ،واحدهاي عمراني شمالي و جنوبي دشت عباس و
كانالهاي انتقال آب عين خوش و فكه را در بر ميگيرد كه در اســتانهاي
خوزستان و ايالم واقع شدهاند.
آب مورد نياز براي آبياري از سد كرخه تامين ميشود كه توسط يك تونل به
طول 6كيلومتر انتقال مييابد .پيش از اجراي پروژه تنها  26هزار و  920هكتار
از اراضي مذكور قابل آبياري بوده درحاليكه پس از تكميل طرح ،زمينهاي
تحت آبياري به  523هزار و  960هكتار افزايش خواهد يافت .اجراي كامل اين
پروژه موجب افزايش درآمد كشــاورزان منطقه و تامين امنيت شغلي آنها از
طريق تامين آب براي آبياري و توسعه كشاورزي خواهد شد.
يكي ديگر از پروژههاي نيمــهكاره مربوط به دامداريهــا و مرغداريهاي
روستايي بوده كه با وجود اهميت اقتصادي و معيشتي با سرعت كافي پيش
نميرود .طرحهاي بزرگ آبخيزداري و آبخوانداري كه از ســيل و فرسايش
خاك جلوگيري ميكند و هم ميتوانيم ذخيرهســازي آب داشته باشيم كه
با وجود شرايط خشكســالي در كشــور اجراي اين پروژهها در اولويت قرار
دارد .براي انتقال مقــدار كمي آب يعني زير 100ميليــون مترمكعب آب با
استفاده از دستگاه آب شــيرينكن از خليجفارس به استانهايي مانند يزد،
خراسانجنوبي 150هزار ميليارد تومان بودجه پيشبيني كردند درصورتي
كه با مقداري بسيار كمتر از اين در حوزه آبخيزداري و آبخوانداري ميتوانيم
بسيار بيشتر از اين آب ذخيره كنيم و سفرههاي زيرزميني غني داشته باشيم
و مانع از فرسايش خاك و نشست زمين و هزاران خسارت ديگري كه ممكن
است به بار بيايد شويم.
پروژههاي نيمهتمام مربــوط بهخودكفايي محصوالت اســتراتژيك بهويژه
دانههاي روغني هم آســيبهايي جدي به بخش كشاورزي وارد كرده است.
سالهاست كه قرار اســت ميزان خودكفايي از 20درصد به 50درصد برسد
درصورتي كه بزرگترين محموله وارداتي مربوط به دانههاي روغني است كه
ساالنه با توجه به خشكسالي واردات ما بيش از 5ميليون تن است .درحاليكه
قرار بود با اجراي برنامههاي پنجســاله ما در توليد محصوالت استراتژيك در
حوزه كشاورزي خودكفا شويم .ما در اين سالها نتوانستيم پروژههاي مهمي
چون اصالح الگوي كشت را در كشور اجرا كنيم تا بتوانيم استفاده بهينهاي از
آب ،افزايش توليد و بهرهوري داشته باشيم .اميدواريم اين پروژهها با سرعت
بيشتري به نتيجه برسد و امنيت غذايي كشور تامين شود.
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روي زمين ماندهها
كدام طرحهاي نيمهتمام از نظر كارشناسان حوزههاي مختلف در اولويت اجرا قرار دارند؟

طرحهاي عمراني نيمهتمام در تمام بخشها با افول درآمدهاي نفتي و كاهش سهم
طرحهاي عمراني از بودجه عمومي دولت آثار مخرب خود را بر رشد اقتصادي ،اشتغال
و گردش نقدينگي و توسعه يافتگي در اقتصاد كالن بر جاي گذاشته است
نيمهتمام ماندن طرحهاي عمراني كشــور موضوع تازهاي نيست و همه بخشهاي كشور از صنعت و كشاورزي
خديجه نوروزي-نگارحسينخاني
گرفته تا فرهنگ و هنر درگير اين چالش اساسي هستند .هر كدام از اين طرحهاي ناقص سرگذشت و قصهاي
روزنامهنگار
بهدنبالشان است و البته اگر خودشان اين قدرت را داشتند كه زبان باز كنند ،رازهاي مگوي زيادي براي گفتن
داشتند .اينكه در پس پرده با چه هدفي كلنگشان بر زمين خورد ،اينكه قرار بود از اجرايشان چه كساني متنفع شوند ،از لحاظ قدرت ،پول و جايگاه .در واقع
اينكه چقدر در جهت تحقق منافع ملي ،بومي و سرزميني و با هدف رشد و پيشرفت كشور بودند و چقدر قرباني منفعتطلبي سودجويان ميشدند .هر چه بود
خوب يا بد اينك در ليست سياه ناتمامي قرار دارند كه بهانههايي چون نبود بودجه كافي ،مديريت ناكارآمد ،كارشناسي نشدن طرح ،زمين نامرغوب و هزار و يك
خطا اساسا علت زايششان را زير سؤال برده است .كشور تبديل به كلكسيوني از انواع طرح نيمهتمامشده و برخي از اين طرحها يد طواليي در امر رهاشدگي
دارند و با كمي اغراق ميتوان گفت در حال تبديل شدن به آثار باستاني هستند .آنچه روشن است اين است كه نقش تخريبي طرحهاي بالتكليف و نيمهتمام در
نماي كلي اقتصاد كشور انكارناپذير است .طرحهاي عمراني نيمهتمام كه با افول درآمدهاي نفتي و كاهش سهم طرحهاي عمراني از بودجه عمومي دولت پسوند
بالتكليف و شبهتعليق را نيز بهخود اضافه كرده است ،بهعنوان يك شمشير دولبه هم آثار مخرب خود را بر رشد اقتصادي ،اشتغال و گردش نقدينگي و توسعه
يافتگي در اقتصاد كالن بر جاي گذاشته و هم در شرايط فعلي بهعنوان يكي از عوامل تضعيف و تخريب بنيانهاي مالي و سازماني پيمانكاران بخش خصوصي
به شمار ميرود .اهميت تأثير طرحهاي نيمهتمام در كشور ما را بر آن داشت تا با نظرسنجي از كارشناسان برخي از حوزهها بهدنبال جواب اين سؤال باشيم كه
مهمترين طرح نيمهتمام حوزه شما كدام است و چرا فكر ميكنيد نقش مهمي در تحول دارد؟ به نتيجه رسيدن پروژه موردنظر چه تأثيري بر حوزه شما دارد؟
ماحصل اين نظرسنجي را در ادامه ميخوانيد:

سرنوشت وعده آقاي اسماعيلي
در دولت قبل چه شد؟
عليرضا بهرامي
مديراندولتــی كــه
ناشر
تغييــر ميكننــد،
منصوبان جديــد ،معمــوال در ابتــداي كار خود،
وعدههاي خوشرنگ و لعاب اما عموما كلي و بهنوعي
سطحي ميدهند كه از همان كلي و بزرگ بودنشان
ميتوان نشــان از نزدن را در آنها ديد .در واقع شهر
براي مدتي پر ميشود از وعدههاي زيبا كه در عين
حال ،هر كدام نمكي هســتند بر زخمهاي قديمي،
از بس كه دیدهایم قولها صرفا در حد وعده و شعار
باقی مانده است.
براي اهالي فرهنگ و رسانه ،اين ماجرا امري شناخته
شده است و به برخی مديران فرهنگي هم به چشم
افرادي نگاه ميكنند كه آمدهاند كه مدتي صحبت
كنند و بعد بدون دســتاورد خاصي ،جاي خود را به
ديگراني بدهند كه آنها هم قرار است بيايند و مدتي
حرف بزنند و بروند .حال اين ماجرا كه در ابتداي هر
دولت يا ابتداي هر صدارتي براي ما كامال آشناست،
يك وجه ديگر هم دارد؛ آنهم مربوط است به پايان
دولتها و صدارتها .درواقــع وعدهها و قولهايي
كه در ماههاي پاياني مســئوليتها داده ميشوند،
شايد با علم بر اين است كه اين وعدهها براي مديران
مدتي حاشــيه امنيت ايجاد ميكنند ،چندماه بعد
هم ديگر در مسئوليتهايشان نيستند كه قرار باشد
پاسخگوي وعدههايشان باشند .از اين مقدم ه كلي كه
بگذريم ،به يك مورد مصداقي ميتوانيم بپردازيم كه
همان معضل تامين كاغذ براي انتشار كتاب ناشران
در شرايط بحران ارزي است.
در ســال  97هر بند كاغذ را به بهاي حدود 80هزار
تومان ميشــد از بازار آزاد خريــداري كرد .پس از

تحريمهاي جديد آمريكا و صعود بيســابقه قيمت
ارز ،اين رقم به حدود بندي 400هزار تومان رسيد؛
يعني 5برابر و 500درصد افزايــش قيمت .در اين
زمان ســاختار توزيع كاغذ با قيمــت دولتي بين
ناشران ايجاد شد .اما در آغاز سالجاري همان بندي
400هزار تومان ،يكمرتبه به بندي 800هزار تومان
صعود كرد و رفتهرفته به بندي يك ميليون تومان
ميل يافت .اين در حالي است كه قيمت ارز افزايش
جديدي را به خود نميديد .پس اين افزايش قيمت
كاغذ به چه دليلي بود؟ ظاهرا به اين دليل كه بازار
مطلع بود برخي دالالن و واردكنندگان كاغذ كه از
طرف دولت وقت ماموريت يافته بودند براي واردات
كاغذ با ارز دولتي و در نتيجــه تنظيم بازار ،ارزها را
گرفته ،كاغذها را وارد كرده و بــه نهادهاي مربوط
تحويــل ندادهاند ،بلكه براي فروش بــا قيمت بازار
آزاد و سود كالن ،به سولههاي احتكار كاغذ منتقل
كردهاند .اينها يعني طي حدود يك ســال يا كمي
بيشتر ،قيمت هر بند كاغذ به بيش از 10-12برابر
رسيد.
تازه اين رقمها بــه كاغذ معمولــي و رايج مربوط
ميشود و كاغذهاي با گرماژ باالتر يا گالسه ،اكنون
ســر به فلك ساييده اســت .اين عدد و رقمها براي
جامعه نشر كشــور و امر توليد كتاب ،به مثابه يك
فاجعه و مصداق همان قصه مرگ و زندگي اســت.
حال با اين اطالعات اوليه ،به اين وعده بپردازيم كه
زماني آقاي اسماعيلي ،البته نه آقاي محمدمهدي
اســماعيلي كه االن وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
است ،بلكه آقاي عليرضا اسماعيلي ،مشاور اجرايي
معاونت فرهنگي در وزارتخانه دوره پيشين و زمان

صدارت ســيدعباس صالحي و معاونــت فرهنگي
محسن جوادي ،اول تيرماه سالجاري با خوشحالي
اعالم كرد ،مشكل كاغذ ناشران حل شده است و با
پيگيري شخص وزير و همراهي دولت ،مجوز واردات
۲۰هزار تن كاغذ با ارز ترجيحي صادر شده است.
مضمون سخنان ايشان اين بود كه خدا را شكر اين
مشكل هم حل شد و خيالتان راحت و برويد آسوده
بخوابيد .البته براي اهالي فن مشــخص بود كه اين
سخنان از جنس كدام وعدههاست و چقدر احتمال
عملي شــدن دارد ،اما شايد بد نباشــد االن پس از
گذشت نزديك 4ماه بپرسيم كه نتيجه آن وعده چه
شد .البته طبق تجربه ،بعيد است كه پاسخي دريافت
شود .به همين دليل ،صاحب اين قلم ،نوعي از پاسخ
را به اطالع شما ميرساند؛ اطالعاتي كه كامال دست
اول است:
از ابتداي ســالجاري تاكنون ،كاغــذ با قيمت
دولتي بين ناشران توزيع نشده است.
در اين مدت ،يك واردكنند ه برخوردار از ارز دولتي
براي واردات كاغذ1800 ،تن كاغــذ وارد كرده و از
گمرك هم ترخيص كرده ،اما حتی يك بند آن را براي
توزيع ضابطهمند بين ناشران و براساس مصوبههاي
نهادها و كارگروه مربوط ،تحويل نداده است.
يكي از واردكنندگان بهرهمند از ارز دولتي ،براي
واردات 3هزار تن كاغــذ ،ارز دولتي دريافت كرده،
اما پس از گذشــت يك و نيم ســال ،كاغذي وارد
نكرده است.
پس از اين چند خط خبر دست اول و موثق ،بهنظر
ميرسد اين يادداشت به پايان خود رسيده و حرف
ديگري باقي نميماند.

متأسفانه در كشور مديريتها بهصورت كوتاهمدت تعريف ميشود و مديريت
كالن و بالتبع برنامهريزي براي اين نوع مديريت هيچگاه كارايي الزم را ندارد.
در حوزه فرهنگ شرايط بسيار بدتر اســت ،زيرا مديريت كوتاهمدت در اين
حوزه به هيچوجه پاسخگوي نيازها نيست.
مديريت در حوزههاي فرهنگي نياز به برنامهريزي كالن ،حداقل دهساله دارد
كه ما هيچگاه شاهد آن نبوديم.
فقط در مقطع اوايل دهــه  60گروهي براي فرهنگ برنامه دهســاله مدون
كردند كه براي همان زمان مناسب بود ،اما تسري آن به دورههاي ديگر هيچ
كارايياي نداشت و ســينما را دچار ركود كرد .از سوي ديگر شاهد چرخش
مديريت در كشور نيز هســتيم .بهعبارتي تخصص چندان كارايياي ندارد و
وزير صنعت بعد از دورهاي مديريت ،بــه وزارت كار و امور اجتماعي منصوب
ميشود! مديريتهاي كوتاه بهدليل برنامهريزيهاي كوتاهمدت به مراكز ارتشا
و فسادهاي اقتصادي و مالي بدل ميشود .خالصه امر اينكه به هيچوجه اتفاق
نيكويي كه شاهد تغيير در ساختار باشيم نخواهد افتاد.
در حوزه سينما مديران صاحب طرح نيســتند .بهعنوان نمونه برنامهريزي
مدوني براي مجموعه ساختار فروش بليت ســينما و ارائه آمار و ارقام شكل
گرفت ،بعد از چند سالي كه گروههايي از شهرستان آمدند و هزينه گزافي هم
دربرداشت اجراي آن بهصورت ناقص انجام شــد .سينما تيكت كه مجموعه
بليتفروشي بود يكباره با آن مخالفت شد .درحاليكه ميشد به جاي اينكه
آن ساختار را بههم ريخت و مجموعه ديگري جايگزين كرد ،سينماتيكت را
قانونمند كرد .وقتي نيروي الزم و كارآمد نداريم و توان اجراي آن نيست ،چرا
با مجموعه قبلي برخورد ميكنيم.
سمفا در مقابله با ســينما تيكت ايجاد شــد ،اما 90درصد فروش بليت در
سينماتيكت انجام ميشود و امروز تنها 10درصد بين 4سايت ديگر با نامهاي
مختلف صورت ميگيرد و ســايتهاي فروش سالنهاي ســينما هم به آن
اضافه ميشــود .با اين اوصاف نهتنها هيچ مبارزهاي با انحصارگرايي بهوجود
نيامده ،بلكه تمام آمار و ارقامي كه مسئوالن و روساي صنوف به آن دسترسي
داشتند از بين رفت .مسئوالن صنوف سالها روي آمار كار ميكردند و به اعضا
اطالعرساني ميشد كه چه زمانهايي براي نمايش بهتر آثار است يا مخاطب
چه فيلمهايي را مورد اقبال قرار داده .آمارها از ابتداي شروع سينماتيكت در
دسترس بود ،اما امروز به اين آمار دسترسي نداريم .اميدواريم آقاي مسچي
اين آمار را جايي نگهداري كرده باشند كه بتوانيم به آن دسترسي پيدا كنيم.
با اين آمار بسيار ناقصي كه امروز داريم و پر از اشكال هم هست نميتوان به
آن استناد كرد.
متأســفانه مديران صاحب برنامه نيســتند و اگر برنامهاي هم بخواهند اجرا
كنند با مشــكالت وهمكاري نكردن و نبوداطالعرســاني كافي ،با موضوع
برخورد ميشود كه يك موجود ناقصالخلقه از آب درميآيد .سمفا يكي از آن
موجودات ناقص است .تا امروز كشور در حوزه فرهنگي بيبرنامهترين بخش
بوده و شايد بتوان گفت نســبت به ديگر مديريتهاي فرهنگي جهان در اين
حوزه كامال عقب هســتيم .هيچ مديري اميدي به ماندن نداشــته و همين
موجب بيانگيزگي و در نتيجه بيبرنامگي در حوزه فرهنگ شده است.

100ميليارد دالر
پروژه نيمهتمام
سيدحميد حسيني

فعال اقتصادي و سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فراوردههاي نفتي

كميسيون عمران اتاق ايران ،مطالعاتي درباره طرحهاي نيمهتمام انجام داده
و سالهاست كه پيگير اين پروژههاست .ادعاشده در كشور 100ميليارد دالر
پروژه نيمهتمام وجود دارد؛ يعني با وجود ابرچالشهايي چون ورشكســتگي
بانكها ،صندوقهاي بازنشستگي ،كسري بودجه و ...بايد پروژههاي نيمهتمام
را نيز به آن اضافه كرد .گرچه ،هيچگاه اين رويــه درس عبرتي براي دولتها
نشده و ما دوباره شاهد شــروع پروژههاي جديدي از سوي دولتهاي جديد
هستيم ،درحاليكه پروژههاي نيمهتمام منشا تورم در كشورند .در اين پروژهها
پول در جايي هزينه شده كه بازدهي اقتصادي در كشور ندارد .از سويي ساالنه
مبلغ كمي به اين پروژهها تخصيص داده ميشود كه صرف امور جاري پروژه
خواهد شد و باعث مستهلكشدن آن پروژه ميشود .با وجود اينكه راهحلهاي
بسياري داده شده ،مثال اينكه چنين پروژههايي به بخش خصوصي واگذار شده
يا با تغيير كاربري وضعيت متفاوتي پيدا كنند اما اين رويه اصالح نشده است.
دليل چنين پيشنهادي نيز اين است كه اگر پروژه ،توجيه اقتصادي ندارد ،دليلي
وجود ندارد كه حتما خاتمه پيدا كند .ولي بهنظر ميرسد عدهاي از ترس اينكه
مبادا پروژه به بخش خصوصي داده شــود و اين بخش نفعي از آن ببرد ،با اين
كار مخالفت ميكنند.
متأسفانه در دولت سيزدهم نيز رئيسجمهور در سفرهاي استاني خود دستور
انجام پروژههاي جديد را صادر كــرده و مجلس نيز بهدنبال پروژههاي جديد
است؛ بهعبارتي دولت جديد هم مانند دولتهاي پيشين ،پروژههاي كشور را
داخل پرانتز گذاشته و پروژههاي جديدي تعريف كرده است .راحتترين راه
نيز همين است؛ پاككردن صورت مسئله و طرح مسائل تازه.
در حوزه انرژي در بخش نفت و گاز چندان پروژ ه نيمهتمام يا رهاشدهاي وجود
ندارد .در اين حوزه معموال شــركت نفت به پروژه مجوز ميدهد يا در بخش
پتروشيمي تقريبا همه پروژهها با توجيه اقتصادي در حال اجراست؛ هرچند
با سرعت كم اما رها نشدهاند .هماكنون نيز با توجه به افتتاح پروژههاي جديد،
ظرفيت پتروشــيمي بالغ بر 90ميليون تن شــده .در حوزه پااليشگاهي نيز
پروژههايي وجود دارند كه چندان ربطي به شركت نفت ندارند .اين پروژهها به
بخش خصوصي و بنگاهها داده شدهاند؛ مثل پروژه سيراف يا آناهيتا و شهريار
كه بخش خصوصي بهعلت تحريمها و كمبود منابع آن را به سرانجام نرسانده
است .اميد است با تغيير و تحوالت صندوق توسعه ملي ،حداقل 10درصد از
اين منابع به بخش خصوصي واقعي داده شود.
در صنعت برق نيز با كمبود 10هزار مگاوات برق مواجهيم .اگرچه پروژههايي در
اينباره تعريف شده اما باوجود تخصيص بودجه ساالن ه 150تا180هزار ميليارد
تومان به پروژههاي عمراني ،دولت بهدليل كسری بودجه از آن امتناع كرده يا
با استقراض از منابع بانكي تورمهايي ايجاد ميكند .همين رفتار باعث ميشود
بسياري از پروژههاي نيمهتمام با افزايش هزينهها و تورم امكان تكميل نداشته
باشند .از اينرو دولت بايد فكري اساسي در اينباره انجام دهد .همانگونه كه
براساس اصل ،44واحدهاي توليدي و صنعتي را واگذار ميكنيم ،اين پروژهها
را نيز در چارچوب اين اصل بهعنوان اموال دولت با شــرايط مشخص واگذار
كنيم .اين پروژهها بعد از مدتي عمال رها شــده و پروژه را مستهلك ميكند؛
مانند اتفاقي كه در خط لوله ميعانات عسلويه به بندرعباس رخ داد .خط لوله
دوباره شكافته و تعمير شد تا مورد استفاده قرار بگيرد .از تحميل هزينههاي
بيشتر بايد جلوگيري كرد .اميد است دولت در سالجاري بخشي از اموال خود
را واگذار كند و كشور را از اين وضعيت اسفناك برهاند.
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بيش از 4هزار طرح ورزشي از  7سال پيش تا امروز نيمه تمام باقي ماندهاند

60درصد از پروژههاي عمراني تأخير دارند

ينژاد
سميرا مصطف 

سميرا رحيمي

روزنامهنگار

روزنامهنگار

نمایی از ورزشگاه میانرود شیراز پیش از تکمیل

تخصيص اعتبار ،تعريف بيش از حد پروژه ،در اولويت
قرار گرفتن پروژههايي كه از نظر كارشناسي مشكالتي
مانند جانمايي يا مكانيابي دارند يا از نظر مقبوليت يا
محبوبيت عمومي براساس آمايش سرزميني مناسب
يك استان خاص نيســتند ،همگي ميتوانند از داليل
به تأخير افتادن اجراي پروژههاي ورزشــي باشند .اما
رحمتي اصليتريــن دليل نيمــهكاره ماندن طرحها
كه بيشــتر آنها در دولتهاي قبل مصوب شــدهاند را
محدوديتهاي اعتباري و تخصيــص نيافتن بودجه
ميداند.
پيســت دوچرخهســواري ســاري يكي از طرحهاي
نيمهكارهاي است كه بهدليل وقوع تحريمها تكميل آن با
تأخير مواجه شده است .چوبهاي مورد نياز اين پيست
كه نخستين پيســت چوبي در ايران بهشمار ميرود،
چوبهاي ويژهای هستند كه تحريمها محدوديتهايي
را در تامين آن ايجــاد كرده اســت و همين منجر به
طوالني شدن روند تكميل طرح شده است .سالن 6هزار
نفره خراسانرضوي از ديگر پروژههايي است كه تكميل
آن بهدليل محدوديت تامين منابع طوالني شده است؛
اما اين طرح اكنون در مرحله 80درصد پيشرفت است و
بهزودي به پايان خواهد رسيد .همانطور كه ورزشگاههاي
نقشجهان يا ميآنروز شيراز كه جزو طرحهاي نيمهكاره
بودند ،با مشاركت بخش خصوصي به سرانجام رسيدند.
مديــر فني شــركت توســعه اماكن ورزشــي درباره
اولويتبنــدي اجراي پروژههاي نيمــهكاره ميگويد:
ما براي بيشــتر ورزشهاي حرفهاي پروژه در دســت
اجرا داريم .پروژههاي اين شــركت براســاس آمايش
ســرزميني و اقبال مردمي تعريف شــده و براي آنها
سياستگذاري ميشود ،يعني در سياستگذاري پروژهها
اين موضوع درنظر گرفته ميشود كه در كدام استانها
چه ورزشهايي اهميت بيشتري دارند و برهمين اساس

به پروژهها اهميت بيشــتري داده ميشود .براي مثال
در استانهاي جنوبي حاشيه خليجفارس ورزشهاي
آبي اهميت زيادي دارند يا در استان مازندران كشتي
و فوتبال از اهميت بااليي برخوردارند؛ يا در شــهرهاي
رشت،كرمان،تبريز يا اصفهان مردم عالقه بيشتري به
دوچرخهسواري دارند.
بهگفته رحمتي پروژههاي نيمهتمام ورزشي در دست
شركت توسعه در سنوات قبل و اكثرا در دهههای 80تا
90تصويب شدهاند و شــركت توسعه موظف است اين
تصويبنامهها را به اجرا بگذارد .در ميان اين طرحها به
پروژههايي ميتوان منابع مالي تخصيص داد كه داراي
توجيه اقتصادي باشــند .پس از آن پيمانكار موظف به
تهيه برنامه زمانبندي اســت و اگر به هر دليلي طرح با
مشكل مالي ،محدوديت و عدمتخصيص اعتبار مواجه
شــود ،حتما از زمانبندي معمول خارج خواهد شد .اما
سعي بر اين اســت كه چنين اتفاقي رخ ندهد .شركت
توسعه شركتي صددرصد دولتي اســت و از اعتبارات
دولتي براي پيشبرد پروژههاي خود استفاده ميكند.
اما وزارت ورزش و جوانان و مديرعامل جديد شــركت
توســعه بهتازگي اين سياســت را در پيش گرفتهاند
تا حداكثر مشاركت مردمي و ســرمايهگذاري بخش
خصوصي را از طريق اعمال ماده 27بهدســت آورند و
با واگذاري پروژههــاي نيمهتمام به بخش خصوصي و
جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي بتوانند طرحهاي
نيمهكاره را احالــه كنند و پروژهها را بــه بهرهبرداري
برسانند .به اين شــكل ،هم باري بزرگ از دوش دولت
بهعنوان اختصاصدهنده منابع برداشــته خواهد شد،
هم بخش خصوصي فعالتر خواهد شد و هم مشاركت
ي از طرحها و نگهداري از اماكن
مردمي در بهرهبــردار 
ورزشي كه همواره يكي از بزرگترين مشكالت حوزه
ورزش است،افزايش خواهد يافت.

رازتوليدبنگاهناقصالخلقه

بيش از 79هزار طرح نيمهتمام صنعتي روي دست كشور باقي مانده است
محمدحسين شاوردي

روزنامهنگار و پژوهشگر اقتصادي

طر حهــاي نيمهتمــام
صنعتــي بــه مجموعه
جوازهــاي تاســيس به
ثمرننشســته يا تكميل
نشــدهاي اطالق ميشود
كه بهصورت روزانه براي
متقاضياني در بخشهاي مختلف صادر شــده ولي
چيزي بــه توليد كشــور اضافه نميكننــد .امروز
كه شــما اين گزارش را مطالعه ميكنيــد ،دقيقا
79هزار و 80طــرح نيمهتمام صنعتي در كشــور
وجود دارد كه براي راهاندازي آنها سرمايهاي بالغ بر
يكونيمميليون ميليارد تومان نياز داريم .اين عدد
با يك ضرب و جمع ســاده خبر از 53ميليارد دالر
طرح صنعتي ميدهد كه از سوي فعاالن اقتصادي
تهيه و تدارك ديده شده اما در يكي از مراحل ساخت
و تجهيز بنگاه ،متوقف شده است .يكي از مهمترين
داليل وقوع اين وضعيت ،غيراقتصادي شدن طرحها
پس از يك دوره زماني اســت .با ايــن حال فقدان
چشــمانداز اقتصادي مشــخص در كشور كه طي
20سال اخير از ناحيه فشار سياسي -امنيتي حاد به
تورم ،تحريم و دولتگرايي ختم شده ،دليل مهمي
اســت كه در عدمتكميل طرحهاي صنعتي و خلق
نوزادان ناقصالخلقه در صنعت ،كامال نقشآفرين
است.
دقت در ابعاد مختلف طرحهاي نيمهتمام صنعتي
نيازمند رجوع به آمار رسمي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است .طرحهاي نيمهتمام آينه تمامنماي
فضاي كسبوكار كشور اســت .اين طرحها عمدتا
ايدههاي متنوعي بــراي توليد هســتند ،در همه
ساليان گذشته (دســتكم از سال 1380تاكنون)
در بخش صنعــت كليد زده شــده و مجوز دريافت
كردهاند ،اما به سرانجام نرسيدهاند .گزارش وزارت
صمت نشان ميدهد طرحهاي نيمهتمام در دامنه
متنوعي ،بين صفر تا 99درصد پيشــرفت فيزيكي
داشــته و در 32رشــته -فعاليت مختلف صنعتي
پخش شدهاند .پيشبيني وزارت صمت در آخرين
ســند رســمي تفصيلي آمارهاي منتخب صنعتي
اين است كه درصورت تكميل همه اين پروژههاي
صنعتي ،اشــتغالي بالغ بر  2ميليون و 202هزار و
349نفر ايجاد ميشــود كه رقم قابلتاملي است.
بررسي دقيقتر اين ســند كه ريز جزئيات توليد و
تجارت كشــور در 4ماه ابتدايي سال 1400نيز در

آمارهاي متنوعي از طرحهــاي عمراني نيمهتمام در
كشور وجود دارد .مقايسه اين آمارها اما كليتي شفاف
را آشكار ميكند :طرحهاي نيمهتمام عمراني سالهاي
طوالني است كه نيمهتمام ماندهاند و طي زمان تعداد
آنها افزايش هم داشته اســت .براساس گزارشهاي
ســازمان مديريــت برنامهريزي كشــور ،تــا پايان
سال1392و اوايل ســال1393حدود 80هزار پروژه
عمراني نيمهتمام در كشــور وجود داشته است كه با
بودجه عمراني مصوب سال 1394تكميل اين پروژهها
به 10سال زمان و 700هزار ميليارد تومان بودجه نياز
داشته است .درحاليكه اعتبارات مصوب عمراني در
اين ســال 41.3هزار ميليارد و اعتبار پرداخت شده
23.8هزار ميليارد تومان بوده اســت8 .سال بعد در
ابتداي ســال 1400علــي كريميفيروزجايي ،عضو
هيأترئيســه مجلس تعداد پروژههاي نيمهتمام در
كشــور را بيش از 87هزار مورد اعــام كرد و گفت
تكميل اين پروژهها به حدود 800هزار ميليارد تومان
اعتبار نياز دارد درحاليكه مجموع اعتباراتي كه ساالنه
براي اين بخش درنظر گرفته ميشــود حدود 70تا
80هزار ميليارد تومان اســت .بهگفته او از ميان اين
پروژهها 80هزار مورد استاني و مابقي آنها پروژههاي
عمراني ملي محسوب ميشوند.
نيمهتمام مانــدن پروژهها و طرحهــاي عمراني به
داليل مختلفي رخ ميدهند ،ازجمله درنظر نگرفتن
ظرفيتهاي موجود در كشــور براي آغاز يك طرح،
نبود توجيه كارشناسي و اقتصادي ،آغاز طرحها بدون
مطالعه و تحتفشار و با اصرار مقامات محلي يا افراد
ذينفع ،ايجاد تغيير در اولويتبندي اجراي طرحها
و مهمتر از تمامي موارد ديگر ،كســري بودجه دولت
و مشكالت اقتصادي ناشــي از تحريمهاي اقتصادي
در سالهاي اخير .اين موانع با كندكردن و در نهايت
توقف اجراي طرحها ميتوانند هزينههاي اقتصادي و
اجتماعي قابلتوجهي را براي كشور بهدنبال داشته
باشند .طوالني شــدن روند تكميل پروژهها منجر به
فرسايش روند پيشرفت طرحها و در نهايت توقف روند
تكميل آنها خواهد شــد و اين به معني از بين رفتن
سرمايهها و منابع ملي است.
طرحهاي عمراني نيمهتمام در كشــور بيشمارند و
هريك تحتنظارت سازمان و نهادي خاص قرار دارند؛
براي مثال يكي از مهمترين طرحهاي توسعه نيمهتمام
در آذربايجانشرقي پروژه متروي تبريز است كه بيش
از 31سال از زمان آغاز آن ميگذرد ،پس از 25سال

نمایی از آزادراه تهران  -شمال

وزارت ورزش و جوانــان دولــت جديد ساختوســاز
پروژههاي نيمهتمام ورزشي را در اولويت خود قرار داده
است .حميد سجادي ،وزير ورزش و جوانان بهتازگي در
حاشيه يكي از سفرهاي استاني به شهرستان سيرجان از
وجود بيش از  4هزار پروژه ورزشي نيمهتمام در سرتاسر
كشور خبر داده است .اگرچه جستوجو در ميان اخبار
قديميتر هم رقمي مشــابه را از پروژههاي نيمهتمام
ورزشي در كشور بهدست ميدهد .در سالهاي ،1393
1397 ،1395و 1399هم مقامات ورزشــي كشور از
وجود  4هزارپروژه نيمهتمام ورزشي در سرتاسر كشور
خبر دادهبودند .بهگفته هادي رحمتي ،معاونت فني و
مهندسي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كه
مجري پروژههاي بزرگ وزارت ورزش بهشمار ميرود،
پروژههاي ناتمام ورزشي دو بخش دارند؛بخشي مربوط
به شركت توسعه و بخشي ديگر مرتبط با وزارت ورزش
و ادارات كل ورزش و جوانــان استانهاســت .وزارت
ورزش چيزي در حدود  4000پروژه ناتمام و شــركت
توسعه و نگهداري اماكن ورزشي در حدود 233پروژه
ناتمام در دســت اجرا دارد كه مجمــوع آن به بيش از
4230پروژه میرســد .با اين همه در شركت توسعه،
پروژههايي سياستگذاري و به اجرا گذاشته شدهاند كه
پيشرفت فيزيكي آنها باالي 70درصد يا 50درصد بوده
است .بهگفته رحمتي ،اجراي پروژههاي بزرگ وزارت
ورزش به شركت توسعه سپرده شده است و پروژههاي
كوچكتر توســط ادارات كل انجام ميشوند .به بياني
ديگر پروژههاي شركت توســعه از نظر حجم ريالي و
زيربنايي بسيار عظيمتر هستند.
بهگفته معاونت فني شــركت توسعه ساخت و تكميل
سالنهاي 6هزار نفره سرپوشيده در كشور بسيار مهم
و استراتژيك هستند .همچنين پروژههايي با پيشرفت
فيزيكي 70درصد و پس از آن 50درصد از اهميت بااليي
برخوردارند زيرا تكميل آنها هم از نظر اقتصادي به نفع
كشور خواهد بود و هم بهرهبرداري سريعتر از آنها باعث
ميشود مردم بتوانند زودتر از اين مراكز استفاده كنند.
تكميل زمينهاي فوتبال و اســتاديومهاي ورزشــي
نيمهتمام هم به داليل مشــابه براي شركت توسعه از
اهميت بااليي برخوردار است.
بهگفته رحمتي طي 4سال گذشته در شركت توسعه
اماكن ورزشي هيچ پروژه جديدي از صفر آغاز نشده و
كلنگزني انجام نگرفته است .همچنين طرحهايي كه
با عنوان نيمهكاره در اين شركت در دست اجرا هستند
معموال سني باالتر از 10تا 12سال دارند .محدوديت در
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نخستين ايســتگاههاي آن به بهرهبرداري رسيدند و
امروز پس از گذشت 31سال اين طرح هنوز تكميل
نشده اســت .تكميل خطوط مترو عالوه بر تبريز در
ديگر شهرهاي بزرگ كشــور مانند كرج ،اهواز ،قم،
شيراز و اصفهان هم از مهمترين طرحهاي نيمهكاره
عمراني به شمار ميرود.
از ديگر طرحهاي مهم عمراني كه در حوزه شــهري
نيمهتمام ماندهاند ميتوان بــه طرح احداث بزرگراه
شهيد قاسم سليماني در شهر شــيراز اشاره كرد كه
ساخت آن از سال 90آغاز شده است و پس از احداث
قطار شــهري ،دومين طرح نيمهكاره مهم استان به
شمارميرود .سد هراز هم طي 3دهه گذشته به يكي
از شناختهشدهترين طرحهاي نيمهكاره كشور تبديل
شده اســت .بيش از 3دهه از مطرح شدن اين طرح و
بيش از يكدهه از افتتاح پروژه ساخت آن ميگذرد
اما روند تكميل آن بهگفته مقامات اســتاني هنوز به
نيمه راه هم نرسيده است .گفته ميشود با احداث اين
سد مشكل كمآبي 100هزار هكتار زمين كشاورزي
پاييندست در شهرستانهاي آمل ،بابل ،محمودآباد،
فريدونكنار و بابلســر رفع شده و همچنين آب شرب
موردنياز بيش از يك ميليون نفر از ساكنان اين مناطق
تامين خواهد شد .پروژه اســكله صيادي بندر آبادان
نمونه ديگري است كه ساخت آن از سال 1390آغاز
شده اما پس از گذشت 9سال و تخصيص حدود نيمي
از اعتبار مصوب ،ساخت آن تنها 30درصد پیشرفت
داشته است .پروژههاي نيمهتمام مسكن مهر و مسكن
ملي همچنان در حال اجراســت و در سالهاي اخير
بهدليل نوسانات قيمت مصالح با موانع زيادي مواجه
شدهاند و همچنين پروژه آزادراه تهران شمال را هم
نبايد به فراموشي سپرد.
ورود بخشخصوصي به پروژههاي عمراني در تمامي

كمبوداعتبار؛سدراهپروژههایفرهنگی

بسياري از پروژههاي وزارت فرهنگ و ارشاد ازجمله مجتمعهاي فرهنگي و هنري ،موزه هنرهاي
معاصر در استانها و طرحهاي بازسازي بنا به انتظار رسيدن اعتبار نيمهتمام ماندهاند

وزارت فرهنگ و ارشــاد از اوايل دهه 90به اين ســو اقدام به اجراي
مرضيهحسيني
پروژههاي ملي و استاني با رويكرد فرهنگي و هنري در مراكز استانها
روزنامهنگار
كرد .اين طرحها كه تحتعنوان مجتمعها يا تاالرهاي فرهنگي نامگذاري
شدهاند ،پروژههايی ملي هستند كه براي اجرا به مديريت كل استانها واگذار شدهاند .عواملي از قبيل
تحريم ،تورم و گراني فزاينده تجهيزات و بهويژه كمبود اعتبار سبب شده كه بسياري از اين پروژهها
درحاليكه آماده افتتاح هستند ،ناتمام باشند و بسياري ديگر در مرحله 50درصد پيشرفت فيزيكي،
به انتظار رسيدن اعتبار بمانند.
مجتمعهاي فرهنگي

آن نمايه شده ،تأكيد دارد بيش از 66هزار عدد از اين
واحدهاي صنعتي را بنگاههاي كوچك و متوسطي
تشــكيل ميدهند كه بين يك تا 100نفر كاركن
دارند .به ايــن ترتيب ميتوان اعــام كرد بيش از
83درصد مجوزهاي تاسيس براي واحدهايSME
صادر ميشــود اما اين واحدها امكان تاسيس پيدا
نميكنند .موضوعي كه ريشهيابي آن احتماال پرده از
رازهاي بسياري برميدارد كه در فضاي توليد كشور
ديده نميشوند.
نكتــه جالب ديگــري كــه از مجراي اين ســند
ميتوان به آن پي برد وضعيت پيشــرفت فيزيكي
اين بنگاههاســت كه تعجببرانگيز است .بيش از
75درصد كل مجوزهاي تاســيس صادر شده براي
متقاضيان تاسيس بنگاههاي توليدي اعم از  SMEيا
مجتمعهاي بزرگ صنعتي در همان مرحله نخست
تاسيس متوقف شده و تا كمتر از 20درصد قادر به
پيشرفت در احداث بنا يا توسعه بنگاه ميشوند .از
آن سو ،همين آمار تأييد ميكند كمتر از 10درصد
دارندگان مجوزهاي تاسيس اعطا شده توانستهاند
بنگاه خود را بــه مرحله پيشــرفت فيزيكي 80تا
99درصــد برســانند .از اين منظــر بخش صنعت
فعال و در بازه كوتاهمدت قادر اســت تنها با تكميل
3672بنگاه صنعتي كه 46هزار ميليارد تومان هزينه
سرمايهگذاري آنهاست ،حدود 162هزار شغل جديد
خلق كند .ايــن عدد حتي با احتســاب بنگاههايي
كه بين 60تا 80درصد پيشــرفت فيزيكي دارند و
تعدادشان به وراي 9500واحد ميرسد ،بازهم رقم
بزرگي نيســت و خبر از فضاي كسبوكار بهشدت
سختي براي فعاالن اقتصادي ميدهد.

بدترين وضعيت را از منظــر تعداد طرحهاي ناقص
يا تكميل نشــده صنعتي ،صنايعي نظير «ســاير
محصوالت كانيهاي غيرفلزي»« ،غذا و آشاميدني»
و «ســاخت مواد و محصوالت شيميايي» دارند كه
بهترتيب تعداد بنگاه نيمهتمام در پرونده آنها به ثبت
رسيده است .اين ســه صنعت كه پرمتقاضيترين
صنايع كشور در زمينه دريافت مجوز تاسيس طي
يك دهه اخير بودهاند ،بهترتيب  8259 ،11206و
7759طرح نيمهتمام دارند.
بررسي وضعيت صنايع مختلف از آينه اين گزارش
نشان ميدهدكه يزد با 6385واحد صنعتي در دست
تكميل باالترين ميزان واحدهاي ناتمام توليدي را
در كشور دارد و سپس خراسانرضوي و اصفهان با
5246و 5000واحد در رده بعدي قرار دارند .اشتغالي
كه در نتيجه تكميل اين طرحها در سه استان مذكور
ايجاد ميشود بهترتيب معادل 171هزار و 576نفر
براي يزد159 ،هزار و 335نفر براي خراسانرضوي
و 159هزار و 538نفر براي اصفهان است.
در بين اســتانهاي با كمترين تعــداد بنگاههاي
صنعتي در دســت تكميل هم ،جنــوب كرمان با
492طرح ،ايالم با 502طرح و كهگيلويه و بويراحمد
با 574طرح بدترين وضعيت را دارند و شواهد موجود
از نبود انگيزه سرمايهگذاري در اين استانها حكايت
دارد .اشتغال ناشي از تكميل اين طرحها بهترتيب
براي سه اســتان مذكور معادل 11هزار و 608نفر،
16هزار و 43نفر و 15هزار و 331نفر است .در بين
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هم منطقه آزاد ارس با
222طرح تكميل نشــده ،بيشترين مجوز تاسيس
معطل مانده را بهخود اختصاص داده است.

كشورهاي جهان يكي از بهترين راهكارهاي موجود
براي سرعت بخشــيدن به تكميل طرحهاي جديد
و قديمي نيمهتمام اســت؛ روندي كه سالهاست در
كشــور موضوعيت پيدا كرده اما در عمل پيشــرفت
چنداني در فرايند تكميل پروژههاي نيمهتمام ايجاد
نكرده اســت .مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش
سال گذشته خود «ناكارآمدي ناظر به مراحل پيدايش
طرحهــاي عمرانــي» را يكي از مســائل مهم حوزه
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي معرفي كرده
اســت كه باعث شــده طرحهاي عمراني «جوالنگاه
درگيري ذينفعان براي جذب منابع عمومي به سمت
طرحهاي حوزه نفوذ خود» شوند .براساس اين گزارش
همين روند باعث ايجاد تودهاي از طرحهاي عمراني
ناكارآمد ،غيرارزشآفرين و غيربهرهور در كشور شده
است كه تكميل آنها به دســتكم 600هزار ميليارد
ســرمايه نياز دارد .براســاس اين گزارش 60درصد
از اين طرحهــا در زمانبندي اصلي خــود به پايان
نرسيدهاند و اين تأخير نشــاندهنده ناكارآمدي در
مطرح ساختن طرحها و عدمتناســب ميان طرحها
و منابع تخصيصيافته اســت .مركــز پژوهشهاي
مجلس افزايش نظارت در تمامي حوزههاي مرتبط بر
تعريف ،تأييد و اجراي طرحهاي عمراني و همچنين
نظارت بر عملكــرد دولت در واگذاري و مشــاركت
با بخشخصوصــي را ازجمله راهكارهــاي موجود
براي بهبود اين وضعيت نابهسامان عمراني در كشور
معرفي كرده است .تصويب پيشنهاد استفاده از طرح
«مشــاركت عمومي -خصوصي» در مجلس شوراي
اسالمي در ســال 1399بهمنظور تامين منابع مالي
پروژههاي نيمهتمام توســط بخشخصوصي از ديگر
قدمهايي است كه در مسير رفع اين معضل برداشته
شده است.

وزارت ارشــاد در حوزه فرهنگ و هنــر ،نزديك به
24پروژه ملي و 15پــروژه ملي اســتاني در قالب
مجتمعهاي فرهنگي و هنري از سال 97بدين سو
دارد .اين پروژهها اگر چه بنياني ملــي دارند اما از
سال 97بهصورت استاني تكليفاختيار و براي انجام
به مديركل استانها واگذار شدهاند.
اين مجتمعهاي فرهنگي كه اغلــب نيمهتماماند،
كاركردهاي فرهنگي ،هنري و آموزشي داشته و با
هدف ارتقاي ســطح فرهنگ در استانها تاسيس
شــدهاند .اين تاالرهاي فرهنگي داراي سالنهاي
تخصصي تئاتــر ،نمايش ،موســيقي ،محل برپايي
گالري و نمايشگاه ،به عالوه فضاهاي جانبي و اداري
هستند .ساخت و تجهيز بسياري از اين مجتمعها
كه در استانهاي مختلف واقع شدهاند ،تا به االن به
پايان نرسيده و بهعلت عدمتامين اعتبارات نيمهتمام
مانده است.
در كنار عدمتامين اعتبــار از جانب دولت ،قيمت
بسيار باالي ابزار و وسايل مورد نياز سالنها در كنار
تحريم اين كاالها و عدماختصاص ارز دولتي به آنها ،از

مهمترين داليل نيمهكاره ماندن پروژههاي سالنها
و تاالرهاي فرهنگي است.
موزه هنرهاي معاصــر ،كتابخانههاي مركزي و
طرحهاي بازسازي

برپايي موزه هنرهاي معاصر در مراكز اســتانها از
ديگر طرحهاي نيمهتمام وزارت ارشــاد در بخش
فرهنگ و هنر است .اين طرح در قالب برپايي 6موزه
هنرهاي معاصر در مراكز استانها تعريف شده كه
تهيه مقدمــات برپايي و تجهيز آن هنــوز به پايان
نرسيده است .برپايي كتابخانههاي مركزي در بعضي
از مراكز استانها مانند ســاري از ديگر پروژههاي
ناتمام وزارت ارشاد است كه با هدف كاهش سطح
آســيبهاي اجتماعي به كمك طرحهاي ارتقاي
فرهنگي و نظام دانشي در دست انجام است .در كنار
پروژههاي فوق ،دفتر فني وزارت ارشاد نيز عهدهدار
انجام پروژههايي چون شهرك سينمايي هشتگرد و
فيلم خانه ملي ايران اســت .پروژههاي تعميراتي و
بازسازي بنا در تهران ازجمله مرمت تئاترشهر ،موزه
هنرهاي معاصر ،تاالر سنگلج و نياوران نيز از ديگر

طرحهاي فعال و نيمهفعال وزارت ارشاد است.
پروژههاي نزديك به افتتاح

وزارت ارشاد حدود 9طرح ملي نزديك به اتمام دارد
كه درصورت تامين اعتبار افتتاح خواهند شد .پروژه
تاالر فرهنگي اروميه كه نزديك به 18هزار متر زيربنا
دارد و شــامل تاالر موســيقي 400نفره ،سالن تئاتر
1000نفره و ...اســت ازجمله اين طرحهاست .تاالر
فرهنگي اراك ،كرمان و ساري كه نزديك به 1000متر
زيربنا دارد و تاالر فرهنگي يزد كه حدود يكچهارم
كار آن انجام شــده نيز ازجمله اين طرحهاي نزديك
به اتمام است .پروژه 4مجتمع فرهنگي كرمانشاه كه
در 4شهر كرمانشاه  -بيستون ،سر پل ذهاب ،شهرك
دانش و گوآور  -اجرا شده است نيز ازجمله پروژههايي
است كه به 90درصد پيشرفت رسيده و براي اتمام نياز
به رسيدن اعتبارات دارد .اين تاالرهاي فرهنگي كه
توسط وزارت ارشاد در مراكز استانها در حال ساخت
است ،از حيث شكل و ساختار شبيه يكديگر بوده و تنها
به فراخور فرهنگ بومي هر استان در ظرفيتهاي هر
سالن ،تغييراتي ايجاد شــده است .به جز اين 9پروژه
كه نزديك به اتمام است ،ساير پروژهها از قبيل تاالر
فرهنگي تبريز ،سمنان ،مشــهد ،شيراز و ساير مراكز
استانها ،پيشرفت فيزيكي بين 20تا 50درصد داشته
و در حــال احداثاند .بعضــي از پروژههاي فرهنگي
وزارت ارشاد نيز هســتند كه زير 30درصد پيشرفت
فيزيكي دارند زيرا رويكرد دولت اين بوده كه بودجه
و اعتبار براي اتمام پروژههايي كه 50درصد پيشرفت
داشتهاند ،هزينه شود.

بخشی از ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران که در انتظار مرمت است.
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آغاز ليگيك
با قهرمانهاي ليگ برتر

ليگ دستهاول ايران از امروز  با برگزاري 4بازي آغاز ميشود

پادشاهي سيرجان در واليبال آسيا
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تيم واليبال فوالد سيرجان ديروز با شكست نماينده قطر به قهرماني جام باشگاههاي
آسيا رسيد؛ اين پانزدهمين قهرماني باشگاههاي ايراني در اين مسابقات بود
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پادشاهي سيرجان در واليبال آسيا

تيم واليبال فوالد سيرجان ديروز با شكست نماينده قطر به قهرماني جام باشگاههاي آسيا رسيد؛ اين پانزدهمين قهرماني باشگاههاي ايراني در اين مسابقات بود

فوالد ســيرجان پانزدهمين طالي آســيايي را براي واليبال ايران
گرفت .ديروز در فينال جام باشگاههاي آسيا ،فوالد توانست العربي
قطر را  3بر يك شكســت دهد و قهرمان ســال 2021باشگاههاي
آسيا شود .فوالد هفتمين باشــگاه ايراني است كه در اين مسابقات
روي ســكوي قهرماني ميرود و هشتمين باشــگاه ايراني است كه
اين مســابقات را تجربه ميكند .جام باشــگاههاي واليبال آسيا از
سال 1999برگزار ميشــود و ايرانيها 22مدال؛ 15طال4 ،نقره و
3برنز به دســت آوردهاند .پيكان با 7قهرمانــي2 ،نايبقهرماني و
2مقام سومي ،پرافتخارترين باشگاه ايراني و آسيايي اين جام است.
فوالديها براي رســيدن به قهرماني به 6پيروزي رسيدند .آنها در
مرحله گروهي نمايندگان فيليپين و ازبكستان ،العربي قطر و داموند

روزنامهنگار

شايد جذابتر
از هميشه

غيبت طوالني نايبرئيس زنان

در ديدار حميد ســجادي ،وزير ورزش و جوانان با اعضاي تيم ملي
فوتبال زنان درحاليكه رئيس فدراسيون حضور داشت ،خبري از
خانم نايبرئيس نبود .شهره موســوي در مراسم استقبال از گالره
ناظمي هم غايب بود .غيبتهاي او از زمان اعزام تيم ملي به مسابقات
مقدماتي آسيا و تاشكند آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد .او روز پرواز
تيم ملي به تاشــكند اعالم كرد بهدليل بيماري همسرش قادر به
همراهي تيم ملي نيســت ،درحاليكه قرار بود با دخترش در اين
سفر همراه تيم باشد .روزهاي گذشــته بعد از اينكه ايراد گرفتند
چرا موسوي در ديدار تيم با وزير هم حضور نداشت ،سايت رسمي
فدراسيون مثلهميشهبا يك مصاحبه از او ماجراراختمبهخيركرد.

تقسيم عادالنهتر بازيكنان ،جدال مربيان سابق وفعلي
تيمملي و انگيزه بازيكنان براي حضور در اين تيم
ميتواند فصل متفاوتي را براي ليگ بسكتبال رقمبزند
شــهرداري گرگان-نظمآوران سيرجان ســاعت 15امروز
سيوپنجمين فصل از ليگبرتر بســكتبال را آغاز ميكنند.
شهرداري قهرمان فصل پيش است و نظمآوران تيم تازهوارد به
ليگبرتر كه در اولين بازي به مصاف قهرمان ميرود.
ليگ امسال هم بهشكل متمركز در سالن آزادي برگزار ميشود.
16تيم در 2گروه تقسيم شدهاند كه البته هم به 16تيمي بودن
ليگ نقد اســت و هم به برگزار شــدن متمركز .كارشناسان
ميگويند بســكتبال ايران نه به اندازه 16تيم بازيكن دارد ،نه
مربي و نه بودجه .آنها بيشتر نگران بازيهاي يكطرفه و با كيفيت
ن هستند .باشگاهها معترضند كه چرا امسال ليگ متمركز
پايي 
برگزار ميشود .ميزبانان مجبورند براي هر بازي 4ميليون تومان
به فدراسيون هزينه بدهند ،در حالي كه ميتوانند در شهرشان
ميزبان باشند .باشگاهها در تالشند كه در دور برگشت ،بازيها
به صورت رفتوبرگشت انجام شود.

شارلوا كجا ،ژاپن كجا؟

اواخر آبانمــاه تيم ملي فوتبال زنان بــراي برگزاري يك
اردوي 10روزه و انجام  2ديدار دوســتانه با تيم باشگاهي
شارلوا به بلژيك سفر ميكند و ميهمان اين تيم است .اين
اردو به واسطه دوستي رئيس فدراسيون فوتبال با مهدي
بيات ،مدير باشگاه شارلوا تدارك ديده شده است .برگزاري
چنين اردوهايي بــراي تيم ملي خوب اســت اما ما براي
شركت در دور نهايي جام ملتها و ديدار با ابرقدرتهاي
آسيا نياز به بازيهاي دوســتانه بهتري داريم .شارلوا يك
تيم باشگاهي در بلژيك اســت كه تنها  2فصل در بخش
زنان تيمداري كرده اما تيم ملي در جام ملتها حريفاني
در حد ژاپن دارد.

بازي در كشورهايي كه سطح ورزشيشــان باالتر از ماست،
آرزوي هر بازيكني است اما متأســفانه در ورزش زنان جنبه
تبليغاتياش پررنگتر شــده اســت .اين روزها بازيكنان در
مصاحبه با رسانهها از پيشنهادهاي اروپايي خود پردهبرداري
ميكنند؛ يكي از پرتغال پيشنهاد دارد ،يكي از گرجستان و آن
يكي از ارمنستان! خوشبختانه بازيكنان اين پيشنهادها را رد
ميكنند وگرنه كسي در ايران نميماند كه در ليگ بازي كند.
البته شرايط فوتساليها متفاوت اســت .آنها بهخاطر تفاوت
قيمت ارز ايران و كويت و كوتاه بودن زمان برگزاري ليگ اين
كشور ،حاضر شدهاند در اين ليگ سطح پايين بازيكنند.
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ساده

جنگ مربيان
فقط جدال بازيكنان داخل زمين جذاب نيست .اين فصل رقاب 
ت
روي نيمكت تيمها هم جذابتر از هميشه شده است .مهران
شاهينطبع ،سرمربي سابق تيمملي و شهرداري گرگان ،جاي
مصطفي هاشمي سرمربي فعلي تيمملي را در شيميدر گرفته
است .هاشمي هم با مهرام در ليگ حضور دارد .مهران حاتمي
دستيار او هم جانشين شاهينطبع در گرگان شده است .رقابت
اين 3تيم تماشايي است.
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 -1طعــام -از آثار مشــهور
هومر -مزاحم تابستاني
 -2ضمير جمع -متوســل-
در كمال احتيــاج از خلق....
خوش است
 -3همعقيده بودن -بالين-
اشاره به دور
 -4بــه گـــــردن قهرمــان
ميآويزند -شاعر نامي يونان
باستان -حلقه نوراني اطراف
چيزي
 -5درخــت انگــور -قــاره
كريستف كلمب -اسير
 -6صحيح بــودن -حركت
شــديد امواج دريا -برداشت
محصول
-7انجمنبينالملليحملونقل
هوايي -نوعي سالح كه پي در
پي شليك ميكند -بله انگليسي
 -8نقــص عضــو داشــتن-
اعتراض به حكم مرحله اول
دادرسي
 -9رمق آخــر -عالم غيب-
بدون آستر
 -10ســاحي ســرد -زبان
رسمي ايرانيان -متنفر
 -11چشــم دلفريــب-
ثروتمند -چين و چروك
 -12فرايند -علم ستارهشناسي-
كلمهپرسشي

 -13بنابرايــن -نوعــي
شكالت -مدرك كارشناسي
 -14ورزشــگاهي در ميالن
ايتاليا -اضطراب -بدن
 -15باالپوش بلند مردان قديم-
عددي دو رقمي -تماشايي
عمودي:

 -1منحني -شــيوه و روش-
داراي نقش و نگار -پور
 -2مقــروض -رمانــي از
چارلز بوكوفسكي ،نويسنده
آمريكايي
 -3نشان ويژه نظامي -ميوه
تابستاني -پسوند شباهت
 -4آرزوها -آبله سوختگي-
فيلمــي ســاخته اســتيون
اسپيلبرگ
 -5شــانه ،دوش -همپيمان
شدن چند گروه سياسي -نام
ي ساز چنگ
اروپاي 
 -6تقســيمكننده -به گمان
افكندن -زمينه پشت سوژه
در عكاسي
 -7نقطه شــروع مســابقه-
بچهاي كه هنوز به دنيا نيامده
 -8رانــدن مزاحم -محصول
سينما -آرامش يافتن -مادر لر
 -9ديكتاتــور آفريقــاي
مركزي ... -فوق ايديهم
 -10حشــره خونخوار -گلي

زيبا -آينده
 -11مركز اتم -زورگو -گرم نيست
 -12خاك -دلداده مجنون -نوعي
كاغذ نامرغوب
 -13روحاني زرتشتي -غرغر -فخر
كردن
 -14مجموعــه شــعري ســروده
فريدون مشيري -زينت دادن
 -15ديدنــي در ارتــش -پيامبــر
خوشسيما -اهلي-ساز استاد حسن
كسايي
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سخت

انضباطي رفتند چون در ثبت قرارداد اشتباهاتي داشتند كه قابل
دفاع نيســت .آنها در حالي كه با باشــگاههاي قبليشان قرارداد
داشتند ،قرار جديد گذاشتند .ارسالن اين فصل با باشگاه قبلياش
ذوبآهن بازي ميكند و جمشيدي با شهرداري گرگان ولي بايد
تاوان اشتباهشان را بدهند .آنها منتظرند تا كميته انضباطي ميزان
جريمهشان را مشخص كند.

ي هفته اول
برنامه بازيها 

جدول 8337
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اولين جريمه
ارسالن كاظمي و محمد جمشــيدي ليگ شروع نشده به كميته

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

ساده

9 6

گرگان با 2خارجي خود به قهرماني رسيد كه پري پتي در اين قهرماني
نقش پررنگي داشت .اين ليگ حضور متفاوتي از خارجيها را تجربه
ميكند .فصلهاي پيش كمتر پيش ميآمد كه تيمي در شروع فصل
بازيكن خارجي استخدام كند .خارجيها بيشتر در پليآفها راهي ايران
ميشدند اما امسال در فصل نقلوانتقاالت بعضي از تيمها خريدهاي
خارجيشان را هم انجام دادند .واكنشها به اين خريدها هم متفاوت
است .بعضيها ميگويند با حضور آنها بازيكنان خارجي نيمكتنشين
ميشوند و از نظر بعضيها هم خارجيها به داخليها انگيزه ميدهند
كه كيفيتشان را باال ببرند .مصطفي هاشمي ،سرمربي تيمملي گفته
مالك انتخابش كيفيت بازيكنان در ليگ است .تيمملي از 5آذر بايد
در پنجرههاي انتخابي جامجهاني بازي كند و بازيكنان تا 25آبان كه
اردوي تيمملي تشكيل ميشود ،فرصت دارند خودي نشان بدهند.

حرفهايتر از هميشه
ليگ امسال تفاوتهايي نسبت به دوره قبل دارد و مهمترين تفاوت اين
است كه تيمها اين فصل را حرفهايتر از هميشه شروع ميكنند .براي
اولينبار بيشتر تيمها از چند ماه قبل برنامههايشان را براي فصل جديد
آغاز كردند؛ كادر فنيشان را مشخص ،بازيكنانشان را انتخاب و حتي
ي تيمها در دقايق آخر
تمريناتشان را آغاز كردند .فصلهاي پيش بعض 
يا مربي نداشتند يا دنبال بازيكن بودند! حسن ديگر اين فصل تقسيم
عادالنهتر بازيكنان نامي در تيمهاســت .فصلهاي پيش بازيكنان در
ي دو تيم تجمع داشتند اما اين فصل حداقل 3تيم شهرداري گرگان،
يك 
شيميدر و مهرام به اندازه هم ستاره دارند و بعضي از تيمها با خريدهاي
خارجي كمبود ستارهشان را جبران كردهاند .در اين شرايط است كه
گفته ميشود حداقل چهارپنج تيم همسطح شــدهاند و رسيدن به
قهرماني سختتر از هميشه شده است .البته اين فصل هم خارجيها
نقش تعيينكنندهاي در قهرماني تيمها دارند .فصل پيش شهرداري

تب تند لژيونر شدن

جدولاعداد | 4046

ن فصل گذشته لیگ بسکتبال با این ضربه  3امتیازی در ثانیه های پایانی مشخص شد.
قهرما 

ليگ بسكتبال؛

الهام محمودي

گلزن

فود تايلند را شكســت دادند و بهعنوان صدرنشــين صعود كردند.
در مرحله نيمهنهايي هم ناخون راتچاســیما نماینده تایلند میزبان
مسابقات را بردند و فيناليست شدند .در فينال حريف آشنايي انتظار
فوالد را ميكشيد .تيم العربي قطر كه در مرحله گروهي  3بر صفر به
فوالد باخته بود ،اميدوار بود كه در فينال اين شكست را جبران كند.
العربي هم به واسطه اين بازي و هم به خاطر حضور خوان سيچلو روي
نيمكت به اندازه كافي از تيم فوالد شناخت داشت .سيچلو در دوران
حضور والسكو در تيم ملي ايران ،دســتيار او بود .مدت كوتاهي هم
دستياري لوزانو ديگر مربي خارجي تيم ملي ايران را به عهده داشت.
با اين حال در بازي آخر جام هم شاگردان سعيد رضايي برنده ميدان
بودند .فوالديها در ست اول بازي با بدشانسي روبهرو شدند .مجتبي

قليزاده كه در بازي مرحله نيمهنهايــي با 16امتياز ،امتيازآورترين
بازيكن ميدان شده بود ،بهخاطر آســيبديدگي مچ پا مجبور شد
بازي را ترك كند .فوالد ســت اول را  19-25برد اما نبود قليزاده و
بههمريختگي تيم در ست دوم باعث شد العربي  21-25به پيروزي
برسد .در ست سوم و چهارم هرچند شاگردان سيچلو سعي كردند
پا به پاي بازيكنان رضايي پيــش بروند اما  23-25و  22-25بازنده
شدند .در بازي ديروز صابر كاظمي هم در لحظهاي از بازي مچ پايش
را گرفت اما فوالد خوششانس بود كه مشكل ستاره قرضياش جدي
نبود .دیدار ردهبندی اين مسابقات هم بین  2تیم ناخون راچاسیما
تایلند و بوروســتنیک قزاقستان برگزار شــد و قزاقها  3بر صفر به
پيروزي رسيدند تا سكوي سوم هم به تيم ميزبان نرسد.
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باتيزهوشيب
ازپرسجناييتهران
اسراراسيدپ
اشيدروغينفاششد

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

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

انديكا شعبه بانكي ندارد كه وامي بدهد

از حدود 10روز قبل كه در انديــكا زلزله آمد ،مقرر كردند مردم براي
دريافت وام تعميرات جهت رفع خسارات ناشي از زلزله به بانك مراجعه
كرده و وام بگيرند .نكته اين است كه در شهرستان 70هزارنفري انديكا
تنها يك شعبه بانك كشاورزي وجود دارد و بانك هم عنوان ميكند
كه نميتواند به اين تعداد متقاضي وام بدهد .مردم چه بايد بكنند.
ليواري از انديكای خوزستان

مسكن مهر شيراز خانههاي بازنشستگان را زودتر تحويل دهد

چندين ســال قبل به اميد خانهدارشــدن براي مسكن مهر ثبتنام
كرده و همه ارقام مورد تقاضاي آنهــا را پرداخت كرديم اما اكنون كه
به سن 78سالگي رســيدهام ،هنوز خبري از تحويل مسكن نيست و
من همچنان مستأجرم .سؤال اين اســت آيا قرار است مسكن براي
من نوشدارو باشد؟ آيا نبايد به دل خوش چند صباحي در آن آرامش
داشته باشم؟
محمدرضا سالمي از شيراز

مشكالت گرفتن كارت الكترونيكي واكسن حل نشد

مشــكالت مربوط به گرفتــن كارت الكترونيكي واكســن با وجود
رسانهايشدن به قوت خود باقياست .در سامانه سالمت كساني كه
سيم كارت دائمي ندارند نميتوانند ثبتنام كنند .شماره تلفن ثابت يا
متعلق به خانواده درجه يك نيز پذيرفته نميشود درحاليكه شمار قابل
توجهي از مردم و بهخصوص دانشآموزان يا كهنســاالن سيمكارتي
بهنام خود ندارند .تكليف چيست؟
اعتمادي از تهران

پاسخ مسئوالن
3پاركينگ بزرگ در منطقه 3شهرداري تهران داير است

روابطعمومي شهرداري منطقه 3تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان
«كمبود پاركينگ در منطقه »3در ستون با مردم روز 7مهرماه پاسخ
داده است :در محدوده ناحيه ،3سه مكان براي احداث پاركينگ بدين
شرح درنظر گرفته شده است :احداث پاركينگ طبقاتي واقع در ميدان
اختياريه خيابان سعادت ضلع جنوب ميدان ميوه و ترهبار اختياريه كه
در مرحله اتمام است ،بهرهبرداري موقتي از پاركينگ طبقاتي مقابل
ميدان ميوه و ترهبار اختياريه كه فضاي مناسبي را براي پارك خودروها
ايجاد كرده است و خيابان دولت بعد از تقاطع خيابان اختياريه جنوبي
زمين محصور كه جهت رفاه حال شهروندان پيرو درخواست مالك با
مساعدت شهردار وقت منطقه بهصورت پاركينگ مورد بهرهبرداري
قرار گرفته است.

سناريويدروغيناسيدپاشي

شاكي ،متهم شد

براي انتقام از شوهر
تيزهوشي بازپرس جنايي تهران
داخلي دســت زني جوان كه بــه دروغ
شــوهرش را متهم به اسيدپاشي
كرده بود ،رو كرد.
به گزارش همشهري ،چند وقت قبل زني جوان به
دادسراي جنايي تهران رفت .او گفت كه شوهرش
به روي او اسيد پاشيده اســت .وي با ارائه برگه
پزشكي كه نشــان ميداد بدن و دست و پايش
دچار سوختگي با اسيد شــده است به بازپرس
ساسان غالمي ،گفت :با شوهرم از طريق يكي از
آشنايانم آشنا شدم و به عقد وي درآمدم .اما بعد
از عقد متوجه رفتارهاي عجيب او شدم .او مردي
خشن و بداخالق بود .هر وقت دعوايمان ميشد،
مرا به باد كتك ميگرفت .بــا اين حال از ترس
آبروريزي به كســي حرفي نزدم .مدتي گذشت
تا اينكه به مراسم عروســيمان نزديك شديم.

قرار شد بهخاطر كرونا فقط چند نفر از بستگان
نزديكمــان را دعوت كنيم و حتــي كارتهاي
عروسي را هم پخش كرديم اما شوهرم چند روز
قبل جا زد و گفت که به همه بســتگانش اعالم
كرده كه مراسم عروسيمان به هم خورده است.
بر سر اين مسئله با يكديگر درگير شديم و من
تصميم به جدايي از او گرفتم .اما او مرا تهديد به
قتل و اسيدپاشي كرد .وي ادامه داد :روز حادثه
وقتي از خانه خارج شدم كه به محل كارم بروم،
ناگهان شــوهرم كه به كمين من نشسته بود به
سمتم هجوم آورد .يك ظرف اسید به روي من
پاشيد و فرار كرد .فرياد كشيدم و از مردم كمك
خواســتم كه رهگذران به كمكم آمدند و مرا به
بيمارستان رســاندند .من از ناحيه دست ،شكم
و پا دچار سوختگي شــدم و تصميم گرفتم از او
شكايت كنم.

ادعاي بيگناهي

با اين شكايت ،متهم به دادسرا احضار شد و وقتي
پيش روي بازپرس شعبه سوم قرار گرفت منكر
اسيدپاشي شد و گفت :همسرم به دروغ مرا متهم
به اسيد پاشي كرده است .پس از عقد متوجه شدم
كه او مشكل روحي و رواني دارد .حتي دو روز قبل
از عروسي ناگهان غيبش زد .ما كارتهاي عروسي
را در ميان تمام بستگانمان پخش كرده بوديم ،اما
همسرم پس از يك بگومگوی ساده با من ،ناگهان
غيبش زد و باعث شد كه مراسم عروسي را به هم
بزنم .بعد از اين اتفاق تصميم گرفتم از او جدا شوم
تا اينكه فهميدم از من به اتهام اسيدپاشي شكايت
كرده است.

آرمان امروز پاي چوبه دار ميرود
با بينتيجه ماندن تالشهــا براي صلح
و ســازش در پرونده آرمان -پسري كه
دختر مورد عالقهاش به نام غزاله را به قتل
رسانده است -او سحرگاه امروز در زندان
رجاييشهر براي اجراي حكم قصاص پاي
چوبه دار ميرود.
بــه گــزارش همشــهري ،آرمــان روز
14اسفند ســال ،92درحاليكه 10روز
تا 18ســالگياش مانده بود غزاله ،دختر
موردعالقهاش را كه به خانهشان دعوت
كرده بود به قتل رســاند .طولي نكشيد
پســر جوان به اتهام قتل بازداشت شد
و در اعترافاتــش گفــت چــون دختر
موردعالقهاش قصد مهاجرت داشــته با
او درگير شــده و اين حادثه اتفاق افتاده
است .او مدعي شــد بعد از حادثه پيكر
مقتول را در سطل زباله انداخته است و
به اين ترتيب پيكر غزاله هيچوقت كشف

نشد .آرمان 2مرتبه در دادگاه كيفري يك
استان تهران محاكمه و هردو بار به قصاص
محكوم شد .حكمي كه با تأييد در ديوان
عالي كشور و انجام مرحله استيذان قطعي
شــد .او تاكنون چند مرتبه براي اجراي
حكم به قرنطينه منتقل شــده و حتي

يكبار پاي چوبه دار رفته اما هر بار اجراي
حكم به تعويق افتاده است.
حاال در شــرايطي كه تالشهــا براي
بخشــش پســر جوان بينتيجه مانده و
پدر و مادر غزاله براي اجراي حكم اصرار
دارند قرار اســت او صبح امروز (شنبه)
پاي چوبه دار برود .چنــد روز قبل پدر
غزاله در گفتوگو با همشهري اعالم كرد
تصميم او و همسرش قصاص آرمان است.
او گفت« :ما همچنان اصــرار به اجراي
حكم قصاص داريم و رضايت نميدهيم.
داغي كه روي دل ماست بسيار سنگين
است .هيچكس نميداند چه ميكشيم.
آرمان ،جان دخترمان را گرفته و در همه
اين سالها جسدي از او تحويل نگرفتيم
تا بر سر مزار او برويم ».دراين شرايط فقط
اعالم رضايت پدر و مادر غزاله اســت كه
ميتواند آرمان را از مجازات نجات دهد.

با اظهــارات اين مــرد ،بازپــرس جنايي تهران
به بررســي مداركي كه شــاكي ارائه كرده بود،
پرداخــت تــا اينكه متوجه شــد برگــهاي كه
از پزشــكي قانونــي در پرونــده وجــود دارد
جعلي است.
او در ادامه دستور اســتعالم از پزشكي قانوني را
صادر كرد و جعلي بودن گواهي پزشــكي محرز
شد .از سوي ديگر با انجام بررسيها مشخص شد
كه هيچگونه آثار سوختگي روي دست و بدن زن
جوان وجود ندارد و او دروغ گفته اســت .در اين
شرايط دستور بازداشت زن جوان صادر شد و او
وقتي متوجه شواهد و مدارك عليه خود شد به
جعل گواهي پزشكي قانوني و شكايت دروغين
اقرار كرد .وي گفت :وقتي متوجه شدم شوهرم
قصد جدايي از مرا دارد نقشه كشيدم تا با شكايت
عليه شــوهرم او را به زندان بيندازم تا از او انتقام
سختي بگيرم .براي اجراي اين نقشه به يك جاعل
پول دادم كه گواهي جعلي پزشكي قانوني تهيه
كند اما در نهايت لو رفتم.
زن جوان با دســتور قاضي بازداشــت شــده و
تحقيقات براي دستگيري جاعل گواهي پزشكي
قانوني ادامه دارد.

مرگ،پايان سفر به تهران
پسري جوان كه براي تفريح راهي پايتخت شده بود در جريان يك درگيري به قتل رسيد.
بهگزارش همشهري ،اين حادثه شامگاه پنجشنبه به قاضي مصطفي واحدي ،بازپرس جنايي
تهران گزارش شد .تنها شاهد ماجرا به مأموران گفت :من و پسرخالهام از شهرستان براي
تفريح به تهران آمده بوديم .ساعتي پيش به بازار تجريش رفته بوديم كه 3نفر از همشهريانم
به ما ملحق شدند به بهانه اينكه پسرخالهام به آنها بدهكار است با او درگير شدند و يكي از
آنها پسرخالهام را به قتل رساند .با اظهارات اين فرد ،بازپرس جنايي دستور بازداشت ضارب
و همدستانش را صادر كرده تا اسرار اين درگيري مرگبار فاش شود.

برخورد پليس با مأمور خاطي گشت ارشاد
بهدنبال انتشــار فيلم برخورد نامناسب مأموران گشــت امنيت اخالقي با يك زن ،رئيس
پليس امنيت عمومي پايتخت از برخورد با مأموران خاطي در اين ماجرا خبر داد .به گزارش
همشهري ،سرهنگ پيام كاوياني در واكنش به انتشار اين ويدئو با تأكيد بر اينكه پليس برخورد
خارج از ضوابط را نميپذيرد ،گفت :اينگونه برخوردهاي خارج از ضوابط را نميپذيريم و در اين
ماموريت نيز برخورد نامناسب و خارج از ضوابط مأموران بههيچ عنوان قابلقبول نيست .وي
ادامه داد :بررسيهاي الزم در اين خصوص انجام شده و با مأموران متخلف برخورد انضباطي
شد .در روزهاي اخير ويدئويي از برخورد نامناسب مأموران گشت امنيت اخالقي پليس با زني
در فضاي مجازي بحثبرانگيز شده است.

21
كوتاه از حادثه
تيراندازي مرگبار
بهخاطر تصادف
پليس در تعقيب سرنشــينان يك خودروي
سايناست كه لحظاتي بعد از تصادف جزئي با
يك خودروي رانا ،سرنشينان آن را در اتوبان
بهرگبار بسته و دســت به جنايتي هولناك
زدهاند.
بهگزارش همشهري ،سحرگاه ديروز 4دوست
كه سوار بر خودروي رانا در اتوبان تندگويان
در حال حركت بودند ،هدف تيراندازي قرار
گرفتند .در جريان ايــن تيراندازي يك نفر
با شليك گلوله كشــته و يك نفر نيز زخمي
شــد .گزارش اين حادثه به قاضي مصطفي
واحــدي بازپــرس جنايي تهــران اعالم و
بررســيها درباره علت اين تيراندازي آغاز
شد .مأموران با حضور در محل حادثه متوجه
شدند 12گلوله بهخودروي رانا شليك شده
كه راننده و يك نفر ديگر سالم هستند و هيچ
آســيبي نديدهاند اما 2سرنشين ديگر بر اثر
اصابت گلوله مجروح و به بيمارستان منتقل
شدهاند كه يكي از آنها كه پسري 26ساله بود
نيز جانش را از دست داد.
كارآگاهان براي كشــف اســرار اين حادثه
تيراندازي به تحقيق از 2نفــري پرداختند
كه آســيبي نديده بودند .يكي از آنها گفت:
من و دوستانم عصر پنجشنبه سوار ماشين
شديم و براي تفريح بيرون رفتيم .تا صبح با
هم بوديم و بعد رفتيم كلهپاچه بخوريم .در
اتوبان تندگويان در حركت بوديم كه با يك
خودروي ساينا ســپر به سپر شديم و همين
مسئله آغاز يك درگيري شد.
وي ادامه داد :بر ســر اين تصــادف جزئي،
بين ما و سرنشينان ساینا مشاجره بهوجود
آمد كــه در نهايت تمام شــد و همه ســوار
ماشين شديم و ما به راهمان ادامه داديم .اما
سرنشينان ساينا ما را تعقيب كردند و وقتي
به نزديكي ما رسيدند ناگهان متوجه شديم
كه مسلح هستند .آنها شــروع به تيراندازي
كردند كه 2نفر از ما گلولــه خورديم و آنها
فرار كردند.
با اظهارات اين فرد ،تحقيقات براي بازداشت
قاتالن مسلح آغاز شده است.
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سينمايي كه
حامي ندارد

خزاعي از چشمانداز سينماي ايران گفت

محمد خزاعي كه بهتازگي رياســت سازمان
سینما سينمايي را عهدهدار شده در يك برنام ه خبري
از راهكارهاي ســازمان ،بــراي برونرفت از
مشكالت امروز سينما صحبت كرد .به عقيده خزاعي ،احيای
شورايعالي سينما ضرورتي است كه ميتواند مشكالت زيادي
را برطرف كند .تا سينما بتواند در آينده پيشرفت داشته باشد
و ديگر مشكالت قانونگذاري گريبانش را نگيرد.
به گزارش همشهري ،اين روزها صحبت از احياي شورايعالي
سينماســت؛ شــورايی كه در دوره مديريت جواد شمقدري
شكل گرفت اما نزديك به 10ســال تعطيل شد .حاال رئيس
سازمان سينمايي از تصميمات جديد ميگويد .وي با اشاره
به شورا ميگويد« :وقتي اين موضوع با وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي مطرح شــد و ايشان در جلســه هيأت دولت با آقاي
رئيسجمهور مطرح كردند بهشدت استقبال شد و اين نشان
ميدهد كه دولت سيزدهم و شــخص اول قوه مجريه جناب
آقاي رئيســي اهتمام ويژهاي به جريان سينما دارند .با وجود

همه مشكالت اين موضوع را در دستور كار قرار دادند و گفتند
در آذرماه نخستين جلسه شورايعالي سينما را داشته باشيم.
اين شــورا كمك خواهد كرد تا ما به برنامههايي كه در آينده
مدنظرمان است ،برسيم» .خزاعي با اشــاره به ديدار خود با
اهالي خانه ســينما طي هفته گذشــته توضيح ميدهد« :از
هيأت مديره خانه سينما سؤال كردم شما كه سالها فعاليت
صنفي انجام ميدهيد ،مهمترين مشكل چيست؟ چرا بيمه
بيكاري ،امنيت شغلي ،معيشت و ...هنرمندان برطرف نشده؟
الزم است به سازوكارهايي برسيم تا به مسائل سينماي ايران
جديتر پرداخته شود .بسياري از قوانين ما مربوط به دهه۶۰
اســت؛ مثل پروانه نمايش و پروانه ساختها .به همين دليل
تجديدنظر در قانون پروانه ساخت و نمايش را در دستور كار
قرار داديم و اگر قرار باشــد از طريق هيأت وزيران مجوز آنها
را بگيريم شايد پروسه دوساله داشــته باشد اما شورايعالي
ســينما كمك خواهد كــرد تا ما ســريعتر ايــن مرحله را
طي كنيــم» .وي همچنين توضيح ميدهد« :چشــماندازم

اين اســت كه از بهمنماه مخاطب به سمت سينماها خواهد
آمد و اميد دارم از ســال ۱۴۰۱مشكالت ســينماها برطرف
شده باشــد .امروز نســبت به دوماه قبل وضعيت سينماها
خيلي بهتر شــده .برنامهاي هم براي فيلمهایيکه در صف
اكران هســتند داريم كه تعداد آنها كم نيست .امروز ،تقريبا،
بالغ بــر ۲۵۰فيلم آماده اكران داريم اما شــرايط برايشــان
فراهم نيســت .درحــال برنامهريزي هســتيم و جلســاتي
با معاونت نظارت و ارزشــيابي سازمان ســينمايي داشتيم
كه چگونه ميتوانيــم كمك كنيم تا آنهايــي كه عالقهمند
به اكران هســتند تا پايان ســال برنامهريزي بــراي اكران
داشته باشند».

روايت نوالن از«پدر بمب اتمي»

عاطفه عليان

خبرنگار

كيلين مورفي ،بازيگر اصلي فيلم جديد كريستوفر نوالن خواهد بود
آرش نهاوندي

مترجم

كيلين مورفي ،بازيگر سريال

سینمای
«پيكي باليندرز» براي بازي
جهان
در نقش پدر بمــب اتمي در
فيلم «اوپنهايمر» جديدترين اثر سينمايي
كريستوفر نوالن انتخاب شده است .اين فيلم
قرار اســت در ســال 2023اكران شود .به
گزارش ورايتي ،مورفي در اين فيلم تاريخي
قرار اســت در نقش جي رابرت اوپنهايمر،
فيزيكــدان آمريكايــي بازيكنــد كه در
راهاندازي و اداره آزمايشگاه لس آالموس نقش
كليدي داشت و در پروژه تحقيقاتي منهتن
كه با هدف ساخت نخستين بمب اتمي آمريكا
اجرا شــد ،بهعنوان يكي از تأثيرگذارترين
محققان ،دخيل بود؛ از همين روســت كه
رابرت اوپنهايمر در تاريــخ با لقب پدر بمب
اتمي آمريكا شناخته شده است .كريستوفر
نوالن و كيلين مورفي سابقه طوالني همكاري
در عرصه سينما ازجمله در ساخت فيلمهاي

بزرگي نظير «بتمن آغاز ميكند»« ،سر آغاز»
و «دانكرك» را داشــتهاند .نــوالن ازجمله
كارگرداناني است كه با تعدادي از بازيگران
مطرح سينما در چندين فيلم خود همكاري
مستمر داشته است .تام هاردي ،مايكل كين
و كريستين بيل ،ازجمله بازيگران مشهوري
هستند كه در كارنامه خود سابقه همكاري
مستمر با كريستوفر نوالن را دارند.
زمان پردهبرداري از اوپنهايمر

«اوپنهايمــر» نيــز مانند فيلمهــاي اخير
نوالن نظير «دانكرك» و «شــواليه سياه»
بــا دوربينهــاي آيمكس فيلمبــرداري
خواهد شد .يونيورســال پيكچرز اين فيلم
را در سينماهاي سراســر دنيا اكران خواهد
كرد .فيلــم «اوپنهايمر» قرار اســت در 21
ژوئيه 30(2023تير  )1402در سينماهاي
آمريكا نمايش داده شــود .كريستوفر نوالن
نگارش فيلمنامه «اوپنهايمــر» را برعهده
داشته و اين فيلم به تهيهكنندگي اما توماس
و كمپاني«اتلــس اينترتينمنــت» متعلق

گفتوگو با برگزيدگان
جشنواره بينالمللي فيلم كودك و نوجوان

کریستوفرنوالن و کیلین مورفی  و تصویری از اوپنهایمر(عکس وسط)

به چارلز روون و نوالن ســاخته ميشــود.
«اوپنهايمر» با اقتباس از كتاب «پرومتئوس
آمريكايــي :موفقيت و تــراژدي جي رابرت
اوپنهايمر» برنده جايزه پوليتزر ،نوشته كاي
برد و مارتين جي شروين ســاخته خواهد
شد .فيلمبرداري اين فيلم نيز از اوايل سال
2022آغاز ميشود.
اگر چه «اوپنهايمر» نقشي كليدي در ساخت
بمبهــاي اتمي داشــت ،امــا بعدها دچار
احساسات پيچيدهاي نسبت به قدرت مرگبار
اين تسليحات شد و از مشاركت در ساخت
نخستين ســاح هســتهاي عذاب وجدان
گرفت و ابراز ندامت كرد .او در سالهاي بعد از
ساخت بمب اتم و به كارگيري آن در حمله به
شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ،براي اعمال
نظارت بينالمللي بر قدرتهاي هســتهاي

تالش و با ساخت بمب كشندهتر هيدروژني
نيز مخالفت كرد.
همراهي همكاران قديمي با نوالن

نوالن براي ساخت فيلم «اوپنهايمر» همچنين
از همكاران قديمــي خود نظيــر هويته فان
هوتما ،مدير فيلمبــرداري فيلمهاي «تنت»،
«دانكرك» و «ميان ســتارهاي» ،جنيفر ليم،
تدوينگر «تنت» ،لودويگ گورانســون ،برنده
جايزه اسكار و آهنگساز فيلم «تنت» استفاده
خواهد كرد .پيشتر رولند جافه در فيلم «مرد
چاق و پسر كوچولو» با بازي پل نيومن در سال
1989نيز نقش «اوپنهايمر» در ساخت بمب
اتم را به تصوير كشــيد ،اما اين فيلم در ميان
منتقدان بازخوردهاي منفي داشت و با شكست
تجاري مواجه شد.

پرونــده ســيوچهارمين جشــنواره
گزارش فيلمهاي كودكان و نوجوانان با معرفي
برگزيدگان بخشهاي مختلف بســته
شــد .هر كدام از برگزيــدگان در گفتوگويشــان از
سختيهاي كار در سينماي كودك ميگويند و اينكه
اين سينما از داشتن حامياني چون آموزش و پرورش و
صدا و سيما محروم است.
سينماي كودكي كه در ســينماي ايران سهم كمي از
اكران و توليد و حمايت دارد.
    فيلمهايي متناسب با كودكان و نوجوانان
فيلــم «بــام بــاال» به
كارگرداني ســيدجمال
ســيدحاتمي توانســت
ديپلم افتخــار در بخش
كســبوكار ،بهتريــن
فيلمنامــه در بخــش
ســينما ايران و پروانه زرين بهترين فيلم پخش شده
در خانههاي جشنواره از نظر داوران كودك و نوجوان
و جايزه زاون قوكاســيان را دريافت كند .بهروز مفيد،
تهيهكننده «بام باال» كه ديپلم افتخار بخش كسبوكار
و ترغيب مخاطبان كودك و نوجوان را در اين جشنواره
دريافت كرده ،به همشهري ميگويد« :خوشحالم كه
فيلم توانست در 4بخش جايزه بگيرد .از آنجا كه كمتر
به سينماي كودك و نوجوان در كشور توجه ميشود،
برگزاري جشــنواره فيلم كــودكان و نوجوانان به ما

يادآوري ميكند كه به اين طيــف از جامعه بايد توجه
ويژهاي كرد .از آنجا كه تماشــاي محصوالت تصويري
توليدشده در خارج از كشــور ،اوقاتفراغت كودكان و
نوجوانان را پر ميكند ،باز هم ضرورت توســعه توليد
فيلمهاي سينمايي متناسب با نيازهاي واقعي كودكان
و نوجوانان احساس ميشود».
تهيهكننده فيلم «بام باال» با تأكيد بر اينكه نباید حمايت
از سينماي كودك به جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان
محدودشــود ،ادامه ميدهد« :اگر سينماي كودكان
و نوجوانان ،بازده منطقي و اقتصادي نداشــته باشــد
نميتواند براي ســرمايهگذاري در اين بخش جذابيت
ايجاد كند و همين موضوع باعث شــده كه بسياري از
تهيهكنندگان و كارگردانان به سمت ساخت فيلمهاي
سينمايي در ژانرهاي ديگر بروند».
وي اضافه ميكنــد« :در ايــن فيلم هم بــا دقت در
انتخاب فيلمنامه و بازنويســي چندباره آن ،سعي شد
كه به ذائقه كــودكان و نوجوانان توجه ويژهاي شــود
تا با مخاطبشناســي صحيح ،نظر مخاطبان به فيلم
معطوف شود».
   ليپار؛ صداي ناشنيده سيستان و بلوچستان
فيلم ملــودرام اجتماعي
«ليپار» بــه كارگرداني
حســين ريگــي ،هــم
در ايــن دوره توانســت
پروانــه زريــن بهترين
كارگردانــي و پروانــه
زرين بهترين دســتاورد فني و همچنين ديپلم افتخار
بهترين فيلم در ارائه تصوير متفاوت از نوجوانان خطه

بازيگر 10سالهاي كه پروانه زرين گرفت
آنديا يحييپور 10ساله هم توانست در اين جشنواره ،پروانه زرين
بهترين بازيگر كودك و نوجوان را برای بــازي در فيلم «در ميان
صخرهها» از آن خود كند و مختــار عبداللهي ،كارگردان فيلم هم
توانست پروانه زرين بخش مسابقه ســينما ايران را در اين دوره
از جشــنواره از هيأت داوران بگيرد  .آنديا يحييپور كه از اهالي
شهرســتان لردگان چهارمحال و بختياري است ،به همشهري از
بازيگر شدنش اینطور ميگويد« :از طريق فراخواني متوجه شدم كه فيلمسازي نيازمند یک بازيگر خردسال است.
براي تست بازيگري مراجعه كردم و توانستم از بين بيش از 300داوطلب برگزيده شوم ».اين بازيگر كودك به تجربه
دورياش از خانواده اشاره ميكند و ميگويد «:با تمام اين ســختيها دوست دارم كه به بازيگری ادامه دهم ».مختار
عبداللهي ،كارگردان فيلم «در ميان صخرهها» هم درباره فيلمش كه جايزه ويژه داوران را دريافت كرده ،به همشهري
ي است ،فيلم «در
می گوید80« :دقيقه كار مداوم با 2كودك نابازيگر و حيوانات كه هردو از مقولههاي دشوار فيلمساز 
ميان صخرهها» را ممتاز كرده است و به دلیل همين سختي  مشقت ساخت اين فيلم مورد توجه مخاطبان قرار گرفت».

سيستا نوبلوچستان را بگيرد.
حســين ريگي ،كارگردان فيلم ليپار به همشــهري
ميگويد« :سينماي ايران نيمقرن به خطه سيستان و
بلوچستان بدهكار بود و از اينكه فيلم ليپار در جشنواره
ســيوچهارم فيلم كودكان و نوجوانان توانســت نظر
مخاطبان را بهخــود جلب كند ،خوشــحالم .از اينكه
توانســتم فضايي ايجاد كنــم كه از زاويــه ديگري به
سيســتان و بلوچستان نگريسته شــود هم خرسندم
و اميدوارم در اكران عمومي هم اين اســتقبال تداوم
داشته باشد».
كارگردان فيلم ليپار با اشاره به اينكه جوايز فيلم «ليپار»
به خانواده علي لندي تقديم شــد ،يادآور ميشود« :با
توجه به جوايز گرفته شــده در اين فيلم ،مسير براي
ساخت فيلمها در آينده ،دشوار ميشود و بايد با دقت
بيشتري فيلمهاي بعدي را بسازم».
    توجه به سينماي كودك و نوجوان
فيلم ديگــري كه در اين
دوره مورد تقديــر قرار
گرفت ،فيلم «پســران
دريا» بــه تهيهكنندگي
بهروز نشان بود .اين فيلم
پروانه زرين بهترين فيلم
سينمای ايران را در اين جشــنواره دريافت كرد .وي
درباره اين فيلم به همشــهري ميگويــد« :با توجه به
مهم بودن مفهــوم كودك و نوجوان در سراســر دنيا،
اهميت برگزاري جشنوارهاي مانند فيلم كودك دوبرابر
ميشود».
نشــان با اشــاره به اينكه بخش مهمــي از تجربيات
تهيهكنندگي سينماي كودك و نوجوان را در اصفهان و
زيرنظر زاون قوكاسيان گذرانده ،ادامه ميدهد« :سطح
آثار در اين دوره از جشنواره باال بود و خوشحالم در بين
توليدات فاخر اين دوره از جشنواره ،برگزيده شدم .در
آينده هم ،با توجه به عالقه شخصي به سينماي كودك
و نوجوان ،در همين بســتر با رويكرد توســعه نيروي
انساني در توليد فيلمهاي سينمايي كودكان و نوجوانان
متمركز خواهم شد».
وي با گاليه از عدمحمايت آمــوزش و پرورش و صدا
و سيما از جشــنوارههايي چون فيلم كودك ميگويد:
«بهتر بود وزارت آموزش و پرورش هم در كنار وزارت
ارشاد اســامي و بنياد ســينمايی فارابي ،از سينماي
كودك و نوجوان حمايت كند».
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بازگشت فاالنژها
به خيابانهاي بيروت

شيعیان ،قرباني اختالف داعش و طالبان

ناكارآمدي طالبان در تأمين امنیت افغانستان ،شيعیان را قرباني اختالف عقيدتي رژيم حاكم و
گروه داعش خراسان كرده است

23
كيوسك

با ازسرگيري تحركات نظامي مسيحيان افراطي در
لبنان ،خيابانهاي بيروت بار ديگر به صحنه درگيريهاي
مسلحانه تبديل شده است

هفتهنامه اكونوميست [انگليس]
جواد نصرتي
روزنامهنگار

يك هفته بعــد از حمله خونبار در
آسيا
قندوز در شمال افغانستان ،اين بار
شيعيان در قندهار در جنوب هدف
حمله انتحاري قرار گرفتنــد و دهها نفر از آنان،
قرباني اختالف عقيدتي طالبان و داعش شدند.
به گزارش الجزيره ،در حمله انتحاري به مســجد
جامع فاطميه در قندهار ،دستكم 37نفر شهيد
و بيش از 70نفر هم مجروح شدند .مسجد جامع
فاطميه ،بزر گترين مسجد شــيعيان در شهر
قندهار اســت .حمله هنگام برگزاري نمازجمعه
و دقيقا يك هفته بعد از حمله مشــابه در قندوز
صورت گرفت .بعد از حمله قندوز ،داعش خراسان
مسئوليت آن را بهعهده گرفت .حمله هفته گذشته
50شــهيد و بيش از 100مجروح به جا گذاشت .تا
بعداز ظهر ديروز هيچ گروهي مســئوليت حمله
قندهار را بهعهده نگرفتــه بود اما از همان لحظه
انفجار گفته ميشد كه اين انفجار هم كار داعش
خراسان است.
ذبيحاهلل مجاهد ،ســخنگوي طالبان در بيانيهاي
اين حمله را محكوم كرد و گفت كه عدالت درباره
مهاجمان اجرا خواهد شــد .بعــد از انفجار هم
نيروهاي ويژه طالبان به محل اعزام شــدند تا
كنترل اوضاع را بهدست بگيرند .برخي شاهدان و
حاضران در محل به رسانههاي خارجي از  3انفجار
و برخي ديگر از  4انفجار گفتهاند .يك شــاهد
عيني به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته كه ابتدا
 2مهاجم انتحاري در گيت امنيتي خود را منفجر
كردند تا راه براي  2مهاجم ديگر باز شود و آن دو به
صف نمارگزاران حمله كردند.
حمله انتحاري در قندهار ،پايگاه سنتي طالبان،
نشــانهاي از ناكارآمدي طالبان بــراي تحقق
بزر گترين وعده خود يعنــي تامين امنيت در
افغانستان است .طالبان بعد از حمله هفته پيش
گفته بود كه با برنامهريــزان آن حمله برخورد
خواهد كرد اما حاال نهتنها نتوانسته كسي را در
رابطه با انفجار هفته گذشــته دستگير كند كه با
يك حمله خونبار ديگر هم مواجه شــده است.
طالبان كه خود براي 2دهه يكي از عوامل ناآرامي
در افغانســتان بوده ،با وعــده تامين امنيت در
افغانســتان قدرت را در دست گرفته و حاال بروز
حمالت متعدد در 2ماه گذشته ،اعتبار اين گروه
را زيرسؤال برده است.
تنها رقيب فعال نظامي طالبان در افغانســتان،
گروه داعش خراسان است؛ هر دو گروه ،سنيهاي
بنيادگرا هســتند اما رقابت قديمي آنها ،در پي
نرمش طالبان در برابر غــرب و تالش اين گروه
براي برقراري رابطه با آمريكا و ديگر كشــورها،
شديدتر شده است .از نظر داعش ،هرگونه مذاكره
و همكاري احتمالي با غرب مطرود است اما طالبان
كه با تنگناي شديد مالي روبهرو است و بهدنبال
كسب مشروعيت بينالمللي است ،ناگزير از تعامل
با غرب است و تا همين حاال2 ،دور مذاكره رو در رو
با آمريكا و اتحاديه اروپا برگزار كرده است.
داعش خراسان ،در آخرين روزهاي حضور نظامي
آمريكا در افغانســتان با حمله به فرودگاه كابل
و كشــتن تعداد زيادي غيرنظامي و چند نظامي
آمريكايی ،رقابت خونبار بــا طالبان را بهصورت
علني وارد فاز جديد كــرد و از آن زمان ،به جز
2حمله به مساجد شيعيان در شمال و جنوب ،به

يك مسجد در كابل هم حمله كرده است .اين گروه
همچنين چند حمله عليه مقامات محلي طالبان در
جاللآباد انجام داده است.
براساس يك گزارش ســازمان ملل ،در ماههاي
منتهي به خروج كامــل نيروهاي آمريكايي ،بين
80تا 100هزار نيرو از آسياي ميانه ،قفقاز شمالي،
پاكستان و منطقه مسلماننشين سينكيانگ چين
وارد افغانستان شدهاند .تعدادي از اين جنگجوها،
جذب داعش خراسان كه شــاخه محلي داعش
است ،شدهاند .اين گروه بعد از حمله هفته گذشته
اعالم كرد كه عامل انتحاري ،يكي از مســلمانان
اويغور منطقه سينكيانگ چين بوده است.
داعش خراسان ،از ميان تمامي گروههاي نظامي
فعال در افغانستان ،بيرحمترين و ترسناكترين
گروه بوده اســت و در كنار حمله بــه نيروهاي
امنيتي ،سياستمداران ،مسئوالن دولتي و فعاالن
مدني ،بهصورت مرتب به شيعيان در افغانستان،
بهخصوص شيعيان هزاره حمله كرده است .آنها
نسبت به شــيعیان قســيالقلبتر بودهاند و از
قتلعام دانشآموزان دختر تا كشــتار در يك
زايشگاه را در پرونده دارند .شيعيان در افغانستان
البته فقط از ســوي داعش خراسان مورد حمله
قرار نميگرفتنــد ،در دوران حكومت طالبان در
دهه ،1990شــيعیان در مناطق مختلف قتلعام
شدند .در دوران بعد از طالبان ،وضعيت شيعيان
كمي بهتر شد اما آنها بهشــدت از اشرف غني
آخرين رئيسجمهور افغانســتان بهخاطر اينكه
نتوانسته براي تامين امنيت شيعيان گام مثبتي
بردارد انتقاد داشــتند و خودشان براي برقراري
امنيت دست به اسلحه شده بودند.
همزمان با قدرتگيري طالبان و سقوط شهرهاي
كليدي افغانســتان در ماههاي گذشته ،نگراني
شيعيان هم افزايش يافت؛ هرچند مقامات طالبان
بارها تالش كردند تا به آنهــا اطمينان دهند كه
امنيت آنها تامين خواهد شد .اين موضعگيريها
البته برخــاف گزارشهايي بود كــه نهادهاي
بينالمللــي درباره برخورد با هزارهها منتشــر
ميكردند .در يك نمونــه معروف ،عفو بينالملل
2ماه قبل در گزارشي اعالم كرد كه 9اقليت قومي
هزاره ،در اســتان غزني بهصورت بيرحمانهاي
توسط طالبان به قتل رسيدهاند .در اين گزارش
آمده بود كه 3نفر از آنها ،بيرحمانه شكنجه هم
شده بودند .گزارشهاي زياد ديگري هم درباره
تخريب مكا نها و يادبودهاي متعلق به هزار هها
در سراسر افغانستان منتشــر شده است .با اين
حال ،رهبري طالبان بهصورت رســمي سياست
همراهي با هزارهها را در پيش گرفته و در تالش
است كه خود را حامي آنها نشان دهد .اما وقتي از
هسته رهبري طالبان دور شويم ،با زيرشاخههاي
متعددي مواجه ميشــويم كه هر كدام رويكرد
مخصوص بهخود را در مواجهه با شيعیان و هزارهها
دارند و اين نگراني در ميان شيعیان وجود دارد كه
بعد از كمرنگشدن حضور رسانههاي خارجي در
افغانستان و توافق احتمالي طالبان با غرب ،توجه
به برخورد با اقليتها هم كمرنگ و زندگي ،دوباره
بر آنها سخت شــود .اما تا آن موقع ،شيعیان با
تهديد بزرگتر و فوريتري به نام داعش خراسان
و رقابت شديد اين گروه با طالبان مواجه هستند.
چيزي كه احتماال شيعيان فكرش را نميكردند،
قربانيشــدن در جنگ قدرت طالبان و داعش
خراسان بوده است كه زندگي را بر آنها تلختر از
گذشته كرده است.

t w i t t e r

شوك انرژي

نيروهاي حزباهلل و جنبش امل در درگيري خياباني با گروههاي افراطي مسيحي لبنان موسوم به فاالنژها .عكسAFP :

سياوش فالحپور
روزنامهنگار

حمله مسلحانه و خونين نيروهاي وابسته به
گزارش احزاب راست افراطي مســيحي عليه تجمع
شــيعيان در بيروت ،بار ديگر خاطره جنگ
داخلي اين كشور در دهه 1990را زنده كرده است .ظهر روز
پنجشنبه ،صدها شهروند لبناني درحاليكه مشغول برپايي
تجمع مقابل مقر دادســتاني لبنان در منطقه طيونه بيروت
بودند ،ناگهان مورد حمله نيروهاي مسلح و تكتيراندازهاي
وابســته به 2حزب «قوات» و «گردانهــاي لبناني» قرار
گرفتند .در جريان اين حمالت7 ،نفر كشته و بيش از 30نفر
مجروح شدند.
تمامي قربانيان ،شــيعه و از حاميان 2گــروه «حزباهلل» و
«جنبش امل» به شــمار ميروند كه بــراي اعتراض عليه
عملكرد سياســي قاضي پرونــده انفجار بيــروت ،تجمعي
برپا كرده بودند .پيش از آن ،ســمير جعجع ،از فرماندهان
شــبهنظاميان مســيحي افراطــي در دوران جنگ داخلي
(موسوم به گروههاي فاالنژ) كه اكنون رهبري حزب افراطي
قوات را بر عهده دارد ،با لحني تهديدآميز نسبت به پيامدهاي
برگزاري تجمعــات خيابانــي عليه قاضي پرونــده انفجار
بندر هشــدار داده بود .اين در حالي اســت كه جعجع هيچ
مسئوليت حاكميتي بر عهده نداشته و حقي در زمينه ايجاد
محدوديتهاي سياسي و اجتماعي براي ساير شهروندان و
گروههاي لبناني ندارد .رســانههاي لبناني ساعاتي پس از
حمالت مسلحانه بيروت ،بهتدريج اسنادي را از عاملين اين
حادثه منتشر كردند؛ اسنادي كه نشان ميدهد شبهنظاميان
وابســته به 2حزب قوات و گردانهاي لبنان ،از دســتكم
24ساعت قبل براي اجراي عمليات نظامي عليه شهروندان
معترض و بيدفاع آمادگي داشتهاند.
حزب قوات ،هماكنــون مهمترين رقيب جريــان آزاد ملي
(متحدان مسيحي گروههاي شيعه در لبنان) به شمار ميرود.
اين حزب مسيحي افراطي ،طي سالهاي اخير موفق شده
روابط خود را به شــكل بيســابقهاي با عربستان سعودي
توسعه دهد؛ آنهم درحاليكه روابط رياض با متحد قديمي
اين كشور در لبنان ،يعني سعد حريري ضعيف شده است.
روزنامه االخبار چاپ بيروت ،حادثه روز پنجشــنبه در اين
شهر را نشانهاي از آمادگي قوات و حاميان خارجي آن ،براي
به آشوبكشيدن فضاي داخلي لبنان توصيف كرده است .به
نوشته اين روزنامه ،بازگشت مسلحانه فاالنژها به خيابانها
نشــان ميدهد اين جريان بهطور ويژه روي بحرانســازي
براساس پرونده انفجار بندر بيروت حساب كرده است.
پرونده بندر بيروت؛ تكرار يك سناريوي تاريخي

15ســال قبل ،انفجار بمبي در مســير كاروان نخستوزير
وقت لبنان ،رفيق حريري ،فضاي سياسي اين كشور را وارد
زنجيرهاي طوالني از بحرانهاي حزبــي ،طايفهاي و حتي
نظامي كرد؛ بحرانهايي كه ريشه در اتهامزنيهاي بيسند
و تالش براي حذف رقيبــان قدرتمندي همچون حزباهلل
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از صحنه سياســي لبنان داشــت .البته تمام اين اتهامات و
فضاسازيها ســرانجام با رأي نهايي دادگاه بينالمللي در
سال 2020ساقط شــد؛ چراكه پس از ســالها تحقيقات
قضايي ،هيچ دليل و نشانه متقني مبني بر مشاركت حزباهلل
در اين حادثه يافت نشــد .اما زمان به عقب بازنميگردد و
خسارتهاي ناشــي از بحرانهاي يادشــده نيز بهسادگي
جبران نخواهد شــد .حــاال لبنان با ســناريويي مشــابه
روبهروســت؛ پرونده پيچيده انفجار بندر بيروت كه بهنظر
ميرســد قرار اســت به اهرم جديدي براي وزنكشيهاي
سياسي و اعمال فشــارهاي همهجانبه بر نيروهاي مقاومت
لبنان تبديل شــود؛ آنهم درحاليكه هيچ نشانهاي مبني
بر نقشآفريني حزباهلل در اين پرونده به چشم نميخورد.
قاضي طارق بيطار ،ازجمله قضات مســيحي در لبنان است
كه طي ماههاي گذشــته رســيدگي به اين پرونــده را در
روندي برعهده گرفته كه بهگفته حزباهلل غيرشفاف است.
او براســاس شــرح وظايف قانوني مكلف اســت مسئوالن
عدمرسيدگي بهوجود چندين تن مواد «نيترات آمونيوم» در
يكي از انبارهاي بندر بيروت را شناســايي و به دستگاههاي
قانونــي معرفي كنــد؛ موادي كه بــا توجه بــه تحقيقات
صورتگرفته تا امروز ،از ســال  2013تــا  2020در بندر
بيروت نگهداري شده است .نگاهي به جدول زماني حضور
دولتهاي لبناني در قدرت نشــان ميدهد دايره تحقيقات
اين پرونده ،دســتكم 3دولت يعني دولتهاي تمام سالم،
سعد حريري و حسان دياب را دربرميگيرد .اما قاضي بيطار
با رويكردي كه مورد اعتراض حزباهلل و امل قرار دارد ،تنها
تحقيقات و بازجويي از مسئوالن آخرين دولت لبنان ،يعني
دولت حسان دياب را در دستور كار خود قرار داده است.
بر اين اســاس ،چرايي و نحوه ورود نيترات آمونيوم به بندر
بيروت عمال جايگاه ويژهاي در تحقيقات قاضي نداشــته و
صرفا بر 9ماه آخر از پروندهاي 7ساله متمركز ميشود .بيطار
در اين چارچوب احكامي را براي بازپرسي و سپس بازداشت
موقت شخصيتهايي نظير حسان دياب ،علي حسن خليل

نشانههاي يك جدايي

از جمله نكاتي كه در حاشــيه تحوالت جنجالي اخير در لبنان
مورد توجه قرار گرفته ،عدمهمراهي متحدان مسيحي گروههاي
شيعي با آنها ،براي مقابله با رويكرد سياسي قاضي پرونده بندر
بيروت اســت .جريان آزاد ملي به رهبري جبران باسيل (داماد
ميشــل عون ،رئيسجمهور لبنان) طي روزهاي گذشته نهتنها
اعتراضي به روند تحقيقات پرونده نداشته ،بلكه تلويحا از تجمع
خياباني هواداران حزباهلل و جنبش امل انتقاد كرده؛ انتقادي كه
البته با محكوميت شديد حمله مسلحانه عليه شهروندان همراه
بوده است .در بيانيه جريان آزاد ملي پس از حوادث خونين ظهر
پنجشنبه بيروت آمده است« :راه اعتراض به فعاليت يك قاضي،
تهديد يا برگزاري تجمع خياباني نيست! با وجود اين ،ما هرگونه
تجاوز مسلحانه به شهروندان بيدفاعي را كه مشغول اعتراض
خياباني بودهاند ،محكوم ميكنيم ».مواضع ناهمسوي جريان
آزاد ملي نسبت به مقاومت در حالي است كه تنها 7ماه تا موعد
انتخابات پارلماني لبنان باقي مانده است .برخي رسانههاي لبنان،
مواضع اين حزب را تالشي براي كسب رأي بيشتر مسيحيان در
انتخابات پيشرو قلمداد ميكنند.

(وزير وقــت امور دارايي) و يوســف فنيانــوس (وزير وقت
اقتصاد) صادر كرده است .اتخاذ اين رويكرد سياسي توسط
قاضي پرونده انفجار بندر بيروت از 2منظر توسط رسانههاي
لبناني مورد توجه قرار گرفته است:
تمامي شخصيتهاي مورد نظر قاضي براي بازجويي
 1و بازداشت ،نزديك به طيف سياسي 8مارس (ائتالف
به رهبــري حزباهلل) هســتند و در مقابل ،حتــي نام يك
شخصيت از طيف مقابل ،در ليست مظنونين قرار ندارد .اين
در حالي اســت كه اداره بندر بيروت طي ساليان گذشته و
بهطور سنتي در اختيار نيروهاي نزديك به احزاب المستقبل
و قوات (ائتالف 14مارس) بوده است.
مهمترين شخصيتهاي احضار شده از سوي قاضي
 2بيطار براي بازجويي (علي حســن خليل و يوسف
فنيانوس) ،دقيقا 2ماه قبل از آغاز تحقيقات ،توسط وزارت
خزانهداري آمريكا به اتهام همكاري مالي با حزباهلل ،دولت
سوريه و ايران در ليست تحريمها قرار گرفتهاند.
مجموعه اين عوامــل در كنار نشــانههاي ديگري ازجمله
پيشينه سياسي قاضي بيطار ،شــائبههاي زيادي در مورد
عملكــرد او در يكــي از حســاسترين پروندههاي قضايي
تاريخ لبنــان و حتي جهــان بهوجود آورده اســت .بر اين
اساس مهمترين جريانات شيعي لبنان (حزباهلل و جنبش
امل) طي هفتههاي گذشته بهتدريج انتقاداتي را نسبت به
عملكرد قاضي بيطار بيان كردهاند؛ انتقاداتي كه در جريان
آخرين سخنراني سيدحســن نصراهلل ،دبيركل حزباهلل به
اوج خود رسيد .او گفت :بزرگترين قربانيان رويكرد سياسي
در چنين پرونده حساسي ،شــهدا و بازماندگان انفجار بندر
هستند ،چراكه هرگز به حقيقت اين حادثه دست نمييابند.
دبيركل حزباهلل همچنين ضمن هشدار نسبت به پيامدهاي
تداوم سياسيكاري در اين پرونده از دستگاه قضايي لبنان
درخواســت كرد يك قاضــي بيطــرف را جايگزين طارق
بيطار كند .در پي اين سخنراني ،شوراي سياسي حزباهلل و
همچنين جنبش امل در بيانيهاي مشترك از حاميان خود
خواستند براي بيان اعتراض نسبت به اين شرايط ،ظهر روز
پنجشنبه در مقابل مقر دادســتاني لبنان (واقع در منطقه
طيونه در بيروت) تجمع كنند .اما ايــن فراخوان ،با پيامي
هشــدارآميز و نگرانكننده از سوي ســمير جعجع روبهرو
شد .او ســاعاتي پيش از آغاز تجمع ،در مصاحبهاي تلفني
و كوتاه با شبكه العربيه عربستان گفت :همگان بايد مراقب
باشند كه روند تحقيقات قضايي پرونده انفجار بندر بيروت
از طريق فشارهاي سياســي و خياباني منحرف نشود؛ اگر
حزباهلل و امل به قدرتنمايي خيابانــي عالقه دارند ،بايد
بدانند طرفهــاي ديگر نيز از امكان بســيج نيروهاي خود
در ســطح خيابانها برخوردار هستند .تهديد سمير جعجع
در حالي مطرح ميشــد كه برگزاري تجمعات اعتراضي به
داليل مختلف در نقاط مختلف شهر بيروت ،امري متعارف
و شناخته شــده اســت .با اين حال ،حوادث خونين ظهر
پنجشنبه نشــان داد حزب قوات و ساير جريانات نزديك به
آن ،براي موجي جديد از ناآراميهــاي نظامي و امنيتي در
لبنان آماده شدهاند.

اكونوميست نوشته كه جهان با بحراني تازه در
زمينه تامين انرژي روبهرو اســت .قيمت سبد
انرژي شامل نفت ،گاز و زغالسنگ در جهان،
95درصد افزايش پيدا كرده و قطعي برق دامن
بسياري از كشورها ازجمله چين و هند را گرفته
اســت .اروپاييها همزمان با آغاز فصل سرما با
افزايش ناگهاني قيمت گاز روبهرو هستند.

روزنامه واشنگتن پست [آمريكا]

درگيريهاي فرقهاي در بيروت

واشنگتن پست نوشته كه خيابانهاي بيروت،
بار ديگر صحنه درگيري ميان گروههاي مسلح
وابستهبهاحزابسياسيلبنانشدهاست؛اتفاقي
كه در شرايط بحران اقتصادي و سياسي اين كشور
ميتواند آخرين ضربه براي متالشي شدن لبنان
باشد.بحراناخير،مربوطبهتحقيقدرموردانفجار
بندربيروتاست.نهادهايمختلفازجملهارتش،
قوهقضاييه،دولتويكشركتبخشخصوصيبه
سهلانگاريدرماجرايانفجاربندرمتهمهستند.

روزنامه ديلي صباح [تركيه]

هيأت طالبان در آنكارا

ديلي صباح نوشته كه ســفر هيأت بلندپايه
طالبان به تركيه به دعوت مولود چاووش اوغلو،
وزير خارجه تركيه ،انجام شــده است .اين
روزنامه نوشته كه هيات طالبان با هدف كسب
مشروعيت بينالمللي به آنكارا سفر كرده ،اما
دولت تركيه خواســتار رسيدن به يك توافق
جامع براي همكاريها با طالبان است .تركيه
اصرار دارد كه طالبان مديريت فرودگاه كابل
را در اختيار اين كشور قرار دهد.
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روز جهانی غذا؛ «واكنش ما ،آینده ما»

گرينويچ

خطر كوويد19 -
براي كودكان گرسنه
صنــــدوق نــــجات كــــودكان
 Save the Childrenدربــاره
آســيبهاي كوويد 19 -به امنيت
غذايي كودكان در  2سال گذشته و
به تغيير جهت اثرگذاري كمكهاي
جهاني اشاره ميكند.
بــه گــزارش ديليميــل ،پــس از
همهگيــري كرونــا برنامههــاي
بشردوســتانه و مرتبــط بــا توزيع
غذا ديگر نميتواند كــودكان را در
اولويت قــرار دهد .پویــش جهانی
نجات کودکان مربوط به  ۱۳کشــور
دنیا ازجمله نیجریه ،بورکینافاســو،
مالی ،نیجر ،جمهوری کنگو ،سودان
جنوبی ،ســومالی ،اتیوپــی ،یمن،
سوریه ،افغانســتان ،ونزوئال و هند
است كه پس از شيوع كرونا دستيابي
كودكان به كمكهاي جهاني كمتر
شــده اســت .در نتيجه آما رهايي
كه در حــال جمعآوري هســتند و
ممكن است طي چند ســال آينده
منتشر شــود ،به طور حتم افزايش
آمار كودكان گرسنه جهان را نشان
خواهد داد.
صندوق نجات کودکان خاطر نشان
کرد :در ســپتامبر  ،۲۰۱۵رهبران
 ۱۹۳کشــور جهــان توافقنامه ای
درجهت دســتیابی بــه  ۱۷هدف
جهانی در مسیر توسعه پایدار امضا
کردند که دومین هدف ،پایان دادن
به گرسنگی و دســتیابی به امنیت
غذایی و بهبود کشــاورزی پایدار تا
ســال  ۲۰۳۰بود .با این وجود ،طبق
هشــدار این ســازمان ،اگر اقدامی
جدی در زمینه هدف توسعه پایدار و
دستیابی به «گرسنگی صفر» صورت
نپذیرد ،این هدف در ســال ۲۰۳۰
بسیار دور از دسترس خواهد بود.

امروز شانزدهم اكتبر ،روز جهانی غذا با شعار
سامان رضایی
«واكنش ما ،آینده ما» است.
این شعار به این واقعیت اشاره دارد كه رفتار بشردوستانه و دوستدار

چند آمار دندانگیر جهانی درباره غذا

 821میلیون نفر با فقر غذایی و بیماریهای مرتبط با آندست و پنجه نرم میكنند .این آمار در سال 2019میالدی
785میلیون نفر بود که رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
 99درصد از افرادی كه با فقر غذایی و سوءهاضمه درگیرهستند ،در كشورهای در حال توسعه زندگی میكنند.
 60درصد از جمعیت گرســنه جهان را زنان تشــكیلمیدهند.
20میلیون نوزاد هرساله با كمبود وزن شدید به دنیا میآیندو 96.5درصد از آنها در كشورهای در حال توسعه هستند.
 50درصد از مرگومیر كودكان زیر 5سال به نوعی مرتبطبا سوءتغذیه است.

تم روز جهانی غذا به انتخاب سرآشپز

نگاهی به تمها یــا مجموعه دســتورالعملهایی كه در

اول آخر

طبیعت بودن و نگاه ناظر بر آینده به غذا ،میتواند سرنوشت نوع بشر
را رقم بزند .به همین مناسبت به برخی نكات قابل تامل درخصوص غذا
اشاره میكنیم:

طول ســالهای گذشــته ســازمان جهانی غذا ،فائو را
که بهعنوان سرآشــپز خُ بره این حــوزه تهیه و تدارك
میدیده ،نشاندهنده یك نكته اساسی است .این نكته
كه دغدغههای سالهای گذشته از ریشهكنی گرسنگی
و حق انسان که شامل رفع گرســنگیاش می شود ،در
سال 2007میالدی به كاهش قیمت غذا در سال2011
میالدی تغییر پیدا كرده و برای ســالجاری تغییر رویه
داده است .فائو در توضیح شــعار امسال که «واكنش ما،
آینده ما» اســت توضیح میدهد كه بشر باید به سمت
ســامت غذا و كاهش موادغذایی مضــر از بازار مصرف
پیش برود و همچنین كاهش دور ریز غذاها هم یكی از
رفتارهای درستی است كه آن را اشاعه میدهد( .بهنظر
میرسد مسئله گرسنگان در بسیاری از كشورها حل شده
و این مهم به حاشیه رانده شده و از اولویت آن نیز كاسته
شده است).

مواد الزم برای عمل به شعار روز جهانی غذا

 عمل به شعار افزایش سالمت غذایی شاید در وهله نخستچنین بهنظر برســد كه از عهده مشتری این محصوالت
خارج است و فقط تولیدكنندگان باید به آن بپردازند .حال
آنكه فرمولهای اقتصادی بازار موادغذایی به خوبی نشان
میدهد که این ذائقه مشتری است كه تولیدكننده را وادار
به تولید محصول با كیفیت میكند .بنابراین (درصورت
امكان و استطاعت مالی) باید از خرید محصوالت بیكیفیت
خودداری كنیم .برای عمل به توصیه كاهش دورریز غذا
هم چند نكته مطرح است .بهعنوان گام نخست فقط باید
به اندازه مصرف موادغذایی خرید کرده و راهی برای مصرف
بهینه تمام آن پیدا كنیم .برای كاهش تولیدات كارخانههای
تولید موادغذایــی ،كارگاههای كوچك و اســتاندارد یا
تولیدكنندههای روستایی و واحدهای كوچك را پشتیبانی
و از آنها خرید كنیم.

ساده و خواستنی مثل یک لقمه نان و پنیر /عکس :مصطفی گرمان

فرهنگ و زندگی

چاشنی آشپزی

ایرانسرزمینرنگارنگغذاست؛بههرسویشكهمینگری
حمیدرضا محمدی
و به هرطرفش كه سفر میكنی گویی جشنواره غذا برپاست؛
یكجا غذاهای پلویی طرفدار بیشتر دارد و جایی دیگر غذاهای چلویی .در مناطق ایلیاتی،
خوراكی كه گوشــت قرمز عنصر اصلیاش باشــد ،جایگاه قویتری دارد و در میان مردم
ساحلنشین شمال و جنوب ایران ،همه غذاها حول ماهی شكل میچرخد یا مث ً
ال در میان
ادویهها ،هرچه به طرف نواحی گرمسیری میرویم ،با استفاده افزونتری از فلفل و حجم تندی
بیشتری روبهرو میشویم.
اما غذا چیزی فرا و ورای اینهاست؛ بازنمایی است از شیوههای رفتاری ،منشها و خصلتها،
باورها ،پنداشتها و انگارههای مردم ،كه یكی از آنها ساختار اسطورهمندی است .هر جای این
سرزمین كه میرویم ،نان و آب ،حرمت و قداست دارند و نباید آلودهشان كرد و بیهوده دورشان
ریخت كه نشانه بركت هر سفرهای هستند.
جز آداب پوشش و رسوم زیستی ،غذا میتواند نمادی از تفاوتهای قومی و طبقاتی باشد و
همچنین تنوع و تكثر گیاهی و حیوانی ،شرایط جغرافیایی و اقتصادی ،آداب و سنن قومی و
آموزههای دینی و همه اینها ،مناسبات غذایی مردم ایران را به مرور زمان تحت تأثیر قرار داده
است .یك نمونهاش اینکه غذایی كه برای آیین سرور یا سوگ خورده میشود ،اگر تفاوت
نداشته باشد ،تدارك دیگری دارد.
این همه ،آنچیزی است كه فرهنگپژوهان تعبیر به زبان غذا كردهاند؛ یعنی خوشمزگی،
آداب غذا خوردن ،معنای مذهبیـ قومی ،پزشكی ،جادویی و حتی ارزشمندی و قداست آن.
پیشنهاد میشود «مستطاب آشپزی» به دیار باقیشتافتگان نجف دریابندری و فهیمه
راستكار را بخوانید كه در آغاز آن ،فصل موسعی _ بیش از ٣٠صفحه _ به گوشهوكنار و زیروبم
و چموخم فرهنگ آشپزی و به تبع آن غذای ایرانی پرداخته شده است.
اینكه جاافتادن و دمكشیدن ،یكی از وجوه تمایز آشپزی ایرانی است و یكی دیگر از خصایص
خاص خودش ،این اســت كه عطر ،مزه و رنگی در آن غالب نیست و بر مدار تعادل حركت
میكند و ضمنا این مهم را یادآور شده كه چون تهیه بسیاری از غذاهای ایرانی ،هنری وقتگیر
و نیازمند مقدمات فراوان بوده ،آشپزی ایرانی هموزن و همسنگ است با سایر هنرهای این
سرزمین؛ چون فرش ،شعر و تذهیب.
این همه یعنی فرهنگ غذایی این سرزمین چنان پایگاه و جایگاه عمیق و وثیقی دارد كه خود
را از پس هزارههای كهن خود به روزهای اكنون رسانده است .آنچه به امروز ما رسیده ،از دیروزی
غنی ساخته شده و البته زنان این سرزمین نقش حیرتانگیزی در اعتالی فرهنگ غذایی ایران
داشتهاند كه باید پاسشان داشت .شاید امروز كه روز جهانی غذا است ،جز ادای دین به فرهنگ
غذایی ایران ،احترام و احتشامی باشد به زنان ایران.
بگذارید حسن ختام این یادداشت« ،طریقه طعام لیمو» ،از «جامعالصنایع (آشپزینامه
از عصر قاجار)» از مؤلفی ناشناخته ،به تصحیح ایرج افشار باشد« :اول پیاز با كشمش سبز
سرخ كند .كشمش كه از باد افتاد ،بیرون بیاورد .آن وقت مغز پسته ،مغز بادام ،پوست
نارنج را خالل كند و سرخ كند .آن وقت قند یا شكر یا عسل در میان آبلیمو بیندازد بسیار
غلیظ .بســیار ترش بگیرند .قزقان باید روغن داشته باشد .بریزد
بجوشاند ،قوام بیاید .آن وقت برنج را چلوكش كند .میان نداشته
باشد .بعد بیرون بیاورد2 .تا مجموعه بیاورد سر طعام را جدا بكشد،
ته آن را جدا و بعد ســر طعام را زیر بریزد و ته آن را در سر بریزد.
شربت بسیار گرم بدهد .مصالح با گوشت مرغ سرخ كرده .ادویه
هل و میخك ،گل دارچینی ،هل درستدانه در میان مصالح باشد.
دم كند ،دم بكشد .روغن كه داغ شد بریزد .افشره آن :بهار نارنج،
عرق هل ،شبنم نخود ،ترشی ،شربت بهلیمو و شربت نارنج .بعضی
شربت این طعامها را ترش و شكر شربت ،در میان دیگ همینكه
دم میكند شربت در میان میدهد .یك قلیان كشیدن باشد .بعد
سر و ته میكند .اما سنگین است».

2

درصد

وزیر جهادكشاورزی با بیان
اینكه سهم ایران در تامین
غذای كشورهای همسای ه
۲درصد است ،گفته :این به
آن معناست كه ظرفیتها
و بسترهای الزم مهیا نشده
و فناوری را در كشاورزی
وارد نكردهایم و به همین
دلیل بهرهوری پایین است
و روستاییان مهاجرت
كردهاند .بهگفته او ،ظرفیت
اقلیمی كشورمان ،با وجود
خشكسالیها و بیآبیهایی
كه بر ما تحمیل شده است،
میتواند غذای خودمان و
غذای بسیاری از جمعیت
اطرافمان را تولید و تامین
كند.

10

برابر

وزیر جهادكشاورزی با تأكید
بر اینكه تالش ما در دولت
سیزدهم این است كه جایگاه
كشاورز به رسمیت شناخته
شود ،اعالم كرد :كاستیهای
مذكور موجب شده تا فاصله
بین كشاورز پیشرو ۱۰برابر
بیشتر از متوسط تولید كشور
باشد .من دقیقا ًمسائل و
مشكالت بخش كشاورزی،
دردها ،مسائل باغدار ،عشایر
و دامدار را از نزدیك شنیدهام،
این مشكالت با قدرت
خود كشاورز و تشكلهای
كشاورزی قابل حل است.

منصور ضابطیان
از همــان پیچ اول كــه عبور
میكنیم ،بساطی را میبینم كه
دورش چنــد زن و مــرد حلقه
زدهانــد و چیزی را با اشــتها
میخورند .یــك مایع قهوهای
رنگ ،توی كاســههای كوچك
سفالی ِرنگی .از دور فكر میكنم
باقال پخته خودمان اســت ،اما
بویش شــبیه باقال نیســت.
بوییست كه تا به حال تجربهاش
نكرد هام .قبل از آنكه بو و رنگ
آنچه میخورنــد را درك كنم،
صدای آنچه به آنهــا فروخته
میشود توجهم را جلب میكند.
وقتی پیرمرد فروشنده ،آنچه در
دیگ بخــار میكنــد را به هم
میزند ،چرق چــرق عجیبی به
گوش میرســد .پس باید چیز
سفت و ســختی بفروشد! و آن
چیزهای ســفت ،حلزو نهای
درشت آبپز شدهاند.

دیالوگ

ماهیها عاشق میشوند
علی رفیعی
 غذا چی براش ببرم؟ +باید از خودش بپرسی.
 گفت همه چی دوست داره. +یعنی چی همه چی دوســت
داره؟
 یعنی دوست داره دیگه .مادرخدا بیامــرزم میگفت با  2جور
مرد وصلت نكن ،یكــی اونا كه
همه جور خوراكی دوست دارن،
یكی هم اونایی كــه نمیتونن
جلوی شكمشونو بگیرن .البته
همین نصیحت را هم به پسرش
میكرد .میگفت زن شكمو نگیر
كار دستت میده3 .تا زن گرفت
و طالق داد ،همه شــونم شكمو
بودن.

حرف غذا كه میشــود ،نخســتین تصویری كه در
فاطمه عباسی
ذهنمان شكل میگیرد سفره اســت .در كشورهای
مختلف بسته به شــرایط اقتصادی ،اقلیمی و فرهنگی ،سفرهها متفاوت است .سفره
ایرانیها اما همیشه چند ماده غذایی ثابت مثل برنج و مرغ دارد كه امسال دستخوش
تغییرات و نامالیمتیهای زیادی شد .نوســان قیمت در موادغذایی سالهاست كه
وجود دارد اما كمبود برخی از این مواد خوراكی هم امســال اضافه شد و بسیاری از
مردم را با مشكل مواجه كرد.
همهچیز از زمستان پارسال شروع شد؛ همان روزهایی كه قیمت مرغ یكباره باال رفت
و صفهای طوالنی برای خرید تشكیل شد .آن موقع كسی فكرش را هم نمیكرد كه
حواشی یكی از اصلیترین مواد غذایی ایرانیها تا همین حاال كه حدود 7ماه از سال
میگذرد ادامه داشته باشد.
تا جایی كه خبرهایی از كوپنیشدن مرغ منتشر شد و در بعضی از شهرها هم این ماده
غذایی نایاب شد .دلیلش هم تا حدودی معلوم است؛ خشكسالی و تحریم و به تبع آن
گرانی نهادههای دامی و خوراك مرغ و همچنین شرایط اقتصادی نامطلوب موجب
شد كه در طول این چندماه قیمت مرغ دائما باال و پایین برود یا حتی چند برابر شود.
مرغ البته در سفره غذایی پردردسر امسال ایرانیان تنها نیست چون بحث بر سر قیمت
برنج هم این روزها حسابی داغ است .درست است كه همیشه برنج ایرانی نسبت به
برنج خارجی مرغوبتر بوده و قاعدتا قیمت بیشتری هم برای آن تعیین شده ،اما چند
برابرشدن قیمت برنج و رسیدن آن تا حدود 60هزار تومان ،خیلیها را متعجب و البته
ناامید كرده .تا جایی كه برخی از فروشگاهها با بازكردن كیسههای برنج ،این محصول
را در وزنهایی کمتر از یک کیلو به مردم میفروشند .برنج خارجی مثل برنج تایلندی
و هندی هم تنها كمی ارزانتر از برنج ایرانی است و كار به جایی رسیده كه برخی از
مردم ترجیح دادهاند برنج و مرغ را از سفرهشان حذف كنند .با اینكه باالرفتن قیمتها
فقط مختص این دو ماده غذایی نبوده و خیلی از خوراكیهای دیگر هم افزایش قیمت
زیادی داشتهاند ،اما از اواخر سال گذشــته تا امروز چلومرغ یكی از پرحاشیهترین و
پردردسرترین غذاها در سفره ایرانیها بوده است.

لقمه

بوك مارك

چای نعنا

پرحاشیهمثلچلومرغ

مدیریت آشپزخانه؛ شكر ،دیابت و آب
حتما شما هم از
سینا قنبرپور
مشــــكال ت
قندخون بــاالی مردم شــنیدهاید و
میدانید كه در ایــران ۱۱درصد افراد
باال ی ۲۵سال به دیابت مبتال هستند؛
یعنی معادل  ۵.۵میلیون نفر در كشور و
عجیب اینكه شیوع این بیماری بین ما
ایرانیها روند افزایشی دارد .ماجرا از این
قرار است كه قندخون عموما بعد از چاقی
وكمتحركیرخمینمایاندویكیازدالیل
چاقی مصرف قند است .حتم ًا این را هم
بهخوبــی میدانید كه لزومــا قند آن
حبههای ســفیدرنگی كه با چای میل
میكنید نیســت یا آن شكری كه برای
شیرینكردن چای مصرف میكنید .قرار
نیست همهچیز را به همهچیز ربط دهیم،
اما همین االن رابطه قند و چاقی و رابطه
چاقی با دیابت را مرور كردیم .جالب است
كه به این گزارههــا یك گزاره دیگر هم
بیفزاییم؛ تولید شــكر چه از كاشــت
چغندرقند و چه از كشــت نیشــكر
2كشاورزی آببر است .یكی از راههای
نجاتبخشی و تالش برای احیای دریاچه
ارومیه جلوگیری از كاشت چغندرقند در
حوضه آبریز این دریاچه بوده است .از
سوی دیگر سطح زیركشت نیشكر در
خوزستان بیش از۱۰۰هزار هكتار است كه
به شیوه آبیاری سطحی با استفاده از
منابع آب شیرین رودخانههای
كارون ،دز و كرخــه انجام

میشود .حجم مصرفی آب برای كشت
نیشكردرخوزستاندستكمیكهشتم
ظرفیــت مخزن ســد دز تخمین زده
میشود .حال میتوان پرسشی را مطرح
كرد كه این گزارهها را بیشتر به هم مرتبط
كند؛ چرا وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزشپزشكیكهوظیفهتأمینسالمت
مردمرابرعهدهداردوازمصرفقندوابتال
به دیابت و تبعات آن نگران است با وزارت
جهادكشاورزی كه وظیفه تأمین غذای
مــردم را عهدهدار اســت ،درباره این
موضوع به مذاكره نمینشیند؟ از سوی
دیگر مگر وزارت نیرو از وضعیت كمآبی
بهویژه در استان پرآبی چون خوزستان
خبردارنیستوهرتابستانبابحرانهای
این خطه دست و پنجه نرم نمیكند؟ چرا
این  3وزارتخانه هنوز نتوانستهاند با هم
گفتوگو كنند و با تغییر الگوی كشت و
تالش برای عوض کردن برخی عادتهای
مردمهمسالمتمردمراتأمینوهمیكی
از مســائل منجر به تنش آبی كشور را
برطرفكنند؟
از آنجــا كه عموما دولتیهــای ما در
جزیرههای مختلف هــر یك كار خود
را میكنند و معمــوالً کمتر با همدیگر
هماهنگی و كار مشــتركی دارند به
نشست سهجانبه این
 3وزارتخانه برای
در امانداشتن
مــردم از

ابتال به دیابــت و بیآبی کمتر میتوان
چشم امید داشت ،اما میتوان به مردم
و مدیریت آشپزخانهشــان و شــیوه
پختوپز آنها امیدوار بود .چندی قبل
كه اعالم شد شیوع دیابت در زنان اندكی
بیش از آقایان است؛ بهطوری كه در ایران
حدود ۱۰درصد مردان و ۱۱.۵درصد زنان
به دیابت مبتال هستند ،باید بیشتر این
موضوع را جــدی میگرفتیم؛ بهویژه
آنكه در دنیا حــدود ۵۰درصد بیماران
دیابت از بیماری خود اطالع دارند ،اما
در ایران ۷۵درصد .بــا این حال هنوز
۲۵درصد مبتالیان به دیابت در ایران
از بیماری خود خبر ندارند .آشــپزی و
شــیوه پختوپز از یكسو و مدیریت
آشــپزخانه از ســوی دیگر میتواند
بسیاری از عادتهای عمیق غذایی ما را
دگرگون كند .اگر مصرف شیرینیجات
در مدیریت آشپزخانههای ما به حداقل
برسد ،طبیعی اســت كه تقاضا برای
مصرف شكر و قند در بازار هم كاهش
پیدامیكندودیگرتولیدایندومحصول
صرفه اقتصادی نخواهد داشت .از سوی
دیگر اگر شیوه پختوپز به سمتی برود
كه با توجه به كمتحركیهای مزمنی كه
بین ما رایج شده ،غذاهایی میل كنیم
كه كمتر چاقمان كند ،میتوان جلوی
چرخههای معیوبی كه از یكسو سالمت
مردم را به خطر انداخته و از سوی دیگر
امنیت آبی و اجتماعی را بگیریم.

طالیهداران
توسعه روستایی

این روزها با توجه به برجستهتر شدن اهمیت توسعه روستاها در تقویت اقتصادملی ،سیاستگذاریها
برای هموار کردن این مسیر شتاب محسوسی گرفتهاست؛ موضوعی که در اسناد باالدستی کشور نیز
اشارههای صریحی به آن را میتوان یافت .ایندرحالیاست که بخش قابلتوجهی از روستاییان درآمد
کمتری نسبت به شهرنشینها دارند و آسیبپذیریهای ناشی از این موضوع ،زمینهساز مهاجرت
آنان بهسوی شهرها میشود .براین اســاس برنامههای توسعه روستایی ،جزء مهمی از راهبردهای
کالن تصمیمسازان کشور بهحساب میآید .در گذشته اینگونه تصور میشد که با تکیه بر کشاورزی،
میتوان مناطق روستایی را درمسیر توسعه پایدار قرار داد ،اما خشکسالیهای مستمر در سالهای
اخیر نشان داد توسعه کشاورزی بهتنهایی به نتیجه مطلوب ختم نمیشود.

آغاز فصل بیکاری
در چهارمحال و بختیاری
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عباسآباد؛ یک باغ و سه مدعی
معضل بزرگ باغ جهانی عباسآباد بهشهر نبود طرح جامع و مدیریت یکپارچه است

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

اشکان جهانآرای

خبرنگار

مجموعه تاریخی عباسآباد بهشهر یکی از 9باغ ایرانی ثبت شده
در فهرست میراث جهانی یونسکو است که سال 1390به ثبت
جهانی رسید؛ باغی به جا مانده از دوران شاه عباس صفوی که از
نظر ساختار و حتی کاربری از همه باغهای ایرانی متفاوت است و
به دلیل یک مشکل مهم مدیریتی پرچالشترین باغ مشهور ایرانی
هم محسوب میشود.
معضل نداشتن مدیریت یکپارچه برای باغ عباسآباد سالهاست
موجب بالتکلیفیهایی شده .با وجود اســتقرار پایگاه مستقل،
به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در عرصههای منابع
طبیعی ،خاصیت گردشــگری و تفریحــی و همچنین کاربری
ذخیرهسازی آب برای کشاورزی در سد دریاچه سبب تولیگری
 3دستگاه میراث فرهنگی ،منابع طبیعی و آب منطقهای شده و
این باغ هنوز به یک مدیریت واحد و جامع نرسیده است.
حمام ،برج ،آسیاب ،کوشک شاهی و ســامانه دقیق آبرسانی
و توزیع آب ،سازههای آبی و ســد عباسآباد ،بنای چهارطاقی
موجــود در میــان دریاچــه ســد و 2بــرج آجــری برخی از
زیرساختهای تاریخی ایجاد شــده در این باغ زیبا هستند که
قرار گرفتنشان در یک مجموعه موجب شده است کارشناسان
یونســکو ســال 2011قرار گرفتن این باغ را در کنار هشت باغ
ایرانی دیگر تایید کنند و عباسآباد نخستین اثر ثبت جهانی شده
مازندران شود ،اما از آن زمان مهمترین مسأله مدیریتی این باغ
هنوز به سرانجام نرسیده است.

مدیریت یکپارچه یکی از معیارهای مهم مد نظر یونســکو برای
باقی ماندن یک اثر در فهرست میراث جهانی است به این معنا که
اثر ثبت شده بايد دارای طرحی مدون برای احیا ،حفاظت ،مرمت
و بهرهبرداری در حوزههای مختلف از جمله گردشگری باشد تا
آسیبها به کمترین حد ممکن برسد.
در انتظار طرح جامع

معاون میراث فرهنگی مازندران در گفتوگو با همشهری ضمن
تأکید بر اینکه همه اقدامــات در حال انجام بــرای باغ جهانی
عباسآباد بر اساس ضوابط آثار ثبت شــده در فهرست جهانی
یونسکو پیش میرود به سرانجام نرسیدن طرح جامع و مدیریت
یکپارچه این باغ را تأیید میکند و میگوید :برای حل این مسأله
تا کنون بارها نشستهایی را با دســتگاههای مرتبط یعنی آب
منطقهای و منابع طبیعی برگزار کردیم و تصمیمهایی هم گرفته
شد ،اما این تصمیمها هنوز به خروجی نهایی نرسیده است.
مهدی ایزدی میافزاید :در نشســتهای مشــترکی که با آب
منطقهای و منابع طبیعی داشــتیم شــرح خدمات هر دستگاه
تعریف و پــس از تصویب به دفتر امــور پایگاههای ثبت جهانی
ارائه شد و به تایید رسید .اما این شرح خدمات باید توسط مشاور
با همه اجزا و جوانب مورد بررســی قرار میگرفت که شــرکت
آبمنطقهای مازندران اعالم آمادگی کرد تا یکی از مجموعههای
مشاور این شرکت تدوین طرح جامع را انجام دهد .با این حال تا
کنون خبری از طرح جامع نشده است.
به گفته وی ،مقدمــات تهیه طرح جامع مدیریــت باغ جهانی
عباسآباد فراهم شده است و پس از تدوین طرح جامع و به تایید

رسیدن آن در شورای فنی استان ،باید در شورای پایگاههای ثبت
جهانی وزارت میراث فرهنگی نیز بررسی و تصویب شود.
پایان بالتکلیفی با مدیریت یکپارچه

ایزدی انجام هــر گونه برنامهریــزی برای اقدامــات در حوزه
گردشگری در این باغ را مســتلزم تدوین طرح جامع و مدیریت
یکپارچه میداند و میگوید :ثبت جهانی برنامههای مدونی برای
حفاظت و احیای مجموعه دارد .در طرح جامع وظیفه دستگاهها
مشخص میشود.
معاون میراث فرهنگی مازندران میافزاید :در حال حاضر برخی
از اقدامات مرمتی و حفاظتی بر اساس ضوابط در این مجموعه
تاریخی انجام میشود ،اما اقدامات اساسی و توسعهای مرتبط با
این مجموعه باید پس از تدوین طــرح جامع مدیریت یکپارچه
انجام شــود .در طرح جامع همه نکات مرتبط با باغ عباسآباد
مانند مرمت ،ایجاد محدودیتها ،اجرای زیرساختهای تفریحی،
رفاهی ،خدماتی و فروشگاهی ،ورود و خروج گردشگران ،فضای
موزهای و حتی مجموعه اداری بر اساس ضوابط پایگاههای ثبت
جهانی تعریف میشود .به همین دلیل هنوز اقدامی برای بازسازی
ساختمان اداری مجموعه که پارسال در آتش سوخت انجام نشد
تا طرح جامع تدوین و تصویب شود.
افزایش اعتبار و بهرهوری

ایزدی یکی دیگر از مزایای تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت
برای عباسآبــاد را افزایش اعتبــار این باغ عنــوان میکند و
میگوید :در حال حاضر ساالنه بین  700تا 800میلیون تومان

بودجه برای بــاغ عباسآباد تخصیص مییابــد که در صورت
اجرای طرح این رقم میتواند به بیــش از 2میلیارد تومان هم
برسد .با این اعتبار طبیعتا کارهای مربوط به مرمت و کاوشهای
باستانی بیشتر و بهتر انجام میشود .بنابراين باید کاری کنیم
که ارزشهای ثبــت جهانی باغ عباسآباد حفظ شــود در غیر
این صورت اين مورد میتواند یکی از گزینههای خروج از ثبت
جهانی باشد.
در واقع نبود طرح جامع مدیریت یکپارچه باغ جهانی عباسآباد
موجب شده است از ظرفیت این جاذبه متفاوت و منحصربهفرد
گردشگری به درســتی بهرهگیری نشــود .هر یک از 3دستگاه
میراث فرهنگی ،منابع طبیعی و آب منطقهای بر اساس نگرش
سازمانی خود به این مجموعه نگاه میکنند .از نظر آبمنطقهای
کاربری تأمین آب این مجموعه در اولویت قرار دارد ،از نگاه منابع
طبیعی اولویت حفظ جنگل و اجرای طرحهای مرتبط با جنگل
اســت و میراث نیز بر نکات حفاظتی و طرحهای گردشگری آن
توجه دارد .ضمن اینکه در بخش بهرهبرداری گردشگری هر یک
از دســتگاهها طبیعتا از تولیت این مجموعه سهمی برای خود
قائل خواهند بــود ،اما با تدوین طرح جامــع مدیریت یکپارچه
عباسآباد ،میزان مداخله و شــرح وظایف هر دستگاه بر اساس
ضوابط پایگاههای ثبت جهانی مشخص خواهد شد.
مراحل پایانی تدوین طرح مدیریت یکپارچه

مدیرعامل شــرکت آبمنطقــهای مازنــدران در گفتوگو با
همشــهری درباره آخرین وضعیت تهیه طــرح جامع مدیریت
یکپارچه بــاغ جهانی عباسآباد میگوید :طبــق قولی که داده

بودیم با مشاور وارد قرارداد شدیم و بالفاصله نیز مشاور کارهای
مطالعاتی برای تهیه طرح جامع مدیریت عباسآباد را آغاز کرد.
اکنون نیز طرح آماده شــده است و باید در نشستی مشترک آن
را ارائه کنیم.
محمدابراهیم یخکشــی میافزاید :یکی از دالیل زمانبر شدن
تدوین طرح ،در نظر گرفتن همه ضوابــط میراثی و معیارهای
تعریف طرح برای اثری با این ویژگیها و ثبت شده در فهرست
میراث جهانی بود .اکنون طرح جامع تقریبا نهایی شده و تکمیل
است و باید در یک نشست مشترک آن را به میراث فرهنگی ارائه
کنیم تا پس از تایید در استان به شورای پایگاههای ثبت جهانی
وزارت میراث فرهنگی ارائه و در صورت تایید نهایی ،اجرایی شود.
البته این باغ ارزشــمند که  134هکتار عرصــه و  1570هکتار
حریم دارد با مشکالت دیگری مانند تردد گاه و بیگاه خودروهای
سبک از روی تاج ســد تاریخی عباسآباد برای رفتن به اردوگاه
سپاه نیز مواجه اســت که گفته میشود با اجرای طرح مدیریت
یکپارچه همه این چالشها به طور کامل رفع خواهد شد .چندی
پیش نیز شــهرداری بهشهر خواســتار الحاق باغ عباسآباد به
حریم شهری شده بود تا از این باغ در ازای اجرای برخی خدمات
زیرساختی ،بتواند بهرهبرداری درآمدی هم داشته باشد که این
درخواست به دلیل نداشتن توجیه فنی مورد تایید قرار نگرفت.
تجربه مثبت اجرای طرح مدیریت یکپارچه در چشمه سورت که
از نظر تولیگری شرایطی کامال مشــابه با باغ عباسآباد داشت
نشــان میدهد در صورت تدوین طرح جامع مدیریت یکپارچه
باغ جهانی عباسآباد ،میتوان به احیا و رونق آن براساس ضوابط
میراثی امیدوار بود.
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طالی هداران توسعه روستایی

همشهری در پرونده ویژهای روستاهای نمونه در زمینه رونق اقتصاد گردشگری،
تحقق مهاجرتمعکوس و کارآفرینی را معرفی کردهاست
این روزها با توجه به برجستهتر شدن اهمیت توسعه روستاها در تقویت اقتصادملی ،سیاستگذاریها برای هموار کردن این مسیر شتاب
محسوسی گرفتهاست؛ موضوعی که در اسناد باالدستی کشور نیز اشارههای صریحی به آن را میتوان یافت .ایندرحالیاست که بخش
قابلتوجهی از روستاییان درآمد کمتری نسبت به شهرنشینها دارند و آسیبپذیریهای ناشی از این موضوع ،زمینهساز مهاجرت
آنان بهسوی شهرها میشود .براین اساس برنامههای توسعه روستایی ،جزء مهمی از راهبردهای کالن تصمیمسازان کشور بهحساب
میآید .در گذشته اینگونه تصور میشد که با تکیه بر کشاورزی ،میتوان مناطق روستایی را درمسیر توسعه پایدار قرار داد ،اما
خشکسالیهای مستمر در سالهای اخیر نشان داد توسعه کشاورزی بهتنهایی به نتیجه مطلوب ختم نمیشود .برهمین اساس
هم بود که در سالهای اخیر رونق گردشگری و تقویت زیرساختهای الزم برای گسترش مشاغل خرد روستایی ،بسیاری
از روستاییان مهاجرتکرده به شهرها را به خانه و کاشانه خود بازگرداند و به معیشت آنان رونق داد؛ مسیری که درصورت
تداوم و اتخاذ راهکارهای مناسب ،میتواند به تحقق هرچه سریعتر توسعه روستاها در کشور بینجامد .با توجه به این
موضوع ،همشهری در پرونده ویژهای ،ضمن بررسی آماری روستاها در استانهای مختلف کشور ،روستاهای نمونه در
زمینه رونق اقتصاد گردشگری و تحقق مهاجرتمعکوس و کارآفرینی را معرفی کردهاست که در ادامه میخوانید.
آذربایجانغربی

اســتان آذربایجانغربی
بیشاز 2هزارو800روستا
حــدود
کــه
دارد
2هزارو 600روســتا بــاالی
20خانوار جمعیت دارنــد .براین
اســاس آذربایجانغربی را میتوان
یکی از اســتانهای بــا جمعیت باالی
روستایی ارزیابی کرد که حدود 40درصد
از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند.
با وجود اینکه این اســتان حدود 50روستای
گردشــگرپذیر دارد ،اما برای توسعه گردشگری
دراین روســتاها تاکنون اقدامهــای کافی صورت
نگرفته و کمتر از 30خانه روســتایی برای بومگردی
آماده شدهاند .با خشک شدن رودخانههای پرآب استان
یا کمآب شدن رودخانههای بزرگ ،بســیاری از روستاها
با مشکالت جدی روبهرو شــدهاند .این مشکل در سال آبی
جاری حادتر از بقیه ســالها بهنظر میرسد و کارشناسان بروز
مهاجرت گسترده از روســتاها را دور از ذهن نمیدانند .روستای
«آالگوزسفلی» در شهرستان نقده ازجمله روستاهای نمونه استان
بهشمار میرود و درسالهای اخیر شــاهد مهاجرت معکوس بوده که
اصلیترین دلیل آن ،رونق کشت گیاهان دارویی است.

بوشهر

براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ،1395ازمجموع 850روستای استان
بوشهر629 ،روستا مســکونی و 221روستا هم خالی از ســکنه هستند .براین
اساس از کل جمعیت استان27/9 ،درصد ،معادل325هزارو495نفر ،در نقاط
روستایی سکونت دارند .بهدلیل قرارگرفتن بیشــتر روستاهای بوشهر در جوار
نخیالت ،مزارع کشاورزی و واقع شدن در نقاط ساحلی ،از ظرفیتهای بسیاری
در زمینه ایجاد اشتغال پایدار برخوردارند؛ هرچند که بهنظر میرسد درصورت
توجه بیشتر و ســرمایهگذاریهای راهبردی ،این ظرفیتها بیشاز گذشته در
توسعه و آبادانی روستاهای هدف تأثیرگذار باشد .روستای «بُحِ یری» در بخش
مرکزی شهرستان دشتی و 85کیلومتری مرکزاستان قرار دارد و با وجود اینکه
شغل بیشتر مردم این روستای هزارنفری کشاورزی و دامداری است ،اما احیای
کارگاههای عبابافی؛ صنعتی که رو به فراموشــی میرفت؛ سبب شده بُحِ یری
بهعنوان «روستای عبابافی کشور» ثبتملی شود .محصوالت تولیدی 18کارگاه
عبابافی این روســتا عالوهبر عرضه در شــهر قم ،به عراق و کشورهای حاشیه
خلیجفارس نیز صادر میشود.

مرکزی

آذربایجانشرقی

اســتان آذربایجا نشــرقی حــدود
3هزارروســتا دارد که از ایــن تعداد ،کمی
بیشتر از 2هزارروستا باالی 20خانوار جمعیت
دارند که زیرپوشــش طرحهای خدماترسانی
و هادی هســتند .دراین میان یکی از روستاهایی
که در نزدیکی تبریز قــرار دارد« ،دیزج» نام دارد که
درسالهای اخیر نهتنها ازجمعیت آن کاسته نشده ،بلکه
مهاجرت معکوس هم درآن رخ دادهاست .دیزج برخالف
روستاهای حاشیه تبریز که شاهد حضور پررنگ مهاجران از
شهرهای دیگر هســتند ،با مهاجرت معکوس خود اهالی درحال رشد و توسعه
است .اصلیترین زمینه توســعه این روســتا ،باغداری بهویژه باغهای گردو و
همچنین تولید نان محلی ویژهای است که اقتصاد این روستا را متحول کردهاست.
وجود روســتاهایی مانند «کندوان» یا روستای پلکانی «اشتبین» و روستاهای
منطقه «ارسباران» سبب شده آذربایجانشرقی ازنظر قابلیتهای گردشگری
روستایی ممتاز باشد.

اصفهان

اســتان اصفهان دارای حدود هزارو 800روســتا و آبادی با جمعیتی افزونبر
۶۱۰هزارنفر است که ۹۳۵روستای آن بیشاز ۲۰خانوار جمعیت دارند .از این
تعداد25 ،روستای هدف گردشگری درایناستان ثبت شده و ۱۰۰روستای دیگر
نیز در نوبت ثبت هستند .روستاهای اصفهان ظرفیتهای گردشگری ،صنعتی،
کشــاورزی و فرهنگی مختلفی دارند .افزایش ۴۰درصدی بودجه دهیاریهای
استان ،اختصاص ۹۰۰میلیارد ریال از محل صندوق توسعهملی برای اشتغالزایی
روستایی ،کاهش هزینههای جاری دهیاریها و اختصاص این بودجه به توسعه
عمرانی ،ارائه وامهای ارزانقیمت و زمین برای ســاخت مسکن و بهینهسازی
مبلمان روستاها ازجمله اقدامهای انجام شده برای رونق زندگی دراین مناطق
بهحساب میآید که در ایجاد روند مهاجرت معکوس به روستاها موثر بودهاست.
دراین میان روستای «شیرازان» از روستاهایی است که با بهسازی و اجرای طرح
هادی ،مهاجرت معکوس درآن اتفاق افتادهاست .اینها درحالیاست که بهدنبال
بروز خشکسالی ،تأمین آب کشاورزی در روستا سخت شدهاست و بهتبع آن ،نرخ
بیکاری درجوامع روستایی افزایش یافتهاست.

در استانمرکزی هزارو 128روســتای دارای سکنه وجود دارد که از این تعداد،
792روستا دهیاری دارند .ایندرحالیاست که از حدود یکمیلیونو ۴۲۱هزارنفر
جمعیت اســتان۳۲۹ ،هزارنفر در روستاها ســکونت دارند .حدود 40روستای
هدف گردشــگری دراین اســتان وجود دارد که از مهمترین آنهــا میتوان به
«انجدان» و «هــزاوه» و «گوار» در اراک« ،آتشــکوه» در محالت« ،پاکل» در
شازند« ،سیاوشان» در آشــتیان« ،وفس» در کمیجان نام برد .عمده تولیدات
صنایعدستی و صنعتی روستاهای استان شامل فرش ،گلیم ،صنایعچرم ،منبت،
معرق ،قلمزنی روی مس ،گیوه و ســبدبافی ،مصنوعات فلــزی ،كابینت ،لوازم
آشپزخانه ،میز ،مبل و كفش اســت .همچنین «رباط میل» در 10کیلومتری
اراک ،یکی از روستاهای مستعد برای پذیرش بنگاههای تولیدی است که بیشتر
مردم آن در صنعت کابینتسازی مشغول بهکارند .اهالی این روستا را میتوان
جزو کارآفرینان موفق کشور دانســت .این روستای صنعتی دارای 250كارگاه
كابینتسازی و 50كارگاه مشــاغل وابسته به این حرفه اســت .در هر كارگاه
بهصورت میانگین 5نفر مشغول بهکارند و حداقل 10فرصت شغلی غیرمستقیم
نیز درآن ایجاد شده و میتوان گفت هر روز حدود 800نفر از ساكنان روستاهای
اطراف برای كار به رباط میل میآیند.

قم

قم کمترین درصد جمعیت روستایی کشور را در اختیار دارد .کمتر از 5درصد
جمعیت این اســتان معادل56 ،هزارنفر ،در روســتاها زندگــی میکنند و
بیشاز 95درصد از جمعیت این استان ،شهرنشــین هستند .قم 186روستا
دارد کــه 108روســتا دارای دهیاری و 78روســتا فاقد دهیاری هســتند.
بخشمرکزی قم با 30درصد و بخش خلجستان با کمتر از 10درصد ،بیشترین
و کمترین جمعیت روستایی استان را دارند .در سالهای اخیر بهدلیل توسعه
زیرســاختهای الزم در روســتاها ،مهاجرتمعکوس در بیشتر روستاهای
این استان اتفاق افتادهاســت .یکی از روســتاهایی که ازنظر اشتغالزایی و
مهاجرتمعکوس موردتوجه قرار گرفته ،روســتای «ســیرو» در شهرستان
کهک است .جمعیت این روستا در سرشماری ،1395حدود 814نفر درقالب
263خانوار اعالم شــد که برآوردهای جدید نشــان میدهد اکنون بیشاز
300خانوار و هزارو 60نفر دراین روستا زندگی میکنند .شغل بیشتر ساکنان
این روستا پرورش پرندگان زینتی است .روستای سیرو همچنین دارای یک
ناحیه صنعتی است و درصد بیکاری درآن صفر است .کمبود آب برای بخش
کشاورزی و دامپروری ،کمبود اعتبارات در بخشهای زیربنایی ،بیکاری در
برخی روستاها و عدم ایجاد کسبوکار در تعداد قابلتوجهی از روستاها بهدلیل
کمبود نقدینگی و کمبــود نهادههای دامی و علوفه ،از مهمترین مشــکالت
روستاهای استان قم بهحساب میآید.

خراسانجنوبی

در استان خراســانجنوبی هزارو 778روستای دارای ســکنه وجود دارد که
دراین روســتاها جمعیتی درحــدود 309هزارو 923نفر زندگــی میکنند .از
هزارو 778پارچه روستای اســتان899 ،روستا دارای دهیاری هستند و از مزایا
و اعتبارات دولتی برخوردارند .در اســتان خراســانجنوبی 14روستای هدف
گردشگری در شاخصهای مختلف ،تاریخی ،صنایعدستی ،طبیعتگردی و...
وجود دارد که دارای مصوبه کشوری نیز هستند .از سالگذشته طرح «هر روستا
یک محصول ،هر خانه یک کارخانه» در اســتان آغاز شدهاست که در قالب آن،
روســتاهایی که ظرفیت تولید یک محصول در زمینــه پارچهبافی ،حولهبافی،
تراش سنگ یا سایر موارد را دارند ،شناســایی میشوند .روستای «خراشاد» از
توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند را میتوان بهعنوان روستای نمونه استان
در زمینه ایجاد اشتغال معرفی کرد .صنایع دستی حولهبافی سنتی (توبافی) بعد
از سالها رکود ،بههمت اهالی روســتا دوباره احیا و برای تعداد زیادی از اهالی
خراشاد ایجاد اشتغال کرد ،همین موضوع سبب شد این روستا در سال1397
به ثبتجهانی هم برسد.

کرمانشاه

از جمعیت حدود ۲میلیون نفریاستان کرمانشاه ،حدود ۵۰۰هزارنفر ،معادل
۲۶درصد ،در ۲هزارو ۵۹۵روستای استان زندگی میکنند .از این تعداد روستا،
هزار و ۶۶۰روستا دهیاری دارند« .زردویی» یکی از روستاهای کرمانشاه است
که جزو توابع بخش «باینگان» در شهرســتان پاوه محسوب میشود؛ روستایی
که در دهســتان «ماکوان» قرار دارد و ۲۵۸خانوار درآن زندگی میکنند .این
روستای قدیمی جزو روســتاهایی بهحساب میآید که کســبوکارها درآنجا
رونق دارد .صنایعدســتی و تولید محصوالت ارگانیک باغی و دامی از مهمترین
فعالیتهای اقتصادی مردم روستاست .دراین روســتا بهواسطه خالقیتهای
مردم ،هیچ فردی بیکار نیست .زن و مرد این روستا همگی مشغول کار و تالش
هستند .همچنین زردویی از پربازدیدترین روستاهای استان کرمانشاه محسوب
میشود که تا پیشاز همه گیری ویروس کرونا ،ساالنه گردشگران بسیاری را به
خود جذب میکرد .برگزاری جشنهایی مانند «آزادسازی کبکها»« ،طبیعت»،
«تبرسوزان» و «آوای روستا» ازجمله برنامههای متنوعی است که ازسوی اهالی
روستا برگزار میشود.

سمنان

آخرین آمارها نشان میدهد ســمنان ازنظر جمعیت ساکن روستایی سیامین
استان محسوب میشود ،اما بیشترین آمار شهرستانی ضریب جمعیت روستایی
کشور مربوط به شهرســتان میامی در استان سمنان اســت که 88/2درصد از
جمعیت آن در روستاها ســکونت دارند .درمجموع از جمعیت 702هزارنفری
سمنان ،حدود 142هزارنفر در 549روســتا زندگی میکنند که از این تعداد،
256روستا دهیاری دارند .طی سالهای اخیر تالشهایی برای رونق اقتصادی
روستاهای ســمنان بر پایه فعالیتهای حوزه گردشگری انجام شدهاست .البته
گردشگری روستایی در ســمنان با توجه به پهناور بودن این استان و موقعیت
جغرافیایی هر شهرســتان ،به شــاخصهای مختلفی وابســته است .درمیان
روستاهای سمنان ،برخی روستاها توانستهاند با توجه به ظرفیتهای موجود،
عالوه بر ایجاد مهاجرتمعکوس ،اشتغال برخی از جوانان جویای کار روستاها و
حتی شهرهای اطراف را نیز تأمین کنند .روستای «دهمال» در شهرستان شاهرود
یکی از همین روستاهاست که مشاغل وابسته به چوب درآن رونق فراوانی دارد.
بیشاز 100کارگاه نجاری و منبت دراین روستا مشغول تولید محصوالت چوبی
مختلف هستند که هر روز بیشاز 300نفر نیروی کار سایر روستاها برای فعالیت
به این کارگاهها میآیند.

مازندران

اســتان مازندران حدود 3هزارو 500روســتا دارد که نزدیک بــه 47درصد از
جمعیت 3میلیونو 300هزارنفری این اســتان ساکن همین روستاها هستند.
حدود 2هزار500روســتای مازنــدران بیــشاز 20خانوار جمعیــت دارند و
2هزارو250روســتا نیز از دهیاری برخوردار هستند .بســیاری از روستاهای
کوهســتانی و دامنهای مازندران بهدلیل جاذبههای طبیعی و بافت فرهنگی و
اجتماعی ،از ظرفیتهای ویژهای برای رونق گردشگری برخوردارند .به همین
دلیل نیز فعالیتهای مرتبط با بومگردی یا تولید صنایعدســتی در روستاهای
مازندران طی سالهای اخیر بهصورت چشمگیری رونق گرفتهاست .دراین میان
هرچند که زیرساختهای روستایی در مازندران طی سالهای اخیر گسترش
یافت ،اما یکی از مشکالت جوامع روستایی محدودیت ساختوساز در بافت است
که این موضوع با توجه به جمعیت باال و کم بــودن زمین بهدلیل کاربری باغی
و کشاورزی ،برای ساکنان برخی روســتاهای مازندران مشکلساز شدهاست .با
اینحال در بسیاری از روستاهای استان فعالیتهای اقتصادی متکی بر مشاغل
بومی مانند دامداری ،کشاورزی ،پرورش گل و گیاه و صنایعدستی طی سالهای
اخیر افزایش یافتهاست« .گرجیپل» ،از توابع ساری ،یکی از این روستاهاست
که بهدلیل اجرای طرحهای توسعه مشاغل بومی ،بهعنوان یکی از «روستاهای
بدون بیکار» مازندران و کشور معرفی شدهاست .در غرب مازندران نیز روستای
«یالبندان» از توابع عباسآباد ،عالوه بر رونق کارآفرینی متکی بر مشاغل بومی،
لقب «روستای بدون دخانیات» را نیز یدک میکشد.

زنجان

درحالیکه از جمعیت ۸۵میلیون نفری کشور ،حدود ۲۷درصد
در روستاها زندگی میکنند ،میزان جمعیت روستایی در استانزنجان
باالتر از میانگین کشــوری اســت .براساس آمار سرشــماری ،1395حدود
37/5درصد از جمعیت این استان در روستاها زندگی میکنند و درحالحاضر در
زنجان حدود ۹۳۵روستا وجود دارد .زنجان جزو استانهای مهاجرفرست کشور
محسوبشود و با وجود آمار قابلتوجه مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک
زنجان ،چند سالی است شاهد مهاجرتمعکوس به روستاها نیز هستیم .بخش
«قرهپشتلو» در محور ارتباطی به آذربایجانشرقی ،اردبیل و مسیر سرچم قرار
دارد .دراین بخش روستاها دیگر مانند گذشــته بدونامکانات نیستند و تعداد
زیادی از اهالی به روستاها برگشــتهاند ،چراکه موقعیت کار و زندگی در روستا
برای آنها فراهم شدهاست و با وجود راههای ارتباطی مناسب ،به راحتی میتوانند
از سایر خدمات در شهرها بهرهمند شوند .ازســوی دیگر گردشگری روستایی
میتواند نقطه عطفی در توسعه روستاهای استان باشد ،چراکه طبیعت و فرهنگ
غنی روستاها ،ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران و تقویت بومگردی است
که تاکنون آنچنان که باید از این ظرفیتها استفاده نشدهاست.

اردبیل

از مجموع حدود یکمیلیون و ۲۴۸هزارنفر جمعیت استان اردبیل۴۴۸ ،هزارو
۵۵۴نفر در هزارو ۸۵۹روســتا ســکونت دارند .بهگفته مســئوالن اســتان،
درحالحاضر ۱۵۰روســتا در اســتان بهدلیل مهاجرت ،خالی از سکنه شدهاند
و درصورت تــداوم مهاجرتها ،احتمــال افزایش تعداد روســتاهای خالی از
سکنه وجود دارد .مشکالت ناشی از بیکاری و نبود شــغل ،درآمد پایین ،وقوع
خشکسالی ،ضعف امکانات و زیرساختهای تولیدی و صنعتی ازجمله عواملی
است که کارشناســان در تداوم معضل مهاجرت از روســتاها دخیل میدانند.
ایندرحالیاست که مسئوالن برای مقابله با موج مهاجرتها ،طرح توسعه اشتغال
با پرداخت تسهیالت کمبهره در روستاهای باالی ۴۰خانوار را دراین استان اجرا
میکنند که تاحدودی سبب کنترل موقت میزان مهاجرت شدهاست .عالوهبراین
در ســالهای اجرای طرحهای گردشــگری روســتایی ،مهاجرت معکوس به
روستاهای اردبیل را رقم زدهاست .بهعنوان نمونه میتوان به روستای «نوشنق»
در نمین اشــاره کرد که با ســرمایهگذاری بخشخصوصی ،حدود 12اقامتگاه
بومگردی دراین روستا راهاندازی شد؛ موضوعی که بازگشت تعداد زیادی از اهالی
را به روستا بهدنبال داشتهاست.

خراسانرضوی

براساس سرشماری سال ،1395از 7هزارو 359روستای استان خراسانرضوی،
حدود 3هزارو 335روستا دارای جمعیت ســاكن هستند .از این تعداد2 ،هزارو
524روستا نیز جمعیتی بیشاز 20خانوار دارند .براین اساس بیشاز یكمیلیون
و 700هزارنفر از جمعیت 6میلیونو 400هزارنفری خراســانرضوی ،ســاكن
روستاهای این استان هســتند .ایندرحالیاســت که 40درصد از روستاهای
خراسانرضوی مهاجرفرست هستند و تعداد قابلتوجهی از اهالی بهدلیل پایین
بودن درآمد نسبت به هزینهها ،ناپایداری درآمدها و پدیده خشكسالی مهاجرت
كردهاند .اقتصاد این گروه از روستاها متكی به كشاورزی صرف بوده ،اما بهدلیل
وضعیت ناپایدار منابع آبی ،درآمد اندك و از دســت رفتن زمینههای معیشت
جمعیت از آنها خارج شدهاست .روستای پلکانی «کنگ» در ۱۹کیلومتری غرب
طرقبه و ۲۹کیلومتری مشهد قرار دارد و آخرین روستا در دره رودخانه کنگ است
که از طریق یک جاده آسفالته ،به روستای «نغندر» و سپس شهر طرقبه و از آنجا
به شهر مشهد مرتبط میشود .این روستا سالگذشته به ثبتملی رسید و برای
ثبتجهانی آن نیز اقدامهایی انجام شدهاست .از سال 1398مهاجرتمعکوس
به کنگ اتفاق افتاد و 20خانوار که قبال روســتا را ترک کــرده بودند ،به کنگ
بازگشــتند ،این موضوع بهدلیل ایجاد اشــتغال پایدار که در زمینه گردشگری
بهوجود آمده ،رخ دادهاست.

یزد

اســتان یزد ۲هزارو۹۰۰روســتا دارد که از این تعداد ،هزارو ۱۲۸روستا دارای
سکنه و ۳۶۱روستا دارای دهیاری هستند .بیشــترین تعداد روستاهای استان
به ترتیب در شهرســتان تفت و مهریز قرار دارند و بیشترین مهاجرت هم از این
روستا اتفاق افتادهاست .مجموع جمعیت روستایی استان نزدیک به ۱۵۸هزارنفر
است .در 2دهه گذشته تعداد قابلتوجهی از روستاییان یزد ،بهدلیل نبود آب و
خسارتهای ناشی از خشکسالی ،روستاهای خود را ترک کردهاند .اما دراین
میان برخی از روستاهای استان نیز شاهد مهاجرتمعکوس بودهاند .ازجمله
دالیل اصلی ایــن مهاجرت هم ایجــاد صنایع بهویژه دربخش کاشــی و
ســرامیک و صنعت فوالد در جوار برخی از این روستاها بودهاست .این
موضوع سبب شدهاست که بسیاری از جوانان روستایی برای اشتغال
دراین کارخانهها به روستاها مهاجرت کنند .براین اساس میتوان
به روستاهایی واقع در بخش «گالیزات» شهرستان مهریز و برخی
روستاهای بخشمرکزی شهرستان بهاباد اشارهکرد.
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خراسانشمالی

خراسانشمالی دارای ۴۰دهستان و ۸۶۲روستای دارای سکنهاست .این استان
شمالشــرق ایران۸۶۳ ،هزارنفر جمعیت دارد که ۴۴درصد آنان در روســتاها
زندگی میکنند .یکی از روستاهای نمونه دراین اســتان« ،سارمران» از توابع
بخشمرکزی شهرستان اسفراین است که سالگذشته بهعنوان دومین روستای
پایلوت کشوری در کشــت محصوالت گلخانهای انتخاب شد ،چراکه ساکنان
سارمران با ایجاد 50واحد گلخانهای و برداشت بیشاز هزارتن محصول درسال،
این روستا را به یکی از روستاهای برتر کارآفرینی کشور تبدیل کردهاند .بهگفته
دهیار روستای سارمران ،سالهای قبل بهدلیل نبود شــغل و تولید در روستا،
افراد زیادی به شــهرهای دیگر و بهویژه تهران مهاجرت کردند و تقریبا روستا
خالی از سکنه شده بود .افرادی که در گلخانههای کرج و ورامین کار میکردند و
روشهای پرورش محصوالت گلخانهای را آموزش دیدند ،برایشان جرقهای شد
که این کار را در روستای خود آغاز کنند و زمینهساز رشد اقتصادی در این روستا
شوند .افرادی که دوباره برای کار به این روستا برگشتند ،با هزار متر گلخانه حتی
گلخانههای چوبی کار را آغاز کردند؛ کم کم متراژ گلخانهها زیاد شد و اکنون به
گلخانههای بزرگ رسیدهاست..

کهگیلویهوبویراحمد

کهگیلویهوبویراحمد استانی است که بهدلیل قرارگرفتن در نقطه کور ارتباطی
و در نبود راههای دسترســی مناســب ،چندان شناخته شــده نیست .با وجود
این44/3 ،درصد از جمعیت این اســتان ،یعنی حدود 315هزارو 486نفر ،در
روســتاهایی زندگی میکنند که گاهی همان راه ارتباطی غیراستاندارد را هم
ندارند .با اینکه جمعیت روستایی اســتان 18درصد باالتر از میانگین کشوری
(26درصد) اســت ،اما این ویژگی بهجای فرصت ،به محرومیت بیشــتر استان
دامن زدهاســت .کهگیلویه و بویراحمد درمجموع 2هزارو232روستا دارد که از
این میان ،هزارو643روستا دارای سکنه و 589روستا خالی از سکنه هستند .این
استان عالوه بر مهاجرت روستاییان به شــهر ،با پدیده حاشیهنشینی عشایر در
اطراف شهرهای بزرگ هم روبهروست ،بهطوریکه درصد زیادی از حاشیهنشینان
یاســوج را عشــایر تشــکیل میدهند .البته اجرای طرحهای هادی ،تکمیل
زیرساختها و طرحهای اشتغالزایی ،توانسته است بخشی از جمعیت روستایی
را بهویژه در مناطقی چون چرام و باشت برگرداند ،اما محرومیت زیاد اجازه نداده
مورد شاخصی دراین زمینه مطرح شود.

البرز

بهگفته مســئوالن البرز199 ،هزارنفر از جمعیت حــدود 3میلیون نفری این
استان در 350روستا ساکن هستند .با وجود اینکه در سالهای گذشته بخشی
از روستاهای استان از جمعیت خالی شــده بود ،اما حدود 3سالی میشود که با
افزایش خدمترسانی در روستاها7 ،درصد مهاجرت معکوس به روستاهای البرز
اتفاق افتادهاست .البته در برخی روستاها شامل روستاهایی در کرج ،ساوجبالغ
و طالقان که در مناطق ســختگذر قرار دارند ،امکان ارائه برخی خدمات مانند
گاز ،اینترنت و ...به آنها وجــود ندارد .قابلیتهای اقتصادی روســتاهای البرز
بهدلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و طبیعی بسیار زیاد است ،بااینحال وضعیت
موجود بهویژه در حوزه اشــتغال ،راضیکننده نیســت و دولت در تالش است
دامنه اشتغال و تولید را در روستاهای البرز به باالترین سطح برساند .از همینرو
260میلیارد تومــان وام کمبهره در اختیار روســتاییان قرارگرفته که منجر به
ایجاد شغل پایدار برای 3هزارو 300روستا در بخشهای کشاورزی ،دامداری،
سفالگری ،فرش دســتباف ،میناکاری و ...شدهاســت .اینها درحالیاست که
روستاهای البرز ظرفیتهای بسیاری در حوزه گردشگری و بومگردی دارند که
تاکنون مغفول ماندهاست .البته 49روســتای هدف گردشگری دراستان وجود
دارد که برخی از آنها مانند برغان ،ورده ،آغشــت و ...تا پیشاز همهگیری
ویروس کرونا ،گردشگران بسیاری را به خود جذب میکردند ،اما
گردشگری روستایی هنوز آنچنان که باید در البرز رونق
نگرفتهاست.

سیستانوبلوچستان

در اســتان سیستانوبلوچســتان بیشاز 7هزارو148روســتای دارای سکنه
وجــود دارد که پراکندگی این روســتاها زیاد اســت .دراین میــان زاهدان با
هزارو140روســتا ،بیشترین و شهرســتان گلشن با 5روســتا ،کمترین تعداد
روستاهای اســتان را دارند .براساس سرشــماری نفوس و مسكن سال،1395
جمعیت استان حدود 2میلیونو 775هزارنفر است که یكمیلیون و 427هزارنفر
از آنان در نقاط روســتایی ســاکن هســتند .مهاجرت جمعیت روستایی طی
نوبلوچستان بهشمار
سالهای متمادی ازجمله چالشهای جمعیتی در سیستا 
میآید که نبود امکانات زیرساختی در برخی روســتاها ،خشکسالی و کمآبی،
بیابانی شــدن مناطق روســتایی و نبود کار و فقر اقتصادی ازجمله دالیل این
موضوع هستند .برهمین اســاس دولتها در ادوار مختلف برنامههای متعددی
برای مهاجرت معکوس به روســتاها درنظر گرفتهاند که در برخی از اســتانها
نتیجهبخش بودهاست ،اما در سیستانوبلوچســتان این روند خیلی کند است،
چراکه هرچه زمان میگذرد ،بر میزان خشکســالی و کمبود منابع آبی استان
افزوده میشود .با این وجود درسالهای اخیر تقویت زیرساختهای گردشگری
در مناطق گردشگرپذیر زمینهســاز رونق اقتصادی و حفظ جمعیت روستایی
در اســتان شــده که دراین رابطه میتوان به «کلپورگان» بهعنوان «روستای
جهانی ســفال» و همچنین روستای «تمین» اشــاره کرد .تمین تاکنون 2بار
بهعنوان روستای نمونه گردشــگری کشور انتخاب شدهاست .ایندرحالیاست
روســتای «منزلآب» از توابع زاهدان ،بهدلیل ایجاد طرحهــای کارآفرینی و
توسعه کارگاههای اشتغالزایی به «روستای بدون بیکار» سیستانوبلوچستان
شهرت یافته است.

هرمزگان

ازمجموع جمعیت یکمیلیون و ۸۰۰هزارنفری هرمزگان800 ،هزارو ۵۱۲نفر
ساکن ۲هزارو ۲۶۹روســتا و آبادی این استان هســتند؛ یعنی عددی معادل
45/6درصد جمعیت اســتان .اگرچه برنامهها برای توســعه گردشــگری در
روستاهای استان از ۳سال قبل با جدیت آغاز شــده بود ،اما بهگفته مسئوالن
ادارهکل میراثفرهنگی ،همهگیری ویروس کرونا سبب توقف همه برنامهریزیها
در حوزه گردشگری روستایی شدهاست .ازسوی دیگر اگرچه مسئوالن ادارهکل
بنیاد مســکن هرمزگان آمار دقیقــی اعالم نمیکنند ،امــا معتقدند مهاجرت
معکوس و بازگشت به روســتاهای هرمزگان حدود ۵ســالی میشود که آغاز
شدهاست« .آیسین» در بندرعباس یکی از روستاهای موفق در زمینه کارآفرینی
روستایی بهحساب میآید که با تشــکیل تعاونی خرد روستایی زنان در حوزه
صنایعدستی ،بیشاز ۱۰۰بانوی جوان و خانهدار مشغول بهکار شدهاند.

چهارمحالوبختیاری

اســتان چهارمحالوبختیاری 800روســتای برخــوردار از ســكنه دارد كه
از این تعداد575 ،روســتا دارای جمعیت بــاالی 20خانوار هســتند .حدود
340هزارنفر در روســتاهای اســتان ســكونت دارند كه این رقم 36درصد از
جمعیت چهارمحالوبختیاری را شامل میشــود .درمیان روستاهای شاخص
چهارمحالوبختیاری در حوزه کارآفرینی میتوان به روســتای «شیخشبان»،
قطب خاتم ایران که عنوان «روستای نمونه ایثارگری» را هم دارد ،اشاره کرد.
این روستا با حدود 2هزارنفر جمعیت۴۰۰ ،هنرمند و شاغل درحوزه تولید خاتم
دارد .دراین روســتا خوشه خاتم ایجاد شــده و عالوهبر مجتمعهای کارگاهی،
کارگاههای خانگی نیز دراین روســتا فعال هســتند .عالوهبر شیخشبان ،این
استان 12روستای هدفگردشگری دارد که بیشــترین ظرفیت آنها در حوزه
گردشگریطبیعی اســت .دراین میان از مهمترین مشکالت روستاییان استان
نبود دسترسی مناسب به آب آشامیدنی سالم و لولهکشی است.

قزوین

بیشاز 824روستا در اســتان قزوین وجود دارد که از این تعداد76 ،درصد آنها
دارای دهیاری فعال هستند و 321هزارو 610نفر نیز در مناطق روستایی استان
زندگی میكنند .روســتای «اردالن» قزوین بهعنوان «روستای بدون بیکار در
کشور» شناخته میشود و این اشتغال فقط در حوزه کشاورزی نیست و اهالی
این روستا با همکاری و خوداشتغالی در زمینههای مختلف ،توانستند بیکاری را
از روستا حذف کنند .ایندرحالیاست که قزوین جزو ۴استان برتر ازنظر پرداخت
تسهیالت اشتغالزایی روستایی است .همچنین ۱۵روستای نمونه گردشگری در
قزوین وجود دارد که «حصار» در آوج از مهمترین آنها بهشمار می رود .برجهای
معروف دوقلو خرقان در نزدیکی این روستا قرار دارند و غار تاریخی و زیبای
«قلع ه کرد» نیز در نزدیکی این روستا واقع شدهاست .از مهمترین
مشکالت روستاهای قزوین میتوان به وجود ضعفهای
زیرساختی ،ازجمله راههای مناسب روستایی
اشاره کرد.

کرمان

جمعیت روستایی اســتان کرمان حدود یکمیلیون و 302هزارنفر است که
41درصد از جمعیت استان را شامل میشود .از روستاهای «زیری» و «چکری»
در بخش مرکزی شهرستان کهنوج ،بهعنوان روســتاهای کارآفرین نام برده
میشود که به «روســتاهای بدون بیکار» نیز معروف هســتند .در سالهای
اخیر تقویت زیرســاختها ،راهاندازی واحدهای تولیدی ،ایجاد مشاغل خرد
روستایی ،مقاومسازی خانهها و راهاندازی واحدهای بومگردی از عوامل تثبیت
جمعیت موجود و همچنین مهاجرتمعکوس از شــهرها به روستاهای استان
بوده است .اینها درحالیاست که دسترسی نداشتن به بازارهای مناسب برای
عرضه محصوالت ،انگیزه نداشتن سرمایهگذاران بخشخصوصی برای حضور
در روستاها ،کمبود امکانات ورزشی ،کافی نبودن منابع اعتباری برای تکمیل
پروژههای عمرانی و ضعفهای زیرســاختی ،از مهمترین مشــکالت جوامع
روستایی در استان کرمان بهشمار میرود.

کردستان

هزارو ۷۰۰روستای دارای سکنه در استانکردستان وجود دارد که از این تعداد،
هزارو ۳۱۵روستا جمعیت باالی ۲۰خانوار دارند .از یکمیلیون و ۵۰۰هزارنفر
جمعیت کردســتان ،حــدود ۳۰درصد آن در روســتاها زندگــی میکنند.
ایندرحالیاست که در سالهای اخیر و با توجه به برنامه دولتها برای تقویت
زیرساختهای روستایی ،مهاجرتمعکوس از شهرها به روستاهای کردستان
بیشتر شدهاســت .اجرای پروژهای عمرانی در کنار فراهم کردن امکانات الزم
برای رفاه بیشتر روســتاییان و دسترسی آســان به مراکز درمانی ،زمینهساز
امیدآفرینی در روستاهای کردستان شدهاست .دراین میان بیشتر روستاهای
ایناستان از قابلیتهای مناسبی در حوزه گردشگری برخوردارند« .بیساران»
ازجمله روســتاهای کردستان بهحســاب میآید که مردم آن با بهرهگیری از
قابلیتهای موجود ،توانستهاند به کســبوکار خود رونق دهند .به لطف آب
و هوای ایدهآل این منطقه ،باغداری و کشــاورزی در کنــار دامداری ،بهترین
گزینههای اشتغالزایی برای مردم این روستا بهشمار میروند.

ایالم

آخرین آمارها نشــان میدهد حــدود ۲۶درصد از جمعیت کشــور ،معادل
 ۲۰میلیون ایرانی ،در روســتاها زندگی میکنند که این رقم در اســتانایالم
با ۳۴درصد ،باالتر از میانگین جمعیت روســتایی کشور اســت .ایالم دارای
۶۰۰روســتا و ۳۳۵دهیاری بوده و جمعیت روســتایی این اســتان بیشاز
۱۸۸هزارنفر برآورد میشود .از بین روستاهای استان ایالم« ،پشته ارشت» از
توابع شهرستان بدره در دامنههای زیبای کبیرکوه واقع شدهاست که ساکنان
آن سالهای نهچندان دور ،بهدلیل کمبود امکانات ،به شهر مهاجرت کردند،
اما در سالهای اخیر رونق کشاورزی ،دامداری و گردشگری سبب پیشرفت و
آبادانی و مهاجرت معکوس به روستای پشته ارشت شدهاست .این روزها همت
بلند وپشتکار مردم ســختکوش بدرهای ،روســتای متروکه پشته ارشت این
شهرستان را به کلکسیونی از کار و فعالیت و اشتغال تبدیل کردهاست.

فارس

استان فارس داراي ۲هزارو ۱۰۷روستاست و 29درصد از جمعیت استان ،یعنی
چیزی حدود یکمیلیون و ۴۰۰هزارنفر ،در روستاهای فارس زندگی میکنند.
کشــت گلخانهای و پرورش گیاهان دارویی در برخی از روستاهای این استان
سبب رونق اشتغال و مهاجرت معکوس به این روستاها شدهاست .یکی از این
روستاها «همتآباد» از توابع شهرستان پاسارگاد است که اهالی این منطقه با
راهاندازی ۱۶گلخانه کوچک مقیاس ،توانستهاند از بیکاری و مهاجرت جوانان
روستا جلوگیری کنند و این منطقه را به آبادانی برسانند .این کار سبب ایجاد
یک حرکت اقتصادی بزرگ شدهاست و بسیاری از اهالی با دیدن سود این کار،
خودشان اقدام به راهاندازی گلخانه کردهاند.

خوزستان

استانخوزســتان 6هزارو419روســتا دارد که از این میان4 ،هزارو55روستا
دارای سکنه و 2هزارو364روستا خالی از سکنه هستند و بیشاز 24درصد از
جمعیت 4میلیون و 710هزارنفری استان در روستاها زندگی میکنند .نهتنها
روستاها ،بلکه شهرهای استان خوزســتان هم بهدلیل محرومیتهای بسیار،
بهویژه در زمینه آب ،بیکاری و زیرســاختها جزو مهاجرفرستترین مناطق
کشور محسوب میشوند .با وجود این در شمال استان میتوان به نمونههایی
از مهاجرت معکوس رسید؛ روســتای «تراز» واقع در شمال شهرستان اللی،
ازجمله روستاهای محروم و عشایری استان خوزستان بود که با برخورداری از
خدمات ،اکنون بهعنوان یک روستای مهاجرپذیر در منطقه محسوب میشود،
بهطوریکه طی چند سال ،جمعیت آن چندبرابر شدهاست .اعطای وام مسكن
روستایی ،ایجاد مركز بهداشتی و انتظامی ،ارائه خدمات رفاهی آب و برق ،ایجاد
مراكزآموزشی و اجرای طرحهای هادی مهمترین دالیل مهاجرت معکوس به
این روستاست.

لرستان

اســتان لرســتان حدود هزارو569روســتای باالی 20خانوار جمعیت دارد و
تعداد جمعیت ساکن در روستاهای اســتان نیز به حدود 611هزارنفر میرسد.
اینآمارها درحالیاست که تاکنون 9روســتای هدف گردشگری دراین استان
شناسایی شدهاست و برای جذب اعتبارهای موردنیاز ،انجام پیگیریهای الزم
ازسوی ادارهکل بنیاد مسکن و ادارهکل میراثفرهنگی لرستان ضروری است.
تنوعي از انواع غذاها و صنايعدستي ،در كنار خانههاي سنتي و زبان شيرين لري و
آیینهای متنوع ،ازجمله عواملي است كه سبب جذب بیشازپیش گردشگران به
مناطق روستایی استان شدهاست« .سنگتراشان» و «بیشه» ازجمله روستاهایی
هستند که ویژگیهای منحصربهفردی دارند؛ سنگتراشان بافت سنتی خود را
حفظ کرده است .یکی دیگر از روستاهای هدف گردشگری مشهور در لرستان
بیشه است که درحالحاضر دارای زیرساختهای کامل گردشگری ،راه دسترسی
آسان ،اقامتگاه ،رستوران ،سرویسبهداشــتی عمومی ،پاسگاه انتظامی و خط
راهآهن است .همه اینها درحالیاست که آمار باالی بیکاری در روستاها ،سبب
شده مهاجرت از روستاهای لرستان به شهرها باال باشد ،اما دستگاههای متولی
بهدنبال تقویت زیرساختهای روستایی با هدف سرعت دادن به روند مهاجرت
معکوس هستند.

همدان

استان همدان دارای هزارو ۶۷روستاســت که از این تعداد۸۷۹ ،روستا دهیاری
دارند .براساس آخرین آمارها۳۶ ،درصد از جمعیت استان را روستاییان تشکیل
میدهند« .ورکانه»« ،سیمین»« ،شهرستانه»« ،ویرایی»« ،قلعهجوق»« ،حیدره
قاضیخان»« ،اشــتران»« ،پری»« ،ملهمدره»« ،مانیزان»« ،خاکو»« ،کاج»،
«فارسبان»« ،حبشی»« ،اکنلو»« ،درجزین»« ،علیصدر» و «گشانی» روستاهایی
هستند که تاکنون بهعنوان روستای هدف گردشگری معرفی شدهاند .ازسوی
دیگر «کردآباد»« ،لتگاه»« ،زاغه»« ،دســتجرد» و «دهنــو آورزمان» ازجمله
روستاهای بدون بیکار همدان هستند که مردمانش همه مشغول بهکار هستند
و زمینهساز شکلگیری مهاجرتمعکوس شــدهاند .کردآباد از توابع شهرستان
کبودرآهنگ ،روستایی است که همه اهالی و ســاکنان آن به کار تولید پوشاک
مشغول هســتند .محصوالت این روســتا به تهران ،اراک ،کرمانشاه و عراق هم
ارسال میشود .هماکنون 300واحد خیاطی20 ،واحد بافندگی20 ،واحد چاپ،
20واحد بستهبندی و 4واحد اتوبخار در سطح روستا فعالند.

گیالن

اســتان گیالن ۲هزارو۵۶۸روســتا با جمعیتی درحدود ۹۲۸هزارنفر دارد و
بررسیها نشــان میدهد حدود 37/4درصد از جمعیت استان ،معادل تقریبی
317خانوار ،در روستاها زندگی میکنند .درمیان روســتاهای استان« ،دهنه
سرشیجان» بهعنوان روستای نمونهگردشگری و بومگردی معرفی شدهاست .این
روستا در دهستان «چاپارخانه» و در حاشیه تاالب انزلی قرار دارد و گردشگران
میتوانند از طریق اسکل ه موجود در روستا ،از این تاالب زیبا و جنگلهای اطراف
آن دیدن کنند .ازسوی دیگر روستای «سقالکسار» رشت نیز بهعنوان «روستای
پاک و بدون زباله کشور» معرفی شدهاست .عالوهبراین ،روستای «اسطلخ جان»
رودبار نیز بهعنوان «روستای بدون بیکار گیالن» شناخته میشود ،چراکه طرح
ملی «روســتای بدون بیکار» در اســطلخجان ،بهعنوان پایلوت روستای نمونه
گردشگری ،اجرا شد .اجرای این طرح ســبب رونق اقتصادی روستا و مهاجرت
معکوس شدهاست .در سالهای اخیر اشــتغالزایی و بهبود فضای کسبوکار
در روســتاها از طریق توسعه کشــاورزی ،گردشــگری و صنایعخرد مرتبط با
مشاغلخانگی در دستورکار دهیاران قرار دارد.

گلستان

ازمجموع یکمیلیون و ۹۰۰هزارنفر جمعیت استانگلستان ،حدود ۸۶۱هزارو
۵۴۶نفر ،معادل 46/6درصد از جمعیت اســتان ،ســاکن هزار روستای استان
هستند .از این تعداد روستا96 ،درصد از گاز100 ،درصد از برق و تلفن و 90درصد
از آب آشامیدنی مناســب برخوردارند و 83/66درصد هم زیرپوشش اینترنت
هستند .دراین میان سهم روستاهای گلســتان در رونق گردشگری این استان
قابلتوجه است؛ اگرچه گردشگری روستایی نیز پساز همهگیری ویروس کرونا
با رکود شدید مواجه شدهاست .با این وجود حدود ۱۲۱واحد بومگردی با مجوز
ادارهکل میراث فرهنگی گلستان در روستاهای این اســتان فعالیت میکنند.
ازسوی دیگر روستای «عطاءآباد» از توابع شهرستان آققال ،ازجمله روستاهای
نمونه در کارآفرینی روستایی است .راهاندازی کارگاههای ساخت مبل در روستا
زمینهساز بازگشــت تعداد قابلتوجهی از جوانانی شد که در جستوجوی کار،
روانه پایتخت شــده بودند و بهعنوان کارگر در کارگاههای مبلســازی تهران
مشغول بهکار بودند .با گذشت ۸ســال از راهاندازی نخستین کارگاه مبلسازی
دراین روستا ،امروز عطاءآباد میزبان نخســتین شهرکخصوصی مبل درایران
است .درحالحاضر عالوه بر بازگشت جوانان به روســتا ،عطاءآباد به محل کار
برای جوانان روستاهای اطراف نیز تبدیل شدهاست؛ روستایی که درحالحاضر
حدود ۳هزارنفر جمعیت دارد.
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آغازفصل بیکاری در چهارمحال و بختیاری

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری هر سال در فصل پاییز و زمستان 1تا2درصد افزایش پیدا میکند
خاطره حسینزاده

خبرنگار

هرچند بیکاری در سالهای اخیر ،روز ،ماه و سال نمیشناسد و
کمتر خانوادهای را میتوان دید کــه در آن جوان بیکار وجود
نداشته باشد ،اما با نگاهی به آمار نرخ بیکاری در فصول مختلف
سال میتوان تفاوت قابل توجهی را مشاهده کرد.
با نگاهی به گزارشهای منتشر شده از مرکز آمار ایران میتوان دریافت که
نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری هر سال در نیمه دوم سال (پاییز
و زمستان) بین یک تا 2درصد نسبت به نیمه نخست
(بهار و تابستان) بیشتر است.
شــرایط آبوهوایی و رســیدن فصل سرما برای
استا نهای کوهســتانی و سردســیر نظیر
چهارمحال و بختیــاری و البته مهمتر از
آن بیبرنامگی موجب شــده است نرخ
بیکاری این اســتان در فصل پاییز و
زمســتان بیش از فصلهای بهار و
تابستان باشد.
کســب و کار بخشــی از شاغالن
چهارمحال و بختیاری با آغاز فصل
تعطیل میشــود ،این چالش که
از آن با عنوان بیــکاری فصلی یاد
میشود سالهاســت در این استان
تکرار میشود و تاکنون برنامه موثری
برای مهار آن چارهاندیشی نشده است.
چهارمحــال و بختیاری سالهاســت به
واســطه حجم باالیی از کارگران ساختمانی
در کنار تعطیلی فعالیتهای کشاورزی در فصل
زمستان در نیمه دوم سال با افزایش نرخ بیکاری مواجه
میشود .اگرچه این استان طی سالهای اخیر همواره در بین یکی
از 3استان با آمار باالی بیکاری کشور جای گرفته ،اما معضل بیکاری زمانی
بحرانیتر میشود که در بطن آن بیکاری فصلی نمود پیدا میکند.
رکود مشاغل ساختمانی و کشاورزی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری بیکاری فصلی
را از چالشهای جدی اشتغال استان عنوان کرد و گفت :به واسطه موقعیت

جغرافیایی استان یعنی بهار دیررس و پاییز زودهنگام ،بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی نظیر کشاورزی و ساختوســازهای ساختمانی با رکود و تعطیلی
مواجه میشوند.
حفیظاهلل فاضلی با بیان اینکه بهترین زمان برای رونق کسب و کار در استان
از نیمههای بهار تا مهر اســت ،افزود :در بقیه ماههای سال به دلیل کوتاهی
روز ،ســردی هوا و وقوع بارندگی و ناپایداریهای جوی بسیاری از مشاغل
وابسته به شــرایط آب و هوایی از جمله فعالیتهای کشاورزی و ساختمانی
تعطیل میشوند.
وی با بیان اینکه 22درصد اشــتغال چهارمحال و بختیاری مربوط به بخش
کشاورزی اســت ،تصریح کرد :تعطیلی بخش قابل
توجهی از فعالیتهای کشــاورزی استان در فصل
پاییز و زمستان به طور مستقیم در افزایش نرخ
بیکاری تاثیر میگذارد36 .درصد کارگران
استان را کارگران ساختمانی تشکیل
میدهند که با آغاز فصل سرما عمال
بیکار میشوند.
جزیــر های عمــل کردن
دستگاهها

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی چهارمحــال و
بختیاری با تاکیــد بر اینکه در
همه دنیا برای بیــکاری فصلی
و رفع محدودیتهای شــغلی در
فصول مختلف ســال برنامهریزی
و طراحــی انجام میشــود ،گفت :در
استان ما به واسطه جزیرهای عمل کردن
دستگاهها و نبود یک مدیریت جامع و یکپارچه
تاکنون برنامه موثری برای رفع این معضل طراحی
نشده است.
فاضلی گردشگری زمستانی را یکی از ظرفیتهای کمنظیر استان برای رونق
اشتغال در فصل زمستان دانســت و افزود :برای رفع چالش بیکاری فصلی
میتوان شغلهای جایگزین نظیر گردشگری زمستانی ایجاد کرد در حالی که
بنابر آمار موجود اشتغال در این حوزه متناسب با ظرفیتها نیست.
وی با بیان اینکه ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسئول هماهنگکننده
دستگاههای استان برای تسهیل در امر اشتغال است ،خاطرنشان کرد :برخی

تنگنظری دستگاهها در اعطای مجوزها ،طوالنی کردن روند پیگیری طرحها
و مانعتراشی برای متقاضیان طرحهای مختلف در افزایش نرخ بیکاری استان
نیز موثر هستند که میطلبد در این باره نظارت بیشتری از سوی دستگاههای
باالدستی انجام شود.
پاییز و زمستان ،فرصتی برای رونق مشاغل خانگی

یک کارشناس اشتغال و کارآفرینی ،رونق مشاغل خانگی را یکی از راهکارهای
رفع بیکاری فصلی در استان برشــمرد و گفت :اگر بتوانیم بخشی از اشتغال
فصلی را در ماههای سرد سال به مشاغل خانگی هدایت کنیم ،میتوانیم بخش
زیادی از بیکاری فصلی را مهار کنیم.
شاپور حیدری با بیان اینکه تسهیالت قابل توجهی از سوی دولت به بخش
مشاغل خانگی اختصاص داده شده است ،افزود :با وجود این ،اگر بتوان برای
استانهایی نظیر چهارمحال و بختیاری که نیمی از سال با محدودیت کسب
و کار مواجه هستند ،تسهیالت بیشتری اختصاص داد میتوان گامهای خوبی
در این حوزه برداشت.
وی ،فرهنگســازی درباره کارآفرینی را از دیگر الزامات مهار نرخ بیکاری به
ویژه بیکاری فصلی دانست و اظهار کرد :افراد میتوانند با خالقیت در کسب
و کارهای خــود محدودیتهای فصلی را از میان بردارنــد به ویژه در بخش
کشاورزی با حمایت دولت میتوان با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در فصولی
که امکان کاشت و برداشــت وجود ندارد از تولیدات کشاورزی محصوالت
دیگری تولید و عرضه کرد.
حیدری ،گذر از مشاغل سنتی به سمت مشاغل متناسب با تکنولوژیهای روز
را از دیگر راهکارهای رفع چالش بیکاری برشمرد و گفت :اگر بتوان کشاورزی
را از حالت سنتی خارج یا در فصل زمستان گلخانهها را جایگزین زمینهای
زراعی کرد میتوان به اشتغال در بخش کشاورزی رسید.
به گفته وی ،مشاغلی نظیر چرمسازی و قالیبافی نیز در چهارمحال و بختیاری
از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار اســت که میتواند در فصل سرما در
روستاها که بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی را دارند ،جایگزین شود.
حیدری با بیان اینکه بیکاری فصلی تاثیر محسوسی بر افزایش نرخ بیکاری
استان داشته اســت ،اظهار کرد :هرچند آمار دقیقی درباره بیکاری فصلی
استخراج نشده ،اما واضح است محدودیتهای کسب و کار در فصل زمستان
بخش قابل توجهی از شاغالن را به بیکاران اضافه میکند.
وی ،مهارتآموزی را کلید رفع معضل بیکاری در استان اعالم کرد و گفت :با
آموزشهای فنی و حرفهای در روستاها و حتی در بین فارغالتحصیالن استان،
فرهنگ کارآفرینی تقویت میشود و میتوان حتی در فصل سرما نیز شاهد
رونق اشتغال و کسب و کار بود.

پختسنتیشيرهانگوردراستانمركزي
تولید 700تن شیره

فاطمه چاپاری

خبرنگار

ساالنه  150تا 180هزار تن انگور در تاکستانهای
اســتان مرکزی تولید میشود که سهم روستای
هزاوه از ایــن تولیدات حدود  5هزار تن اســت.
کشــاورزان دیار میرزا محمدتقی خان فراهانی مشــهور به
امیرکبیر با فعالیت در صدها کارگاه شیرهپزی هر سال بخش
عمدهای از محصوالت خود را به فرآوردههایی چون شیره انگور
و باسلوق تبدیل میکنند.
تولیــد فرآوردههایی چون شــیره ،ریشــه در نــوع زندگی
مردمان ایران در گذشــته دارد و کاربرد این واژه در بسیاری
از ضربالمثلهای فارسی نشــانگر همین مساله است .شیره
را میتوان از میوههای مختلفی تهیه کرد ،اما به دلیل فراوانی
انگور در مناطق مختلف ایران ،همه این محصول را با نام انگور
میشناسند.
در روزهایی که صنعت بســتهبندی در کشــور رواج نیافته بود
و امکان پاســتوریزه کردن مواد خوراکی وجود نداشــت ،مردم
به روشهای مختلف ســنتی ،دســت به تولیــد فرآوردههایی
از میــوه و خوراکیهای تــازه برای اســتفاده طوالنی مدت در
زمســتان میزدنــد .از آن جــا که ایــن محصــوالت در کنار
طعم خوشــایند خود ،دارای خواص بســیاری هســتند پس
از گذشــت زمان بســیار ،هنوز هــم مورد اســتقبال مردم
هستند.شــیره انگور در بخشهای مختلف اســتان
مرکزی از جملــه روســتاهای فراهان تولید
میشــود ،اما به دلیــل اقلیم خوب
روســتای هــزاوه ،با غهای
ایــن منطقــه تولیــدات
انبوهــی دارند بــه طوری
که 350هکتــار از باغهای
انگور اســتان در این روستا
قرار دارد.در آســتانه فصل
پاییز ،خانهای در این روستا
نیست که در آن شیرهپزی
انجام نشود .هر ساله در این
روستا حجم زیادی شیره
و باســلوق تولید میشود
که تولیــد این محصوالت
در ســال جاری به دلیل کم آبی
کاهش چشمگیری داشته است.

#همراه «همشهری»
در استانها باشید

«ایرج احمدی» یکی از اهالی روســتای هزاوه به همشهری
میگوید :مساحت کل باغهای روســتای هزاوه ۳۵۰هکتار
اســت که عالوه بر آن در منطقه ُکهمال این روستا هم حدود
۱۵۰هکتار باغ وجود دارد.
وی با بیان اینکه مجموع انگور تولیدی در این روســتا بیش
از ۵هزار تن اســت که بین  ۵۰۰تا ۷۰۰تن شیره از آن تولید
میشود ،میافزاید :شــیرهپزی از اول مهر آغاز شده است و تا
 ۱۵آبان ادامه دارد.
احمدی با بیان اینکه امسال با توجه به عواملی چون کم آبی و
افزایش دمای هوا ،تولید انگور و شیره نسبت به سال گذشته به
یک سوم رسیده است ،اظهار کرد :حدود ۲۰۰کارگاه کوچک
ســنتی شــیرهپزی در هزاوه وجود دارد که محصوالت این
کارگاهها به اراک و مالیر صادر میشود.

پاييز طاق بستان در كرمانشاه
عكس :امير ريزوندى

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

فرهنگسازی برای سرعت گرفتن واکسیناسیون

مسئوالن دانشگاه علومپزشکی استان کردستان اخیرا اعالم کردهاند که در برخی از شهرستانها،
برخی از مردم رغبتی به واکسیناسیون ندارند و عالوه براین موضوع ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
هم کاهش یافت ه و این عوامل سبب ادامهدار شدن پیک پنجم کرونا در کردستان شدهاست .این
موضوع نشان میدهد آموزشهای الزم و فرهنگسازی مناسب دراین زمینه انجام نشدهاست.
مسئوالن مربوط دراستان باید دراین زمینه اقدامهای موثرتری انجام دهند.
سوران احمدی از سنندج

هر ساله حجم زیادی شیره انگور و باسلوق در استان مرکزی تولید میشود
که امسال به دلیل کم آبی کاهش چشمگیری داشته است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی مرکزی با بیان اینکه
اســتان از نظر سطح زیر کشــت انگور و عملکرد باغهای این
محصول ،رتبه نهم کشور را داراست ،اظهار میکند :از آن جا
که باغهای انگور این استان به روش غرقابی آبیاری میشوند،
در خشکسالیهای اخیر با کاهش بار مواجه شدهاند ،ولی چون
انگور محصول مقاومی در برابر کم آبی است ،این کاهش عمال
چشمگیر نبوده.به گفته وی ،اولین مسأله در زمینه تولید انگور
و فرآوردههای آن در استان مرکزی ،استفاده از سیستم کشت
خزنده است که باید به کشت داربستی تغییر پیدا کند .مسأله
بعدی کمبود کارگاههای فرآوری توزیع انگور و کشمش در این
استان است به طوری که در حال حاضر فقط 2واحد فرآوری
در استان مرکزی فعال اســت در حالی که به 3واحد فرآوری
دیگر نیاز داریم.
کم بودن تعداد تعاونیهای فعال انگور در اســتان مرکزی از

دیگر مشکالتی اســت که میتوان به آن اشاره کرد .عالوه بر
آن نبود زنجیرههــای ویژه انگور در اســتان مرکزی از دیگر
دغدغههای باغداران این استان است ،زیرا یک تولیدکننده باید
همزمان به دنبال تهیه نهاده و بازار فروش و بستهبندی و غیره
باشد در حالی که هر کدام از این موارد تخصصهای ویژهای
میطلبد.
تهران؛ بازار هدف شیره انگور

صنایع تبدیلی اســتان مرکزی در زمینه مشــتقات انگور به
طور عمده در شهرســتان خنداب و روستای هزاوه قرار دارد.
واحدهای شهرستان خنداب بیشتر در حوزه تولید کشمش و
واحدهای روستای هزاوه در تولید شیره این میوه فعال هستند.
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی
اســتان مرکزی در این باره به همشــهری

میگوید :تهران از مهمترین بازارهای هدف صادرات داخلی
شیره هزاوه است ،اما صادرات خارجی این محصول به شکل
غیرمستقیم انجام میشود ،زیرا صادرات محصول به خارج از
کشور نیازمند دریافت استاندارهای خاص و هزینهبر و از عهده
واحدهای کوچک واقع در استان خارج است.
به گفته «علی صفری» تولیدات ســنتی این محصول بسیار
بیشــتر از تولیدات واحدهای دارای پروانه است .مدیر صنایع
تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان ،کمبود نقدینگی را از
مشکالت مهم واحدهای تبدیلی میداند که تولیدکنندگان
شیره هم با این مسأله دست و پنجه نرم میکنند.کم آبی اخیر
با کاهش کمیت و کیفیت بار انگور در سال جاری از مواردی
اســت که در کاهــش تولیدات
واحدهای صنایع تبدیلی تاثیر
گذاشته است.

کافی نبودن واحدهای فراوری

انگور در بین محصوالت باغی بیشــترین ســهم از سطح زیر
کشت را در استان مرکزی به خود اختصاص داده است.
به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی،
در حال حاضر در 16هزار و 200هکتار از زمینهای کشاورزی
استان مرکزی انگور کشت میشود.
«علی اصغر زارعی» به همشــهری میگوید :به طور متوسط
حاصل عملکرد باغهای انگور اســتان مرکــزی 12هزار تن
بود که به دلیل ســرمازدگی ابتدای امسال ،محصول
تاکستانهای این اســتان نسبت به سالهای
گذشــته کاهــش یافت و بــه میزان
مطلوب نرسید.
وی با بیــان اینکه 70درصد
باغهای انگور استان مرکزی
را انگورهای بیدانه ســفید
و قرمــز تشــکیل میدهد
و 30درصــد باقــی مانــده
شــامل انگورهای عسگری،
فخــری ،یاقوتی و ...اســت،
میافزاید :از این محصوالت،
فرآورد ههــای جانبــی از
جمله کشمش ،شیره انگور،
مربا ،کنتســانتره ،باسلوق و
دیگر مشــتقات به تولیــد و مصرف
میرسد.

موبایل را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن ،حتی عکس و فیلم در تلگرام،
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