
روايت اداره كشور
زيرفشار تحريم

 وزارت اقتصاد: اقدامات دولت و بانک مرکزی جلوی رشد 32 درصدی پایه پولی
و 26درصدی نقدینگی را گرفت

 اسحاق جهانگیری: برخي نامزدها، خرابی اوضاع را تنها به دولت ارجاع دادند
و نگفتند چه جریانی نگذاشت تحریم ها لغو شود

نگاه نگران اقتصاد ایران به سیاست هاي دولت سیزدهم

فقدان مدير 
فرهنگی محبوب

20خرداد
آغاز رقابت 

نامزدهای شوراها

بیشــتر از یــک ســال از شــیوع 
ویــروس کرونا مي گــذرد و هنوز 
این ویروس جان افــراد زیادي را 
مي گیــرد. علــي مرادخانــي که 
معاونت هنري وزارت ارشــاد را در 
دوره اول ریاست جمهوري روحاني 
برعهده داشــت هم روز گذشته از 
دنیا رفت. علــي مرادخاني حدود 
یک مــاه پیــش به دلیــل ابتال به 
ویروس کرونا به مــدت 3هفته در 
بیمارستان بستري شد و پس از یک 
هفته به دلیل عوارض ناشي از این 
بیماري بار دیگر راهي بیمارستان 
شــد. او پس از تحمــل چند روز 
بیماري در نهایت صبح روز دوشنبه 
)۱۷خردادمــاه( دارفانــي را وداع 

گفت. صفحه22 را بخوانید. 

با اعالم رسمي نتیجه اعتراض ۱۰هزار 
نفر به رد صالحیتشــان در انتخابات 
شوراهاي شهر و روســتا، رسما زنگ 
رقابت هاي شهر به صدا درآمده است 
و جریان هاي سیاســي بــه زودي از 
فهرست هاي انتخاباتي شان رونمایي 
خواهند کرد. رقابت هــاي داوطلبان 
پارلمان شهري، در حالي آغاز مي شود 
که حاصل روند رسیدگي به اعتراضات 
منجر به تغییر شــرایط 8شهري که 
ردصالحیت کاندیداهایشــان سبب 
شده امكان رقابت و برگزاري انتخابات 
را از دســت بدهند، نشــده اســت و 
هنوز اصالح طلبان بــه رد صالحیت 
گســترده کاندیداهایشان معترضند؛ 
هرچند حمیدرضــا کاظمي، رئیس 
هیأت نظارت بــر انتخابات مي گوید 
که این 8شهر به دلیل کمبود داوطلب 
از حدنصــاب افتاده انــد. صفحه2 را 

بخوانید.
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 تسلیت رهبر معظم انقالب
در پي درگذشت حجت االسالم محتشمي پور

یادداشت
فهيمه طباطبايي ؛ دبیر گروه جامعه

 نخستین مستندهاي تبلیغاتي، گفت وگوهاي رادیویي 
و تلویزیوني و مناظره هاي انتخابات ریاست جمهوري 
ســال۱4۰۰ در حالي از صدا وســیما  پخش شد که 
نامزدهاي انتخاباتي کمترین وقت خود را براي پاسخگویي به چالش ها و معضالت 
اجتماعي ایران اختصاص داده  و از کنــار بحران هاي متعدد جامعه ایراني بي توجه 
عبور کرده اند؛ موضوعي که باعث اعتراض شــدید جامعه شناســان، کارشناسان 

آموزشي، فرهنگي و ورزشي کشور شده است.
 اگرچه اعالم شده مناظره دوم به مسائل سیاسي-اجتماعي اختصاص خواهد داشت 
اما مثل روز روشن اســت که در آن مناظره نیز به تجربه سال هاي گذشته، مسائل 
اجتماعي زیر انبوه گردوغبار سوءتفاهمات و مجادالت سیاسي  گم خواهد شد و مردم 
و افكار عمومي از شنیدن دیدگاه ها و برنامه هاي نامزدهاي تصدي مهم ترین سمت 
اجرایي کشور، درباره مهم ترین معضالت اجتماعي کشور،  محروم خواهند ماند. در 

این زمینه نكات ذیل حائز اهمیت است.
در شرایط پیچیده، دشوار و تقریبا بي سابقه فعلي کشور، تفكیک شاخص ها 

و مولفه هــاي اقتصــادي از پیامدهــا و داللت هاي 1
اجتماعي، تقریبا ممكن نیست. ایران در سال هاي گذشته با 

دشوارترین رژیم تحریمي وضع شده علیه یک کشور در تاریخ معاصر دست به گریبان 
بوده و این تحریم ها پیامدهاي اجتماعي روشني داشته است. 

طلســم 2۰ ســاله فوتبال ایران در خاك بحرین با درخشــش 
لژیونر هاي ایراني باالخره شكسته شــد تا امیدهاي اسكوچیچ و ورزش

شاگردانش براي رسیدن به جام جهاني زنده بماند.
 بازي سرنوشت ســاز با بحرین با پاس هاي اشتباه ملي پوشان ایران آغاز شد اما 

آن ها خیلي زود از زیر فشار خارج شدند و مالكیت توپ را در اختیار گرفتند.  
نمایش شاگردان اســكوچیچ در نیمه اول چنگي به دل نمي زد اگرچه برتری 

نسبی داشت. 
 اسكوچیچ در آغاز نیمه دوم ســامان قدوس آماده را به زمین فرستاد تا ایران 
هجومي تر کار را دنبال کند.  این تعویض به بهترین شكل ممكن جواب داد و با 

آزادشدن وحید امیري گره بازي براي ایران باز شد. 
ســردار آزمون در دقایق 54 و 6۱ روي پاس هاي طالیي طارمي، 2 بار دروازه 
بحرین را باز کرد و در ادامه هم این خود طارمي بود که روي پاس نوراللهي در 

دقیقه ۷9 گل سوم را زد و کار را تمام کرد.
آزمون و طارمي که فصلي رویایي را در اروپا پشت سر گذاشته اند، با کمک قدوس 
و البته وحید امیري که نقشي کلیدي روي گل اول بازي داشت، گره جام جهاني 

را براي ایران باز کردند. 
حاال ایران با ۱2 امتیاز پشت سر عراق ۱4 امتیازي ایستاده و بحرین ۱2 امتیازي 
با یک بازي بیشتر جایگاه سوم گروه را در اختیار دارد. ایران برای صعود به عنوان 
صدرنشین گروه، عالوه بر کامبوج، باید عراق را هم ببرد ولی ممكن است بدون 
نیاز به نتیجه بازی روز آخر مقابل عراق، به عنوان تیم دوم هم به مرحله نهایی 

انتخابی جام جهانی برسد.

 تیم ملي ایران با درخشش سردار و طارمي 
از بحرین انتقام گرفت

 مناظره؛  معضل سياست زدگي
و فقدان نگاه اجتماعي

 رويای جام جهانی زنده ماند

خرماپزان در بهار
 سیستان وبلوچستان، بوشهر و خوزستان 

در روزهاي گذشته دماي باالي 5۰درجه را تجربه کردند
هواشناسي مي گوید این گرما تا هفته آینده ادامه دارد

طي روزهاي گذشــته  دماي هوا در برخي مناطق سیستان وبلوچســتان به باالي 
5۰درجه رســید تا جایي که موجب فوت 2نفر شد. عالوه بر سیستان وبلوچستان، 
بوشهر و خوزستان هم در روزهاي گذشــته دماي باالي 5۰درجه را تجربه کردند 
که شرایط سختي را براي شــهروندان رقم زد؛  این دما به گفته شهروندان، دمایي 
است که باید در فصل تابستان و خرماپزان اتفاق مي افتاد نه در روزهاي پایاني بهار.  

صفحه6 را بخوانید.

صفحه2

انا هلل و انااليه راجعون
درگذشــت مبارز انقالبي، حجتاالسالموالمسلمينسيدعلياكبرمحتشميپور 
را به خانواده ایشان تســلیت مي گویم. فقدان این مجاهد خستگي ناپذیر راه آرمان هاي 
انقالب اسالمي و قدس شریف و یار امام راحل، ضایعه بزرگي است. براي ایشان رحمت 
الهي و براي خانواده گرامي ایشان، دوســتان و همراهان آن مرحوم در این سال ها، صبر 

پيروز حناچيجزیل مسئلت دارم.

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت مرحوم عليمرادخاني از مدیران برجسته و باسابقه فرهنگي هنري 
را به خانواده ایشــان و جامعه فرهنگي کشور تسلیت عرض مي کنم. نقش آن 
مرحوم در اعتالي فرهنگ کشورمان بي بدیل بود. براي ایشان رحمت الهي و 

براي خانواده داغدیده صبر مسئلت دارم.
پيروز حناچي

ضمیمه امروز همشهری استانی
     زندگی در سعدالسلطنه

   مطالبه کرمان،  عدالت اجتماعی  و حل مشکل کم آبی
  ایجاد اشتغال در کردستان  با تکیه بر ظرفیت های مرز

بزرگترين کاروانسرای سرپوشیده جهان در بافت تاريخي قزوين سرپاست

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند

ادامه در 
صفحه10

به زودی در ایستگاه های مترو تهران

سفرهای خواندنی
با همشهری در مترو

 ضمیمه رایگان
روزنامه همشهری

علي مرادخاني، مدیر باسابقه 
 فرهنگي، دیروز در 63سالگي 
به دلیل ابتال به کرونا درگذشت

   به دلیل کمبود کاندیدا
 امكان برگزاري انتخابات 

در 8 شهر  وجود ندارد

»ساماندهي پيام رسان ها« 
در مسير صحن مجلس
 رضا تقی پور، نماینده مردم تهران:
طرح ساماندهی پيام رسان های اجتماعی 
 در نوبت صحن قرار دارد اما 
تغييرات زيادی کرده است

انا هلل و انااليه راجعون
ضایعه درگذشت عليمرادخاني، مدیر موزه موسیقي و معاون سابق امور هنري 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي را به خانواده آن مرحوم تسلیت مي گوییم. 
تالش هاي ایشــان براي اعتالي فرهنگ و هنر ایران از یادها نمي رود. خداوند 

قرین رحمتش فرماید.
مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران

بازگشت همه به سوي اوست
 بــا دریغ و درد ، فقــدان عليمرادخانــي مدیر فاضــل ، تاثیرگذار 
و فرهنگ شــناس ایران را به جامعه هنری کشــور و خانــواده آن عزیز  

تسلیت می گویم.
ابوالحسن رياضي

صفحه  هاي 4 و 5
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براســاس برنامه اعالمي ســتاد انتخابات صداوســيما، امروز 
)سه شــنبه، 18خردادمــاه( دوميــن مناظــره كانديداهاي 
سيزدهمين انتخابات رياســت جمهوري برگزار خواهد شد و 
7كانديداي تأييد صالحيت شده قرار اســت از ساعت 17بار 
ديگر در مقابل يكديگر بنشينند و پاسخگوي سؤاالت مجري 

مناظره باشند.
دومين مناظره، احتماال با محوريت موضوع هاي سياســي و 
اجتماعي ،  به مدت 3 ساعت به صورت زنده از شبكه يك سيما 
درحالي امروز برگزار مي شــود كه گويا حاشــيه هاي مناظره 
نخست كه با موضوع اقتصادي انجام شد، همچنان ادامه دارد و 

به مناظره دوم هم كشيده شده است.
 پس از پايان مناظره نخســت به دليل حجم زياد انتقاداتي كه 
عليه عملكرد اقتصــادي دولت صورت گرفــت و بعضا حالت 
تخريب داشت، علي ربيعي، ســخنگوي دولت طي نامه اي به 
علي عسگري، رئيس ســازمان صدا و ســيما از او خواست به 
نماينده دولت فرصت بدهد تا به اتهامات مطرح شــده توسط 

نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري پاسخ دهد.
به رغم درخواست دولت و در پيش بودن دور دوم مناظرات اما 
صداوسيما تا لحظه تنظيم اين گزارش، به نامه سخنگوي دولت 
خطاب به رئيس سازمان صداوسيما مبني بر اختصاص فرصت 
پاسخگويي به دولت پيرامون ادعاهاي كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري در جريان مناظره نخست، پاسخي نداده است.

 البته واكنــش دولتي ها به ادعاهاي مطرح شــده ازســوي 
5كانديداي اصولگرا در مناظره نخســت و سكوت رسانه ملي 
نسبت به درخواست دولت محدود به نامه ربيعي نشد و اسحاق 
جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهوري نيــز ديروز در يك 
رشته توييت، از صداوسيما خواســت امكان پاسخگويي وزرا، 
كارشناسان و نخبگان را فراهم كند. وي نوشت:» اگر فهم مسائل 
واقعي كشــور و راه حل هاي به دور از شعار و تبليغات سياسي 
مدنظر باشد بايد صداوسيما امكان پاسخگويي وزرا و اظهارات 
نخبگان و كارشناسان مطلع را فراهم كند. تنها با گروه خود به 
قاضي رفتن خود را راضي كردن اســت. جهانگيري همچنين 
با اظهــار تعجب از برنامه ريــزي و اجراي نخســتين مناظره 
كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، از طرح نشدن سؤاالتي 

درباره تحريم هاي ظالمانه و آثار اقتصادي آن و همچنين بحران 
كرونا و پيامدهاي آن بر اشتغال و معيشت مردم انتقاد كرد.

سكوت صدا و ســيما در قبال اعتراض دولت به اتهام زني ها و 
تخريب ها در حالي است كه ديروز ستاد حاميان ابراهيم رئيسي 
اعالم كرد: پيرو نامه رسمي نماينده ســيدابراهيم  رئيسي به 
كميته تبليغات انتخابات صداوســيما، پس از رسيدگي هاي 
صورت گرفته، اعتراض ستاد انتخاباتي رئيسي را وارد دانسته 
و مدت 5 دقيقه زمان جهت پاســخگويي بــه اتهامات آقايان 
مهرعليزاده و همتي براي سيدابراهيم رئيسي منظور خواهد شد.

پيش تر محمدمهدي اسماعيلي، نماينده سيدابراهيم رئيسي 
در نامه اي به رئيس كميســيون تبليغات سازمان صداوسيما 
خواســتار اختصاص فرصتي به اين كانديدا شد تا رئيسي به 
آنچه »ايراد افترا« ازســوي همتي و مهرعليزاده خوانده شده، 

پاسخ دهد.
سازمان صداوســيما تا لحظه تنظيم اين گزارش در قبال اين 
ادعاي ستاد ابراهيم رئيسي موضعي نگرفته است و نه خبر را 

تأييدكرده است و نه تكذيب؛ ســكوتي كه واكنش عبدالناصر 
همتي را هــم به دنبال داشــت. او در حســاب توييتري خود 
خواســتار اختصاص فرصت 20دقيقه اي براي پاسخگويي به 
سخنان 5كانديداي اصولگرا شد. همتي دراين توييت كه در آن 
از دو هشــتگ »آزمون عدالت« و »پنج در برابر يك« استفاده 
كرده بود، نوشــت: »در جريان مناظره، نامزدهاي پوششي به 
همراه نامزد اصلي، 29بار با بردن اسم بنده، به من تهمت زدند. 
با توجه به اينكه به رقيب اصلي بنده 5دقيقه فرصت اضافي داده 
شد، بنابر محاسبات انجام شــده بايد 20دقيقه فرصت اضافي 

براي پاسخگويي به بنده هم اختصاص يابد.«
حال بايد ديد در مناظــره امروز كه بــا محوريت موضوعات 
سياســي و اجتماعي برگزار خواهد شد، صداوسيما از مطالبه 
عدالت در پاســخگويي ســربلند بيرون مي آيد يا اينكه فقط 
كانديداي اصلي اصولگرايان فرصت پاســخگويي به ادعاهاي 

مطرح شده را مي يابد.
 سيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري 28خرداد ماه 

برگزار مي شود و كانديداها فرصت حضور در 3 دور مناظره  را كه 
به صورت جمعي برگزار مي شود  دارند. شكل و سبك برگزاري 
اين مناظره ها انتقاداتي را به دنبال داشته است و گفته مي شود 
به دليل گروهي بودن آن، زمان كمي كه در اختيار هر كانديدا 
قرار مي گيرد و همچنين تعدد سؤاالت مانع شكل گيري فضاي 

رقابتي بين كانديداها شده است.
عبدالناصر همتي، عليرضا زاكاني، ابراهيم رئيســي، ســعيد 
جليلي، محســن رضايي، محســن مهرعليزاده و اميرحسين 

قاضي زاده هاشمي 7كانديداي انتخابات پيش رو هستند.

امروز دومين دور مناظره تلويزيوني نامزدها با موضوع سياسي و اجتماعي برگزار مي شود
كانديداها در پيچ مناظره دوم 

رهبری

ديپلماسی

يادبود

تسليت رهبر معظم انقالب در پي 
درگذشت حجت االسالم محتشمي پور

حضرت آيــت اهلل خامنــه اي در پيامي درگذشــت روحاني مجاهد 
حجت االسالم سيدعلي اكبر محتشمي پور را تسليت گفتند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر 
انقالب اسالمي به اين شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
درگذشــت روحاني مجاهد جناب حجت االسالم آقاي سيدعلي اكبر 
محتشمي پور رحمت اهلل عليه را به خاندان مكرم ايشان تسليت عرض 
مي كنم. فعاليت هاي مبارزاتي آن مرحوم كه به خدمات انقالبي ايشان 
در دوران جمهوري اسالمي و مسئوليت هاي مهم و آنگاه به جانبازي بر 
اثر اقدام تروريستي دشمنان منتهي شد، سابقه ارزشمند و افتخارآميزي 
است كه مشمول تفضالت الهي و ذخيره اُخروي براي ايشان خواهد بود 
ان شاءاهلل. از خداوند متعال رحمت و مغفرت براي آن مرحوم و صبر و 

سكينه براي بازماندگان محترم مسئلت مي كنم. سيدعلي خامنه اي

پرونده هسته اي روي ميز شوراي حكام 
نشست فصلی شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ديروز با 
حضور 35كشور عضو آغاز به كار كرد. گفته مي شود موضوع هسته اي 
ايران در دســتور كار اين نشســت يك هفته اي قرار خواهد داشت. 
نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به دليل رعايت 
پروتكل هاي كرونايي، به صورت مجازي برگزار مي شــود و تا جمعه 
ادامه خواهد داشت.  به گزارش ميزان، رافائل گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، ديروز پيش از آغاز به كار نشست شوراي حكام 
در بيانيه اي، مدعي شد كه از ايران مي خواهيم به پرسش هاي ما بدون 
تأخير پاسخ دهد؛ عدم همكاري ايران، ما را از تضمين ماهيت صلح آميز 
برنامه هسته اي اين كشور بازمي دارد. وي در بخش ديگري ادعا كرد: 
رايزني هاي فني با ايران احتماال نتايج اميدوار كننده اي در پي نداشته 
باشد. پيش تر مديركل آژانس در گزارش خود ميزان تقريبي ذخاير 
اورانيوم غني شده ايران را تقريبا 1۶برابر ميزان مجاز در توافق هسته اي 
برجام اعالم كرده و در مصاحبه با رســانه ها گفته بود كه غني سازي  
اورانيوم در ايران در سطح »كشورهاي سازنده بمب« انجام مي شود؛ 
ادعايي كه پاسخ ايران را در پي داشت و علي اكبر صالحي، رئيس سازمان 
انرژي اتمي در پاسخ به اين ادعا اعالم كرد كه ايران تاكنون بيشترين 
تالشش را براي همكاري واقعي با آژانس انجام داده و شفاف سازي  ها 

و پاسخ هاي الزم را ارائه كرده و براي همكاري بيشتر آمادگي دارد.

درگذشت روحانی انقالبي

حجت االسالم علي اكبر محتشمي پور، وزير سابق كشور و عضو مجمع 
روحانيون مبارز بر اثر ابتال به كرونا صبح دوشــنبه در 75سالگي در 
بيمارستان خاتم االنبياي تهران درگذشت. او 10سال آخر عمر خود را 

در نجف زندگي كرد و به ايران نيز رفت وآمد داشت.
محتشــمي پور پيش از پيروزي انقالب اســالمي عليه رژيم پهلوي 
مبارزه مي كرد. او در ســال1341براي نخستين بار دستگير شد و در 
سال1345پس از تبعيد امام به تركيه و نجف عازم عراق شد و تا زمان 
پيروزي انقالب در سال 1357بيشتر زمان خود را خارج از ايران گذراند. 
او در پاريس به امام پيوست و مسئول ارتباطات دفتر امام در نوفل لوشاتو 
شــد.  براســاس گزارش جماران، بعد از پيروزي انقــالب، علي اكبر 
محتشمي پور در فاصله سال هاي 1357تا 1359عضو دفتر امام خميني 
در پاريس، تهــران و قم بود. او همچنين در ســال 1359عضو هيأت 
منتخب امام براي بررسي بنياد مستضعفان بود. او در همين سال نماينده 
امام و مدير صداي جمهوري اســالمي و نيز عضو شوراي سرپرستي 
سازمان صدا و سيما بود. محتشــمي پور از سال13۶0به عنوان سفير 
جمهوري اسالمي ايران در سوريه فعاليت مي كرد. او در دوران سفارتش 
اقداماتي انجام داد؛ از جمله تشكيل گروه هاي اسالمي به ويژه حزب اهلل 
لبنان و نيز هسته هاي مقاومت. در بهمن ماه سال 13۶2صهيونيست ها 
براي او بسته اي انفجاري ارسال كردند و به اين صورت او هدف حمله 
تروريستی با  انفجار بمب قرار گرفت كه بر اثر آن از ناحيه چشم، گوش و 
هر دو دست آسيب ديد و يك دست او از مچ قطع شد. او وزير كشور در 
كابينه ميرحسين موسوي از سال13۶4تا 13۶8و نماينده مردم تهران 
در دوره سوم و ششم مجلس و مشاور اجتماعي سيدمحمد خاتمي از 
سال137۶تا 1378بود. سوابق محتشمي پور در پيام تسليت مجمع 
روحانيون مبارز به مناسبت درگذشت اين چهره مبارز انقالبي نيز قابل 
توجه است؛ »در دوران وزارت كشور خدمات ارزنده اي به كشور و مردم 
ارائه كرد. او از مؤسسين مجمع روحانيون بود و از آغاز تاسيس تا واپسين 
روزهاي حيات طيبه اش عضو فعال شوراي مركزي و كميته سياسي اين 
مجمع بود. او در مجلس ششم از نمايندگان شاخص و تأثير گذار و مدافع 
ارزش هاي واالي خط امام به شــمار مي رفت. در انتخابات پرماجراي 
رياست جمهوري سال 88 از سوي ميرحسين موسوي مسئول كميته 
صيانت از آرا شد و پس از اتفاقات تلخ آن سال ها به نجف اشرف مهاجرت 
كرد و پيگير نشر انديشه هاي امام خميني بود تا اينكه ويروس منحوس 
كرونا سراغش آمد و در صبحگاه 17 خرداد به سوي معبود پرواز كرد.« 
طيف گســترده اي از مقامات و چهره هاي سياســي درگذشت اين 
چهره انقالبی را تســليت گفتند. رهبر معظم انقالب، حسن روحاني 
رئيس جمهور، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس، ابراهيم رئيسي رئيس 
قوه قضائيه، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه، سيدحســن خميني توليت حرم بنيانگذار 
انقالب اسالمي، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و علي شمخاني 
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پيام هاي جداگانه اي سوابق انقالبي او را 

ستودند و يادش را گرامي داشتند.

چه تعداد از مردم داخل ايران مي توانند 
رأي بدهند؟

نظرسنجي هايي كه در روزهاي اخير پيرامون ميزان 
مشــاركت مردم در انتخابات 28خردادماه منتشر 
شده ، نشان مي دهد در شرايط كنوني حدود 38درصد 
مخاطبان گفته اند حتما در پاي صندوق هاي رأي حاضر 
مي شوند. ازسوي ديگر براساس اعالم سيداسماعيل 
موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات كشور، در انتخابات 
پيش رو، 59ميليون و310هزارو307نفر واجد شرايط 
رأي دادن هستند؛ آماري كه نشان مي دهد اگر سطح 
مشاركت در انتخابات پيش رو را حدود 40درصد ارزيابي 
كنيم، آن وقت بيش از 23ميليون نفر بايد رأي بدهند. 
حال اگر ميزان مشاركت كنندگان در انتخابات را در مرز 
50درصد درنظر بگيريم، بيش از 29ميليون نفر بايد در 

پاي صندوق هاي رأي حاضر شوند.
موســوي عالوه بر ارائه آماري درباره تعداد واجدان 
شرايط رأي دادن در كشور، به تدارك شعبه هاي اخذ 
رأي هم اشــاره مي كند و مي گويد كه بيش از 72هزار 
شعبه اخذ رأي در سراسر كشور پيش بيني شده است 
كه به عنوان شعبه هاي ثابت و سيار، كار اخذ رأي را در 

28 خرداد انجام مي دهند.
وي همچنين ادامه مي دهــد: تعرفه هاي هركدام از 4 
انتخابات )رياست جمهوري، شوراهاي اسالمي شهر 
و روســتا، مياندوره اي مجلس و مياندوره اي مجلس 
خبرگان رهبري( براساس تعداد افراد مورد نياز طراحي 

و چاپ شده است.
سخنگوي ستاد انتخابات كشور اضافه مي كند: در 24 
شهر مركز اســتان و البته به غير از تهران، انتخابات 
به صورت الكترونيك برگزار خواهد شد. بنابراين در اين 
مراكز استان ها از تعرفه كاغذي استفاده نمي كنيم و از 
صندوق هاي رأي معمول نيز استفاده نخواهيم كرد، بلكه 

صندوق هاي رأي الكترونيك خواهيم داشت.

ث
مك

صدور قرار مجرميت برای عنابستانی
طبق كيفرخواست و بنا به اعالم پليس براي نماينده سبزوار در 3 مورد قرار مجرميت صادر شده است

 پس از 4 ماه رئيس پليس تهران خبر داده 
كه طبق كيفرخواســت در 3 مورد براي مجلس

علي اصغر عنابســتاني، نماينده مجلس 
يازدهم قرار مجرميت صادر شده. سردار حسين رحيمي 
كه از نخستين حاميان سرباز راهنمايي و رانندگي بود 
گفته كه نيروي انتظامي همچنان اين موضوع را از مسير 
قانون »بجد« دنبال مي كند. اما اين ماجرا يك ســويه 
ديگر هم دارد و آن شكايت نماينده مجلس از سرباز و 
پليس است. عنابستاني در آخرين گفت وگوي خود در 
اســفند ماه 99 تأكيد كرده كه عالقه اي به گفت وگو 
دراين باره ندارد اما از نيروي انتظامي و سرباز به دليل 
توهين شكايت كرده است. شكايت نيروي انتظامي اما 
از همان آغاز در دادستاني مطرح شده و طبق روال بايد 
پيش از دستگاه قضا در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
مورد رســيدگي قرار مي گرفت. موسي غضنفرآبادي 
ســخنگوي هيأت نظارت بر رفتار نماينــدگان اما در 
آخريــن اظهارنظرش در ايــن زمينه گفتــه بود كه 
رسيدگي به پرونده عنابستاني جزو اولويت هاي مجلس 
نيست و هيأت نظارت موضوعات ديگري در دستور كار 

دارد.

ماجرا چه بود؟
 ماجرا از چهارم بهمن ماه و انتشــار ويدئويي از ســرباز

 22 ســاله راهنمايي و رانندگي، عابد اكبري آغاز شد. 
اكبري در ايــن ويدئو ادعا مي كرد كه از ورود ماشــين 
نماينده مجلس به خط ويژه جلوگيري كرده و به همين 
دليل از نماينده سيلي خورده است. در اين ويدئو چند 
نفري نيز ادعاي اكبري را تأييد كردند. پس از آن فيلمي 
از لحظه ضرب وشتم سرباز راهنمايي و رانندگي به وسيله 
نماينده مجلس يازدهم منتشر شد. هرچند فيلم چندان 
واضح نبود و باز هم جاي ابهاماتي را باقي گذاشت. نيروي 
انتظامي به سرعت از سرباز خود حمايت و تأكيد كرد كه 
مستنداتي براي اثبات ادعاي سيلي زدن نماينده مجلس 
دارد. علي اصغر عنابســتاني اما ابتدا موضوع را به كلي 
تكذيب كرد و خود را »مظلوم« دانست. عنابستاني حتي 
ادعا كرد كه سرباز پليس با باتوم به او ضربه زده است. اما 
پس از 3 روز و با افزايش فشار رسانه اي و خشمگين بودن 

افكار عمومي، از مردم و حوزه انتخابيه خود عذرخواهي 
كرد و حتي در توييتي از عابد اكبري به دليل رعايت قانون 
تشكر كرد. او البته در ويدئوي منتشر شده باز هم به شكل 
مستقيم و روشن سيلي زدن به سرباز را تأييد نكرد و فقط 
گفت كه »اينجانب بايد بيشتر به خود مسلط مي بودم و 

در همان حد عصبانيت نيز اشتباه كردم.«

سكوت طوالني مجلس يازدهم
محمدباقر قاليباف در نخستين ساعات پس از حادثه 
در توييتي نوشت كه دستور پيگيري آن را صادر كرده 
است. اين نخستين و آخرين اظهارنظر رئيس مجلس در 
اين زمينه بود. اما چند روز بعد برخي نمايندگان ازجمله 
حســينعلي حاجي دليگاني در نطق ها و تذكرهايشان 
خواستار عذرخواهي نيروي انتظامي و پليس از مجلس 
شدند. در همان روزها خبري نيز از صدور مجوز تردد 
در خط ويژه براي نمايندگان منتشر شد ولی اين خبر 
مربوط به سال 97 بود و چنين مجوزي نيز صادر نشده 
بود. اما نقطه عطف ديگر ماجرا ادعاي روزنامه همدلي 
درباره جابه جايي عابد اكبري به خشكشــويي ناجا و 
سخت تر شدن شرايط ســربازي اش بود. موضوعي كه 
ســردار رحيمي، رئيس پليس تهــران آن را تكذيب 
كرد و گفت كه اكبري در همان پســت خود مشغول 

خدمت است.
حاال پس از 4  ماه به نظر مي رسد كه نيروي انتظامي هنوز 
پيگير شــكايت خود از نماينده مجلس است. مجلس 
يازدهمي ها امــا ترجيح مي دهند كه ايــن پرونده در 

سكوت مشمول مرور زمان و به فراموشي سپرده شود.

آغاز رقابت كانديداهاي شوراهاي شهراز 20خرداد
  به دليل كمبود كانديدا امكان برگزاري انتخابات در 8 شهر  وجود ندارد

  با اعالم رسمي نتيجه اعتراض 
10هزار نفر به رد صالحيتشان شوراها

در انتخابات شوراهاي شهر و 
روستا، رســما زنگ رقابت هاي شهر به صدا 
درآمده است و جريان هاي سياسي به زودي از 
فهرست هاي انتخاباتي شان رونمايي خواهند 

كرد.
رقابت هــاي داوطلبان پارلمان شــهري، در 
حالي آغاز مي شود كه حاصل روند رسيدگي 
به اعتراضات منجر به تغيير شرايط 8شهري 
كه ردصالحيت كانديداهايشــان سبب شده 
امكان رقابت و برگزاري انتخابات را از دســت 
بدهند، نشده است و هنوز اصالح طلبان به رد 
صالحيت گسترده كانديداهايشان معترضند؛ 
هرچنــد حميدرضا كاظمــي، رئيس هيأت 
نظارت بر انتخابات مي گويد كه اين 8شــهر 
به دليل كمبود داوطلب از حد نصاب افتاده اند. 
به گفته حميدرضا كاظمي در شهرهاي كشور 
51 هزار و ۶00 نفر نام نويســي كرده بودند 
كه پس از رســيدگي هيأت هاي اجرايي در 
سراسر كشور و سپس هيأت نظارت استان ها 
و شهرســتان ها در سراسر كشــور، بحث رد 
صالحيت 11هزار و 397نفر مطرح شــد كه 
8هزار و 85نفر اعتراض كردند. ۶هزار و 398نفر 
هم به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور 
اعتراض كرده بودند كه صالحيت هزار و 472 
نفر مورد تأييد قرار گرفت و به وزارت كشــور 
اعالم شــد. بزرگي اين اعداد وقتي مشخص 
مي شود كه در كنار آمار رد صالحيت شده هاي 
دوره قبلي انتخابات شوراي شهر پنجم مقايسه 
شود؛ جايي كه كمتر از 2هزار نفر از داوطلبان 
رد صالحيت شــدند. اما اين دوره كه تركيب 
هيأت نظارت بر انتخابات از نمايندگان نزديك 
به جريان پايداري در مجلس تشــكيل شده 
حتي از 12عضو فعلي شــوراي شهر تهران 

ابتدا فقط 2نفر و پس از اعتراض 5عضو ديگر 
تأييد صالحيت شدند. كرج، اصفهان، رشت، 
سمنان و شــيراز نيز ازجمله ديگر شهرهايي 
بودند كــه رد صالحيت داوطلبــان در آنها 
خبرساز شــد و اصالح طلبان از ردصالحيت 
80درصدي كانديداهايشان در برخي از اين 
شــهرها خبر دادند. همچنين به گفته رئيس 
هيأت نظارت قرار است تا پس از انتخابات براي 
8شهري كه انتخابات آنها به حد نصاب نرسيده 
»تدبيري« انديشيده شود. شهر بخشايش در 
آذربايجان شرقي، شهر اشترجان در اصفهان، 
شهرهاي طرج و سده، كامفيروز و حسن آباد 
در فارس، شهر توره در مركزي و شهر ليردف 
در هرمزگان 8شهري هستند كه به دليل رد 
صالحيت كانديداها امكان برگزاري انتخابات 
ششــمين دوره شهر و روســتا در آنها ميسر 
نيست.  انتخابات ششــمين دوره شوراهاي 
شهر و روستا 28خرداد ماه همزمان با انتخابات 
سيزدهمين دوره رياســت جمهوري برگزار 
مي شود و از 20خرداد فرصت تبليغات براي 

كانديداهاي اين رقابت ها شروع خواهد شد.

انتقــاد همه جانبه بــه عملكرد هيأت 
نظارت

رد صالحيــت اصالح طلبان در شــهرهاي 
مختلف تاحدي بوده كه چهره هاي شاخص 
جبهه اصالحات فرصــت حضور در رقابت ها 
را به دست نياوردند و از 12عضو شوراي فعلي 
شهر تهران فقط 7تن احراز صالحيت شدند. 
علي اعطا، ســيدآرش ميالني، الهام فخاري، 
محمد عليخانــي، مجيــد فراهاني، محمد 
ساالري و افشــين حبيب زاده 7نماينده اي 
هستند كه احراز صالحيت شــده اند و زهرا 
نژادبهرام، محمودميرلوحي، حجت نظري، 
محمدجواد حق شناس و زهرا صدراعظم نوري 

5عضو فعلي شــوراي شهر هســتند كه رد 
صالحيت شده اند. 

انتقاد به عملكرد مجلس در رد صالحيت ها 
حتي در ميان نمايندگان اصولگرا نيز شنيده 
شده و كاظم دلخوش، عضو كميسيون حقوقي 
گفته كه هيأت نظارت در بررسي صالحيت ها 
فراقانوني عمل كرده است. محمدباقر قاليباف 
نيز جلسه اي با وزير كشور و اعضاي اين هيأت 
برگزار كرد و طبق گزارش ها در اين جلسه بر 
رعايت قانون در روند احراز صالحيت ها تأكيد 
شده است. درنهايت اما اين اعتراض ها تغيير 
محسوسي را در روند كار نمايندگان اصولگرا 
نداشت و آمار گسترده ردصالحيت شدگان 
تغييري نكــرد. اعضاي هيأت نظــارت نيز 
همچنان از عملكرد خود دفــاع مي كند؛ تا 
جايي كــه حميدرضا كاظمــي، رئيس اين 
هيأت در نشست خبري گفت: »ما مثل قاضي 
هســتيم و مجموعه ها مثل ضابط هستند. 
نظارت ما استصوابي نيست، كيفي و قانوني 
اســت. به همين خاطر، نظر مراجع قانوني را 
مورد بررسي قرار مي دهيم؛ يعني اين امكان 
وجود دارد كه مرجعي در مورد شخصي نظري 
داشته باشد و صالحيت او تأييد شود.« اين در 
حالي اســت كه برخي منتقدان تأكيد كرده 
بودند كه اين هيأت با نظارت استصوابي آمار 
رد صالحيت  شده ها را به بيش از 11 هزار نفر 

رسانده است.
 از ديگر نقاط مورد انتقاد عملكرد اصولگرايان در 
هيأت نظارت رد صالحيت سپنتا نيكنام، عضو 
زرتشتي شوراي شهر يزد به دليل عدم  التزام به 
اسالم بود. درحالي كه طبق قانون او بايد به دين 
خود التزام مي داشــت؛ هرچند رئيس هيأت 
نظارت به اين موضوع نيز مثل ديگر ســؤاالت 
پاسخ روشني نداده   و مشخص نيست كه علت 

دقيق رد صالحيت نيكنام چه بوده است.

  از همه دولت ها استفاده مي كنم
محسن رضايي گفت: در دولت اقدام و تحول، گزينش هاي 
خاص را كنار خواهيم گذاشــت و از همه شايســتگان در 
ايران استفاده خواهيم كرد؛ از مديران دولت فعلي )يازدهم 
و دوازدهم( و دولت سابق )نهم و دهم( هم استفاده خواهيم 
كرد، جز كساني كه در پرونده هاي مفاسد دست داشته اند 
و مشكالتي داشتند، از همه شايســتگان استفاده خواهيم 

كرد./ ايسنا

  مطلقاً هوس قدرت ندارم
ابراهيم رئيسي با اشــاره به اينكه مردم در يك سال گذشته 
مكرر از من خواستند كه براي سامان دادن وضعيت نابسامان 
موجود وارد ميدان شــوم و خدمتگزارشان باشم، گفت: من 
مطلقاً هوس قدرت و قدرت افزايي ندارم. جايگاه من به عنوان 

رئيس قوه قضاييه بسيار مهم است ./ فارس

   ايران مي تواند آلمان شود
محسن مهرعليزاده گفت: »ايران مي تواند آلمان شود. مگر 
ايران چه كم دارد؟ جوانان اليق، تحصيالت باال، امكانات خوب 
و ظرفيت ويژه از ويژگي هاي ما ست و اكنون در اطراف ما يك 
بازار 500ميليوني وجود دارد و اگر روابط درستي ايجاد كنيم، 

مي توانيم جزو ثروتمندترين كشورهاي دنيا باشيم.« / ايرنا

  بيرانوندها را كشف مي كنم
سعيد جليلي با بيان اينكه بسياري از جوانان مستعد ما مثل 
عليرضا بيرانوند در ايران حضور دارند، گفت: برنامه اي در زمينه 
استعداديابي تهيه كرده ايم. او در تشريح بخشي از ديدگاه هاي 
ورزشي اش گفته: »ما مي گوييم برنامه فراگير استعداديابي 
بايد توسط دولت اجرا شود و اين برنامه عادالنه باشد.«/ فارس

  نيازمند نيروي كار از خارج هستيم
عليرضا زاكاني گفت: بنده مدعي هستم كه آنقدر ظرفيت 
داخلي در كشــور وجــود دارد كه اگر عرضــه فعال كردن 

توانمندي  ها را داشته باشــيم، نيازمند نيروي كار از خارج 
كشور هستيم نه اينكه جوان ما بخواهد گردن خم كند. / ايرنا

   بايد اقتصاد را پيش بيني پذير كنيم 
اميرحســين قاضي زاده هاشمي  در صفحه شخصي توييتر 
خود نوشت: »حذف قيمت گذاري دستوري، اخذ ماليات بر 
عايدي سرمايه از بازارهاي غيرمولد، دوطرفه شدن معامالت 
سهام، توسعه ابزارهاي كاهش ريسك و...   ازجمله برنامه هاي 
من براي حمايت از بازار سرمايه اســت؛ بايد اقتصاد را براي 

سرمايه گذاران پيش بيني پذير كنيم.«

  دعوت به مناظره
 عبدالناصر همتی ، در حساب شخصی اش در توييتر نوشت: 
»آقای جليلی پيشنهاد مناظره دو نفره داده اند. خيلی هم خوب 
اســت. همين جا از رقيب اصلی خودم، آقای رييسی دعوت 
می كنم در اينستاگرام بصورت زنده مناظره كنيم. بعد خدمت 

آقای جليلی هستم.«

با نامزدها
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چــه فرقــي مي كنــد خانــه ات در 
همسايگي كدام يك از ارتفاعات شمال گزارش

شهر تهران باشــد؛ حوالي سوهانك، 
ولنجك، ورديج، چين كالغ، كوهسار، هزارسنگ يا 
تلو. تجربه زندگي در همسايگي با كوهستان ثابت 
كرده، روزهاي آخر هفته كه فرامي رسد بايد ميزبان 
مهمانان ناخوانده، پرسر وصدا و پرزحمتي همچون 
آفرودبازان و موتورسيكلت هاي كراس بود. در اين 
بين، ساكنان مناطق كوهستاني سوهانك بيشترين 
مشكل را با اين موضوع دارند؛ چراكه هنوز صبح نشده 
با صداي اگزوز ماشــين آفرودبازان از خواب بيدار 
مي شــوند و تا نيمه هاي شــب بايد ســروصداي 
خودروهايي كه با سرعت باال، خيابان هاي منتهي به 
ارتفاعات را در پيش گرفته اند، تحمل كنند. بارها و 
بارها شــهرداري و مأموران حريم و شهرباني سعي 
كرده اند با استقرار نيوجرســي در محدوده و مسير 
اصلي مانع از ورود آنها به اين منطقه كوهســتاني 
شوند، اما كو گوش شنوا! سروصدا، آلودگي هوا، ايجاد 
ناامني براي ساكنان، ازدحام، انباشت زباله و هزاران 
مشكل ديگر از دغدغه هاي چندساله اين بخش از 
پايتخت نشينان است كه تاكنون هيچ ارگاني براي 
رفــع مجدانه آن دســت بــه اقدامي نــزده و اين 
مزاحمت ها بعد از 15سال براي اهالي عادي شده و 
آســيب به طبيعت هم به قوت خودش باقي است. 
جالب اينجاست كه تعداد آفرودســواران در هفته 
جاري كه در دنيا روز »گراميداشت محيط زيست« 
 نامگذاري شــده، بســيار بيشتر از ســاير روزهاي

سال است.

آرامشي كه از منطقه سلب شده 
همين كه از كوچه آسياب در خيابان سوهاني به سمت 
باغ هاي شخصي حركت مي كنيم، جاده خاكي ديده 
شــده و صداي عجيبي از دل كوه شنيده مي شود كه 
اگر خبر از فعاليت آفرودبازها نداشته باشيد، صدا خوف 
عجيبي برايتان خواهد داشت. حاال فكر كنيد مالكان 
امالك آنجا چه سروصدايي را تحمل مي كنند. يكي از 
باغداران اين بخش با بي تمايلي به معرفي خودش درباره 
تردد اين گروه از جوانان با خودروهاي دست ســاخته 
يا خودروهاي شــركتي مخصوص آفــرود مي گويد: 
»روزهاي آخر هفته هياهوي ماشين و فرياد سرنشينان 
آنها آرامش منطقه را ســلب مي كند و معموال براي 
چند روز از منطقه خارج مي شويم و به شهر مي رويم. 
بعضي ها اين جور ماشين ها را خودشان درست مي كنند 
و دست ساخته هايشان را براي تست از گاراژ به اينجا 
مي آورند كه صداي موتور و اگزوز آنها سرسام آور است. 
برخي هم از صبح پنجشنبه مي آيند و تا فردا )جمعه( 
كمپ مي زنند. قصه حضور اين افراد سر طوالني دارد 
و اگر چند سال پيش، از اين مشكل بزرگ در منطقه 
اطالع داشــتم جايي غير از اينجا ملك مي خريدم و 
مدتي است كه قصد فروش دارم، اما خريداري نيست.«

كوه خط خطي شده است
»استقرار نيوجرســي هم نتوانســت مانع از عبور 

آفرودبازان به تپه هاي سوهانك شود و همينطوري 
موانع را كنار مي زنند و عبور مي كنند تا خودشان را 
به منطقه »ِشنگ زار« برسانند؛ جايي كه هر ماشيني 
نمي تواند به آنجا برود؛ چه برســد به سمند نيروي 
انتظامي«؛ اينها صحبت هاي علي رفعتي، از ساكنان 
منطقه سوهانك اســت. او مي گويد:  »اصلي ترين 
مسير براي ورود به پاتوق آفرودبازها جاده جهانبخش 
اســت و از آنجا به بعد چند مســير مي شود؛ مسير 
هدايتي، كمپ سگ ها، شنگ زار، دره افغان و تعاوني 
جنگلباني. اما معموال شــنگ زار شلوغ ترين پاتوق 
است چون حرفه اي ترها آنجا مي روند و تنها دليلشان 
اين اســت كه ماشين من برتر اســت و آپشن هاي 
قدرتي خوبي براي صعــود دارد و مي توانم از عهده 
آن بربيايم. حرفشان به رخ كشيدن ماشين هايشان 
است.« رفعتي مي گويد: »من خودم به شخصه سرم 
برود اين طوري با جانم بازي نمي كنم و متأســفانه 
گاهي شاهد حوادث ناگوار هســتيم كه مسئوالن 
بايد هرچه سريع تر به حال آن فكري كنند. طبيعت 
زيباي سوهانك با رد مسيرها خط خطي شده و ديگر 
زيبايي براي طبيعت گردها ندارد و در آن مســير ها 

ديگر هيچ گياهي رشد نكرده است.«

شهروندان خودشان بستر ســيالب را آماده 
كرده اند

هرچه هوا خنك تر مي شود نه نتها به تعداد آفرودبازان 
بلكه به تعداد موتورسواران هم اضافه مي شود و در اين 
منطقه پاتوق اصلي آنها شهرك تعاوني و جنگلباني 
اســت كه از صبح زود تا تاريكي هوا مشــغول مانور 
دادن هستند. مينا صفري، از شــهرونداني است كه 
فقط به قصد پاكســازي كوه از زباله آمده اســت و با 
حمايت از محيط زيســت مي گويد: »اين حركت به 
ذات مشكل دارد و نبايد اجازه چنين فعاليتي به آنها 
داده شود. 10سال پيش تعداد آنها خيلي كم بود، اما 
به ندرت هرچه گذشت روزبه روز بر تعداد آنها اضافه شد؛ 
به گونه اي كه پاتوق اصلي معرفي مي شود. اميدوارم با 
اين باليي كه سر كوه ها آورده اند، شاهد حادثه بدي 
از لحاظ سيالب نباشيم چون واقعا بسترش را آماده 
كرده اند.«  البته پاتوق ديگر موتورسواران در ارتفاعات 
شمال تهران، محله هزارسنگ، سمت دركه است كه 
آنجا به نوعي محل تعمير موتور به حســاب مي آيد. 
اينجا موتورها را هم از نظر قدرت و هم انجام حركات 
نمايشــي آزمايش مي كنند. گاهي هم سايتي براي 
آموزش به حساب مي آيد، ولي هرچه هست، آسيبي 
است كه با حضور و تردد آنها تخريب اندك گونه هاي 

طبيعي موجود را در پي دارد.

ديوار مرگ در سوهانك
ســعيد تســليميان فســايي 61ســال دارد و از 
كوهنورداني اســت كه تاكنون به خيلي از مناطق 
كوهستاني اطراف تهران براي كوهنوردي مراجعه 
كرده اســت. به گفتــه او هيچ مســير كوهنوردي 
مانند ســوهانك منظره بي روحي نداشته است. او 
مي گويد: »كوه هــا تبديل به ديوار مرگ شــده اند. 
روي كوه هاي بدون شيب رد الستيك موتورها نقش 
بسته و بدون هيچ ترس و وحشتي از سينه كوه باال 
مي روند و نمي دانم اين چه لذتي دارد؟ پوشش گياهي 
كوهستان تُنك شــده و جاي الستيك ها تبديل به 
آبراه. متأســفانه حيوانات اين منطقه هم احساس 
ناامني مي كنند و ديگر بــه منطقه نمي آيند و همه 
اينها آزاردهنده است كه خودمان با دست خودمان 
طبيعت را از بين ببريم و با آلودگي صدا و هوا آرامش 
منطقه را بر هم بزنيم. فشــم، آبنيك، اللون، دشت 
هويج و برگ جهان، طبيعت شان جان مي دهد براي 
كوهنوردي و دمي چاي نوشيدن، اما اينجا ارزش راه 

رفتن هم ديگر ندارد.«

بعد از تصادف، سراغ هيجانات مسخره نمي روم
صداي ويراژ موتورسواران در دره هاي پايين دست معدن 
سبز دركه مي پيچد؛ صدايي مانند ديوار مرگ شهربازي 
است. غروب كه مي شود به تعدادشان اضافه مي شود 
و تك تك موتورســواران را در تيزي كوه ها به راحتي 
مي توان مشاهده كرد و دوباره با چندبار چرخاندن گاز 
و سوت هايي كه تماشــاگران، برايشان مي زنند آماده 
نمايش مي شــوند و اگر به درخت يا گونه هاي گياهي 
برنخورند و با موفقيت خودشــان را به پايين برسانند، 
دوباره با تشويق تماشاگران، جوگير براي حركت هاي 
ديگر مي شوند. خشــايار بابايي، يكي از موتورسواراني 
است كه گهگاهي به اين منطقه مي آيد، مي گويد:  »سال 
گذشته در تاريكي هوا ديدم را از دست دادم و كنترل 
موتور از دستم خارج شد و يكباره با برخورد به درختچه 
كاج دچار حادثه شدم. چون كاله سرم بود، خدا رحم 
كرد كه ضربه اي به ســرم وارد نشد، اما پايم شكست و 
توبه كردم كه سراغ چنين هيجانات مسخره اي نروم. 

فقط گهگاهي براي تماشا به اينجا مي آيم.«

نياز به پيست آفرود داريم 
امين فالحتــي راد يكي از آفرودبازهايي اســت كه 
با توجه بــه عالقه اش به ماشــين هاي آفرود حدود 
10سالي مي شــود كه براي پر كردن اوقات فراغت 
به اين تفريح مشغول است. او مي گويد: »متأسفانه 
پايتخت امكانات خوبي براي اين تفريح درنظر نگرفته 
اســت و ما مجبوريم به نزديك ترين مكان به تهران 
كه كوه هاي اطراف است سر بزنيم. به طور حتم اگر 
مسئوالن در اين باره برنامه ريزي مدون داشته باشند، 
عالقه مندان به اين تفريح به هر كجا نمي روند. البته 
من و دوســتانم از حاميان محيط زيست هستيم و 
برخالف برخي تازه واردها حواســمان بــه زباله در 
طبيعت و گونه هاي گياهي هســت، اما متأســفانه 
بعضي ها با بي توجهي باعث دردسرهايي براي طبيعت 

شده اند.«

همشهري به مناسبت هفته جهاني محيط زيست آسيب هايي را كه به دامنه جنوبي رشته كوه البرز 
وارد مي شود، بررسي كرد

ارتفاعات تهران زير چرخ آفرودسوارها

زهرا كريمي 
خبر نگار

تهران نيازمند تعريف فضايي است 
كه آفرودســواران و موتورسواران 
نمايشــي بتوانند در آنجا به تفريح 
بپردازنــد تــا طبيعــت مناطــق 
كوهستاني شمال شهر از حضور آنها 

در امان بماند

يادداشت

محيط زيست و نياز به  10ميليون شهروند مسئول

امروز يكي از مهم ترين چالش هايي كه با آن روبه رو هستيم، 
بحران هاي محيط زيستي و آسيب هاي جبران ناپذيري است 

كه بشر به طبيعت وارد ساخته است.
به اســتناد آمار، از دهه1۹50 كه پالســتيك مورد استفاده 
بشــر قرار گرفت، تاكنون حدود 8ميليارد و 400ميليون تن 
پالستيك توليد شده كه صدها ســال ماندگاري در طبيعت 
دارد. در هر دقيقه در جهان حدود يك ميليون بطري پالســتيكي خريداري مي شود كه 
كمتر از نيمي از آن بازيافت مي شود، آلودگي ها ساالنه يك ميليون پرنده دريايي و حدود 

100ميليون پستاندار دريايي را در سال از بين مي برد و...
اهميت ترديدناپذير محيط زيست و از سوي ديگر آسيب هاي متعدد و جبران ناپذير به آن 
باعث شده تا دغدغه مندان اين حوزه، هر سال پنجم ژوئن برابر با 15خرداد را به عنوان روز 
جهاني محيط زيست نامگذاري و در سراسر دنيا آن را گرامي بدارند و در بسياري از كشورها، 

برنامه هايي طي يك هفته به اين مناسبت برگزار مي شود.
اين در حالي است كه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسي، در جمهوري اسالمي ايران، 
حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نســل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به 
رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود. براساس اين قانون، در كشور ما نيز 

حفظ محيط زيست وظيفه اي همگاني است و همه ما در برابر آن مسئول هستيم.
اما هدف از اين نامگذاري ها و قانونگذاري ها چيست؟ قطعا مهم ترين هدف آن ايجاد دغدغه 
و افزايش آگاهي مردم و دولت ها براي حفظ محيط زيست و ترغيب مسئوالن به اتخاذ تدابير 

الزم و كارشناسي شده براي مقابله با تخريب ها عليه محيط زيست است.
حركت در مسير زندگي مدرن، جدا از دستاوردهاي بسيار زياد و مطلوبي كه براي بشر به 
همراه آورد، آســيب هاي جبران ناپذيري نيز با خود به همراه داشت كه خود را در اشكال 
متعددي مانند نابودي جنگل ها، توليد آالينده هاي مختلف، آلودگي منابع آب، خاك و 
هوا و... نشــان داد. اصالح نگرش ها، باورها و طرز تلقي انسان ها نسبت به محيط زيست 
مي تواند بســياري از معضالت و ناامني هاي محيط زيستي، سياســي و اجتماعي را رفع 
كند. براي رسيدن به اين مهم 3محور اصلي در صيانت از محيط زيست، مراقبت همگاني، 

فرهنگسازي و آموزش است.
در دهه هاي اخير گسترش شــهرها و افزايش بي رويه جمعيت شهرنشين، تغيير الگوي 
مصرف و حركت در مسير مصرف گرايي، ازدياد سرسام آور پسماند و نبود شيوه هاي علمي 
براي بازيافت حداكثري و دفن حداقلي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه چالش هاي 
بسياري ايجاد كرده است. افزايش پسماند از چنان اهميتي براي محيط زيست برخوردار 
است كه مطابق اعالم دفتر عمران ســازمان ملل يكي از 3چالش و دغدغه اصلي مديران 
شهري در 4دهه گذشته بوده است. موضوع بازيافت و تفكيك پسماند از دهه70 در ايران 
به عنوان دغدغه اي براي حفظ محيط زيست در ميان مديران شهري مطرح شد و اقداماتي 
نيز در اين زمينه صورت گرفت. امروز با گذشت 30سال از آن تاريخ، يكي از مهم ترين داليل 
عدم توفيق در اين زمينه، نگاه جزيره اي ميان نهادهاي ذيربط است. به بيان ديگر با توجه به 
تجربيات و مطالعاتي كه در اين زمينه داشتم و تطبيق نوع فعاليت ها با آنچه در كشورهاي 
پيشرفته صورت مي گيرد، بايد گفت با وجود اينكه كارهاي زيادي در اين زمينه در كشور 

صورت گرفته، مهم ترين ضعف كار، نگاه جزيره اي و عدم يكپارچگي است.
هر كدام از مسئوالن، در زمان تصدي مسئوليت، به جاي نگاه كالن به موضوع، يك يا 
دو موضوع را از يك مجموعه كامل در اولويت برنامه هاي خود قرار مي دهند و با تغيير 
مديريت، همين دستاوردهاي بخشي هم از بين مي رود. همه اين  اقدامات، مناسب و 
قابل تقدير است اما اينها هيچ كجا به هم متصل نمي شدند و هركدام مجزا فعال بودند. 
چالش زباله و معضالت مربوط به اين حوزه صرفا با تفكيك از مبدا يا زباله سوزی حل 
نمي شود؛ به ويژه اينكه وقتي با كاربراني در سطح پايتخت روبه رو هستيم كه جمعيتي 
بالغ بر 10ميليون نفر را تشكيل مي دهند. بنابراين بايد براي اين 10ميليون شهروند 
برنامه اي تنظيم كنيد كه تك تك آنها را شامل شود؛ آنها را به مشاركت دعوت كنيد، 
به طوري كه هركدام شان در اين طرح، نقشي داشته باشند. از سوي ديگر شما نيز بايد 
براي آنها زيرساخت هاي الزم را فراهم كنيد. تمام اين موارد و اجزا بايد از مبدا تا مقصد 
كه آرادكوه است زنجيروار به هم متصل باشند و طي فرايندي سيستمي و همه گير به 

اجرا درآيند.
ما اين نگاه سيستمي و زنجيروار را به عنوان طرح كاهش پسماند يا »كاپ« تعريف 
كرديم. كاهش پسماند يعني كاهش دفن؛ به عبارت ديگر همه تالش ما بر اين استوار 
است تا پسماندي كه توليد مي شود، در يك چرخه مناسب به مواد و انرژي بازگردد و 
تنها آن بخش حداقلي كه قابليت بازيافت ندارد و نمي توانيد از آن انرژي استحصال 

كنيد يا شرايط تبديل شدن به كود و كمپوست را ندارد، دفن شود.

صدرالدين عليپور
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

همگرايي دستگاه ها براي مديريت كوهستان 
ضروري است

مناطق كوهستاني شمال تهران در فصول بارندگي سيالب خيز است و اين 
سيالب هاي فصلي تهديدي براي ســاكنان آن مناطق به شمار مي رود. با 
توجه به آنكه منطقه كوهستاني توچال شيب تندي مشرف به تهران دارد 
و جنس خاك آن نفوذپذيــري كمي دارد، با تردد مــداوم خودروها خاك 
آن كوبيده مي شود و به هنگام بارندگي مانع از جذب آب در خاك مي شود 
و با كوچك ترين بارش در كمتر از نيم ساعت ســيالب اتفاق مي افتد. اين 
سيالب ها منجر به تخريب و آسيب مناطق كوهستاني مي شود. متأسفانه 
اين منطقه و منطقه سوهانك ساليان سال پيســت آفرودبازها و گهگاهي 
هم پاتوق موتورسواران شده است؛ درحالي كه منطقه مناسبي براي پاتوق و 
پيست نيست؛ چون در پايين دست منطقه مسكوني است. نكته مهمي كه 
بايد اين عزيزان درنظر بگيرند سالمتي ميليون ها نفر شهروند است و تاكنون 
سازمان هاي مرتبط  اقدامات پيشگيرانه براي كنترل و ممانعت از ورود را انجام 
داده اند، اما همچنان شاهد حضور اين افراد به صورت گروه هستيم. در گذشته 
در حاشيه تهران مانند كن و گالبدره نيز به دليل فرسايش خاك و بارندگي 
در فصول مختلف شاهد ســيالب بوديم؛ بنابراين با درنظر گرفتن شرايط 
سيل خيزي ارتفاعات بايد مانع از ورود اين افراد شويم و اجازه كمپ طوالني 
و مانور داده نشــود. مي توان برخي نقاط در استان را با ويژگي هاي مطلوب 
شناسايي و بعد از بررسي هاي كارشناسانه براي فعاليت و راه اندازي چنين 
پيست هايي درنظر گرفت. مناطق جنوبي تهران به دليل كويري و ماسه اي 
بودن زمين هايش و با رعايت مالحظات زيست محيطي پتانسيل و ظرفيت 
خوبي براي اين فعاليت ها دارد كه از بافت مســكوني فاصله دارند. ساخت 
مسير پياده روي، كوهنوردي سبك و صخره نوردي ازجمله انواع كاربري هاي 
مناسب براي بهره جستن از مناطق كوهستاني اطراف پايتخت است. چون 
آفرودبازي و موتورسيكلت ها ضوابط فني خاص خودشان را دارند نبايد از آن 
مغفول بمانيم و مديريت اين موضوع به مديريت حريم مربوط مي شود كه 
آنها هم بيشتر به موضوعات و مباحث ساخت وسازهاي غيرمجاز پرداخته اند؛ 
درحالي كه شهرداري هم گمانش بر اين است كه رسيدگي به اين موضوع 
جزو وظايفش نيست و اداره منابع طبيعي هم وظايفش كنترل چراگاه ها، 
دام و تغيير كاربري است. متأسفانه همين ها موجب شده تا موضوع متولي 
نداشته باشد و براي اين موضوع بايد جلسه اي با چند سازماني كه موضوع 

به آنها مرتبط است، برگزار شود تا آرامش به منطقه هاي مسكوني برگردد.

زمين مناسب آفرودسواری با نگاه دوسر سود  ايجاد شود

متأسفانه مسئله اي كه ايران را از لحاظ زيست شهري و محيط زيستي تهديد 
مي كند، حضور قشر خاصي در گروه هاي كوچك و بزرگ با عنوان آفرودبازها 
و موتورسواران است. اين گروه از افراد به دليل آسيبي كه به طبيعت اطراف 
تهران مي زنند، عامل سوانح طبيعي به شمار مي آيند؛ به گونه اي كه مي توان 
گفت اين قشر خاص از جامعه به جان طبيعت افتاده اند و فرقي برايشان 
نمي كند قله باشد، كوير باشد يا تپه. اين رفتارها به شكل غم انگيزي در حال 
تكرار است و شايد بايد با اجراي يكسري قوانين از فعاليت آنها جلوگيري 
كرد. دواي اين درد با هماهنگي و همكاري 4سازمان حفاظت محيط زيست، 
ســازمان جنگل ها و مراتع، پليس راهنمايي و رانندگــي و وزارت ميراث 
فرهنگي و گردشگري درمان خواهد شد. البته براي حل آن پيشنهادهايي 
داشــته ام كه پليس راهنمايي و رانندگي مي تواند با جريمه هاي سنگين 
مانع خروج خودرو ها از هر جاي جاده اصلي به طبيعت شوند يا اگر مأموران 
محيط زيست و جنگل ها شاهد حضور و فعاليت چنين گروه هايي در دل 
طبيعت بودند براي اعمال قانون شماره وســيله نقليه را ثبت و به پليس 
ارجاع بدهند. در اين باره معتقدم در هر استاني بايد بستر چنين تفريحاتي 
براي شهروندان فراهم شود؛ مانند فضاي الزم براي اسكي بازان؛ چون اگر 
چنين بستري مهيا نباشد اين قشر از جامعه بدون عواقب فعاليت آفرود به 
طبيعت مي روند و باعث تخريب طبيعت مي شوند. متأسفانه هنوز در اطراف 
تهران هيچ زمين و مكان مناسبي براي اين موضوع كه با نظر كارشناسان 
باشد پيش بيني نشده اســت؛ درصورتي كه با نگاه دو سر سود براي شهر 
و ايجاد مكاني براي چنين تفريحاتي هرچه زودتر با ارزيابي كارشناسان 

زيست محيطي و همكاري و هماهنگي سازمان ها بايد مشكل رفع شود.

تهران نياز به پيست آفرود حرفه اي دارد 

بدون ترديد حركت خودروها در طبيعت ارمغاني جز زيان براي آن ندارد. 
شــهروندان بايد قدردان طبيعت، كوهســتان، محيط زيست باشند و از 
رفتارهايي كه به محيط زيست آسيب مي رساند پرهيز كنند. چه بسا براي 
ممانعت از ورود افراد آفرودباز به طبيعت و ايجاد آرامش براي شهرونداني 
كه همسايه كوهستان هستند، اقدامات زيادي صورت گرفته است. نصب 
نيوجرســي، ايجاد خندق، تابلوهاي هشــدار دهنده، استقرار كانكس، 
گشت هاي مستمر و همچنين هشدارهاي چهره به چهره توسط مأموران 
حريم باني انجام شده است، اما متأســفانه اين بخش از منطقه به عنوان 
پاتوق اصلي معروف شده و براي ورود به منطقه كوهستاني سوهانك و ... از 
مسيرهاي فرعي استفاده مي كنند. انتظار ما از شهروندان، احترام به طبيعت 
شهرشان و توجه به آرامش ساكنان منطقه است. راهكاري كه مي توان براي 
صيانت از طبيعت و ايجاد امكانات براي اوقات فراغت افراد پيش بيني كرد، 
برپايي جلسه براي ساخت پيست مخصوص اين افراد است كه براي چنين 

فعاليت هايي در مكان هاي ايمن و تعريف شده حضور پيدا كنند.

حسين آخاني
استاد زيست شناسي و گياه شناسی دانشگاه تهران

سيدحميد موسوي
شهردار منطقه يك

سيدآرش حسيني ميالني
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران
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 عصر ديروز مراسم نصب المان نام شهداي 
پايتخت در ميدان امام خميني)ره( با حضور گزارش

شــهردار تهران و جمعي از مديران شهري 
آغاز شد. به گزارش همشهري، اين المان در قلب تهران و 
ميدان بزرگ و تاريخي امام خميني)ره( نصب خواهد شد 
تا رشادت هاي جوانان شــهيد كشور در يكي از مهم ترين 
نقاط پايتخت گرامي داشته شــود و نام جاودانه آنها در 

معرض ديد عموم قرار گيرد.
پيروز حناچي، شــهردار تهران در حاشيه مراسم به 
همشهري گفت: » مردم پايتخت عالقه مند بودند تا در 
نقطه اي از شهر يادماني از شهدای تهران نصب شود، 
بنابراين با ساخت اين المان ســعي كرده ايم نام و ياد 
شهداي گرانقدر شــهر تهران را گرامی بداريم. براي 

زنده نگه داشتن رشــادت هاي جوانان شهيد تهراني 
بايد در مكاني مهم اين اقدام صورت مي گرفت و اين 
ميدان به لحــاظ قدمتي كه در تاريــخ دارد بهترين 

منطقه است.« 
او در ادامه گفت: »اجــراي هر طرحي در ابتدا مخالفان 
و موافقاني دارد و اين طبيعي اســت، امــا معماران و 
شهرســازان بر اين امر واقف هســتند كه شهدا براي 
اين شــهر و كشــور قدم پيش گذاشــته اند و چنانچه 
گردشــگران و بازديدكنندگان بــراي بازديد ميدان، 
موزه ها و ســاختمان جديد بلديه مراجعه كنند، ياد و 
خاطره شــهدا را زنده نگه مي دارند. قرار است نام همه 
شهدا بر ديواره پياده راه جانبي دورتا دور آبنما كار شود 
و بدون شك اين رويداد اتفاق مباركی براي ميدان امام 

خميني)ره( خواهد بود.«
ميدان امام خميني)ره( در سال 1284هجري قمري به 
فرمان ميرزا تقي خان اميركبير در تهران قديم ساخته شد 
و اكنون يكي از ميدان هاي تاريخی و مهم پايتخت است  و 

به همين خاطر براي نصب يادمان شهداي تهران انتخاب 
شــده اســت. صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني 
شــهرداري تهران در همين ارتباط گفت: »براساس آمار 
رســمي بنياد شــهيد و امور ايثارگران بيش از 25هزار 
شهيد از تهران تقديم انقالب اســالمي شده است كه در 
هيچ مكاني نام تمام شهدا كه به ترتيب تاريخ شهادت درج 
 شده باشــد وجود ندارد؛ افرادي كه پشت سر امام راحل و 
مقام معظم رهبري حركت كردنــد و بايد از آنها قدرداني 
شــود. حال براي آنكه مردم بتوانند نام تمام اين افراد را 
در يك مكان مشــاهده كنند، در پي تصميم گيري هاي 
جمعي، ميدان امام خميني)ره( بــا ميدانگاه جديدي به 
وسعت 8هزار مترمربع كه در حال احداث است به عنوان 
بهترين مكان انتخاب شد. بنابراين نصب اسامي شهدا از 
امروز )دوشنبه 17خرداد( آغاز و كار آن تا 2ماه آينده به 

پايان مي رسد.«
صبوري به مصالحي كه براي ســاخت اين المان استفاده 
شده اشــاره كرد و گفت: »مواداوليه اين المان از شيشه 

و فلز تشــكيل شده است و اسامي شــهدا براساس تاريخ 
شــهادت روي فلز حك شــده و سپس توســط شيشه 
 براي در امــان ماندن از تخريب و تغييــرات آب و هوايي

پوشانده مي شود.«
محمد سعادتي، شهردار منطقه 12 هم در اين بازديد به 
ساخت المان شــهدا در اطراف آبنماي بزرگ ميدان امام 
خميني)ره(، ساختمان در حال تكميل بلديه )خانه شهر( 
اشاره كرد و گفت: »ساخت اين المان جزو آرزوهاي ما بوده 
و فكر مي كنم مردم پايتخت همواره عالقه مند بوده اند در 
نقطه اي از شهر تهران بتوانند يادماني از تمام شهداي شهر 
تهران داشته باشند. اكنون اين فرصت را غنيمت شمرديم 
و در جوار ساختمان جديد بلديه اين المان را نصب خواهيم 
كرد؛ درست در جايي كه قرار است پياده راه بزرگ ميدان 
ساخته شود. البته اين طرح ها با نظرسنجي هاي عمومي 
در حال اجراســت و به زودي با پايان طــرح پياده  محور 
ميدان امام خمينی)ره(، مانند شهرهاي بزرگ دنيا شاهد 

رويدادي جديد در مركز تهران خواهيم بود.«

 نام 25 هزار شهيد
 در قلب تهران جاودانه می شود
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چهره روز 

افشاي ديرهنگام يك فاجعه
كمتــر كســي  در بين سياســتمداران، 
ازجملــه نماينــدگان ادوار مجلــس و 
دولتمردان سابق و فعلي، در كشور پيدا 
مي شــود كه نســبت به صداقت »مرد 
بودجه ايران« ترديد داشته باشد. كسي 
كه سال 1354 به سازمان برنامه و بودجه 

رفت و در طول سال هاي متمادي صادقانه كار كرد و مراقب بود تا عدد 
و رقم ها ناگهان جابه جا نشود، زيرا دســتكاري در بودجه، خيانت در 
بيت المال است. صحبت از محمد كردبچه، با چهره اي آراسته است كه 
اكنون در مقام مشاور سازمان برنامه و بودجه، فاش مي گويد: در جريان 
اجراي بودجه ريزي، مبتني بر عملكرد، با تغييراتي كه در سازمان برنامه 
و بودجه، در دولت نهم ايجاد شــد، از او مي خواستند كه  رديف هاي 
متفرقه را بدون نام و نشان باقي بگذارد تا آنطور كه دلشان مي خواهد، 

منابع مالي را خرج كنند.
كردبچه، تاريخ شــفاهي و زنده بودجه ريزي، در ايران پس از انقالب 
اســت. اگر قرار باشــد كه راز دالرها و ريال هاي اتالف شده در طول 
سال هاي گذشــته روشن شود و مســير انحراف هاي احتمالي بسته 
شود، كردبچه مي تواند شاهد زنده اي باشد از آنچه بر سر اسناد دخل 
و خرج كشور آمده است. شاهد زنده اتفاقات نظام بودجه ريزي ايران 
پس از انقالب، مي گويد: در دولت نهم تمــام موافقتنامه ها، فرم ها و 
دستورالعمل ها را دور ريختند؛ كاري كه با 3 اصل شفافيت، پاسخگويي 
و قانونمندي مغاير بود. ســازمان برنامه و بودجــه در دولت محمود 
احمدي نژاد منحل شد. به گفته محمد كردبچه، هدف  از انحالل سازمان 
برنامه اين بود كه بودجه به دلخواه هزينه شود. اين گفته او خود بيانگر 
اوج يك فاجعه است: رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه به شخص من 
مي گفت؛ »آقاي كردبچه، براي پول هايي كه در رديف هاي متفرقه قرار 
مي گيرد، اسمي قرار نده كه مشخص نشود اين پول ها براي كجاست 
تا طوري كه دلــم مي خواهد آن را خرج كنم، چون براي ســفرهاي 

رياست جمهوري به اعتبار نياز داريم.«
حاال كه نامزدهاي رياست جمهوري از لزوم انقالب و اصالح در نظام 
بودجه ريزي ســخن مي گويند، كاش اين ســخن محمد كردبچه را 
بشــنوند كه مي گويد  به لحاظ طبقه بندي اقتصــادي، از اعتبارات 
هزينه اي، بيش از 60 درصــد آن را پرداخت جبران خدمت كاركنان 
و رفاه اجتماعي و مستمري تشــكيل مي دهد و به لحاظ طبقه بندي 
عملياتي 8۹ درصد آن به چهار فصل دفاعي، آموزش، سالمت و رفاه 
اجتماعي مربوط اســت كه امكان صرفه جويي در آنها بسيار محدود 
است. جالب تر اينكه مشاور سازمان برنامه و بودجه فاش كرده؛ سازمان 
بازرســي كل كشــور، زيرنظر قوه قضاييه، هنوز نظام بودجه ريزي 
عملياتي را مستقر نكرده و حتي رئيس اين سازمان در نامه اي خواسته 

تا نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اجرايي نشود.
گفته هاي كردبچه را مي تــوان به معناي آيينه اي دانســت در برابر 
 مســئوالن و مدعيان شــفافيت در بودجه،  از قديــم گفته اند آيينه

شكستن خطاست.

ايران چرا با تورم سه رقمي مواجه نشد؟ خطر  گزارش
ونزوئاليي شدن چگونه از سر ايرانيان گذشت؟ 
ايران چگونه زير فشار سنگين تحريم ها و كرونا 
دوام آورد؟ چگونه درآمد ريالي دولت از نفت، به يك نهم كاهش 
يافت و به 12هزار ميليارد تومان رسيد اما كشور فرونپاشيد؟  به 
گزارش همشــهري، روز شــنبه برخي نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري، در نخستين مناظره تلويزيوني گفتند دولت، 
كشور را با خالي كردن جيب مردم، از طريق افزايش نرخ تورم، 
چاپ پول و رشــد نقدينگي اداره كرده، بي آنكه بگويند راه و 
برنامه آنها در مواجهه با اين شــرايط جنگي چيست؟ ديروز 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و وزارت اقتصاد، 
در 2واكنش جداگانه، به انتقادها و اتهام هاي مطرح شــده در 
جريان نخستين مناظره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
پاســخ دادند. دولت همچنان منتظر است تا كميسيون ويژه 
نظارت بر انتخابات، در صداوسيما، وقت الزم براي پاسخ دادن 

به اتهام ها و تخريب ها را به نمايندگانش اختصاص دهد.

آنچه گفته نشد
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، ضمن انتقاد 
از پنهانكاري در بيان واقعيت هــاي اقتصاد ايران در طول 

3ســال جنگ تحريمي، از اينكه در مناظره ها پرسشــي 
درباره تحريم ها و اثر كرونا بر اقتصاد ايران مطرح نشــده، 
انتقاد مي كند و مي گويد: برخي نامزدهاي همسو يكصدا 
خرابي همه اوضاع را تنها به اين دولت ارجاع دادند. او تأكيد 
مي كند: آنها نگفتند كه در اين مدت چه جرياني نگذاشت 
راه هاي خروج كشور از تحريم ها و بازشدن درهاي اقتصاد 
كه نتيجه مســتقيم آن كاهش رنج ها و نگراني هاي مردم 
بود، به فرجام برســد. اشــاره جهانگيري بــه جلوگيري 
از تصويب لوايــح مرتبط با FATF در مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و انتقادهاي 5كانديداي همســو با جريان 

اصولگراست.

ناگفته هاي وزارت اقتصاد
همزمان وزارت اقتصاد هم در يك اطالعيه رسمي اعالم كرد: 
دولت های يازدهم و دوازدهم هيچ گاه به دنبال استقراض از 
بانك مركزي و پولي شدن كسري ناشي از تحقق نيافتن منابع 
و همچنين تامين مالي از طريق افزايش قيمت دالر )منتهي 
به كاهش ارزش پول ملي و تورم( نبوده، بلكه استفاده از اين 
شيوه ها براي تأمين هزينه های خود، خط قرمز دولت بوده 
است. اين وزارتخانه فاش كرده؛ عمده درآمدهاي ارزي در 

اين سال ها صرف تامين كاالهاي اساسي شده است.
اين وزارتخانه براي نخستين بار فاش كرده است؛ بودجه سال 
گذشته به دليل تحريم ها و كرونا با خطر كسري 570هزار 
ميليارد توماني در ترديــد در وصــول درآمدهای بودجه 
مواجه بوده تا جايي كه هم تحريم هاي بانكي و هم نفتي و 
هم كاهش قيمت نفت به دليل كرونا باعث شد تا دولت در 
طول پارسال فقط 12هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت 
درآمد داشته باشــد و حتي براي پرداخت يارانه هاي نقدي 
به مشكل بربخورد. اين مسئله را پيش از اين بانك مركزي 
هم گفته بود كه ميزان وصولــي درآمدهاي نفتي ايران در 
سال گذشته نسبت به ميانگين دودهه قبل آن به يك نهم 

رسيده بود.

ضربه شديد كرونا به اقتصاد
وزارت اقتصاد همچنين فاش كرده؛ به دليل شــيوع كرونا 
دولت حتي در وصول ماليات ها هم به مشكل برخورد كرده 
و توليد ناخالص داخلي ايران به صورت مســتقيم ناشي از 
پاندمي كرونا 15درصد آسيب ديده است. با اين حال سياست 
بخشش جرايم مالياتي به شــرط پرداخت اصل مالياتي در 
سال گذشــته براي توليدكنندگان كاالها و ارائه دهندگان 
خدمات باعث شده تا بالغ بر 12هزار ميليارد تومان درآمد 

مالياتي براي دولت ايجاد شود.
رونمايي از واقعيت بورس

بخش ديگري از پاســخ رســمي وزارت اقتصاد، ناظر به 
جنجال ها و شــائبه ها، مبني بر تامين مالي شديد دولت 

از محل بازار ســهام اســت؛ موضوعي كه در مناظره هاي 
انتخاباتي بر آن تأكيد شــد، تا جايي كه نامزدهاي جريان 
اصولگرا مدعي شــدند دولت 300هزار ميليارد تومان از 
كسري بودجه اش را از بورس تامين كرده است. حاال دولت 
مي گويد خصوصي ســازي و واگذاري سهام شركت هاي 
دولت برعهده هيأت واگذاري ســازمان خصوصي سازي 
است كه يك هيأت فراقوه اي است و 2وزير دولت به همراه 
رئيســان اتاق هاي ايران و تعاون در آن حــق رأي دارند 
و 2نماينــده مجلس هم در آن عضو ناظــر بوده اند و تمام 

واگذاري ها با تأييد اين هيأت صورت مي پذيرد.
وزارت اقتصاد مي گويد در ســال گذشته 35هزار ميليارد 
تومان در بازار ســرمايه واگذاري ســهام صورت پذيرفت 
كه نيمي از اين ميزان واگذاري به صورت باقيمانده سهام 
دولت، در قالب صندوق سرمايه گذاري، صورت پذيرفت تا 
اهداف ديگري همچــون عدالت اجتماعي و مردمي كردن 

اقتصاد در واگذاري ها مورد توجه قرار گيرد.
 با اســتفاده از اين روش عالوه بر آنكه همه مبلغ واگذاري 
به صورت نقد دريافت شــد و عماًل ريســك وصول نشدن 
اقساط در آينده به صورت كامل از بين رفت، نحوه و شيوه 
قيمت گذاري و قيمت مورد معامله، به صورت كاماًل شفاف 
به همراه ميزان تخفيفي كه درنظر گرفته شــد، از ابتداي 

پذيره نويسي به اطالع عموم مردم رسيد.

تامين كسري از بازار سرمايه، نه بازارسهام
دولت مي گويد تامين كســري بودجه ســال۹۹ نه از 

طريق بازار ثانويه ســهام، بلكه از محل انتشــار اوراق 
مالي، با گرفتن اجازه هاي قانوني و موافقت مقام معظم 
رهبري بوده است. براساس اعالم وزارت اقتصاد، دولت 
اجازه داشته در مقابل اســتقراض از بانك مركزي، به 
انتشار اوراق مالي اسالمي اقدام كند. پارسال با عرضه 
انواع اوراق در بازارهاي پول و سرمايه 202هزارميليارد 
تومان تامين مالي صورت پذيرفتــه كه از اين ميزان، 
130هزار ميليارد تومان، با حداكثر ميزان شــفافيت، 

به صورت نقدي به فروش رسيده است.
وزارت اقتصاد در عين حال از ايجاد زيرساخت عمليات 
بازار باز در بانــك مركزي، براي كنتــرل نرخ تورم و 
جلوگيري از اســتقراض دولت، ياد كرده و مي گويد: 
انتشار اوراق بدهي دولت باعث كاهش ضريب فزاينده 
نقدينگي شــده تا جايــي كه آمارها نشــان مي دهد 
انتشار اوراق مالي اســالمي، از رشد 32درصدي پايه 
پولي و 26درصدي نقدينگي، در ســال۹۹ جلوگيري 
كرده اســت؛ اشــاره اي به تالش هاي صورت گرفته 
براي اينكه ايران با تورم ونزوئاليي مواجه نشــود. در 
اطالعيه وزارت اقتصاد تأكيد شــده است: برداشت ها 
از صندوق توسعه ملي هم با رعايت قانون بوده است. 
در موارد خاص هم برداشــت ها با اذن رهبري صورت 
گرفته؛ ازجمله اينكــه يك ميليارد دالر براي مبارزه با 
شيوع كرونا برداشت شده است. وزارت اقتصاد تأكيد 
دارد هيچ گونه برداشتي خارج از چارچوب هاي قانوني 

انجام نشده است.

نتيجه اسكن جديد از اقتصاد ايران آمد

 خروج از فريز نفتي 
در 2فصل پياپي

تازه ترين داده هاي بانك مركزي 
نشان مي دهد  بخش نفت و گاز 
در 2فصل پياپي تابستان و پاييز 
سال گذشــته توانســته از انجماد و فريز ناشي از 
تحريم ها فاصله بگيرد؛ آماري كه شــايد نشانه  اي 
از بازگشــت نفت ايران به بازارهاي جهاني باشد؛ 
البته اين بار بازگشت از مســيرهاي خاكستري به 
راه هاي شفاف. به گزارش همشهري، وزارت نفت 
از ابتداي ســال۹7 هيچ جزئياتــي از آمار توليد و 
صادرات نفت ايران منتشــر نمي كند؛ در آمارهاي 
رســمي هم ميزان توليد و صــادرات روزانه نفت، 
همان ارقام قبل از تحريم ها، يعني ارقام ســال۹6 
اســت. طبق اين آمار احتماال به روز نشده، روزانه 
به ترتيب 3ميليون و 84۹هزار بشكه نفت توليد و 
2ميليون و 325هزار بشكه نفت صادر مي شود. به 
گزارش همشهري، طبق اعالم بانك مركزي، نرخ 
رشــد اقتصادي ايران در تابســتان به نسبت بهار 
پارسال 5.2درصد و در پاييز نســبت به تابستان 
هم 3.۹درصد رشد كرده اســت؛ البته با احتساب 
ارزش افزوده ايجادشده در بخش نفت. بانك مركزي 
مي گويد: حتي اگــر ارزش افزوده بخش نفت و گاز 
هم حساب نشــود باز هم اقتصاد ايران در تابستان 
و پاييز پارســال به ترتيب رشــدي 3.2درصدی و 
2.۹درصدي داشته اســت. نكته مهم در گزارش 
جديد بانك مركزي آن است كه ارزش افزوده ناشي 
از بخش نفت و گاز كه پس از خروج آمريكا از برجام 
و بازگشت تحريم ها به شدت ســقوط كرده بود و 
حتي سقوطي 5درصدي را در برخي فصل ها تجربه 
كرد، در تابستان پارسال با رشدي 22.2درصدي و 
در پاييز افزايشي ۹.7درصدي را شاهد بوده است. 
بانك مركزي، رشد بخش كشاورزي را در پاييز سال 
گذشته 5.2درصد، صنعت و معدن را ۹.2درصد، 
ساختمان را 2.2درصد و خدمات را يك دهم درصد 
برآورد كرده است؛ نشــانه اي از اينكه شيوع كرونا 
باعث تخريب وســيع در بخش خدمــات ازجمله 

اصناف و كسب وكارها شده است.
به گزارش همشــهري، بانك مركزي در نماگرهاي 
فصلي خود همواره نرخ بيكاري، رشــد جمعيت و 
برخي آمارهاي رسمي را مستند به آمارهاي مركز 
آمار مي كند اما از زماني كــه به حكم قانون مصوب 
مجلس و الزام دولت، بانك مركزي از انتشار نرخ تورم 
منع شده، نرخ تورم در نماگرهاي بانك مركزي، حتي 
نرخ تورم محاسبه شده مركز آمار، منعكس نمي شود.

واكنش دولت به مباحث مطرح شده در مناظره اول

روايت اداره كشور زيرفشار تحريم

نگاه نگران اقتصاد ايران به سياست هاي دولت سيزدهم
نگراني از سياست هاي دولت جديد و همچنين سرنوشت مذاكرات برجام، فعاالن اقتصادي و بازارها را محتاط تر كرده است

آمارهاي پيش نگر از آمادگي اقتصاد ايران براي بازگشت به  گزارش
مســير مثبت حكايت دارد اما از اظهارنظر فعاالن اقتصادي 
چنين برمي آيد كه آنها به شدت از سياست هاي دولت آينده 
و سرنوشت برجام نگران هســتند و اين موضوع كليت اقتصاد و بازارها را 

سرگردان كرده است.
به گزارش همشهري، اطالعات مربوط به شــاخص مديران خريد اقتصاد 
)PMI( موسوم به شامخ در ارديبهشت1400 نشان مي دهد فعاليت هاي 
اقتصادي با شرايط مساعدتري نســبت به قبل مواجه شده و آمادگي ورود 
به دوره اي مثبت را پيــدا كرده اند اما همزمان، بررســي وضعيت تقاضاي 
كسب وكارها حاكي از اين است كه عوامل اثرگذار بر آتيه اقتصاد، به خصوص 
تصميمات دولت آينده، سرنوشــت برجام و تكليف نرخ ارز از آتيه اقتصاد 
ايران باعث شده نوعي ســرگرداني و انتظار گريبانگير بنگاه هاي اقتصادي 

و بازيگران بازارها شود.

بازگشت شامخ به اوج
 )PMI( مركز پژوهش هــاي اتاق ايران، شــاخص مديران خريــد اقتصاد
موسوم به شــامخ را براي ارديبهشــت 53.84واحد اعالم كرده كه نسبت 
به رقم 3۹.65واحدي فروردين، 14.1۹واحد افزايش نشان مي دهد و بعد 
از اســفند13۹۹، باالترين رقم در 20 ماه اخير محسوب مي شود. اين رشد 
طبق روال سال قبل به واسطه اتمام تعطيالت فروردين و بازگشايي مجدد 
كسب وكارها در ارديبهشت محقق شده اســت. بررسي ها نشان مي دهد 
درمجموع اثرات شــرايط فعلي اقتصاد ايران و چشــم انداز ميان مدت آن 
توانسته رقم شامخ را به اوج برگرداند اما براساس نظرسنجي انجام شده از 
بنگاه هاي اقتصادي كشور، نااطميناني نسبت به شرايط پيش رو از لحاظ لغو 
تحريم ها و همچنين تصميمات دولت آينده باعث شده تا تقاضاي مشتريان 
با كاهش همراه باشد. از سوي ديگر نابساماني قيمتي و نرخ ارز ناشي از تحريم 
و كمبود نقدينگي همچنان عمده ترين دليل مشــكالت فعاالن اقتصادي 
هســتند. به طوري كه مجموعه اين عوامل اثر رواني منفي، هم روي طرف 

تقاضا و هم روي طرف عرضه گذاشته و آنها را دچار سردرگمي كرده است.

هشدارهاي شامخ
با وجود اينكه با اتمام تعطيالت فروردين، شــاخص ميــزان فعاليت هاي 
كسب وكار در ارديبهشــت با رشد 22.5واحدي مواجه شــده و به سطح 
قابل قبولي رسيده است، شــاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان براي 
دومين  ماه پياپي كاهش داشته و به زير 50واحد رسيده است. هرچند به مدد 
رشد سفارشات بخش صنعت، شدت كاهش سفارشات جديد در شاخص 
كل شامخ كمتر از فروردين  بود اما به اعتقاد فعاالن اقتصادي همين ميزان 
كاهش تقاضا نيز ناشي از نااطميناني طرف تقاضا نسبت به تصميمات دولت 
آتي، نتيجه مذاكرات برجام و نوسانات قيمتي است. از سوي ديگر شاخص 
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري براي توليد، گرچه در بهترين شرايط 

در 20 ماه اخير قرار گرفته اما همچنان كاهشي و زير 50واحد بوده است.
بررسي زيرشاخص هاي شــامخ ارديبهشــت از بيم و اميد كسب وكارها و 
اقتصاد در شرايط فعلي حكايت دارد به گونه اي كه اگر اثرات بخش صنعت 

بر اين زيرشاخص ها حذف شود، عماًل بسياري از زيرشاخص ها به شرايط 
نامساعدي دچار خواهند شد. به عنوان  مثال، در  ماه گذشته، شاخص ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انســاني به بهترين وضعيت در 20ماه اخير 
رسيده اما اين افزايش فقط به علت بهبود در بخش صنعت بوده و همزمان 
بخش هاي خدمات، كشاورزي و ساختمان با كاهش نيروي انساني مواجه 

بوده اند.

گراني ادامه دارد
تخليه تورم در حوزه توليــد ادامه دارد و آنگونه كــه از آمارها برمي آيد، تا 
پيش از رسيدن شاخص تورم به محدوده ثبات، احتماالً تداوم گراني كاال 
و خدمات توليدي از محل رشد قيمت مواداوليه ادامه دارد. در ارديبهشت 
امسال، شاخص قيمت خريد مواداوليه يا لوازم خريداري شده همچنان روند 
افزايشي داشته و بر شاخص قيمت كاال و خدمات تأثيرگذار بوده است، آن هم 
در شرايطي كه همزمان پايين آمدن قدرت خريد مشتريان نيز افت تقاضاي 
مؤثر در بازارها را به دنبال دارد. اين در حالي اســت كه براســاس گزارش 
 مركز آمار ايران، نرخ تورم 12ماه منتهي به ارديبهشت به 41درصد رسيده

و به عقيده اكثر فعاالن اقتصادي، عمده افزايش قيمت هاي ساالنه در ماه هاي 
آتي اعمال خواهد شد. به عبارت ديگر، دور تسلسل گراني در حوزه مصرف و 

توليد همچنان برقرار است.

حال مساعد توليد صنعتي
براساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، شاخص مديران 
خريد صنعت در ارديبهشــت  به 63واحد رسيده كه نســبت به فروردين  
افزايش قابل توجه 25.7واحدي دارد و بعد از ارديبهشت سال قبل، ركورددار 
بيشترين رقم در 32 ماه گذشته است. يكي از بهترين تحوالت بخش صنعت 
در ارديبهشت امسال، افزايش شــاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
بوده است كه گرچه شدت افزايش آن در مقايســه با سال هاي قبل كمتر 
است اما در شرايطی محقق شده كه كليت اقتصاد با كاهش سفارشات جديد 
مواجه است. از نظر فعاالن اقتصادي، ميزان افزايش سفارشات جديد براي 
توليدات صنعتي تحت تأثير انتخابات و مذاكرات برجام قرار گرفته و متناسب 
با انتظارات آنها نبوده است. در اين ميان اتفاق مثبت ديگري كه در بخش 

صنعت رخ داده، بهبود شاخص موجودي مواد اوليه و رسيدن اين زيرشاخص 
به باالي 50واحد است. اين رقم در بهمن سال گذشته نيز به باالي 50واحد 
رســيده بود اما در ســايه تحوالت بازار دوباره به زير 50واحد سقوط كرد. 
همچنين رشد شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني بخش 
صنعت در ارديبهشت براي ششمين ماه پياپي، از رخدادهاي قابل توجهي 
است كه از بهبود وضعيت توليد صنعتي حكايت دارد. البته ناگفته نماند كه 
به واسطه متناسب نبودن دستمزد نيروي انساني با هزينه معيشت، تمايل 
نيروي كار كشور به اشتغال صنعتي كاهش پيدا كرده و در ارديبهشت  نيز 
مانند 4-3 ماه اخير، بسياري از بنگاه هاي اقتصادي نسبت به كمبود نيروي 

كار شكايت داشته اند.

انتظارات توليد محتاط تر شد
اقتصاد ايران در 3-2سال اخير تحت تأثير تحريم و كرونا، وضعيت نامساعدي 
را تجربه كرده و مسائل اقتصادي به دغدغه اول بسياري از مردم تبديل شده 
است. حاال در آستانه برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 
همه 7نامزد اين انتخابات براي جلب آراي مردم، برنامه ها و شعارهايي آرماني 
و گاه غيرقابل اجرا و داراي تبعات نامساعد اقتصادي ارائه مي دهند كه هرچند 
برخي از آنها مي توانند در كف جامعه با استقبال مواجه شوند اما همزمان فعاالن 
اقتصادي و صاحبان كسب وكار را نسبت به آتيه اقتصاد مردد كرده اند چراكه 
آنها به تجربه دريافته اند كه برنامه هاي اقتصادي پوپوليستي و غيركارشناسي، 
حتي اگر در كوتاه مدت به بهبود ظاهري شرايط اقتصادي جامعه منجر شود، 
در آينده اي نزديك به كابوســي براي فعاليت هــاي اقتصادي تبديل خواهد 
شد. تحت تأثير اين برداشت فعاالن اقتصادي از سياست هاي احتمالي دولت 
آينده، انتظارات آنها براي توليد، گرچه همچنان به واسطه اميد به نتيجه مثبت 
مذاكرات، رفع تحريم ها، گشــايش اقتصادي و مالي و تحريك بخش تقاضا، 
با خوش بيني همراه اســت اما به مراتب محتاط تر شده و شاخص انتظارات از 

62.۹واحد در فروردين به 58.۹واحد در ارديبهشت كاهش يافته است.

قطع برق؛ مشكل جديد بخش صنعت
به طوركلي شــامخ بخش صنعــت در ارديبهشــت به دنبال بازگشــايي 
كسب وكارها، شــرايط مســاعدي را تجربه مي كند اما در اين  ماه عالوه بر 
موانع هميشگي مانند نوسانات قيمتي ناشــي از تحريم، دو مشكل جديد 
يعني تغييرات احتمالي سياست هاي دولت در ماه هاي آتي و ديگري مشكل 
قطعي برق نيز به فهرســت موانع توليد اضافه شده است. در گزارش شامخ 
ارديبهشــت، تقريباً تمام فعاالن اقتصادي از خساراتي كه قطعي هاي برق 
به دستگاه هاي توليدي وارد كرده و هزينه باالي تعمير تجهيزات گله مند 
بوده اند، به ويژه كه اين امر باعث شده تا با ظرفيت بسيار پايين تر از توان خود 
توليد كنند. طبق اعالم فعاالن اقتصادي، قطعي هاي برق در  ماه گذشــته 
به خصوص در صنايع فلزي، نساجي، ماشين سازي، لوازم خانگي، پوشاك و 
چرم، يك معضل جدي بوده و هزينه تعويض و تعمير تجهيزات آنها را افزايش 
داده است. همزمان تقاضاي مشــتريان به دليل انتظار براي مشخص شدن 
نتايج انتخابات پيش رو، سردرگمي درخصوص توافقات برجام و همچنين 

نوسانات شديد قيمتي با كاهش روبه رو شده است.

اقتصادکالن
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تعلل در اصالح و اعالم نرخ رسمي نان موجب 
گراني 50درصدي قيمت اين كاالي اساسي، 
البته به صورت غيررسمي شده است، با وجود 
اين متوليان تنظيم بازار نان بر تثبيت نرخ ها 
تأكيد مي كنند.مشاهدات ميداني خبرنگاران 
همشهري، از عبور قيمت سنگك دورو كنجد 
از مرز 7هزار تومان و نرخ بربري خشخاشــي 
از 5هزار تومان در برخــي نانوايي ها، به ويژه 
نانوايي هــاي آزادپــز، حكايــت دارد. به نظر 
مي رسد افزايش چراغ خاموش نرخ نان، گزينه 
جايگزين تشكل هاي صنفي و حتي دولت براي 
عبور بازار نان از بحران باشد. اتحاديه نانوايان 
مي گويد: بررســي اصالح نرخ نان در كارگروه 
ملي، گندم، آرد و نان و اســتانداري تهران از 

يك ماه پيش آغاز شده، 
اما انوشيروان محسني 
بندپي، استاندار تهران 
تأكيد دارد؛ هنوز هيچ 
تصميمي براي افزايش 
نرخ نان اتخاذ نشــده 

است.

تعويق اصالح نرخ نان 
رئيس اتحاديه نانوايان 
در  تهــران  ســنتي 
گفت وگو با همشهري 
با بيان اينكه متأسفانه 

هنوز مسئوالن تصميمي براي اصالح نرخ نان 
نگرفته اند، گفت: اســتانداري تهران در پاسخ 
به پيگيــري اتحاديه نانوايــان اعالم مي كند 
همچنان در حال بررسي مستندات مربوط به 
افزايش هزينه تمام شده، براي اصالح نرخ نان 
است. متأسفانه مسئوالن استانداري هم تنها 
مي گويند، اين موضوع در حال بررسي است. 
بيژن نوروزمقدم افزود: از پشت پرده اصالح نرخ 
نان خبر نداريم، اگرچه دوست داشتيم اين كار 
قبل از انتخابات انجام شود اما با توجه به شرايط 
كنوني به نظر مي رسد تصميم گيري در مورد 
اصالح نرخ نان به بعد از انتخابات موكول شود، 
هرچند اميدواريم ايــن اقدام در همين دولت 
صورت گيرد زيرا نانوايــان ديگر قادر به ادامه 
فعاليت با شرايط موجود نيســتند. او با اشاره 
به اينكه قرار بود تا چند هفته قبل نرخ جديد 
نان تصويب و ابالغ شود اما هنوز خبري از اين 
مصوبه نيست، افزود: تأخير در اصالح نرخ نان 
موجب شده اغلب نانوايي ها به ناچار براي ادامه 
بقا، به طور غيررســمي قيمت ها را دست كم 
40درصد افزايش دهند. رئيس اتحاديه نانوايان 
سنتي تهران افزود: البته هنوز برخي نانوايي ها 
به دليل ترس از برخوردهاي تعزيراتي، قيمت 
نان را افزايش ندادند اما تعداد اينگونه واحدها 

بسيار كم است.

از تعطيلي نانوايي ها تا تكذيب آرد فروشي 
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران در مورد 
علت تعطيلي يــا كاهش ســاعت كار برخي 
نانوايي هــا گفت: آمار و اطالعــات دقيقي در 
ايــن زمينــه نداريم امــا كمبــود آرد دليل 
تعطيلي نانوايي هاســت، اگر آرد مــورد نياز 
نانوايان بــه موقع تامين نشــود، اين واحدها 
يا تعطيل مي شــوند، يا ســاعت كار خود را 
كاهش مي دهند. نوروزمقــدم افزود: با توجه 

به درخواست شــركت هاي حمل ونقل براي 
افزايش كرايه حمل آرد، اين احتمال نيز وجود 
دارد كه كاهــش عرضه و كمبود آرد ناشــي 
از اين عامل باشــد. او با رد آرد فروشي براي 
جبران هزينه تمام شــده توليد نان در برخي 
واحدهاي صنفي، گفت: هيــچ نانوايي راضي 
به اين كار نيست. اگر نرخ نان اصالح و امكان 
پخت و عرضه نان با نرخ واقعي فراهم شــود، 
صرفه اقتصادي آن به مراتب بيشتر از فروش 
آرد سهميه اي در بازار اســت. رئيس اتحاديه 
نانوايان سنتي تهران در پاسخ به همشهري در 
مورد داليل كمبود عرضه نان ساده و افزايش 
پخت نان كنجدي در نانوايي ها، گفت: طبيعتا 
به دليل رشــد هزينه توليد و تثبيت دستوري 
قيمت هــا، نانوايي ها به 
سمت توليد نان كنجدي 
و سبوسدار براي جبران 
هزينه توليــد مي روند 
زيرا پخت بربري ســاده 
آن هم با نرخ هزار تومان 
اصال به صرفه نيســت. 
نوروزمقــدم، افزود: اگر 
نرخ نان متناسب با هزينه 
تمام شده توليد هر ساله 
اصالح شود، دولت، نانوا و 
مردم راحت تر مي توانند 
اين موضوع را بپذيرند اما 
وقتي در طول 7سال نرخ نان اصالح نمي شود، 

بديهي است كه وضع بغرنج مي شود.

درخواســت افزايش 150درصدي كرايه 
حمل آرد 

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران از تأثير 
درخواست شــركت حمل ونقل خليج فارس 
براي افزايــش 150درصــدي كرايه حمل 
آرد خبر داد و افزود: ممكن اســت تعطيلي 
يا كاهش ساعت كار برخي نانوايي ها به دليل 
كمبود و دير رساندن آرد باشد زيرا همانگونه 
كه نانوايان با هزينه توليد نان مشكل دارند، 
اين شــركت نيز بر افزايش نــرخ آرد اصرار 
دارد و از يك ماه و نيــم پيش اعالم كرده كه 
نمي توانند بــا اين نــرخ آرد را حمل كنند. 
به گفته او، افزايش 150درصدي نرخ كرايه 
حمــل آرد بــراي نانوايان قابــل پذيرش و 
اجرايي نيســت و بايد در نشستي با شركت 
مذكور و مسئوالن اين مشكل را حل كنيم. 
نوروزمقدم افزود: در سال گذشته نيز به دليل 
درخواســت اصالح كرايه حمل، آرد با 10تا 
15روز تأخير توزيع مي شــد، در نهايت نيز 
نانوايان به ناچــار افزايش 50درصدي كرايه 
حمــل آرد را پذيرفتند. او گفــت: افزايش 
150درصــدي كرايه حمــل آرد چه دولت 
نرخ جديد نــان را ارائه كند يــا نكند، براي 
نانوايان قابل اجرا نيســت. تــا چندي پيش 
شركت حمل ونقل خليج فارس زيرنظر دولت 
بود اما بعدا خصوصي شــد و اكنون نيز اين 
شركت با نانوايان قرارداد ندارد و نرخ حمل 
آرد تحت نظارت دولت تعيين مي شــود، در 
سال گذشــته نيز نرخ حمل آرد در نشست 
اتحاديه با مسئوالن حمل ونقل، شركت غله 
و بازرگانــي دولتي ايران به صــورت توافقي 

تعيين شد.

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

اصالح نرخ نان شاید بعد از انتخابات

بازار

رئيس انجمن صنايع شوينده و بهداشتي در 
گفت وگو با همشهري: 

شوينده ها تا پايان خرداد گران نمي شوند

رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي هرگونه تغيير 
قيمت محصوالت شــوينده تا پايان خردادماه را تكذيب كرد. به 
گزارش همشهري، ديروز اخباري مبني بر گران شدن شوينده ها 
در برخي خبرگزاري ها منتشــر شد. براســاس اين اخبار انجمن 
صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران در اطالعيه اي از افزايش 
قيمت 20 تا 25 درصدي تمامي محصوالت شــوينده خبر داده 
بود. در اين اطالعيه اعالم شــده بود محصوالت شــوينده از روز 
دوشــنبه 17خردادماه با 20 تا 25 درصد افزايش قيمت عرضه 
خواهند شد. پيش تر و در فروردين ماه در پي انتشار شايعه افزايش 
قيمت شوينده ها، جمشيد فروزش، دبير اين انجمن، در گفت وگو 
با خبرگزاري ها هرگونــه افزايش قيمت محصوالت شــوينده و 
بهداشــتي را تكذيب و اعالم كرده بود طبق توافق به عمل آمده 
ميان توليدكنندگان قرار است هيچ تغيير قيمتي تا پايان خرداد 
اجرايي نشود و از خردادماه به بعد با توجه به شرايط بازار و تامين 
مواداوليه تصميمات براي تغيير قيمت اجرايي خواهد شد. انتشار 
تصوير اطالعيه افزايش قيمت محصوالت شــوينده و بهداشتي 
در خبرگزاري ها با امضاي دبير انجمــن، در فاصله 15 روز مانده 
تا پايان خردادماه، باعث شــد همشهري موضوع را در گفت وگو با 
رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي پيگيري كند. 
بختيار علم بيگي در گفت وگو با همشهري ضمن ابراز بي اطالعي از 
چگونگي انتشار اين خبر در برخي رسانه ها، هرگونه تغيير قيمت 
محصوالت شوينده را تا پايان خردادماه رد كرد و افزود: شركت هاي 
توليدي هنوز در مرحله برآورد هزينه توليد هستند و قرار بر اين 
بوده كه تا تاريــخ 17 خرداد هزينه هاي خــود را به انجمن اعالم 
كنند. به گفته او، انجمن صنايع شوينده و بهداشتي پس از بررسي 
مستندات ارائه شده از شركت ها ميزان تغيير قيمت را برآورد و با 
مراجع ذيربط دربازه قيمت هاي جديد مذاكره خواهد كرد اما تا آن 
زمان هيچ تغيير قيمتي در محصوالت نخواهيم داشت. علم بيگي 
درباره ميزان احتمالي افزايش قيمت شوينده ها نيز اعالم نظر نكرد 
و آن را به بررسي مخارج و هزينه شركت ها منوط دانست. در يك 
سال گذشته افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت محصوالت پتروشيمي 
و تعرفه هاي گمركي هزينه توليد مواد شــوينده و بهداشــتي را 
افزايــش داده و توليدكنندگان اعالم كرده انــد درصورت تثبيت 

قيمت ها توان تامين نياز بازار وجود ندارد.
 از اســفندماه ۹8 و همزمان با شــيوع كرونا در كشــور مصرف 
شوينده ها به شــدت افزايش يافت تا جايي كه در ماه هاي ابتدايي 
مصرف كنندگان براي تهيه بعضي از انواع شــوينده ها با مشكل 
مواجه شــدند. همزمان قيمت اين محصوالت نيز در بازار ســير 
صعودي به خود گرفت. در سال گذشته اين محصوالت دوبار به طور 
رسمي و درمجموع 50 تا 60 درصد گران شدند كه نخستين بار آن 
در ارديبهشت و بار ديگر در آذرماه بود. البته پس ازآن هم تغييرات 
برخي از اقالم شوينده ها در بازار خبرساز شد كه انجمن اين موضوع 
را تكذيب كرد. انجمن آن زمان تغييرات قيمتي برخي محصوالت 
را ناشي از استفاده نكردن اين شركت ها از فرصت افزايش قيمت 
آذرماه اعالم و عنوان كرد برخي شــركت ها تا يك ماه بعد از زمان 
تغيير نرخ مصوب، توليداتشــان را با نرخ هاي قبلي در بازار عرضه 
كرده بودند و افزايش كنوني نرخ هاي آنها غيرقانوني نيست. به  رغم 
اين اظهارات، درماه هاي پاياني ســال گذشــته و ابتداي امسال 
تعدادي از فروشندگان محصوالت آرايشي و بهداشتي گزارش هايي 
از گراني مكرر و بيش از نرخ مصوب بســياري از شــوينده ها به 
همشهري ارائه كرده اند كه نشان مي دهد برخي تغييرات قيمت 

خارج از بازه زماني و قيمتي اعالم شده بوده است.

همشهري اثرات كاهش نرخ سود بين بانكي را بر بازارها بررسي مي كند

سيگنال رشد به بازار سهام
نرخ سود بين بانكي به پايين ترين ميزان در ۹ ماه گذشته رسيد

نرخ سود بين بانكي به كمترين ميزان خود 
در ۹ماهه گذشته رســيد. به نظر مي رسد 
درصورت تداوم روند نزولي اين نرخ، هزينه 
استقراض پول براي بانك ها نيز كاهش يابد كه اين موضوع 
در بلندمدت، مي تواند به تغيير جهت نقدينگي به ســمت 
بازارهاي موازي، ازجمله بازارســهام و رشد شاخص هاي 

بورس منجر  شود.
به گزارش همشــهري، رفتــار بانك ها در تعامــل با بانك 
مركزي، در 2 ماه نخست امسال، با تغييراتي همراه بوده و 
اين تغييرات به افزايش نرخ سود بين بانكي منجر شده بود 
اما در دو هفته گذشته اتفاق هاي تازه اي در حوزه نرخ سود 
بين بانكي افتاده و به كاهش اين نرخ منجر شده است. طبق 
اعالم بانك مركزي، نرخ سود بين بانكي در بازه زماني يك 
هفته اي، يعني از 6 تا 13 خــرداد، از 1۹.2 به 18.4 درصد 
كاهش يافته كه پايين ترين ميزان نرخ سود بين بانكي در 
۹ ماه گذشته است. براي دومين هفته متوالي است كه نرخ 
ســود بين بانكي كاهش مي يابد، اين موضوع مي تواند در 
ميان مدت و بلندمدت روي بازارهاي دارايي تأثير داشــته 
باشد. برآورد مي شود چنانچه نرخ سود بين بانكي اثرش را در 
ساير متغيرهاي اقتصادي ازجمله هزينه استقراض پول در 
نظام بانكي نشان دهد احتماال به تزريق منابع به ساير بازار ها 
به ويژه بازار سهام منجر و اثرش در رشد شاخص هاي بورس 
نمايان شــود. با اين حال با توجه به چشم اندازهاي تورمي 
موجود و نامشخص بودن نتايج انتخابات رياست جمهوري، 
هنوز به طور قطع نمي توان در اين باره اظهارنظر كرد، شايد 
با توجه به چشم انداز هاي تورمي موجود، تداوم روند نزولي 

نرخ سود بانكي چندان واقع بينانه نباشد.

داليل كاهش نرخ سود
با وجود آنكه حساب بانك ها با كسري زياد، از ابتداي امسال، 
روبه رو نبوده، طبيعتا بسياري از بانك ها به استقراض پول از 
بانك مركزي در قالب اعتبارات قاعده مند نيازي نداشته اند 
اما برخي بانك ها به دليل چشم اندازهاي تورمي در اقتصاد و 
به دليل آنكه نرخ سود اعتبار دريافتي از بانك مركزي، رقمي 
ثابت، يعني 22درصد است، تالش كردند از طريق دريافت 
اعتبار از بانك مركزي، از تفاوت نرخ سود اعتبارهاي دريافتي 
از بانك مركزي استفاده كنند و احتماال بعضا از اين اعتبارها 
در ســاير بازارهايي كه نرخ بازده باالتري دارد اســتفاده 
كرده اند. برآورد هاي اقتصادي  نشان مي دهد نرخ تورم رو به 

افزايش است بنابر اين استقراض با نرخ سود 22درصد، هم 
در شرايط فعلي و هم با چشم انداز هاي اقتصادي آينده، براي 
بانك ها صرفه اقتصادي داشته اما برخي اطالعات موجود 
نشان مي دهد بانك مركزي از دو هفته پيش دسترسي به 
اعتبارات قاعده مند را براي بانك ها محدود كرده و همين 
موضوع نرخ پــول را در بازار بين بانكي كاهــش داده و به 
كاهش نرخ سود بين بانكي منجر شده، رقمي كه پايين ترين 

رقم نرخ سود بين بانكي در ۹ ماه گذشته است.

بانك مركزي پس از آنكه متوجه شد بانك ها با كسري منابع 
مواجه نيستند و صرفا از فرصت هايي كه نرخ بازده بازار بين 
بانكي، براي آنها ايجاد كرده اســتفاده مي كنند اعتبارهاي 
قاعده مند را محدود كرد. نرخ بهره بين بانكي، هزينه وامي 
است كه يك بانك از ساير بانك ها يا در قالب اعتبار قاعده مند 
)وثيقه گذاري اوراق بدهي( از بانك مركزي دريافت مي كند، 
بنابراين افزايش نرخ بهره بين بانكي به اين معني اســت كه 
بانك ها كمبود منابع بيشــتري پيدا كرده اند و اين كمبود 
منابع ناشــي از جذب كمتر منابع نسبت به تخصيص منابع 
موجود است، اين اتفاق در 2ماه نخست امسال نيفتاده بود تا 

بانك مركزي به محدود كردن اعتبارها مجاب شود.

اثر كاهش نرخ سود بين بانكي
بررسي هاي آماري نشان مي دهد چنانچه منحني نرخ سود 
بين بانكي در يك دوره بلندمدت با نزول مواجه شود احتماال 
اين موضوع ظرف ماه هاي آينده اثرش را بر بازارهاي دارايي، 

گزارش

به ويژه بازار ســهام و همينطور بازارهاي طال و ارز خواهد 
گذاشت و به ورود نقدينگي به اين بازارها منجر خواهد شد.

چون كاهش نرخ بهره بين بانكي، هزينه اســتقراض پول 
براي بانك ها را كاهش مي دهد، در ميان مدت و بلندمدت، بر 
نرخ سود سپرده هاي بانكي و نرخ تسهيالت بانكي هم تأثير 
مي گذارد و اين موضوع مي تواند ساير بازارها را، البته با يك 

تأخير زماني، متاثر كند.
ســال گذشــته كاهش نرخ بهره بين بانكي با يك تأخير 
چنــد ماهه به هدايــت نقدينگي به بازار ســهام و رشــد 
شاخص هاي بورس منجر شــد. كاهش نرخ سود از اواخر 
سال 13۹8به دليل وقوع كرونا به وقوع پيوست و به كاهش 
تقاضا براي پول منجر شــد و اين كاهش تقاضا، افت نرخ 
بهره تا سطح 8درصد را به دنبال داشت، در نتيجه در طول 
5 ماه نخست پارسال 120هزار ميليارد تومان نقدينگي به 
بازار سهام تزريق شد. با اين حال نمي توان انتظار داشت كه 
نرخ بهره بين بانكي مشابه آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد 
يكباره و به شــكل افراطي، تحت تأثير كاهش شديد تقاضا 
براي پول، كاهــش يابد اما با توجه به آنكــه نرخ بهره بين 
بانكي، يكي از انواع نرخ هاي بهره در بازار پول اســت كه به 
نرخ هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي دهد، مي توان 
انتظار داشت درصورت تداوم كاهش نرخ بهره بين بانكي در 
ماه هاي آينده ساير بازارها تحت تأثير اين موضوع قرار بگيرند 
و احتماال با تزريق نقدينگي به بازارسهام شاخص هاي بورس 
دوباره رشد كنند. همچنين انتظار مي رود درصورت تداوم 
كاهش نرخ بهره، بخشــي از اين نقدينگي هم راهي بازار 

طال و ارز شود.
مجيد شاكري، كارشــناس مالي، با بيان اينكه كاهش نرخ 
سود بين بانكي قطعا در بلندمدت بر روند بازارهاي موازي 
مؤثر اســت، مي گويد: با توجه به ركود بازارهاي مســكن، 
خودرو و ديگر بازارهاي موازي، كاهش نرخ بهره بين بانكي، 
به طور مستقيم بر روند معامالت بازار سرمايه اثرگذار خواهد 
بود. او با اشــاره به اينكه چسبندگي هايي بين اثر نرخ سود 
بين بانكي و نرخ تسهيالت وجود دارد كه به طور مستقيم 
بر ســاير بازار ها تأثير مي گذارد، توضيح مي دهد: كاهش 
نرخ سود بانكي مي تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي 
از بانك به بازار سرمايه داشته باشد. با كاهش همزمان اين 
متغير، به طور قطع شــاهد رونق بازار سرمايه خواهيم بود 
اما درصورتي كه نرخ سود بانكي باال بماند، نقدينگي راهي 

بانك ها مي شود.
كامران ندري، كارشناس اقتصادي هم در اين باره مي گويد: 
قطعا با كاهش نرخ ســود بين بانكي، هزينه تامين ذخاير 
و منابع براي بانك ها هــم كم مي شــود؛ بنابراين هر نوع 
سرمايه گذاري جذاب خواهد شــد و بانك ها با قدرت خلق 

پول به حوزه خريد سهام، خريد امالك و.... وارد مي شوند.
او اضافه مي كند: كاهش نرخ بهره موجب رشــد تقاضا در 
همه بازارها مي شود و شايد نخستين تأثير اين اقدام را در 
بورس شاهد باشيم، بعد از آن هم، ديگر بازارها و در نهايت 

كل اقتصاد از اين اقدام تأثير خواهند گرفت.

بررســي هاي آماري نشــان مي دهد: 
چنانچه منحني نرخ سود بين بانكي در 
يك دوره بلندمدت با نزول مواجه شود، 
احتماال اين موضوع ظرف ماه هاي آينده 
اثرش را بر بازارهاي دارايي، به ويژه بازار 
ســهام و همينطور بازارهاي طال و ارز 
خواهد گذاشت و به ورود نقدينگي به 

اين بازارها منجر خواهد شد افزايــش  درخواســت 
150درصدي كرايه حمل 
آرد از يك مــاه و نيم قبل 
مطرح شده، شايد تعطيلي 
يا كاهش ساعت كار برخي 
نانوايي ها به دليل كمبود يا 

دير رساندن آرد باشد
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پیگیری

جاده هاي مازندران يك طرفه نيست
ترافیك جاده هاي شــمال طي2دهه 
اخیر به بخش جدانشــدني از برنامه 
سفر تبديل شده اســت. گاهي ترافیك در اين مسیرها به حدي سنگین 
است كه مسافران براي طي مسیر يك ساعته بیش از 10ساعت در ترافیك 
مي مانند. يكي از راه هاي مرسوم مديريت ترافیك در اين محورها، مسدود 
كردن يك الين براي روان شدن ترافیك در الين مقابل است؛ اقدامي كه 
سال ها موجب اعتراض بومیان و به ويژه ساكنان مناطق مسكوني حاشیه  
محورهاي منتهي به مازندران بود، زيرا در زمان يك طرفه شــدن مسیر 
از ســمت مازندران به تهران عمال همه فعالیت هاي ساكنان اين مناطق 
مختل مي شد. اين تصمیم گاهي از سمت تهران به مازندران نیز براي روان 
شدن ترافیك حضور مسافران در اين استان اتخاذ و اجرا مي شد و همان 

اعتراض ها را در پي داشت.
سرپرســت پلیس راه مازندران در گفت وگو با همشهري اظهار مي كند: 
پیش تر نیز بارها اعالم شد مسیرها ديگر براي تردد مسافران يك طرفه 
نخواهند شد و مسافران بايد براي بازگشــت خود برنامه ريزي كنند و با 
تصمیم اتخاذ شــده از ســوي مركز مديريت راه هاي كشور خود را وفق 
دهند. سرهنگ هادي عبادي مي افزايد: حتي پیش از اجراي مصوبه و لغو 
يك طرفه شدن مسیرهاي منتهي به مازندران نیز همواره تأكید مي شد 
مسافران مازندران و شهرونداني كه از شهرهاي خود به روستاها و يیالقات 
استان سفر كرده اند براي بازگشت آخرين ســاعات شبانه روز را انتخاب 
نكنند، زيرا حجم ترافیك در جاده ها افزايش مي يافت. هم اكنون هم اين 
پیشنهاد پابرجاست، به ويژه براي مسافراني كه قصد خروج از مازندران را 
دارند و گمان مي كنند به روال گذشته جاده هاي هراز و چالوس با افزايش 
حجم ترافیك از شمال به جنوب يك طرفه مي شــود. سرپرست پلیس 
راه مازندران با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزايش سفر به مناطق 
يیالقي توسط شهروندان استان نیز مي گويد: پیشنهاد ما براي در ترافیك 
نماندن شهروندان و مسافران، برنامه ريزي براي بازگشت براساس وضعیت 
كاري و مسافتي است كه در پیش دارند. براي برخي افراد میسر است كه 
فرداي تعطیالت به مقصد برگردند و بسیاري ديگر نیز مي توانند از صبح 
آخرين روز تعطیل اقدام به بازگشت كنند. طبیعتا در اين صورت شاهد 

ترافیك سنگین در محورهاي مازندران نخواهیم بود.
طرح تردد يك طرفه در جاده هاي هراز و چالوس براي تردد مسافران كه 
چالش هاي متعددي براي بومیان و ســاكنان مناطق اطراف اين جاده ها 
ايجاد مي كرد پس از سال ها اعتراض بومیان مازندران از 28دي پارسال 
مركز مديريت راه هاي كشور اعالم كرد اين محدوديت ترافیكي لغو شده 
اســت و از آن تاريخ به بعد طرح يك طرفه شدن مســیرهاي منتهي به 

مازندران اجرا نخواهد شد.
با اين حال هنوز بســیاري از مســافران با اين تصور كه جاده هاي هراز و 
چالوس از ساعت پاياني آخرين روز تعطیالت به سمت تهران يك طرفه 
مي شوند، بازگشت خود را به ساعات پاياني موكول مي كنند كه موجب 
ايجاد ترافیك سنگین در اين مسیرها مي شود؛ اتفاقي كه پس از تعطیالت 

نیمه خرداد امسال در محورهاي هراز و چالوس مشاهده شد.

اشكان  جهان آراي
خبرنگار

سیستان وبلوچستان، بوشهر و خوزستان در روزهاي گذشته دماي باالي 50درجه را تجربه كردند و پیش بیني هاي 
هواشناسي نشان مي دهد كه اين گرما تا هفته آينده استمرار خواهد داشت

خرماپزان در بهار

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

گذشــته   روزهــاي  طــي 
دمــاي هــوا در برخــي مناطق گزارش

سيستان وبلوچســتان به باالي 
50درجه رسيد تا جايي كه موجب فوت 2نفر شد. 
عالوه بر سيستان وبلوچســتان، بوشــهر و 
خوزســتان هم در روزهاي گذشته دماي باالي 
50درجه را تجربه كردند كه شــرايط سختي را 
براي شــهروندان رقم زد؛  اين دمــا به گفته 
شهروندان، دمايي است كه بايد در فصل تابستان 
و خرماپزان اتفاق مي افتد نه در روزهاي پاياني 
بهار. اين در حالي اســت كــه پيش بيني هاي 
هواشناسي نشــان مي دهد جنوب و ارتفاعات 
كرمان، شمال شــرق هرمزگان و مركز و جنوب 
سيستان وبلوچستان تا روز چهارشنبه شاهد 
 وقــوع رگبار و رعــد و برق و خيــزش گرد و 

خاك باشند.

   ادامه موج گرما در سيستان وبلوچستان 
سیستان وبلوچســتان در ســال هاي گذشــته هم 
تجربه دماي باالي 50درجه را در خرداد داشت، اما 
خشكسالي و قطعي هاي مكرر برق امسال بار بیشتري 

را روي دوش شهروندان گذاشته است.
مجتبي شجاعي، فرماندار دلگان توضیح مي دهد كه 
جسد پدر 28ساله و فرزند 7ساله اش در بیابان هاي 
گرم جازموريان در نزديكي روستاي دمیتان از بخش 
جلگه چاه هاشم اين شهرستان كشف شد كه نشان 

مي داد آنها بر اثر گرما جانشان را از دست داده اند.
دلگان نخستین بار اســت كه دماي باالي 50درجه 
را در خــرداد تجربه مي كنــد و در همــه روزهاي 
هفته گذشــته گرماي هوا، آلودگي زيست محیطي 
جازموريــان و حركــت ريزگردها در هــوا موجب 
بروز مشــكالتي براي مردم و همچنیــن آماده باش 
مديريت بحران شــده اســت. مديركل هواشناسي 
سیستان وبلوچستان به همشهري مي گويد: »گرماي 
هوا در سیستان وبلوچســتان به جز امــروز و فردا تا 

روزهاي ابتدايي هفته آينده ادامه دارد.« 
به گفته محســن حیدري، بارندگــي فصلي و وقوع 

2سیالب در جنوب سیستان وبلوچستان كمي هواي 
استان را تعديل كرده است، اما با توجه به دماي باال در 
روزهاي آينده مردم بايد توصیه هاي ايمني را جدي 
بگیرند. شــدت گرماي هوا در سیستان وبلوچستان 
به حدي اســت كه روز يكشــنبه)16خرداد( پرواز 
۹75ايران ايرتــور به دلیــل گرماي بیــش از اندازه 
 هواي زاهــدان و عدم امــكان پرواز با چندســاعت

تأخیر بلند شد.

 طاقت خوزستاني ها طاق شد
خوزســتاني ها هم طي روزهاي گذشــته با دماي 
باالي 50درجه شــرايط سختي داشــتند؛ آبادان، 
آغاجاري، امیديه، بندرماهشــهر و هنديجان دماي 
باالي 50درجه و رامهرمز و اهواز نزديك به 50درجه 

داشتند.
عضو شــوراي روســتاي عوده، امام جماعت بخش 
غیزانیه و فعــال اجتماعي به همشــهري مي گويد: 
»تحمل اين گرما براي افراد كارگر، كشاورز و دامدار 
كه بايد بیرون از خانه باشــند، ســخت است. تصور 
كنید در اين گرماي طاقت فرســا برق چندبار و هر 
بار به  مدت 5، 4 ســاعت در ســاعت هاي اوج گرما 
قطع مي شود.« حمزه مقدم با بیان اينكه مسئوالن 
تعمیرات و نوســازي را عامل قطعي برق مي دانند، 
مي افزايد: »سال هاي قبل اين طور نبود. فكر مي كنم 
4، 3 ســال پیش بود كه به خاطر سوءمديريت كل 
سیستم به مشكل برخورد و آن موقع هم تجهیزات 
فرسوده را بهانه كردند. مســئوالن بايد در زمستان 
تعمیر و نوســازي را انجام دهند كه مشكلی نداشته 
باشند.« وي توضیح مي دهد: »آب در بسیاري از نقاط 
ازجمله غیزانیه نوبتي است و همیشگي نیست. آب از 
طريق پمپ تامین مي شود كه برق اضطراري ندارد. 
وقتي برق قطع شود، ممكن است كل نوبت آب يك 
منطقه از دست برود و بحران ايجاد كند. حتي 5، 4 
تانكري كه كار آبرساني به روســتاهاي غیزانیه را بر 

عهده دارند با قطع برق با مشكل مواجه مي شوند.«

تلف شدن گاوميش ها
ياسین باوي از فعاالن اجتماعي حمیديه هم به مشكل 
آب و برق در زمان گرما اشاره مي كند و به همشهري 
مي گويد: »مشــكل اصلي در شهرســتان حمیديه 

كشاورزي اســت. اين روزها فصل برداشت محصول 
اســت، صیفي جات هر روز بايد آب بخورد، اما همه 
كانال ها به دلیل گرما خشك شــده و هیچ كس هم 
پاسخگوي كشاورزان نیســت. گاومیش ها هم تلف 
مي شوند و برخي مجبور مي شوند با ماشین تا پايین 

كرخه بروند و براي دام هايشان آب بیاورند.«
به گفته او، با قطعي آب و برق در گرماي طاقت فرساي 

خوزستان نمي توان زندگي كرد.

كرونا با طعم گرما
يكي ديگر از شــهروندان خوزســتاني با بیان اينكه 
گرماي زودهنگام امسال با قطعي برق و آب و كرونا 
تاب مردم را كم كرده است، به همشهري مي گويد: 
»هرچند مسئوالن مي گويند براي جلوگیري از بروز 
مشكل اداره ها تعطیل شده است، اما همین تعطیلي 
هم معطل ماندن ارباب رجوع و مراجعه هاي متعدد 

آنها را در گرما و شرايط شیوع كرونا به دنبال دارد.« 
حمیــدي تأكیــد مي كنــد كــه گرمــا مشــكل 
همیشــگي خوزستان است، اما در ســال هاي اخیر 
قطعي مكرر برق، امان شــهروندان را بريده اســت. 
او توضیــح مي دهد: »همه ســاله، افــرادي كه در 
شــهرهاي ديگر قوم و خويش داشــته يا خودشان 
در شــهرهاي خنك تر ويال و مســكن داشــتند با 
شروع گرما به ســفر مي رفتند و تا پايان تابستان در 
اســتان نبودند، اما االن به خاطر مشــكالت تردد و 
 كرونا به جــز تعداد محــدودي از خانواده ها بقیه در

 استان هستند.«
 دماي هــوا در بوشــهر هــم مانند خوزســتان و 
سیستان وبلوچستان به باالي 50درجه رسید و حتي 
دماي هوا در شــهر آب پخش تا 53درجه سانتیگراد 
باال رفت. با وجود اين جهانگیــر دهقاني، مديركل 
مديريت بحران بوشــهر به همشهري مي گويد كه با 
توجه به هشدارهاي صادرشده از سوي هواشناسي 
مشكل خاصي در استان به وجود نیامده و با كاهش 
ساعت اداري، رفت وآمد مردم در ساعت هاي گرم روز 

كنترل شده است.

چالش عشاير در خراسان جنوبي 
دماي هوا در خراسان جنوبي هم تابستاني شده است. 
با افزايش دماي هوا در اين استان عشاير بیش از همه 

در معرض تنش قرار گرفته اند.
خراسان جنوبي بعد از اســتان هاي فارس، كرمان و 
سیستان وبلوچستان رتبه چهارم جمعیت عشايري 
كشور را به خود اختصاص داده و 15هزار و 676خانوار 
عشاير با 81هزار نفر جمعیت دارد. كاهش بارندگي ها 
و خشكســالي هاي متوالي در گرمــاي زودرس اين  
روزها آنها را بیش از همیشه درگیر مشكالت كمبود 
آب آشامیدني و آب و علوفه براي دام ها كرده است. 
به دلیل ارتباط مستقیم آبرســاني با برق، با توجه به 
افزايش دما و گرمــاي زودرس از مردم و فرمانداران 
استان خواسته شده تا با صرفه جويي در مصرف برق 
و رعايت الگوي مصرف، در مديريت شرايط موجود 

همكاري كنند.

گرماي زودرس تابستاني در چند استان
كرمان، هرمزگان، يزد و تهران هم از اســتان هايي 
هســتند كه دماي باال و تابستاني داشته اند. هرچند 
در همه مناطــق طي امروز و فــردا هوا كمي خنك 
شــده اســت، اما موج گرما تا پايان هفته بعد ادامه 

خواهد داشت. مجتبي جاللي، مديركل هواشناسي 
استان تهران با تأيید اين موضوع مي گويد: »گرماي 
زودرس تابســتاني در تهران تا اواخــر هفته آينده 
 ادامه دارد و هــوا در روزهاي پايانــي خرداد كمي

 خنك مي شود.«

 افزايش دما از چهارشنبه 
كارشناس سازمان هواشناسي با بیان اينكه گرماي 
هوا بیشتر مربوط به جنوب شرق است به همشهري 
مي گويد: »گرمــا در اين مناطق ازجمله بوشــهر، 

خوزستان و سیستان وبلوچستان طبیعي است.«
كبري رفیعي با بیان اينكه امروز و فردا همه مناطق 
كاهش نسبي يك يا دو درجه اي دما را تجربه خواهند 
كرد، مي افزايد: »از روز چهارشنبه مجددا افزايش دما 

را خواهیم داشت.«
وي با بیان اينكه هواي تهران هم اكنون كاهش نسبي 
داشته اســت، ادامه مي دهد: »با افزايش مجدد دما 
از روز چهارشــنبه دماي پايتخت تا 3۹-38 درجه 

سانتیگراد خواهد رسید.«

توسعه استان ها  در 
سخنرانی های انتخاباتي

همشهری وعده های مطرح شده در نخستین مناظره 
 سیزدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری
 درباره استان ها را در گفت و گو با كارشناسان

بررسی كرده است

نخســتين مناظره سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري 

با حضور 7نامزد روز شنبه )15خرداد( از صداوسيما پخش شد.
نامزدها در ميان صحبت هاي خود طرح ها، دغدغه ها و انتقادهايي داشتند كه 
با سرنوشت استان ها ارتباط مستقيمی داشت؛ عرضه محصوالت كشاورزي 
در بورس كاال، محروميت  زدايي، استفاده از ظرفيت معادن يا واگذاري اختيار 

تصميم گيري درباره بودجه به استان ها.
گروه ايرانشهر همشــهري در گفت وگو با كارشناســان، حدود و اختيار 
 رئيس جمهوري درباره اين موارد و همچنين شــرايط كشور در اين زمينه را 

بررسي كرده است.

حميده پازوكي-سيده زهرا عباسي
خبر نگار

معامله هاي گواهي ســپرده برنج طارم 
مازندران در بورس كاال از 14فروردين 
به عنــوان راهي براي توســعه اقتصاد 
كشــاورزي و امكان فروش بي واسطه محصول توسط 
كشاورزان آغاز شــد. طرحي كه حاال از سوي يكي از 
نامزدهاي رياســت جمهوري در نخســتین مناظره 

به عنوان يكــي از راه هاي مفید بــراي فروش 
محصوالت كشــاورزي مطرح شده است. 

ايده فروش همــه محصوالت در بورس 
كاال و در كنــار آن صحبــت دربــاره 
صنعتي شــدن كشــاورزي در شمال 
كشور موضوعاتي است كه عملي شدن 

آن توسط يك رئیس جمهوري به بحث و 
بررسي نیاز دارد.

رئیس اتحاديه شــالي كوبي داران مازندران در 
اين باره به همشهري مي گويد: وقتي از فروش تولیدات 
كشاورزي در بورس كاال صحبت مي  كنیم بايد درنظر 
بگیريم بــراي عملي كردن چنین طرحــي چه اندازه 
زيرســاخت وجود دارد. به نظر مــن رئیس جمهوري 
توانايي ايــن را دارد كــه در اين رونــد تصمیم هاي 
سرنوشت ســاز بگیرد. ايجاد زيرساخت ها دقیقا كاري 

است كه او مي تواند انجام دهد.

ســیدتقي جعفريان با بیان اينكه ايجاد امكانات براي 
كنترل كیفیت تولیدات بسیار مهم است، ادامه مي دهد: 
براي فروش تولیدات كشاورزي در بورس كاال به انبار، 
مراكز كنترل كیفیت و سازمان هاي نظارتي نیاز است 
و رئیس جمهوري قدرت تصمیم گیري براي ايجاد اين 

بخش ها را دارد.
به گفته وي، فــروش تولیدات كشــاورزي در 
بورس كاال مي تواند به حذف واســطه ها 
در بازار فروش محصوالت كمك كند و 
تولیدكننده هم راه درستي براي فروش 
محصوالتش خواهد داشت. درنهايت 
چنین طرحي موجب خواهد شــد كه 
محصوالت با قیمت كمتري به دســت 
مصرف كننده برســد. رئیــس اتحاديه 
شالي كوبي داران مازندران با بیان اينكه يكي 
ديگر از كمك هاي رئیس جمهوري به بخش كشاورزي 
مي  تواند ايجاد كمك به توســعه صنايع تبديلي باشد، 
مي گويد: البته انجام همه اين كارها يك شــبه امكان 
ندارد و بايد برنامه اي 6-5ســاله براي اجراي درست و 
دقیق آن ريخت. جعفريان ادامه مي دهد: همچنین براي 
كمك به صنعتي شدن كشــاورزي مي توان به واردات 

ماشین آالت مورد نیاز در زماني كوتاه كمك كرد.

محرومیت زدايــي يكي از موضوعات 
مورد توجــه نامزدهــاي انتخابات 
رياست جمهوري است؛ نكته اي كه در 
همه سال هاي گذشته هم مسئوالن بسیاري به آن 
اشــاره كرده اند، اما اغلب در حد حرف باقي مانده و 
رنگ واقعیــت به خود نگرفته اســت.رئیس مجمع 
نمايندگان خوزستان به عنوان استاني با شاخص هاي 

پايین توســعه در اين باره مي گويد: خوزستان 
اســتان محرومــي نیســت و به دلیــل 

ســوءمديريت محروم نگه داشته شده 
اســت. به همین دلیل پیشنهاد من 
به عنوان نماينده مردم و شهروندي از 
خوزستان اين است كه با يك جدول 
زماني مشخص و اعتبارهايي كه خود 

خوزستان دارد حداقل هاي توسعه را در 
آن فراهم كنند.

سید كريم حسیني مي افزايد: مشكالت اقتصادي در 
همه كشورها وجود دارد، اما استاني مثل خوزستان 
با اين ذخاير و تولید ناخالص ملي و داخلي كه سهم 

اول يا دوم را دارد نبايد در اين جايگاه باشد.
وي بــا بیــان اينكــه رئیس جمهــوري نقــش  
تعیین كننــده اي در محرومیت زدايي دارد، توضیح 

مي دهد: رئیس جمهوري كه انتخاب مي شــود بايد 
در مديريت كشور اســتان خوزستان را سهیم بداند 
و از ابتدا برنامه اي براي خوزســتان مشخص كند. 
خوزســتان رتبه خوبي در پرداخت مالیات، گردش 
مالي، آب، برق و تولید كشــاورزي دارد. با توجه به 
همین شرايط هم هست كه سال گذشته پیشنهاد 
داديم خوزستان را در برخي شاخص ها به نقطه اي 
برســانیم كه واژه محرومیت روي آن نباشــد. 
در اســتان هاي مشــابه هم مي توانیم به 
نقطه اي برســیم كه واژه محرومیت را 

از بین ببريم.
حسیني درباره سیستان وبلوچستان 
به عنوان محروم ترين استان ايران هم 
نظر مشابهي دارد و توضیح مي دهد: 
سیستان وبلوچســتان ممكن است در 
برخي رتبه ها قابل مقايســه با خوزستان 
نباشد ولي چند استان مثل سیستان و بلوچستان 
داريم كه محرومیت هاي آنها تا اين اندازه زياد باشد؟ 
قطعا استان هاي برخوردار بیشتر هستند و مي شود 
با يك برنامه ريزي و در يك مقطع زماني مشخص از 
ظرفیت هاي استان و كشور استفاده كرد و محرومیت 

را از چهره آنها زدود.

معادن كشور از  سرمايه هايي هستند 
كه مي توانند بر توسعه اقتصادي تأثیر 
بسیاری داشته باشند. با اين حال هربار 
شــاهديم كه معادن در اســتان هايي مثل كرمان يا 
گلستان دچار حادثه مي شوند و معدن داران هم براي 
تولید با مشــكل مواجه اند. با اين حــال نامزدهاي 

رياست جمهوري در نخستین مناظره خود در 
صداوسیما بر توســعه معدن تأكید بسیار 

داشــتند؛ موضوعي كه گرچه مي تواند 
عملي شود، اما نكات ريزي در دل آن 
نهفته است كه بايد به آنها توجه داشت.

رئیس كمیســیون صنعت معدن اتاق 
كرمان و عضو كمیسیون معادن و صنايع 

اتاق ايران در اين باره به همشهري مي گويد: 
به نظر من يــك رئیس جمهوري حتما مي تواند 

از ظرفیت هاي معدن براي شــكوفايي اقتصاد كشور 
اســتفاده كند، اما براي چنین كاري تولیدكنندگان 
معدن بايــد بتوانند محصــوالت خــود را در بازار 
بین المللي بفروشند. بابك اسماعیلي با بیان اينكه با 
انتقال پول بیش از 14درصد سرمايه اولیه تولیدكننده 
به جیب واسطه ها مي رود، ادامه مي دهد: ما بايد توان 
تبادل پول را داشته باشــیم و بدون حل اين مسئله 

كاري از پیش نخواهد برد.
وي با بیــان اينكــه كهنه بودن ماشــین آالت يكي 
ديگر از مشــكالت تولیدكنندگان در معادن است، 
اظهار مي كند: چیزي به عنوان واردات ماشین آالت 
وجود ندارد و بــا قیمت كنوني دالر اساســا ما توان 
خريد يك ماشــین 2يا 3میلیون دالري را به عنوان 
 تولیدكننده نداريم. حتي اگر برجام و مسئله
اي.اف.تي.اف حل شــود، باز هم زمان 
مي برد تا مسائل انتقال پول سامان 
گیــرد و تولیدكننده تــوان خريد 

ماشین آالت را پیدا كند. 
اين رئیس جمهوري آينده اســت 
كــه مي تواند امكاني بــراي تامین 
ماشین آالت سبك و ســنگین مورد 
نیاز معدن داران در اســتان های مختلف 
 را فراهم كند تا معادن همچنــان بتوانند به كار خود

 ادمه دهند. 
رئیس كمیســیون صنعت معدن اتاق كرمان ادامه 
مي دهد: معدن داران به شــدت از تصمیم هاي آني و 
بخشنامه هاي يك شــبه و متناقض آسیب ديده اند. 
اگر هیچ يك از مشكالت ما حل نشود اما قوانین براي 

5سال ثابت بماند ما مي توانیم بهتر كار كنیم.

تفويــض اختیــار تصمیم گیري به 
اســتان ها يكي از مواردي است كه 
نامزدهاي انتخاباتي در نخســتین 
مناظره به آن اشاره كردند؛ موضوعي كه به اعتقاد 
بسیاري از كارشناسان مي تواند عاملي براي توسعه 

استان ها محسوب شود.
استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز در اين باره به 

همشهري مي گويد: تمركززدايي از بودجه نه تنها 
امكان پذير، بلكه براي كشور ضروري است. 

با توجه به اولويت هاي استاني حداقل 
بخشــي از بودجه مي تواند در اختیار 
خود استان ها قرار بگیرد. بخشي از اين 
كار در اختیار دولت است و با پیگیري 
مي تواند آن را محقق كند و ســازمان 

برنامه و بودجه، مجلس و شوراي نگهبان 
هم بايد در اين باره كمك كنند.

علي حسین حسین زاده با بیان اينكه چنین شكلي 
از تقسیم بودجه از قديم در دنیا مرسوم است، ادامه 
مي دهد: هم اكنون بیشتر بودجه در اختیار نهادهاي 
ملي و فقط10تا 15درصد در اختیار استان هاست. 
از طرفي وقتي اعتبار ابالغ مي شود باز بخشي از آن 
كاهش مي يابــد و عمال چیزي باقــي نمي ماند كه 

استان ها بتوانند با آن كاري كنند كه اثربخشي آن 
نمود داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه اعتبار به صورت ملي مي آيد و 
بعد اجرا مي شود اما اثربخشي چنداني روي زندگي 
مردم ندارد، مي گويد: خروج اعتبار از حالت متمركز 
بايد روال قانونــي را طي كند. اين كار به توســعه 
بیشتر در استان ها كمك مي كند و ضمن جلوگیري 
از تمركــز اعتبــار در مركز كشــور، مناطق 
محروم را بیشتر در بر مي گیرد. به اين 
ترتیب رضايت  عمومي در كشــور 
 افزايش مي يابد كه اكنون بســیار

 ضروري است.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: 
وقتي اعتبار ملي به مركز اســتان 
مي آيد ممكن اســت با آن يك پل 
پیشرفته هم در 2تا3سال ساخته شود. 
هم اكنون 2پل در خوزستان در حال ساخت 
اســت كه اعتبار ملي دارد پروژه هايي كه شــايد 
به لحاظ اثربخشــي اولويت دهم اســتان باشند. با 
اين اعتبار مي شد مشكل 30ســاله آب آشامیدني 
700روستاي استان را رفع كرد. اما اگر قوانین ثابت 

بماند ما مي توانیم بهتر كار كنیم.

توانايی رئيس جمهور برای ايجاد زيرساخت های كشاورزی

محروميت زدايي نياز به برنامه ريزي دارد

رونق فروش به جاي رونق توليد در معادن

دادن اختيار درباره بودجه به استان ها

تالش شرکت برق اهواز برای جلوگیری از خاموشی

دمای هوای خوزستان بيش از 52 درجه اعالم می شود. وضعيتی كه موجب شده روزهای گرم پيش از 
آغاز تابستان دغدغه اهواز و ديگر شهرهای استان شود و ضرورت مديريت مصرف برای جلوگيری از 
قطع برق در پيك مصرف را دوچندان كند.  سخنگوی شركت توزيع برق اهواز با بيان اينكه خوزستان 
ما با توجه به شرايط و اقليم آب و هوايی تجربه گرما در ماه های متفاوت را دارد، اظهار كرد: »بر اين اساس 
و با هدف عبور از پيك بار هر سال برنامه های مسنجم و منظم اجرا می شود.« »عليرضا شكرخدايی« 
اولويت شركت توزيع برق اهواز را كاهش بار شبكه در ساعات اوج مصرف و ايجاد شبكه پايدار برق 
عنوان كرد و گفت: »بهترين اتفاق اين است كه ما بتوانيم در بحث رفاه و آسايش شهروندان اقداماتی 
انجام دهيم. بر اين اساس عالوه بر مديريت مصرف برق در ادارات از ديگر صنوف از جمله اهالی بازار و 
اتحاديه ها و همچنين كشاورزان هم خواسته ايم كه در پيك گرما، مصرف شان را كاهش دهند. در اين 
باره طرح های تشويقی هم برای آنها در نظر گرفته شده است.«  به گفته سخنگوی شركت توزيع برق 
اهواز در حال حاضر هيچ برنامه ای برای قطعی برق منازل مسكونی اهواز وجود ندارد مگر اين كه قطعی 

برق به دليل حوادث غيرمترقبه و خاموشی های ناخواسته رخ بدهد. 

ث
مك
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   تجهيز محيط بانان تا 2سال آينده
عيسيكالنتريدربارهوضعيتمحيطبانانميگويد:4سالپيش،متوسطحقوقمحيطبانان1.5ميليونتومانبودكه
برخالفسايرحوزههااينرقم300درصدافزايشيافت.دانشكدهمحيطزيستبهمركزآموزشحينخدمتمحيطبانان
تبديلشدهاست.محيطبانانپيشازاينبدونآموزشواسلحهبهدستدرمناطقحساسمشغولفعاليتبودندواين
قصورازسويسازمانبود.امسال۶0ميلياردتومانتجهيزاتجديدبرايمحيطبانانتهيهخواهدشد.اگربرنامهتجهيز
محيطبانانادامهداشتهباشد،در2سالآيندهمحيطبانانمانندرنجرهايكشورهايغربيخواهندشد.اودرپاسخبه
ايننكتهكهقراربودتاپاياندولتدربارهمحلدفنزبالهتهراندرآرادكوهتصميمجديگرفتهشود،ميگويد:2ماهپيش
بامعاوناولرئيسجمهوريازاينمركزبازديدكرديموبهايننتيجهرسيديمكهآرادكوهكهزمانيبراي1.5ميليوننفر
جمعيتتهرانطراحيشدهبود،ديگرپاسخگوينيازتهراننيستوبايدجابهجاشود.بخشيازمشكالتبرطرفشده
است،وليجابهجايياينمركز500تا700ميليوندالرسرمايهنيازدارد.اميدواريمپسازرفعتحريمهابااستفادهازمنابع

صندوقتوسعه-كهطي3سالاخيربهدليلتحريمهاوروديخاصينداشتهاست-جابهجاييآرادكوهصورتگيرد.

 مســئله آب نه تنها بزرگ ترين معضل 
محيط
محيط زيســت كه بزرگ ترين مسئله زيست

كشــور اســت، اما تاميــن حقابه هاي 
زيست محيطي و توسعه با محوريت محدوديت منابع 
آبي از نگاه سياستگذاران از كمترين اهميت برخوردار 
است. عدم اجراي قوانين در خشكســالي ها، سازمان 
حفاظت محيط زيست را دســت به دامان قوه قضاييه 
كرده اســت. چون به گفته عيســي كالنتري، رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست، »آنجا كه با قدرت هاي 
اقتصادي مواجهيم، عمال قانون بي اثر اســت و قضات 

حاضر نيستند حكمي عليه آن صادر كنند.«
در ماه هاي اخير تصويب چند مصوبه در دولت، درها را 
روي توسعه بي رويه در حوزه صنعت و معدن و اين بار 
بدون نياز به اخذ مجوزهاي محيط زيســتي باز كرد. 
عدم تامين حقابه هاي زيســتي به بهانه خشكسالي و 
افزايش حقابه هاي كشاورزي، محيط زيست را در گوشه 
رينگي قرار داده است كه حتي قوه قضاييه هم در برخي 
موارد حاضر به ورود به آن نيســت. روز گذشته رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست خبر از جلسه اي مشترك 
با معاون دادستان كل كشور داد و گفت: »بايد مشخص 
كنيم كه اگر قرار است توســعه در كشور به هر قيمتي 

انجام شود، بايد فاتحه كشور را بخوانيم.«
او در نشست ساالنه خود با اصحاب رسانه به بهانه هفته 
محيط زيست ، عملكرد دولت را در حوزه محيط زيست 
خوب ارزيابي مي كند و به همشهري مي گويد: ساالنه 
200پرونده به دادگاه مي بريم، اما برخي از آنها تأثيرگذار 
و استراتژيك هستند و قضات هم به آنها رأي نمي دهند؛ 
مثال هيچ وقت قضــات رأي به تعطيلــي يك نيروگاه 
آالينده نداده اند؛ چــون اين كار پيامد دارد و كســي 
حاضر نيست پيامد آن را بپذيرد. در برخي موارد نيز قوه 
قضاييه با ما همكاري كرده است .از سوي ديگر يك سري 
از مصوبات شوراي امنيت ملي دست ما را بسته است. 
البته براســاس قانون مصوبات آنها به صورت محدود 
مي توانند يك سري از قوانين را نقض كنند و ما كاري 

نمي توانيم انجام دهيم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره قوانيني كه 
متضمن حفظ محيط زيست در كشور است، مي گويد: 
قوانين در كشور با استاندارد هاي جهان پيشرفته تدوين 
شده است. اســتانداردهايي داريم كه در كشوري كه 
بخشــي از جمعيت آن زير خط فقر هســتند، قابليت 
اجرا شــدن ندارد. اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم، 
درصورت اجراي اين قوانين سه چهارم كشور تعطيل 
خواهد شــد و قوانين محيط زيستي در موارد كوچكي 
مانند برخورد با شــكارچي غيرمجاز اجرا مي شود. اما 
در جاهايي كه صنايع بزرگ فعاليت مي كنند و قدرت 

اقتصادي بااليي دارند، بي اثر مي شود.
عيسي كالنتري در پاسخ به ســؤال همشهري درباره 
اصرار وزارت اقتصاد در اســتفاده از ظرفيت ماده 24 
مكرر مربوط به فعاليت معادن در مناطق حفاظت شده 
مي گويد: به مديران كل استاني دستور دادم اگر يك نفر 
وارد مناطق چهارگانه شود و به معدن داران مجوز داده 
شود، آنها از سمتشــان عزل خواهند شد.  البته خارج 
از مناطق در اختيار ما نيســت و نمي توانيم اظهارنظر 
كنيم. صاحبان معادن قدرت زيــادي دارند؛ از اين رو 
در ســال 13۹0 توانســتند خود را از زيرنظر سازمان 
حفاظت محيط زيســت خارج كنند، امــا در مناطق 
تحت مديريت ســازمان كوتاه نمي آييــم؛ چون مقام 
معظم رهبري هميشه تأكيد دارند كه بايد مالحظات 
زيســت محيطي در تمام فعاليت ها و بخش ها رعايت 
شود. االن مســئله مهم توليد اســت و از سوي ديگر 
توليدكنندگان نخستين نقض كنندگان محيط زيست 
هستند؛ بنابراين رهبري هم معتقدند كه توليد نبايد به 
قيمت نابودي محيط زيست صورت گيرد. بر اين اساس 
به جز مصوبات محدود شوراي امنيت ملي، بدون مصوبه 
قانوني هيچ وزير و استانداري نمي تواند مصوبه پيشين 

را حذف كند.

واقعيت،اسفناكترازحرف
مصرف بيش از اندازه آب هاي تجديدپذير، كشور را به 
سمت ورشكســتگي آبي برده است و عيسي كالنتري 
تخريب آب و خــاك را همچنــان اصلي ترين دغدغه 
خود مي  داند و مي گويد: سياستگذاران در كشور، باور 
ندارند كه آب تجديدپذير رو به كاهش اســت. در سال 

1367ميزان آب تجديدپذير 132ميليارد مترمكعب 
بود و به هر ايراني 2300مترمكعب آب مي رسيد، االن 
اين ميزان به ۹0ميليارد مترمكعب با سرانه هر ايراني 
هزار مترمكعب رسيده اســت كه به معناي توليد فقط 

800كيلو گرم گندم در سال است. 
او معتقد اســت كه محيط زيست كشــور را شكارچي 
غيرمجاز و قاچاقچي چوب تهديــد نمي كند و تأكيد 
دارد: اصلي ترين تهديد كننده حيــات براي گياهان، 
جانوران و درنتيجه انسان كمبود منابع آبي تجديدپذير 
اســت. ما تالش كرده ايم حقابه هــا را تعيين كنيم و 
اميدواريم مديــران تامين كننــده آب، حقابه ها را از 
سيالب تامين نكنند. برخي از تاالب ها مثل گاوخوني 
به مرحله اي رسيده اند كه اگر حقابه تامين شود، باز هم 
احيا نخواهند شد. بعد از 43سال، هفته گذشته برنامه 
آمايش سرزمين تصويب شده ولي هنوز اولويت بندي 
استفاده از آب در كشور اجرا نمي شود و برنامه ريزي ها بر 

مبناي عدم محدوديت آبي تدوين مي شود.

حرفهايپوپوليستي
با نگاهي به ســخنراني هاي انتخاباتــي كانديداهاي 
رياست جمهوري و همچنين پس از نامگذاري امسال 
به عنوان ســال مانع زدايي ها، عده اي به دنبال تبديل 
ايران به عنوان هــاب  منطقه اي توليد مــواد غذايي و 
تبديل مراتع كشور به زمين كشاورزي هستند. عيسي 
كالنتري در اين اين بــاره مي گويد: وقتــي مديران و 
سياســتگذاران مي گويند بايد در توليد مواد غذايي به 
۹5درصد خودكفايي برســيم يعني اينكه بايد دوبرابر 
ظرفيت موجود منابع آبي مصرف كنيم. در اين شرايط 
اگر نجنگيم ديگر محيط زيستي باقي نخواهد ماند. اگر 
شمال و غرب كشور را از فهرست خارج كنيد، ميانگين 
بارش در كشور 80ميلي متر است. در اين شرايط اولويت 
سازمان، آبرساني با تانكر براي حيات وحش است، ولي 
قطعا روستاها به دليل خشــك شدن چشمه ها، خالي 
از سكنه خواهند شد. مســئوالن مسامحه مي كنند و 
واقعيت هاي حوزه آب را نمي گويند. واقعيت اسفناك تر 

از اين حرف هاست.
او در مورد سخنراني كانديداها مي گويد: تفكراتي وجود 
دارد كه براساس آن مي خواهند براي 1.5 ميليارد نفر 
غذا توليد كنند يا آب را از دريا براي توليد گندم برداشت 
كنند. بايد گفــت كه اين تفكــرات از روي ناآگاهي  يا 
اظهارات پوپوليســتي اســت. در حــال  حاضر بخش 
كشاورزي 81 ميليارد مترمكعب آب مصرف مي كند؛ 
اين در حالي است كه 102 درصد آب هاي تجديدپذير 
نيز مصرف مي شود. متأســفانه هيچ كدام از كانديداها 
درباره محيط زيست صحبت نكردند و اين نشان مي دهد 

محيط زيست براي آنها مهم نيست.

خطرنابودي
در سال آبي جاري، ميزان بارش در حوضه آبريز درياچه 

اروميه نسبت به سال گذشته 12درصد كاهش داشته 
است، اما متولي تامين آب، حقابه درياچه را 60درصد 
كاهش و حقابه كشاورزي را دوبرابر افزايش داده است. 
به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، حقابه 
گرفتني است و اگر قرار باشــد وزارت نيرو حقابه ها را 
ندهد به قوه قضاييه مراجعه خواهيم كرد. نبايد اينطور 
باشد كه وقتي 12 درصد بارش كم شد، وزارت نيرو 60 
درصد از حق آب را هم كم كند. اگر آب نيســت براي 

همه نبايد باشد.
او مي گويد: از 2سال پيش اجازه تاسيس يك صنعت 
آب بر مثل فوالد و پتروشــيمي را به جز در ســواحل 
نداده ايم. زاينــده رود در زمان شــاه عباس دوم 700 
ميليون مترمكعب آب داشت، اما امروز با انتقال آب از 
حوضه هاي ديگر به 1.7ميليارد مترمكعب رسيده است؛ 
يعني 2/5 برابر نسبت به زمان صفويه آب وارد زاينده رود 
مي شود، اما زاينده رود و تاالب گاوخوني خشك شده اند. 
به دليل استقرار نادرست صنايع آب بر در اين منطقه اگر 
ســاالنه 10 ميليارد مترمكعب آب به منطقه بياوريد، 
باز هم با كمبود مواجه خواهيم بود. درنتيجه مشــكل 
زاينده رود با انتقال آب  حل نمي شود. تا سال ها پيش در 
استان هايي مانند گيالن و مازندران هيچ وقت مشكل 
كمبود آب نداشتيم، اما امروز به علت توسعه ناپايدار و 
بدون برنامه ريزي اين استان ها با خطر كمبود آب مواجه 
هستيم كه اگر وضعيت به همين روال پيش رود، تمدن 

كشور در خطر خواهد افتاد.

نابوديساالنه300هزارهكتارازخاككشور
استفاده 102درصدي از منابع آبي تجديدپذير به جاي 
40درصد باعث شوري و فرسايش خاك مي شود. وقتي 
آب كم است، دامدار به جاي 80روز دام خود را 200روز 
در مراتع نگه مي دارد و اين به معناي از بين رفتن همه 
بذرها و درنتيجه فرسايش خاك است. عيسي كالنتري 
درباره روند فرسايش خاك مي گويد: اين روند موجبات 
فرسايش خاك را ايجاد مي كند. يكي از مباحث اخير 
ما كه قوه قضاييــه به آن ورود كرده برگزاري جلســه 
براي تغيير كاربري 2هزار هكتار از اراضي ملي دماوند 
و لواســان اســت. درحالي كه طبق تحقيقات، ساالنه 
2ميليارد تن خاك در كشــور فرســوده مي شود كه 
60درصد )1.2ميليارد تن( آن قابل پيشگيري است. 
با تقسيم اين 60درصد، به 4هزار تن خاكي كه در هر 
هكتار وجود دارد، به عدد 300هزار هكتار مي رســيم. 
ساالنه 300هزار هكتار از خاك كشور نابود مي شود و 
هيچ كس هم ككش نمي گزد. اينها نشــانه كم توجهي 
به مسائل زيربنايي است. ما اين مسائل را به قوه قضاييه 

اعالم كرده ايم. همه مسائل محيط زيست به يوزپلنگ و 
خرگوش محدود نمي شود. مشكل كشور آب و خاك و 
هواست. ساالنه ده ها هزار هكتار از اراضي كشور بر اثر 

شوري لم يزرع مي شود.

التماسكرديمبهجايمازوتســوزي،خاموشي
دهند

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره آلودگي 
هواي كالنشــهر ها مي گويد: ما در زمســتان التماس 
كرديم كه به جاي استفاده از مازوت براي تامين كمبود 
يك شانزدهم نياز برقي در كشــور، روزي يك ساعت 
خاموشي اعالم شود. باالخره وزارت نيرو هم حق دارد 
كه مي گويد يا بايد خاموشي بدهيم يا مازوت استفاده 
كنيم. اما آنها ما را به ترك فعــل و تعطيلي واحد هاي 
توليدي تهديد كردند؛ درحالي كه ساالنه 11هزار نفر 
به دليل عوارض آلودگي هوا مي ميرند. آلودگي هوا قابل 
حل است، اما هزينه دارد. تصميم در يك بخش دست 
محيط زيست اســت، اما در بخش هايي، ديگران براي 
محيط زيست تصميم مي گيرند. تا 3سال پيش تصور 
مي كرديم كه هواي تير و مرداد سالم  است، اما با اضافه 
شدن سنجش ميزان ازن به عنوان شاخص آاليندگي 
هوا، متوجه شديم كه هوا در نيمه اول هم آلوده است. 
در سال 13۹2ميزان سوخت استاندارد صفر ليتر بود، 
اما امروز توانســته ايم 120ميليون ليتر سوخت يورو  
4 توليد كنيم. گازوئيل زير 50ppm براي كاميون ها 
و گازوئيل دورريختني با 3تــا 4هزار ppm در صنايع 
استفاده مي شود. سرعت تطابق صنايع خودرو سازي  به 
اندازه وزارت نفت نيست و هم اكنون وزارت صنايع دبه 
درآورده و به رئيس جمهور نامه نوشــته  كه توان توليد 

خودرو يورو 6 در سال آينده را ندارد.

قرقبهترينراهحلاست
عيسي كالنتري با اشــاره به اينكه بهترين روش براي 
مقابله بــا منابع داخلي گردوغبار قرق مناطق اســت، 
مي گويد: با وجود تحريم ها دولت توانســت در 4سال 
اخير 450ميليون دالر در بخــش گردوغبار از طريق 
صندوق توســعه ملي هزينه كند. 18درصد از اراضي 
كشور، گردوغبارخيز است. خسارتي كه چراي بي رويه به 
مراتع كشور زده بيشتر از خسارت مالي جنگ تحميلي 
است. فارغ از ارزش ذاتي خاك، برگرداندن خاك هاي 
فرسوده شده به جاي اصلي )اگر امكانپذير باشد( چندين 
ميليارد دالر است؛ درحالي كه ارزش كل گوشت توليد 
شده توسط عشــاير 200ميليون دالر يا 110هزار تن 

گوشت است. 

مجوز معدن کاری در مناطق چهارگانه 
محيط زيست صادر نخواهد شد

يادداشت

ابربحرانآب،خاكومحيطزيستو
نامزدهايرياستجمهوري

وعده ها و برنامه هاي بدون پشتوانه مالي 
و اعتباري نامزدهاي رياســت جمهوري 
در مناظره اول، درمان ورشكستگي آبي 
نيست. پايداري آب و محيط زيست، مقابله با ريزگردها، جلوگيري از 
فرونشست زمين، احياي آب هاي زيرزميني، تاالب ها و درياچه ها و در 
يك كالم نجات كشور در گروی نگاه فرابخشي به آب و محيط زيست 
و البته واقع بيني اســت. بي توجهي به نگاه جامع گرايانه و فرابخشي، 
منجر به آن شــد كه در زمان هاي پاياني فعاليت هاي ســتاد احياي 
درياچه اروميه به رغم حمايت هاي فراوان مالــي، اعتباري و معنوي 
دولت، وضعيت كنوني درياچه اروميه بسيار وخيم و ناگوار باشد. تراز 
سطح آب درياچه اروميه نسبت به سال گذشته حدود 60سانتي متر و 
نسبت به سال قبل تر از آن، حدود 67سانتي متر كاهش دارد. با توجه 
به وقوع خشكسالي هيدرولوژيكي با شدت چهاربرابر بيشتر نسبت به 
خشكسالي هواشناسي نيز به نظر مي رسد حتي با نرمال شدن بارش ها 
در ســال آينده وضعيت درياچه اروميه بهبود نيابد. اگرچه وضعيت 
بارش در مناطق شمال غرب كشور نسبت به ســاير مناطق ايران در 
ســال جاري از وخامت كمتری برخوردار است، ولي وضعيت درياچه 
اروميه همچنان مناسب نيست. با پايان يافتن رسمي فعاليت هاي ستاد 
احياي درياچه اروميه و بي توجهي به تأثير تداوم اجراي سياست هاي 
كالن كشــور انتظار مي رود در آينده، حفاري مجدد چاه ها، برداشت 
غيرمجاز از آب هاي سطحي، توسعه كشــاورزي و كشت محصوالت 
با نياز باالي آب توسط مردم همراه با احداث سدهاي مخزني بيشتر 
توسط نمايندگان استان هاي واقع در حوضه آبريز درياچه اروميه در 
مجلس شوراي اسالمي، مورد پيگيري جدي تر قرار بگيرد كه با توجه 
به تابستان داغ پيش رو، شرايط اين درياچه به مراتب ناگوارتر مي شود. 
مشــكل اصلي وضعيت بحراني آب، خاك، محيط زيســت، اقتصاد، 
معيشت و ساير جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي كشور 
در سوءمديريت، پاسخگو نبودن به عملكرد مديريتي، تداوم اجراي 
سياست هاي كالن كشور و... است كه بخش هايي از اين مشكالت را 
عيسي كالنتري، معاون رئيس جمهور، رئيس سازمان محيط زيست و 
مدير ستاد احياي درياچه اروميه رسانه اي كرده است. مهم ترين اين 
مشكالت به زعم رئيس سازمان حفاظت محيط زيست سياست هاي 
غرب ســتيز اســت كه منجر به تشــديد ابربحران منابع آب، خام و 
محيط زيست نيز شده است. در چنين شرايطي اميد مي رود نامزدهاي 
رياست جمهوري1400 مناظره هاي بعدي خود را با تكيه بر بررسي 
ابر بحرا ن هاي محيط زيستي ايران به ويژه در حوزه آب متمركز كنند 
تا شــايد چاره اي براي مهار بحران هاي عميق و فراگير محيط زيست 

ايران انديشيده شود.

خبر پايانخوشفالمينگوهايتشنهبختگان
درپي نگراني هاي اخير از احتمال تلف شدن 

حيات
فالمينگوهاي تــاالب بختگان كــه بر اثر وحش

كاهش سطح آب اين تاالب پديد آمده بود، 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس خبر داد كه 
با مشاركت مردم محلي، اين پرندگان مهاجر آسيب جدي 

نديدند.
فالمينگوها مطابق هر سال، امسال نيز در تاالب بختگان 
جوجه آوري داشــتند. اين پرندگان از اواخر اسفندماه در 
تاالب بختگان كلوني هاي جوجه آوري را تشكيل دادند و 
جوجه ها و والدين شان پس از مدتي با بحران خشكيدگي 
تاالب و بي آبي مواجه شــدند. گزارش هــاي محلي حاال 
مشخص كرده اســت كه بيشــتر اين پرندگان مهاجر به 

سالمت كوچ كرده و به مدار شمالي بازگشتند.
حميد ظهرابــي، مديركل اداره حفاظت محيط زيســت 
اســتان فارس كه به مناســبت آغاز هفته محيط زيست 
به صورت مجازي با خبرنــگاران گفت وگو مي كرد درباره 
اقدامات فوري انجام شــده براي نجــات فالمينگوها در 
شــرايط خشكســالي تاالب بختگان گفت: براي نجات 
فالمينگوها انتقال آب انجام شد. كانال و مجراي انتقال آب 
از 2كيلومتر آن سوتر حفر شد و برخي شبانه براي انتقال 
آب اقدام كردند. چاه هاي آب كشاورزي منطقه نيز اجاره 
و 5كيلومتر لوله گذاري انجام شد تا انتقال آب به نزديكي 
فالمينگوها صورت بگيرد. البته مهاجرت هايي هم انجام 
گرفت و در مسير مهاجرت هم بخشي از آب مورد نياز براي 

زنده ماندن فالمينگوها تامين شد.

اكنون در اغلــب كلوني ها، مهاجــرت فالمينگوها انجام 
شده و آنگونه كه پايگاه اطالع رســاني سازمان حفاظت 
محيط زيست اعالم كرده است، براساس دوره زماني حاضر 
بايد همه جوجه ها نيز منطقه را ترك كرده باشــند و در 
هيچ يك از كلوني ها مرگ ومير زياد صورت نگرفته است 
و منطقه مدام تحت پايش اســت؛ بنابراين اميد است با 
تامين حقابه و حفاظت اصولي از پرندگان، محافظت تداوم 

داشته باشد.
ظهرابي درباره انتقال آب از سد نرگسي به تاالب پريشان 
نيز گفت: اين طرح مورد تأييد قرار گرفت و دانشگاه شيراز 
انتقال آب را بدون زيان و آسيب توصيف كرد كه دغدغه 
دوستداران محيط زيست در مورد آسيب هاي انتقال آب 

به اين تاالب نيز برطرف شد.
او با بيان اينكه بيشتر تاالب هاي استان فارس خشكيده اند، 
گفت: خشكي تاالب ها در سال هاي آينده اثرات بيشتري 
بر محيط زيست دارد. 2 تاالب طشك و بختگان به شدت 
در حال خشك شدن هستند و توده هاي گردوغبار در اين 
دو تاالب مشهود است كه اين موضوع شروع آسيب جدي 

به شرق استان فارس است.
به گفته مديركل اداره حفاظت از محيط زيســت استان 
فارس، تنها درياچه »هفت برم« در اين استان است كه 70 
درصد آب دارد. در بقيه تاالب ها آب ناچيز است و حجم آن 
به كمتر از 5درصد مي رسد. آب اندك درياچه مهارلو نيز 
فاضالب است. تاالب هاي ديگر نيز كامل خشكيده اند و در 
تاريخ ثبت مي شود كه اين آسيب ها چه بر سر زيست بوم 

منطقه خواهد آورد.
براساس اعالم ظهرابي، در هفته هاي اخير مطالعات براي 
دريافت حقابه تاالب هاي استان فارس در حال انجام است 
و برخي از مطالعات نيز به پايان رسيده است. حقابه تاالب 
پريشان نيز در حال مطالعه است. مطالعات تاالب هفت برم 
نيز در حال نهايي شدن است. البته مرحله تخصيص حقابه 
هنوز به طور كامل اجرايي نشــده و وابستگي معيشتي به 
حقابه موجب شده است شرايط تامين و دريافت و انتقال 

حقابه سخت شود.
هم اكنون اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس از 
مردم خواسته است براي احياي تاالب ها مشاركت داشته 
باشــند. چون درصورت تداوم روند خشكيدگي تاالب ها، 
اثرات آن در بخش كشاورزي، زيستگاه ها و سكونتگاه هاي 
انســاني رخنه مي كند و اين بخش ها را دچار خســارت 
مي كند. در چنين شرايطي، تاالب ها به كانون گردوغبار 
تبديل مي شــوند. عبور گردوغبار از شيراز در سال جاري 
نيز ناشي از خشكيدگي همين تاالب ها بود. كارشناسان 
هشــدار مي دهند درصورت تداوم وضعيت فعلي، ممكن 

است برخي سكونتگاه ها تخليه شوند.
اداره كل حفاظت محيط زيســت استان فارس همچنين 
اعالم كرده است كه بيماري طاعون نشخواركنندگان در 
زيستگاه هاي اين استان كامال مهار شده و با دفن بهداشتي 
الشه ها و جداسازي دام هاي بومي از حيات وحش، بيماري 
طاعون نشخواركنندگان در حيات وحش اين استان پايش 

مي شود.

 خيزش گردوخاك از بوشهر
 تا اصفهان

سازمان هواشناسي با صدور هشدار زرد رنگ نسبت به 
فعاليت سامانه موسمي و رشــد ابرهاي همرفتي در ريزگرد

برخي مناطق كشور خبر داد كه نتيجه وقوع اين پديده 
وزش باد شديد و مواج شدن خليج فارس و درياي عمان است.

به گزارش اين سازمان، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شديد موقت 
گاه همراه با خيزش گردوخاك و احتمال بــارش تگرگ در مناطق 
مستعد تا روز چهارشنبه  در جنوب و ارتفاعات كرمان، شمال شرق 

هرمزگان و مركز و جنوب سيستان وبلوچستان پيش بيني مي شود.
اين سازمان همچنين هشــدار داد، جاري شدن رواناب در مسيل ها 
و معابر، برخورد صاعقه و باال آمدن ناگهاني سطح آب رودخانه هاي 
فصلي در اين پديده جوي تا روز چهارشنبه محتمل است. براساس 
اعالم سازمان هواشناسي، همزمان با افزايش شدت وزش باد، ارتفاع 
موج در خليج فارس به 1.5 تا 2متر و در شــرق درياي عمان به 2.5 

متر مي رسد.
هشــدار زرد رنگ هواشناســي به معنــاي وقوع اختــالل در انجام 

فعاليت هاي روزانه و سفر همزمان با وقوع پديده هاي جوي است.
همزمان با هشدار سازمان هواشناسي، نســبت به وقوع باد شديد و 
احتمال وقوع گردوغبار در استان هاي مستعد ريزگرد، يك كارشناس 
اداره كل هواشناسي استان بوشهر نيز از وقوع گردوغبار تا آخر هفته 

در استان بوشهر خبر داد.
پيام مســاعدي به ايســنا اعالم كرد: تا پايان همين هفته، خيزش 
گردوغبار در برخي نقاط استان بوشهر همراه با وزش باد شديد دور 

از انتظار نيست.
از اصفهان نيز خبر مي رسد كه ريزگردها در هفته هاي آتي در استان 
اصفهان گردوخاك برپا مي كنند. نويد حاجي بابايي، معاون توسعه و 
پيش بيني هواشناسي استان اصفهان به مهر گفته است كه گردوغبار 
استان اصفهان در هفته هاي آتي شــديد است. به گفته او، با توجه به 
كم بارشي امســال، پهنه هاي گردوغبار در بسياري از مناطق استان 
اصفهان به ويژه در نيمه شرقي، شمال و مركز اصفهان گسترش يافته 
و به محض شروع وزش باد، شدت و وسعت وقوع گردوخاك نسبت به 

سال هاي قبل بيشتر مي شود.
مديركل مديريت بحران اســتانداري اصفهان نيز به مهر اعالم كرد: 
10 ماه اســت كه رودخانه زاينده رود آب ندارد و بســياري از مزارع 
كشاورزي اين استان نيز كشت نشده و رها شده اند كه اين مناطق با 

وزش يك نسيم به كانون گردوخاك تبديل مي شوند.
منصور شيشه فروش مي گويد: بخشي از گردوغبار هفته هاي آتي در 
استان اصفهان منشأ داخلي دارد و اين استان در محاصره كانون هاي 
ريزگرد از اســتان هاي مجاور يعني قم، ســمنان، يــزد و همچنين 

كانون هاي خارجي از عراق و عربستان قرار دارد.
به گفته اين مدير بحــران در اســتان اصفهان، ســازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارت نيرو بايد مانند طرح احياي درياچه اروميه براي 
احياي زاينده رود نيز نگاه ملي داشته باشند و انتظار از وزارت نيرو آن 
است كه براي جلوگيري از تشديد فرونشست و خسارات، طرح هاي 
متوقف مانــده تأمين آب اســتان را اجرايي كند و بــا جلوگيري از 
بارگذاري بيش از توان اين حوضه آبريز بيمار، براي احياي زاينده رود 
اقدام شود. او افزود: از سازمان حفاظت محيط زيست نيز انتظار داريم 
از طرح هاي تأمين آب اصفهان دفــاع كند و مانع اجراي اين طرح ها 
نشود. چون ســازمان حفاظت محيط زيست بايد براي احياي تاالب 
گاوخوني اقدام و نقش خود را براي حفظ زاينده رود و بهبود وضعيت 

آلودگي هواي استان اصفهان ايفا كند.

مصطفيفداييفرد
مدير اسبق طرح جامع آب كشور

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست: توسعه به هر قيمتي انجام شود بايد فاتحه ايران را خواند

زهرارفيعي
خبرنگار

زراعتچوب،دوبارهرونقگرفت
افزايش نرخ ارز و ممنوع شدن برداشت چوب از جنگل هاي كشور باعث شده كه زراعت 

چوب رونق اقتصادي بگيرد و از آن به خوبي استقبال شود.
به گزارش سازمان جنگل ها، كامران پورمقدم، مدير طرح ملي زراعت چوب سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با بيان مطلب فوق گفت: طي سال هاي اخير 3عامل باعث 
رونق دوباره زراعت چوب در كشور شده است؛ گران شدن نرخ ارز و چوب هاي وارداتي 
كه متاثر از آن قيمت چوب هاي داخلي نيز افزايش يافت؛ دوم اينكه برداشت چوب از 
جنگل هاي كشور ممنوع شد و در نهايت با طرح هاي حمايتي تسهيالتي براي زراعت 
چوب داده شد. اين تسهيالت شامل وام هاي كم بهره، اختصاص ارزان قيمت اراضي 
دولتي )اجاره طوالني مدت( و امكان استفاده از آب هاي نامتعارف شهري و صنعتي در 

مناطق كم آب و توزيع نهال رايگان است.
به گفته پور مقدم، بررسي سوابق اجراي طرح زراعت چوب در سنوات گذشته نشان 
مي دهد كه متوسط ساالنه زراعت چوب در كشــور حدود 6هزار هكتار بوده است اما 
با اجراي برنامه ششم توسعه كشور و توقف بهره برداري چوب از جنگل هاي طبيعي، 
طرح زراعت چوب موردتوجه قرار گرفت به طوري كه مقرر شد در طول برنامه مجموعا 
75هزار هكتار زراعت چوب انجام شــود. با مشــاركت صاحبان صنايع چوب و ديگر 
توليدكنندگان با يك جهش قابل توجه در سال 13۹۹و  22هزار و 600هكتار زراعت 
چوب، مجموعا عملكرد طرح زراعت چوب از ابتداي شروع برنامه ششم تا پايان سال 
چهارم به 50هزار هكتار بالغ مي شود. پيش بينی می شود براساس هدف گذاري هاي 
انجام شده اجراي اين طرح در سال1400 به 40هزار هكتار برسد كه عملكردي فراتر 

از مصوبات برنامه ششم است.
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متولد  ميالد حسيني، 
1371مشهد، نويسنده گفت و گو

»صدســال  كتــاب 
نويســندگي در تهران« اســت كه 
انتشارات علمي و فرهنگي به تازگي 
آن را منتشر كرده است. نخستين اثر 
اين نويســنده جوان دهه  هفتادي، 
رمان »شب شــمس« است كه نشر 
چشمه آن را منتشر كرده و به چاپ 
دوم هــم رســيده اســت. وي 
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته 
معماري است و مي گويد دغدغه اش 
درباره شهر و مسائل شهري منجر به 
خلق اين اثر شده است. با او به بهانه 
انتشار كتاب جديدش گفت وگويي 

انجام داده ايم كه در پي مي آيد.

ايده شكل گيري تاليف اين 
كتاب از كجا آغاز شد؟

اين كتــاب از تجربــه روزنامه نگاري و 
دغدغه ام درباره شــهر و مسائل شهري 
نشأت گرفته است. از آنجايي كه هميشه 
مواجهه نويســنده با شــهر و مســائل 
شهري برايم بســيار مهم بود، زماني كه 
از طرف دوســت روزنامه نگارم، حسين 
گنجي پيشــنهاد اين كار به من شد از 
آن استقبال كردم و برايم بسيار جذاب 
بود. اين كتاب يكي از 6جلد مجموعه اي 
است كه عنوان كتب سده را دارد و در هر 
جلدش به چهره هاي هنري شهر تهران 
مي پردازد. در كتابي كه من نوشته ام به 
زندگي 100نويسنده شاخص پرداخته 

شده است.
ما نويســندگان شاخص 
بسياري داشته ايم كه در اين اثر نامي 
از آنها برده نشده است. معيار انتخاب 
شــما براي اين نويسندگان چه بوده 

است؟
من بــراي انتخــاب نويســندگان اين 
كتاب، نويســندگي را يك كار گسترده 
در نظر گرفتم كه شخص در آن با انواع 
قالب هاي ادبي روبه رو بوده يا با مسائل 
روزنامه نگاري و امر نوشــتن دســت و 
پنجه نرم كرده اســت. حتما آدم هاي 
ديگري هم هســتند و اين به معناي آن 
نيست كه نويسندگاني كه در اين كتاب 
نيســتند چنين ارجحيتي نداشته اند، 
بلكه محدوديت عدد صد در عنوان كتاب 
باعث شد اين كار نوعي تذكره نويسي و 
گزارش نويسي باشد از دوره اي از نوشتن 
در ايران. طبيعتا نمي تواند دايره المعارف 
باشــد؛ چون فرم مداخل آن هم شبيه 
دايره المعارف نيســت و در آن نگاهي 

تاريخي مستتر است.
معيار انتخاب شما صرفا 
نويسندگاني بوده كه در تهران متولد 

شده اند يا در تهران زندگي كرده اند؟
اگر از ادبيات داستاني شهر تهران روايت 
كنيم، عمال تاريخ ادبيات داستاني ايران 
را مــرور كرده ايم. در ايــن كتاب به نام 
نويسندگاني اشاره شــده كه يا متولد 
تهران هستند يا از شهر ديگري آمده اند 
و ساكن تهران شده اند و تبديل به چهره 

مهم فرهنگي شــده اند. محمدعلي 
جمالزاده، متولــد اصفهان بوده و 

جمعا 17سال در ايران زندگي 
كرده اســت، اما تصويري كه 
در داســتان هايش از تهران و 
آدم هاي شهر تهران مي سازد، 
بســيار ســتودني اســت و 
همــه اصطالحاتــي كه در 
داستان هايش به كار مي رود، 
اصطالحــات مردم شــهر 
تهران است. يا رضا براهني 
كــه در آثــارش تصويري 
كم نظير از تهران و آدم هايش 
را مي بينيم؛ بنابراين تعريف 

من از نويســنده تهران، نويســنده اي 
اســت كه به تهران فكر كرده و در اين 
شهر نفس كشيده باشــد. نويسندگان 
ديگري وجود دارند كــه در اين كتاب 
نامي از آنها نبرده ام؛ نويســندگاني كه 
تصويري از تهران در نوشته هايشــان به 
چشــم مي خورد، اما در ميان اين صد 
نويسنده نيستند؛ چراكه اين كتاب تاريخ 
داستان نويسي نبود كه ملزم باشم در آن 

به همه نويسندگان بپردازم.
در انتخاب عنــوان اين 
كتاب از »صدسال داستان نويسي« 

آقاي ميرعابديني وام گرفته ايد؟
كتاب آقاي ميرعابديني از منابع اصلي 
من بوده است. اما شباهت نام اين كتاب با 
كار آقاي ميرعابديني تنها در حد عنوان 
است و در محتوا كامال متفاوت هستند. 
در انتخاب عنوان اين كتــاب بايد يك 

فرمت كلي حفظ مي شد و اين كتاب يك 
جلد از مجموعه اي چند جلدي است كه 
در آن هم بايد عنــوان صد مي آمد و هم 
حرفه مورد نظر؛ به همين دليل اين نام 

براي كتاب انتخاب شد.
بيوگرافي  درخصــوص 
نويسندگاني كه در اين كتاب به آنها 
پرداخته ايد، چقدر از اطالعات شما 

اينترنتي بوده است؟ 
براي هر نويسنده به يك سري اطالعات 
كليدي نياز داشتم و از طرفي بايد تعداد 
كلمات هم برابر مي بود و اطالعات در حد 
دو، سه صفحه ارائه مي شد. درباره برخي 
از اين نويسنده ها پيش تر يادداشت هاي 
چندهزاركلمه اي در مطبوعات نوشــته 
بودم، اگر قرار بود در اين كتاب به همان 
مقدار بنويســم طبيعتا حوصله سر بر 
مي شد و تناســب به هم مي ريخت. اين 
حجم محدود باعث شد سراغ يك سري 
اطالعات كليدي و مهم تر بروم. با توجه 
به رويكرد من در ايــن كتاب كه بايد به 
تهران مي پرداختم، به همين خاطر براي 
نويســندگاني كه در قيد حيات نبودند، 
بيشــتر به منابع مكتوب رجوع كردم و 
يك سري اطالعات بديهي را از اينترنت 
گرفتم و با ديگــر منابع هم چك كردم؛ 
چون در برخي چيزها مثل سال تولد يا 
سال انتشار آثار اختالفاتي بود و بايد 
منابع را با هم مقايســه مي كردم. 
براي نويسندگاني كه زنده و در 
قيد حيات بودند ســعي كردم 
به خود نويسنده رجوع كنم، اما 
اين موضوع هم مشكالت خاص 
خودش را داشت؛ مثال در دوران 
بازنويســي و تكميــل مجدد 
مدخل ها، نويسنده اي كتاب 
جديدي را منتشر مي كرد كه 
مجبور مي شــدم به فهرستم 
اضافه كنم يا پس از پايان كار 
خبر از كتاب جديد نويسنده اي 

مي رسيد. 
درحقيقــت ايــن كتــاب 

كارنامه اين نويســندگان تا پايان قرن 
چهاردهم به حســاب مي آيد و كارنامه 
اين چهره هاي  3،2 فصل پاياني كتاب 

همچنان ادامه دارد.
نوشتن اين كتاب چقدر 

شما را راضي كرد؟
نويســندگان حافظه ســازان شهرند و 
هر كار ادبي اي كه انجــام دهند چه در 
قالب آكادميك باشــد و چه پژوهشي، 
بسيار مهم و ماندگار اســت. چهره اي 
مانند محمدعلي فروغــي كه عالوه بر 
نويسندگي در 2برهه، نخست وزير ايران 
بوده، درحقيقت اديب تهران هم به شمار 
مي رود و كارنامه ادبي كم نظيري دارد. 
يا درك اين نكته كه نويســنده اي مثل 
اســماعيل فصيح چگونه تهران را وارد 
قصه كرده است. هدف من از پرداختن 
به اين اديبان در كتاب اين بوده كه نشان 
دهم چطور آنها هويت شــهر تهران را 
مي سازند و اگر ما چنين چهره هايي را از 
تهران بگيريم، تهران با منطقه  حاشيه اي 

هيچ فرقي ندارد.
در اين كتاب به جناح هاي ادبي متفاوت 
پرداخته شــده؛ تا جايي كــه در آن به 
ســينمايي هايي كه رمان نوشــته اند يا 
چند نمايشنامه نويس هم مي پردازد و 
اين نشان مي دهد ابعاد نوشتن در تهران 
بسيار گســترده اســت. اما درنهايت از 
نوشتن اين كتاب راضي هستم. دوران 
نوشتنش برابر بود با آغاز شيوع ويروس 
منحوس كرونا و بــراي من فرصتي بود 
براي مرور دوباره و دقت در زندگي و آثار 
نويسنده هايي كه بسياري شان حافظه 

ما را ساخته اند.

دريچهگفت وگو با نويسنده كتاب »صد سال نويسندگی در تهران«

  آغاز بهارانه كتاب 1400
هفدهميــن دوره طرح هــاي فصلــي بــا 
عنــوان بهارانه كتــاب 1400با مشــاركت 
860كتاب فروش از سراسر كشــور از ديروز 
دوشــنبه 17خــرداد به مــدت يك هفته تا 
23خرداد  ماه از ســوي معاونت امور فرهنگي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مجري گري 
مؤسســه خانه كتاب و ادبيات ايــران، برگزار 
مي شود. به گزارش همشــهري در اين طرح 
مخاطبان مي توانند تا سقف 200هزار تومان 
و 20درصد تخفيف از كتاب فروشي هاي عضو 
طرح خريد كنند. كتاب هاي عمومي، كودك 
و نوجوان و دانشــگاهي مشــمول اين ميزان 
تخفيف هستند.124 كتاب فروشي پايتخت و 
736كتاب فروشي از ديگر استان ها در بهارانه 
كتاب مشاركت دارند. اســامي و مشخصات 
كتاب فروشــي هاي عضو طرح »بهارانه كتاب 
 1400« بــه تفكيك هر اســتان در ســايت
 tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.  طرح هاي 
فصلي از سال 1394با شعار »كتاب فروشي به 
وسعت ايران« با مشاركت 200كتاب فروش از 
سراسر ايران همزمان با بيست و سومين دوره 
هفته كتاب جمهوري اســالمي برگزار شــد. 
در مجموع وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمي 
در 6سال گذشــته حدود 30ميليارد تومان 
اعتبار براي برگزاري 16طرح فصلي تخصيص 

داده است. 

  فلسفه هنر در آثار ابن سينا
مجموعــه  از  نشســت  پانزدهميــن 
درس گفتارهايــي دربــاره بوعلــي ســينا، 
چهارشــنبه 19خرداد ســاعت 11 صبح با 
عنوان »جايگاه فلسفه هنر در آثار ابن سينا« 
به سخنراني هادي ربيعي )عضو هيأت علمي 
دانشــگاه هنر( اختصــاص دارد كه به صورت 
مجــازي پخــش خواهد شــد. بــه گزارش 
همشــهري، در اين درس گفتــار مهم ترين 
مباحثي كه ابن ســينا در حيطه فلسفه هنر 
به آنها پرداخته اســت برشــمرده و جايگاه 
آن مباحث در بافت آثار او بررســي مي شود. 
عالقه مندان مي توانند ايــن درس گفتار را از 
اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني
ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نشاني 
bookcitycc و صفحه اين مركز در ســايت 

آپارات پيگيري كنند.

نويسندگان حافظه سازان شهرند
مرجان آقبالغي

خبر نگار

تازه هاي نشر

  تاريخ مختصر به گندكشيدن جهان
»تاريخ مختصر به گندكشــيدن جهان« 
نوشــته »تام فيليپس« را زهــرا كمالي 
دهقان به فارســي برگردانده و به تازگي 
از ســوي نشــر نگاه منتشر شــده است. 
تام فيليپــس، روزنامه نگار و نويســنده 
 طنز در لندن اســت. او مديــر تحريريه
 BuzzFeedUK بــوده؛ جايي كه وقت 
خود را بين گزارش بسيار جدي در مورد 
موضوعات مهم و ســاختن جوك تقسيم 

كرد. او در باستان شناســي، مردم شناسي، 
تاريخ و فلســفه علوم در كمبريج تحصيل كرده اســت. كتاب تاريخ 
مختصر به گندكشــيدن جهــان يك كتاب غيرداســتاني محصول 
سال2018 است. انسان هاي مدرن طي 70هزار سالي كه روي زمين 
قدم گذاشته اند، مسيري طوالني را طي كرده اند. هنر، علم، فرهنگ، 
تجارت و... در زنجيــره غذايي تكاملي، ما برنده واقعي هســتيم، اما 
هميشه قايقراني روي اين درياي پرتالطم آسوده نبوده است و گاهي 
اوقات - فقط گاهي اوقات - ما واقعا موفق به پيشــرفت در اين زمينه 
شده ايم. انسان ها با به هم پيوســتن تاريخ، علم، سياست و فرهنگ 
پاپ، اكتشــافي پانوراما از نوع بشــر را در كمال شــكوه و فقدان آن 
ارائه مي دهند. اين كتاب نشان مي دهد كه حتي پيش پاافتاده ترين 
اشتباهات نيز مي تواند مسير تمدن را همانطور كه مي دانيم تغيير دهد. 
فيليپس استدالل مي كند كه انسان ها معموال بيش از آنكه به موفقيت 
برسند، مستعد خطا هستند. انتشارات نگاه، اين كتاب 298صفحه اي 

را با شمارگان 300نسخه به بهاي 55هزار تومان منتشر كرده است.

  آدم، گربه، مرگ 
»آدم، گربــه، مــرگ« نوشــته »زولفو 
ليوانلــي« را ايلناز حقوقي به فارســي 
برگردانده و به تازگي از سوي نشر نگاه 
منتشر شده است. در اين رمان، سامي 
باران يكي از پناهنده هايــي كه توفان 
12مارس او را از استانبول به استكهلم 
پرت كرده، در بيمارستاني كه بستري 
 اســت با يك بيمار تركيــه اي روبه رو
مي شود. اين مرد وزير سابقي است كه 
سامي او را مسئول بالهايي كه به سرش 

آمده، مي بيند. او با دوستانش كه از كشورهاي ديگري مثل 
اروگوئه، ايران و شيلي به استكهلم پناهنده شده  اند، نقشه مي كشد 
تا از او انتقام بگيرد. اما اجرا كردن اين نقشــه آنقدرها هم ســاده 
نيست: ســامي باران فكرش را نكرده بود كه اگر پاي زبان مادري 
در ميان باشد با دشمن هم مي شود به توافق رسيد و اين تنها يكي 
از موانع اجراي نقشه است... اين كتاب 248صفحه اي با شمارگان 

300نسخه، به بهاي 55هزار تومان منتشر شده است.



جامعه10 2   سه شنبه 18 خرداد 1400   شماره 8238  3 0 2 3 6 1 8 

بحران كرونا و واكسن در ايران
كرونا از بزرگ ترين بحران هاي قرن حاضر اســت كه 
گريبان جامعه ايراني را محكم گرفته و دچار مشكالت 
متعدد و گوناگوني كرده است. برخي معتقدند كه اين 
بيماري كه تاكنون 4 پيك اصلي در كشــور داشته و 
باعث مرگ بيش از 80هزار ايراني در طول يك سال 
و 4ماه گذشته شده، در صدر معضالت اجتماعي است 
كه اگر حل نشود مي تواند آثار خطرناكي بر روح و روان 
جامعه ايراني بگذارد.بر اساس پيش بيني كارشناسان 
حوزه ســالمت، تا پايان دولت دوازدهم تنها 6 درصد 
جمعيت كشور واكسينه مي شــوند و كانديداها بايد 
پاسخ دهند كه برنامه شان براي واكسيناسيون بالغ بر 

90درصد جمعيت ايران چيست؟
حســين كرمان پور، مديركل روابط عمومي سازمان 
نظام پزشــكي در گفت وگو با همشــهري در اين باره 
گفت: انتظار داريم نامزدهاي انتخاباتي، ارزيابي شان 
از مديريت كرونا تا كنون را اعالم كنند و نقاط ضعف 
را برشمرند و بگويند چه برنامه اي براي حل آن دارند؛ 
ضمن اينكه پيش بيني مي شود سطح واكسيناسيون 
تا شــهريور ماه كــه رئيس جمهور منتخــب مردم 
مســتقر مي شــود حداكثر به 6درصد برسد. يعني 

دولت در حالي به رئيس جمهــور بعدي تحويل داده 
مي شود كه باالي 90درصد جمعيت ايران واكسينه 
نشــده اند. كانديداها بايد بگويند كه برنامه شان براي 

واكسيناسيون مردم چيست؟

ابرچالش جمعيتي ايران را چگونه حل مي كنند؟
كاهــش جمعيــت و بي تمايلي زوج هــاي جوان به 
فرزند آوري از ديگر معضالت اصلي جامعه ايراني است 
كه جامعه شناسان و متخصصان جمعيت شناسي در 
طول ســال هاي اخير، بارها نسبت به آن هشدار داده 
و معتقدند كه اگر دولتمردان برنامه اي براي حل اين 
مسئله نداشته باشند، در اواسط دهه پيش رو تبديل 
به ابرچالش اجتماعي خواهد شــد. حاال خواســته 
اصلي كارشناسان اين اســت كه نامزدهاي انتخاباتي 
برنامه هايشان را در اين باره ارائه دهند.محمد ميرزايي، 
رئيس انجمن جمعيت شناســي ايران به همشهري 
گفت: باروري در سطح جانشيني يعني فرزنداني كه 
يك زن تا پايان دوره بــاروري اش به دنيا مي آورد بايد 
باالتر از 2يعني حدود 2.1 باشــد. اما متأسفانه نرخ 
باروري در ايران از نيمه اول 1390به نزديك 2رسيده 
و هم اكنون حدود 1.7تا 1.8 است يعني 0.3 زيرسطح 

جانشيني قرار دارد. اگر نرخ باروري در كشور به همين 
ميزان كنوني بماند تا 20سال ديگر نرخ رشد جمعيت 

صفر و حتي منفي خواهد شد.
رئيس انجمن جمعيت شناســي ايــران تأكيد كرد: 
ما همچنــان در پنجره جمعيتي قــرار داريم؛ يعني 
باالترين نســبت جمعيت فعال در اختيارمان است. 
قرار داشتن در پنجره جمعيتي يعني 70درصد نيروي 
بالقوه براي كار داشــته باشــيم؛ بنابراين بايد از اين 
فرصت استفاده كنيم و عالوه بر توسعه كشور، با ايجاد 
اشتغال و تســهيل ازدواج جمعيت جوان، ابرچالش 
جمعيتي كشورمان را حل كنيم. جوانان دهه شصتي 
ما در سال 1430به باالي 65سال مي رسند و ظرفيت 
آنها از دست مي رود. اگر نرخ باروري به باالتر از سطح 
جانشيني برسد، ديگر نرخ رشــد جمعيت مان صفر 
و منفي نخواهد شد و گرفتار ســالخوردگي افراطي 
جمعيت نيز نمي شــويم. نامزدهاي رياست جمهوري 
برنامه هاي خــود در اين باره را منتشــر كننــد تا با 
نظراتشان در اين باره آشنا شويم.ميرزايي از مهاجرت 
گســترده نخبگان، به عنوان ديگر ابرچالش جمعيتي 
كشــور نام برد و گفــت: افرادي در حــال مهاجرت 
هســتند كه در بين ممتازها و نخبه ها قرار دارند. در 
بين مهاجران بــه آمريكا، تحصيل كرده ترين شــان 
مهاجران ايراني هستند. فقط در سال اول شيوع كرونا، 
3هزار پزشك و پرستار از ايران مهاجرت كرده اند؛ اما 
همچنان نســبت به مهاجرت نخبگان و متخصصان 
بي توجه هســتيم، آقايان بگويند كه براي نگهداشت 
اين جمعيت نخبه و جوان چه ايده اي دارند و چگونه 

مي خواهند آنها را از مهاجرت منصرف كنند.

با معضل خصوصي سازي  آموزش چه خواهند كرد؟
روند صعــودي خصوصي ســازي مــدارس در دهه 
90، باعث طبقاتي شــدن دسترســي به آموزش با 
كيفيت در دوره 12ساله عمومي شــده و تأثير خود 

را در قبولي دانشگاه ها نيز گذاشته است. طبق اعالم 
سازمان سنجش، باالي 50درصد نفرات برتر كنكور 
را دانش آموزان مــدارس خاص مانند تيزهوشــان، 
غيردولتي، هيــأت امنايي و نمونه دولتي تشــكيل 
مي دهند، اين درحالي اســت كــه در دهه 70و 80، 
اغلب نفرات برتر كنكور از مدارس دولتي شــهري و 
روستايي بودند.ايجاد پرديس هاي دانشگاهي در كنار 
دانشگاه هاي برتر كشور و جذب دانشجوي پولي هم از 
ديگر معضالتي است كه نظام آموزشي ايران در دهه 
اخير دچار آن شده و عدالت آموزشي را خدشه دار كرده 
است. حاال پرسش اساسي كارشناسان آموزشي اين 
اســت كه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري براي 

تحقق عدالت آموزشي چه برنامه اي دارند؟
علي پورسليمان، معلم و كارشناس آموزشي در اين باره 
به همشــهري گفت: اين 7 نفر به طور شفاف بگويند 
كه نگاهشــان به مولفه آموزش چيســت؟ آيا طرفدار 
خصوصي سازي آموزش هستند يا پايبند به اصل سي ام 
قانون اساسي مبني بر دسترســي به آموزش رايگان 
براي همه فرزندان اين كشور خواهند بود؟ هم اكنون 
بزرگ ترين مسئله خانواده ها، گران شدن هزينه آموزش 
12ساله مدرسه و سپس دانشگاه فرزندان شان است و 
اين، لزوم ارائه برنامه و ديدگاه نامزدها در اين حوزه را 
بيشــتر مي كند.او افزود: بحران بعدي نظام آموزشي 
ايران، تنــزل جايگاه معلمان در آمــوزش و پرورش و 
از بين رفتــن مرجعيت علمي آنها در تصميم ســازي 
و تصميم گيري ها اســت. آقاياني كه قصد نشستن بر 
مسند رياست جمهوري دارند، بگويند كه با كدام برنامه 
و براســاس كدام ايده علمي و عملي مي خواهند اين 
جايگاه را ارتقا  داده و نگاه جامعه به معلم را تغيير دهند.

سؤال مهم بيمه شده هاي تامين اجتماعي
جبــران  ناپايداري مالي ســازمان تاميــن اجتماعي 
به عنوان بيمه مهم و عمده درمان پايه كشور، از جمله 

مواردي است كه بيمه شدگان اين سازمان منتظرند تا 
ببينند كه نگاه نامزدهاي رياست جمهوري درباره آن 
چيســت.اميرعباس فضائلي، دكتري اقتصاد سالمت 
و رئيس ســابق گروه اقتصاد درمان ســازمان تامين 
اجتماعي در گفت وگو با همشــهري درباره وضعيت 
ناپايداري مالي تامين اجتماعي مي گويد: »طبق برخي 
برآوردهاي صورت گرفتــه، در پي اجراي طرح تحول 
سالمت، در سال هاي 93 و 94 بار مالي ساالنه 6هزار 
ميليارد توماني به صورت مازاد برگذشــته بر سازمان 
تامين اجتماعي تحميل شد. رشد تعرفه هاي درماني 
كه تا قبل از سال 93 ســاالنه حدود 20 تا 30درصد 
بود، از سال 93ناگهان رشــد 120درصدي را به خود 
ديد و در يك سال 2.2 برابر شــد؛ به اين ترتيب رشد 
120درصدي تعرفه هاي درماني باعث رشد هزينه هاي 
درماني تاميــن اجتماعي بــه اندازه60درصد و حتي 
بيشتر شد.وی افزود: در سال جاري هم شاهد رشد قابل 
توجه تعرفه ها به خصوص در بخش خصوصي هستيم. 
بودجه بخش درمان تامين اجتماعي در سال جاري بالغ 
بر50هزار ميليارد تومان خواهد شد و با توجه به اينكه 
رشد منابع مالي اين ســازمان مستقيما تابع وضعيت 
نرخ اشتغال و نرخ رشــد دستمزدهاي جمعيت تحت 
پوشش است، بي توجهي به اســتقرار اصول مديريت 
مصارف در سياســتگذاري هاي كالن نظام سالمت، 
مي تواند به بروز ناپايداري مالــي تامين اجتماعي در 
سال جاري منجر شــود. نامزدهاي انتخاباتي به طور 
شــفاف بگويند كه با چه برنامــه اي مي خواهند اين 
معضل را حل كنند؟ســؤاالت كارشناســان در حوزه  
اجتماعي زياد اســت، آنها انتظار دارند كه نامزدهاي 
انتخاباتي در يك برنامه جداگانه درباره معضل اعتياد، 
خشكسالي و مهاجرت، حاشيه نشيني، بيمه و اشتغال 
زنان سرپرست خانوار، خدمات رفاهي به سالمندان، 
بيكاري فارغ التحصيالن و...صحبت كرده و نظراتشان 

را شفاف بگويند.

نيما شايان
خبر نگار

در عين حال مسائل مردم ايران منحصر به تحريم هم نبوده و در 
طول3  سال گذشته انبوهي از تجارب ناگوار، به مولفه هايي همچون 
تاب آوري اجتماعي، اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي آسيب زده است. ما شاهد گسترش 
كم سابقه فقر در كشور بوده ايم و اين شرايط افزايش آسيب هاي اجتماعي را به دنبال داشته 
و تأثير روشني بر مولفه هايي نظير »عدالت اجتماعي«، »اميد به زندگي«، »فرزندآوري«، 
»كيفيت زندگي«، »امنيت اجتماعي« و... برجاي گذاشته است. اما هيچ كدام از اين مسائل 
جايي در مناظره تلويزيوني نامزدهاي رياست جمهوري نداشت. آنها نه تنها تحريم به عنوان 
مهم ترين مولفه مؤثر بر اقتصاد كشور را در مباحثات خود ناديده گرفتند، بلكه از كنار انبوه 

پيامدها و تأثيرات اجتماعي اين مولفه  نيز گذشتند. 
در كنار تحريم ها، پاندمي كرونا، تقريبا بزرگ ترين چالش مرتبط با ســالمت  عمومي در تاريخ پس از انقالب اســت. اما اين ابرمسئله هم كه ابعاد اجتماعي، 2
اقتصادي و حتي سياسي بسيار روشني دارد  در مباحث مطرح شده از سوي نامزدها غايب 
بود. آنها، به جاي صحبت درباره كرونا و راهكارهاي مهار آن كه به تحقيق اولويِت يك كشور 
در ماه هاي آينده است، ترجيح دادند بخش اعظم وقت را صرف مجادالت سياسي كم ثمر 
و متلك پراني هاي پوپوليســتي كننــد. حيرت انگيز اينكه گرداننــدگان مناظره نيز به 
ذهن شــان خطور نكرد كه درباره مهم تريــن چالش اين روزهاي كشــور از نامزدهاي 

رياست جمهوري سؤال كنند.
جامعه اما در اين زمينه سؤاالت روشني دارد. واكسيناسيون عمومي به عنوان اصلي ترين 
اولويت كشور در دولت آتي چه جايگاهي خواهد داشت؟ راهكارهاي غلبه بر پيامدهاي 
سوء  اقتصادي و اجتماعي كرونا چه خواهد بود؟ منابع الزم براي انجام واكسيناسيون و 
مديريت كرونا،  در شرايط تحريمي و انسداد روابط بانكي، چگونه تامين خواهد شد و ده ها 
ســؤال مهم ديگر كه ظاهرا نه دغدغه نامزدهاي انتخابات است و نه طراحان و مجريان 

مناظره هاي تلويزيوني.
طرح برنامه هاي اقتصادي بدون توجه به پيامدهاي اجتماعي اين برنامه ها، اگر  عامدانه باشد بي صداقتي و اگر ناآگاهانه اتفاق بيفتد، ساده انگاري در حكمراني 3
است. حكمراني،  عرصه مديريت مسائل متعارض و انتخاب هاي دشوار است. سخن گفتن 
از توســعه معادن و افزايــش درآمد ارزي كشــور از ايــن طريق، بدون توجــه به آثار 
زيست محيطي آن، در خوش بينانه ترين حالت نشانه كم اطالعي است. آنچه تا به امروز 
توسعه بي رويه معادن بر سر محيط زيست كشور آورده، از اصلي ترين مسائل كشور است. 
حراست از اقليم و مقابله با تخريب فزاينده محيط زيست اهميتي چه بسا بيشتر از افزايش 
درآمد ارزي كشور دارد. يا مثال سخن گفتن از توسعه صنايع آب بر مثل فوالد بدون توجه 
به بحران دامنه دار آب در كشور، نشانه فقدان ديد همه جانبه است كه يكي از شروط عقالني 
مسئوليت هاي كالن اجرايي است. عيان كردن اين تناقض ها در درجه اول وظيفه نامزدها 

و در درجه دوم وظيفه رسانه اي است كه مناظره نامزدها را ميزباني مي كند.
اساسا داوطلب هاي انتخابات رياست جمهوري در برنامه تبليغاتي خود، تا كنون 4 البته اين كم توجهي به مســائل اجتماعي،  منحصر به مناظره روز شنبه نبود. 
هيچ راهكار روشــني براي حل معضالت بزرگ اجتماعي كشــور بروز نداده اند. آنها از 
آسيب هاي اجتماعي صرفا به عنوان يك المان بصري براي افزايش تأثيرگذاري فيلم هاي 
تبليغاتي اســتفاده كرده و هيچ كدام به فرســايش روزافزون ســرمايه اجتماعي و به 
محاق رفتن اعتماد عمومي و اتمام ظرفيت تاب آوري اجتماعي توجه نكرده اند. »عدالت 
اجتماعي« صرفا لقلقه زبان نامزدها شده و هنوز برنامه روشني براي تحقق آن ارائه نشده 
است. ابرچالش هايي مثل بحران آب يا سرنوشت  صندوق هاي بازنشستگي نيز با وجود 
تكرار در كالم نامزدهاي رياست جمهوري همچنان مهجورند و برنامه اي براي حل آنها 
ارائه نشده است. اين روند به اين معناست كه در حكمراني، در همچنان بر همان پاشنه 
قبلي مي چرخد و شــعارهاي رنگارنگ نامزدها درباره تغيير فرايند اداره كشور، چندان 

منطبق بر واقعيت نيست.

پرسش هاي جامعه شناسان و كارشناسان آموزشي و بهداشتي از نامزدهاي رياست جمهوري

سايه سياست بر سر ابرچالش هاي اجتماعي
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
1400در حالي اين روزها برنامه هاي 
تبليغاتي خود را ارائه مي كنند كه 
خأل نگاه اجتماعي در بين مواضع و برنامه های هر 7 نفر، به شدت احساس 
مي شود. نگاه آنها در ســخنراني هاي تك نفره، گفت وگوهاي تلويزيوني 
و راديويي، مســتندهاي تبليغاتي و مناظره اي كه روز شنبه برگزار شد، 
صرفًا به مسائل سياسي و اقتصادی معطوف بوده و تقريبا هيچ اشاره اي به 
بحران هاي اجتماعي موجود در كشور نداشتند. بحران سالمندي و كاهش 
نرخ جايگزيني جمعيت، ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي، كاهش 
رفاه اجتماعي، خشكسالي و مهاجرت، بحران كرونا و چالش هاي متعدد 

مربوط به آن همچون چگونگي تامين واكسن بخش اعظمي از جمعيت كشور 
كه هنوز واكسينه نشده اند، بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي و بي عدالتي 
در آموزش عمومي كشور، كمبود معلم در مدارس دولتي و... از جمله مسائلي 
هستند كه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، هنوز برنامه اي براي عالج 
آنها ارائه نكرده اند. بدتر آنكه متوليــان برگزاري مناظره هاي انتخاباتي، 
بررسي معضالت اجتماعي كشور را با مسائل سياسي در مناظره دوم كنار 
هم گنجانده اند و از همين االن مي توان پيش بيني كرد كه ســايه سنگين 
سياست داخلي و خارجي، اجازه طرح مسائل اجتماعي را خواهد گرفت.در 
گزارش پيش رو به چند مسئله مهم كه نامزدهاي انتخاباتي بايد به آن پاسخ 

دهند، اشاره خواهيم كرد: 

مناظره؛  معضل سياست زدگي و فقدان نگاه اجتماعي

ادامه از 
صفحه اول

سؤاالت اجتماعي از كانديداها از ديدگاه مددكاري 
اينكه دولت براي ارتقاي سالمت اجتماعي مردم و اجراي نظام چنداليه تامين اجتماعي چه برنامه اي 
دارد و برنامه و نوع مواجهه اش در حوزه فضاي مجازي، آسيب هاي اجتماعي و حاشيه نشيني چيست، 
اولويت دارترين سؤاالتي است كه اگر سيدحسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، 
طراح سؤاالت حوزه اجتماعي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري بود، از آنها مي پرسيد.موسوي 
چلك در گفت وگو با همشهري، در برشمردن سؤاالت ديگري كه كانديداهاي رياست جمهوري در حوزه 
اجتماعي بايد پاسخ دهند، اظهار كرد: »آيا برنامه اي براي تجميع فعاليت ها ، سازمان ها و شوراهاي موازي 
در حوزه اجتماعي دارند؟ در زمينه رعايت حقوق قربانيان و مجرمان و خانواده هاي آنها برنامه اي دارند؟ 

رويكردها و راهكارهاي شان براي افزايش سرمايه اجتماعي چيست؟«

ث
مك
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 با گذشت بيش از يك سال 
شبکه های 
از شــكل گيري مجلــس اجتماعی

يازدهم، تاكنون 5طرح  در 
حــوزه ارتباطات از ســوي نمايندگان 
تدوين شــده اســت. طرح »تشــكيل 
كميسيون ويژه فضاي مجازي و اقتصاد 
ديجيتــال«، طرح »صيانــت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رســان هاي اجتماعــي«، طــرح 
»حمايــت از توســعه و رقابت پذيري 
پلتفرم هــاي ارائه دهنده خدمات پايه و 
كاربردي شــبكه ملي اطالعات«، طرح 
»يكپارچه ســازي  داده هــا و اطالعات 
ملي« و طرح »الزام به انتشــار داده ها و 
اطالعات عمومي« طرح هايي هستند كه 
تاكنون هيچ يك از آنها در صحن مطرح 
نشــده اند تا به رأي نمايندگان گذاشته 
شــود. بحث برانگيزتريــن طرحي كه 
مي توان از آن نام برد و طي روزهاي اخير 
با انتشار يك خبر دوباره مورد توجه قرار 
گرفت، طرح »صيانت از حقوق كاربران 
در فضــاي مجــازي و ســاماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« است. اين در 
حالي اســت كه رضا تقي پــور انوري، 
نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم 
در گفت وگوي اختصاصي با همشهري با 
تأكيد بر اينكه تغييرات بسياري در اين 
طرح صورت گرفتــه، از قرار گرفتن اين 

طرح در نوبت صحن خبر داده است.

طرح جنجال برانگيز
اگرچه تقي پور انــوري از جزئيات طرح 
»صيانت از فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رســان هاي اجتماعــي« اظهــار 
بي اطالعي مي كند، اما در مورد سرنوشت 
اين طرح مي گويد: »طرح مذكور با پشت 
سر گذاشتن مراحل اوليه، در نوبت طرح 
در صحن اســت.« نماينده مردم تهران 
در مجلس يازدهــم تصريح مي كند كه 
»حدود 7 مــاه در مورد ايــن طرح كار 
كارشناســي صورت گرفته و نظر مركز 
پژوهش ها اخذ شــده و همچنين متن 
اصالح شــده اين طرح، نسبت به طرح 
اوليه تغييرات بسيار زيادي كرده است.«
تقي پور انوري خبر منتشر شده از سوي 
يكي از خبرگزاري هــا را كذب محض 
مي خواند و مي گويد: »اين خبرگزاري 

تنها از من ســؤال كرد كه طرح مذكور 
در چه مرحله اي است و بقيه متن خبر 
را كه مربوط به جزئيات طرح اوليه و نه 
طرح اصالح شده  بود، به گونه اي منعكس 
كرد كه به نظر مي رسيد اين موضوعات از 

طرف بنده بيان شده است.«
تقي پــور انــوري تأكيــد مي كند كه 
»ســايت هايي كه خبر آن خبرگزاري 
را كپــي و منتشــر كردنــد، حتي آن 
را هــم تحريف كرده بودنــد و مواردي 
 را بــه آن اضافــه كــرده بودنــد كــه 

نادرست بود.«
هيچ نســخه اي از طرح تغيير يافته كه 
به گفته تقي پور در نوبت صحن قرار دارد، 
در دسترس عموم نيســت. اما براساس 
نســخه اي از طرح كه در پايــگاه ملي 
اطالع رساني قوانين و مقررات كشور قرار 
دارد، آمده است: فعاليت پيام رسان هاي 
خارجــي در كشــور مســتلزم تعيين 
شركتي ايراني به عنوان نماينده قانوني 
است. اين مسئله با توجه به شرايط كشور 
مي تواند درصــورت تصويب به صورت 
بالقوه باعث فيلترينگ همه شبكه هاي 
اجتماعــي و پيام رســان هاي خارجي 
شود. همچنين براســاس ماده 16 اين 
سند كه در دسترس عموم قرار دارد، هر 
شخصي كه اقدام به انتشار يا در دسترس 

قرار دادن فيلترشــكن كند مي تواند به 
حبس يا جزاي نقــدي درجه6 محكوم 
شود. اين در حالي است كه حتي برخي 
از امضاكنندگان اين طرح هم خودشان 
به صراحت از آن، با عنوان »طرح انسداد 
پيام رســان هاي خارجي« نام برده اند. 
همچنيــن ماده6 اين طــرح مي گويد: 
»هيأت ساماندهي و نظارت موظف است 
دســتورالعمل الزم براي احراز هويت 
كاربران در فضاي مجازي را براســاس 
سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي به تصويب برســاند.« ابراهيم 
عزيزي، نماينده شيراز در مجلس يازدهم 
كه يكي از امضاكنندگان طرح »صيانت 
از حقوق كاربران در فضــاي مجازي و 
ساماندهي پيام رســان هاي اجتماعي« 
اســت، در مورد اين طرح مي گويد كه 
روح حاكم بر اين طرح، اســتفاده مردم 
از فضاي مجازي و كم كردن آسيب ها و 
ضايعات است. او همچنين در گفت وگو 
با همشــهري خطاب به مردم مي گويد 
نگران نباشــند، چراكه منظور از احراز 

هويت كاربران »كنترل كردن« نيست.

طرحي كه تغيير نام داد
رضا تقي پور انوري، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 

با همشهري، در پاسخ به اين سؤال كه 
سرنوشــت طرح هاي مرتبــط با حوزه 
آي ســي تي به كجا منتهي شده است، 
به تفكيك در مورد بعضي از اين طرح ها 
و اينكــه در چه مرحله اي قــرار دارند، 

توضيحاتي را ارائه كرد.
يكي از اين طرح ها كــه با نام »حمايت 
از توســعه و رقابت پذيري پلتفرم هاي 
ارائه دهنــده خدمات پايــه و كاربردي 
شبكه ملي اطالعات« از سوي تعدادي از 
نمايندگان ارائه شده بود، به گفته مجتبي 
رضاخواه، طراح طرح، پس از مدتي تغيير 
نام داد. تقي پور انــوري، وزير  ارتباطات 
و فناوري اطالعــات در دولت محمود 
احمدي نژاد مي گويــد كه طرح مذكور 
»به كميسيون صنايع ارجاع داده شده و 

اكنون در حال بررسي است«.
او با اشاره به اينكه براي بررسي اين طرح، 
نظرات كارشناســي دريافت مي شود، 
ادامه مي دهــد: »پــس از آن، گزارش 
كميســيون در صحن مجلس قرائت و 

آماده ارائه در صحن مي شود.«
نماينــده مــردم تهــران در مجلــس 
شــوراي اســالمي به 2طرحــي كه از 
سوي خود او ارائه شــده، اشاره مي كند 
و مي گويد: »اولين طرح با عنوان طرح 
»يكپارچه ســازي  داده هــا و اطالعات 

ملي« تدوين شد.«
به گفته تقي پور انوري »ما سامانه هاي 
فراواني داريم كه از سوي سازمان هاي 
مختلف، مانند گمرك، ثبت احوال و... 
اطالعــات مرتبط با مــردم را در قالب 
خدمــات الكترونيــك جمــع آوري 
مي كنند. حدود 30ســامانه به عنوان 
ســامانه هاي اصلي شناخته مي شوند و 
البته سامانه هاي فرعي هم وجود دارند 

كه تعداد آنها بيشتر است.«
او در توضيح اين طرح مي گويد: »براي 
برنامه ريــزي در ســطح ملــي نياز به 
اطالعاتــي ازجمله آمارهــاي بيكاري 
داريــم. اين آمارهــا اكنون از ســوي 
سازمان هاي مختلف جمع آوري مي شود 
كه اگر اين داده ها »يكپارچه ســازي« 
و نه »تجميع« شــوند و در عين حال، 
دستگاه هاي مســئول با رعايت قانون، 
امكان دسترســي به ايــن اطالعات را 
بــه همديگــر بدهنــد، طبيعتــا به 
برنامه ريزي هاي كالن در كشور از جمله 
بودجه نويســي، بســيار كمك خواهد 

كرد.« 

رضا تقی پور،نماينده مردم تهران در گفت و گو با همشهری می گويد طرح ساماندهی پيام رسان های اجتماعی 
در نوبت صحن قرار دارد اما تغييرات زيادی كرده است

كنفرانس بيت كوين فضاي پرهياهو و مهيجي 
داشت كه شامل گروهي از هواداران متعصب 
ارزهاي ديجيتال، يك رســتوران شلوغ، يك 
المبورگيني براي قرعه كشــي و يك نمايش 
اســكيت بورد بود. امــا به گــزارش روزنامه 
واشنگتن پســت، اين گردهمايي دوروزه كه 
آخر هفته در ميامي برگزار شــد، همچنين 
شامل يك نقطه عطف بالقوه در سياست هاي 
اقتصادي جهان بود. رئيس جمهور السالوادور 
اعالم كرد كه تالش مي كند بيت كوين را در 
كشور خود قانوني كند كه بايد گفت، اين براي 
نخستين بار در دنياســت كه چنين اقدامي 
شكل مي گيرد. نجيب ابوكيله، رئيس جمهور 
39ساله السالوادور، در سخنراني ای اعالم كرد 
كه قصد دارد اليحه اي را در روزهاي آينده به 
مجلس قانونگذاري اين كشور ارسال كند كه 
در آن وضعيت رسمي ارزهاي ديجيتال را ارائه 
دهد. ابوكيله مي گويــد: »در كوتاه مدت، اين 
مهم به ايجاد شــغل و فراهم كردن درگيري 
مالي براي هزاران نفر خارج از اقتصاد رسمي 
كمك مي كند. در ميان مــدت و بلندمدت، 
اميدواريم كه اين تصميــم كوچك بتواند به 
ما كمك كند كه بشريت را حداقل ذره اي به 

سمت راست هدايت كنيم«. 
ابوكيله كه در ســال2019 انتخاب شــده و 
از حمايت عمومــي گســترده اي برخوردار 
است اما انتقاداتي را به دليل مقاومت دربرابر 
تالش هاي آمريكا متحمل شده است. او پس 
از بركناري دادستان كل كشور و قضات عالي، 
به اقتدارگرايي متهم شــد. در اين كنفرانس، 
ابوكيله حركت بيت كويــن را آينده نگرانه و 
آرمان شهرانه عنوان كرد و گفت السالوادور با 
جست وجوي »بهترين نمونه ايده ها از تاريخ 
و سراسر جهان« شــروع به طراحي كشوري 
براي آينــده مي كند«. او گفــت: »معتقدم 
بيت كوين مي تواند يكي از اين ايده ها باشد.« 
بسياري از جزئيات ارائه شده درخصوص اين 
طرح هنوز مشخص نيســت اما اين پيشنهاد 
فرصتي مناســب براي تبديل شدن به قانون 
دارد زيرا حزب ابوكيله با شعار ايده هاي جديد 
در انتخابات اخير قانونگــذاري پيروزي هاي 
چشمگيري داشــته و اكنون كنگره را تحت 
كنترل خود دارد. بيت كوين كه ارزشمندترين 
ارز ديجيتال جهان محســوب مي شــود، در 
كنار دالر آمريكا، به عنوان واحد پول رسمي 
السالوادور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
از ســوي ديگر برخي از تحليلگران با هشدار 
نســبت به اتكا به بازاري كه داراي نوســان 
قابل توجهي اســت، نظارتي ندارد و مي تواند 

براي تقلب مورد استفاده قرار گيرد، اين اقدام 
رئيس جمهور السالوادور را زير سؤال برده اند. 
در اين ميان گفته شده اســت كه السالوادور 
قرار است در زمينه ســاخت چارچوب مالي 
الزم براي اســتفاده رســمي از بيت كوين با 
شركت »اســترايك« )Strike( و كيف پول 
ديجيتــال آن همكاري كند. الســالوادور در 
ميان تعداد زيــادي از كشــورهاي آمريكاي 
التين اســت كه به ســمت ارزهاي ديجيتال 
گرايش پيدا مي كنند. برخــي از اين موضوع 
به عنوان يك راه حل احتمالــي براي مبارزه با 
بي ثباتي كه اقتصاد منطقه را تحت فشار قرار 
داده اســت، ياد كرده اند. در كوبــا، مكزيك و 
ونزوئال، شهروندان به طور فزاينده اي به ارزهاي 
ديجيتال رو آورده اند كــه عمدتا غيرقانوني و 
غيرمتمركز هستند. در توييتر جايي كه ابوكيله 
به زبان انگليسي به طور گسترده اي پست ارسال 
مي كند، او گفته است كه استفاده از بيت كوين 
مي تواند با آوردن ســرمايه گذاري اقتصادي 
از طريق ارزهاي ديجيتال و ارائه يك بســتر 
مالي قابل دسترس براي الســالوادوری هايي 
كه حســاب بانكي ندارند و حدود 70درصد از 
جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، سودرسان 
باشد. بيت كوين و همچنين ســاير رمزارزها 
تاكنون از حمايت هيچ دولتي در دنيا برخوردار 
نبوده اند كــه اگر اين قانون در الســالوادور به 
تصويب برسد، آنگاه شايد با حمايت دولتي از 
آن، شرايط براي كليه ارزهاي ديجيتال در دنيا 
بهبود پيدا كند. حركت دولت السالوادور شايد 
باعث تحريك ساير كشورهاي آمريكاي مركزي 
و جنوبي شده و آنها نيز در صف رسمي كردن 
ارزهاي ديجيتال قرار گيرند. بيت كوينرها در 
نقاط مختلف جهان، چنين موضوعي را جشن 
گرفته انــد. آويك روي، مفســر محافظه كار و 
بنيان گذار بنياد غيرانتفاعي تحقيقات درباره 
فرصت هاي برابر، اين موضوع را »يك پيشرفت 
بزرگ در تاريخ سياســت هاي پولي« خواند.  

آويك روي در اين خصوص گفت: »از آنجا كه 
السالوادور از دالر آمريكا استفاده مي كند و اين 
كشور تحت سياست هاي بانك مركزي اياالت 
متحده قرار دارد، اين تالشــي براي محافظت 
از الســالوادوري ها در برابر سياســت تورمي 
اياالت متحده اســت. تعدادي از كشــورهاي 
 ديگــر مي تواننــد از الســالوادور در اين راه

پيروي كنند«.

خرج كردن بيت كوين در بازارهاي السالوادور
براي نخستين بار در جهان رئيس جمهور السالوادور مي خواهد 

بيت كوين را به عنوان يك واحد پول در اين كشور به رسميت بشناسد
طرح »ساماندهي پیام رسان ها« در مسیر صحن مجلس

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوي آينده

تحقيقات رسمي ناسا درباره يوفو

   ماموريت ناسا به ونوس
ناسا اعالم كرده كه به منظور بررسي جو سياره و ويژگي هاي زمين شناسي، 
2 ماموريت جديد براي سياره ونوس تدارك خواهد ديد. اين ماموريت ها 
هر كدام با بودجه 500ميليون دالري، بين ســال هاي2028تا2030 آغاز 
مي شوند. بيل نلسون، مدير ناسا معتقد است كه اين ماموريت ها فرصتي 
براي تحقيق در مورد سياره اي كه بيش از 30سال از آخرين ماموريت به آن 
گذشته است، ارائه مي دهند. مدارگرد ماژالن آخرين كاوشگر آمريکايي 
بود كه در سال1990 به اين سياره فرستاده شد. با اين حال، ديگر فضاپيماها 
از اروپا و ژاپن از آن زمان به دور اين ســياره چرخيده اند. نلسون گفت: 
هدف اين دو ماموريت كشــف علت جهان جهنم مانند اين سياره است 
كه قادر است سرب را روي ســطح خود ذوب كند. ونوس دومين سياره 
نزديک خورشيد و گرم ترين ســياره در منظومه شمسي با دماي سطح 
500سانتي گراد است. تام واگنر از بخش علوم سياره ناسا گفت: اينکه ما 
بسيار كم از سياره ونوس مي دانيم حيرت انگيز است، اما نتايج تركيبي 
اين ماموريت ها به ما در مورد اين سياره از ابرهاي آسماني تشکيل شده 
از طريق آتشفشان هاي سطح تا هسته اصلي آن مي گويد. به نظر مي رسد 

كه ما دوباره سياره را كشف كرده ايم.

خلبانان نيروي دريايي آمريكا چندي پيش اشيای مرموز پرنده اي را در 
آسمان مشاهده كردند كه به نظر مي رسيد بشقاب پرنده باشند. درحالي كه 
انتظار نمي رود گزارش هاي آينده پنتاگون به تشخيص اين اشيای مرموز 
بپردازد، ناسا اكنون به عنوان يكي از سازمان هاي دولتي آمريكا، عالقه مند 
به كشف اين موضوع است. بيل نلسون، مدير جديد آژانس فضايي ناسا كه 
سناتور سابق فلوريداست، احتمال ديدن سراب هاي نوري را رد كرده و از 

امكان بازديد فرازميني ها از آسمان خبر داده بود. 

به گزارش يو اس اي تودي، نلسون اعالم كرد در نخستين ماه حضورش 
در ناسا از دانشمندان ناسا درخواســت كرده است تا تحقيقات خود 
روي اين موضــوع را آغاز كنند. او گفت: ما فكــر نمي كنيم اين يك 
پديده نوري باشد، به دليل خصوصياتي كه خلبانان جت نيروي دريايي 
توصيف كرده اند. بنابراين براي دانستن نتيجه نهايي بايد تحقيقات 
را آغاز كنيم. اين نخستين باري نيست كه محققان به ابهاماتي درباره 
وجود حيات خارج از زمين برمي خورند. در 25سال گذشته، محققان 
بيش از 4هزار سياره فراخورشيدي را كشف كرده اند؛ ازجمله برخي 
سيارات زمين مانند. اين ســيارات مانند زمين ممكن است توانايي 
تشكيل زندگي را داشته باشند. در سال2019، محققان با استفاده از 
داده هاي به دست آمده توسط تلسكوپ فضايي هابل، بخار آب موجود 
در جو ســياره ديگر را با دمايي كه مي تواند حيات را پشتيباني كند، 
كشف كردند. سال گذشته نيز كريستوفر كنسليس، اخترفيزيكدان 
 دانشــگاه منچســتر بــا مشــاركت در مطالعــه اي كــه در مجله

Astrophysical Journal با بررسي همكاران منتشر شد، 36تمدن 
هوشمند در كهكشان راه شيري را تخمين زد. اگرچه مطالعات دولت 
و ناسا ممكن است اشــاره به موجودات فرازميني نداشته باشد، اما 
اين مي تواند منجر به توضيح ســاير پديده ها شود. گزارش در مورد 
پديده هاي هوايي ناشناخته واقعا مهم اســت، زيرا مطمئنا مواردي 

است كه مردم ديده اند.
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احتمال ورود محموله جديد واكسن 
كرونا به كشور در هفته جاري

دبيركل جمعيت هالل احمر از احتمــال ورود محموله 
جديد واكســن كرونا در اين هفته خبر داد. محمدحسن 
قوسيان مقدم به مهر گفت: »در حال تالش براي مذاكره 
و رايزني براي واردات محموله هاي جديد واكسن كرونا به 
كشور هستيم، اما به دليل محدوديت هاي ناشي از تحريم، 
هم اكنون نمي توانيم اسم كشور مبدأ و ميزان محموله ها را 
مطرح كنيم.« او ادامه داد: »سعي مي كنيم تا در اين هفته و 
به طور كلي پيش از پايان خرداد، محموله واكسن وارد كشور 
شود، اما زمان دقيق آن مشخص نيست. روند رايزني ها براي 
واردات واكســن كرونا تا حدود 80درصد پيش رفته و در 

شرايط خوبي براي واردات واكسن قرار داريم.«

كاهش 7 درصدي فوت ناشي از كرونا 
در هفته دوم خرداد

ســخنگوي وزارت بهداشــت خبر داد: موارد فوتي كرونا 
در هفته دوم خرداد، 7درصد كاهش داشــته است. سيما 
الري در توضيح بيشتر گفت:» در هفته دوم خرداد، شاهد 
كاهش 3.6درصدي در تعداد موارد بستري كوويد- 19، 
كاهش 7درصدي در موارد فوتــي و كاهش 2.7درصدي 
در تعداد مراجعات ســرپايي مثبت كرونا نسبت به هفته 
قبل تر هستيم.« به گفته او، بيشــترين ميزان بروز موارد 
مثبت بستري كرونا در كشور در هفته گذشته به ترتيب 
در اســتان هاي چهارمحال و بختياري، ايالم، خوزستان، 
هرمزگان و همچنين بيشترين ميزان بروز موارد مرگ ومير 
ناشي از بيماري كوويد- 19 در استان هاي البرز، قزوين، 
چهارمحال و بختياري و آذربايجان شــرقي گزارش شده 
است. با اين حال براساس اعالم الري، برخي شهرستان هاي 
قرمز با انتشار ويروس كرونا جهش يافته هندي و آفريقاي 
جنوبي مواجه شده اند كه اگر پروتكل هاي بهداشتي رعايت 
نشود، روزهاي ســختي در پيش خواهيم داشت. او ادامه 
داد:»با وجود مشاهده تداوم روند نزولي در موارد بيماري 
كوويد- 19 در هفته گذشته، شيب كاهشي نمودار موارد 
بيماري در كشور بسيار كند و در برخي استان ها متوقف شده 
كه اين موضوع مي تواند به عنوان زنگ خطري جدي براي 
ما قلمداد شود.« الري، درباره ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي هم گفت:»طبق آخرين بررسي هاي صورت 
پذيرفته ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در كشور 
حدود 70درصد است كه با حد مطلوب فاصله زيادي دارد. 
اين در حالي است كه ميزان عمل به توصيه هاي بهداشتي در 
برخي استان ها مانند سيستان و بلوچستان، ايالم، همدان، 
كردســتان و آذربايجان غربي به مراتب پايين تر از ميزان 

متوسط كشور است.«

 نظارت بر توزيع واكسن
 بايد افزايش يابد

نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، خواستار 
افزايش نظارت بر توزيع واكســن شــد. به گزارش مهر، 
علي اصغر باقرزاده، با اعالم اينكه، مديريت توزيع واكسن بايد 
قوي تر و نظارت ها بيشتر شود، بر ضرورت اعالم آمار دقيق 
واردات و توليد واكسن تأكيد كرد. به گفته او، بايد آمارهاي 
دقيق تري از توزيع و واردات و توليد واكسن، داده شود، تا 
واكسيناسيون، شفاف تر و عادالنه تر انجام شود. او از وزارت 
بهداشت خواست تا سامانه هاي نظارتي اش، عملكرد بهتري 
داشته باشند:» هنوز شاهد آمار بااليي از مرگ ومير ناشي 
از كرونا هستيم، راه حل اصالح اين وضعيت همچنان حفظ 

پروتكل هاي بهداشتي و تسريع در واكسيناسيون است.«

آغاز واكسيناسيون افراد 65سال به باال 
از هفته آينده

معاون درمان ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران از آغاز 
واكسيناسيون افراد 65سال به باال از هفته آينده خبر داد. به 
گزارش مهر، نادر توكلي با اعالم اين خبر، از مردم خواست تا 
به شايعات درباره واكسيناسيون بي توجه باشند و خبرهاي 
رسمي را از وزارت بهداشــت دنبال كنند: »اين شايعات 
هيچ گونه مســتندات علمي ندارد و واكسن هايي كه در 
ايران استفاده مي شود، مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني 

هستند و تزريق آنها كامالً ايمن است.«

 فاز چهارم، زمان تزريق عمومي است
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي ايــران اعــالم كرد كه 
واكسيناســيون عمومي در فاز چهارم انجام خواهد شد. 
جليل كوهپايه زاده، درباره كمبود واكسن در پايگاه ها و مراكز 
سالمت به ايلنا گفت: »از ابتدا 4نوع واكسن در ايران شروع 
به تزريق شد، اسپوتنيك، بهارات، سينوفارم و آسترازنكا 
كه همه  اينها غير از اســپوتنيك كه دوز يك و 2 آن با هم 
تفاوت دارد، تفاوتي در نوع دوز يك و 2 آنها وجود ندارد.« او 
در توضيح بيشتر گفت: »اينطور نيست كه اگر فاصله بين 
تزريق از مدت مشخص بيشتر شد، اثربخشي دوز اول كم 
شود. واكسني كه االن در بازار بيشتر است و بيشتر هم وارد 
مي شود، سينوفارم اســت. بيشترين واكسني كه به گروه 
سالمندان تزريق شد هم سينوفارم بود. در مجموع جاي 
نگراني نيســت و واردات ادامه خواهد داشــت.« او تأكيد 
كرد كه احتماال 2ميليون دوز واكســن در اين هفته وارد 
كشور مي شود. رئيس دانشگاه علوم پزشكي كه عضو ستاد 
كروناي استان تهران هم است، درباره صدور مجوز اضطراري 
واكســن كووبركت هم توضيحاتي داد: »براي هر واكسن 
فازهاي تست يك، 2 و 3 انساني انجام مي شود كه فاز يك و 
2 واكسني مثل بركت با كيفيت باال و عوارض كم انجام شد 
و در فاز سوم تست انساني هم، نتيجه اش ايمني باال بود و 
در رابطه با موضوع مورد اشاره هم بايد بگويم، اين كار را در 
خيلي از جاهاي دنيا انجام مي دهند، يعني خيلي از كشورها 
از همان شروع فاز سوم، تزريق عمومي هم انجام مي دهند، 

هر چند كه فاز چهارم، تزريق عمومي واكسن است.«

میز خبر همه، روياي بازگشت به زندگي عادي را در سر دارند؛ 
روزي كه ماسك ها را دور بيندازند، مواد ضدعفوني  را 
در خانه جا بگذارند و تجمع ها و رفت و آمدهايشان را 
از سر بگيرند. بيش از 14 ماه است كه جهان، درگير 
ويروس كروناســت و با توليد واكســن، اميد براي 
رسيدن به اين رويا، پررنگ تر شده است، هر چند كه 
در ايران روند واكسيناسيون كند است و اين روزها، 
كمبود واكسن، بســياري از صف ها را براي تزريق 

واكسن، خالي كرده است.
می توان گفت كشور ما با رويای رسيدن به روزهای 
بدون ماسك هنوز فاصله زيادی دارد. پس از كادر 
درمان كه روند واكسيناســيون آنها از بهمن سال 
گذشته شروع شــده بود، در دومين فاز، سالمندان 
قرار گرفتنــد. دوز اول را كه زدنــد، خيلي ها تصور 
كردند، ديگر رفت و آمدها مجاز است و پروتكل ها 
برايشان الزامي ندارد. متخصصان اين بار قوي تر از 
قبل وارد ميدان شــدند تا درباره ايمني كه واكسن 
ايجاد مي كنــد، توضيح دهند. برخــي دوز دوم را 
هم كه تزريق كردند، ديگر خــود را رها از هر قيد و 
بندي ديدند، سفرها شروع شد و بيرون رفتن ها و 
گاهي ماسك نزدن ها. همه اينها در حالي است كه 
متخصصان عفوني و مسئوالن ستاد مقابله با كرونا 
تاكيد مي كنند كه دريافت دوز اول واكســن كرونا، 
ايمني كامل ايجاد نمي كنــد و  2 هفته پس از دوز 
دوم، فرد به ايمني نســبي مي رسد، اما اين ايمني، 
مانع از ابتال به كرونا نمي شــود، آنهــا مي گويند تا 
زماني كه 70 درصد جمعيــت در كوتاه ترين زمان 
واكسينه نشوند، نمي توان به ماسك نزدن فكر كرد. 
بنابراين با وجود اين شــرايط، افراد واكسينه شده، 
بايد حتما از ماسك اســتفاده كنند و فاصله گذاري 
اجتماعي را رعايت كنند، اين افراد بايد تمام موارد 

پيشگيري از ابتال به بيماري را رعايت كنند. 
ايمني پس از تزريق واكسن كرونا، چه زماني ايجاد 
مي شود؟ محمدرضا هاشميان، متخصص عفوني 
بيمارستان مسيح دانشــوري، به اين سؤال پاسخ 
مي دهد. به گفتــه او تعداد دوزهاي تزريق شــده 
روزانه در كشور، بسيار پايين تر از استاندارد جهاني 
است. به عالوه بايد توجه داشته باشيم به طور كلي 
تزريق واكسن منجر به ايمن شــدن شخص عليه 
بيماري مي شــود اما اين ايمني تقريبا 2هفته بعد 
از تزريق دوز دوم صورت مي گيرد. براســاس اعالم 
اين متخصص، ايمني ايجادشــده در واكســن  ها 
ارتباطي به شــركت توليد كننــده آن ندارد، تمام 
واكسن هايي كه فاز سوم شان تمام شده، در ايجاد 
مصونيت مؤثرنــد و ايمني زايي دارند. اما مطالعات 
انجام شده در مورد واكسن آســترازنكا نشان داده 
تزريق تــك دوز اين واكســن مي توانــد تا حدود 
80درصــد از مرگ وميرها جلوگيــري كند. البته 
چنين مطالعه  اي درباره واكسن هاي ديگري كه در 
كشور ما استفاده مي شود، انجام نشده است، اما اين 
اطالعات وجود دارد كه تزريق اين واكسن ها تأثير 
صددرصدي بر ميزان مرگ وميرها دارد. با اين همه 
هاشميان تأكيد مي كند كه هيچ كدام از واكسن ها 
ايمني زايي صددرصدي ايجاد نمي كنند: »واكسن 
مي تواند از ما مراقبت كند اما حتي با كامل شــدن 
ايمني، باز هــم فرد مي تواند ناقل بيماري باشــد. 
درست است فردي كه واكســن زده به نوع شديد 
و كشنده بيماري مبتال نمي شود اما مي تواند افراد 
ديگر را بيمار كند. بنابراين بايد توجه داشته باشيم 
شــخص با تزريق واكســن، همان روز اول يا چند 
روز بعد ايمن نمي شود، بلكه بايد 2هفته از تزريق 
هر دو دوز واكســن بگذرد تا ايمني ايجاد شود.«  
به گفته اين متخصص عفوني، بايــد حدود 70 تا 
80درصد جمعيت كشور، واكسينه شوند تا گفته 
شود ايمني جمعي ايجاد شده، بنابراين با توجه به 
اينكه هم اكنون تعداد افراد واكسينه شده در كشور 
بسيار كمتر از اين ميزان است، هنوز ناقالن زيادي 
وجود دارند. او تأكيد مي كند كه با وجود اين شرايط، 
افراد واكسينه شــده، بايد حتما از ماسك استفاده 
كنند و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند، اين 
افراد بايد تمام موارد پيشــگيري از ابتال به بيماري 

را رعايت كنند.
پرسش ديگر، تأثير واكسن ها بر سوش هاي جديد 
است. هاشميان اما تأكيد مي كند كه مطالعات نشان 

همشهري در گفت وگو با كارشناسان، ميزان ايمني ايجاد شده پس از 
 تزريق واكسن و بي توجهي به پروتكل ها پس از دوز اول را بررسي كرد

موارد پيشــگيري، به بيماري مبتال شــده اند. به 
همين دليل هم اكنون عالوه بر تزريق واكسن حتما 
 بايد به تمام موارد پيشــگيري از بيماري هم توجه

داشته باشيم.«
به گفتــه طبرســي تنهــا هنگامي مي تــوان به 
استفاده نكردن از ماسك فكر كرد كه درصد بااليي از 
افراد جامعه، در برابر بيماري واكسينه شده باشند. 
بنابراين با توجه به شــرايط فعلي، فاصله زيادي تا 
رســيدن به اين مصونيت وجود دارد. در همين جا 
طبرســي تأكيد مي كند كه با به نتيجه رسيدن فاز 
دوم واكسن بركت ، مي توان اميدوار بود با واردشدن 
به چرخه واكسيناسيون عمومي، بتوان به ايمن شدن 
درصد بيشــتري از مردم جامعه فكر كرد: »با اعالم 
شركت سازنده واكســن بركت مبني بر آماده بودن 
يك ميليون دوز، تحويل 3ميليون دوز ديگر تا پايان 
خرداد ماه و همچنين 18ميليون دوز ديگر تا پايان 
شــهريور، به نظر مي رسد ســرعت واكسيناسيون 

بيشترخواهد شد.«
طبرسي اميدوار است بررسي فاز دوم واكسن ديگري 
به نام »اسپايكوژن« هم كه محصول مشترك ايران 
و استرالياســت و مجوز هم گرفته، هرچه زودتر به 
نتيجه برســد. اگر نتيجه فاز دوم اين واكسن هم تا 
اوايل مرداد ماه مشخص شــود، با توجه به ظرفيت 
توليد 5ميليون دوزي، مي توان اميدوار بود تا اوايل 

پاييز به مرحله ماسك نزدن نزديك شويم.

ايمني يعني واكسيناسيون 70درصد جمعيت 
در كمترين زمان

حميد سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
و واكنش سريع كرونا هم توضيح هايي درباره ميزان 
ايمني زايي واكســن كرونا مي دهد: »اثربخشــي 
واكســن هاي كرونا بــا توجه به تنوعــي كه دارند 
متفاوت اســت؛ با اين حال اغلب حدود 70درصد 
ايمني دارند، با اين همــه احتمال ابتال حتي بعد از 
دوز دوم هم وجود دارد. از ســوي ديگر، با توجه به 
جهش ويروس كرونا امكان بي اثر يا كم شدن تأثير 
واكسن هم وجود دارد.«  به گفته سوري تحقيقات 
اوليه نشــان مي دهد ايمني ايجادشده حدود 6 ماه 
است؛ چراكه بســياري از افراد، براي بار دوم هم به 
بيماري مبتال شده اند. بنابراين آنتي بادي ايجادشده 
به مرور زمان كاهش پيدا مي كند اما هنوز نمي توان 
با قاطعيت در مورد مشكالت بيماري كرونا و آينده 
پيش روي آن نظر داد، چراكه ناشــناخته ها بسيار 
است. رئيس كميته كشــوري اپيدميولوژي كرونا 
مي گويد براي رســيدن به ايمنــي جمعي در برابر 
كوويد-19، باالبردن سرعت واكسيناسيون موضوع 
بســيار مهمي اســت. يعني به طور متوسط براي 
رســيدن به ايمني در طول 6 ماه بايد بتوان تقريبا 
روزي 350 تا 400هزار دوز واكسن در كشور تزريق 
شــود؛ درحالي كه بدون داشــتن چنين سرعت و 
فراواني در تزريق واكسن نمي توان به ايمني جمعي 
دست يافت. يعني 70درصد جمعيت، نبايد خيلي 
طوالني و مثال در مدت 3سال واكسينه شوند. چراكه 
احتماالت زيادي در طول زمان ازجمله جهش هاي 

ويروسي، سالمت جامعه را تهديد مي كند.
سوري به نكته ديگري هم اشاره مي كند. براساس 
اعالم او، تنوع در واكســن ها اهميــت زيادي دارد، 
چراكه ممكن است برخی به بيماري هاي مختلفي 
مبتال باشند و هر واكســني با آنها سازگار نباشد. بر 
همين اساس افراد با بيماري هاي زمينه اي پيش از 
گرفتن واكسن، با پزشك مشورت داشته باشند. اين 
اپيدميولوژيست تأكيد مي كند كه بهتر است براي 
مقابله با ويروس كرونا تنوعي از واكســن ها وجود 
داشته باشــد، به همين دليل حتي كشورهايي كه 
توليد كننده واكسن اند، از كشورهاي ديگر واكسن 
وارد مي كنند: »هيچ دارو يــا محصول بيولوژيكي  
بدون خطر نيســت، اما خطر بيماري كرونا بسيار 
بيشــتر از احتمال بروز چنين عوارضي است. البته 
گاهي هم به دليل رقابت موجود در بازار واكســن، 
اظهارنظرهاي ســوگيرانه اي ايجــاد مي كنند، اما 
مردم نبايد در دام تبليغات بيفتند. تمام واكسن هاي 
موجود در ايران كه وزارت بهداشت آنها را تهيه كرده 
به طور عام عوارضي ندارند؛ البته عوارض احتمالي 

هم بايد به طور فردي بررسي شود.«

مي دهد تمام واكســن ها عليه جهش هاي جديد، 
مؤثرند؛ هرچند برخي از تحقيقــات ثابت كرده اند 
كه امكان دارد جهش ها باعث كارايي كمتر بعضي از 
واكسن ها شوند، اما در هر صورت تزريق هر واكسني 
مي تواند مانع از خطر مرگ و بستري شدن بيماران 
شود. بنابراين تسريع در واكسيناسيون، پيشگيري 
و كنترل بيماري و رسيدگي به افراد مبتال موضوع 

مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

پس از دوز دوم واكســن، مصونيت كامل ايجاد 
نمي شود

ماجراي توجه به پروتكل ها پس از واكسيناســيون 
موضوعي اســت كه از ســوي مينو محــرز، عضو 
كميته علمي ســتاد ملــي مقابله بــا كرونا مطرح 
مي شــود. او به همشــهري مي گويد: »قبل و بعد 
از واكسيناســيون، مهم ترين عامل پيشــگيري از 
بيماري، حفظ فاصله گذاري فيزيكي، اســتفاده از 
ماسك و شستن دست اســت كه حتما بايد رعايت 
شــود. تا زماني كه تمام مردم واكســينه نشوند، 
نمي توان با خيال راحت به زندگي عادي بازگشت 
و راه هاي پيشگيري از بيماري را ناديده گرفت. در 
اين ميان برخي تصور مي كننــد از آنجايي كه قبال 
به كرونا مبتال شده اند، احتمال ابتالي دوباره شان 
كم اســت، بنابراين مي توانند راه هاي پيشــگيري 
را ناديده بگيرند.« براســاس اعالم اين متخصص، 
هم اكنون ميزان شــيوع و انتشــار اين ويروس در 
ايران آنقدر زياد و كنترل نشده است كه مردم بايد تا 
جايي كه مي توانند پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 

كنند، چراكه احتمال شــيوع واريانت هاي مختلف 
ويروس كه نسبت به واكســن مقاوم باشند، بسيار 
زياد اســت. بنابراين بايد انتقال ويــروس، تا جاي 
ممكن متوقف شود. به گفته محرز، اهميت واكسن 
در خفيف كردن شدت بيماري است، نه اينكه عاملي 
براي مبتالنشدن فرد به بيماري يا ادامه دادن زندگي 
به شيوه قبل باشد. بايد به اين نكته هم توجه كرد كه 
دريافت نوبت اول واكسن، به هيچ وجه ايمني كاملي 
ايجاد نمي كند و تنها نصف ايمني كه بايد در نوبت 
دوم ايجاد شود، به وجود مي آيد. مثال اگر قرار است 
واكســني در مقابل بيماري 70درصد ايمني ايجاد 
كند، اين مقدار پس از دوز دوم به دســت مي آيد و 
دريافت دوز اول به اندازه اي نيست كه از بروز بيماري 

جلوگيري كند.

ايمني زايي واكسن، براي حدود 6 ماه است
او درباره مدت زمان ايجاد ايمني با دريافت واكسن 
هم توضيح  مي دهد: »ايمني حاصل پس از واكسن 
بستگي به شــرايط مختلف دارد و مي تواند از 6 ماه 
تا يك سال متفاوت باشد. البته بايد زمان بگذرد تا 
بتوان در اين مورد اظهارنظــر قطعي و علمي كرد. 
چون با توجه به ناشناخته بودن بيماري و همچنين 
جهش هاي احتمالي پيش رو، نمي توان گفت واكسن 
تا چه زمان مي تواند در برابر فعاليت هاي ويروس در 
بدن ميزبان، نسبت به ويروس ايمني ايجاد كند.« 
به گفته محــرز، بعضي جهش ها مثــل آفريقايي و 

هندي در برابر بعضي واكسن ها مقاوم اند. 
اين متخصص در ادامه، به ماجراي انتشار اطالعات 

غيرعلمي در فضاي مجازي اشاره مي كند و مي گويد 
اخبار و مطالبي كه بعضا در فضاي مجازي منتشــر 
مي شود، اطالعات نادرســتي به مردم مي دهد كه 
منجر به كاهــش رعايت پروتكل هاي بهداشــت 
مي شود يا حتي سبب مي شــوند تا مردم از تزريق 
واكسن بهراســند: »تمام واكسن ها عوارضي دارند 
كه با توجه به سيستم دفاعي هر فرد متفاوت خواهد 
بود. حتي اگر اين واكسن ها با عوارضي همراه باشند، 

در برابر منافع زيادشان، بسيار ناچيز است. « 
محرز در ادامه صحبت هايش به نكته ديگري اشاره 
مي كند و آن هم آســيب هاي اقتصادي و آموزشي 
در دوران كروناســت؛ اتفاقي كه منجر شده مردم 
در تالش مضاعف براي بازگشــت به زندگي عادي 
باشند: »مهم ترين اتفاق در دوران شيوع كرونا، توقف 
آموزش حضوري اســت. همين اتفاق آسيب هاي 
زيادي به جامعــه وارد كرده اســت، بنابراين تنها 
راه ممكن براي پشت ســر گذاشتن چنين موانعي 

واكسينه شدن در برابر بيماري است.«

نزدن ماســك؛ تنها در صورت مصونيت درصد 
بااليي از جامعه

تعلل براي بازگشت به زندگي عادي، از سوي پيام 
طبرســي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشــوري هم مورد توجه اســت. او به همشهري 
مي گويد كه نمي توان تنها بــا اتكا به ايمني حاصل 
از واكســن، به زندگي عادي بازگشــت: »بسياري 
از افراد به ويژه ســالمندان پــس از تزريق دوز اول 
واكســن، وارد اجتماعات شــده و با رعايت نكردن 

 دوز اول واکسن ایمنی ندارد
يكتا فراهاني ماسک بزنید

 خبرنگار

 ويروس كرونا، نه تنها زندگي 
انســان  و ديگر ميزبانانش 
)خفاش، مار، خوك، اســب 
و...( را برهم زده، بلكه نظم و 
گردش جهان هستي را به طور 
كلي دگرگون كرده است. اين 
ويروس، بيش از 180كشور را فراگرفته، بر همين اساس 
جلوگيري از گسترش آلودگي و تالش براي ريشه كني 
آن، مهم ترين گام بهداشت جهاني است. در سال1968 
دانشــمندان ويروس شــناس جهان با بهره گيري از 
ميكروســكوپ الكترونيك كه از سال1930 ساخته 
شده بود، ويروس ها را بر پايه اسيدآمينه هاي هسته 
 DNA)DEOXYRIBOمركزي شان به 2دســته
RNA)RIBO NUCLE� و )NUCLEIC ACID

 RNA تقسيم كردند. دسته ويروس هاي )IC ACID
از راسته)NIDOVIRALIS( هســتند كه با توجه 
به شكل ظاهري شــان كه همانند تاج است )در زبان 
التين و يونان قديم به تاج كورونا گفته مي شــد( اين 
ويروس ها را كرونا ناميدنــد. 4گونه از اين خانواده در 

همان سال 1968شناخته شدند كه عامل عفونت هاي 
معمولي و كم خطر دستگاه تنفســي هستند. گونه 
پنجم حدود سال هاي 2003- 2002 در چين شناخته 
شــد كه به عنوان ويروس )نشــانگان حاد دستگاه 
SEVEREACUTE RESPIRA�(  تنفســي

TORY SYNDROMESARSCOV(معروف 
اســت. گونه ششم را در  ســال هاي2013-2012 در 
عربستان سعودي از خون شتر و انسان به دست آوردند 
و به نام منطقه كشف شده ويروس )نشانگان دستگاه 
 MERSCOV)MIDDLE )تنفســی خاورميانه
 )EAST RESPIRATORY SYNDROME
نامگــذاري كردنــد. هفتمين و بدتريــن گونه اين 
خانواده)COVID�19(را بر پايه سال پديدآمدنش 
مي شناســيم. همگنــي و همســاني گونه هــاي 
 5و 7 تا اين اندازه اســت كه گروهي SARS را…
 SARSCOV2 و COVID�19 و SARSCOV1
مي نامند؛ همچنان كه مي بينيم در نامگذاري هفتمين 
گونه خانواده كرونا به جاي واژه نشانگان)سندروم( واژه 
بيماري به كار رفته است. به خاطر داريم كه اين خانواده 

ويروســي موجب بيماري در انسان و ديگر جانداران 
مي شــود. يادآوري مي كنم كه نزديك به 220گونه 
ويروسي بيماري زا در انسان شناسايي شده كه بيش 
از150گونه آنها در ديگر جانوران هم بيماري زاســت؛ 
يعني مشترك هستند. بيماري     كوويدـ 19 سخت، 
كشنده، به شــدت آلوده كننده و آزاردهنده است كه 
براي كم كردن ميزان گســتردگي آن 4راه پيشنهاد 

مي كنم:
1- پاكسازي منطقه اي و ريشه كني جهاني اين ويروس: 
مسئوالن و تصميم گيرندگان ناآگاه بايد اين نكته را 
درك كنند كه مشــكل اصلي بي توجهي به زندگي و 
تندرستي مردم اســت؛ بنابراين با توجه به وجود اين 
تفكر، بعيد مي دانم بتــوان از اين  راه، پاندمي كرونا را 

كنترل كرد.
2- واكسيناسيون: پيشگيري با كاربرد واكسن، دانش 
و فن واكسن سازي و داروسازي بسيار ظريف و دقيق 
اســت و تا آنجا كه مي دانم معموال خارج از مســائل 
سياسي است. اين تيزبيني و موشكافي هم تراز دانش و 

فن الكترونيك و شايد هم از آن پيچيده تر باشد.
3- دارو: همچنان كه پيش تر عــرض كردم دانش و 
فن داروسازي هم احتياج به موشكافي و ريزه كاري و 
تيزبيني ويژه اي دارد و تاكنون دانشمندان اين رشته 
موفق به ســاختن داروي ويژه اين ويروس نشده اند، 

داروي رمدسيوير هم كه به كار مي رود، بيشتر به عنوان 
داروي كمكي شناخته مي شود. شايد بتوان فهميد كه ما 
پزشكان تا چه اندازه از اين كمبود رنج مي بريم؛ به ويژه 
پزشكان مسئول درمان با نهايت فداكاري با داروهاي 
كمكي مجبورند دست وپنجه نرم كنند. درهرحال اميد 

دستيابي به داروي اختصاصي خيلي بيشتر است.
4- خودپناهــي و مردم دوســتي: در كرونا همچون 
سياست، همه  چيز و همه جا و همه كس مشكوك است و 
به همين جهت الزم است هركسي مواظب آلوده نشدن 
خودش و ديگران باشد و به ويژه چون ناقالن ويروسي 
غيربيمار درجامعه كم نيستند، انسانيت حكم مي كند 
درنظر داشته باشيم كه شايد يكي از حامالن سالم من 
باشــم و آنان كه مي دانند اين ويروس را دارند، قطعا 
شرافت حكم مي كند كه از مردم چنان مواظبت كنند 
كه از خود و ديگر عزيزانشان مراقبت مي كنند. ما تنها 
مسئول خودمان نيستيم، بلكه وظايف انساني داريم كه 
ما را در قبال جامعه مسئول مي كند. كوتاه بگويم كه ما 
حتي درصورت واكسيناسيون، بايد از ماسك استفاده 
كنيم، دستمان را با صابون بشوييم و فاصله اجتماعي 
را رعايت كنيم. اگر احساس بيماري يا تب داريم از خانه 
بيرون نرويم، هنگام سرفه و عطسه با دستمال جلوي 
دهان و بيني مان را بگيريم تا از انتقال آلودگي به ديگران 

پيشگيري شود.

 چهارراه چه كنم

ابوالقاسم رئيس سادات
متخصص بيماری های عفونی

متخصصان تاكيــد مي كنند دريافــت دوز اول واكســن كرونــا، ايمني كامل 
ايجاد نمي كنــد، 2 هفتــه پــس از دوز دوم، فرد به ايمني نســبي مي رســد، 
اما ايــن ايمنــي، مانع از ابتــال به كرونا نمي شــود، آنهــا مي گويند تــا  وقتی 
 70 درصد جمعيت واكســينه نشــوند، نمي توان به ماســك نــزدن فكر كرد
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ماليات گرفتن از تورم 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه به تازگي كليات آن در مجلس تصويب شده 

مي تواند بازارهاي طال، ارز، خودرو و مسكن را دچار ركودهاي عميق كند 
هدايت نادرست نقدينگي در كشــور، مســئوالن را بارها و بارها به سمت 
تصميم گيري هاي شتاب زده وادار كرده است؛ مصوبه هايي كه به جاي آنكه 
مشكالت موجود را حل كنند، عموما مشكل تازه اي به انباشت قبلي ها اضافه 
مي كنند.  طرح ماليات بر عايدي ســرمايه، يكي ديگر از طرح هايي است كه 
اگرچه روي كاغذ طرح جذابي به نظر مي رسد و مي تواند به تامين منابع دولت 
از راه درســت -درآمدهاي مالياتي- كمك كند اما واقعيت اين است كه در 
عمل، تبعات تصويب آن مي تواند دهك هاي كم درآمد جامعه را فقيرتر كند 
و به نوعي در اين طرح، ماليات ستاني از تورم انجام مي شود نه ماليات گرفتن 

از افزايش ثروت افراد.

ماليات از سوداگران يا مردم؟
تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه با نقدهاي بسياري همراه شده است 

و در مقابل موافقان اين طرح را راهي براي مقابله با سوداگري معرفي مي كنند
شرايط اقتصادي ايران و كاهش ارزش پول ملي موجب شد تا دالالن و سوداگران 
بيش از پيش دست به نقش آفريني بزنند و همين شرايط اقتصادي نيز بسياري از 
مردم را روانه صف هاي خريد و فروش دالر و ارز كرد تا سرمايه اندك خود را حفظ 
كنند. در همين راستا مجلس از طرحي رونمايي كرد كه بنابر گفته موافقان آن 
قرار است سدي در برابر سوداگران باشد، سدي كه با اما و اگرهاي بسياري همراه 
شده اســت. منتقدان در برابر تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه، 
معتقدند كه اين طرح در شرايط تورمي ايران چاره ساز نيست و در گام اول بايد 
ماليات پس از كسر آثار تورمي محاسبه شود، عده اي نيز افزايش قيمت ها و خروج 

سرمايه را به عنوان اثرات منفي اين طرح مجلس ياد مي كنند.

ماليات بر تمبر
بررسي قوانين ساير كشورها درباره ماليات مسكن، خودرو، طال و ارز

ماليات بر عايدي سرمايه در سراسر جهان پديده اي جاافتاده و شناخته شده است. 
نه اينكه تمامي كشورهاي جهان اين نوع ماليات را بر درآمد سرمايه اي شهروندان 
خود وضع كرده باشند اما تعداد كشورهايي كه چنين قوانيني دارند در جهان كم 
نيست. بيش از 55كشور در جهان چنين قوانيني دارند. با تصويب قانوني مشابه 
در مجلس شوراي اسالمي ايران، شايد اين سؤال پيش بيايد كه چنين قانوني چه 
كارايي هايي دارد و چرا بايد در كشوري كه مردم به دليل دشواري معاش و ترس 
از دست رفتن اندك سرمايه اي كه در اختيار دارند، دائما سرمايه خود را از بازاري 
به بازار ديگر منتقل مي كنند، دولت هم سهمي از اين اندك سرمايه ببرد؟ اخذ 
هر شــكلي از ماليات در تماي نقاط جهان تنها با يك هدف اصلي رخ مي دهد، 
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پنجم خرداد، باالخره با كليات طرح ماليات بر عايدي يا سود سرمايه 
در جلسه علني مجلس موافقت شد. پس از تصويب كليات، هم اكنون 
اين طرح در مرحله شور دوم است و براي بررسي جزئيات به كميسيون 
اقتصادي ارجاع شده است. طرح ماليات بر عايدي سرمايه به اين صورت است كه افراد از عايدي )تفاوت 
قيمت فروش نسبت به قيمت خريد( ســرمايه و مايملك خود، ماليات پرداخت مي كنند. براساس اين 
طرح مقرر شده كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، اعم از مقيم و غيرمقيم، نسبت 
به مجموع عايدي حاصل از واگذاري 4نوع اموال و دارايي  خود شامل ملك، آپارتمان و زمين، خودرو، 
طال و ارز كه در ايران واقع است، مشمول پرداخت ماليات خواهند شد. تنظيم گري، كاهش سوداگري و 
كاهش نوسانات بازارهاي دارايي غيرمولد و جلوگيري از افزايش ناگهاني قيمت ها و حمايت و رونق توليد 
و سرمايه گذاري هاي مولد، از اهداف طرح ماليات بر عايدي سرمايه عنوان شده است. در گزارش پيش رو 
از سخنگوي كميســيون اقتصادي مجلس درباره جزئيات طرح CGT) Capital Gains Tax( شامل 

مشمولين، تعرفه ها و معافان از اين ماليات جديد پرسيديم.

هدف؛ حمايت از سرمايه گذاري مولد است
سخنگوي كميســيون اقتصادي مجلس مي گويد 
اصل ماجراي طرح ماليات بر عايدي ســرمايه اين 
است كه هم اكنون اگر كسي ســرمايه خود را وارد 
حوزه توليد كرده و به فرض مثــال كارگاه توليدي 
راه اندازي كند، از فــرداي روزي كه كارگاهش فعال 
شد، موظف است طبق كاركرد و سود و ارزش افزوده، 
انواع و اقســام ماليات را بپردازد امــا اگر همان فرد 
در همســايگي همين كارگاه، زمينــي خريداري و 
رها كند و بر اثر نوســانات اقتصادي قيمت زمينش 
5برابر هم شود، مالياتي از او دريافت نمي شود. مهدي 
طغياني با بيان اينكه اين سيستم، مولد نيست و بايد 
اصالح شــود، ادامه مي دهد: بخشــي از اصالح اين 
اســت كه اين دارايي غيرمولد نيز مشمول ماليات 
شــود چراكه وقتي از بخش مولــد ماليات دريافت 
مي شود اما بخش غيرمولد رها شده است، به منزله 
ترغيب سرمايه گذاري در بخش غيرمولد است. بر اين 
اساس، طرح ماليات بر عايدي سرمايه با هدف كاهش 
جذابيت سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد و هدايت 

سرمايه ها به عرصه توليد مطرح شد.

چهاردارايي، مشمول ماليات مي شوند
در طرح ماليات بــر عايدي ســرمايه، طبق مدت 
تملك، اگر فردي 4نوع دارايي مسكن، خودرو، طال 
و ارز را خريداري و ســپس اقدام به فروش آن كند، 
بايد از محل ســود اين معامله، بخشي را به عنوان 
ماليات بپردازد. سخنگوي كميســيون اقتصادي 
مجلس با بيــان اينكه تقريبا در 187كشــور دنيا 
حدود 70 تا 80ســال اســت كه ماليات بر عايدي 
سرمايه دريافت مي شود تا بخش توليد از بازارهاي 

موازي عقب نماند، مي افزايد: گرچه در برخي از اين 
كشورها، از محل اين طرح، بعضاً درآمدهاي دولت ها 
افزايش يافته است اما نگاه طراحان طرح اصاًل اين 
نيســت كه براي دولت درآمدزايي داشــته باشد و 
جيب دولت پر شود بلكه منظور اصلي طرح ماليات 
بر عايدي، وضع ماليات نه براي گرفتن، بلكه براي 
نگرفتن اســت. طغياني با تأكيد بر اثر تنبيهي اين 
طرح مي گويد: هــدف مطلوب مدنظر طرح ماليات 
بر عايدي اين است كه كســي اگر سرمايه اي دارد، 
آن را به بخش هاي مولد ببرد و ما شاهد ايجاد ارزش 
افزوده در بخش توليد، ايجاد اشتغال و درنهايت رشد 

اقتصادي در كشور باشيم.
ســخنگوي كميســيون اقتصادي مجلــس ادامه 
مي دهد كه فعاًل پيش بيني شده است 4دارايي: ملك، 
آپارتمان و زمين؛ انواع وسايل نقليه موتوري زميني؛ 
مسكوكات طال شامل شمش، طالي آب شده، پالتين 
و جواهرآالت و انواع ارز خارجي مشمول طرح شوند. 
دليل اين تصميم نيز اين اســت كه بيشترين بستر 
ســوداگري در اقتصاد ايران در حوزه اين دارايي ها 
اتفاق مي افتد. البته بايد توجه داشــت كه ســطوح 
غيرمصرفي اين دارايي ها مالك تعيين ماليات خواهند 
بود و ماليات به نياز مازاد افراد اختصاص مي يابد؛ يعني 
اگر فردي خودرويي دارد و مايل باشد كه آن را عوض 
كند، يا طال و ارز به ميزان مصرف خريداري كند و يا 
واحد مسكوني اش تنها واحد مسكوني تحت تملكش 
باشد، شامل پرداخت ماليات نمي شود. درواقع، اگر 
او بيشتر از نياز مصرفي كه در قانون پيش بيني شده 
است، بخواهد به خريد و فروش در اين حوزه ها وارد 
شود، بايد ماليات پرداخت كند. طغياني مي افزايد: 
ممكن اســت كه بعدتر موارد جديدي به اين موارد 

اضافه شود يا مواردي هم حذف شود و يا تعرفه هاي 
مالياتي تغيير كند.

طرح ماليات بر عايدي ســرمايه پيش از اين نيز در 
مجلس مطرح شــده بود ولي به صحن علني نيامده 
بود. دليل آن هم انتقادات وارده به نحوه قانونگذاري 
ماليات بر عايدي سرمايه بوده است. ازجمله ايراداتي 
كه به طرح ماليات بر عايدي ســرمايه وارد شده اين 
است كه در كليات طرح، كسر و جبران تورم از خالص 
عايدي دارايي يا سرمايه درنظر گرفته نشده است و 
در شرايط موجود كه مردم براي حفظ ارزش پول خود 
در برابر تورم، سرمايه هايشان را وارد 4بازار نامبرده 
مي كنند، اعمال ماليات بر عايدي سرمايه عماًل تحت 
فشــار قراردادن بيش از پيش مردم اســت. به زبان 
ساده تر، اين دسته از منتقدان مي گويند بايد اثر تورم 
از افزايش قيمت دارايي كسر و سپس دارايي محاسبه 
شــود، وگرنه منجر به ايجاد اثر منفــي در اقتصاد 
مي شود. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه تعديل تورم باز منجر به هدايت نقدينگي 
به ســمت بازارهاي غيرمولد خواهد شد، مي افزايد: 
ســؤال مهمي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه 
آيا ما عايدي توليد را تا تورم گارانتي مي كنيم؟! يعني 
آيا به توليدكننده مي گوييم كــه اگر مثاًل تورم ما تا 
40درصد است، درصورتي كه تو عايدي داشته باشي، 
از تو ماليات دريافت نمي كنيــم؟! ما در بخش هاي 
مولد چنين معافيتي نداريم. حتي كشــورهايي كه 
تعديل تورمي را در ماليات بر عايدي سرمايه داشتند، 
هيچ كدام آن را حفظ نكردند و بيشــتر آنها حذفش 
كردند. در واقع، عماًل تعديل تورمي يعني عايدي را تا 
نرخ تورم گارانتي مي كنيد كه اين مبنا و مالكي ندارد. 
از طرف ديگر، وقتي شما تعديل تورمي را به رسميت 
شناختيد، يعني اينكه بخشي از تورم را پذيرفته ايد.
حال آنكه ما با طرح ماليات بر عايدي سرمايه درصدد 
آن هستيم كه اثر معكوس و ضدتورمي داشته باشد. 
هدف اصلي اين است كه اين طرح در برابر پرچمداران 
تورم در اقتصاد ايران، يعني حوزه هاي مسكن، خودرو، 

ارز و طال، اثر تنبيهي داشته باشد.

ماليات به شيوه پلكاني منفي دريافت مي شود
در طرح كلــي ماليات بر عايدي ســرمايه، نرخ هاي 
مالياتي به صورت پلكاني منفي دريافت مي شود؛ به 
اين  صورت كه مثال امالك درصورت نگهداري كمتر 
از يك ســال مشــمول 40درصد ماليات مي شوند. 
ســخنگوي كميســيون اقتصادي مجلس توضيح 

مهدي طغياني: 
اصل ماجراي طرح 

ماليات بر عايدي 
سرمايه اين است كه 
هم اكنون اگر كسي 
سرمايه خود را وارد 
حوزه توليد كرده و 

به فرض مثال كارگاه 
توليدي راه اندازي 

كند، از فرداي روزي 
كه كارگاهش فعال 

شد، موظف است 
طبق كاركرد و سود 

و ارزش افزوده، انواع 
و اقسام ماليات را 

بپردازد اما اگر همان 
فرد در همسايگي 

همين كارگاه، 
زميني خريداري 
و رها كند و بر اثر 

نوسانات اقتصادي 
قيمت زمينش 

5برابر هم شود، 
مالياتي از او دريافت 

نمي شود

مي دهد هر چه بازه زماني كوتاه تر باشد، نرخ ماليات بر 
عايدي بيشتر مي شود؛ مثاًل اگر شخصي ملكي را يك 
ميليارد تومان خريده باشد و بخواهد 2ميليارد تومان 
بفروشد، به اين يك ميليارد عايدي 40درصد ماليات 
تعلق مي گيرد. درصورت نگهداري ملك بيش از يك 
سال، ســاالنه 3واحد از تعرفه مالياتي كم مي شود و 
روند رو به پايين ادامه مي يابد تا اينكه مالك در سال 
دوازدهم با كمترين نرخ مالياتي كه 4درصد اســت، 

موظف به پرداخت ماليات است.
در مورد وسايل نقليه موتوري نيز در كمتر از يك سال 
معادل 30درصد ماليات دريافت مي شود. سال دوم 
10واحد از نرخ مالياتي كم مي شود و از سال چهارم، 

ماليات با نرخ صفر درصد محاسبه مي شود.
تعرفه مالياتي در مورد ارز و طــال و جواهرات نيز به 
اين صورت تعيين شده اســت كه نگهداري كمتر از 
يك سال معادل 30درصد؛ نگهداري بيش از يك يا 
2سال، ساالنه 20درصد؛ بيشتر از 2سال 20درصد 
و درصورت نگهداري اين دارايي ها بيشتر از 2سال، 

10درصد مشمول اين نوع ماليات خواهد بود.

اولين ها، از پرداخت ماليات معاف هستند
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به 
اين سؤال كه چه كساني يا چه دارايي هايي از دايره 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه بيرون هستند و جزو 
معافان محسوب مي شوند، مي گويد: در مورد ملك، 
آپارتمان هاي نوساز معاف هستند. درواقع، نخستين 
انتقال امالك نوساز و نيمه ساخت معاف از اين طرح 
اســت. همچنين، باغ ها، اراضي زراعي و زمين هاي 
خارج از بافت شهرها جزو مشمولين ماليات بر عايدي 
سرمايه نيســتند. مورد ديگر اينكه اگر دارايي اي به 
كسي هبه شده باشــد يا به فردي ارث رسيده باشد، 
درصورتي كه نخستين مرتبه اي اســت كه دارايي 
به اين شكل به او منتقل مي شــود نيز نبايد ماليات 
بپردازد. در ذيل مواردي كه در كليات طرح مجلس 
به عنوان معافان از ماليات بر عايدي ســرمايه به آنها 
اشاره شده است، انتقال بالعوض دارايي به پدر و مادر، 
همسر و فرزندان باالي 18ســال و اعطاي وكالت به 
آنها، انتقال به صورت وقف با تأييد سازمان اوقاف و امور 
خيريه و انتقال قهري امالك مسكوني نيز گنجانده 
شده  است. همچنين هرگونه ارز انتقال يافته از خارج 
از كشور، به خصوص ارز ناشي از صادرات كه منشأ آن 
به بانك مركزي رسيده باشد، جزو دارايي هاي معاف 

از ماليات بر سود هستند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

ماليات بر عايدي سرمايه بدون رعايت 
عدالت مالياتي

 ماليــات بــر عايــدي ســرمايه بــا عنــوان
 CGT) Capital Gains Tax( مطرح شــده 
اســت. اين عنوان به ماليات بر درآمد يا ثروت اطالق مي شود. به عبارتي 
فرض بر اين است كه افرادي درآمدهايي دارند كه از آنها تا امروز در جامعه 
ماليات گرفته نمي شده است. اين طرح در مجلس شوراي اسالمي، فرض 
را بر اين گذاشته كه نظام ماليات گيري به اين شكل در كشور نداشته ايم. 
براساس بررسي هاي انجام شده و آگاهي خبرگان مالياتي و استادان مالي، 
اين روشن است كه بخش عمده اي از سرمايه مدنظر اين طرح در كشور ما 
مشمول ماليات بوده اســت، اما عنوان آن به ناِم ماليات بر عايدي سرمايه 
نيست. به هر صورت، تصميم گرفته شده تا اين عنوان مالياتي در قوانين 

ما لحاظ شود.
اما اين ماليات عمدتا مشمول ارز، طال، ســاختمان و مسكن و... مي شود. 
در قانون ماليات هاي مستقيم نيز هر ســه مورد، مشمول ماليات بوده اند 
و درصورت تغيير، اين امكان وجود داشت، در همان قانون، موارد اصالح 
شود. از اين رو نياز به ايجاد پايه و ساختار جديد مالياتي در اين باره وجود 
نداشت. در ارز نيز، از همه بنگاه هاي اقتصادي كه در آن ثبت و ضبط صورت 
مي گيرد و سازمان امور مالياتي از آن مستندات دارد، ماليات بسيار بااليي 
تحت عنوان ماليات تســعير ارز گرفته مي شود. ســكه و طال نيز مشمول 
ماليات بوده اند. خصوصا در ســال هاي اخير نرخ هاي خاصي نيز براي آن 
درنظر گرفته شده است. پس اين اقالم مشمول ماليات بوده و امر جديدي 
نيســت. هرچند اين پايه  مالياتي را با عنوان ماليات در عايدي سرمايه يا 

CGT نداشته ايم.
اما ايرادي كه به اين نوع ماليات ستاني در ساختار اقتصادي و مالي كشور 
مطرح است، اين است كه در همه كشورهاي دنيا، اين ماليات وقتي وصول 
مي شــود كه نرخ تورم در آن كشــورها نزديك به صفر يا 2، 3و 4 است. 
حتي كشــورها با چنين نرخ تورمي، در CGT خود، تورم زدايي مي كنند. 
متأســفانه در طرح ارائه شده به مجلس شوراي اســالمي اين امر صورت 
نگرفته و تورم زدايي نشده اســت. اين به آن معناست كه اگر هر كسي در 
هر جاي ايران يك يا چند منزل مسكوني در اختيار دارد، اين تعداد وقتي 
با سال قبل يا چند سال گذشــته خود مقايسه شود، مثال اگر مسكن يك 
هزار تومان بوده اســت، در تورم و كاهش پول ملي، قيمت همان مسكن 
پنج برابر شده است. اما بايد به اين نكته توجه كرد، در چنين وضعيتي فرد 
هيچ درآمد اضافه اي به دست نياورده است؛ خصوصا كااليي چون مسكن 
كه مستهلك مي شود. مسكن بيست ساله دچار افت ارزش خواهد شد، با 
اين حال در اين قانون، مالك مشمول ماليات خواهد شد. درنظر بگيريد، اگر 
فرد تمايل داشته باشد، به هر دليل منزل خود را تغيير دهد و مكان ديگري 
براي سكونت اختيار كند، در يك تراز مساوي، در اين قانون دچار پرداخت 
مالياتي خواهد شــد كه اگر خانه اي با 100متر زيربنا در اختيار داشــته، 
نتواند همان متراژ را در تراز قبل خريداري كند. زيرا متناسب با نرخ ماليات 
دارايي اش كاهش پيدا كرده است. بنابراين با اعمال اين طرح اغلب از ثروت 

افراد ماليات اخذ نمي شود، بلكه از تورم است كه ماليات گرفته مي شود.
متأســفانه در اين طــرح، عدالت مالياتي رعايت نشــده و سال هاســت 
دولتمردان در سازوكار مديريت مالي كشور دچار خطايي بزرگ شده اند و 
آن سوء مديريت در كاهش ارزش پول ملي است. با توجه به سياست هاي 
غلط مالي دولت، اقتصاد دچار تورم شده و پول ملي ارزش خود را از دست 
داده است. مسئله اين است كه دارايي مردم براساس تورم كاهش خواهد 
يافت. درنظر بگيريم چنين نشود و آن كس كه دارايي اش كاهش نداشته، 
ارزش مالي دارايي اش نزديك تورم بماند، چرا بايد از اين فرد ماليات گرفته 

شود؟ شايد اين كار را بتوان ظلمي نسبت به مالكان به حساب آورد.
حقيقت اين است كه منابع مالي مردم، شناور بوده و مانند آب است و تمام 
نمي شود، بلكه فقط جابه جا مي شود. شايد در اين جا مجلس هدف خود را 
جلوگيري از سفته بازي در بازار و خريد امالك گران قيمت، ارز و طال بداند. 
در اين نوع طرح به شكلي تصور مي شود كه ممكن است در قيمت مسكن 
اثرگذار باشد درحالي كه باور اين است چنين نخواهد بود. اين امر به نوعي 
ايجاد درآمد براي دولت است. اما از سوي ديگر سفته بازي در بازار در چند 
سال گذشته بيشترين ضربه را در بورس به سرمايه مردم وارد كرد و نقش 
حقوقي هاي دولتي يا خصولتي در اين مفســده پررنگ بود و موجب شد 
سهام را چند برابر ارزش واقعي به مردم بفروشند. درحالي كه سود به دست 
آمده از ماليات متناسب اصال دريافت نشد و در طرح اخير بورس از چرخه 
اين ماليات خارج شده است. باور اقتصاددانان و فعاالن حوزه بازار در اين 
است كه بازار مسكن بازاري شفاف است، از ثبت تا نقل و انتقال، مالكيت، 
پروانه ساخت و...، از اين رو به عنوان صنعتي با فرار مالياتي ديده نمي شده 
و از سوي ديگر صنعتي مولد است. پس به نظر مي رسد حتي اگر خانه هايي 
ساخته شود كه به فروش نرسند، كارخانه ها و افراد بسياري را به كار مشغول 
كرده اند. طال و ارز نيز پيش از اين مشمول ماليات بوده است. آن دسته كه 
در اين بازار شفاف عمل مي كردند، ماليات شان را پرداخت مي كردند، اما 
آن دسته كه شفاف نبودند، مثال در بازار سياه، اين طرح باز امكان پيگيري 
را نخواهد داشــت. حال درنظر بگيريد اين اخالل در بازار مســكن ايجاد 
شود، سرمايه گذار در اين حوزه محتمل است ميل به بازارهاي غيررسمي 
پيدا كند، سرمايه خود را به بازارهاي مسكن خارج از ايران منتقل كند، يا 
قيمت بازار مسكن ملتهب شده يا به بازار سياه ارز و سكه خواهد پيوست. 
مثل آب شوري كه بازار را تشنه تر مي كند. زيرا رصد بازار ارز و سكه توسط 

سامانه هاي مالياتي بسيار دشوار است.
الزم است در مواد قانوني، از ظرفيت فكري و نگاه استادان ماليه عمومي، 
نخبگان و افرادي كه بازار را به درســتي مي شناســند، اســتفاده شود تا 
طرح هاي مالياتي براي اقتصاد نتايج بهينه اي داشــته باشد. حل و فصل 
مسائلي كه در طرح جديد پيشنهاد شده است، گاهي شرايط را سخت تر 
از امروز مي كند. هم اكنون مشكالت حاضر، در اين طرح به درستي رصد 
نشده و نياز به دقت و كارشناسي بيشتري دارد. از سوي ديگر رويكرد ملي 
در اين باره لحاظ نشده اســت. در طرح و لوايح ماليات ستاني رويكردمان 
كامال غربي و كپي برداري است. اين با واقعيت اقتصاد در كشور ما همخوان 
نيست. متأسفانه با اين رويكرد نتيجه  درستي از اين عنوان ماليات ستاني 

نيز به دست نخواهد آمد.

يادداشت يك

محمود تواليي
رئيس كميسيون ماليات و تامين اجتماعي 

اتاق ايران

ماليات بر
عايدی سرمايه

این شماره

عليه پرچمداران تورم
پرسش هاي ضروري درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه 

در گفت وگو با سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
چه دارايي هايي مشمول ماليات مي شوند و نرخ  ماليات بر 

عايدي سرمايه در اين موارد چقدر است؟ 
ماليات ها چگونه پرداخت مي شوند؟ 
چه كساني و چه دارايي هايي معاف از 

ماليات بر سرمايه هستند؟
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ماجراهاي پزشكان فراري و 
خانه هاي خالي 

مروري بر قوانين حاشيه ساز مالياتي در چند سال اخير 
35درصد از درآمدهاي دولت از محل ماليات تامين مي شــود 
درحالي كه در دنيا اين عدد بين 80 تا 85درصد برآورد مي شود. 
براســاس بعضي روايت ها، بيش از 40درصــد اقتصاد ايران در 
اختيار افراد و نهادهايي است كه يك ريال هم ماليات نمي دهند و با اتكا به رانت قدرت، 
تمام طرح هاي ملي و عمرانــي را در رقابتي نابرابــر و غيرمنصفانه تصاحب مي كنند. 
وضعيت كنوني، موجب ايجاد احساس تبعيض، پيچيدگي ماليات، بروز زمينه هاي فرار 
مالياتي و شكل گيري اقتصاد زيرزميني مي شود و وابســتگي بودجه به نفت را تداوم 
مي بخشد. وضعيتي كه موجب مي شــود هر ازگاهي يك قانون جديد در مجلس براي 
ترميم درآمدهاي مالياتي دولت ها تصويب شود ولی در نهايت اجراي آن با اما و اگرهاي 
بسياري مواجه مي شــود. به بهانه تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه، بعضي از اين 
مصوبه هاي مالياتي را كه در چند سالي كه گذشت با حاشيه هاي زيادي همراه بودند در 

گزارشي كوتاه بررسي كرده ايم.

سوم اسفند 99؛  الزام مالياتي بر اينفلوئنسرها و بازيگران پردرآمد 
تا همين چند ماه پيش، فعاالن فضاي مجازي با درآمدهاي نجومي و بازيگراني كه گاهي ساالنه 
بيش از 500ميليون تومان درآمد دارند از پرداخت ماليــات معاف بودند اما درنهايت مجلس 
شوراي اسالمي روز سه شنبه پنجم اسفند ماه ســال 99، اعمال ماليات بر طيف  گسترده اي از 
فعاليت ها ازجمله بازيگران با درآمد باال، اينفلوئنســرهاي شبكه هاي اجتماعي و خودروهاي 
گران قيمت را تصويب كرد. براســاس مصوبه مجلس، بازيگراني كه ساالنه باالي 200ميليون 
تومان درآمد داشــتند، همچنين درآمد كاربران شــبكه هاي اجتماعي كه بيش از 500هزار 

دنبال كننده از محل تبليغات كسب مي كردند، مشمول ماليات بر درآمد شدند.

سازوكار پرداخت ماليات پزشكان معلوم شد 
يكي ديگر از مشــاغلي كه ماليات دادن و ندادن آنها بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته بود، 
پزشكان بودند. پزشــكاني كه تعدادي از آنها حتي حاضر به اســتفاده از دستگاه پوز در محل 
كار خود نبودند تا ميزان درآمد آنها مشخص نشود، مورد اعتراض جمعي مردم در شبكه هاي 
مجازي قرار گرفتند تا اينكه درنهايت در پنجم اسفند ماه ســال گذشته، نمايندگان مجلس 
تصويب كردند همه مراكز درماني دولتي و خصوصي 10درصــد از حق الزحمه يا حق العمل 
پزشكي پزشكان را به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور 
واريز كنند. در همين جلسه مجلس، به غيراز اين مورد، اليحه ماليات بر خودروهايي كه باالي 
يك ميليارد تومان ارزش دارند نيز تصويب شد. در اين جلسه اعالم شد كه سازمان امور مالياتي 
كشور نسبت به تعيين ارزش خودروها حداكثر تا پايان خرداد سال1400 اقدام خواهد كرد و 

مراتب را به اطالع اشخاص مشمول خواهد رساند.

سازوكاري براي پرداخت ماليات فوتباليست ها 
ورزشــكاران و به خصوص فوتباليســت ها، بخش هاي ديگــري از جامعه بودنــد كه با وجود 
درآمدهاي نجومي از ماليات معاف بودند. نخســتين بار اين موضوع در اســفند  ســال92، 
 مطرح شد. علي عسكري، رئيس سازمان امور مالياتي وقت،  در آن زمان با بيان اينكه به همه 
ورزشكاران و باشگاه ها ابالغ شده است كه تا آخر ســال وضعيت ماليات خود را روشن كنند، 
گفت: يكي از ابزارهاي دريافت ماليات ممنوع الخروج شــدن افراد اســت. اين اظهارات ادامه 
داشت تا اينكه درنهايت در 30خرداد96 نحوه اخذ ماليات از ورزشكاران، مشخص و براي آن 
سازوكاري چيده شد. در سال مورد بحث، نوري، رئيس امور مالياتي استان تهران از برگزاري 
جلسات با مسئوالن فدراسيون فوتبال و نمايندگان مجلس براي روشن شدن وضعيت مالياتي 
فوتباليست ها خبر داد و گفت: براساس توافق انجام شده، مقرر شد يكي از شرايط قراردادهاي 

ورزشكاران ذكر مبلغ مورد توافق باشد و براساس آن ماليات از آنها اخذ شود.

تصويب اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
خانه هاي خالي مدت هاست كه محل بحث و بررسي وزراي مختلف مسكن،  رئيس جمهورهايي 
كه روي كار مي آيند و... قرار مي گيرد اما درنهايت هيچ نهادي موفق به شناسايي اين خانه ها و 
دريافت ماليات بر اين سرمايه ها از صاحبان آنها نمي شود. پانزدهم مرداد99، نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي بررسي جزئيات طرح دوفوريتي ماليات بر خانه هاي خالي را در دستور كار قرار 
دادند. بنابر ماده واحده اين طرح، ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم به اين ترتيب اصالح 
شد؛ مالكان هر واحد مسكوني واقع در تمامی شهرهاي باالي يكصدهزار نفر جمعيت، در هر 
ســال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه 
بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت هاي تبصــره )11( ماده )53( اين قانون، به صورت 
ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد اجاره مي شوند به اين ترتيب كه بايد در سال 
اول معادل 6 برابر ماليات متعلقه؛ سال دوم معادل 12برابر ماليات متعلقه و در سال سوم به بعد 

معادل 18برابر ماليات متعلقه ماليات بپردازند.
بنابر اين مصوبه؛ واحدهاي نوساز پس از 12 ماه و در پروژه هاي انبوه سازي  پس از 18 ماه از پايان 
مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده )100( قانون شهرداري 

مصوب 11تير1344 مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند.

ماجراهاي تصويب قانون پرداخت ماليات براي آستان قدس رضوي 
يكي ديگر از نهادهايي كه از پرداخت ماليات براي 20ســال معاف بود، آستان قدس رضوي 
بود. موضوع ماليات ندادن اين نهاد بار اول توســط تعدادي اقتصاددان مطرح شد و درنهايت 
حسن روحاني در جريان مناظره هاي انتخاباتي سال96، از رسانه ملي دوباره به آن گريزي زد 
و به اين واسطه جرياني عليه اين موضوع توســط مردم در شبكه هاي اجتماعي شكل گرفت. 
فشارها به آستان قدس باال گرفت تا اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز شنبه 4اسفند 
سال97، در جريان بررسي بودجه سال 98، مصوبه اي را تصويب كردند كه آستان قدس رضوي، 
بنگاه هاي اقتصادي نيروهاي مســلح و ســتاد اجرايي فرمان امام بايد در سال آينده ماليات 
پرداخت كنند. براساس اين مصوبه، درعين حال نهادهايي به »اذن« )اجازه( صريح رهبري، 

از پرداخت ماليات معاف شدند.

آوين آزادی 
روزنامه نگار

يكي ديگر از 
نهادهايي كه از 

پرداخت ماليات 
براي 20سال معاف 
بود، آستان قدس 

رضوي بود. موضوع 
ماليات ندادن 

اين نهاد بار اول 
توسط تعدادي 

اقتصاددان مطرح 
شد و درنهايت 

حسن روحاني در 
جريان مناظره هاي 
انتخاباتي سال96، 

از رسانه ملي دوباره 
به آن گريزي زد 
و به اين واسطه 

جرياني عليه اين 
موضوع توسط 

مردم در شبكه هاي 
اجتماعي شكل 

گرفت. فشارها به 
آستان قدس باال 

گرفت تا اينكه 
نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي 
روز شنبه 4اسفند 
سال97، در جريان 

بررسي بودجه 
سال 98، مصوبه اي 

را تصويب كردند 
كه آستان قدس 

رضوي، بنگاه هاي 
اقتصادي نيروهاي 

مسلح و ستاد 
اجرايي فرمان امام 
بايد در سال آينده 

ماليات پرداخت 
كنند

ماليات بر
عايدی سرمايه

این شماره

منتقدان طرح چه مي گويند؟
فرهنگي در توضيح صحبت هايش 
گفت: »ماليات بر عايدي ســرمايه 
مربوط به اقتصادهاي بدون تحريم 
است. با توجه به شــرايط تحريم و 
تــورم بايد گفــت كه ايــن اليحه 
مناســب شــرايط فعلي كشور ما 
نيست و بايد اين اليحه را در شرايط متعارفي اجرا كرد. تصور 
كنيد فردي در ايران با قيمــت 20هزارتومان دالر را مي خرد، 
بعد از چند روز اين ميزان به شدت كاهش پيدا مي كند و آن فرد 
به دليل آنكه اين دالر بخشي از سرمايه زندگي اش است، مجبور 
به فروش دالر مي شــود. چرا مردم عادي به دليل شرايطي كه 

اقتصاد به آنها تحميل كرده است، بايد ماليات بدهند«؟
استثنا شدن انبوه ســازان، صرافان و طالفروشان از ماليات بر 
عايدي سرمايه در اين اليحه، نكته اي است كه از نگاه فرهنگي 
راه را براي ســوداگران اصلــي باز مي گــذارد؛ »در اين طرح 
كميســيون اقتصادي گروه هايي مانند انبوه ســازان، صرافان 
و طالفروشــان از ماليات بر عايدي سرمايه اســتثنا شده اند 
درحالي كه اين گروه ها نقش مهمي در سوداگري هاي بازار ايفا 
مي كنند. اين نقد جدي به اليحه وارد اســت كه چرا اين افراد 
را اســتثنا كرده؟ موافقان اين اليحه ادعا مي كنند كه مجلس 
انقالبي در حال مبارزه با سوداگران اســت اما در واقعيت اين 
اتفاق نمي افتد و تنها به طبقه محروم و متوســط آسيب وارد 

مي شود.«
اين مخالف طرح مالياتي مجلس تأكيــد دارد كه نه تنها اين 
نسخه مناسب شرايط امروز كشــور ما نيست بلكه تشخيص 
افرادي كه با هدف ســوداگري دســت به خريد و فروش ارز 

مي زنند به راحتي ممكن نيست.

موافقان طرح چه مي گويند؟
در برابر تمــام انتقــادات، اعضاي 
كميســيون اقتصادي تمــام قد از 
طرحي كه كليــات آن در مجلس 
تصويــب شــده اســت، حمايت 
مي كنند. سيداحســان خاندوزي، 
عضــو كميســيون اقتصــادي در 
گفت وگو با همشهري به بخشي از انتقادها پاسخ داد و اين طرح 

را به عنوان مسيري براي مقابله با سوداگران معرفي كرد.
او گفت: »گروه هاي سوداگر حتي درصدي از فشار مقرراتي و 
مالياتي ای را كه بــر دوش توليد كنندگان اقتصادي قرار دارد، 
تجربه نكرده اند. ما براســاس طرح اخذ ماليات بر سوداگري 
يا ماليات بر عايدي سرمايه قصد داريم تا افرادي كه از طريق 
ســفته بازي دارايي هاي مختلف به دست مي آورند نيز ماليات 
بپردازند. براي حل اين مسئله در اقتصاد ايران دست به وضع 
ماليات از درآمدهاي ناشــي از خريد و فروش مكرر دارايي ها 
زده ايم تا از سوداگران، مالياتي بيشتر از ماليات توليدكنندگان 

گرفته شود«.
يكي از نگراني هاي شــكل گرفته حول اين طــرح مربوط به 
آسيب پذيري مردم عادي است، مردمي كه با توجه به شرايط 
اقتصادي به اجبار و براي حفظ سرمايه در مسير خريد و فروش 
ارز، طال و... قــرار گرفته اند. خاندوزي در ايــن رابطه توضيح 
داد: »خانواده هايي كــه خريد و فروش طال، ارز و مســكن را 
براي نيازهاي مصرفي انجــام مي دهند، از دايــره ماليات بر 
عايدي درآمد خارج هســتند و تنها افرادي كه بيش از آستانه 
مصرف مكرر خانواده ها، اقدام به خريد و فروش مكرر دارايي ها 
مي كنند، مشمول ماليات مي شــوند چرا كه غرض آنها از اين 

مبادالت مكرر كسب سود است نه رفع نياز«.

ماليات از 
سوداگران 

يا مردم؟
تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي 

سرمايه با نقدهاي بسياري همراه شده است 
و در مقابل، موافقان، اين طرح را راهي براي 

مقابله با سوداگري معرفي مي كنند

ليال شريف
روزنامه نگار

شرايط اقتصادي ايران و كاهش ارزش پول ملي موجب شد تا دالالن و سوداگران بيش 
از پيش دست به نقش آفريني بزنند و همين شرايط اقتصادي نيز بسياري از مردم را 
روانه صف هاي خريد و فروش دالر و ارز كرد تا سرمايه اندك خود را حفظ كنند. در 
همين راستا مجلس از طرحي رونمايي كرد كه بنابر گفته موافقان آن قرار است سدي در برابر سوداگران باشد، سدي كه با 

اما و اگرهاي بسياري همراه شده است.
منتقدان در برابر تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه، معتقدند كه اين طرح در شرايط تورمي ايران چاره ساز نيست 
و در گام اول بايد ماليات پس از كسر آثار تورمي محاسبه شود، عده اي نيز افزايش قيمت ها و خروج سرمايه را به عنوان اثرات 

منفي اين طرح مجلس ياد مي كنند.
محمدحسين فرهنگي يكي از افرادي است كه در زمان بررسي كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در صحن علني مجلس 

به عنوان مخالف طرح صحبت كرد. او در گفت وگو با همشهري به تشريح نقاط ضعف اين طرح پرداخته است.
براساس گفته اين نماينده مجلس يازدهم، بسياري از مردم بخشي از پول نقد خود را به ملك، طال و دالر تبديل مي كنند تا 
در شرايط مورد نياز از اين منابع مالي استفاده كنند. اين افراد مردم عادي هستند و سوداگر نيستند. اين طرح ارتباطي به 
سوداگران ندارد و منجر به افزايش قيمت ها مي شود. در شرايط فعلي نيز امكان رصد افرادي كه طال و ارز را در حجم باال خريد 

و فروش مي كنند، وجود دارد و بايد از آنها ماليات گرفت.
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در بريتانيا 
جواهرات، نقاشي، 

عتيقه جات، 
مجموعه سكه و 

تمبر و تقريبا تمامي 
مجموعه ها مشمول 

پرداخت ماليات 
بر عايدي سرمايه 

هستند. درصورتي 
كه درآمد ساالنه 
فرد در اين كشور 
زير 50هزار پوند 

باشد، نرخ ماليات بر 
عايدي سرمايه در 

اين كشور 10درصد 
است اما اگر درآمد 

فرد از اين فراتر 
رود، نرخ ماليات 
20درصد خواهد 

شد. همچنين اگر 
سود به دست آمده 

از محل فروش 
خانه اي مسكوني 

با هدف كسب سود 
باشد هشت درصد 

به نرخ ماليات 
افزوده خواهد 

شد و درصورتي 
كه دارايي با ضرر 

فروخته شود، 
امكان جبران اين 
ضرر در برابر سود 
ساالنه امكان پذير 

است

سيداحسان 
خاندوزي: در 

شرايط تورمي 
اقتصاد ايران و در 

بازه كوتاه مدت بايد 
اين گروه اقليتي 

سوداگر، بدون 
لحاظ تورم، مورد 

اصابت اين پايه 
مالياتي قرار بگيرند 

اما در ميان مدت 
و بلندمدت اين 

حرف )با توجه به 
تورم( براي افراد 
عادي جامعه كه 

الگوي رفتاري شان 
به شكلي است كه 
هر 5سال يك بار 
مثال منزلشان را 
عوض مي كنند، 
درست است، ما 
هم در اين طرح 

به دنبال اين مدل 
هستيم و اميدواريم 

كه در كميسيون 
اقتصادي اين مدل 

به تصويب برسد

ماليات بر
عايدی سرمايه

این شماره

خاندوزي در رابطه بــا انتقاد از بي توجهــي به تورم در 
اين طرح، توضيح داد: » از آنجا كــه هدف طرح، اصابت 
به گروه بســياري اندكي از جامعه اســت كه به شــكل 
حرفه اي كار سوداگري را انجام مي دهند، بنابراين دليل 
لحاظ نكردن تورم حداقل در كوتاه مدت محلي از اعراب 
ندارد. به عبارت ديگر ما قصد داريــم از گروه هايي كه از 
محل چنين فعاليت هايي ســودهاي هنگفتي به دست 
مي آورند، ماليات دريافــت كنيم، بنابراين لحاظ نكردن 
تورم موجب مي شود كه اثربازدارندگي اين پايه مالياتي 
بر رفتار سوداگران بيشتر از حالت هاي بديل و جايگزين 
باشد. جمعيت اندكي در كشور از طريق همين فعاليت ها 
به رهبران عالمت دهي و سيگنال دهي رشد قيمت ها در 
بازارهاي مختلف تبديل مي شــوند، بنابراين قانونگذار 
هرقدر با نرخ هــاي گزنده تري ايــن گروه هاي كوچك 
ســوداگر را مورد اصابت قرار دهد، حتما در تغيير رفتار 
آنها اثرگذارتر است تا اينكه بخواهيم آنها را از نرخ تورم 

معاف كنيم«.
اما اين عضو كميسيون اقتصادي در توضيح خود توجهي به 
شرايط مردم عادي نداشت، سؤالي كه در پاسخ به آن گفت: 
»در شــرايط تورمي اقتصاد ايران و در بازه كوتاه مدت بايد 
اين گروه اقليتي ســوداگر، بدون لحاظ تورم، مورد اصابت 
اين پايه مالياتي قرار بگيرند امــا در ميان مدت و بلندمدت 
اين حرف )با توجه بــه تورم( براي افراد عــادي جامعه كه 
الگوي رفتاري شان به شكلي است كه هر 5سال يك بار مثال 
منزلشان را عوض مي كنند، درست است، ما هم در اين طرح 

به دنبال اين مدل هســتيم و اميدواريم كه در كميســيون 
اقتصادي اين مدل به تصويب برسد«.

بســياري بازيگران اصلــي بازارهاي مختلــف را به عنوان 
سوداگران اين بازارها معرفي مي كنند و همين نگاه موجب 
شد تا محمدحســين فرهنگي، استثنا شــدن انبوه سازان، 
طالفروشان و صرافان از اين ماليات را به عنوان پاشنه آشيل 
اين طرح معرفي كند. خاندوزي در پاسخ به اين انتقاد گفت: 
»قانونگذار نمي خواهد فرايند توليد و بازيگران بخش رسمي 
حوزه مسكن، ارز و طال را مورد جريمه قرار دهد، به همين 
دليل اين سه دسته را استثنا كرده ايم تا اختاللي در فعاليت 
آنها ايجاد نشود، چون آنها ماليات شــغلي خود را براساس 
دارايي و سود يك بار به دولت پرداخت مي كنند. براي آنكه 
به عنــوان مثال در اين طــرح براي تفكيك ميــان فعاليت 
واقعي توليد مســكن و انبوه ســازي  با فعاليت ســوداگري 
بازار مســكن تالش كرده ايم تا ميان حســاب هاي تجاي 
وغيرتجاري تفكيك ايجاد شود، بنابراين پس از اجراي اين 
طرح فعاالن اقتصادي بايد بــه بانك مركزي اعالم كنند كه 
كدام حساب هايشان شــامل فعاليت تجاري است، در گام 
بعدي اين حساب ها به ســازمان مالياتي معرفي مي شوند 
چرا كه گــردش مالي اين حســاب ها مي تواند بــه منزله 
درآمد باشــد، اگر حسابي غيرتجاري باشــد، تنها براساس 
آستانه هاي مشخص شــده در اين طرح از ماليات معاف و 
قابل گردش است. بنابراين ســوداگران نمي توانند در قالب 
حساب غيرتجاري دست به داللي بزنند، چرا كه بايد ماليات 

پرداخت كنند«.

ماليات بر تمبر
بررسي قوانين ساير كشورها درباره ماليات مسكن، خودرو، طال و ارز

ماليات بر عايدي سرمايه در سراسر جهان پديده اي جاافتاده و شناخته شده 
اســت. نه اينكه تمامي كشــورهاي جهان اين نوع ماليــات را بر درآمد 
سرمايه اي شهروندان خود وضع كرده باشند اما تعداد كشورهايي كه چنين 
قوانيني دارند در جهان كم نيست. بيش از 55كشور در جهان چنين قوانيني دارند. با تصويب قانوني مشابه 
در مجلس شوراي اسالمي ايران، شايد اين سؤال پيش بيايد كه چنين قانوني چه كارايي هايي دارد و چرا 
بايد در كشوري كه مردم به دليل دشواري معاش و ترس از دست رفتن اندك سرمايه اي كه در اختيار دارند، 
دائما سرمايه خود را از بازاري به بازار ديگر منتقل مي كنند، دولت هم سهمي از اين اندك سرمايه ببرد؟ 
اخذ هر شــكلي از ماليات در تماي نقاط جهان تنها با يك هدف اصلي رخ مي دهد، افزودن درآمد دولت 
براي صرف اين درآمد در مديريت كشور. در ادامه به نمونه هايي از قوانين اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در 
چندين كشور جهان اشاره مي شود. اما وجود اين قانون در چند ده كشور به اين معني نيست كه اجراي 
ناگهاني آن در هر شرايط و هر كشوري مناسب است و اينكه مجلس بايد پيش از وضع قانون كسب ماليات 
از سود درآمد سرمايه اي وضعيت معيشتي مردم، اقتصاد نحيف كشور و وضعيت ناپايدار بازارها را هم درنظر 
مي گرفت يا نه، بحثي متفاوت و نيازمند كارشناسي بيشتر است. ماليات بر عايدي سرمايه، مالياتي است 
كه بر سود به دست آمده از فروش دارايي هايي مانند اوراق بهادار و سهام، فلزات گرانبها، ملك و مسكن، 
عموما مسكن دوم، بسته مي شود و معموال هدف آن كاهش ســود سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد 
و تقويت بخش توليد است. اگرچه نقدهاي فراواني هم به اين نوع ماليات وارد است و اقتصاددانان آن را 
مانعي براي ريسك پذيري سرمايه گذاران و جريان پيدا كردن روند فروش مي دانند، اما اجراي درست اين 
قانون مناسب با وضعيت اقتصاد و بازارها در كشورهاي مختلف توانسته از احتكار، رونق بازارهاي غيرمولد 
و نوسانات بدون پشتوانه قيمت ها جلوگيري كند. همان طور كه گفته شده همه كشورهاي جهان قانون 
اخذ ماليات بر عايدي سرمايه را ندارند و كشــورهاي داراي اين قانون هم نرخ ها و معافيت هاي متفاوتي 
را براي اشخاص حقيقي و حقوقي درنظر گرفته اند. كشــورهايي مانند بحرين، باربادوس، بيزل، جزاير 
كيمن، جامائيكا، نيوزيلند، سريالنكا و سنگاپور چنين قانوني را به اجرا نگذاشته اند و حتما نام تعدادي از 
اين كشورها را در ميان فهرست كشورهاي بهشت مالياتي جهان ديده ايد. اگرچه در نيوزيلند و سنگاپور 
تاجران حرفه اي و افرادي كه دادوستد كار هميشگي آنهاست، موظف به پرداخت ماليات بر درآمد و نه 
ماليات بر عايدي سرمايه هستند. نرخ اين نوع ماليات معموال به ميزان سود به دست آمده از فروش سرمايه 
و ميزان درآمد ساالنه افراد بستگي دارد. براي مثال در بريتانيا نرخ ماليات بر عايدي سرمايه 10درصد از 
سود به دست آمده است و دولت بريتانيا بابت معامالت، سود سهام و سود ديگر سرمايه ها در بورس ماليات 

اخذ مي كند اما اين مقررات ممكن است از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت باشد.

جواهرات، نقاشي، عتيقه جات، مجموعه سكه و تمبر و تقريبا تمامي 
مجموعه ها مشــمول پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه هستند. 
درصورتي كه درآمد ســاالنه فرد در اين كشــور زير 50هزار پوند 
باشد، نرخ ماليات بر عايدي ســرمايه در اين كشور 10درصد است 
اما اگر درآمد فرد از اين فراتر رود، نرخ ماليات 20درصد خواهد شد. 
همچنين اگر سود به دست آمده از محل فروش خانه اي مسكوني با 
هدف كسب سود باشد هشــت درصد به نرخ ماليات افزوده خواهد 
شد و درصورتي كه دارايي با ضرر فروخته شود، امكان جبران اين 
ضرر در برابر سود ساالنه امكان پذير است. در انگلستان همچنين 
براي اين نوع ماليات آستانه معافيت ساالنه اي وجود دارد و در پايان 
سال اگر مجموع سود به دست آمده از كاالهاي سرمايه اي باالتر از 
اين آستانه، مبلغي در حدود 11هزار پوند باشد، افراد يا صندوق ها 
مشمول ماليات خواهند شد. خانه و خودروي شخصي از پرداخت 
اين نوع ماليات معاف هستند، مگر اينكه از آنها استفاده تجاري شود.

ماليات بر عايدي سرمايه در اين كشــور تنها پس از سود در معامله 
اخذ مي شود. در حال حاضر نرخ اين ماليات 15 تا 20درصد است كه 
در  ماه انجام معامله اخذ مي شود. سود حاصل از سهام، از اين ماليات 
معاف است؛ البته درصورتي كه شركت مالك سهام ماليات معمول 
خود را بــه اداره ماليات برزيل پرداخت كرده باشــد. همچنين اگر 
ارزش معامله پايين تر از 20هزار رئال برزيل باشد و تراكنش هاي مالي 
بخشي از دادوستدهاي روزانه نباشد، معاف از ماليات است. افرادي 

كه شهروند برزيل نيستند هم از پرداخت اين نوع ماليات معافند.

در اتحاديه اروپا باالترين نرخ ماليات بر عايدي سرمايه را كشورهاي 
دانمارك با نرخ 42درصد، فنالند و فرانسه با نرخ 34درصد، ايرلند 
با نرخ 33درصد، نروژ با نرخ 31.7درصد و ســوئد با نرخ 30درصد 
دارا هستند. در اروپا اموال ســرمايه اي شامل ملك، مسكن، طال و 
جواهرات، عتيقه جات، آثار هنري و ســهام و اوراق بهادار هستند. 
تعدادي از كشــورهاي اروپايــي مانند بلژيــك، جمهوري چك، 
لوكزامبورگ، اسلوواكي، اسلوني، سوئيس و تركيه بر سود سهامي 
كه براي طوالني مدت در تملك فرد يا شركتي بوده اند ماليات اخذ 
نمي كنند. يونان و مجارســتان در اروپا با نــرخ حدود 15درصد از 

كمترين ميزان ماليات بر عايدي سرمايه برخوردارند.

در اين كشور ماليات بر عايدي سرمايه تنها مشمول اموالي كه داخل 
استراليا هستند نمي شود و فرد در ازاي هر دارايي سرمايه اي كه در 
هرجاي جهــان دارد، اين ماليات را پرداخت می كند. در اســتراليا 
عايدي سرمايه برابر است با درآمد حاصل از فروش يك دارايي منهاي 
هزينه پايه- قيمت اصلي به اضافه هزينه هاي جانبي و افزايش قيمت 
در طول زمان- آن كاال. از ســال1999 به بعد براي افراد حقيقي و 
حقوقي كه كاالي سرمايه اي خود را پس از اين سال به دست آورده 
و براي 12 ماه آن را نفروخته اند، تخفيف 50درصدي درنظر گرفته 
شد. با اين همه ماليات بدون تطبيق تورم عايدي بر قيمت پايه اخذ 
مي شود. مقدار باقيمانده پس از اعمال تخفيف به درآمد قابل ارزيابي 
ســاالنه ماليات دهنده در ســال مالي مورد نظر افزوده خواهد شد. 
براي اشــخاص حقيقي، مهم ترين نوع معافيت مالياتي اصل خانه 
خانواده است، يعني خانه اي كه براي اهداف مالي مانند اجاره دادن يا 
ديگر فعاليت هاي اقتصادي از آن استفاده نمي شود. خريد و فروش 
خانه هاي شــخصي در اســتراليا از پرداخت اين نوع ماليات معاف 
هستند، جز مواردي كه خانه بدون استفاده و خالي باشد. خودروي 

شخصي افراد هم از پرداخت اين نوع ماليات معاف است.

قانون ماليات بر عايدي ســرمايه توســط پی ير تــرودو، پدر 
نخست وزير كنوني كانادا، در سال1971 به اجرا درآمد. براساس 
اين قانون فروش خانه شــخصي يا خانه اول افراد و كسب سود 
از حســاب هاي پس انداز معاف از ماليات، شــامل دريافت اين 
ماليات نخواهد بود. افراد و شركت ها در كانادا به صورت عمومي 
بايد 50درصد از محل عايدي سرمايه خود را ماليات بدهند. اگر 
عايدي سرمايه نخستين و تنها منبع درآمد افراد باشد، ممكن 
است در شــرايطي از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف 

شوند و تنها مشمول پرداخت ماليات بر درآمد باشند.

سميرا رحيمی
روزنامه نگار ماليات از 

سوداگران 
يا مردم؟

تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه با نقدهاي بسياري همراه شده است 
و در مقابل، موافقان، اين طرح را راهي براي 

مقابله با سوداگري معرفي مي كنند

بريتانيا

برزيل

اتحاديه 
وپا ار

استراليا

كانادا

%20

%50

%50

%20

%42

كد ملي؛ مالك تشخيص مردم عادي از سوداگران
بدون شك تشخيص مردم عادي از ســوداگران به راحتي قابل اجرايي شدن نيست اما حاميان اين طرح 
كدملي را مبناي خريد و فروش قرار می دهند و اين اتفاق را به عنــوان راه حل معرفي مي كنند، نكته اي 
كه از نظر منتقدان شرايط را براي معامالت پنهاني و ثبت ملك به نام افراد ديگر براي فرار از ماليات مهيا 
خواهد كرد؛ »كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم براي متمايز ساختن مردم از سوداگران، معيارهايي 
را وضع كرده اســت. به عنوان مثال به ازاي هر كد ملي در يك خانوار مي تــوان مالكيت، خريد و فروش 
واحدهاي مسكوني انجام شود، بدون آنكه افراد مشــمول اين ماليات شوند. به عنوان مثال يك خانواده 
چهارنفره مي تواند صاحب 4واحد مسكوني باشد و خريد و فروش اين واحدها مشمول هيچ مالياتي 
نمي شــود اما واحدهاي مســكوني مازاد بر تعداد خانوار درصورت خريد و فروش مكرر مشمول 

30درصد ماليات ما به التفاوت قيمت خريد و فروش خواهد شد.«
براساس گفته خاندوزي در رابطه با خودرو نيز كد ملي خانوار، مالك است و بر اين اساس معافيت 
از ماليات لحاظ مي شود، در مورد طال و ارز نيز آســتانه هاي متعارفي درنظر گرفته است كه 
بيش از 99درصد مردم در يك ســال چنين معامالت مكرري را انجام نمي دهند؛ »يك 
آستانه معافيت براي طال و ارز معرفي شده است و اگر فردي بيش از اين ميزان خريد 
و فروش انجام دهد، مصداق سوداگر شناســايي مي شود و شامل ماليات بر عايدي 
ســرمايه خواهد شــد. در رابطه با طال نيز در متن طرح آمده است كه در سال اول 
اجراي قانون، طال و ارز خريده شده قبل از قانون از اين ماليات معاف هستند و پس از 
آن نيز هر سال 100گرم طال از ماليات معاف خواهد بود. در رابطه با ارز نيز در آيين نامه 
توضيحات كامل خواهد آمد. در واقع غرض قانونگذار، اصابت اين پايه مالياتي جديد به آن 

سوداگراني است كه وارد بازي معامالت مكرر مي شوند.«
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عايدی سرمايه

این شماره

هدايت نادرست نقدينگي در كشور، مسئوالن را بارها و بارها به تصميم گيري هاي 
شتاب زده وادار كرده است؛ مصوبه هايي كه به جاي آنكه مشكالت موجود را حل 
كنند، عموما مشكل تازه اي به انباشت قبلي ها اضافه مي كنند.  طرح ماليات بر عايدي سرمايه، يكي ديگر از طرح هايي است 
كه اگرچه روي كاغذ طرح جذابي به نظر مي رسد و مي تواند به تامين منابع دولت از راه درست -درآمدهاي مالياتي- كمك 
كند اما واقعيت اين است كه در عمل، تبعات تصويب آن مي تواند دهك هاي كم درآمد جامعه را فقيرتر كند و به نوعي در 
اين طرح، ماليات ستاني از تورم انجام مي شود نه ماليات گرفتن از افزايش ثروت افراد. براي مثال وقتي شخصي، خودرو 
يا ملكي خريداري كرده اما به هر دليلي -بيماري، قرض، نياز به نقدينگي و...- آن را در همان سالي كه خريده بفروشد، 
براساس كليات اين طرح بايد بين 30تا 40درصد از ارزش معامله را به دولت پرداخت كند. آيا چنين رويه اي منصفانه است؟ 
در واقع ترس پرداخت ماليات هاي هنگفت، بازارهاي مالي را از يك سو دچار ركود عميق خواهد كرد و از سوي ديگر به 
رويكردهاي زيرزميني و غيرقانوني در آن دامن خواهد زد. به نظر مي رســد بهارستان نشين ها دچار الگوبرداري ناقص و 
ناكارآمد از قوانين اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته با تورم تك رقمي شده اند بدون آنكه مختصات بازارهاي مالي در 

ايران را به خوبي بشناسند.

مائده اميني - فتانه احدي 
روزنامه نگار

طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه به تازگي كليات آن در مجلس 
تصويب شده مي تواند بازارهاي طال، ارز، خودرو و مسكن را دچار 

ركودهاي عميق كند 

ماليات گرفتن از تورم 

دولت ها حق دارند براي تامين هزينه هاي كشور از مردم ماليات بگيرند ولي نوع 
گرفتن ماليات در كشورهاي مختلف و در مكاتب مختلف با يكديگر تفاوت دارد. 
در برخي از كشــورها ماليات را از درآمد حاصله مي گيرند و در برخي از كشورها 
ماليات را از خريدار و در برخي از فروشنده. بدترين نوع اخذ ماليات نيز به گونه اي 
است كه درنهايت منجر به كاهش اعتماد مردم به دولت شود، مثل ماليات نامريي 
كه با چاپ اسكناس و خلق پول به طور نامحسوس از مردم گرفته مي شود و تورم 
افسارگسيخته ايجاد مي كند. گرفتن ماليات يا عوارض به نحوي معقول و عادالنه، 
غيراز ايجاد درآمد براي دولت ها، مي تواند به منزله نوعــي ترمز و تعديل كننده 
بازار هم عمل كند. مثال با گرفتن عوارض خروج از كشور مي شود از مسافرت هاي 
غيرضروري به خارج از كشور جلوگيري كرد و گردشگري را در داخل كشور مورد 

تشويق قرار داد.

گرفتن نوعي ماليات از خريد و فروش هايي هم كه جنبه داللي و ايجاد سودهاي 
بادآورده و بدون ارزش افزوده داشــته باشــد، مي تواند مفيد باشــد، به شــرط 
آنكه راه هاي فرار آن كامال بســته باشــد، نه اينكه مثال هر كس شفاف و رسمي 
و قانوني و توسط صرافي ارز بخرد و بفروشد، مشــمول ماليات شود ولي آنهايي 
 كه به طور غيررســمي معامله كنند، از ماليات معاف باشــند. اگر بشود اين نوع 
ماليات ستاني را عموميت داد، مي تواند در قيمت ها هم تأثيرگذار باشد ولي چون 
اين نوع ماليات ستاني مسبوق به سابقه نيست، به نظر بنده بهتر است از روش هاي 
تجربه شده در كشورهاي مختلف يا با اقتباس از روش اخذ وجوهات در فقه پوياي 

شيعه ماليات ستاني در كشور را سامان دهيم.
چند سالي است كه سروكله ماليات هاي جديدي مثل ماليات بر ارزش افزوده و 
ماليات بر سرمايه در اقتصاد ما پيدا شده است. اما اگر فرضا بنابر گرفتن اين نوع 
ماليات ها از خريداران و فروشندگان ارز و سكه باشد، چه محاسني بر آن مترتب 

مي شود؟
اگر فرض كنيم )فرض محال محال نيست( قرار بر اين باشد كه همه معامله گران 
ارز )چه خريدار، چه فروشنده، چه رسمي، چه غيررسمي، چه مغازه دار و چه دولتي 
و چه بخش خصوصي( همه و همه معامله گران اين نوع ماليات را بپردازند - يعني 
ملزم به پرداخت باشند- و اگر دولت بتواند از همه، خريداران و فروشندگان ارز، 
درصدي از ثمن معامله را به عنوان ماليات يا عــوارض بگيرد، آنگاه آثار ميمون و 
مبارك آن آشكار مي شود. البته شرط اصلي اين است كه قانون درباره همه يكسان 
اجرا شود - نه اينكه بانك ها چون دولتي هستند يا پولدار هستند، معاف شوند و 
دالالن چون قابل كنترل نيستند رها شــوند و بقيه هم هركس بتواند راهي براي 
گريز پيدا كند - فرض ما بر اين اســت كه اين مثال 10درصد را همه خريداران و 
فروشندگان ارز هم در زمان خريد و هم به وقت فروش بپردازند. اين نوع ماليات 
باعث حذف تمامی بورس بازان از بازار ارز شده و باعث مي شود فقط كساني وارد 
بازار خريد و فروش سكه و ارز شوند كه نيازشــان واقعي باشد و البته ديگر براي 
كسي صرف نمي كند كه حتي براي حفظ ارزش پول دست به خريداري و نگهداري 
ارز بزند. مســئله ديگر اينكه وقتي براي مسافران و راهيان سفرهاي غيرضروري 
هزينه اي 10درصدي اضافه شود، مسلما از تعداد آنها كاسته مي شود. هم اكنون 
ساالنه 20ميليارد دالر ارز كشور فقط صرف توريست هايي مي شود كه جهانگردي 
را ارزان تر و راحت تر از ايرانگردي مي بينند كه ممكن اســت بعد از وضع اينگونه 
ماليات ها اين رقم به يك چهارم يــا يك پنجم كاهش يابد. حــاال از بحث ايجاد 
درآمد هنگفت اين طــرح براي دولت مي گذريم كه با ايــن درآمد چه خدمات و 

سرويس هايي مي تواند براي ايرانگردي ايجاد كند.

طرح ماليات بر عايدي ســرمايه در جوامع غربي كاربرد بااليــي دارد و بدان خوب 
پرداخته شده است. براي نخستين بار طرح بر عايدي به دست آمده از خريد و فروش 
و واسطه گري خودرو را در سال98 مطرح كردم كه به تازگي در مجلس تصويب شده 
است. اين طرح مي تواند خيلي مؤثر باشد، از اين جهت كه هيچ گونه ماليات خاصي 
براي داللي و واسطه گري در بازار خودرو وجود ندارد و در حال حاضر هيچ نظارت و 

كنترلي روي اقدامات واسطه گرانه صورت نمی گيرد.
خودرو سازان كشور مي توانند بين 300هزار تا ۷00هزار يا 800هزار خودرو در سال 
توليد كنند. اما اكنون اين كاال به دليل شرايط حاكم بر كشور و بنا به شرايط تحريم و 
مشكالت توليد، تقاضا و كشش بازار براي انواع مختلف خودرو، به طور معمول ساالنه 
200هزار دســتگاه خودرو در كشور توليد مي شــود، كه حدود 400هزار متقاضي 
وجود دارد. به دليل افزايش تقاضا و كاهش عرضه و نوسان قيمت، بازار واسطه گري 
و داللي شكل گرفته است. به اين معني كه ميانگين قيمت خودرو در كارخانه 100 
تا 110ميليون تومان است اما در بازار واسطه گري 200 تا 250ميليون تومان خريد 
و فروش مي شود. بنابراين يكي از راه هاي كنترل بازار دالالن و واسطه گران اجراي 

قانون ماليات بر عايدي سرمايه است.

اكنون حتي با توجه به شرايط خاصي كه از سوي وزارت سمت و خودرو سازان اعمال 
شده كه سند ارائه نمي شود و حتي سند در رهن مي ماند و شرايطي را درنظر گرفته اند 

كه محدوديت ايجاد كنند، بازهم شاهد داغي بازار دالالن و واسطه گران هستيم.
با اجراي اين طرح و ورود دولت مي توان سود100 تا 150ميليون توماني كه نصيب 
واسطه گر و دالل مي شــود را به خزانه دولت واريز كرد. اين مبالغ بالغ بر 100هزار 
ميليارد تومان است كه در اين سال ها جمع آوري شده، توسط واسطه ها دست به دست 
چرخيده و منبع درآمدي شده براي دالالن خودرو كه مي تواند با بازگشت به خزانه 

دولت به تداوم چرخه صنعت و توليد كمك كند.
همچنين مصرف كنندگان واقعي با خيالي آسوده مي توانند با توجه به شرايط خانوار 

و بدون دغدغه افزايش قيمت براي خريد خودروي مناسب اقدام كنند.
و از سوي ديگر نيز با اجرايي شدن قانون ماليات بر عايدي واسطه گري خودرو، اين 
جذابيت براي واســطه گر از بين مي رود؛ يعني چندنرخي شدن، كشش و جذابيت 
واسطه گري را از بين مي برد و حتما با اجراي اين طرح آينده اي خوب و روشن براي 

بازار خودرو رقم خواهد خورد.

طرح ماليات بر عايدي سرمايه اوايل خرداد1400، بعد از كش و قوس هاي بسيار كه 
از سال هاي گذشته بر سر تصويب آن وجود داشت، توسط نمايندگان مجلس تصويب 
شد. از اين پس طبق مدت تملك، اگر فردي طال خريداري و سپس اقدام به فروش 
آن كند، بايد از محل سود اين معامله، بخشي را به عنوان ماليات پرداخت كند. طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه يكي از پايه هاي مالياتي است كه حتي مي تواند به افزايش 
منابع عمومي بينجامد اما هدف از تصويب آن كاركرد تنظيم گري دارد و مي تواند با 
تضعيف فعاليت هاي غيرمولد و كاهش انگيزه هاي سوداگرانه نقش مؤثري در تنظيم 

بازارهاي مختلف ايفا كند.
اما در بازار طــال اين طرح كارايــي و تأثير زيادي ندارد چراكــه در همه حوزه هاي 
اقتصادي دادوستد بر پايه روابطي صورت مي گيرد كه بازار طال و سكه از اين قاعده 
مستثنا نيست. روابط در بازار طال و سكه جايگاه پررنگي دارد كه نمي توان نقش آن را 
ناديده گرفت و اجراي اين طرح نمي تواند در اين بازار، واسطه ها را حذف كند. در بازار 
طال و سكه خريد و فروش براساس پرداخت ماليات صورت مي گيرد. طالفروشان داد 
و ستدهاي مالي خود را در دفاتر خود ثبت مي كنند. افرادي كه براي سرمايه گذاري 
و براي خريد طال اقدام مي كنند، طبيعتا هنگام فروش سودي عايدشان مي شود كه 
اين امر حق قانوني است و در دنيا نيز مرسوم است و البته اگر سودي كسب كنند بايد 
مالياتش را بپردازند. در سال هاي گذشته به دليل اينكه مردم سرمايه هايشان را در 
جاهايي مثل بانك ها و بورس سرمايه گذاري مي كردند از ماليات معاف بودند اما وقتي 
بحث تجميع درآمد افراد مطرح است، كه در تجميع درآمد، اشخاص ساالنه به صورت 
تصاعدي مشمول پرداخت ماليات مي شوند. بسياري در سال های9۶ و 9۷ براي خريد 
سكه ثبت نام كردند كه در آن سال ها سكه ارزان بود، بعد از مدتي براي فروش اقدام 

كرده و سود سرشاري دريافت كردند كه طبق قانون ماليات ها افرادي كه درآمدهاي 
بااليي دارند قسمتي از اين درآمد را بايد به عنوان ماليات بپردازند. بنابراين پرداخت 
ماليات در بازار طال و سكه به صورت خودكار انجام مي شود و اجرايي شدن اين طرح 
تأثيري بر بازار طال و سكه و حتي قيمت ها ندارد. قيمت ها در اين بازار متاثر از قيمت 

جهاني و قيمت ارز است. قيمت ارز و طال يكديگر را پوشش مي دهند.

طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري مولد، 
كاهش نوسانات بازارهاي دارايي ازجمله مســكن و همچنين جلوگيري از افزايش 

قيمت ناگهاني اين بازارها پيشنهاد شد و به تازگي به تصويب رسيد.
معموال طرح هايي كه به صــورت جامع نگرانــه تصويب و اجرا مي شــوند و در آنها 
سياست هاي تشريحي و تنبيهي براي بازار مسكن درنظر گرفته نمی شود، محكوم 

به شكست هستند.
در طرح ماليات بر عايدي سرمايه بايد به بخشي از طرح جامع اصالح نظام مهندسي 
كشور اشاره شود و مورد توجه و بررسي قرار گيرد. درغير اين صورت نمي تواند اهدافي 
را كه براي آن درنظر گرفته شــده محقق كند. جزئيات و كليات اين طرح اشكاالت 
فراواني دارد و بيش از اينكه درواقع دالالن را مخاطب قرار دهد كه باعث التهاب جامعه 

هستند، مي تواند مردم عادي را تحت فشار قراد دهد و دچار مشكل كند.
فرض كنيد شــخصي خودرو  يا ملكي خريداري كرده است اما به هر دليلي يا حتي 
بيماري قصد فروش آن خودرو يا ملك را دارد و همان سالي كه آن را خريداري كرده، 
مي فروشد و همان يك بار هم اين اتفاق مي افتد. براي مثال در حوزه خودرو گفته شده 
40درصد از خريد و فروش را بايد به عنوان ماليات پرداخت كند، اين طرح براي چنين 
فردي حتما مشكل آفرين خواهد شــد. درواقع چنين طرح هايي بايد از جنبه هاي 
مختلف كارشناسي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا آسيبي به عموم مردم وارد 
نكنند و قشرهايي كه بخشي از سرمايه خود را وارد بازار كرده اند يا حتي قصد فروش 

خانه شخصي خود را دارند، آسيب نبينند.
طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه روي قيمت ها در بازار مسكن تأثيري ندارد چراكه 
مسئله مهم در بازار مسكن و خريد و فروش آن، بي ارزش بودن وجه رايج مملكت  يا 

همان پول ملي است. ما با يك تورم نابهنجار مواجه هستيم. براي مثال فردي 3سال 
پيش خانه اي خريداري كرده است، اكنون قيمت ملكش ۶برابر شده است اما تعداد 
واحدهايش افزايش نيافته است، پول كشــور ما بي ارزش شده است. ما نبايد هزينه 
بي ارزش شدن پول و تورم را از مردم دريافت كنيم. اين مورد اصلي ترين مسئله طرح 

ماليات بر عايدي سرمايه است كه توجهي به آن نشده است.

ماليات بر عایدي سرمایه، تأثيري بر بازار سكه و طال ندارد

اگر ماليات از »همه« گرفته شود، كارآمد است 

نباید هزینه بي ارزش شدن پول و تورم را از مردم دریافت كرد 

آینده اي روشن براي بازار خودرو رقم مي خورد

محمد كشتي آراي 
 نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر

علي اصغر سميعي 
رئيس هيأت مؤسس كانون صرافان 

دكتر مهدي روانشادنيا 
كارشناس مسكن

رضا آريا راد
كارشناس خودرو

عكس: همشهری/ محمد توكلي
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    زنداني بدون مالقاتي    سرزمين آرامش ممنوع

    اگر قهرمان نشديم 
دوست دارم سپاهان قهرمان شود 

      شيري: از دعوت نشدن به 
تيم ملي ناراحت شدم

        شمشيربازي و كاراته
 4نكته درباره فرهاد مجيدي كه گفت وگوي اخيرش به جاي وزنه برداري

خشمي كم سابقه را نشان مي دهد
پاري سن ژرمن مي خواهد امباپه را حبس كند؛ نه فروش 

نه آزادسازي رايگان

با وجود نتايج اخير استقالل، مهدي مهدي پور هافبك مياني اين 
تيم در گفت و گو با همشهري،  همچنان معتقد است

 آبي ها چيزي براي قهرماني كم ندارند 

   مدافع سرخپوشان تأكيد كرد 
پرسپوليس بهترين تيم ايران است 

و لياقت قهرماني را دارد

   مسئوالن كميته ملي المپيك
  قبل از بازي هاي المپيك

 وعده مدال نمي دهند
   اما از آمادگي باالي

  ورزشكاران
 صحبت مي كنند
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125 kg
97 kg

74 kg

نبرد    ورشو
 كشتي گيراني كه در 3 وزن 74، 97و 125كيلوگرم مدعي  هستند، از امروز در تورنمنت لهستان

 براي پوشيدن دوبنده تيم ملي در المپيك توكيو رقابت مي كنند 
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در 5ســال گذشــته هيچ پنجره نقل وانتقاالتي در فوتبال ايران باز 
نشده، مگر اينكه شــايعه حضور رضا قوچان نژاد در يكي از تيم هاي 
كشورمان مطرح شده باشــد! يك روز پرسپوليس، يك روز تراكتور 
و يك روز هم مثل امروز، اســتقالل را خواهان او عنوان مي كنند. در 
هر صورت گوچي اخيرا با ســر و صداي زياد از زووله هلند جدا شد و 
بيش از گذشته در تيررس تيم هاي ايراني قرار دارد. در اين بين برخي 
رسانه ها از حضور او در اســتقالل خبر مي دهند، اما چنين انتقالي 
آسان نيســت. تيمي كه به قول فرهاد مجيدي حتي نتوانست امين 

قاسمي نژاد را از پديده مشهد بگيرد، چطور قادر است دستمزد باالي 
رضا قوچان نژاد را بپردازد؟ در اين ميان شــايد تنها راه استقالل اين 
باشد كه بودجه درنظر گرفته شده براي تمديد قرارداد با شيخ دياباته 
را به قوچان نژاد بپردازد. به هر حال شيخ توقعات را برآورده نكرده و با 
پولي كه او امروز مي گيرد، مي توان بازيكني مثل قوچان نژاد را جذب 
كرد. مســلما اما فاكتورهاي ديگري هم در اين انتقال دخيل است و 
آبي ها مسير پيچيده و دوري براي رسيدن به مهاجم پيشين تيم ملي 

كشورمان در پيش دارند.

اسمرمزتمامپنجرهها
گوچي باالخره سر از ليگ برتر در مي آورد؟

نكته بازي

آماربازي

كريهمنميخواند

بهاينميگويندعشقيكطرفه

درهمهتيمهايشمادودستگيوجودداشت

گويا يكــي از معــدود راه هايي كه 
مي تواند به خانه نشــيني موقت 
مجريان و كارشناسان تلويزيوني 
منجر شود، كري خواني هاي رنگي 
آنهاســت. به تازگي يك مجري در 
شــبكه5 به همين دليل ممنوع الكار 
شــده و پيش از او هم يك مجري ديگر در شــبكه اول مدتي 
بيرون از گود ماند. كاري به درست و غلط بودن اصل اين كار و 
واكنش هاي بعدي هواداران و باشگاه ها نداريم، اما  اي كاش جواد 
خياباني عزيز الاقل يك بار روي آنتن يك كري ناجور مي خواند 
تا او را چند صباح مرخص كنند، هم خودش استراحتي داشته 
باشد هم ملت نفس بكشــند! وقتي با يك دنيا اشتباه و جمله 
نامربوط خبري از مرخصي جوادخان نيست، فقط مي توانيم 
منتظر چنين داستاني باشيم؛ هرچند خياباني خيلي اهل اين 

قضايا نيست و بعيد است دم به چنين تله اي بدهد.

سيزدهم خرداد، سالروز تولد فرهاد 
مجيدي بود و بين پيام هاي تبريكي 
كه براي سرمربي استقالل منتشر 
شد، يكي بيشتر از همه جلب توجه 
مي كرد. اين پيام مربوط مي شد به 
احمد سعادتمند، مديرعامل پيشين 
استقالل كه با كلي واژه قشــنگ زادروز فرهاد را تبريك گفته 
بود. سعادتمند فصل گذشته شديدترين مشكالت را با مجيدي 
داشت و او را بعد از شكست در فينال جام حذفي برابر تراكتور، از 
كار بركنار كرد. به اين ترتيب استقالل با مجيد نامجومطلق راهي 
ليگ قهرمانان شد و شكست خورد. بعد از پيام تبريك سعادتمند 
اين تصور به وجود آمد كه دو طرف صلح كرده اند، اما اين قسمت 
از مصاحبه جديد مجيدي به همه شايعات پايان داد: »فاجعه 
مالي باشگاه توسط مديريت عوامفريب و دروغگوي قبلي اتفاق 

افتاده...« خيلي هم ممنون؛ به اين مي گويند عشق يكطرفه!

اين روزها كه تب فوتبال ملي داغ است، 
عليرضا نيكبخت واحدي هم مصاحبه 
كــرده و طبق معمــول از مصايب 
محيطي دوران فوتبالش حرف زده. 
بازيكن سابق پرسپوليس و استقالل 
در اين مورد گفته: »زمــان حضورم در 
تيم ملي، آنجا اختالف و دودســتگي وجود داشت.« راستش ما 
نمي فهميم چه رازي است كه هر كجا شما پا گذاشتيد همين بساط 
وجود داشت. نمونه اش پرسپوليس افشين قطبي؛ درست است كه 
ليگ هفتم قهرمان شديد، اما حتما يادتان هست كه با شيث رضايي 
و محمدرضا ماماني چه آتشي مي سوزانديد. اصال آن پرسپوليس، 
دو دســته ترين تيم تاريخ بود كه به شكلي عجيب قهرمان شد. 
قبلش در استقالل هم از اين داستان ها كم نبود. آخرش هم معلوم 
نشد اينكه دودستگي ها با حضور شما در تيم هاي مختلف همزمان 

مي شد »اتفاقي« است يا دليل ديگري دارد!

متريكا

بهروزرسايلي|درشــرايطيكهليگبرترتعطيلاستوهمه
نگاههابهتيممليدوختهشده،فرهادمجيديدريكمصاحبه
آتشينويدئوييموضعتنديعليهمديرانقبليوفعليباشگاه
استقاللاتخاذكرد.سرمربيآبيهاازيكفاجعهماليخبرداد
وصراحتامسئوالنباشگاهرابهناتوانيدرادارهامورتيممتهم

كرد.درموردآنچهمجيديگفته،چندنكتهوجوددارد.

استفادهازاسمرمزقلعهنويي
اين سومين بار است كه فرهاد مجيدي هدايت استقالل را برعهده گرفته. 
او بار اول در هفته هاي پاياني ليگ هجدهم جانشين وينفرد شفر شد، بار 
دوم در نيم فصل دوم ليگ نوزدهم جاي اســتراماچوني را گرفت و حاال 
هم جانشــين محمود فكري شده اســت. مجيدي در مصاحبه تازه اش 
مي گويد:»اين هم از شانس من اســت كه هر زماني استقالل را گرفتم، 
تيم بي پول بود.« اتفاقا عين اين حــرف را بارها و بارها امير قلعه نويي به 
زبان آورده است. پرافتخارترين سرمربي استقالل هم كه 4مرتبه هدايت 
اين تيم را برعهده داشــته، عقيده دارد هميشــه بي پولي استقالل به او 
رسيده. بقيه مربيان هم كم وبيش از اين موضوع شكايت داشته اند و اين 
چيزي نيست كه فقط محدود به همين 2نفر باشد. واقعيت آن است كه 
پرسپوليس و استقالل معموال مشكالت مالي دارند و اين ربطي به بخت 
و اقبال مربيان ندارد. به عنوان مثال پرويز مظلومي شايد در ليگ يازدهم 
يكي از پرستاره ترين استقالل هاي تاريخ را در اختيار داشت، اما باشگاه 
بين 2 نيم فصل در حفظ همين فرهاد مجيدي موفق نبود و تيم به شدت 

ضرر كرد.

فرهادكجاحقدارد؟
مجيدي البــه الي گاليه هايش به اين نكته اشــاره مي كنــد كه امين 
قاسمي نژاد به عنوان تنها نام درج شده در ليست خريد زمستاني او جذب 
نشد، اما پرسپوليس توانست شهريار مغانلو را از سانتاكالرا پرتغال بگيرد 
و سپاهان هم احسان حاج صفي را از تراكتور گرفت. در اين زمينه حق با 
مجيدي است. شايد جذب قاسمي نژاد براي استقالل گران درمي آمد، اما 
بي گمان حضور مغانلو و ترابي در پرسپوليس يا حاج صفي در سپاهان هم 
ارزان نبوده است. باالخره براي رقابت بايد هزينه كرد و مديريت استقالل 
در اين مورد نتوانســت عملكرد خوبي داشته باشــد. در مورد افزايش 
چشمگير رقم قراردادها هم حق با مجيدي است و گزارش ها حكايت از 
جهش قيمت باورنكردني بازيكنان دارد. گويا مديريت قبلي اصال در قيد و 
بند تعهدي كه ايجاد مي كرده نبوده است. احمد سعادتمند هر كه را خريد 
با قيمت باال گرفت و در مورد برخي بازيكنان صاحب قرارداد هم اقدام به 
افزايش وحشتناك دستمزدها كرد. به عنوان مثال رشيد مظاهري آنقدر 
قرارداد عجيبي بسته بود كه بخش زيادي از انرژي مديران كنوني باشگاه 
صرف تعديل دستمزد او شد. طبيعتا دود اين شرايط توي چشم فرهاد 

مجيدي و مسئوالن فعلي باشگاه مي رود.

فرهادكجاحقندارد؟
داور داربي آخر يك پنالتي به نفع استقالل نگرفته و اغلب كارشناسان هم 
آن را تأييد كرده اند. استقالل ضرر كرد، اما همه  چيز تمام شد و رفت. اينكه 
هنوز فرهاد دنبال آن است كه ببيند چه برخوردي با داور شد، هيچ فايده اي 

به حال استقالل ندارد. در داربي رفت هم داور مسابقه بايد عارف غالمي 
را اخراج مي كرد و نكرد؛ طبيعتا آنجا هم پيگيري ماجرا نمي توانست براي 
پرسپوليس مشكل گشا باشد. همچنين ادعاي مجيدي در مورد كمبود 
بازيكن در استقالل و عدم توازن اين تيم جاي بحث دارد. از نظر فني قصد 
به چالش كشــيدن اين ادعا را نداريم، اما نكته اينجاست كه مجيدي با 
علم به همين شرايط هدايت استقالل را برعهده گرفته و به هيچ وجه حق 
اعتراض ندارد. او زماني كه پيشنهاد جانشيني با محمود فكري را دريافت 
كرد، مي دانست كه اين تيم چه مهره هايي دارد و با چه ضعف و كمبودهايي 

طرف است. بنابراين حاال ديگر براي اعتراض خيلي دير شده است.

سنتهميشگياستقالل
در نهايت به نظر مي رسد اختالف ســرمربي با مديران باشگاه، به سنت 
هميشگي استقاللي ها تبديل شده است. به ياد بياوريد زماني را كه عليرضا 
منصوريان در آن برنامه معروف 90 با افتخاري مديرعامل و ملكي، عضو 
هيأت مديره باشگاه جدل لفظي پيدا كرد. بعد هم نوبت وينفرد شفر شد 
كه سر تمرين راهش ندادند و شكايت كرد. نفر بعدي آندرا استراماچوني 
بود كه اصال به خاطر عدم پايبندي باشــگاه به تعهداتش ول كرد و رفت. 
ماجراهاي فرهاد مجيدي و سعادتمند هم كه مدت ها تيتر اول رسانه ها 
بود. مديران بعدي محمود فكري را آوردند، اما هرگز به طور كامل و قوي 
از او حمايت نكردند و حاال هم استارت درگيري هاي مجيدي با مددي و 
مديران فعلي استقالل خورده است. خالصه اينكه به نظر مي رسد آرامش 

براي استقالل »حرام« است.

ســازمان ليگ فوتبال ايران باالخره بعد از 

مدت ها بالتكليفي درباره بازي سوپرجام 1418
99، تاريخ ســي ام خرداد را براي اين بازي 
تعيين كــرده اما تعيين ايــن تاريخ هم با 
اعتراض باشگاه پرسپوليس روبه رو شده و باز هم مشخص نيست اين بازي 
در تاريخ مذكور انجام مي شود يا نه. كال برگزاري سوپرجام در فوتبال ايران 
هميشه با مشكالت زيادي روبه رو بوده و هيچ نظم خاصي نداشته است. 
چنان كه در طول 19دوره برگزاري ليگ برتر فقط 3بار اين مسابقه برگزار 
شده و از آخرين بازي برگزارشده در قالب ســوپرجام هم حدود 4سال 
مي گذرد. روز سي ام تيرماه 1396پرسپوليس )قهرمان ليگ برتر(، نفت 
تهران )قهرمان جام حذفي( را 3بر صفر شكست داد و قهرمان سوپرجام 
شد. اين آخرين سوپرجام برگزارشده در ايران اســت كه تا امروز دقيقا 

1418روز از آن گذشته است.

اولين بازي ســوپرجام در فوتبــال ايران 

سال1384بين فوالد )قهرمان ليگ چهارم( 09
و صباباتري )قهرمان جام حذفي( برگزار شد 
كه صباباتري در ورزشگاه شهيد دستگردي 
با 4گل پيروز شد و نخستين قهرمان سوپرجام ايران لقب گرفت. قبل از آن 
بازي، 3دوره از ليگ حرفه اي ايران بدون برگزاري سوپرجام سپري شده بود 
و پس از آن نيز 10دوره ديگر بدون سوپرجام سپري شد! طي 19دوره اي كه 
از ليگ برتر گذشته، سپاهان در 9دوره شرايط حضور در سوپرجام را داشته 
و از اين لحاظ ركورددار است. بعد از اين تيم، پرسپوليس با 8 و استقالل با 
7دوره ركورددار هستند. جالب اينكه سپاهان با وجود اينكه 9بار شرايط 

حضور در سوپرجام را داشته هرگز در سوپرجام بازي نكرده است.

در نقطه مقابل سپاهان كه 9بار شرايط حضور 

در ســوپرجام را داشــته ولي بازي نكرده، 03
استقالل خوزستان و نفت تهران فقط يك بار 
شرايط حضور را داشته اند و همان يك بار هم 
به ميدان رفته اند. هر دوي اين تيم ها هم در سوپرجام شكست خورده و 
فرصت قهرماني را از دست داده اند. نفت تهران كه به پرسپوليس باخت، 
استقالل خوزستان هم بعد از قهرماني در ليگ پانزدهم با ذوب آهن روبه رو 
شد و در وقت هاي اضافه 4بر2شكست خورد. اگر به ليست بازي هايي كه 
بايد در ادوار مختلف ســوپرجام برگزار مي شــده دقت كنيم، مشخص 
مي شود در 3دوره بايد پرسپوليس و اســتقالل با هم روبه رو مي شدند و 
3دوره هم بايد سپاهان و اســتقالل به مصاف هم مي رفتند. يعني داربي 
تهران و جدال استقالل- سپاهان در ميان ســوپرجام هاي برگزارنشده 

ركورددار هستند.

مهدي پور: اگر قهرمان نشديم، دوست دارم سپاهان قهرمان شود 
با وجود نتايج اخير استقالل، هافبك مياني اين تيم همچنان معتقد است آبي ها چيزي براي قهرماني كم ندارند 

محمدزارعي| مهديمهديپور،هافبكاستقاللدرآخرينهفتههايقبلازتعطيليليگبرترروندخيليخوبيداشتوتوانستيكيازمهرههايكليديفرهادمجيديدرتركيبآبيپوشانباشد.اماقبلازبازي
باصنعتنفتدچارمصدوميتشدوآخرينبازياستقاللراازدستداد.اوكهازروزشنبهگذشتهمجددادرتمريناتگروهيشركتكردهدربارهآخرينشرايطخودوتيمشبهسؤاالتهمشهريپاسخدادهاست.

گويامصدوميتيكهداشتيبرطرفشدهودرتمرينات
گروهيشركتكردي؟

بله من طي روزهاي گذشته زيرنظر مربي بدنساز تمريناتم را پيگيري 
كردم. از روز شنبه هم در تمرينات گروهي تيم شركت كردم و االن خدا 

را شكر وضعيتم خوب است.

درنخستينســالحضورتدراستقاللدرحاليكه
بهنظربهروزهايخوبتدراينتيمرسيدهبوديمصدومشدي.در

اينبارهبرايمانبگو.
بله درحالي كه شرايط خيلي خوبي داشــتم قبل از بازي با صنعت نفت 
مصدوميتي گريبانگيرم شد. اما حاال خوشبختانه اين مصدوميت برطرف 

شده و از اول هفته در تمرينات گروهي تيم شركت كردم.

وضعيتاستقاللبرايشروعمجددليگچطوراست؟
شرايطمان خوب اســت. تمرينات را آغاز كرديم و با تدابير كادر فني با 
برنامه پيش مي رويم تا مسابقات شروع شود و بتوانيم با كسب نتايج خوب 

دل هواداران را شاد كنيم.

بهخاطرتعطيليليگچندروزيتمريننداشتيد.االن
درشرايطمسابقههستيد؟

بنا به وقفه اي كه در ليگ شاهد بوديم همه تيم ها چند روزي استراحت 
كردند. بنابراين اگر مشكلي هم بابت دوري از مسابقه به وجود بيايد براي 
همه تيم هاست. حاال چند روزي است تمريناتمان را آغاز كرديم ومنتظر 

هستيم بازي هاي ليگ شروع شود.

باتوجهبهاختالف11امتيازيباصدرجدولفكرميكني
بتوانيددر7هفتهباقيماندهاختالفامتيازاتراجبرانكنيد؟

بايد بازي به بازي پيش برويــم و امتيازات را جمع كنيــم. در فوتبال 
هيچ چيز غيرممكن نيست. ما بايد تالش خودمان را بكنيم، بعد ببينيم 

در آينده چه پيش مي آيد. هميشه بايد به آينده اميدوار بود.

فرهادمجيديبعدازباختنداربياعالمكردماازاين
بهبعدبايدتمركزمانرويمســابقاتجامحذفيباشد.توچنين

نظرينداري؟
خب مسابقات حذفي به شكلي است كه شما با 5-6بازي مي توانيد به 
جام برسيد و سهميه مستقيم آسيايي را بگيريد. قطعا تمركزمان روي 
اين مسابقات هم هست تا جام حذفي را بگيريم. اما در كنار آن بايد ليگ 
را هم بازي به بازي پيش برويم و براي هر بازي باانگيزه ظاهر شويم تا در 

ليگ هم جزو بهترين ها باشيم.

خيليهادرمسابقاتليگشانسقهرمانيپرسپوليس
وسپاهانرابيشترازهمهميدانند.نظرخودتچيست؟

خب شرايط آنها در جدول بهتر است اما تيم ما هم چيزي براي 
قهرماني كم ندارد. حاال امتيازاتي را بنا به داليلي از دست داديم 
ولي سعي مي كنيم با تمركز در بازي هاي پيش رو ظاهر شويم و 

بهترين عنوان را به دست بياوريم.

اگربههردليلياستقاللقهرمان
ليگبرترنشد،دوستداريازبينسپاهانو

پرسپوليسكدامتيمقهرمانشود؟
اگر استقالل قهرمان نشد ترجيحم اين است كه 

سپاهان قهرمان شود.

اينحرفرابهخاطراصفهاني
بودنميزنييااينكهدراســتقاللبازي

ميكني؟
به هرحال اســتقالل تيم من اســت و با تمام 
وجود برايش تالش مي كنم. استقالل اولويت 

اول و آخر من اســت اما ســواي اين تيم بنا به مسائل شخصي دوست 
دارم سپاهان قهرمان شود. به نظرم سپاهان امسال جزو تيم هاي خوب 

ليگ بود.

فصلبعدهمدراستقاللخواهيماند؟
من با استقالل قرارداد دارم و بستگي دارد كه كادر فني مرا بخواهد يا نه.

بعدازداربي،فرهادمجيديوبســياريازبازيكنان
اســتقاللتأكيدداشتندكهمستحقشكســتنبودندواگردر
جامحذفي2تيمبههمبرخوردكنندحتماپرسپوليسراشكست

خواهندداد.نظرخودتدراينبارهچيست؟
واقعا ما مستحق شكست مقابل پرسپوليس نبوديم. اين چيزي نيست كه 
من بگويم، همه ديدند كه استقالل نبايد بازنده اين بازي مي شد ولي 
فوتبال است و قوانين خودش را دارد. پرسپوليس از تك موقعيت 
خودش استفاده كرد و 3امتياز را گرفت ولي ما تيم شايسته زمين 

بوديم و تيمي كه شايسته بود به حق خود نرسيد.

نظرتدربارهبازيهــايتيممليدر
مرحلهمقدماتيجامجهانيچيست؟

به نظر مــن بازي هاي ايــن مرحله ازجملــه بازي با 
بحرين و عراق سخت نيســت بلكه حساس است و 
اين حساســيت اينگونه بازي ها را ســخت مي كند. 
اما اميدوارم در پايــان اين مرحلــه بتوانيم از گروه 
صعود كرده و درنهايت به جام جهاني راه پيدا كنيم 
چراكه صعود به جام جهاني بــراي تمامي بازيكنان 
اين نسل مفيد است؛ حاال چه براي بازيكناني كه در 
تيم ملي هســتند و چه بازيكناني كه عضو تيم ملي 
نيســتند. حضور تيم ملي در جام جهاني روي روند 

همه بازيكنان تأثير دارد.

فوتبال

جمعه21خرداد1400

سهشنبه2۵خرداد1400

کامبوج - ايران

ايران - عراق

19:00

19:00

مقدماتيجامجهاني

واليبال

چهارشنبه1۹خرداد1400

پنجشنبه20خرداد1400

جمعه21خرداد1400

سهشنبه2۵خرداد1400

چهارشنبه26خرداد1400

پنجشنبه27خرداد1400

دوشنبه31خرداد1400

سهشنبهاولتير

چهارشنبه2تير

ايران -آمريكا

ايران -صربستان

ايران -آلمان

ايران -استرالیا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتین

20:30

12:30

12:30

14:30

23:30

18:30

15:30

17:30

18:30

ليگملتها

سرزمين آرامش ممنوع
4نكته درباره فرهاد مجيدي كه گفت وگوي اخيرش،خشمي كم سابقه را نشان مي دهد

جدول ليگ ملت ها هفته دوم

باختبردبازيامتيازتيمرتبه

1۵6۵1لهستان1

1۵6۵1برزيل2

146۵1فرانسه3

13642روسيه4

12642اسلوونی۵

12642ايران6

11642صربستان7

11633آلمان8

باختبردبازيامتيازتيمرتبه

۹633آمريكا۹

8633ژاپن10

7624كانادا11

۵624آرژانتين12

4624ايتاليا13

۵61۵بلغارستان14

361۵هلند1۵

6-6-استراليا16
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گويا رئال مادريد اين فصل هــم بايد امباپه را فراموش كند. 
درحالي كه كريم بنزما و امباپه از همراهي همديگر در اردوي 
تيم ملي لذت مي برند و كريم به دوست جوانش توصيه كرده 
كه به رئال برود، مصاحبه پريشــب ناصر الخليفي، رئيس 
باشگاه پاري سن ژرمن همه  چيز را به هم ريخت. مالك قطري 
با قاطعيت گفت كه مهاجم ملي پوش تيمش را نمي فروشد 
و حتي فصل آينده كه قراردادش تمام شد، رايگان هم او را 
از دســت نمي دهد. منظورش اين بود كه به زودي قرارداد 
بين دو طرف تمديد مي شود چون »اين پاريس است و شهر 
اوســت. او نه فقط در بازيكن فوتبال بودن بلكه در ارتقاي 
ليگ فرانسه هم وظيفه و ماموريت دارد.« فلورنتينو پرس 
چند سالي است براي خراب نشــدن روابط دوستانه اش با 
ناصر روي موضوعاتي كه او به آنها حساســيت دارد، دست 
نمي گذارد. 3سال قبل وقتي نيمار را بارسلونا مي خواست، 
پرس از ترس خراب شدن اين دوستي به سمت اين بازيكن 
نرفت درحالي كه رئيس باشگاه رئال عاشق اين بازيكن بود. 
او حتي ناواس را هم به ارزان ترين قيمت به باشگاه پاريسي 
داد. اما دوســتي بين دو طرف تاكنون چــه منفعتي براي 
مادريدي ها داشته؟ هيچ! ناصر حتي در پروژه سوپرليگ هم 
حاضر به حمايت از پرس و دارودسته اش نشد. به نظر مي رسد 
با مصاحبه الخليفي رئال مادريد از خريد امباپه دست بكشد 

و روي جذب هالند تمركز كند كــه البته اين پروژه هم كم 
هزينه ندارد و دورتموند روي مهاجم نروژي اش 200ميليون 
يورو قيمت گذاشته است. اگر پرس و هواداران رئال بتوانند 
يك ســال ديگر صبر كنند، آنگاه امباپه رايگان مي شود و 
بند فسخ 75ميليون يورويي هالند هم فعال مي شود؛ البته 
به شرطي كه تا آن موقع امباپه قراردادش را تمديد نكرده 
باشــد. خود اين بازيكن در آرزوي پيراهن رئال است. دفعه 
قبلي تنها به اين دليل پيشنهاد مادريد را رد كرد و از موناكو 
به پي اس جي رفــت چون به توصيه مادرش مي خواســت 
با فرهنگ فرانســوي و پاريسي بزرگ شــود و در نوجواني 
به كشــوري با فرهنگي متفاوت نــرود. او مي گفت اگر در 
18سالگي به رئال برود، در 22سالگي چه آرزويي بايد داشته 
باشد؟ فعال كه الخليفي روي حرفش ايستاده و مي خواهد 
مهاجمش را راضي به تمديد كند. در اسپانيا پس از مصاحبه 

او هشتگ # امباپه_را_آزاد_كنيد ترند شد.
در بخش هــاي ديگــري از مصاحبــه مالــك باشــگاه 
پاري سن ژرمن براي بارسلونا هم خط و نشان كشيده شد. 
او گفت كه با الپورتا حرف زده و گفته اگر بخواهد با مســي 
كه قراردادي ندارد، وارد مذاكره مي شود چون پاريس جاي 
بهترين هاست. حتي فاش كرد كه بارسا نيمار را مي خواسته 
اما باشگاه مخالفت كرده و اين را هم انكار كرد كه خود اين 

بازيكن برزيلي دوســت داشته به بارســا برگردد. گويا او از 
لئوناردو، بازيكن سابق اين باشــگاه و مدير ورزشي كنوني 
راضي نيست و به خاطر تعلل در تمديد قرارداد امباپه خواهان 
بركناري اين برزيلي است. از لوييس كامپوس به عنوان گزينه 
جانشيني لئوناردو ياد مي شود، همان كسي كه براي پستي 
مشابه از رئال هم پيشنهاد دارد. مانور قدرت الخليفي تمامي 
ندارد. او مي خواهد واينالدوم را هم هايجك كند و از بارسلون 
به ســمت پاريس بكشــاند. اين بازيكن هلندي ليورپول 
به صورت رايگان در دسترس است اما حقوقي كه پاريسي ها 
به او مي دهند دو برابــر بارسلوناســت. مالك پي اس جي 
پوچتينو را هم كه دوست داشت قراردادش را فسخ كند و به 
رئال برود در تيم نگه داشت و درباره او گفت:»من 2جلسه با 
او داشتم و او هرگز به من نگفت كه مي خواهد باشگاه را ترك 
كند.« او وعده داده كه در نقل وانتقاالت تابستان جاه طلبي 
زيادي خواهد داشت و اين يعني غير از اشرف حكيمي و تئو 
ارناندس ستاره هاي ديگري در راه  هستند؛ شايد كريستيانو 
رونالدو يا مســي يا لواندوفسكي يا هر ســه! وقتي يوفاي 
فاسد چشــم هايش را به روي ولخرجي هاي خارج از عرف 
پاري سن ژرمن و منچسترســيتي و مالكان ثروتمند نفتي 
اين دو باشــگاه مي بندد و قوانين فيرپلــي مالي خودش را 
هم ناديده مي گيرد، بر سر راه چنين انتقاالتي براي پاريس 

و خريد هري كين و ســرخيو راموس از سوي سيتي مانعي 
چيده نمي شود. سر پروژه ســوپرجام هر دو مالك قطري و 
اماراتي اين دو باشگاه جانب يوفا را گرفتند. خليفي درباره 
فيرپلي مالي هم حرف زد و افشا كرد كه يوفا مي خواهد اين 
قوانين را تغيير دهد: »ايــن موضوع براي ما نيز محدوديت 
ايجاد كرده اســت. با توجه به بحران ويــروس كرونا، پاري 
سن ژرمن نيز همچون ساير باشگاه ها پول زيادي از دست 
داده است. كل باشگاه هاي جهان طي چند ماه اخير حدود 
8ميليارد يورو از دســت داده اند. قوانين فيرپلي مالي بايد 
تغيير كند و همه به اين تغيير نياز دارند. يوفا هم اين موضوع 

را مي داند و درحال كار كردن روي آن است.«
پيام الخليفي به رئال و بارسا اين اســت؛ من زور و زر دارم؛ 
امباپه و نيمار را به شما نمي دهم اما ناواس و واران و مسي و 
واينالدوم را از شما مي گيرم. اگر بازيكني بخواهد روبه روي 
او بايستد به روز و سرنوشت ربيو مي افتد كه يك سال آخر 
فوتبالش را روي ســكوهاي ورزشــگاه ها سپري و عمرش 
را تباه كــرد. امباپه يا تمديد مي كند يــا صبح كه از خواب 
پا مي شود، سر بريده اســبش را زير ملحفه مي بيند! ناصر 
خالف حاضر است چشــمش را به روي سود 160ميليون 
يورويي حاصل از فروش بازيكنش ببندد اما او را يك ســال 

ديگر حبس كند.

باشگاهي

بعد از ماه ها تأخير و تعويق، 
باالخره سازمان ليگ تاريخ 
بــازي ســوپرجام فوتبال 
ايران بين قهرمــان ليگ و 
حذفــي را اعالم كــرد و بر اين 
اساس پرســپوليس و تراكتور روز 30خرداد بايد 
به مصاف هم بروند. بعد از اعالم اين برنامه، باشگاه 
پرســپوليس به شــدت به موضوع اعتراض كرد. 
اصل استدالل سرخپوشــان پايتخت اين است كه 
6بازيكن آنها در اردوي تيم ملي به ســرمي برند و 
در فاصله نزديك با سوپرجام، توان حضور مؤثر در 
اين بازي را ندارند. اين در حالي است كه تيم ملي 
آخرين مسابقه اش در بحرين را روز 25خرداد برابر 
عراق برگزار مي كند و بالفاصله به ايران برمي گردد. 
تحت هيچ شرايطي نمي توان 5 يا حتي 4روز فاصله 
را براي برگزاري يك بازي »اندك« دانست. از سوي 
ديگر قرار نيست همه ملي پوشان پرسپوليس به طور 
كامل در ديدار با عراق به ميدان بروند. از سوي ديگر 
اين بازي بارها به تعويــق افتاده و با توجه به برنامه 
فشرده ليگ و حذفي، پيدا كردن يك تاريخ جديد 
براي آن دشوار است. با اين تفاسير به نظر نمي رسد 
اعتراض سرخپوشــان خيلي جنبه منطقي داشته 
باشد. اين احتماال در راســتاي عادت جديد آنها، 

يعني غر زدن به همه  چيز است.

   تغييرات 2تيم نسبت به ابتداي فصل
همه اينها به كنار؛ حقيقت آن اســت كه برگزاري 
ســوپرجام در اين مقطع كامال به سود پرسپوليس 
اســت. اگر بازي اين تيم با تراكتور مطابق روال در 
ابتداي فصل برگزار مي شد، پرسپوليس بايد بدون 
عيسي آل كثير، شــهريار مغانلو و مهدي ترابي به 
مصاف تراكتــور مي رفت. اين در حالي اســت كه 
تراكتوري ها در آن مقطع زماني هر 3كاپيتان خود 
يعني احسان حاج صفي، اشــكان دژاگه و مسعود 
شــجاعي را در اختيار داشــتند. حاال اما تراكتور 
تخليه شــده و تنها خريد مهم زمستاني آنها يعني 
پيمان بابايي هم كل فصل را به دليل مصدوميت از 
دست داده است. البته نه اينكه سازمان ليگ عمدا 
اين بازي را بــه تأخير انداخته باشــد، اما حقيقت 
آن اســت كه تعويق سهوي ســوپرجام بيشتر به 
سود پرسپوليس شــد و حاال آنها به خاطر يك روز 
استراحت بيشتر و كمتر نبايد خيلي ناراضي باشند.

زنداني بدون مالقاتي
پاري سن ژرمن مي خواهد امباپه را حبس كند؛ نه فروش، نه آزادسازي رايگان

اتفاقا به نفع پرسپوليس شد
 چرا اعتراض سرخپوشان

 به تاريخ سوپرجام منطقي نيست؟

 آسيب تيم ملي به پرسپوليس
  شيري: از دعوت نشدن به تيم ملي ناراحت شدم كمال برگشت

  مدافع سرخپوشان تأكيد كرد پرسپوليس بهترين تيم ايران است و لياقت قهرماني را دارد

مدافع  مهدي شــيري 
راست پرســپوليس، با 
توجه به آســيب ديدگي 
سيامك نعمتي توانست در بازي جام حذفي مقابل شاهين 
بندرعامــري فيكس بازي كند. او كــه در اين بازي يك 
پاس گل داد، در ديدار بــا ذوب آهن هم در تركيب اصلي 
قرار گرفت و عملكرد مطلوبي داشت. شيري درخصوص 
شرايط فعلي پرسپوليس، شانس قهرماني سرخپوشان 
در ليگ برتر و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ مي دهد.

    پيروزي برابر ذوب آهن قبل از تعطيلي ليگ 
برتر، يك برد حياتي براي پرسپوليس بود. درست است؟

بله، همينطور است. قبل از بازي هم اتفاقاتي رخ داد كه شرايط 
تيم ما را تحت تأثير قرار داده بود ولي خدا را شكر كه اين بازي 
مهم را در اصفهان برديم. هر چند كه زمان نسبتا زيادي از اين 
بازي گذشته ولي اتفاقاتي كه قبل از بازي رخ داد واقعا انساني 
نبود. اگر آن نارنجك كه به ســمت صندلي شاگرد خورد به 
سمت راننده مي خورد، يك فاجعه بزرگ رخ مي داد. اميدوارم 

ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم.

    شرايط اين روزهاي پرسپوليس چطور است؟
خدا را شكر وضعيت خوبي داريم. ما يك سال بدون وقفه در 
3جام بازي كرديم و هيچ استراحتي هم نداشتيم. با تعطيلي 
موقت ليگ برتر چند روز استراحت كرديم كه اين استراحت 
واقعا براي تيم ما الزم بود. چند بازي دوستانه هم براي تيم ما 

درنظر گرفته شده تا در شرايط مسابقه قرار بگيريم.

    سپاهان ظاهرا حاضر به عقب نشيني نيست 
و يك تهديد بزرگ براي تيم شما محسوب مي شود. فكر 

مي كني پرسپوليس برنده اين رقابت شود؟
همه تيم ها دوســت دارنــد قهرمان شــوند ولــي در مورد 
پرســپوليس بايد بگويم كه تيم ما از لحاظ فني بهترين تيم 

ايران اســت و لياقت قهرماني را داريم. ما در همين يك سال 
چندبار پيش آمده كه از حريفان عقب افتاديم ولي درنهايت 
برنده از زمين بيرون آمديم چون پرسپوليس شخصيت برنده 
شدن را دارد. 7بازي ديگر هم براي ما باقي مانده كه همه اين 

بازي ها حكم فينال را دارند.

    برخي معتقدند بازي هاي سپاهان نسبت به 
پرسپوليس آسان تر است. نظر خودت چيست؟

من چنين نظري نــدارم. در ليگ برتر همه بازي ها ســخت 
هستند، خصوصا اينكه هفته هاي پاياني را سپري مي كنيم.

    پرسپوليس در خيلي از بازي ها موقعيت هاي 
زيادي را از دست داده اســت. فكر نمي كني اين موضوع 

باالخره يك جا به تيم ضربه بزند؟
اينكه موقعيت زياد درســت مي كنيم خودش حســن است 
ولي حرف شما را قبول دارم. ما نبايد ساده موقعيت از دست 
بدهيم، خصوصا در 7بازي باقيمانده كه بسيار مهم و حياتي 

هستند.

    تو چند ماه پيش توســط اســكوچيچ به 
اردوي تيم ملي دعوت شــدي ولي در اين اردوي آخر، 
بين بازيكنان دعوت شــده نبودي. در اين خصوص چه 

صحبتي داري؟
اين موضوع براي من سخت بود و از دعوت نشدن به تيم ملي 
ناراحت شدم. با اين حال تالشم را بيشتر مي كنم تا در اردوهاي 

بعدي دعوت شوم.

    فكر مي كني تا االن فصل خوبي را پشت سر 
گذاشتي؟

در اين خصوص بايد كادر فني نظر بدهد ولي هميشه تالش 
كردم تا عملكرد خوبي داشته باشم. نمي توانم از خودم كامل 
راضي باشم و تالش مي كنم در ادامه بازي ها عملكرد بهتري 

داشته باشم.

بازار ورزش: آنطور كه فدراسيون فوتبال ادعا مي كند 
شــركت توليدكننده ورزشي آلماني »ال شپورت« 
اسپانســر تامين كننده لباس هاي تيم ملي است. 
جزئيات اين توافق هيچ گاه اعالم نشد و ديروز قبل 
از بازي تيم ملي با بحرين در مقدماتي جام جهاني 
2022تصاويري در صفحه اجتماعي منتشر شد كه 
نشان  مي داد شماره  بازيكنان دستي روي پيراهن 
زده مي شد. اگر طبق يك قرارداد اسپانسرينگ اين 
لباس تامين مي شد، در روز بازي نبايد به اين شكل 
شماره ها چرخ مي شد.  از فعاليت برند ال شپورت در 
فوتبال ايران بيش از يك دهه مي گذرد. اين شركت 
از طريق نماينده خاورميانه خود كه در دوبي است، 
در بازار ايران هم فعال است. اين شركت كه در جام 
جهاني 2014 نيز لباس تيم ملــي را تامين كرد، 
هيچ گاه اسپانســرينگ نقدي نداشت و تنها تامين 
رايگان لباس را انجام مي داد. در جام جهاني 2018 
روسيه فدراسيون فوتبال يك شــاهكار بازاريابي 
خلق كرد و از آديداس لباس هاي تيم ملي را خريد.

شاهكار جديد؛ شماره زني
 روي پيراهن تيم ملي در روز بازي 

تيم ملي

اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار

كمال كاميابي نيا به دليل مصدوميــت در اردوي تيم ملي به تهران 
برگشت. هافبك دفاعي پرسپوليس كه اين فصل در چند ديدار با 
حضور در پست مدافع مياني توانسته بود نمايش موفقي از خودش 
به جا بگذارد، نظر دراگان اسكوچيچ را به خود جلب كرد تا در ليست 
ملي پوشان در انتخابي جام جهاني حاضر شود اما با بدشانسي بزرگي 

مواجه شد و به اجبار منامه را ترك كرد. 
كاميابي نيا كه پيش از ديدار با ذوب آهن در ليگ برتر آسيب ديده 
بود، با حضور در تمرينات تيم ملي دوباره مصدوم شد. او در بازي با 
هنگ كنگ از ليســت اصلي تيم ملي خط خورد و از سكوها شاهد 
پيروزي هم تيمي هايش بود ولي با تشديد مصدوميت و براي انجام 
مداوا به تهران برگشت. البته كاميابی نيا مصدوم هم نمي شدموقعيت 

ايده آلی برای قرار گرفتن در تركيب ثابت تيم نداشت. 
غيــر از كاميابی نيــا، نفراتی چــون محمدرضا اخبــاری، دانيال 
اسماعيلی فر و جعفر سلمانی هم وضعيتی شــبيه او دارند. گفته 

مي شود آنها از تيم كنار گذاشته شده اند و قرار نيست بازي كنند.

دعوت هيأت مديره استقالل
 از مجيدي

مشكالت باشگاه اســتقالل كار را به جايي رساند كه صداي فرهاد 
مجيدي ســرمربي آبي ها هــم درآمــد. او در مصاحبه اي مفصل 
نارضايتي اش را از شرايط موجود اعالم كرد. او گفته است تا زماني 
كه مطالبات بازيكنان پرداخت نشود، حاضر نيست براي فصل آينده 
برنامه ريزي انجام بدهد. در اين شرايط اعضاي هيأت مديره باشگاه 
اســتقالل كه استعفايشــان با مخالفت وزير ورزش مواجه شد، از 
مجيدي خواسته اند روزهاي آينده به جلسه برود تا درباره مشكالت 
موجود بحث كنند.  اين در حالي اســت كه با وجود تأكيد معاون 
وزير ورزش بر ابقاي احمد مددي در سمت مديرعاملي، همچنان 
زمزمه هايي درباره بركناري او از سمتش توسط هيأت مديره شنيده 
مي شود. در چنين شرايطي حاال بايد ديد روزهاي آينده در جلسه اي 
كه مجيدي با هيأت مديره برگزار مي كند، چه اتفاقاتي رخ مي دهد و 

درنهايت چه تصميماتي اتخاذ خواهد شد.
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10ثانيه در 10كيلومتر 

اسپارتاكوس تنيس 

براي نخستين بار از ســال 2010، فينال ان بي اي بدون حضور 
لبران جيمز و اســتفن كري برگزار مي شود. ابتدا گلدن استيت 
و كري و بعد از آنها ليكرز مدافع عنــوان قهرماني و لبران جيمز 
حذف شدند. اين يعني ديگر آن روزها كه يك ستاره جور تيم را 
مي كشيد و قهرمانش مي كرد، گذشته است. و ايضا يعني دوران 
معجزه 2 ستاره هم عمال گذشته است. حاال تيم هايي مي توانند 
مدعي قهرماني باشند كه 3 ستاره داشته باشند. مثل بروكلين 
نتس كه جيمز هاردن، كوين دورانت و كايري اروينگ را همزمان 

در اختيار دارد.

كسي كه يك بار 10كيلومتر دويده باشد، مي داند كم كردن ركورد 
شــخصي از اقامت چند ماه در يك صحراي سوزان هم سخت تر 
اســت. حرفه اي ها هم ركورد اين ماده را به سختي و چند سال 
يك بار مي شكنند. حاال خانم سيفان حسن، به يكباره 10 ثانيه 
ركورد ماده 10كيلومتر زنان را كم كرده است. دونده هلندي كه 
در اتيوپي متولد شده، در كشــورش 10كيلومتر را 29دقيقه و 
6ثانيه و 82صدم ثانيه دويد. فقط براي مقايسه، بدانيد كه ركورد 
ملي ايران كه حميد سجادي دونده نام آشناي ايران در المپيك 
آتالنتا ثبت كرده، 29دقيقه و 22ثانيه و 65صدم ثانيه اســت. 
ركورد زنان را هم پارســال خانم سميرا عرب با زمان 36دقيقه و 

8ثانيه و 54صدم ثانيه ثبت كرد.

هفته پيش همين جا نوشتيم كه مديران روالن گاروس، دومين 
گرند اســلم ســال، گفته اند اگر نائومي اوزاكا در مصاحبه هاي 
مطبوعاتي شركت نكند، ممكن است اخراج شود. تنيسور جوان 
ژاپني كه گفته بود به خاطر سالمت رواني اش اين كار را نمي كند، 
پيش دستي كرد و خودش از مسابقات كنار كشيد. اين كار او، قاعده 
بازي را به هم زد و اتفاقا با موجي از حمايت ها در دنياي ورزشي ، 
از ستاره هاي تنيس گرفته تا ســتاره هاي بسكتبال مواجه شد. 
هواداران هم به شدت پشت اين تنيسور بانمك و دوست داشتني 
درآمدند. حاال قرار است فدراسيون جهاني تنيس، مقررات مربوط 
به حضور تنيسورها در كنفرانس هاي خبري را بررسي كند. اوزاكا، 
عليه وضعيتي طغيان كرده كه دهه هاست تنيسورها را همچون 

برده مطيع خود كرده است.

نبرد  برسر دوبنده تيم ملي در ورشو
كشتي گيراني كه در 3 وزن 74، 97و 125كيلوگرم مدعي  هستند، از امروز در تورنمنت لهستان براي پوشيدن دوبنده تيم ملي در المپيك توكيو رقابت مي كنند 

جهان در يك ستون 

2 ستاره كافي نيست

تركيب تيم ملي كشــتي آزاد براي حضور در بازي  هاي المپيك 
توكيو امروز و فــردا در لهســتان تكميل مي شــود. غالمرضا 
محمدي، ســرمربي تيم ملي كه در 3 وزن نفرات را مشــخص 
كرده اســت، وعده داده كشــتي گيران المپيكي وزن 74، 97و 
125كيلوگرم را در تورنمنت زيلكوفسكي لهستان انتخاب كند.
تيم ايران روز جمعه راهي لهستان شد. امروز كشتي گيران وزن 
97كيلوگرم روي تشــك مي روند و فردا هم مدعيان وزن 74و 
125كيلوگرم آخرين نمايش را براي حضور در المپيك به اجرا 
مي  گذارند.پيش از اين، رضا اطري در وزن 57 كيلوگرم، مرتضي 
قياسي در وزن 65 كيلوگرم و حسن يزداني در وزن 86 كيلوگرم 

حضورشان در المپيك قطعي شده است.
قرار است كشــتي گيران 3 وزن ديگر با توجه به نتايجي كه در 
اين تورنمنت مي  گيرند، انتخاب شــوند. با وجود اين كادر فني 
گفته است كه اگر نياز باشد، بين مدعيان هر وزن مبارزه رودررو 

برگزار مي شود. تركيب كامل تيم ملي براي حضور در المپيك در 
لهستان و بعد از پايان مسابقات اعالم مي شود.

اماميياحسينخاني؟
در وزن 74 كيلوگرم مصطفي حسين خاني و يونس امامي نماينده 
ايران هستند. امامي در مســابقات كسب سهميه المپيك آسيا 
همه حريفانش را با امتياز عالي شكســت داد و عالوه بر سهميه 
المپيك، مدال طالي اين وزن را هم گرفت. حســين خاني هم 
نماينده ايران در مسابقات قهرماني آســيا بود كه به مدال نقره 
رسيد. حســين خاني مدال برنز مســابقات جهاني 2016را در 
وزن غيرالمپيكــي دارد ولي بعد از اين مــدال موفقيت ديگري 
در سطح جهاني نداشته است. او كه 32سال سن دارد، اميدوار 
است در آخرين سال هاي عمر ورزشي اش حضور در المپيك را 
تجربه كند. امامي با 24سال سن كشتي گير جواني است. او در 

مســابقات قهرماني جهان 2019مدال برنز گرفت و براي اينكه 
شانس حضور در المپيك را داشته باشد، از وزن 70كيلوگرم به 
74كيلوگرم آمد. امامي در آخرين مرحله از مسابقات انتخابي، 
جمال عبادي را شكســت داد اما بــراي رفتن بــه توكيو بايد 

حسين خاني را نيز از پيش رو بردارد.

سهراهي97كيلوگرم
 محمدحســين محمديان، عليرضــا كريمي و علي شــعباني
 3 كشتي گيري هســتند كه مدعي اند بايد در المپيك دوبنده 
وزن 97كيلوگرم را بپوشند. كارنامه هر سه آنها قابل قبول است. 
محمدحســين محمديان بعد از اينكه محروميت 4ســاله اش 
به پايان رســيد، در تورنمنت ايتاليا كايل اســنايدر آمريكايي 
قهرمان جهان و المپيك را با ضربه فني شكســت داد. عليرضا 
كريمي 2 مدال برنــز و يك نقره جهــان دارد و در ريودوژانيرو 

المپيك را تجربه كرد. علي شعباني هم به راحتي قهرمان آسيا 
شد و در انتخابي تيم ملي هم كه سال گذشته برگزار شد،2 بار 
محمديان را شكست داد. با شرايطي كه اين 3 كشتي گير دارند، 
كادر فني كار دشواري دارد. گذشــتن از نام هر يك از اين 3 نفر 

راحت نيست.

جدالدرفوقسنگين
اميرحســين زارع و امين طاهري 2 كشــتي گير فوق سنگين 
هستند كه براي رسيدن به المپيك رقابت نزديكي دارند. طاهري 
در تورنمنت اوكراين طال گرفت و قرار بود زارع در قهرماني آسيا 
روي تشك برود ولي به كرونا مبتال شد و طاهري بالفاصله پس 
از بازگشت از اوكراين براي شركت در مسابقات قهرماني آسيا به 
قزاقستان رفت. طاهري در قزاقســتان مدال برنز گرفت و حاال 

براي كسب دوبنده تيم ملي بايد از سد زارع جوان عبور كند.

جوادنصرتي
 روزنامه نگار

شمشيربازيوكاراتهبهجايوزنهبرداري
  مسئوالن كميته ملي المپيك قبل از بازي هاي المپيك وعده مدال نمي دهند  اما از آمادگي باالي ورزشكاران صحبت مي كنند

خبريازوعدههايهميشگينيســت.هردورهقبلازبازيهاي
المپيك،مســئوالنكميتهمليالمپيكووزارتورزشوحتي
روسايفدراسيونهاازتعدادمدالهاييميگفتندكهقراراست
ورزشكارانشــانبگيرند.امااينبارچراكسيوعدهاينميدهد؟
بهنظرميرسدكميتهمليالمپيكبراياينكهتوقعهاراباالنبردو
ورزشكاراندرآرامشبرايالمپيكتمرينكنند،ازهمهخواسته
اســتتامداليپيشبينينكنند.سيدرضاصالحياميري،رئيس
كميتهمليالمپيكديروزدرنشستخبريدربارهآمادگيباالي
ورزشكارانوحضورمقتدرانهآنهادرالمپيكگفت:»مطمئنهستم
قهرمانانمادرتوكيوميدرخشندوكامملتراشادميكنند.«اما
اينگمانهزنيراكهكميتهازفدراسيونهاخواستهاستتاوعده
مدالندهند،ردكرد:»منبههيچفدراسيونيچنينچيزيابالغ

نكردهام.«
ايننگرانيوجودداردكهكشــتيووزنهبرداري،مدالآورترين
رشتههايايراندرالمپيكها،نتواننددرتوكيوخيليموفقباشند

ودرنتيجهكاروانايرانالمپيككممداليراتجربهكند.نصراهلل
سجادي،سرپرستكاروانكهدرنشستحضورداشت،توضيحداد:
»اينطورنيستكهفدراسيونهاندانندچهميخواهندحتماحريفان
خودرارصدميكنندبهخصوصدررشتههاينامدار.موضوعاين
استكههمهورزشكارانالمپيكيمشــخصنشدهاند.براساس
اطالعاتيكهداريمدركشــتي،كاراته،تكواندو،شمشــيربازي
تيميباالي7۰درصدشانسگرفتنمدالداريم.مااميدوارمكهدر
المپيكخوبظاهرشويم،مدالمسئلهبعدياست.«نظرپيمان
فخري،رئيسمركزنظارتبرتيمهايمليهماينبودكهشايددر
رشتههايیمدالبهدستبيايدكهكمتركسيانتظارشرادارد.با
اينحالاوتأييدكردكهبعضيازفدراسيونهابرايكمكردنفشار
روانيرويورزشكاران،حاضرنيستنددربارهشانسمدالصحبت
كنند.غيرازاعضايكاروانورزشي،كميتهمليالمپيكميتواند
12مهمانچرخشيدرتوكيوداشتهباشد.مسئوالنكميتهملي
المپيكاطميناندادندكههمهاينمهمانانورزشــيهستندنه

سياســي.وزيرورزش9مردادبهتوكيوميرود.باتوجهبهتغيير
دولت،نظريكيازخبرنگارانايــنبودكهچهضرورتيبهحضور
وزيردرالمپيكاست.نظرصالحياميرينيزاينبودكهدرورزش
بايدباادبياتورزشيصحبتكرد:»بهتراستدرورزشاخالقو
انصافداشتهباشيم.ورزشكار،كميته،وزارتو...يكخانوادهاست.
وزيرومعاونانشبرايورزشزحمتكشيدهاندوحقآنهاستكهدر

المپيكحضورداشتهباشند.«
اوهمچنيندربارهپرداختپاداشمدالآورانواينموضوعكهآيا
باتغييردولتتضمينيبراياجرايآنهست؟گفت:»اينوظيفه
نهادهايمسئولدرورزشاستكهپشتيبانورزشكارانباشند.
آنچهبهعنوانپاداشمطرحشــددرتعهداتدولتاست.ماهم
تعهداتخودراانجامميدهيموتاامروزهمبهاينتعهداتعمل
كردهايم.تااالن۵۰درصدبودجهفدراسيونها،بخشيازنيازها

برايحضوردرالمپيكوديگربخشهاانجامشدهاست.«
بهگفتهسجاديهفتهآيندهپرچمداركاروانايرانانتخابميشود.

باتهمباتفاهدور
يباريزنايقوجلس
چريسباكرلماعت
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نورتسلياههمرز
يجنربنانيياوسر
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افقي:
 1- بطــن- ســخنران- 

آزمايش
2- سازه اي منحني- سردار 
هخامنشــي در نبــرد بــا 

اسكندر- حرف همراهي
3- علم آموختن- از ظروف 

آشپزخانه- نشاط
4- نــور ضعيف- شــكلي 

هندسي- پناهگاه
5- پناه بردن- كيسه بزرگ

6- پيمــان تجــارت آزاد 
آمريــكاي شــمالي- رهبر 

حزب- لوكس
7- پيش درآمد آشــغال- 
فاقد شتاب- غذاي معروف 

اردبيل
8- لغزنــده- از بازي هــاي 
قديمــي و اصيــل ايراني- 

سارق
9- نوعي زغال ســنگ- در 

آستانه مرگ- مخفف اگر
10- جوينده عاطفه- كندن 

گل- معدني
11- ســالي كــه در آنيم- 

نويسندگي
12- بازگشت از گناه- فاقد 

نظم و سليقه-  سازي  زهي
گلــي  ناســيونال-   -13
مجموعــه  آپارتمانــي- 
داســتاني نوشــته منيرو 

رواني پور
14- الفباي موســيقي- از 
مصــارف زكات- حبــس 

مادام العمر
15- اداره اي از تشــكيالت 
قضايي- دوست داشــتني- 

سرازيري
  

عمودي:
1- رود بــزرگ- جنــگ 
معــروف نادرشــاه- فقير و 

تهيدست 
اجــزاي  از  2- هديــه- 
چراغ نفتــي- مخترع پيل 

الكتريكي
3- مجموعــه قواعدي كه 
بــراي ايجــاد نظــم وضع 

مي شود- شناي پنهاني
4- ديــن برتر- نــام مادر 

امام رضا)ع(- كافي
5- عالــم ماده- همســايه 

تايلند- بابا
6- هنر فرنگــي- بزرگي و 

عظمت- ميل به غذا
7- پيمودن- غيرمذهبي- 

شالي
8- از خوراكي هاي ســنتي 
كرمان- عقيده ثابت ندارد- 

طراح
9- واجار- ابزار پهن كردن 

خمير- نقش هنري

10- آزمون- كم عقل- كشــتي 
جنگي

11- طعــم- لقــب حضــرت 
ابراهيم)ع(- ارفاق

12- ماهي كنســروي- بزرگوار- 
پيوسته

13- تظاهر كردن- متالشي شده
14- ماءالشــعير- لغزنده- كشور 

آفريقايي عضو سازمان اوپك
15- جهل- پاره كــردن و چاك 

دادن- خرس فلكي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3947
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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اصالحات صفحه آرايي

؟ علي كاظمي
10:00

   گراني اينترنت در شرايط حساس كنوني چه معنا دارد
در شرايطي كه مهم ترين كانال دسترســي به تفكرات نامزدهاي 
انتخاباتي فضاي مجازي است چرا قيمت اينترنت گران شده است. 
در منطقه ما فقط سرعت اينترنت همراه اول مناسب است كه آن 
هم بسيار گران است و زماني كه بسته شــما تمام شد بدون هيچ 
اطالع رســاني ناگهان اينترنت قطع مي شود. چرا بسته اي كه قبال 
يك ماه دوام مي آورد اكنون 10روز هم كفاف نمي دهد درحالي كه 

ميزان مصرف افزايشي نداشته است.
رايگاني از تهران 

   پل ميدان هزار سنگر بعد از چند دهه نيمه كاره است
حدود 3 دهه قبل احداث پلي در ميدان هزار سنگر آمل آغاز شد كه 
همچنان نيمه كاره مانده است و اصال معلوم نيست چرا ساخت اين 
پل آغاز شد. ساخت اين پل دستمايه طنز ساكنان است و سؤال اين 
است كه سرمايه گذاري قابل توجهي كه زمان ساخت پل انجام شد 

چرا نديده گرفته مي شود. 
اصغري از آمل 

   اخراج كارگران فضاي سبز منطقه12 عادالنه نيست
پيمانكار فضاي ســبز ناحيه2 منطقه12 تعــدادي از كارگران و 
نگهبانان پارك هاي شــيرازي و امامزاده يحيي را با چندين سال 
سابقه كار اخراج كرده و پارك مذكور را به خوابگاهي براي كارگران 
قاچاق اتباع خارجي تبديل كرده است و بعداز ظهرها هم درِ پارك ها 

را مي بندد. تقاضاي رسيدگي داريم.
مردي از تهران 

   مناظره اول برنامه هاي كانديداها را تشريح نكرد
اولين مناظره كه از صداوســيما پخش شــدد هيچ شــناختي از 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به من و خانواده ام ارائه نكرد. 
جز اينكه نامزدها يكديگر را زير سؤال بردند كه قطعا زير سؤال بردن 
نمي تواند برنامه محسوب شود. توقع اين است كانديداها برنامه هاي 
اقتصادي و علمي خود را براي پيشرفت كشــور تشريح كنند و از 

حاشيه بپرهيزند.
برداسي از مشهد

  قطع برق ها چه زماني ساماندهي خواهد شد؟
قطع بي برنامه برق در اين شــرايط بد اقتصادي مشــكالت ما را 
دوچندان كرده است؛ مثال براي ما كه يخچال معمولي داريم قطع 
برق يعني خراب شدن اندك اندوخته غذايي كه در جايخي هست 
يا بردن فرزندم به كافي نت و پرداخت پول ساعتي براي شركت در 
آزمون. مقصران قطع بي برنامه شناســايي و با آنها برخورد شود تا 

كم كم با برنامه ريزي مشكل قطع برق به كلي برطرف شود.
ظفري از تهران 

   تا اطالع ثانوي واكسن نداريم يعني چه؟
مادر هشتادوپنج ساله ام را براي تزريق مرحله دوم واكسن كرونا به 
مركز بهداشت نزديك منزل مان بردند كه متأسفانه اعالم كردند تا 
اطالع ثانوي واكسن نداريم و با شما تماس خواهيم گرفت. چقدر 
بايد نگراني تحمل كنيم. اگر واكســن به قــدر تزريق مرحله دوم 
آنهايي كه تاكنون تزريق كرده اند ذخيره نداشته اند اصال چرا تزريق 
آن را شروع كرده اند كه چه بســا باعث شود تزريق مرحله اول هم 

بي اثر شود.
بسيط از سمنان

  نزديك ترمينال تاكسيراني دولت، النه كبوتر بسازند
انتهاي منطقه3 شــهرداري تهران در چهارراه پاسداران، انتهاي 
خيابان دولت در محدوده ترمينال تاكســيراني كبوتر زياد است و 
اغلب مردم براي اين حيوانات غــذا مي ريزند.جايي كه براي اين 
پرندگان غذا مي ريزند كنار خط تندرو اســت و پرنده ها كه براي 
خوردن غذا و دانه در آنجا مي نشينند اغلب به شيشه ماشين برخورد 
كرده و زخمي مي شــوند. از آنجا كه اين كبوترها بخشي از هويت 
تهران هستند و مي توان حتي با ساماندهي آنها جاذبه گردشگري 
ايجاد كرد پيشنهاد مي كنم كه براي اين كبوترها مكان مشخصي 
مثل برج كبوتر يا حتي النه هاي كوچك بسازند، كاري كه نمونه آن 
در منطقه9 انجام شده و كبوترها در النه ها سكونت كرده اند. هم كار 
زيبايي است، هم جلوي آلودگي فضاي شهري را مي گيرد و هم از 

زخمي و كشته شدن اين پرندگان جلوگيري مي كند.
مرادي از تهران

   قانون جديد مالك و مستأجر به نفع مالكان تغيير يافت
قانون جديد مالك و مستأجر كه در زمان كرونا به نفع مستأجر بود 
با مصوبه جديد كه اگر صاحبخانه خودش يا فرزندش مستاجر باشد 
مي تواند حكم تخليه بگيرد، قانون را به نفع مالكان تغيير داد و عمال 
مستأجر هيچ چاره اي جز تخليه ندارد. مالكان با نوشتن يك قولنامه 
صوري و فاقد كد رهگيــري و قانوني اين قانــون را دور مي زنند. 

صاحبخانه من در كرج با همين ترفند حكم تخليه گرفت.
اصغر برزي از كرج 

   چه زماني منع تردد از 10شب را برمي دارند
منع تردد از 10شــب تا 3 بامداد اندك اندك در حال دائمي شدن 
است و اين روال نادرستي است. مسئوالن بررسي كنند كه اين روند 
چقدر در كاهش كرونا اثر گذاشته و چقدر روي درآمدهاي ناشي از 

تردد در اين ساعات مؤثر بوده است.
كريمپور از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

آتش سوزي در شركت 
بهنوش

آتش سوزي در شــركت توليدي بهنوش در 
غرب تهران بار ديگر لكه ســياهي در آسمان 
شــهر پديد آورد. به گزارش همشهري، اين 
آتش سوزي حدود ســاعت 18 ديروز در انبار 
پالت هاي چوبي شركت توليدي بهنوش واقع 
در كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج اتفاق افتاد 
و به دنبال آن آتش نشانان راهي محل حادثه 
شدند.  وسعت آتش سوزي از يك سو و وزش 
باد از سوي ديگر سبب شــد دود ناشي از اين 

حادثه از بيشتر نقاط شهر قابل مشاهده باشد. 
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص 
شد كه پالت هاي چوبي اين شركت به داليلي 
كه هنوز مشخص نشــده در حال سوختن و 
آتش هر لحظه در حال گســترش اســت. به 
گفته سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني 
تهران تا لحظه تنظيم اين گزارش )ســاعت 
19 دوشــنبه( به هيچ كس آسيبي نرسيده و 
تالش ها براي مهار شعله هاي آتش ادامه دارد.

خودكشي گروگانگير در 
محاصره پليس

مرد شرور كه با نامزد سابقش دچار اختالف 
شــده بود او را به گروگان گرفت اما 5ساعت 
بعد با دخالــت پليس مجبور بــه رها كردن 

گروگانش شد و دست به خودكشي زد.
به گزارش همشــهري، روز چهارشــنبه به 
مأموران پليس آگاهي استان البرز خبر رسيد 
كه مردي شــرور در منطقه همايون ويالي 
كرج، دســت به گروگانگيري زده و دختري 
جوان را ربوده است. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد كه گروگانگير فردي سابقه دار است كه 
به دليل اختالف با نامزد سابقش او را با تهديد 
سالح سرد ربوده و ســوار بر يك پژو 206به 

مكان نامشخصي منتقل كرده است.
آنطــور كه شــاهدان مي گفتند مرد شــرور 
از اشرار سطح يك بود كه 8ســابقه كيفري 
ازجمله ســرقت مســلحانه در پرونده اش به 
ثبت رسيده بود؛ به همين دليل دختر جوان 
نمي خواســت با او ازدواج كند اما او كه از اين 
ماجرا عصباني شده بود به خانه دختر رفته و با 
شليك 2گلوله و ترساندن خانواده دختر، وي 

را ربوده و با خود به مكان نامعلومي برده بود.
با اينكه مرد شرور تالش كرده بود هيچ ردي 
از خود به جا نگــذارد اما در ادامــه مأموران 
به اطالعاتي دســت يافتند كه نشان مي داد 
گروگانگير پس از ربــودن گروگانش او را به 
خانــه اي در فرديس منتقل كرده اســت. در 
اين شرايط مأموران با او تماس گرفتند و از او 
خواستند دختر جوان را رها كند. همين تماس 
تلفني كافي بود تا گروگانگير كه پليس را در 
يك قدمي خود مي ديد 5ساعت پس از ربودن 

دختر جوان او را رها كند و خودش بگريزد.
سردار عباسعلي محمديان، فرمانده انتظامي 
اســتان البرز با اعالم جزئيــات اين پرونده 
گفت: با توجه به مسلح بودن گروگانگير به 
سالح گرم، تحقيقات پليس براي شناسايي 
و دستگيري او ادامه يافت تا اينكه مخفيگاه 
وي در يك خانه باغ در شهرك بعثت فرديس 
شناسايي شــد. وي ادامه داد: متهم پس از 
آنكه فهميد در محاصره مأموران پليس قرار 
دارد شــروع به تيراندازي كرد اما مأموران 
او را به آرامش دعوت كردنــد. در نهايت او 
كه خودش را در تنگنا مي ديد با شــليك به 
خودش دست به خودكشي زد و جانش را از 
دست داد. به گفته وي تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

اجيركردن آدمكش براي قتل شوهر 
 زني جوان كه مدعي است به خاطر خيانت شوهرش نقشه قتل 

او را كشيده، براي اجراي نقشه اش يك آدم كش اجير كرد اما داخلي
نقشه جنايت آنطور كه برنامه ريزي شده بود پيش نرفت و مرد 
جوان به طرز معجزه آسايي زنده ماند تا اينكه مدتي پس از اين ماجرا، اسرار 

اين توطئه در يك دعواي خانوادگي فاش شد.
به گزارش همشهري، يكي از روزهاي اسفند ســال گذشته زني با پليس 
تماس گرفت و خبر از حمله سارقان به خانه شــان و مجروح شدن شديد 
شــوهرش با ضربات چاقو داد. پس از تماس اين زن، مأموران پليس راهي 
اين خانه در غرب تهران شدند و مرد جوان كه به شدت زخمي شده بود به 
بيمارستان انتقال يافت. زن جوان در توضيح ماجرا به مأموران گفت: من و 

تنها فرزندم صبح امروز درحالي كه شوهرم سركار 
بود براي خريد عيد از خانه خارج شــديم. عصر 
وقتي برگشتيم متوجه شدم كه در ورودي خانه 
تخريب شده است. به محض ورود با خانه اي كامال 
به هم ريخته روبه رو شدم. چون ماشين شوهرم را 
در حياط خانه ديده بودم و مي دانستم كه داخل 
خانه است، او را صدا زدم اما جوابي نشنيدم و پس 
از جســت و جو در يكي از اتاق ها با پيكر غرق در 
خون او روبه رو شدم و سراســيمه به اورژانس و 
پليس زنگ زدم. وي ادامه داد: شوهرم با ضربات 
چاقو به شدت زخمي شده و به دليل خونريزي از 
هوش رفته بود. از ســوي ديگر متوجه شدم كه 
سارقان پس از زخمي كردن شوهرم همه پول  و 
طالهاي موجود در گاوصندوق را به همراه اموال 

باارزش مان سرقت كرده اند.

بازگشت به زندگي 
مرد زخمي كه به بيمارســتان انتقال يافته بود، تحت درمان قرار گرفت. 
همزمان پرونده اي درباره اين سرقت خونين در دادسرا تشكيل و گروهي از 
مأموران، تحقيقات براي شناسايي سارق يا سارقان را آغاز كردند. وضعيت 
مرد جوان وخيم بود و به دليل شدت ضربات چاقو و خونريزي زياد، اميدي 
به زنده ماندنش نبود. با وجود اين پزشكان دســت از تالش براي نجات او 
برنداشتند تا اينكه مرد جوان كه تا يك قدمي مرگ پيش رفته بود به زندگي 
بازگشت. ماموران پليس منتظر بودند كه او به هوش بيايد تا جزئيات اين 
سرقت خونين را شرح بدهد. ســرانجام بعد از گذشت چند روز مرد جوان 
چشمانش را باز كرد و قادر به صحبت كردن شد. او وقتي مأموران پليس را 
مقابلش ديد گفت: روز حادثه از سركار به خانه برگشتم. همسر و بچه هايم 
براي خريد از خانه بيرون رفته بودند. همســرم از قبل برايم چاي دم كرده 
بود. يك اســتكان چاي براي خودم ريختم اما بعد از خوردن آن احساس 
خواب آلودگي كردم. من به دليل فشار كاري، چند شب به خوبي نخوابيده 
بودم و در خواب و بيــداري بودم كه ناگهان صدايي شــنيدم و بعد مردي 
ناشناس را باالي سرم ديدم. او با شكستن قفل وارد خانه ام شده و چاقويي 

زير گلويم گذاشته بود و تهديد مي كرد كه رمز گاوصندوق را به او بگويم. از 
ترس جانم تسليم شدم و دزد تمام محتويات گاوصندوق   شامل 30ميليون 
تومان پول نقد، 5سكه تمام بهار آزادي، مقداري دالر، 2 گوشي موبايل به 
همراه اسناد و مدارك باارزش را سرقت كرد. مرد جوان كه مدير يك شركت 
خصوصي است در ادامه گفت: بخشي از مدارك و اسناد متعلق به شركت 
بود كه ارزش زيادي داشت. سارق پس از اين سرقت با چاقو چندين ضربه 
به من زد و درحالي كه خون آلود روي زمين افتاده بودم، پا به فرار گذاشت. 

او ماسك به صورت داشت و در آن شرايط اصال متوجه چهره اش نشدم.

نقشه جنايت
اگرچه مأموران تحقيقات زيادي براي شناسايي 
سارق خشــن انجام دادند اما هيچ سرنخي از او 
به دست نيامد. همه شواهد حكايت از يك سرقت 
حساب شده داشت اما هيچ كس نمي دانست كه 
پشت پرده اين ماجرا، همسر شاكي است تا اينكه 
هفته گذشته اسرار اين سرقت خونين آشكار شد. 
آن روز مرد جوان كه تا حاال تصور مي كرد قرباني 
دزد ناشناس شده است راهي اداره آگاهي شد و 
گفت كه همسرش پشت پرده اين ماجرا بوده است. 
وي توضيح داد: همسرم دســتور قتل مرا صادر 
كرده بود. او مدت هاست كه دچار بيماري بدبيني 
و سوءظن شده اســت. تصور مي كند كه من به او 
خيانت مي كنم و دچار توهمات عجيب و غريبي 
است. هربار برايش توضيح مي دهم كه تصوراتش 
اشتباه است اما اهميتي به حرف هايم نمي دهد. وي 
ادامه داد: چند ساعت قبل وقتي با همسرم بر سر 
همين مسائل درگير شده بوديم، البه الي صحبت 
هايش فرياد كشيد و گفت كه اي كاش مهرداد مرا به 
قتل رسانده بود و حيف شد كه او كارش را به درستي انجام نداد.   اين جمله 
را كه شنيدم شوكه شدم. تازه فهميدم كه مهرداد، همان سارقي است كه 
اسفند پارسال به خانه ام دستبرد زد و مرا با ضربات چاقو زخمي كرد. بعد از 
3 ماه از ماجرا متوجه شدم كه همسرم دستور كشتن مرا صادر كرده بود و 

تصميم گرفتم از او شكايت كنم.

استخدام آدمكش 
با شكايت اين مرد، قاضي افراسياب رفيع زاده، بازپرس شعبه هفتم دادسراي 
ويژه سرقت، دستور بازداشت همسر اين مرد را صادر كرد. زن جوان نيز پس 
از دستگيري، به اجير كردن آدمكش و طراحي نقشه قتل شوهرش اعتراف 
كرد و مدعي شد به دليل اينكه شــوهرش به او خيانت مي كرده تصميم به 
قتل او گرفته بود. اين زن با قرار قانوني بازداشــت شد و در اختيار مأموران 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت و تحقيقات براي دستگيري قاتل اجاره اي 

ادامه دارد. 

مرگ 45مسافر در برخورد 2قطار در پاكستان

ماجراي عجيب مردي كه به خاطر سوءظن همسرش قرار بود كشته شود 

 كشف پيكر
آخرين بازمانده

 7 ماه پس از غرق شــدن 4عضو 
خانــواده اي ايراني هنــگام عبور پيگيري

غيرقانوني از كانــال مانش، نتايج 
آزمايش دي ان اي نشــان مي دهــد پيكري كه 
مدتي قبل در آب هاي نروژ كشف شده متعلق به 

آرتين، كوچك ترين عضو اين خانواده است.
به گزارش همشهري، ســفر خانواده ايران نژاد 
براي مهاجرت به انگليــس از روز 17مردادماه 
سال 99آغاز شد. آنها 5نفر بودند. رسول ايران نژاد 
-35ســاله- پدر خانواده، شــيوا محمدپناهي-

35ســاله- مادر خانواده و آنيتا -9ساله- آرمين 
-6ساله- و آرتين 15ماهه 3فرزند اين خانواده. 
آنها خانه خود در سردشــت را به قصد مهاجرت 
ترك كردند و چند روز بعد به تركيه رســيدند. 
چند روزي در تركيه منتظر ماندند تا قاچاقچي ها 
آنها را به ايتاليا منتقل كردند. اين سفر براي زن 
و شــوهر جوان و فرزندان خردسال شان دشوار 
بود اما آنها تصميم شــان را گرفتــه بودند به هر 
قيمتي كه شده خود را به انگلســتان برسانند. 
وقتي خانواده ايران نژاد به ايتاليا رســيدند گروه 
ديگري از قاچاقچيان انسان آنها را تحويل گرفتند 
و به شمال فرانســه منتقل كردند. ديگر بيشتر 
مســير طي شــده بود و آنها درصورت عبور از 
كانال مانش به هدف شــان رســيده بودند. آنها 
روز 6آبان ماه همــراه 18مهاجر غيرقانوني ديگر 
ســوار بر يك قايق دل به دريا زدند تا به سواحل 
انگلستان برسند اما دقايقي بعد قايق شان واژگون 

شد. دقايقي از اين حادثه مي گذشت كه تيم هاي 
امدادي براي نجات سرنشينان قايق راهي آنجا 
شدند. آنها توانســتند 15زن و مرد و كودك كه 
در دريا شــناور بودند را نجات دهند اما در ادامه 
معلوم شد دســت كم 5نفر ديگر ناپديد شده اند. 
در ادامه با انجام جســت وجوهاي بيشتر اجساد 
بي جان 4نفر از سرنشينان قايق كه يك زن و يك 
مرد و 2كودك بودند از دريا بيرون كشيده شد. 
اين اجساد متعلق به رسول، شيوا، آنيتا و آرمين 
بود اما هنوز مشخص نبود كه آرتين 15ماهه به 
چه سرنوشتي دچار شده است. با وجود اين 4روز 
بعد پيكرهاي 4عضو خانــواده ايران نژاد به ايران 
منتقل شد و در زادگاهشــان سردشت به خاك 

سپرده شد.
مرگ خانــواده ايراني در كانــال مانش بازتاب 
گسترده اي در رســانه هاي دنيا داشت و تصاوير 
اعضاي اين خانواده بارها منتشر شد. اما سرنوشت 
آرتين كوچولو همچنــان در هاله اي از ابهام قرار 
داشت. از آن به بعد بود كه به دستور نخست وزير 
انگليس برخورد شديدتري با گروه هاي تبهكار كه 

در قاچاق انسان دست دارند انجام شد.

كشــف پيكر آرتين، هزار كيلومتر دورتر از 
محل حادثه

با گذشــت مدتي از اين حادثه تلــخ اما خانواده 
ايران نژاد همچنان پيگير سرنوشت آرتين بودند. 
10دي ماه سال 99خبر رسيد كه يك ماهيگير 

محلي در شــهر كارموي نروژ، يعني حدود هزار 
كيلومتر آن طرف تــر از محل وقوع حادثه، پيكر 
كودكي ناشناس را در آب پيدا كرده است. شواهد 
نشان مي داد اين جسد بيش از 2 ماه در آب شناور 
بوده است. جسد كشــف شده داخل يك جليقه 
نجات بزرگســاالن بود و به علت ماندن بيش از 
حد در آب چيز زيــادي از آن باقي نمانده بود. به 
همين دليل مشخص شدن هويت آن نياز به انجام 
آزمايش دي ان اي داشت. در اين شرايط بود كه 
با گرفتن نمونه از خاله مادر آرتين آزمايش انجام 
شــد و همه منتظر نتيجه آن بودند. با گذشــت 
حدود 7 ماه از اين حادثه دلخراش سرانجام روز 
گذشــته پليس نروژ اعالم كرد پيكر كشف شده 

متعلق به آرتين ايران نژاد است.

بازگشت آرتين كوچولو به خانه
علي ايــران نژاد، عمــوي آرتيــن در اين باره به 
همشــهري مي گويد: پيكر آرتيــن را چند ماه 
قبل در نروژ پيدا كرده بودند اما مطمئن نبودند 
كه متعلق به او باشــد و از همان زمان آزمايش 
دي ان اي انجام دادند ولي نتيجه آزمايش طول 

كشيد. روز يكشنبه با ما تماس گرفتند و گفتند 
قرار اســت نتيجه را روز دوشنبه اعالم كنند و ما 
از طريق رسانه ها فهميديم كه پيكر كشف شده 

متعلق به آرتين است.
او ادامــه مي دهد: در ايــن چند مــاه كاري از 
دست مان برنمي آمد و فقط منتظر نتيجه بوديم. 
اميد داشتيم كه جسد برادرزاده ام نباشد. اميدوار 
بوديم كه شايد آرتين زنده باشد. اما وقتي اعالم 
كردند جســد متعلق به آرتين است، اميدمان 
نااميد شــد. حاال بي صبرانــه منتظريم تا پيكر 
آرتين كوچولو به خانه برگردانده شود. حاال همه 
خانواده حس عجيبي داريم. هم خوشــحاليم 
كه پيكر او پــس از ماه ها پيدا شــده و به خانه 
برمي گردد و هم ناراحتيم كــه او هم جانش را 
از دســت داد. عموي آرتين درباره زمان انتقال 
پيكر او به ايران مي گويد: هنوز هيچ چيز مشخص 
نيست. درخواست كرده ايم تا هرچه سريع تر پيكر 
برادرزاده ام به ايران منتقل شود. وقتي برادرم و 
همسر و 2 فرزندش را به خاك سپرديم يك جاي 
خالي هم كنار آنها براي آرتين نگه داشتيم. حاال 

دوست داريم او هم كنار خانواده اش باشد.

پيكر آرتين، كوچك ترين عضو 

خانواده ايران نژاد پس از 7 ماه در 

نروژ شناسايي شد

برخورد 2قطار سريع السير مسافربري در جنوب پاكستان حادثه هولناكي را رقم 
زد و باعث مرگ دست كم 45مسافر شد. به گزارش همشهري به نقل از سي ان ان، 
اين حادثه صبح ديروز و زماني رخ داد كه يك قطار سريع السير كه از بندر كراچي 
به سمت شمال در حركت بود بنا به داليلي كه هنوز اعالم نشده از ريل خارج و وارد 
ريل مجاور شد. در ريل مجاور اما يك قطار سريع السير مسافربري ديگر از شهر 
راولپندي به سمت جنوب در حركت بود و همين باعث برخورد شديد هر دو قطار 
شد. شدت برخورد به حدي بود كه تعدادي از واگن ها در هم فرو رفتند و واژگون 
شدند و ده ها مسافر ميان بقاياي واگن ها گرفتار شدند. به گفته مقامات پاكستان، 
دست كم 45مسافر در اين حادثه جانشان را از دست دادند و عده زيادي زخمي 
شدند كه با كمك نيروهاي امدادي به بيمارستان انتقال يافتند. به گفته يك مقام 

محلي در منطقه گهوتكي، جايي كه حادثه در آنجا رخ داده، 8واگن كامال تخريب 
شده اند و به همين دليل نجات مسافراني كه گير افتاده اند، كار بسيار سختي است. 
با اين حال تيم هاي امدادي تا عصر ديروز موفق شــدند بيشتر از 23نفر را نجات 
دهند اما همچنان تالش ها براي نجات 17مسافر ديگر كه در ميان بقاياي واگن ها 
گير افتاده بودند ادامه داشت. حوادث ريلي در سال هاي اخير جان تعداد زيادي 
از شهروندان پاكستاني را گرفته اســت. يكي از مرگبارترين حوادث ريلي 2سال 
پيش و به دنبال اتفاقي عجيب رخ داد. در اكتبر2019، عده اي از مســافران يك 
قطار مسافربري در استان پنجاب در حال تهيه صبحانه با استفاده از كپسول گاز 
بودند كه ناگهان كپسول منفجر شد و آتش گرفت و به دنبال آتش سوزي قطار، 

دست كم 70نفر كشته و 30نفر زخمي شدند.

   راز نقشه دوباره براي قتل شوهر 
زن جوان مدعي اســت پس از ناكام ماندن در نقشه نخست و 
نجات معجزه آساي شوهرش، در حال طرح ريزي نقشه ديگري 

براي قتل او بوده كه گير افتاده است.
چرا براي قتل شوهرت اينقدر اصرار داشتي؟

چون به من خيانت مي كرد اما نمي توانستم ثابت  كنم. شوهرم 
خيلي حرفه اي بود، جوري رفتار مي كرد كه همه تصور مي كردند 
مرد بسيار خوبي است اما اينطور نيست. او خيانتكار بود و من 

نمي توانستم مچش را بگيرم.
چطور با اين اطمينان مي گويي؟ شايد تصورت اشتباه باشد؟

شوهرم شب ها دير به خانه مي آمد و مي گفت در شركت جلسه 
داشته اســت. اما دروغ مي گفت. چون هر بار نزد يك فالگير 
مي رفتم و او مي گفت كه شوهرت به تو خيانت مي كند اما خيلي 

حرفه اي است. جوري رفتار مي كند كه من متوجه نشوم.
فقط به خاطر حرف هاي يك فالگير نقشــه قتل شــوهرت را 

كشيدي؟
هر چه بگويم شما باور نمي كنيد اما من باور كرده بودم.

چه شد كه تصميم گرفتي آدمكش اجير كني؟
من به آرايشگاه كه مي رفتم از زنان داستان هاي مختلفي درباره 
خيانت شوهرشان مي شنيدم. براي همين رفته رفته به شوهرم 
شك كردم اما هيچ وقت نتوانستم ثابت كنم كه او به من خيانت 
مي كند. بر سر اين موضوع بارها درگير شده بوديم. حتي از او 
خواستم براي اثبات اينكه به من خيانت نمي كند خانه را به نام 
من بزند. چون زنان آرايشــگر مي گفتند از او بخواه سند را به 
نامت بزند اگر سند را زد حتما ريگي در كفش دارد. همينطور 
هم شد و او سند خانه را به نام من زد و ديگر مطمئن شدم پاي 
زن ديگري در ميان است. آدمكشي كه اجير كردم برادر يكي 
از مديران آرايشگاه بود. البته اول به عنوان كارآگاه خصوصي 
استخدام شد و دســتمزدش 200ميليون تومان بود. اما چند 
روزي شوهرم را تعقيب كرد و چيزي پيدا نكرد. بعد از آن قرار 
شد به خانه ام بيايد و شوهرم را به قتل برساند. حتي به او گفتم 
هرچه از خانه ام سرقت كرد دستمزدش باشد براي آدمكشي اما 

شوهرم زنده ماند.
اما باز هم نقشه قتل كشيدي. درست است؟

در اينترنت جست و جو كردم و فردي را يافتم كه قرص برنج و 
سم ســيانور مي فروخت. با او قرار گذاشته بودم تا سم بخرم و 
خودم، شوهرم را به قتل برسانم اما يك شب قبل از اجراي نقشه 
با همسرم به شدت درگير شدم. آنقدر عصباني بودم كه اصال 
متوجه نشدم چه مي گويم و ماجراي اجيركردن آدمكش را لو 

دادم. شوهرم هم از من شكايت كرد و دستگير شدم.
چطور نقشه اولت لو نرفت؟

خب من خيلي خوب نقش بازي كردم. طوري كه اصال پليس و 
شوهرم به من مشكوك نشدند. روز حادثه به بهانه خريد از خانه 
بيرون رفتم و داخل چاي داروي بيهوشي ريختم. شوهرم چاي 
مسموم را خورد اما با اين حال اصال به من مشكوك نشد. قرار بود 
وقتي نيمه هوش شد آدمكش اجير شده با تخريب در وارد خانه 
شود. شوهرم تصور كرد خواب آلودگي اش به خاطر خستگي و 
بي خوابي است و به همين دليل به من شك نكرد اما حاال به شدت 
پشيمانم و با اين حال خوشــحالم كه شوهرم از آن ماجرا جان 

سالم به در برد.

تامين امنيت پارك 17شهريور برعهده نيروي انتظامي است
روابط عمومي منطقه16 شهرداري تهران، پيرو چاپ پيام مردمي 
با موضوع تامين امنيت بوستان 17شهريور در ستون با مردم روز 
چهارم خردادماه پاسخ داده اســت: به استحضار مي رساند ميزان 
روشنايي و رفع نقاط پنهان از طريق شهرداري كامال صورت گرفته 
است و برخورد قهري و جمع آوري افراد معتاد و تامين امنيت بايد 
از طريق نيروي انتظامي صورت گيرد. شايســته است شهروندان 
جهت بررسي و رفع مشــكل با كالنتري يا شــماره 110 پليس 

تماس بگيرند.
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خبر

وداعباتربیت

عبداهلل تربيت، نويســنده، مترجم و منتقد 
پيشكسوت كشور درگذشت.

به گزارش همشهري، تربيت متولد 1324در 
شهر رشت بود. او كه در رشته شيمي دانشگاه 
تهران فارغ التحصيل شده از دهه 50با نشريات 
سينمايي به عنوان مترجم و منتقد همكاري 

داشت.
عبداهلل تربيت مترجم 2كتاب مهم تئوريك 
ســينمايي به فارســي در دهه60 اســت. 
»نشانه ها و معنا« در ســينما اثر پيتر وولن 
كه تربيت آن را با همــكاري بهمن طاهري 
براي انتشارات ســروش ترجمه كرد. »فيلم 
به عنوان فيلم« اثر و.ف. پركينز كه نخستين 
بار انتشارات ماهنامه سينمايي آن را روانه بازار 
كتاب كرد. »مثل ها و پند هاي هندي«)نارندرا. 
ك.ســتي( از انتشارات خجســته و ترجمه 
فيلمنامه »مصيبت ژندارك« )كارل تئودور 
دراير( براي موزه ســينما از ديگر كتاب هاي 

ترجمه عبداهلل تربيت است.
همكاري با بهزاد رحيميان در انتشار راهنماي 
فيلم سينماي جهان از آخرين فعاليت هاي 

نوشتاري عبداهلل تربيت محسوب مي شود.

»بانويمحبوبمن«
رويصحنهمیآید

نمايش »بانوي محبوب من« به كارگرداني 
گالب آدينه در سالن اصلي تئاتر شهر روي 

صحنه مي رود.
به گزارش همشهري، گالب آدينه در سال۹۷ 
در نمايش شــيرهاي خان بابا ســلطنه به 
كارگرداني افشين هاشــمي بازي مي كرد و 
طي ســال هاي ۹2 تا ۹۷ نيز در نمايش هاي 
»بيوه هاي غمگين ساالر جنگ«، »سيندرال«  
و »سه گانه اورنگ« حضور داشت. اين بازيگر 
اين بار »بانوي محبوب من« را كارگرداني و 
روي صحنه مي برد كه خودش نيز بازنگري در 

نمايشنامه آن دارد.
اين نمايش براساس فيلم »بانوي زيباي من« 
به كارگرداني جورج كيوكــر و فيلمنامه اي 
از آلــن جي لرنر بــا اقتباس از نمايشــنامه 
»پيگماليون« اثر جورج برنارد شاو به صحنه 

مي رود.
تاكنون حضور نورا هاشمي و كامبيز اميني 
به عنوان بازيگران اصلي اين نمايش قطعي 
شده است و اسامي ديگر بازيگران به زودي در 

اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
داستان اين نمايش درباره استاد آواشناسي 
دانشــگاهي است كه با دوســت زبانشناس 
خود شرط مي بندد تا دختر گلفروش و عامي 
لندني را تبديل به بانويي متشخص كند تا در 

مهماني هاي اشرافي بدرخشد.
البته به گفته مشاور رســانه اي اين نمايش، 
تمرينات »بانوي محبوب من« از 18 مرداد 
سال گذشته آغاز شده و قرار است با حضور 
60هنرمند تئاتر و موسيقي در پاييز 1400 در 
سالن اصلي مجموعه تئاترشهر روي صحنه 

برود.

حــوزه هنــري، به عنــوان 
بزرگ ترين سينمادار كشور، گزارش

در جريان ركود ناشي از كرونا 
متحمل ضرر و زيان شده و صحبت هاي اخير 
مسئوالن آن بيانگر اين است كه اين نهاد به 
تمام شدن هرچه زودتر اين وضع و بازگشت 
تماشاگران به سالن هاي سينما عالقه مند 
است. البته، در ساليان گذشته، خودداري 
حوزه هنــري از اكران برخــي فيلم ها در 
سالن هايش نشان داده آنچه براي اين نهاد از 
سودآوري اقتصادي مهم تر است، حمايت از 
تفكري خاص در سينماست. چند روز پيش، 
معاون سينمايي حوزه هنري از ارائه طرح 
حمايت از آثار ســينمايي و زنجيره توزيع 
سينماي ايران به سازمان سينمايي كشور 
براي برون رفت از وضعيــت ركود اكران در 
ســينماها خبر داد. پيش تر هم مديرعامل 
مؤسسه بهمن سبز كه بخش سينماداري 
حوزه هنري محســوب مي شود اعالم كرد 
سينماها با پخش بازي هاي آسيايي فوتبال، 
دربي و مناظــرات تلويزيونــي انتخابات 
مي توانند از حالت انفعال خارج شوند. آيا اين 
صحبت ها را بايد نشانه اي از اين تلقي كرد كه 
حوزه هنري به دنبــال تغيير رويكردش در 

سينماداري است؟

مداخلهبيمنفعتاست؟
حال و روز بد ســينماي ايران باعث شــده 
كه هر كــس بــراي بهبود آن نســخه اي 
بپيچد. دبير جشنواره جهاني فيلم فجر از 
ضرورت برگزاري جشــنواره جهاني فجر 
براي »اكوسيســتم ســينما« دم مي زند؛ 
يك سينمادار دادن قليان و اكران عاشقانه 
در ســينما را راه حل رونق مي داند؛ راه حل 
انجمــن ســينماداران حمايــت دولتي 
2ميلياردي از هر فيلمي است كه پيشقدم 
اكران شود و مديرعامل مؤسسه بهمن سبز 
هم پخش فوتبال و مناظره هاي انتخاباتي 
را از اكران فيلم هاي ســينمايي جذاب تر 
مي داند. چندي پيش بود كه سيدمصطفي 
حسيني، مديرعامل »مؤسسه بهمن سبز« 
كه زيرمجموعــه حوزه هنري اســت، در 
گفت وگو با مهر گفت: »سينماها در دوران 
تازه بايد پيشــروي اكران باشند و منتظر 
تقاضا از طرف تهيه كننده نايستند. هرگونه 
پيشنهادي نظير پخش بازي هاي آسيايي 
فوتبال، دربي و مناظرات تلويزيوني انتخابات 
مي تواند سينماها را از حالت انفعال درآورد. 
امروز گفته مي شود بيش از 300فيلم پشت 
صف نمايش هستند، اما هيچ گونه تكاپويي از 
سوي طرف تقاضا و تهيه كنندگان نمي بينيد 
و مشخص نيست در انتظار چه چشم انداز 
روشني هستند درحالي كه تجربه نشان داد 
نمي توان خيلي دل به حمايت ها و يارانه هاي 

دولتي بست«. وي با ناگزير دانستن جراحي 
در ســينماي ايران براي بازگشت رونق به 
آن در ادامه گفته بود: »واقعيت آن اســت 
كه سازوكارهاي نمايش فيلم در سينماي 
ايران با ساختارهاي فرسوده و آن ايده هاي 
قديمي كه در بهترين حالت منجر به نمايش 
۷0-60 فيلم در طول ســال مي شد، براي 
دوران تازه پس از كرونا از كار افتاده اســت 
و منطقي نيست. اين مسئوليت شوراهاي 
تخصصي و متوليان سينمايي است كه به 
جاي اطالع رســاني صرف در حوزه سينما 
به فكر طراحي و اجراي ساختارهاي نوين 
براي دوران تازه باشــند تا بلكه باري از اين 
صف شــلوغ اكران كم كنند. من معتقدم 
براي دوران پس از كرونا ســينماداراني كه 
طي 2 سال خسارت ســنگين ديدند بايد 
نبض اكران را در دست بگيرند و حق انتخاب 
داشته باشند تا از ميان حجم انبوه فيلم هاي 
در صف و بعضاً نامناســب و ضربه زننده به 
گيشه سينما، به احترام ساليق مخاطب و در 
راستاي بازگشت مخاطب دست به گزينش 
بزنند و بازيگــر اصلي اين عرصه باشــند. 
همانطور كه ماهيت اصلي سينما در دنيا يا 
مبتني بر نمايش آثاري با پروداكشن سنگين 
و مناسب پرده عريض است كه ارزش تماشا 
در سالن سينما را داشته باشند يا به لحاظ 
گســتره و طيف مخاطب، حجم انبوهي از 
مخاطب را تحت پوشش قرار دهند، در ايران 
نيز بايد دست به جراحي در اين چرخه زد.« 
حسيني در جايي از صحبت هايش نكته اي 
گفته بود كه چه بسا مديران باالدستي او در 
حوزه هنري بايد بيش از ديگران به آن توجه 
كنند؛ »اكران فيلم و سالن داري با شيوه هاي 
ورشكســته و از كارافتاده قديمي آن هم با 
انواع مداخله از قيمت گذاري تا انتخاب فيلم 
ديگر نه به نفع مخاطب و نه به صرفه است.« 
مديرعامل مؤسسه بهمن سبز در حالي اين 
حرف را زده كه حوزه هنري در طول ساليان 
گذشــته، چه در امر توليد، توزيع و نمايش 
فيلم و چه در امر سالن ســازي و بازسازي 

سالن هاي فرســوده، بيش از عايدي مالي 
به ترويج تفكر مطلوبــش عالقه مند بوده و 
نشان داده عمال اســتانداردهاي اقتصادي 
بنــگاه داري برايش در اولويت نيســت. اما 
آيا اين نگاه در حــوزه هنري در حال تغيير 
اســت يا بزرگ ترين ســينمادار كشور به 
افزايش اثرگذاري اش در سياست هاي كالن 

سينمايي كشور اميد بسته است؟

موافقتسازمانســینمایيارشادبا
سازمانسینمایيحوزههنري

چندي پيــش، در آيين افتتــاح پرديس 
سينمايي »عصر جديد« گرگان كه سينمايي 
متعلق بــه حوزه هنري اســت، حميدرضا 
جعفريان، معاون ســينمايي حوزه هنري، 
از ارائه طــرح حمايت از آثار ســينمايي و 
زنجيره توزيع ســينماي ايران به سازمان 
سينمايي كشور براي برون رفت از وضعيت 
ركود اكران در سينماها خبر داد. جعفريان 
در اين مراســم ضمن ابراز اميدواري براي 
شكوفايي سينماهاي حوزه هنري با توسعه 
زيرساخت ها در استان هاي مختلف، سه مانع 
اصلي براي رونق سينمايي كشور را ويروس 
كرونا، تمايل نداشــتن صاحبان فيلم ها به 
اكران آثارشــان در شرايط موجود و كاهش 
تبليغات آثار سينمايي در رسانه ملي دانست 
و عنوان كرد: »اميدواريم با همكاري سازمان 
صداوسيما تبليغات آثار سينمايي از سرگرفته 
شود.« به گفته جعفريان، طرح حمايت از آثار 

سينمايي و زنجيره توزيع سينماي ايران در 
معاونت توزيع سازمان سينمايي حوزه هنري 
طراحي شده و رئيس سازمان سينمايي نيز 
موافقت اوليه خود را با آن اعالم كرده است. اما 
اين طرح چيست؟ جعفريان در اين باره گفته: 
»اين طرح بسته اي تشويقي براي صاحبان 
آثار است تا با استفاده از سرمايه در گردش 
به جاي تخصيــص يارانه دولتــي به تعداد 
محدودي فيلم با رويكــرد عادالنه و رقابتي 
زمينه افزايش تقاضا براي اكران و بازگشت 
سرمايه صاحبان آثار فراهم شود. ما آمادگي 
داريم تمامي ظرفيت هــاي توزيعي حوزه 
هنري را براي عادي سازي شرايط و عبور از 
دوران گذار تعطيلي سينما تا بازگشت كامل 
مخاطب و احياي چرخه اكران به كار گيريم.« 
ظاهرا سازمان سينمايي حوزه هنري براي 
اجراي اين طرح بسيار مصمم است و حتي 
جعفريان زمان اجراي آن را هم مشــخص 
كرده است؛ »اجراي اين طرح براي حداقل 
20فيلم برنامه ريزي شده و از ابتداي تيرماه 
آغاز خواهد شــد تا هم زمينه حضور مجدد 
مخاطب در سينما فراهم شود و هم بتوان از 
صف شلوغ اكران سينماها كم كرد.« تا تيرماه 
تكليف انتخابات رياست جمهوري مشخص 
شده و مديران فعلي سازمان سينمايي ارشاد 
هم ديگر وقتي براي اجــراي طرح تازه اي 
نخواهند داشت. پس شايد موافقت سازمان 
سينمايي ارشــاد با طرح حوزه هنري تنها 

گزينه روي ميز بوده است.

حمایــتدر4ســطحازفیلمهاي
كمتوقع

پنجشنبه گذشــته، حميدرضا جعفريان 
در برنامه »ســينمامعيار« راديو گفت وگو 
از طرح حوز هنــري رونمايي كرد و گفت: 
»به اين نتيجه رســيديم در شرايطي  كه 
تهيه كنندگان آثــار پرمخاطب راضي به 
نمايش آثــار خود نيســتند و نمي توانند 
ريسك اكران در اين شــرايط را بپذيرند، 
ســراغ آثاري برويم كه با سرمايه معقولي 
ساخته شده باشــند و سازندگان شان از 
آن انتظار ركوردشكني و فروش آنچناني 
نداشته باشند و با رعايت اصل سرمايه در 
گــردش، به جاي اختصــاص يارانه رانتي 
دولتي، در چهار ســطح خدماتي مختلف 
)از اكران در سينماها و اكران آنالين گرفته 
تا نمايش خانگي و تبليغات تلويزيوني( كه 
بعدا مشــروح آن را اعالم مي كنيم، از آنها 
حمايت كنيم. هم اكنــون 5 فيلم موافقت 
خود را با اين طرح اعــالم كرده اند و بعد از 
جلسه اي كه با آقاي انتظامي داشتيم، وزارت 
ارشاد هم به نظرم با اين پيشنهاد موافقت 
كند.« جعفريان در ايــن برنامه اين ادعا را 
رد كرد كه حوزه هنري از طريق اين طرح 
به دنبال تحريم برخي فيلم ها و جهت دهي 
به اكران اســت و هدف اصلي حوزه هنري 
را رونق ســينما در مفهوم عام دانســت و 
گفت: »مسئله ما اتفاقا نمايش فيلم و رونق 
سينماهاســت و معتقديم هر نظري هم 
هست بايد در فرايند رسمي دريافت پروانه 
نمايش طي تعامل با وزارت ارشاد صورت 
پذيرد. در شأن حاكميتي ما و وزارت ارشاد 
در اين موضوع همگام هستيم.« در نهايت، 
جعفريان درباره تحريم برخي فيلم توسط 
حوزه هنــري در گذشــته چنين توضيح 
داد: »من معتقدم وقتــي حوزه هنري در 
يك چارچوب اقتصادي و فعاليت منظم و 
درست به عنوان يك بازيگر و كنشگر فعال 
)و نه يك نهاد حاكميتي صرف( وارد عرصه 
سينما شــود، هيچ مشكلي پيش نخواهد 
آمد.« طرح حوزه هنــري براي اكران گويا 
بر حمايت از آثار كم توقعي استوار است كه 
به دنبال فروش در گيشه نيستند و چه بسا 
در توليد به سود رسيده اند. پرسش اصلي 
اينجاست؛ چنين فيلم هايي از جذابيت الزم 

براي داغ كردن تنور اكران برخوردارند؟ 

یاوریگانه
روزنامه نگار

احسانزیورعالمتئاتر
روزنامه نگار

چرادرایرانبكتناممكنميشود

نمايش »مرفي« به كارگرداني نگين ضيايي پس از كش وقوس هاي عصر 
كرونا، در چهارمين بزنگاه موفق به اجرا مي شود. با شناخت نزديكي كه از 
گروه داشتم، مي توانستم حدس بزنم كه نمايش قرار است به چه نحوي 
روي صحنه اجرا شــود و البته فيلمي از اجرا – كمي متفاوت از نسخه 
كنوني – موجب شد تا از بسياري دوستان، خواهان تماشاي نمايش شوم؛ 
اما به دور از تعجب با نوعي نگاه مشترك روبه رو شدم؛ نوعي سردرگمي 
مبني بر اينكه نمي دانيم آنچه ديديم خوب است يا بد. با كمي حذف و 
اضافه مي توان مدعي شد اين حس را عموم مخاطبان در تماشاي آثار 
ساموئل بكت در ايران تجربه مي كنند. مخاطب حتي در مواجهه با »در 
انتظار گودو« نمي داند سرگرم شده، تنبيه شده يا آموزش ديده است. 
آنان با پديده اي روبه رو شده اند كه احساسات را دچار خروش همچون 
تراژدي هاي شكسپيري يا ملودرام هاي فرانسوي نمي كند. همه  چيز در 

يك ركود نفس خالصه مي شود.
به نظر مي رسد جهاني كه بكت براي ما مي آفريند آشنا نيست. نمي توان 
نشانه هاي آن را در جهان زيسته ايراني يافت. براي موجود ايراني 2مرد 
در بيابان و يك درخت خشكيده هيچ معنايي ندارد. براي ايراني مردي كه 
مدام به نوارهاي ضبط شده گوش فرامي دهد و اندكي ميگساري مي كند 
تهي از معناست. مخاطب ايراني عادت به يافتن معنا دارد و در برخورد 
با يك پديده مي خواهد بداند معناي آن چيست. حتي در كمدي هاي 
ســاده انگارانه الله زاري، آنچه خنده را موجب مي شود همين توليد و 
دريافت معناست. كدهاي تصويري و كالمي به مخاطب مي گويد اثر از چه 
حرف مي زند و گاهي اوقات بدون استفاده از تكنيكي خاص، همين اعالم 
نشانه خنده دار مي شود. براي مثال بارها تجربه خنده هاي سرخوشانه 
مخاطب پس از شنيدن تكه كالم سياستمداري در دهان بازيگر كمدي 
را شاهد بوده ام. از ديد مخاطب همين كه تكه كالم از جايگاه اصلي خود 
خارج شده و در جايي متفاوت بيان مي شود كمدي است. اما چرا بكت 
براي او كمدي نمي شود؟ وقتي متون بكت را مي خوانم نه قهقهه، بلكه 

لبخندي ريز بر لبم ظاهر مي شود.
اين مسئله درباره نمايش مرفي نيز صادق است. اقتباس از يك داستان 
نه چندان شناخته شــده از بكت با همان متر و معيارهاي بكت درباره 
گروهي شــبه كارآگاه در جست وجوي شــخصيتي به نام مرفي. اصاًل 
مشخص نيست براي چه به دنبال مرفي مي گردند يا آن كه مرفي كيست. 
مرفي همانند همان گودو است با اين تفاوت كه حضور فيزيكي دارد، 
حرف مي زند و بازيگر تئاتر اســت. همه  چيز در بخش توالت هاي يك 
تماشــاخانه مي گذرد و تعقيب و گريزي بي هدف و بي معنا – به زعم 
بيننده – در عرض يك ســاعت رخ مي دهد. گره گشايي چنداني هم 
در پايان رخ نمي دهد. مخاطب خود را هاج وواج در برابر اثري مي بيند 
كه معنايي برايش توليد نكرده يا حداقل به او نگفته اثر در تقابل با كدام 
رخداد روز توليد شده اســت. منظورم از رخداد صرفاً رخداد سياسي 
يا اجتماعي نيســت؛ بخش مهمي از اين رخدادها به وضعيت اخالقي 

جامعه بازمي گردد.
از قضا وضعيت مرفي به لحاظ معنايي به وضعيت اخالقي جامعه ايران 
بازمي گردد. بي معنايي موجود در نمايش كه بدل به مضحكه مي شود؛ 
اما نمي تواند قهقهه بيافريند، همان چيزي اســت كه امروز در زيست 
اجتماعي و سياســي تجربه مي كنيم. فقدان معنا و يا غرق شــدن در 
بي معنابودگي جامعه ايراني، درگير عبث بودگي زيســت و سرگيجه 
تهوع آوري كه چرا زندگي مي كنم. اين موضوع چندان در مرفي پنهان 
نيست؛ اما مخاطب ايراني توان انديشيدن به وضعيت خويش ندارد. او 
به دنبال بازنمايي پديده هاي عيني است، نه وضعيت ذهني خويش. براي 
او صحنه مارپيچ سرگيجه آور نمايش صرفاً بازنمايي سيرك است، نه 
وضعيت اجتماعي انسان ايراني. با هجويه توالت ها برايش صرفاً مكاني 
آشــنا در جايي همانند تئاترشــهر – محل اجراي نمايش – است، نه 
استعاره اي از زيست ما. براي او حضور مردها در توالت زنانه فاقد معناست. 
نمي تواند اختالط توالت ها را دال بر اختالط حريم ها در عصر حاضر بداند. 
چون نشانه ها صريح نيست يا بهتر است بگويم ضيايي و شايد بكت مدام 
از ارائه نشانه طفره مي روند. قرار است نمايش در يك سرخوشي توأم با 
فانتزي ارائه شود و اين مانع ديگري براي مخاطب ايراني است. جامعه 
ايراني تهي از فانتزي است. حتي شخصاً با وجود عالقه وافر به فانتزي و 
ژانرهاي علمي-تخيلي در عالم هنر، در تقابل و ستيز با وضعيت فرهنگي 
و اجتماعي روز، احساس تهي شدگي از فانتزي مي كنم. برايم انيمه هاي 

ژاپني بي معني مي شوند و طعم و مزه سابق را نمي دهد.
مرفي تالشي براي گريز از اين وضعيت تلخكامي جامعه ايراني است. 
در دلش نقد وضعيت بشري به سبك بكت دارد؛ اما روح سازندگان اثر 
متمايل به آفرينش خيال است. اينكه هميشه معنا الزم نيست. گاهي 
وقت ها بايد خود را از اين وضعيت اسارت بار رها كرد و در فانتزي سپري 
كنيم. به نظر مي رسد بخش مهمي از فقدان كمدي در آثار ايراني بكت، 
همين حذف فانتزي اســت. ايراد مهم آنجاست كه در ايران فانتزي به 
بخش كوچكــي از ادبيات يا هنر تقليل يافته اســت و حتي ديگر فرم 
فانتاستيك »رؤياي شب نيمه تابستان« هم در مخيله خيال ساز محلي 

از اعراب ندارد.

 ناخدا برای اکران
 آيا نقش حوزه هنري در »اكوسيستم« 

سينماي ايران بيشتر مي شود

موازي کاري با »هنر و تجربه«؟
كهكاركردشتاحدوديمشابه حوزههنريتنهابرايرونقاكرانطرحنداردوباراهاندازيپخشاختصاصيآثارفیلمسازانجوانـ
بهدنبالنقشآفرینيگستردهتردرمعادالتسینمايایراناست.بهاینمنظور»پخشرویش«توسط »گروههنروتجربه«استـ
سازمانسینمایيحوزههنريراهاندازيشدهوجعفریاندربارهآنگفته:»وجودپردیسهايچندسالنهحوزههنريدراستانهادر
كنارراهاندازيپخشتخصصيآثارهنرمندانجوانامكانيرافراهمميآوردتافیلمهاينیمهحرفهايتولیدشدههمفرصتاكران
پیداكنند.دراینپخشاوالًایجادبستريبرايعرضهآثارفیلمسازانجوانوكمكبهرشدآنهادرمسیرمعرفيبهسینمايحرفهاي
وثانیاًرسیدناینآثاربهمخاطبواقعيبهدورازایجادسینمايمحفليمحوركلياست.امیدواریمتحققاینپخشدركناربرگزاري

رویدادهايآموزشيوپاتوقهايفرهنگيفرصتمناسبيبراياستعدادیابيورشدفیلمسازانجواندراستانهاایجادكند.«
متوليسینمادرایرانظاهراسازمانسینمایيوزارتفرهنگوارشاداسالمياست،امادرعملنهادهايمختلفيدرتعیینسرنوشت
سینمايایراننقشآفرینيميكنند.سینمادرایرانعرصهاياستكههرمرجعونهاديكهازقدرتوامكاناتبرخوردارباشدميتواند
سنگيسرراهآنبیندازدیامانعيازپیشپایشبردارد.سالهاستكهسینماگرانوحتيمدیرانسینمایيازتصمیمهایيكهخارجاز
سینمابراياینحوزهمحبوبفرهنگيگرفتهميشودگلهميكنندواینوضعیترابهضررسینماميدانند،امابستهبودندستشان
بارهاآنهارابهسمتمصالحهیاكوتاهآمدنازمواضعشانسوقدادهاســت.دراینوضعیت،چهبساحوزههنريچشمبهانتخاب
ریاستجمهوريداردوامیدواراست،بارويكارآمدننامزديخاص،اكوسیستمسینمايایراننقشپررنگتريداشتهباشدوضمن

ترویجآنچهمطلوبميپندارد،بهدرآمدزایيازگیشههمبرسد.
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فقدان مدير فرهنگی محبوب 
علي مرادخاني، مدير باسابقه فرهنگي، ديروز در 63سالگي به دليل ابتال به كرونا درگذشت

عليمرادخانيازمدیرانباسابقهفرهنگيكشوردرگذشت.
بهگزارشهمشهري،بیشترازیكسالازشیوعویروسكرونا
ميگذردوهنوزاینویروسجانافرادزیــاديراميگیرد.
عليمرادخانيكهمعاونتهنريوزارتارشادرادردورهاول
ریاستجمهوريروحانيبرعهدهداشــتهمروزگذشتهاز
دنیارفت. عليمرادخانيحــدودیكماهپیشبهدلیلابتالبه
ویروسكرونابهمدت3هفتهدربیمارستانبستريشدوپس
ازیكهفتهبهدلیلعوارضناشيازاینبیماريباردیگرراهي
بیمارستانشد.اوپسازتحملچندروزبیماريدرنهایتصبح
روزدوشــنبه)۱۷خردادماه(دارفانيراوداعگفت. مرحوم

مرادخانيفارغالتحصیلرشتهروانشناسيازدانشگاهتهران
بود.اوپسازپایانتحصیالتش،باحضوردرشغلهايمدیریتي
فعالیتحرفهايخودراادامــهدادكهازجملهآنهاميتوانبه
مدیریتتولیدفیلموعكسوزارتفرهنگوارشاداسالمي،
مدیریتهمكاريهايسمعيوبصريوزارتفرهنگوارشاد
اسالمي،مدیریتمركزآموزشفیلمسازي،مدیرمركزموسیقي
وزارتفرهنگوارشاداسالمي،مشاوروزیرفرهنگوارشاد
اسالمي،معاونهنريوزیرفرهنگوارشاداسالميومدیریت
موزهموسیقياشارهكرد.تاسیسخانهموسیقيایرانازدیگر

اقداماتعليمرادخانيدردورانحیاتشمحسوبميشود.
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كيوسك

 به فاصله كوتاهي پس از پايان جنگ غزه 
و بازتــاب گســترده آن در مهم تريــن گزارش

رسانه هاي بين المللي، نيروهاي امنيتي 
رژيم صهيونيســتي برنامه ســازمان يافته اي را براي 
بازداشت فعاالن اجتماعي و خبرنگاران فلسطيني در 
شــهر قدس آغــاز كرده اند. نقطــه اشــتراك تمام 
بازداشتي ها، نقش پررنگي است كه اين افراد در پوشش 
تحوالت مرتبط با مسجداالقصي، منطقه شيخ جراح، 
جنگ غزه و ايجاد موج عمومي در شبكه هاي اجتماعي 

عليه اسرائيل داشته اند.
جالب آنكه تحركات جديد دستگاه هاي امنيتي رژيم 
صهيونيستي به اين سطح محدود نمي شود چراكه به 
نوشته روزنامه العربي الجديد، حتي برخي از چهره هاي 
حاضر در اعتراضات خياباني عليه اســرائيل نيز پس از 
شناسايي به تدريج دستگير شده اند. عبدالباري عطوان، 
ســردبير روزنامه رأي اليوم، اين تحركات را »انتقامي 
خاموش« از مقاومت تاريخي مردم فلســطين مقابل 
وحشــيگري هاي رژيم صهيونيســتي در قدس و غزه 
توصيف كرده اســت؛ انتقامي كه ممكن است در سايه 
بي توجهي رســانه ها و نهادهــاي بين المللي ابعادي 

نگران كننده داشته باشد.

نماد جديد مقاومت مدني عليه اشغالگري
سال2011 روزنامه گاردين براي نخستين بار تصاويري 
را از دوكودك دوقلوي فلســطيني بــه نام هاي مونا و 
محمد منتشر كرد كه با بياني شيوا و قابل توجه از تالش 
رژيم صهيونيستي براي ســيطره بر خانه ها و مناطق 
زندگي خود سخن مي گفتند. اكنون پس از 10سال، 
نام اين دو جوان اينك 23ســاله به نمادي جديد براي 
مقاومت مدني شهروندان فلســطين عليه اشغالگري 

اسرائيل تبديل شده است.

مونا و محمد الكرد، فرزندان يكي از خانواده های منطقه 
شيخ جراح هستند؛ منطقه اي كه دادگاه و ارتش رژيم 
صهيونيستي اصرار دارند به رغم اسناد و شواهد تاريخي 
فراوان مبني بر اصالت عربي و اسالمي آن، تخليه شود و 
به طور كل در اختيار شهرك نشينان يهودي قرار گيرد. 
اين دوجوان با اســتفاده از تلفن هاي همراه و صفحات 
اينستاگرام خود، نقش مهمي در پوشش وقايع منطقه 
شيخ جراح پيش از آغاز جنگ غزه داشتند؛ وقايعي كه 
موجي از خشــم و نارضايتي را نه تنها در سطح جوامع 

عربي، بلكه سراسر جهان به دنبال داشت.
حاال و پــس از فروكش كــردن تحــوالت ميداني و 
بازتاب هاي رسانه اي آن، به نظر مي رسد دستگاه هاي 
امنيتي رژيم صهيونيستي به دنبال انتقام از اين دوجوان 
و تمامي فعاالني هستند كه با مقاومت مدني خود، مانع 
از اجراي تصميم دادگاه عالي اســرائيل براي منطقه 
شيخ جراح شــدند. بر اين اساس، رســانه هاي محلي 
ظهر روز شــنبه از يورش نيروهــاي امنيتي به منزل 
خانواده الكرد و بازداشت مونا، دختر جوان اين خانواده 
خبر دادند. در ادامه و با گذشــت حدود يك ســاعت، 
محمد، فرزنــد ديگر اين خانواده نيز بــا حكم دادگاه 
رژيم صهيونيستي دستگير شد. اگرچه فشارهاي اخير 
اسرائيل عليه فعاالن مدني در قدس تا حد زيادي دور 
از چشم رسانه ها قرار داشت اما بازداشت اين دوجوان 
بار ديگر قدس و منطقه شــيخ جراح را در مركز توجه 
افكار عمومي قرار داد؛ به گونه اي كه با گذشــت چند 
ساعت هشتگ آزادي مونا و محمد به يكي از ترندهاي 
اصلي در شبكه هاي اجتماعي اينســتاگرام و توييتر 

تبديل شد.
سرانجام اين دوجوان، عصر روز يكشنبه با پيگيري هاي 
وكال و فشار افكار عمومي به قيد وثيقه آزاد شدند. مونا 
الكرد بالفاصله پــس از آزادي در اينســتاگرام خود با 
انتشار تصويري از منطقه شيخ جراح نوشت: »اين خانه 
من است، اين خيابان من است، اين سرزمين من است... 

هرگز نمي رويم!«

تالش بي سابقه براي خاموش كردن خبرنگاران
اگرچه فشارهاي ســازمان يافته عليه شــهروندان و 
فعــاالن مدني، امــري متعــارف در رفتارهاي رژيم 
صهيونيستي است اما دستگيري خبرنگاران رسانه هاي 
خارجي بدون شك تحولي مهم در تحركات اين رژيم 
به شمار مي رود. نيروهاي امنيتي اسرائيل روز يكشنبه 
و همزمان بــا تجمع مردم و نمايندگان رســانه ها در 
مقابل خانه الكرد در شــيخ جراح، جيــوارا البدري، 
خبرنگار شــبكه الجزيــره را بدون هيــچ توضيحي 
دستگير كردند. انتشار تصاويري از لحظات دستگيري 
اين خبرنگار كه در مراحل پاياني با ضرب و شتم وي 
توســط نيروهاي امنيتي همراه بود موج جديدي از 
خشــم و نگراني را در شــبكه هاي اجتماعي عربي و 
بين المللي به همراه داشت. پليس رژيم صهيونيستي 
پس از گذشت چندين ساعت سرانجام اعالم كرد علت 
بازداشــت وي، همكاری نكردن با نيروهاي ميداني و 
خودداري از پاسخ هاي صريح به ســؤاالت آنان بوده 

است.
اما اين روايت ســاختگي موفق نشــد موج خشــم 
عمومي در شــبكه هاي اجتماعي و رســانه ها را مهار 
كند چرا كه تصاوير منتشرشده از لحظات دستگيري 
جيوارا البدري نشان مي داد او مستقيما و بدون هيچ 
گفت وگويي از ســوي نيروهاي امنيتي مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته و با استفاده از زور به داخل خودروي 
گشت نظامي منتقل شده است. البدري به فاصله چند 
ساعت بعد و با پيگيري هاي مستمر وكال و نمايندگي 
دفتر شبكه الجزيره آزاد شد اما براساس حكم قاضي، 
تا 15روز حق پوشــش خبري در شهر قدس را ندارد. 
شــبكه الجزيره با صدور بيانيه اي ضمن محكوميت 
اين تصميم اعالم كرد قرار منع پوشــش خبري براي 
خبرنگار اين شــبكه، نشــانه اي از موفقيت الجزيره 
و ســاير رســانه ها در روايت واقعيت هاي ميداني و 
جلوگيري از تدوام نقض حقوق بشــر توســط رژيم 

اشغالگر قدس بوده است.

نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي موج گسترده اي از فشارها عليه 
شهروندان فلسطيني را پس از جنگ 11روزه آغاز كرده اند

سركوب در قدس، بعد از جنگ در غزه

آمريکا اعالم كرد ۷۵۰ هزار دوز واكســن كرونا 
به تايوان اهدا می كند. ژاپن نيز يک ميليون دوز 
واكسن به تايوان ارسال خواهد كرد. اين اقدام 
آمريکا و ژاپن سبب نارضايتی پکن شده است. 
چين تايوان را بخشی از كشــور خود می داند. 
اهداي واكسن از سوي آمريکا به تايوان، همزمان با 
سفر يک هيات آمريکايی متشکل از اعضای حزب 
دموكرات و جمهوری خواه به اين كشــور انجام 
مي شود. واشنگتن مهم ترين متحد بين المللی 
تايوان محسوب می شود اما به طور رسمی روابط 

ديپلماتيک با اين كشور ندارد.

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريکا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

معماي منشا كرونا

 آمريکا به تايوان واكسن
 اهدا مي كند

يو اس اي تودي در گزارشي به ابهاماتي پرداخته كه 
همچنان در مورد منشا شيوع ويروس كرونا وجود 
دارد. اين روزنامه نوشته كه عدم اطالع دقيق از 
منشا ويروس ، نشــان مي دهد كه سازمان هاي 
اطالعاتــي آمريکا آنقدرها هــم كه تصورش 
مي رفت، به تحوالت چين اشــراف اطالعاتي 
ندارند. غيبت جاسوس هاي سازمان سيا در خاك 
چين، پاشنه آشيل نهادهاي اطالعاتي آمريکا به 

شمار مي رود. 

جهان نما

نسل كشي خاموش مسلمانان در چين

سياســت هاي كنترل زاد و ولد در چين احتماال در 20سال آينده 
جلوي تولد 2.6تــا 4.5ميليون كــودك مســلمان را در منطقه 

سين كيانگ خواهد گرفت.
به گزارش رويترز، براســاس تحقيقات يك پژوهشــگر سرشناس 
آلماني، اين رقم معادل يك ســوم زاد و ولد پيش بيني شده در اين 

منطقه در اين بازه زماني است.
اطالعات رويترز، نتايج يك گزارش منتشر نشده پيشين را هم كه 
توسط مقامات دولتي چين و محققان دانشگاهي اين كشور انجام 
شده و هدف آن بررســي تأثيرات سياست هاي كنترلي چين در 
مسئله نرخ زاد و ولد در سين كيانگ بوده، شامل مي شود. براساس 
آن تحقيقــات كه نتيجه اش به صورت عمومي منتشــر نشــده، 
سياست هاي دولت چين نرخ زاد و ولد را در منطقه سين كيانگ 
بين سال هاي 2017تا 2019ميالدي، 48.7درصد كاهش داده 

است.
تحقيقات آدريان زنز، پژوهشگر سرشناس آلماني در حالي منتشر 
مي شود كه كشــورهاي غربي بيشتري خواســتار تحقيق درباره 
نسل كشي احتمالي مسلمانان در سين كيانگ شده اند. چين به شدت 

اين اتهام ها را رد كرده است.
اين نخستين بار اســت كه پيامدهاي سياســت هاي كنترل زاد و 
ولد چين در درازمدت روي جامعه مسلمانان سين كيانگ بررسي 
مي شود. گروه هاي حقوق بشري، محققان و برخي ساكنان منطقه 
گفته اند كه اين سياست ها شــامل محدوديت جديد تولد نوزاد در 
ميان اويغورها و ديگر اقليت مســلمان، انتقــال كارگران به ديگر 
مناطق و محبوس كردن حدود يك ميليون اويغور در شــبكه اي از 

كمپ هاي دولتي است.
زنز به رويترز گفته اســت: »اين پژوهش ها و تحليل ها هدف اصلي 
چيــن از برنامه هاي بلندمدت بــراي جمعيت اويغورها را نشــان 

مي دهد.«

دولت چين به صورت رســمي هيچ هدفي بــراي كاهش جمعيت 
اويغورها و ديگر اقليت هاي مسلمان چين اعالم نكرده است. با اين 
حال زنز، براساس داده هاي زاد و ولد، نسبت نژادي و پژوهش هاي 
جمعيت شناختي محققان و مقامات چيني، تخمين زده است كه 
اين سياست ها در نهايت باعث افزايش جمعيت نژاد چيني هان، از 

8.4درصد به 25درصد خواهد شد.
چين پيش تر گفته است كاهش نرخ تولد اويغورها در اين منطقه، 
به خاطر اعمال كامل سياست هاي منطقه اي زاد و ولد و همينطور 
افزايش شــاخص هاي ســطح زندگي مردم ازجمله افزايش سرانه 

درآمد آنها بوده است.
وزارت خارجه چين با اشاره به اين مسئله گفته است كه كاهش نرخ 
زاد و ولد بين سال هاي 2017تا 2019»بازتاب شرايط واقعي« اين 
منطقه نيست و نرخ تولد در ميان مســلمانان همچنان از نژاد هان 

بيشتر است.
زنز كه پژوهشگري مســتقل در »بنياد يادبود قربانيان كمونيسم« 
در واشنگتن است، پيش تر هم به خاطر تحقيقات خود درباره رفتار 
دولت چين با مسلمانان در سين كيانگ، به شدت مورد انتقاد پكن 
قرار داشته است. در واقع گفته مي شــود او كسي است كه دنيا را با 

وضعيت اقليت مسلمان در سين كيانگ آشنا كرده است.
وزارت خارجه چين زنز را متهم كرده است كه با داده هايش مردم 
را گمراه مي كند و در پاسخ به درخواســت رويترز براي اظهارنظر 
درباره تحقيقات اخير او گفته كــه الزم نمي بيند كه به دروغ هاي 

او پاسخ بدهد.
پژوهش اخير زنز بعد از بررســي، براي چاپ در فصلنامه پژوهشي 

»مطالعات آسياي مركزي« تأييد شده است.
رويترز هم اعالم كرده است كه تحقيقات زنز را با بيش از 10 نفر از 
كارشناسان تحليل جمعيت و سياست هاي جلوگيري از زاد و ولد 
و وكالي بين المللي حقوق بشر به اشــتراك گذاشته و همگي آنها 

محتواي اين تحقيقات را از نظر علمي تأييد كرده اند.
نتايج اين تحقيق درباره كنتــرل و محدود كردن زاد و ولد در ميان 
مسلمانان در سين كيانگ، در تقابل آشــكار با سياست هاي كالن 

چين در اين حوزه قرار دارد.
هفته گذشــته، دولت چين اعالم كرد كه زوج ها مي توانند به جاي 
2 فرزند، 3 فرزند داشته باشــند. بعد از كنار گذاشتن سياست تك 
فرزندي در سال 2016، اين بزرگ ترين تغيير در سياست كنترل زاد 
و ولد در چين به شمار مي رود. دولت چين، در بيانيه خود در اين باره 

به هيچ نژاد خاصي اشاره نكرده است.
وقتي كه سياست دو فرزندي حاكم بود، در مناطق دورافتاده اين 
قانون چندان سختگيرانه رعايت نمي شد و اقليت ها مي توانستند 3 
فرزند هم داشته باشند. با اين حال به نظر مي رسد اين سهل گيري 
حاال عليه اويغورها و مســلمانان در سين كيانگ به كار گرفته شده 
و براســاس تحقيقات جداگانه اي كه آدريان زنز انجام داده، جرم 
تعدادي از مســلماناني كه در كمپ هاي دولتي در كاراكاكس در 
جنوب سين كيانگ زنداني شــده اند، نقض قوانين زاد و ولد بوده 

است.
برخي از مردم اويغور گفته اند كه اعضاي درجه يك خانواده آنها 
صرفا به خاطر اينكه تعداد بيشــتري فرزند داشته اند در كمپ ها 
زنداني شده اند. هرچند مقامات چيني سختگيري هاي جديد را 
تأييد نكرده اند، اما آمارها از ادعاها در اين زمينه حمايت مي كند؛ 
براي نمونه، نرخ زاد و ولد در ميان اقليت اويغور در ســين كيانگ 
در ســال 2019ميالدي، 50.31درصد كاهش داشــته است؛ 

درحالي كه اين رقم در ميان نژاد هان، 19.7درصد بوده است.
زنز در تحقيق خود گفته است كه پكن در هدف گذاري خود براي 
كاهش نرخ زاد و ولد در منطقه سين كيانگ، انگيزه هاي امنيت 
ملي داشته اســت. هدف اصلي چين در نهايت كاهش جمعيت 
مسلمان در سين كيانگ و افزايش جمعيت نژاد اكثريت هان و 
در نتيجه افزايش وفاداري به حزب حاكم كمونيست در منطقه 

است.

انتشــار گزارش هاي اخير از 
همــكاري دانمــارك بــا اروپا

ســرويس هاي اطالعاتــي 
آمريكا براي جاسوسي از مقامات كشورهاي 
اروپايي، پرده از روابط عميق و مشــاركت 
طوالني مدت نهادهاي امنيتي اين 2 كشور 
غربي برداشته اســت. طبق اين گزارش ها، 
كپنهاگ دســت كم بين سال هاي 2012 و 
2014 تبديل به يك پايگاه جاسوسي براي 
آژانس امنيت ملي آمريكا )NSA( شده بوده 
و اطالعات تماس هاي تلفني رهبران اروپايي 
ازجمله آنــگال مركل، صدر اعظــم آلمان و 
تعــدادي از سياســتمداران اين كشــور و 
همچنين ديگر رهبران اروپا مانند ســران 
كشورهاي فرانسه، نروژ و سوئد را در اختيار 
نهادهاي اطالعاتي در واشــنگتن قرار داده 
اســت. اين گزارش كه نتيجــه تحقيقات 
تلويزيون ملي دانمارك بــا همكاري چند 
رسانه اروپايي ازجمله روزنامه لوموند فرانسه 

است، هفته گذشته منتشر شد.
جاسوســي ســايبري آمريــكا در مــورد 
كشورهاي مختلف جهان ازجمله متحدان 
اين كشــور، اتفاق تازه اي نيســت. ادوارد 
اسنودن، پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي 
آمريكا نيز در سال 2013 با انتشار اسنادي 
از جاسوسي گسترده واشنگتن از مقام هاي 
اتحاديه اروپا پرده برداشــته بــود؛ اقدامي 
كه جنجال بســيار در جهان و تنش هايی 
در روابط ميان اروپــا و آمريكا به پا كرد. در 
واقع، تحقيقات تلويزيون دانمارك نيز برپايه 
گزارش داخلي سازمان اطالعات اين كشور 
كه در ســال 2013 در پاســخ به افشاگري 
اسنودن تهيه شده بود، انجام شده تا ميزان 
نفوذ سيستم هاي جاسوسي آمريكا در خاك 

دانمارك را مورد ارزيابي قرار دهد.
اين نخستين بار نيست كه كشورهاي غربي 
دســت به اقدامات اطالعاتي عليه يكديگر 
مي زنند. افشــاگري اسنودن حاوي اسنادي 
از اقدام مشابه نهادهاي امنيتي انگليس براي 
استراق ســمع مقامات اروپا نيز بود. اين در 
حالي است كه كارشناسان حقوقي معتقدند 
هيچ قانون بين المللــي براي منع دولت ها از 

چنين اقداماتي وجود ندارد.

رسوايي سال گذشته دانمارك
خيلي ها وقتي فهميدند آمريكا كشور كوچكي 
در شــمال اروپا را به عنوان مقر جاسوسي از 
متحدان خــود در اين قاره انتخــاب كرده و 
 )FE( اينكه سازمان اطالعات دفاعي دانمارك
نيز تن به چنين همــكاري اي داده، متعجب 
شــدند. اما اين موضوع از ديد بســياري از 
كارشناســان اتفاق عجيب و تازه اي نيست 
و فقط جزئيات بيشــتري از رســوايي سال 
گذشته دانمارك را روشن مي سازد. سازمان 
اطالعات دفاعي دانمارك از يك ســال پيش 
به دليل اينكه مشخص شد به آژانس امنيت 
ملي آمريكا اجازه شنود چهره هاي اقتصادي 
و سياسي اين كشور را داده، مورد انتقاد قرار 
گرفته بود. در آن زمان، ابتدا مقامات دســت 
به پنهان كاري زدند و فقط از اينكه ســازمان 
اطالعات دفاعي دانمارك نتوانســته جلوي 
جاسوســي يك قدرت خارجي در خاك اين 
كشور را بگيرد، ابراز تأسف كردند. اما رسانه ها 
آنقدر پافشاري كردند تا در نهايت مشخص 
شد اين جاسوس هايي كه هويتشان مشخص 
نبود، آمريكايي بودند. فلمينگ اسپليدزبول 
هانســن، كارشــناس امنيت بين الملل در 

مؤسسه روابط بين الملل دانمارك در اين باره 
به شــبكه فرانس 24 گفت: »به نظر مي رسد 
آمريكا تنها كشوري است كه قادر است چنين 
كاري را در خاك دانمارك بــدون نگراني از 

عواقب آن انجام دهد.«

تاريخچه همکاري آمريکا و دانمارك
اينكه آژانس امنيت ملي آمريكا توانســته با 
فراغ بال از دانمــارك به عنوان پايگاهي براي 
جاسوســي از مقامات اروپا اســتفاده كند، 
بي شك مديون سابقه همكاري طوالني مدت 
نهادهاي اطالعاتي 2كشور است. يك نشريه 
دانماركي نوشــت: »دانمــارك عمال به يك 
 Five( »عضو غيررسمي باشــگاه »فايو آيز
Eyes( تبديل شده است.« فايو آيز، پيمان 
نهادهاي اطالعاتي 5كشــور انگليسي زبان 
شــامل انگليس، آمريكا، كانادا، اســتراليا و 
نيوزلند براي انجام شنود الكترونيك است كه 

بعد از جنگ جهاني دوم پا گرفت.
همكاري اطالعاتي بيــن دانمارك به عنوان 
يك كشور كوچك در شــمال اروپا و آمريكا 
به عنوان يك كشور قدرتمند در جهان به اوايل 
دهه 1990 برمي گــردد. در آن زمان، وقتي 

دانمارك متوجه شــد كابل هاي زيردريايي 
كه ارتباطات الكترونيكي بين آمريكا و اروپا را 
برقرار مي كند از آب هاي اين كشور مي گذرد، 
به موقعيت اطالعاتي اســتراتژيك خود پي 
برد. روزنامه زوددويچه تسايتونگ آلمان در 
اين باره نوشت: »ســازمان اطالعات دفاعي 
دانمارك به طــور مخفيانه به اين شــبكه ها 
دسترســي پيدا كرد و اين موضوع را با نيت 
سودجويي با سرويس هاي اطالعاتي آمريكا 
در ميان گذاشت. آژانس امنيت ملي آمريكا 
هم با آغوش باز از اين فرصت براي همكاري 
استقبال كرد.« به گزارش شبكه تلويزيوني 
فرانس 24، دانمارك طي ســال هاي گذشته 
سياســت حمايت نظامي را در قبال آمريكا 
در پيش گرفته؛ سياســتي كه موجب شده 
انگليس به متحد درجــه 2 آمريكا در منطقه 
تبديل شــود. هانســن در اين باره مي گويد: 
»ما در كنــار آمريكايي ها در ليبي، ســوريه 
و افغانســتان جنگيديم. 30ســال است كه 
كشور ما درگير جنگ است. چنين همكاري 
نظامــي اي به ناچار موجــب افزايش تبادل 

اطالعات دو طرف هم شده است.«
بنابراين وقتــي اواخر دهــه 2000، آژانس 

   خط و نشان نتانياهو براي رقبا
به موازات بحران قدس، شرايط داخلي و معادله 
قدرت در رژيم صهيونيســتي نيــز روزبه روز 
پيچيده تر مي شود. درحالي كه به نظر مي رسد با 
توافق بنت-الپيد و تشــکيل ائتالف جديد، كار 
نتانياهو تمام شــده اما او روز گذشته هشدار داد 
دولت مخالفان خود را به زودي ساقط خواهد كرد. 
نتانياهو توافق بنت-الپيد براي تشکيل دولت را 
»بزرگ ترين كالهبرداري سياسي در طول تاريخ« 
توصيف كرده و هشــدار داد: روي كار آمدن اين 
دولت، امنيت ملي رژيم صهيونيستي را با بحران 
مواجه خواهد كرد. از ســوي ديگر و در رخدادي 
بي سابقه، نداف آرگمن، رئيس سازمان اطالعات 
و امنيت داخلي اسرائيل )شــاباك(، نسبت به 
انفجار شــرايط امنيتي در داخل سرزمين هاي 
اشــغالي و حتي وقوع عمليات  ترور هشــدار 
داده اســت. به گفته او، گفتمان نفرت پراكني در 
شــبکه هاي اجتماعي رژيم صهيونيستي به مرز 
نگران كننده اي رســيده و ممکن است در سايه 
بن بســت سياســي، زمينه را براي شکل گيري 
بحران هاي امنيتي نظير ترورهاي سريالي مهيا 
كند. اين هشدارها در حالي مطرح شده كه تعدادي 
از هواداران حزب ليکود و راست افراطي اسرائيل 
)حاميان نتانياهو( طي دو روز گذشته در برخي از 
نقاط تل آويو تجمعات اعتراضي برپا كرده اند. آنها 
ائتالف گروه هاي راست و ميانه رو براي شکست 
دولت نتانياهو را خيانتي عليه مباني حزب ليکود 
به شمار مي آورند. اگرچه رژيم صهيونيستي در 
گذشته نيز شاهد بحران هايي از اين دست بوده 
اما هشدار علني شــاباك به گروه هاي سياسي 
مبني بر وقوع بحران امنيتي، رخدادي بي سابقه 
به حســاب مي آيد. نفتالي بنــت و يائير الپيد؛ 
دوسياستمدار اسرائيلي بر سر تشکيل دولت و 
عبور از نخست وزيري نتانياهو به توافق رسيدند. 
درصورت موفقيت اين ائتالف در كســب آراي 
كافي در پارلمان اسرائيل )حداقل 61راي(، عمر 
دولت 12ساله نتانياهو به پايان مي رسد. تا كنون 
يک ائتالف عربي و برخي احزاب چپ نظير مرتز 
از توافق الپيد-بنت براي شکست دولت نتانياهو 
حمايت كرده اند. با توجه به پيگيري هاي دادگاه 
عالي اسرائيل براي محاكمه نتانياهو در 3پرونده 
فساد سياسي و اقتصادي، سقوط دولت فعلي و 
در پي آن، لغو مصونيت سياسي نتانياهو مي تواند 
پيامدهاي نگران كننده اي براي او به دنبال داشته 
باشد. رژيم صهيونيســتي از سال2۰18 تا كنون 
شاهد بحران سياسي و ناتوانی احزاب از تشکيل 
يک دولت پايدار، با وجــود برگزاري 4انتخابات 

پارلماني بوده است.

   ســايه افشاي جاسوسي 
آمريكا بر سفر بايدن

گزارش همکاري اطالعاتــي دانمارك و 
آمريکا در حالي منتشر شده كه جو بايدن 
قرار اســت طي روزهاي آينده به چند 
كشور اروپايي ســفر و در نشست سران 
كشورهاي گروه ۷ شركت كند. وب سايت 
پوليتيکو در تحليلي نوشت كه اين موضوع 
مي تواند سفر رئيس جمهور آمريکا به اروپا 
را كه با هدف ترميم روابط فرا آتالنتيک 
انجام مي شود، تحت الشعاع قرار بدهد. 
به ويژه اينکه بايدن زماني كه اسناد ادوارد 
اسنودن در سال 2۰13 منتشر شد، معاون 
باراك اوباما، رئيس جمهور وقت آمريکا 
بود. اسنودن هفته گذشــته در توييتي 
نوشت: »از آنجا كه بايدن از همان ابتدا در 
اين رسوايي نقش پررنگي داشت، بايد در 
سفرش به اروپا آماده پاسخ دادن در اين 
رابطه باشد.« مقام هاي اطالعاتي آمريکا 
تا به حال واكنشي به گزارش منتشر شده 
درباره همکاري با كپنهاگ نشان نداده اند. 
در دانمارك نيز  ترين برامسن، وزير دفاع 
اين كشور فقط به گفتن اين جمله بسنده 
كرد: »جاسوسي سيستماتيک متحدان 
نزديک، غيرقابل قبول است.« او در زماني 
كه ادعا مي شود كشــورش با نهادهاي 
اطالعاتي آمريکا همکاري كرده، اين سمت 
را نداشته است. رهبران اروپا نيز در واكنش 
به اين گزارش، مواضع مشابهي داشتند. 
امانوئل مکرون گفــت: »اگر اين موضوع 
حقيقت داشته باشد، غيرقابل قبول است.« 
به گفته او، دولت فرانسه از مقام هاي آمريکا 
و دانمارك خواســته همه اطالعات الزم 
درباره اين موضوع را منتشر كنند 
و منتظر پاسخ آنهاست. مركل 
نيز گفت: »چنين موضوعاتي 
قبال هم مطرح بوده و موضع 
ما همانند گذشــته انجام 
بررســي هاي بيشتر براي 
روشن شــدن 
آن  ابعــاد 

است.«

دانمارك؛ النه جاسوسي آمريکا در اروپا
كارشناسان مي گويند دست كم يك دهه است كه دانمارك به پايگاه جاسوسي آمريكا از 

كشورهاي اروپايي تبديل شده است

اطالعات ملي آمريكا بــه فكر راه اندازي يك 
مركز براي پردازش اطالعات جمع آوري شده 
از اروپا در شــمال اين قاره افتــاد، دانمارك 
بهترين گزينه به نظر مي رســيد. در نهايت، 
سرويس اطالعات دفاعي دانمارك با كمك 
آمريكا يك مركز بزرگ پردازش اطالعات در 
جزيره »آماگر« در شرق كپنهاگ راه اندازي 
كرد كه به نهادهاي اطالعاتي دو طرف امكان 

اجراي هرگونه عمليات جاسوسي را مي داد.

منفعت دانمارك
دانمارك به دليل موقعيت اســتراتژيكي كه 
در درياي شــمال دارد، متحد كليدي براي 
واشــنگتن محســوب مي شــود. به اعتقاد 
كارشناســان، با توجــه به افزايــش رقابت 
كشــورهاي اين حــوزه براي دســتيابي به 
منابع طبيعــي، نقش دانمــارك در منطقه 
براي آمريكا طي ســال هاي آينــده مهم تر 
و دايره همكاري  هاي 2كشــور گســترده تر 
هم خواهد شد. اين شــراكت براي دانمارك 
نيز خالــي از فايده نبوده اســت. بــه اعتقاد 
كارشناسان، همكاري با آمريكا اين امكان را 
به دانمارك داده تا به سيستم هاي اطالعاتي 
اين كشــور كه پيشــرفته تر از كشورهايي 
مثل آلمان است، دسترســي پيدا كند. اين 
ارتباط همچنين يك وجهه سياســي براي 
دانمارك نزد آمريكا به ارمغــان آورده كه از 
طريق ديگري قابل دســتيابي نبــود. اما در 
هر صورت، افشاگري هاي يك سال گذشته 
درباره همكاري ســرويس هاي جاسوســي 
دانمارك با همتايان آمريكايي شان به وجهه 
اين كشور آســيب زده است و مطمئنا روابط 
دانمارك با ديگر كشــورهاي اروپايي را وارد 
مرحله پيچيده اي مي كنــد. به هرحال فعال 
كپنهاگ درگير حاشــيه جدي نشده است. 
آنچه براي دانمارك مهم است، افكار عمومي 

اين كشور اســت كه به نظر مي رسد 
تا به حال واكنش منفي گسترده اي 
نســبت به همــكاري اطالعاتي 
كشورشــان با آمريكا نداشته اند. 
هرچند پيش بيني مي شــود اگر 
اســناد تازه تري از اين همكاري 
افشا شود، مقامات كپنهاگ براي 
اثبات اينكه به چه قيمتي تن 
به همكاري با سيســتم هاي 
جاسوسي واشنگتن داده اند، 

تحت فشار قرار بگيرند.

 سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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ســال پيــش در چنين  روز هايي شيوع ويروسي سامان رضايي
كه تا پيش از اين فقط در فيلم هاي ژانر آخرالزماني به 
جان آدم ها مي افتاد، جلوي برگزاري جشنواره فيلم كن 
را در دنياي واقعي گرفت؛ اما امسال كه مسئوالن تصميم 
گرفتند جشنواره را به هر قيمتي شده برگزار كنند چند 
حاشيه بر متن جشنواره نقش بست. براي نمونه فيلم هاي 
سال پيش هم پشت سالن هاي نمايش و داوري تلنبار 
شــد و داور ها گويا كار و زندگي خود را رها كرده و تا به 
حال سر جمع 2هزار فيلم ديده اند)يعني چيزي حدود 
بيش از دو برابر هر سال(. سختي ها به اينجا ختم نمي شود 
و براي نمونه داور ها و شــركت  كننده هاي اين مراسم 
همگي بايد واكسن كرونا دريافت كرده  باشند و از تست 
پي سي آر هم سربلند بيرون بيايند. خالصه كه به نظر 

مي رسد امسال كسي با كفش نمي تواند روي فرش قرمز 
برود و شرايط و پروتكل هاي بهداشتي جشنواره مصداق 
صاحبخانه اي است كه تا كفش هايت را داخل جا كفشي 
نبيند درون خانه راهت نمي دهد. از هفت خان رســتم 
ورودي جشنواره كه بگذريم مي رسيم به شرايط ميزباني 
كه آن هم حواشي خاص خود را دارد؛ براي نمونه عوامل 
فيلم و ديگر مدعوين براي صرف شام ديگر نمي توانند 
كنار يكديگر بنشــينند و براي نمونه بــا بازيگر فيلم 
بعدي شان گپي بزنند يا برد پيت و جنيفر آنيستون درباره 
شروع مجدد زندگي مشترك، ايما و اشاره اي با هم داشته 
باشــند؛ در غيراين صورت چند مأمور با شمايل گشت 
ارشاد خودمان البته با كت و شلوار و پاپيون و... ممكن 
است از آنها بپرسند با هم نســبتي دارند يا خير. اگر از 
اعضاي يك خانواده نباشند حتما آنها را براي پاره اي از 

مذاكرات بــه 2 ميز و صندلي جــدا و دور از هم دعوت 
مي كنند. منوي غذا هم براي نخستين بار فقط يك رمز 
مربع شكل يا همان كيو آر كد است. مدعوين گوشي را در 
برابر آن گرفته و از منوي غذاي به نمايش درآمده يكي را 
انتخاب مي كنند. تيري فرمو، مدير جشنواره كن 2021 
هم در مصاحبه با ورايتي گفته است: امسال نمايش بيشتر 
فيلم ها در فضاي باز انجام مي شود. به گفته او قرار است 
فيلم هاي بخش غيررقابتي در ســالن بــزرگ و مجهز 
»دبوسي« به نمايش گذاشته شوند. شمار نمايش فيلم ها 
در ساحل كن هم افزايش چشمگيري دارد و اين بدان 
معناست كه جشنواره امسال كمتر متمركز بر كاخ اصلي 
است و بيشتر با نمايش در فضاي باز برگزار مي شود. براي 
ما ايراني ها اما فقط مهم اين است كه »قهرمان« اصغر  

فرهادي نخل طالي امسال را در آغوش بكشد و بس.

كن بدون لژ خانوادگي

چيزهاي کوچکی که برايمان اهميت ندارد
دارم به رابطه خودمان  با زمين فكر مي كنم؛ سيدمحمدحسين هاشمي
به رابطه خودمان با محيط اطرافمان؛ به آنچه آنها 
در اختيار ما گذاشته اند و آنچه ما برايشان به ارمغان 
آورديــم. دارم به اين فكر مي كنــم كه اگر همين 
زمين اطرافمان يك روز زبان دربياورد و درباره ما 
صحبت كنــد، چه خواهــد گفــت. نمي خواهم 
كليشه اي حرف بزنم همشهري! اصاًل اهل اينجور 
حرف زدن نيستم؛ تو كه غريبه نيستي؛ خوشم هم 
نمي آيد كه اينطوري باشم. اما يك چيزهايي، يك 
وقت هايي اتفاق مي افتد كه روانم را به هم مي ريزد. 
مي دانم! مي دانم! ممكن اســت تو با خودت، توي 
دلت بگويي كه  اي بابا! توي ايــن اوضاع و احوال 
زندگي، توي اين شــرايط اقتصــادي، توي اين 
وضعيت كه مردم هشتشان گرو نهشان شده، حاال 
تو داري از زمين حرف مي زني، از دريا، از جنگل؟ 
آره! دارم از زمين و دريا و جنگل حرف مي زنم. دلم 
مي خواهد اآلن روبه روي هر كسي كه دارد به ريش 
من و حرف هايم مي خندد، بگويــم كه ما، همين 
چيزهاي كوچك را هم اگر از دست بدهيم، ديگر 
هيچ چيزي براي ماندن نداريم؛ اگر عمرمان كفاف 
ندهد كه هيچ! اگر اما بمانيم و بچه دار شويم، شك 
نكن كه آنها از ما نخواهند نگذشت. از مايي كه يك 
بطري آب معدني را توي ماشين مي خوريم و وقتي 
تمام شد، پرتش مي كنيم كنار جاده. از مايي كه ته 

ســيگارمان را بدون اينكه چه سرنوشــتي براي 
محيط زيســت ايجاد مي كنــد، روي زمين، كنار 
درخت، توي آب، جوی و... مي اندازيم. از مايي كه 
شــهرمان را پر كرده ايم از ماســك هاي استفاده 
شده اي كه براي خودمان، اطرافيانمان و هر كسي 
كه بگويي، ضرر دارد. من دارم از همين چيزهاي 
كوچك حــرف مي زنم؛ همين هايي كــه براي تو 
كوچك هســتند، اما براي خيلي ها نــه. توي اين 
روزهاي انتخاباتي كه تو و خيلي ها دنبال رسيدن به 
چيزهاي بسيار بزرگ هستيد، خيلي ها از من و تو 
انتظار دارند كه مراقب زمين مان باشيم؛ خيلي ها 
مي خواهند كه زبالــه روي زمين نريزيم، خيلي ها 
مي خواهند كه هواي هوايمان را داشــته باشيم، 
خيلي ها مي خواهند كه مراقب درختان باشــيم. 
اين ها چيزهاي كوچكي نيست همشهري. باور كن. 
هيچ كدامشان، هيچ كدامشان چيزهاي كوچكي 
نيستند. اين ها براي خيلي ها مهم هستند. خيلي ها 
دارند تاوان بي توجهي ما را پس مي دهند. خيلي ها 
هستند كه براي آيندگانمان برنامه ريزي مي كنند. 
خيلي ها هستند كه وقتي مي بينند ما از ماشينمان، 
يك چيزي پرت مي كنيم توي خيابان و مي خنديم 
از كار زشــتي كه كرديم، ناراحت مي شوند، غصه 
مي خورند و عذاب مي كشند. ما چيزهاي كوچك را 
نمي بينيم همشــهري! چيزهايي كه براي آنها اما 

بزرگ است.

روشنفکری در خيابان

عمق،آرامش و مهرباني  اين آبی بيکران محبوب ساحل نشينان است.   اول آخر

قصه خنکاي کهنه

گرما از سر دوستي با من وارد نشده است.  عرق  از پيشاني ام ُسرمي خورد. وســايل جراحي ام پيام بهاري
به ترتيب كنار هم چيده شــده اســت.  نگاه هاي نگران من، به هر سو پرت 
مي شود.  اميدوارم كسي كه درون مرا مي شكافد اين بار وسيله اي در درونم جا 
نگذارد. هميشــه اين اتفاق رخ مي دهد و من تا مدت ها احســاس سنگيني 
مي كنم. خستگي در چشم جراحم موج مي زند. بايد تمام سعي خود را به كار 
بگيرم تا به زودي بهبود پيدا كنم؛ هرچند چرخ دنده كوچك سمت چپم به 
سختي مي تپد. از كانالم، گفت وگوهاي زن و شوهر جواني كه به تازگي به اين 
خانه كوچ كردند را مي شنوم. بايد كولر آبي را كنار بگذاريم و كولر گازي نويي 
بخريم. با قدي كوتاه، جثه اي ريز و رخساري كه از شرم و كهولت رنگ ندارد 
چه مزاحمتي براي مردم دارم كه همه بر آن شــدند تــا از عمر من بكاهند.  
بگذريم، خانه من در تهاجم سبزه هاي خودرو قرار گرفته است. اين زيبايي 
فقط مختص به ماســت و خانه هاي اطراف از اين موهبت بهره اي نبرده اند. 
ساختمان هاي اطراف، ديالق، زشت و نامربوط هستند. كولر هاي جديد آنها 
با دندان هاي سفيد لمينت شده به من لبخند مي زنند و فخر فروشي مي كنند.  
در كنار دريچه من، آشــيانه پرندگان مختلفي به چشم مي خورد. پرستوي 
مادري به نام پرمشكي و فرزندان تازه از راه رسيده آن و قمري هايي به نام هاي 
طاليي، زيبا و چشم درشت مهمان من هستند. البته من ميزبان خوبي براي 
مهمانانم نبوده ام  و با اين روند آنها بايد به زودي به دنبال سرپناه ديگري باشند. 
پوشال هايم را مي تكانم تا كمي از شــدت گرما كاسته شود. جراح هم بدون 
دســتيار عرق را از پيشــاني خود مي زدايد و با انواع وسايل پزشكي به جانم 
مي افتد. اميدوارم شوك الزم نداشته باشم. من چه كنم؟ جانم به آب بسته 
است و اكنون در اوضاع كمبود آب، بايد فشار بيشتري به  خود وارد كنم. آنقدر 
پير و فرتوت شده ام كه بدن درد، فرسودگي در كانال هايم و دورگه و خش دار 
شــدن صدايم را به وضوح درك و لمس مي كنم، اما براي اينكه عمرم به دنيا 
باشد و پناه اين پرندگان از بين نرود، بايد توان بگذارم كه هر چه زودتر بيماري 
از تنم رخت ببندد. روزي من با لباس آبي نويي كه بر تن داشتم به همه فخر 
مي فروختم. حال از كار افتاده شــدم و به زودي از اين دنيا مي روم. جراح به 
ســمت خانه مي رود. گوش هايم –كانال هايم- را تيــز مي كنم صداي او را 
مي شنوم: » كولر شما عمر خود را كرده و به او اميدي نيست.« آسمان رنگ 
مي بازد. عرق از دريچه هايم جاري مي شود. پرندگان زوزه مي كشند. ناقوس 

مرگ من به صدا درآمده است.  

داستان

خانه  شكسته
توي خانه همه راه ها كوتاهند؛ از اتاق خواب 
تا آشپزخانه، از آشــپزخانه تا پذيرايي، از 
پذيرايي تا اتاق خواب، فقط چند قدم است. روزي هزار بار بين تمام اين 
فضاها راه مي روم. بعــد يك روز، يك روز كه بي دقــت از روي مبل بلند 
مي شوم، انگشت كوچك پايم مي خورد به پايه ميز؛ اتفاقي معمولي كه 
مطمئنم براي همه شما افتاده اســت. بعد از اين اتفاق من هم مثل همه 
مي گويم آخ و مي روم كه به ادامه روزم برسم. ادامه روز اما با من شوخي اش 
مي گيرد. انگشت كوچك پايم، مترصد نشسته تا اهميت گمشده تاريخي 
خودش را به من يادآوري كند؛ بنابراين همراهي ام نمي كند. آيا تا به حال 
فكر كرده ايد كه انگشت كوچك پا چه اهميتي دارد؟ درواقع هيچ، تا وقتي 
كه سالم هست، اما وقتي كه ديگر نخواهد كار خودش را انجام بدهد نه 
مي شود راه رفت، نه مي شود رانندگي كرد، نه مي شود مدتي طوالني روي 

پا ايستاد حتي.
دكتر مي گويد: » شكســته.4-3هفته اســتراحت كن تا خودش جوش 
بخورد.« چون اين موجود به ظاهر بي آزار، قابل گچ گرفتن هم نيســت. 
لنگ لنگان از مطب دكتر خارج مي شــوم. به خانه كه مي رسم همه  چيز 
برايم تغيير كرده است. خانه ام، خانه كوچكم تبديل شده به كاخي بزرگ 
و سرد. من كه مي خواهم هزار راه هميشــگي ام را بروم تا خانه را سامان 
بدهم، وامي مانم. مي نشــينم روي همان مبل و زل مي زنم به پايه همان 
ميز. همه  چيز شبيه صبح اســت، اما چيزي تغيير كرده است. خانه حاال 
مرا در چنگ خودش دارد. نمي توانم با راه رفتن هاي بسيار رامش كنم. 
نمي توانم و خانه از فرصت ناتواني من اســتفاده كرده و بزرگ و بزرگ تر 
مي شود، به هم مي ريزد، عصيان مي كند و دوست ندارد منتظر قدم هاي 

كوتاه من بماند.
مجبور مي شــوم به همه  چيز دوباره نگاه كنم. چقدر كارهاي معمولي و 
روزمره دشوار مي شــوند، وقتي كه چيزي كوچك تغيير مي كند. چقدر 
مراقبت دائم از خودم دشوار است. دشــوار است مواظب باشم در همين 
مسيرهاي طوالني كه راه مي روم انگشت باندپيچي شده سركش دوباره به 
جايي برخورد نكند. دشوار است كه مواظب باشم زياد ايستاده نمانم؛ براي 
اينكه آن وقت انگشت شكسته جوش نمي خورد. دشوار است كه نمي توانم 

به خانه ام رسيدگي كنم.
خانه آنقدر غريبه شده كه انگار 
با استخوان انگشت پايم، خانه 
هم شكســته. تا اين انگشت 
جوش بخورد و دوباره بتوانم 
راه بروم مــن و خانــه با هم 
دوســت نخواهيم بود. خانه 
مراقبت هميشگي اش را طلب 
مي كنــد. من اما حــاال فقط 
مي توانم نگاهش كنم؛ نگاهش 
كنم كه مي خروشد و مرا صدا 
مي كند و از اينكه جوابش را 
نمي دهم، خشمگين مي شود.

مان

شيدا اعتماد

1000
مترمكعب

معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیست گفته: در سال 
١٣۶٧ حدود ١٣٢ میلیارد 

مترمكعب آب تجدیدپذیر 
داشتیم یعنی ۲هزار و 

٣٠٠ مترمكعب برای هر نفر 
اما اكنون این سرانه به زیر 
یك هزار مترمكعب رسیده 

است.

80
میلیارد

٣٠ سال قبل حدود 
١٣٠میلیارد مترمكعب آب 

داشتیم كه آن را به ٩٠میلیارد 
مترمكعب رساندیم و به نظر 
می رسد امسال به ٨٠میلیارد 

مترمكعب کاهش  یابد.

70
درصد

امسال سرانه آب تجدیدپذیر 
برای هر نفر هزار مترمكعب 

خواهد بود كه این یعنی 
بحران آب، در واقع ٧٠ درصد 

جمعیت كشور زیر ٧٠٠ 
مترمكعب آب تجدیدپذیر 
خواهد داشت، این یعنی 
اینكه كشور وارد  مرحله 

ورشكستگی آب شده است. 
نمی دانیم با آب محدودی 
كه داریم چه اقدامی انجام 
دهیم، عده ای می گویند 

باید این آب صرف كشاورزی 
شود درحالی كه هنوز اولویت 

استفاده از آب موجود در 
كشور را نمی دانیم و باور 
نداریم كه آب تجدیدپذیر 

سال به سال كاهش 
می یابد.

عدد خبر

خيلي سال است كه از خانه هاي حياط دار وياليي، با  باغچه و حوض و ديوارهاي آجــري عبور كرده  و به فاطمه عباسي
همين آپارتمان هاي نقلي ســنگ و ســيماني اكتفا كرده ايم و روزگارمان را در 
چهارديواري هايي مي گذرانيم كه اغلب از آن خودمان هم نيست. دو سه سال پيش 
كه قيمت مسكن به صورت ناگهاني و نجومي باال رفت، عده اي ديگر حتي پول اجاره 
يك آپارتمان معمولي را هم نداشــتند و ســر و كله ســوئيت هاي 30متري در 
آگهي هاي مسكن پيدا شد و خيلي ها خودشان را قانع كردند كه مي توان در يك 
اتاق كوچك هم زندگي كرد. سال گذشته وضعيت بدتر شد و باال رفتن قيمت خانه، 
بعضي صاحبخانه ها را به صرافت ساخت اتاقك روي پشــت بام براي اجاره دادن 
انداخت. آنهايي هم كه وسع شــان به اجاره آپارتمان نمي رسيد، در اين اتاقك ها 
ساكن شدند با دستشويي و حمام و آشپزخانه مشترك! حاال اما كار از اجاره سوئيت 
و اتاق گذشته و اجاره تخت خواب در آگهي هاي ملك خودنمايي مي كند، آن هم 
بدون آشپزخانه و حمام و نهايتا يك دستشويي مشترك. و جالب است بدانيد كه 
اجاره همين يك تخت در يك اتاق 12تخته در جنوب تهران بدون هيچ امكانات 
ديگري، 650هزار تومان در  ماه و در يك اتاق دو تخته در شمال تهران 2ميليون 
تومان در  ماه است! جايي كه قاعدتا براي زندگي نيست و تنها براي خوابيدن در شب 
اجاره داده مي شود. اگر چه مسئوالن هر سال وعده هاي مختلفي براي حل مشكل 
مسكن در شهرها مي دهند اما نه طرح مسكن مهر، نه طرح مسكن ملي و نه حتي 
طرح وام وديعه مسكن هنوز نتوانسته مشكلي از مشكالت شهرنشينان حل كند. 
كاش تــا كار به اجــاره كارتن يخچــال نرســيده، متوليان امر فكــري به حال 

اجاره نشين ها بكنند.

تختي براي خواب

حافظ

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشي

که بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي

در اوايل قرن بيســتم با وجــود كمبود 
مترجمين زبان هاي غربي در خاوردور، 
»لين شــو« مترجم و نويسنده پيشگام 
چيني بــا وجــود عدم آگاهي بــه زبان 
اسپانيايي، تنها با كمك يكي از دوستانش 
كه نسخه انگليسي كتاب دن كيشوت را 
خوانده بود، تصميم به ترجمه اين كتاب 

به زبان چيني كالسيك گرفت.
كتاب دن كيشوت نوشته نويسنده شهير 
اســپانيايي، ميگل ســروانتس ازجمله 
ماندگارترين كتاب هاي جهان در طول 
400سال گذشته است. نسخه چيني اين 
داستان از قرار با همذات پنداري نويسنده 
و فصل ســازندگي مردمان، به داستان 
شواليه افسون شده تبديل شد. بيشترين 
و مهم ترين تفاوت هاي اين داســتان با 
كتاب اصلي در شخصيت هاي آن نهفته 
اســت. دن كيشوت در داســتان اصلي، 
شخصي كتابخوان، متوهم و ماجراجوست 
درحالي كه در نسخه چيني بيشتر از اينكه 
شواليه اي ديوانه باشــد مريد يك استاد 
فرهيخته است و زندگي اش را فداي ايجاد 

تغيير مي كند.
حاال پس از 100سال؛ تالش هاي 8ساله 
انستيتو سروانتس و آليشا رلينكو استاد 
ادبيات كالســيك چيني براي حفظ و 
مانــدگاري اين جواهر كوچــك به ثمر 
نشسته و آنها ترجمه و نشر اين كتاب را 
به زبان اسپانيايي آغاز كرده اند و درنهايت 
دن كيشوت چيني پس از 100سال دوري 
به خانه خود بازمي گردد. گويا دن كيشوت 
درنهايت آرمانشهر خود- آركيدا- را يافته 
و با احياي ارزش هايي كه در پي آن بود 
بازگشتي رمانتيك را رقم زده است و اين 
بازگشت مي تواند كمي غم مرگ در غربت 

دن كيشوت را تسلي بخشد.

امروز هشــتم ژوئن مصادف با 
روز جهاني اقيانوس هاست. در 
ســال 2002ميالدي سازمان 
شــبكه جهاني اقيانوس ها و 
پروژه اقيانــوس تالش كردند 
تا ايــن روز را در نقاط مختلف 
جهان جشــن بگيرند. پس از 
اين فعاليت ها بود كه در نهايت 
ســازمان ملل در سال 2008 
روزي را بــراي اقيانوس هــا 
تعيين كرد. در هشتم  ماه ژوئن 
سال 2009 براي نخستين بار 
روز جهاني اقيانوس ها جشن 
گرفته شد. در بيان اهميت اين 
روز همين بس كــه برخالف 
تصور عموم بزرگ ترين منبع 
توليد اكسيژن جهان درخت ها 
نيســتند و ايــن مرجان هاي 
اقيانوس ها هســتند كه بيش 
از 50درصد اكسيژن زمين را 
تامين مي كنند و بنابراين قلب 
اول زمين اقيانوس ها هستند. 
از ميــان رفتــن مرجان هاي 
دريايي عظيم سواحل استراليا 
كه حتي از ايستگاه  بين المللي 
فضايي هم قابل مشاهده است 
نخســتين زنگ خطري است 
كه در اقيانوس هــا به صدا در 
آمده اســت. موردي كه عامل 
اصلي آن آلوده شدن اين بخش 
از زمين توســط آالينده هايي 
است كه مســئول شماره يك 
آن انســان ها هستند. سهم ما 
از اقيانوس ها فقط شــن هاي 
داغ ســاحل نيســت كه با آن 
قلعه شني بسازيم يا مجسمه اي 
از يك پري دريايي. ســهم ما 
تمام آب اقيانوس هاســت كه 
آن را بــا موجــودات آبزي و 
حتي حيوانات زمين ســهيم 
هستيم. براي حفظ اقيانوس ها 
كافي اســت تا به عنــوان گام 
نخســت اندكــي از مصــرف 
پالســتيك هايي كه راهشان 
را به اقيانوس ها هم باز كرده اند 

بكاهيم.
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زندگی در سعدالسلطنه
بزرگترين کاروانسرای سرپوشیده جهان در بافت تاريخي قزوين سرپاست
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فاطمه کلهر
خبرنگار

کاروانسرای سعدالســلطنه بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده 
جهان و بزرگترین کاروانســرای درون شــهری ایران و یکی از 

ارزشمندترین آثار دوره قاجاریه است. 
این مجموعه بی نظیر که یکی از ۳۸بنای منتخب میراث فرهنگی 
کشور است به عنوان سراي بازرگاني در محدوده بافت تاریخي 

فرهنگي قزوین قرار دارد. 
این اثر تاریخی با ۳600مترمربع مســاحت یکــی از بزرگترین 
بناهــای عمومی و ســراهای بازرگانی کشــور در دوره قاجار و 
شامل تعدادی سرای تو در تو و پیوسته با 6حیاط به نام سعدیه، 
سعدالسلطنه، نگارالسلطنه، قهرمانی،  بهشتی و راسته وزیر است. 
این مجموعه ســراها از نظر معماری و فرم یکی از شاهکارهای 
معماری ایرانی و نمونه عالی یک ســرای بازرگانی هســتند که 
ماهیتی درون گرا دارد و جز ســردرهای طاق آجری ورودی از 

سمت بازار هیچ تظاهر بیرونی ندارد.

سرای بهشتیان و قهرمانی
سیستم طراحی کاروانسرا به  گونه ای است که همه امکانات شهر 
در آن دیده می شود. در داخل مجموعه آب انبار و حمام قرار داشت 
تا کاروان هایی که وارد مجموعه می شــدند نیــازی به خروج از 

کاروانسرا نداشته باشند؛  در واقع مجموعه سعدالسلطنه یک شهر 
مینیاتوری و دارای امکانات برای مسافران بود. دور تا دور حیاط 
بهشتیان و قهرمانی حجره است که این حجره ها همکف ساخته  
شده اند و یک آب انبار هم در داخل حیاط قرار دارد و معموال هر 

حیاط نشان دهنده وضعیت اقتصادی تجار بوده است.

حیاط سعدالسلطنه
اصلی ترین حیاط مجموعه، سعدالســلطنه اســت که به خاطر 
ورودی جداگانه از سمت خیابان سپه دارای یک فضای هشتی 

است که بعد از آن وارد حیاط اصلی می شویم.
حجره های داخل این حیاط ۳2 مورد است که همه آن ها روی 
ســکو قرار گرفته اند و زیر ســکوها پنجره های ریزی است که 
موجب می شود هوا بین سکوها گردش داشته باشد تا حجره ها 

نم نگیرد.
حجره های این حیاط شــامل ۳بخش از قبیل ایوانچه، حجره 
و پستو است که ایوانچه با کاشــی کاری تزئین شده و پستو نیز 
فضای کوچکی پشت حجره است که به عنوان محل نگهداری 
اجناس اضافی حکم انباری را دارد. داخل این حیاط نیز حوضی 

قرار دارد که مخصوص آب آشامیدنی کاروانیان بوده است.

حیاط سعدیه
زیباترین حیاط مجموعه، حیاط سعدیه و تزئینات آن نسبت به 

سایر حیاط ها بیشتر است که نشان می دهد اعیانی بوده. تفاوت 
اساسی حیاط سعدیه با سایر حیاط ها این است که حجره های آن 
دارای دوطبقه هستند و فضای زیر به  عنوان انبار فضای باال مورد 

استفاده قرار می گرفته.
داخل این حیاط حمام ســعدیه نیز قــرار دارد که بعد از مرمت 
قرار اســت در آنجا مرکز آب درمانی بانوان ســاخته شود؛ البته 
حمام رضوی نیز در داخل راسته بازار وزیر است که بعد از مرمت 

به عنوان مرکز آب درمانی آقایان استفاده خواهد شد.

حیاط شترخان
حیاط شــترخان همان گونه که از نامش پیداست، محل ورود 
کاروان ها بوده که با احشام وارد می شدند؛ کاروان ها باید از این 
حیاط عبور و وقتی که هوا آفتابی بــود، بارها را داخل این حیاط 
تخلیه می کردند. در ضلع شمالی حیاط، فضای بزرگی است که 
بیش از 100ســتون دارد و به آن بارانداز اصلــی می گویند و به 
 عنوان اصطبل هم استفاده می شده. حلقه هایی به ستون ها بود 
که افسار اسب ها را بر آن می بستند. ضمن اینکه یک  طرف دیگر، 
حیاط کوچکی بود که موجب روشنی بارانداز و تهویه هوا می شد 

و البته در حال حاضر نیز وجود دارد.

چهارسوق، زیباترین قسمت کاروان سرا 
بعد از عبور از راسته قیصریه در تداخل 2راسته زیباترین قسمت 

بنا در سقف به چشم می خورد که با تلفیق معماری و هنر چشم 
هر بیننده ای را خیره می کند.

در کاروانســراها وقتی 2راســته بازار به هم برخورد می کردند، 
معمار فضای چهارسوق را با یک گنبد و چهار گنبد در اطرافش 
طراحی می کرد و معموال گنبدها شامل کاشی کاری، کاربندی و 

رسمی بندی بود که جلوه خاصی را به فضای چهارسوق می داد.
زیباترین قسمت کاروانسرا چهارســوق )چهارسو( است که از 
تداخل 2راسته قیصریه و راسته بازار تشکیل شده است. قیصریه 
به معنی بازار شاهی است که در گذشته اجناسی که ارزش مالی 
بیشتری داشتند در این راســته به فروش می رسید و معموال از 
سمت شرق و غرب راســته در های ورودی داشت که شب ها هر 
دو در بسته می شد تا سارقان نتوانند به فضای قیصریه دسترسی 

داشته باشند.

تغییر کاربری 
این مجموعه تاریخي، روزگاري مکان آمد و شد کاروانیان و تجار از 
نقاط مختلف ایران بود و تا قبل از جنگ جهاني اول این مجموعه 
مرکز تجارت و فعالیت بازرگاني این شــهر محسوب مي شد و از 
چنان رونقي برخوردار بود که در تعدادي از حجره های آن اقامت 

شبانه روزي صورت مي گرفت.
بعد از تغییر نظامي سیاسي- حکومتي روسیه که موقعیت خود 
را به عنوان پل ارتباطي- بازرگاني بین اروپا و آسیا از دست داد، 

اوضاع اقتصادي قزوین نیز دچار رکود شد. قزوین اعتبار تجاري 
خود را از دست داد و عناصر وابسته به آن نیز همانند کاروانسراها 
و ســراهاي بازرگاني در دوره هاي بعد از میــان رفتند یا تغییر 

کاربري دادند.
حضور بیگانگان نیز در جریــان 2 جنگ جهانــي اول و دوم و 
استمرار اقامتشان در این شهر که با احتکار مواد غذایي و آذوقه 
نیز همراه بود، روند قحطي و مسیر نزول اقتصادي را در این شهر 

تسریع کرد.

خون در قلب تپنده اقتصاد قزوین 
در دوره هاي بعدي مجموعه سعدالســلطنه به حیات اقتصادي 
خود به صورت نیمه فعال ادامه داد و این سرا به صورت غرفه هاي 
تجاري مســتقل، انبار، کارخانه آرد، تولید کشمش، فرشبافي و 
غیره مورد استفاده قرار گرفت و همواره روند فعالیت اقتصادي- 

تجاري آن سیر نزولي داشته است.
اما امروز شهرداری قزوین با مرمت و زنده کردن این اثر ملی، خون 
را به  قلب تپنده اقتصادی قزوین بازگردانده و با اجاره غرفه ها به 

هنرمندان اصالت تجاری بنا را حفظ کرده است.
در این زنده ســازي، حفظ و پایداري بنا براي جلوگیري از رکود 
کالبدي و کارکردي با مرمت کالبدي و معاصرسازي به بهترین 
شکل اجرا و امروز سعدالسلطنه اولین مقصد گردشگری قزوین 

با بیش از 1۳00 اثر تاریخی ثبت شده است.

مطالبه کرمان،  عدالت اجتماعی  و حل مشکل کم آبی
ايجاد اشتغال در کردستان  با تکيه بر ظرفيت های مرز

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند
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 مطالبه کرمان
 عدالت اجتماعی  و حل مشکل کم آبی

با نزدیکتر شدن به ۲۸خرداد و  فرحناز چراغی
انتخابــات ریاســت جمهوری خبرنگار

مطالبات و مشــکالت مردم نیز 
بیشتر نمایان می شود. ایجاد زیرساخت های عمرانی و زیربنایی در کنار 
رفع مشــکالت اقتصادی و معیشــتی، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد 
فرصت های برابر بخشــی از مهم ترین خواســته های مردم استان  مرزی 

کردستان از رئیس جمهوری آینده کشور است. 

به امید راه آهن
مسئوالن سال هاست وعده رســیدن راه آهن را به کردستان داده اند، اما 
هنوز تا رسیدن راه آهن و افتتاح آن فاصله بسیاری وجود دارد. این را یکی 

از شهروندان کردستانی می گوید و توضیح می دهد که استان از نظر 
راه روستایی، خطوط هوایی و برخورداری از بزرگراه، محرومیت های 
زیادی دارد.  به گفته کاظم ویسی،  استان های همجوار یعنی همدان، 
کرمانشاه، تبریز و زنجان همه به طرف تهران آزادراه و بزرگراه دارند، 
اما تنها کردستان است که جاده  مناسبی برای تردد ندارد. شهروندان 
امیدوارند رئیس جمهوری آینده مشــکالت زیرســاختی حمل و 

نقل را در کردســتان حل کند. رفع تبعیض و نابرابری 
عدالت اجتماعی به اعتقاد او بهترین راهکار برای حل 

مشکالت است.

توجه به مرز
مشکالت کردســتان زیاد اســت و در یکی دو جمله 
خالصه نمی شود؛ از کوله بری مردم ناتوان برای تامین 

معاش روزانه گرفته تا نداشتن کارخانه و صنعت. 
محمد ولدبیگی، یکی دیگر از شــهروندان کردستانی 
توجه به اقتصاد مرزی را در اســتان یکی از ضرورت ها 
عنوان می کند و معتقد اســت کردستان ظرفیت های 
خوبی دارد و از دولت آینــده انتظار می رود با توجه به 
این ظرفیت ها به ویژه مرز مشکالت مختلف کوله بری 

و توسعه استان را حل کند. 
یکی دیگر از دغدغه های این شهروند ۳۵ساله ساکن سنندج، رسیدگی 
به محله های محروم و حاشیه نشین استان است، زیرا به گفته او و بسیاری 
از شهروندان در اغلب شهرهای استان حاشیه نشینی در نتیجه مهاجرت 
از روستاها وجود دارد در حالی که اگر دولت به مناطق محروم و روستایی 
توجه کند، کمتر شاهد رواج  حاشیه نشــینی در اطراف شهرهای استان 

خواهیم بود.

ایجاد کارخانه 
دولتیاری یکی دیگر از شهروندان کردستانی است که از دولت آینده انتظار 
دارد راهی برای تثبیت بازار بیندیشد. نوسان قیمت کاالهای اساسی گرچه 
شهروندان همه استان ها را تحت تاثیر قرار می دهد، اما او معتقد است مردم 

این استان محروم بیشتر تحت فشار قرار گرفته اند. 

او از رئیس 
ی  ر  جمهــو
آینده می خواهد 
توســعه و رشــد 
صنعتــی اســتان را 
مورد توجه قرار دهد و با 
ایجاد کارخانه ها و بنگا ه های 
تولیدی از مشــکالت اشتغال 

مردم کردستان بکاهد.
ایجاد زمینه هــای پیشــرفت علمی 
و ســازندگی در امــور مختلــف از دیگــر 
خواسته های این شهروند از رئیس جمهوری 
آینده کشــور اســت که با اختصاص بودجه 
 مناسب و درخور اســتان، رقم خواهد خورد.

 بــه اعتقاد اهالــی، در اختصــاص بودجه به 
کردستان باید بازنگري شود. 

عدالت اجتماعی
رفع تبعیض ها فقط در حوزه اقتصادی نیست 
و به اعتقاد ســارا عزیزی، شــهروند دیگر اهل 
کردستان دولت آینده باید عدالت اجتماعی را 
برای همه اقوام و مذاهب برقرار کند تا این عدالت 
فقط در حد شعار نماند. او معتقد است تحقق این 
شــعارهای تکراری می تواند زمینه توسعه استان 

محرومی چون کردستان را فراهم کند. 
این شهروند ســنندجی با اشاره به شغل کوله بری 
ادامه می دهد: بازگشــایی مرزها و تجارت مرزی با 
هدف دستیابی به اشتغال پایدار می تواند بر کاهش 
حوادث تلخ کوله بری در استان تاثیر بگذارد. از دولت 
ســیزدهم انتظار داریم در این باره به طور اساسی 

چاره اندیشــی کند.  او از رئیس جمهوری انتظار دارد با توجه به صنعتی 
نبودن کردستان در حوزه های کشاورزی، گردشگری ورود کند تا بخشی 

از مشکالت اقتصادی استان به این شکل رفع شود.
عزیزی دغدغه دیگری را هم درباره احیای دریاچه زریوار در سنندج مطرح 

می کند و آن توجه به ظرفیت های گردشگری است.

حال خوب برای زریوار
دریاچه زریوار نه فقط از جنبه گردشگری که از جنبه محیط زیستی هم 
یکی از موضوعات مورد توجه مردم است. یکی از شهروندان سنندجی با 
تاکید بر رسیدگی به این دریاچه می گوید: دریاچه زریوار مهمترین ظرفیت 
زیست محیطی و گردشگری کردستان است که  حال و روز خوشی ندارد 
و انتظار می رود نجات و احیای این اثر مهم در دستور کار قرار گیرد. 
محمدی همچنین به دیگر قابلیت طبیعی استان یعنی معادن طال 
اشاره می کند که می تواند موجب اشــتغال زایی در استان شود.  او 
عالوه بر اشتغال زایی دغدغه فرهنگی هم دارد؛ ایجاد کتابخانه های 
غنی در اســتان به ویژه در محله های پایین شــهر مانند عباس آباد 
که از داشتن امکانات فرهنگی محروم هســتند.  ریزدگردها هم در 
سال های اخیر به یکی از معضالت کردستانی ها تبدیل 
شده و دیگر فقط معضلی خاص جنوب نیست. محمدی 
شهروند ســنندجی این موضوع را هم مورد توجه قرار 
می دهد و معتقد اســت ریزگرد به عنوان پدیده ای که 
زندگی مردم را با مشــکل مواجه کرده باید به یکی از 

اولویت های رئیس جمهوری آینده تبدیل شود. 

مشکالت انباشته کردستان 
کردستان مانند بســیاری از استان های محروم کشور 
مشکالت انباشته ای دارد. این را نماینده پیشین مریوان 
می گوید و توضیح می دهد که در مناطق کردنشین به 

وضوح می توان مشکالت انباشته را مشاهده کرد. 
»عبداهلل سهرابی« معتقد است شاخص های مختلف 
فقر، فالکت، بیکاری، گرانی و تورم در استان کردستان 
آینه تمام نمای وعده  وعیدهای عمل نکرده مسئوالن و دولت ها در قبال 
استان کردستان است. از طرفی کردستان بر اساس آمار توسعه ای نیز در 

رده های پایین کشور قرار دارد.
 این نماینده پیشین مجلس شورای اســالمی با اشاره به ظرفیت مغفول 
مانده مرزها در کردســتان می گوید: مرزها موقعیت ممتازی هستند که 
دروازه تجارت هر کشوری محسوب می شــوند، اما از مرزهای کردستان 

فقط عده معدودی سود می برند.
وی با اشاره به مزایای خاص مرزها می گوید: هرجایی که مراودات بیشتری 
دارد امکان بازدهی اقتصادی بیشتری نیز دارد، اما مرز باشماق جز نقش 
ترانزیتی که استهالک جاده و تصادف های جاده ای را در پی داشته، چیز 
دیگری برای مردم استان نداشته اســت. در حال حاضر مرز برای استان 
کردســتان یک بحران کوله بری ایجاد کرده، کوله بری شــغل نیست. به 
کوله برها قاچاقچی هم گفته می شــود در حالی که کوله بران برای فردی 
در تهران یا یک نقطه دیگر در قبال دستمزد ناچیز کار و با جان خود بازی 
می کنند. قاچاق همان جنس هایی اســت که در برابر دستمزد ناچیز  بر 
دوش کوله بر حمل می شود . چون عوارض گمرک را نمی دهد و از مرجع 
رسمی وارد نمی شود قاچاق است، اما جمع همه کوله بران که قاچاقچی 
محسوب می شــوند کمتر از ۵ درصد قاچاقچیانی اســت که در بنادر و 
فرودگاه ها به قاچاق کاال می پردازند. به واقع مــرز در مناطق مرزی یک 

فرصت سوخته و از دست رفته است.

اهمیت زیرساخت ها
سهرابی همچنین با بیان اینکه کردســتان خط ریلی به مرز ندارد و خط 
هوایی آن هم قوی نیســت، می افزاید: این دو امر در کنار نامناسب بودن 
راه های مواصالتی و مرزی استان موجب شده اند محدودیت های بیشتری 
در مســیر رونق صادرات در این منطقه به وجود آید. قطــار هم هنوز به 

سنندج نرسیده است. 
وی با بیان اینکه در بحث ترانزیت هم باید نسبت منفعت هزینه ورود کاال 
به استان و ترانزیت آن رصد شود، اظهار می کند: اگر ترانزیت منفعتی برای 
استان ندارد بر روی این حوزه سرمایه گذاری نشود، زیرا معضالت ترانزیت 
نسبت به منفعت آن بیشتر است و مشــکالت فراوانی را برای جاده های 

استان به وجود آورده.
 نماینده پیشــین مریوان درباره اینکه اســتان کردســتان معدن انواع 
سنگ های گران  قیمت است، می گوید: کردستان معادن زیادی دارد که 
محصوالت آن ها به صورت خام فروشی از استان خارج می شود و تاکنون 

چاره ای اساسی برای رفع این دغدغه اندیشیده نشده است.
وی کریدور شمال به جنوب را نیز یکی از مطالبات مردم کردستان می داند 
که بعد از  ۲۰ سال هنوز به مقصد نرسیده است. سهرابی همچنین درباره 
ایجاد منطقه آزاد تجاری می گوید: آن زمان که پول بود، کاری در این باره 
انجام نشد. حاال که خزانه خالی است این مصوبه فقط نامی روی کاغذ است 

زیرا هیچ زیرساختی برای ایجاد وجود ندارد. 
به گفته سهرابی، وقتی زیرساخت ها در استان فراهم نیست، نباید انتظار 
توسعه صنعت و تجارت داشت. کردستان سال های سال است در زیربناها 

مانده.
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هرجایی که مراودات بیشــتری 
دارد امکان بازدهــی اقتصادی 
بیشتری نیز دارد، اما مرز باشماق 
جز نقش ترانزیتی که استهالک 
جــاده و تصادف هــای جاده ای 
را در پی داشــته، چیز دیگری 
برای مردم استان نداشته است. 
در حال حاضر مرز برای اســتان 
کردستان یک بحران کوله بری 
ایجاد کــرده، کوله بری شــغل 

نیست

آب، آب، آب و آب. اغراق نیست اگر  اسما پورزنگی آبادی
بگوییــم نبود آب کافــی حتی در خبرنگار

راس  در  آشــامیدنی  بخــش 
چالش های متعددی است که استان کرمان هم اکنون با آن مواجه است. پیشروی 
این وضعیت بحرانی، شهر کرمان به  عنوان مرکز استان را نیز با کم آبی دست به 
گریبان کرده است. طرح های متعدد انتقال آب درون و برون حوضه ای برای رفع 
این کمبودها تعریف شده اما اغلب آن با کمبود اعتبارات مواجه هستند و پیشرفت 

مناسبی ندارند. در مجموع، چالش های این استان فهرست بلندباالیی دارد.

سهم ناچیز استان از صنعت گردشگري
فرهادی از فعاالن گردشگری، بی توجهی دولت ها طی سال ها به میراث فرهنگی 

و بخش گردشگری استان کرمان که مملو از جاذبه های تاریخی و طبیعی 
است را تاسف بار می داند. او می گوید: اســتان کرمان دارای هفت اثر ثبت 
جهانی و 7۰۰  اثر ثبت ملی و 7۰۰۰ اثر شناخته شده است اما قبل از کرونا 
نیز، از سبد گردشــگری کشور سهم چندانی نداشــت.  فرهادی از دولت 
می خواهد با توجه به کم آبی شــدید کرمان که توسعه صنعت و کشاورزی 

را دشوار کرده؛ گردشــگری را محور توســعه  استان قرار 
دهد. او یادآور می شود این استان در حوزه زیرساخت های 
گردشــگری با کمبودهای جدی مواجه است تا جایی که با 
وجود جاذبه های بی شمار گردشگری و پنج فرودگاه، هنوز 
حتی یک پرواز مســتقیم خارجی ندارد. فرهادی از اینکه 
بناهای تاریخی فراوانی در شهرها و روستاهای استان مرمت  
نشده و در حال تخریب است، ابراز نگرانی می کند و می گوید 
از دولت می خواهیم برای نجــات تاریخ کرمان کاری بکند. 
زارع از فعاالن محیط زیست، نگران تبعات زیست محیطی 
خشکسالی و فعالیت  های صنعتی و معدنی در استان است 
و تاکید دارد که دولت باید حل معضالتی مانند طوفان های 
شن و ریزگردها و فرونشست زمین را در استان جدی بگیرد. 
وکیلی، فعال اجتماعی نیز خواستار توجه ای ویژه متناسب با 
شرایط استان در حوزه  آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد 
است.  همچنین محمدی، روزنامه نگار تاکید می کند که در 

استان لرزه خیزی چون کرمان، دولت آن طور که نیاز است بودجه و برنامه ندارد و 
نگران تکرار حادثه  تلخ زلزله  سال ۸۲ بم در دیگر نقاط استان است. 

قراری، مدیرعامل خانه هنرمندان کرمان نیز در گفت وگو با همشهری، با اشاره به 
نقش و اهمیت توسعه فرهنگی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، از 
دولت می خواهد که به این حوزه در استان کرمان به طور ویژه توجه کند و می گوید: 
متاسفانه راهبرد مشخصی در توسعه فرهنگی استان نداریم و درباره نقش هنر 
در توسعه با یک آشفتگی و بی برنامگی مزمن مواجه هستیم که نیاز است برای 
آن چاره اندیشی شود. همچنین، افرادی بدون تخصص و مهارت کافی با دخالت 
در این حوزه، سرنوشت توسعه فرهنگی استان را تحت تاثیر قرار می دهند که این 
شرایط باید تغییر کند. او می افزاید: یکی از چالش های جدی کرمان این است که 
در مقوله هنر استان همچون شــهرهایی مثل اصفهان و تهران و مشهد، صاحب 
جریان نیستیم که دلیل آن هم، نبود منابع مالی کافی و توزیع نامناسب و گاها 

اشتباه حمایت ها و یارانه های دولتی است.
حسینی، از فعاالن اقتصادی اســتان نیز می گوید: آن طور که مسئوالن دولتی 
گزارش می دهند، نرخ بیکاری استان در ســال گذشته1۰/6 و باالتر از متوسط 
کشور بوده و بارها هم گفته شده که نرخ بیکاری بانوان در استان دو برابر متوسط 
کشور است. او با اشاره به این گزارش ها، خواستار رفع مشکل بیکاری در استان و 

به ویژه ایجاد فرصت های شغلی برای زنان است.
اما از سوی دیگر مهاجرت گسترده از روستاها به دلیل بیکاری و خشکسالی های 
متمادی، افزایش حاشیه نشینی را به دنبال داشته اســت. نبود توسعه  متوازن 
استان که نمود آن شماِل نسبتا برخوردار و شرق و جنوب کم برخوردار شده نیز 
از جمله دیگر مواردی است که کرمانی ها انتظار دارند دولت آینده برای حل آنها 

برنامه ویژه داشته باشد.

بهبود فضای کسب وکار
»عباس جبالبارزی« عضو هیات رئیســه اتاق کرمان و نایب رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق ایران که ۳۵ سال در حوزه  صنعت فعالیت مستمر دارد در گفت وگو با 

همشهری چالش های ریشه ای استان را تحلیل کرده است.
او می گوید: اصلی ترین مشکل استان فضای نامناسب کسب وکار است که کرمان 
را در قعر جدول رتبه بندی کشور قرار داده است. فضای کسب وکار در این استان 
برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری مناسب نیست و بخش خصوصی به 
دلیل قوانین و بخشنامه های موجود با مشکالتی مواجه اند. دولت نتوانسته قوانین 
زائد و بوروکراســی  را حذف و دولت الکترونیک و پنجره واحد سرمایه گذاری را 
پیاده ســازی کند. بنابراین دولت آینده باید بر رفع موانــع تولید و بهبود فضای 

کسب وکار توجه داشته باشد.
این کارشناس مسائل استان ادامه می دهد: استان کرمان در جذب سرمایه گذار 
خیلی موفق نبوده و بیشتر ســرمایه گذاری ها در مس و فوالد و سنگ آهن انجام 
می شــود که از موارد خاص هســتند. طبیعی اســت که برای آنها تقاضا وجود 
داشته باشد. اما سرمایه گذار واقعی در بخش شرکت های دانش بنیان و هایتک و 
بنگاه های کوچک و متوسط نداریم. این کارشناس مسائل استان ادامه می دهد: 
استان کرمان با وجود پتانســیل های فراوان در بخش زیرمجموعه های  معادن 
سرمایه گذاری مناسبی ندارد و در این خصوص، بیشتر به توسعه فوالد در استان 

اشاره می شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران یکی دیگر از چالش های 
استان را مسائل فعاالن اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی می داند و می گوید: 
آنها وارد تمام اسناد حسابرسی می شوند و از مواردی حق بیمه می گیرند که خالف 
قانون است؛ این تصمیمات در تهران گرفته و به استان ابالغ می شود و استان هم 
در پاسخ به اعتراض بخش خصوصی می گوید اگر مشکلی دارید شکایت کنید. 

دولت باید برای رفع این مسائل، چاره ای اساسی بیاندیشد. 

چالش کشاورزی، معدن، گردشگری
جبالبارزی به چالش های بخش کشاورزی استان نیز اشاره  می کند و می گوید: 
کشاورزی استان بهینه و مدرن و اقتصادی نیست. اصلی ترین چالش استان در 
بخش کشــاورزی آب اســت اما محصول پرآب بری مانند پیاز کشت می شود و 
به دلیل نبود مدیریت و بررسی عرضه و تقاضا بازار، روی دست کشاورزان 
می ماند و دولت مجبور است با قیمتی پایین تر آن را خریداری کند. بنابراین 
باید محصوالتی با ارزش افزوده باال و براســاس تقاضای داخلی و خارجی 

تولید شود.
به گفته او در بخش معــدن نیز که ظرفیت های زیادی در اســتان وجود 
دارد، بسیاری از پهنه ها هنوز کشــف نشده و اکتشافات در 
عمق صورت نمی گیرد. تکنولوژی اســتخراج به روز نیست 
و زنجیره ارزش افزوده معدن شکل نگرفته است. محرومیت 
و بیکاری در نقاط مختلف استان نشان می دهد توسعه  ما با 
ارزش افزوده باالیی نبوده که منجر به خلق ثروت و کاهش 

بیکاری شود و این، از چالش های مهم استان است.
این کارشناس در ادامه درباره عقب ماندگی بخش گردشگری 
استان نیز یادآور می شود: گوشه  گوشــه کرمان جاذبه ها و 
ظرفیت های متنوع و گاه منحصر به فردی دارد اما شاید 1۰ 
درصد استان همسایه )یزد( هم گردشگر جذب نکرده باشیم. 
او در پایــان، با اشــاره به امکانــات مطلــوب و جذابیت 
سرمایه گذاری در تهران می گوید: عدالت اجتماعی تقسیم 
پول و پول پاشی نیســت بلکه توزیع فرصت های برابر است 
تا برای ســرمایه گذاری در مناطق محروم نیز رغبت ایجاد 
شود. او به دولت سیزدهم پیشــنهاد می  دهد تا به استان ها 
در سیاســت گذاری های اقتصادی، اســتقالل و اختیاراتی بدهد که با تصمیم 

استانداران، سرمایه گذاری در کشور توزیع و رقابت منطقه ای نیز ایجاد شود.

خام فروشی پایان یابد
شهباز حسن پور، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز به همشهری می گوید 
که صدای العطش مردم کرمان بلند است و باید اولویت همه  رفع مشکل کم آبی 
و بی آبی استان و به ویژه شهرستان کرمان باشد. نه تنها از رئیس  دولت سیزدهم 
بلکه از همه مسئوالن نظام می خواهم که به این معضل بزرگ استان توجه ویژه 

داشته باشند.
او اظهار می کند: همان طور که افســانه انتقال آب از خلیج فارس به شــهرهای 
سیرجان و رفسنجان و اردکان به واقعیت پیوســته، دیگر پروژه های انتقال آب 
حوضه به حوضه نیز برای حل معضل ۵۰ سال آینده این استان باید اجرایی شود. 

ر  حســن پو
خام فروشــی 
اســتان  در 

کرمان را از دیگر 
مسائلی می داند که 

باید برای جلوگیری 
از آن، چاره ای اساســی 

اندیشید: متاســفانه هنوز 
بخش عمده ای از دسترنج مردم 

اســتان کرمان در بخش معدن و 
کشــاورزی خام فروشی می شــود. او 

می افزاید: کجای دنیا، کشــاورزان مظلوم و 
زحمتکش را دیده اید که به وضعیتی دچار شــوند 
و محصوالت  خــود را رایگان در اختیــار مردم قرار 
دهند؟ این اتفاقی اســت که در فصــول مختلف در 
جنوب استان کرمان رخ می دهد و اخیرا نیز، درباره  
پیاز و گوجه فرنگی رخ داد. حسن پور تاکید دارد که 
تبدیل این مواد به محصوالت نهایی و ایجاد صنایع  
پایین دستی و واحدهای فرآوری و بسته بندی باید 
به عنوان یک اصل در دســتور کار مسئوالن ملی و 

محلی باشد.
از دیگر مسائلی که استان نیازمند توجه  ویژه به آن 
است، فعال شــدن بیش از چند هزار معدن راکد و 
بالتکلیف است. رئیس مجمع نمایندگان استان در 
این باره می گوید: در اســتانی که به بهشت معادن 
شهره است، بیش از ۲۰ درصد جمعیت، تحت پوشش 
نهادهای حمایتی قرار دارند. آیا این وضعیت زیبنده 
است؟ در حالی که ظرفیت عظیمی در بخش معدن 
وجود دارد و می توان با فعال سازی آن بسیاری از این 

چالش ها را رفع کرد.

عدالــت اجتماعی تقســیم پول 
و پول پاشــی نیســت بلکه توزیع 
فرصت های برابر اســت تــا برای 
سرمایه گذاری در مناطق محروم 
نیز رغبــت ایجاد شــود. رئیس 
جمهور آینــده به اســتان ها در 
سیاســت گذاری های اقتصادی، 
اســتقالل و اختیاراتی بدهد که با 
تصمیم استانداران، سرمایه گذاری 
در کشور توزیع و رقابت منطقه ای 

نیز ایجاد شود

 ایجاد اشتغال در کردستان
 با تکیه بر ظرفیت های مرز

اتصال به راه آهن، توجه به مسائل فرهنگی، رفع تبعیض و توسعه گردشگری از دیگر مطالبات 
مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است

بهبود فضای کسب وکار، پایان خام فروشی معادن، توسعۀ فرهنگی و حل چالش طوفان و گردوغبار از دیگر 
مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است
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اولویت های کردستان
اولویت های کردستانراهکارهای پیشنهادی از نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادی از نگاه کارشناس

شناسایی ظرفیت هامرزتوجه به ظرفیت هامرز

ایجاد اشتغال به جای تسریع در ایجاد خط ریلیراه آهن
تقویت اقتصاد مرزیکوله بری

 اقتصاد مرزی، تقویتاشتغال
تسریع ایجاد خط ریلیراه آهنکشاورزی و گردشگری

حل معضل ریزگرد و محیط زیست
جلوگیری از خام فروشیمعادندریاچه زریوار

ایجاد امکانات برابر در عدالت اجتماعی
ایجاد کریدور شمال به راهروستا

جنوب

جذب اعتبارمنطقه آزادتکمیل زیرساخت هاتوسعه

اولویت های کرمان از نگاه 
مردم

راهکارهای 
پیشنهادی

اولویت های کرمان از 
راهکارهای پیشنهادینگاه کارشناسان

فراهم ساختن توجه به بخش گردشگری 
حذف قوانین زائد و اجرای پنجره بهبود فضای کسب وکار زیرساخت ها

واحد سرمایه گذاری

رفع چالش های 
زیست محیطی مانند 

طوفان های شن و فرونشست 

 تقویت بنیۀ کارشناسی
 در محیط زیست و 
مدیریت مصرف آب

چالش های بخش 
خصوصی در بخش های 

بیمه و مالیات و بانک

 شفافیت سیستم مالیاتی
 واستمهال وام

تاب آوری پایین استان در 
برابر مخاطرات طبیعی از 

جمله زلزله

شناسایی گسل های 
استان، تقویت تجهیزات 

امدادرسانی در بحران

کشاورزی سنتی و هدر 
رفت باالی آب

مدرنیزه کردن کشاورزی مدیریت 
تولید براساس 
عرضه و تقاضا

مبارزه با آسیب های اجتماعی 
در راس آن اعتیاد

فرهنگ سازی وتوسعۀ 
برنامه های پیشگیرانه

عقب ماندگی صنعت 
گردشگری

تامین زیرساخت ها و افزایش 
اعتبارات استان

عدم توسعۀ متوازن 
در استان

گسترش صنعت در 
جنوب

عدم استفادۀ کافی از 
ظرفیت های معدنی

 عبور از معدن کاری
  سنتی، خام فروشی 
و توسعۀ صنایع خرد

 از دولت سیزدهممردم و کارشناسان 
چه می خواهند
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 هشدار  خاموشي 
در استان های گرمسير

تفاهم نامه اداره برق کرمان با صنعت
کرمانی ها شنبه  هر هفته از سوی شرکت برق جدولی را دریافت می کنند که 
به آن ها می گوید برق هر منطقه چه روزی از هفته و چه ساعاتی قطع می شود. 
بنا به گفته  مدیرعامل تولید نیروی برق کرمان، در مجموع وضعیت تولید برق 
در استان خوب و تراز انرژی نیز مثبت است تا جایی که حتی گفته  می شود 
حدود 300 تا 400 مگاوات تولید برق بیش از مصرف پیک خود استان وجود 
دارد، اما چون شبکه  برق سراســری است، سهمیه ای برای استان نیز تعیین 
شده و گاهی برخی مصرف کنندگان باید از مدار خارج شوند.در حال حاضر 
فعالیت ماینرهای غیرمجاز با مصرف باالی برق یکی از چالش هایی است که 
استان کرمان نیز همچون بسیاری مناطق دیگر کشور با آن روبه روست. 2مرکز 
ماینر مجاز در رفسنجان وجود دارد که معروف ترین آن، ماینر چینی هاست 
اما از ابتدای خرداد خاموش شده و تا شهریور خارج از مدار هستند. با وجود 
این، بنا به گفته  مدیر امور برق رفسنجان روزانه بین ۱0 تا ۱2 ماینر غیرمجاز 
فقط در این شهرستان شناسایی می شود. برای کنترل این شرایط امور برق 
رفسنجان اعالم کرده که اگر شهروندان از فعالیت ماینرهای غیرمجاز اطالع 
یابند و کشف خود را اعالم کنند، پاداش ۱0 میلیون تومانی دریافت می کنند.

درخواست شرکت های توزیع برق از سیستم قضایی و پلیس امنیت اقتصادی 
نیز این اســت که تا پایان پیک و با وجود طــی روال قانونی هم، رمزارزهای 
غیرمجاز را ترخیص نکنند و نگذارند سریع به شبکه برگردند.در همین حال، 
در 2 ماهه  نخست امسال رشد پیک بار در اســتان اتفاق افتاده به گونه ای 
که از 2 هزار مگاوات به 2700 مگاوات در اردیبهشت  رسیده 
اســت. این افزایش 20 درصدی در کنار دیگر عوامل، 
خاموشی ها را رقم زده است. تابستان گرم و کم آب 
کرمان در راه اســت. پیش بینی ها نشــان از آن 
دارد که در زمان های اوج مصرف در تابســتان 
حــدود ۱00 تا 300 مــگاوات کمبود وجود 
داشته باشــد.اینکه خاموشی ها در تابستان 
چگونه باشد هنوز مشخص نیست؛ مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای شمال استان می گوید 
خاموشی ها به وضعیت مصرف مردم و تولید 
نیروگاه ها بستگی دارد و از االن نمی توان اوضاع  

تابستان را پیش بینی کرد.

رايزنی های بوشهر با وزارت نيرو 
آخرین ماه فصل بهار در بوشهر با آغاز خاموشی های گاه و بی گاه شرکت 
توزیع برق همراه شد. نوسان های شدید هنگام قطع و وصل برق در نقاط 
مختلف شهری و روستایی در بوشهر منجر به خسارت  فراوان به تجهیزات 
برقی و سرمایشی مردم و اعتراض و نارضایتی ساکنان بخش های مختلف 
شد.این در حالی اســت که بوشهری ها به دلیل شــرایط اقلیمی زودتر 
از سایر نقاط کشور و تقریبا از اول سال اســتفاده از وسایل سرمایشی و 
خنک کننده را شروع کردند. به طور مثال 7، ۸ و ۹خرداد برازجان گرمای 
هوای 47 تا 4۸ درجه را تجربه کرد یا دیگر نقاط صنعتی و نفت خیز مثل 
عسلویه یا کنگان شرایط دمای باالتری هم گزارش شد.اما آنچه عجیب 
به نظر می رسد بی برنامگی شرکت توزیع برق در اعمال خاموشی هاست، 
زیرا قطعی  بر اساس زمان بندی نبود و در بیشتر آن ها زمان خاموشی از 
3ساعت هم فراتر رفت.البته استاندار بوشهر تدابیری برای عبور کم هزینه 
از قطعی برق در اداره ها و دســتگاه های اجرایی مثل کاهش ساعت های 
کاری و همچنین خاموشــی برق قســمت های اداری بعد از ساعت ۱3 
عملیاتی شــد.با این حال روند خاموشی ها در بوشــهر با تشدید درجه 
حرارت و گرمای خرداد به گونه ای بود که موضع گیری نمایندگان استان 
در مجلس را به دنبال داشت.رئیس مجمع نمایندگان بوشهر در مجلس 
در گفت وگو با همشــهری با انتقاد از وضعیت خاموشی های اعمال شده 
می گوید که در اســتان کمبود تولید برق وجود ندارد، نیروگاه اتمی و 
سایر نیروگاه ها، مازاد بر مصرف داخلی برق تولید می کنند و بنابراین 
حق مردم نیســت که با ســوءمدیریت دچار سختی و مشقت 
دوچندانی شوند.عبدالکریم جمیری با بیان اینکه قطعی  مکرر 
برق خسارت فراوانی به اموال مردم وارد کرده تاکید می کند 
با هماهنگی وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق استان 
مجوز انتقال برق مازاد شرکت های مستقر در منطقه پارس 
جنوبی به شبکه برق سراسری صادر شده و در روز های آینده 

خاموشی ها در استان کاهش چشمگیری خواهد داشت.

تشکيل کميته مقابله با رمزارزها در خوزستان
خوزستان یک میلیون و ۱۱2هزار و 440مشترک برق دارد که از این تعداد 
33درصد مشترکان روستایی هستند. سال گذشته ۸5۱۸مگاوات ساعت 
انرژی در خوزستان مصرف شد که ۸2درصد از این میزان به مصرف خانگی 
اختصاص داشته. کاهش ذخایر آبی در ســد ها و کاهش توان نیروگاه های 
برق آبی به دلیل کمبود آب، افزایش دما، گرمای زودرس و افزایش مراکز غیر 
مجاز رمز ارز در شبکه از عوامل خاموشی های برق در خوزستان است. کمبود 
تولید انرژی در کشور موجب شده است شرکت توانیر به مجموعه های برقی 
تابعه خود دســتور دهد برای جبران این کمبود در شبکه خاموشی هایی 
داشته باشند و ظاهرا در خوزستان نیز بین ۱000 تا ۱500 مگاوات که حدود 
یک هشتم مصرف برق خوزستان است، دســتور صرفه جویی و خاموشی 
صادر شده.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان هم پیش از این 
تاکید کرده بود به دلیل کاهش بارندگی و نبود واحدهای برق آبی در مدار، 
تابستان امسال در شبکه کمبود برق خواهیم داشت.به گفته »علی خدری« 
خوزستان سال گذشــته هم شرایط سختی داشــت و بخشی از کمبودها 
با همکاری مردم و صنایع، کشــاورزی و کاهش ســاعت کاری اداره های 

دولتی جبران شــد.کاهش 50درصدی بــار اداره ها در 
ساعت اداری، کاهش ۹0درصدی بعد از تعطیلی 

اداره ها، اســتفاده از مولدهای خودتامین، 
خودداری از مصرف المپ های التهابی 

در منزل  و ... از راهکارهایی است که 
اداره برق بــرای جبران کمبود در 
پیش گرفته. همچنین کمیته ای 
برای مقابله با فعالیت و جمع آوری 
رمزارزهای غیرمجاز تشکیل شده 
است تا به جمع آوری رمزارزهای 

غیرمجاز در استان اقدام کند.

10درصد صرفه جويی و توقف خاموشی  در فارس
خشکسالی و از مدار خارج شدن برخی نیروگاه های برق آبی، افزایش دما و 
باال رفتن مصرف برق، ورود زودهنگام چاه های کشاورزی به چرخه مصرف 
و در نهایت پدیده جدیدی به نام رمز ارزها 4 دلیل اصلی افزایش شدید 
مصرف برق و به هم خوردن تراز تولید و مصرف در اســتان فارس است. 
امسال با کاهش بارندگی ها، خاموشی ها در این استان نیز بیشتر شده و 
مردم شهرها و روستاهای فارس هر روز ساعت هایی را با قطعی برق دست 
و پنجه نرم می کنند و این شرایط قرار است تا شهریور ادامه داشته باشد. 
مسئوالن اســتانی معتقدند اگر مردم ۱0 درصد در مصرف صرفه جویی 
کنند می توانند از بروز خاموشی جلوگیری کنند. مسئوالن شرکت برق 
در این استان اقداماتی را برای عبور از تابستان پر تنش امسال برنامه ریزی 
کرده اند. تاکنون 5۹5۸ کنتور معیوب در آزمایشگاه مرکزی شرکت برق 
شناسایی و رفع عیب شده که منجر به 5۱ میلیارد ریال صرفه جویی شده 
است. همچنین با افزایش تمایل افراد به حضور در بازارهای مالی رمزارزها، 
تقاضا برای نصب دستگاه های ماینر طی یکسال گذشته افزایش داشته 
که بیش از 4700 دستگاه استخراج رمز ارز که به شکل غیرقانونی در نقاط 
مختلف تحت مدیریت توزیع برق شــیراز نصب شده بود، کشف و ضبط 
شده است. با این حال شهروندان معتقدند اگر امروز صنعت برق قادر به 
پاسخگویی به نیاز مشترکان خود نیســت به دلیل ناتوانی مدیران این 
صنعت در برنامه ریزی و مدیریت صحیح و آینده نگری متناسب با نیازها 
بوده است و امروز هم تنها مردم تبعات این سوء مدیریت را متحمل شده اند 

و کسی چندان پاسخگوی آنان نیست.

هرمزگان رکورد شکست
مصرف برق در هرمزگان هر سال در میانه های تابستان گرم جنوب رکورد 
می زد، اما امســال این رکورد در روز  5 خرداد با مصرف 2222 مگاوات 
شکسته شــده که در تاریخ هرمزگان بی ســابقه بود.هر چند امسال در 
اردیبهشت نیز به گفته مصطفی طیبی، معاون بهره برداری شرکت توزیع 
برق هرمزگان 3 بار رکورد پیک مصرف در استان شکسته است.البته وجود 
سامانه گرم و وزش بادهای به شــدت داغ در استان که در هشت بندی و 
دیگر مناطق شــرقی هرمزگان موجب این افزایش مصرف و تداوم این 
وضعیت در روزهای گذشــته منجر به خاموشی های گسترده در استان 
به ویژه شهر بندرعباس شده است.بیش از 725 هزار مشترک در استان 
وجود دارد که از این میزان بیش از ۶00 هزار مشترک خانگی هستند که 
حدود ۶5 درصد از کل برق استان را مصرف می کنند.اوج مصرف برق در 
سال گذشته در 25 تیر اتفاق افتاد که مصرف به 23۱5 مگاوات رسید و 
در کل میزان مصرف برق هرمزگان در سال گذشته ۱0 میلیون و 24 هزار 
مگاوات بود.سرانه مصرف برق هر مشترک هرمزگانی ۱3مگاوات است. 
سهمیه بار مدیریت اضطراری هر استان توسط مرکز دیسپاچینگ ملی 
اعالم می شود که طبق آن هر استان برای سهمیه اعالمی خود خاموشی 

اعمال می کند. امسال ۱3 هزار و ۹00 تفاهم نامه همکاری با مشترکان، 
تجاری، صنعتی، اداری و کشاورزی برای همکاری با شرکت 

توزیع برق استان در ســاعات اوج بار امضا شده است.از 
ابتدای امسال ۱400مشترک اداری، 2400 مشترک 

تجاری، ۱200 مشترک صنعتی و ۸700 مشترک 
کشــاورزی برای همکاری در کاهش مصرف در 
ساعات اوج بار با عنوان برنامه پاسخگویی بار اعالم 
همکاری کرده اند. واحدهــای صنعتی با تغییر 
ساعات فعالیت از اوقات اوج بار به زمان کم باری یا 
جابه جایی تعطیالت هفتگی و مشترکان کشاورزی 
نیز با خاموش کردن موتورهای پمپاژ آب و استفاده 

از مولدهای دیزلی می توانند در ساعات اوج مصرف با 
این شرکت همکاری کنند.

افزايش 20درصدی مصرف برق يزد
یزد با قرارگیری در پهنه کویری نیاز به مصرف انرژی زیادی به ویژه در حوزه 
برق و آب دارد به طوری که تعداد مشــترکان برق خانگی استان شامل 5۶7 
هزار مشترک است. همچنین در بخش هاي دیگر به تفکیک در بخش صنعت 
۱2هزار مشترک، بخش اداری 22هزار مشــترک و ۱0هزار و ۶00 مشترک 
در بخش کشاورزی را شامل می شــود.محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها 
در کنار افزایش شــدید مصرف گاز و برق در بخش هــای خانگی و تجاری 
منجر به ایجاد خاموشی های نوبتی با توجه به سهمیه کاهش پیک الزامی از 
سوی شرکت توانیر در یزد همزمان با سایر نقاط کشور شده است.تاکنون نیز 
همزمان با سراسر کشور، شاهد خاموشی هایی در نقاط مختلف استان و سایر 
شهرستان ها هستیم به طوری که طبق زمان بندی برق مناطق مختلف یزد 
قطع شده است در حالی که یزد یکی از گرمترین نقاط کشور به شمار می رود 
و این قطعی  برق هــا نارضایتی مردم را به همراه دارد. بــاال رفتن دمای هوا و 
افزایش 20درصدی مصرف برق و همچنین کاهش میزان بارش ها و کم شدن 
میزان تولید نیروگاه های برق آبی کشور و مصرف باالی دستگاه های ماینر از 
دالیلی است که مسئوالن شرکت توزیع برق برای افزایش سرانه مصرف برق 
و خاموشی های اخیر در استان عنوان می کنند. به گفته معاون بهره برداری 
شــرکت توزیع برق یزد، ســهمیه هایی از طرف وزارت نیرو به اســتان ها و 
شرکت های توزیع برق داده شد و سهمیه یزد 750 مگاوات است. اگر مشترکان 
اداری، خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی زیر ۱0 درصد صرفه جویي داشته 
باشند و استان زیر سطح سهمیه تعیین شده قرار گیرد، مشمول برنامه های 

مدیریت بار اضطراری نیرو قرار نمی گیرد و برق قطع نمی شود.

امسال استان های جنوبی و گرمسیری با توجه به قطعی های مکرر برق و خشکسالی 
و کاهش بارندگی ها که زودتر از هر ســال آنها را وارد فصل گرم کرده است، شرایط 
سخت تری را نسبت به سال های گذشــته تجربه می کنند. در روزهای اخیر دمای 
بسیاری از شهرهای جنوبی به باالی 40درجه رسیده و با وجود این، قطعی  برق هم 
اجازه روشن کردن وسایل سرمایشی را نمی دهد. هرمزگان، سیستان وبلوچستان، 
خوزستان، کرمان، فارس، بوشهر و یزد استان هایی هســتند که دمای باالتری را 
نسبت به استان های دیگر تحمل می کنند. در برخی اســتان ها چون سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان و و بوشهر هم شرایط حادتر اســت و عالوه بر وزش بادهای 

گرم یا شــرجی هوا، آب رســانی هم با چالش هایی مواجه اســت. قطعی برق در 
استانی مانند سیستان و بلوچســتان بالفاصله آب را هم قطع می کند یا در بوشهر 
با رطوبت باالی 90 درصد، اوضاع بغرنجی را رقم می زند. این وضعیت موجب شــده 
است نماینده بندرعباس در مجلس شورای اســالمی از تذکر جمعی نمایندگان به 
وزیر نیرو درباره وضعیت برق خبر دهد و تاکید کند که قطع برق در اســتان های 
جنوبی تبعیض آشــکار و زندگی مردم بدون برق در این ماه هــای گرم ناممکن 
است. ســید کریم حســینی، رئیس مجمع نمایندگان خوزســتان هم هشدار 
مشابهی داده و گفته بود که سالمت مردم خوزســتان با قطع برق در خطر است. 

حل مشکل سيستان وبلوچستان با صرفه جويی 
مردم سیستان و بلوچستان هم مانند سایر نقاط کشور این روزها با مشکل قطعی برق دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی  است 
که هر روز بر میزان گرمای هوا افزوده می شود و قطعی برق و در پی آن خاموشی وسایل سرمایشی، تاب آوری گرمای هوا را برای مردم 
سخت کرده. امسال شرایط کشور و طبعا سیستان و بلوچستان با سال گذشته تفاوت هایی دارد و این مساله تابع شرایط آب و هوایی 
و خشکسالی اســت، زیرا کاهش بارندگی موجب افت دخایر آبی و افزایش مصرف آب پیش از موعد معمول شده.براساس اظهارات 
مسئوالن ذی ربط استان، بارش های کمتری نسبت به سال های گذشــته روی داده و ذخایر آبی کم شده است. در نتیجه، بخشی از 
تولید مورد نیاز صنعت برق که از طریق نیروگاه های برق آبی تامین می شد کاهش یافته است. همچنین کاهش بارندگی ها موجب 
گرمای زودرس هوا شده. در این وضعیت کشاورزان نیز مجبور به استفاده بیشتر از پمپ های آبی شدند که این مساله مصرف برق را 
نیز باال برده است.در کنار عوامل یاد شده، افزایش واحد صنعتی مصرف کننده برق، استفاده از لوازم متعدد برقی و کولرهای گازی و 
آبی در منازل و ادارات و شرکت ها موجب افزایش مصرف شده است.یکی از برنامه های شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان برای 
خروج از بحران، سهمیه بندی است که طی آن به  ناچار برق نقاط مختلف استان در برخی ساعت ها با قطعی همراه می شود.فعالیت 
رمز ارزها هم موجب شده است میزان مصرف برق در استان افزایش پیدا کند. با وجود این سال گذشته میزان تولید برق در استان 
۱۱50 مگاوات، اما میزان مصرف ۱۶50مگاوات بود که با توجه به افتتاح واحدهای جدید صنعتی و افزایش انشعابات برق پیش بینی 
مصرف ۱۸00 مگاواتی در سال جاری دور از انتظار نیست.یکی از برنامه های مورد توجه برای کاهش مصرف برق، تغییر ساعات کاری 
است که سیستان و بلوچستان نخستین استانی است که این برنامه را در کشور اجرا کرده.بنا بر گفته  مسئوالن استان سهم سیستان 

وبلوچستان از خاموشی های کشور 3 درصد است.
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  سرقت اموال کشاورزان در نهاوند
کشاورزان منطقه  خزل در نهاوند شاهد سرقت اموال خود هستند. دستگاه های کشاورزی، لوازم 
آبیاری تحت فشار و حتی محصوالت کشاورزی به سرقت می رود. از مسئوالن می خواهیم برای 

تامین امنیت این منطقه اقدام کنند.
کاظم زاده از همدان 

    مشکل آنتن دهی اینترنت در شهرک گلشهر 
آنتن دهی اینترنت در گلشهر زنجان بسیار ضعیف اســت و معلمان و دانش آموزان در زمان 

امتحانات دچار مشکالت زیادی شده اند. به این موضوع رسیدگی شود.
یک شهروند از زنجان 

صدای همشهری

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

کمتر ایرانی اســت که طعم پنیر لیقوان را نچشیده باشد؛ پنیری 
ممتاز که با شیر تازه گوسفند محلی تهیه می شود و برای فرآوری 
آن زمانی 6ماهه نیاز است. این پنیر در روستایی با مناظر طبیعی 
خیره کننده در 35 کیلومتری تبریز تهیه می شــود. روســتایی که بنابر اسناد 

تاریخی تفرجگاه شاهان و شاهزادگان قاجار و پیش از آن بوده است. 
در حال حاضر هم خانه ای تاریخی مشهور به خانه ارباب در 

دل روستا خودنمایی می کند. همه این ظرفیت ها دست 
به دســت هم داد تا لیقوان با پدیــده ای با عنوان 

مهاجرت مواجه نباشد. با وجود این، چالش  مهم 
روستا، محدودیت طرح هادی روستایی است 

که مشکالتی را برای اهالی ایجاد کرده.

گرانی زمین 
قیمت یــک متر مربــع خانه مســکونی در 
روستای لیقوان تا 4میلیون تومان هم می رسد 
و زمین های محدوده روستا که می توانند آب، 

برق و گاز داشته باشند، قیمتی تا 2میلیون تومان 
دارند. به گفته اهالی روستا، محدودیت های زیادی از 

سوی مسئوالن برای آن ها ایجاد شده و برای جوانانی که 
قصد تشکیل خانواده و تهیه منزل مسکونی دارند، مشکالتی 

به وجود آورده است. آن ها معتقدند دولت به جای اینکه از توسعه 
صنایع لبنی روستایی حمایت کنند با مانع تراشــی در صدور مجوزهای الزم از 

پیشرفت صنعت پنیرسازی لیقوان جلوگیری می کنند.

با وجود اینکه روســتا در سال87  از ســوی هیات دولت به عنوان منطقه نمونه 
گردشگری شناخته شــده و ظرفیت های زیادی برای جذب گردشگر از جمله 
4چشــمه آبگرم با خاصیت آب درمانی، مناظر بکر طبیعــی ، خانه ها و پل هاي 
تاریخی دارد، اما نه تنها هتل بلکه محل اقامتی مناســبی برای مسافران در این 

روستا ساخته نشده است.

100کارخانه پنیرسازی در روستای لیقوان
بخشــدار روســتای لیقوان با بیان اینکه این روستا محل 
فعالیت های اقتصــادی و صنعتی در منطقه اســت 
به همشــهری می گوید: در این روســتا حدود 
1600خانوار زندگــی می کنند که 90درصد 
جمعیت روستا افراد شــاغل و بیش از 80 

درصد ساکنان آن  با سواد هستند.
»قاسم قســیمی« با بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از 100کارخانه تولید مواد 
لبنی با محوریت پنیر در روستا در حال 
فعالیت هستند، می افزاید:  روزانه 136 
تن پنیر در این روستا تولید و روانه بازار و 
تولید روستا نه تنها به داخل استان و کشور 
بلکه حتی به کشورهای خارجی هم صادر 
می شود.وی با بیان اینکه کشک، عسل، کره، 
ماســت و دوغ از دیگر فرآورده های لبنی منطقه 
است، ادامه می دهد: این تولید در سایه زیرساخت های 
اولیه که توسط دولت به وجود آمده، تولید می شود و امکان 
عرضه در بازار را دارد. قسیمی با بیان اینکه در حال حاضر امکانات رفاهی 
مانند برق، گاز تلفن، آب شــهری، مراکز آموزشی و درمانی، بانک و ورزشگاه در 

روســتا وجود دارد، می گوید: به همت اهالی ســردخانه بزرگ طبیعی لیقوان با 
مساحت 17هزارمتر مربع و زیر بنای 3500متر طی 8 سال با 27 میلیارد تومان 
در دل کوه در ورودی لیقوان ساخته شده است که یک مجتمع بزرگ سردخانه ای 
محسوب می شود.وی با بیان اینکه مردم روستا خدمات زیادی به انقالب داشته اند، 
عنوان می کند: ده ها شهید از این روستا تقدیم انقالب شده و در طول دفاع مقدس 
کمک های زیادی به جبهه ها داشته اند و در حال حاضر هم چشم انتظار حمایت 

دولت برای توسعه بیشتر روستا هستند.

حمایت های قانونی برای توسعه روستا
با همه گالیه اهالی اما بخشدار مرکزی تبریز در گفت  وگو با همشهری ادعای برخی 
از آن ها مبنی بر ممانعت از توسعه روستا را رد می کند و می گوید: دولت از کانال 
بنیاد مسکن آماده پرداخت وام های 4درصدی 50میلیون تومانی برای ساخت 
و به سازی خانه های روستایی است، اما برخی اهالی انتظار دارند دولت خانه های 

آن ها را رایگان بازسازی کند.
»علی حسین علیپور« با بیان اینکه ســاخت و ساز و تامین زیرساخت های آب و 
برق و گاز در خارج از طرح هادی امکان پذیر نیست، می افزاید: برخی افراد سودجو 
می خواهند به توسعه ویالسازی در منطقه بپردازند که این کار غیرقانونی است و 

حتی برخی ساخت وسازهای غیرمجاز در منطقه هم تخریب شده.
وی خاطرنشان می کند: مانعی برای توســعه صنعتی روستا و ساخت واحدهای 
صنعتی از سوی دولت وجود ندارد، اما حداقل انتظار مسئوالن بهداشتی و صنعتی 
رعایت موارد بهداشتی و الزام قانونی برای توسعه واحدهای لبنی است و نمی توان 

بدون مجوزهای الزم انتظار ساخت کارخانه های جدید پنیر را داشت.
این مقام مسئول به مشکالت فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه زیرساخت های 
گردشگری روستا اشاره و بیان می کند: مرمت کاخ سنگی حاج احتشام الدوله که 
از زمان قاجار به جا مانده و تبدیل آن به یک هتل و محل اقامت گردشــگری با 

ممانعت های فرهنگی و اجتماعی در روستا مواجه شده است. 

ليقوان، روستايی جامانده از توسعه

 سه شنبه 18خرداد 1400 
شماره 8238 

کرمانشاه با تولید ساالنه 5500 تن عسل یکی از قطب های تولید این 
محصول پرطرفدار در کشور است. پوشش گیاهی مناسب و جنگل  های 
غنی موجب شده است تولیدکنندگان عسل در استان این محصول را 
با کیفیت باال تولید کنند. بر اساس اعالم ســازمان جهاد کشاورزی استان، عسل 

کرمانشاه عالوه بر مصرف داخل به دیگر استان های کشور فرستاده می شود.
در حال حاضر 1300نفر در استان در کار تولید عسل مشغول هستند. چهارفصل 
بودن کرمانشاه و شرایط آب و هوایی زمینه کار و تالش بیشتر را در تولید عسل در 
استان فراهم کرده است و صد البته رونق این فعالیت تولیدی نیازمند حمایت، برنامه 

ریزی مدون از سوی مسئوالن این حوزه است.

   افزایش 15درصدی تولید محصول
مدیر تعاون روستایی کرمانشاه با بیان اینکه این استان با تولید ساالنه بیش از 5500 
تن عسل در جایگاه چهارم و پنجم کشور قرار دارد به همشهری می گوید: در حال 

حاضر بعد از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران و کردستان قرار داریم. 
ایرج صفایی با اشاره به فعالیت 3913 زنبورستان در کرمانشاه می افزاید: 446 هزار 

کلنی مدرن و بیش از 4 هزار کلنی ســنتی در زنبورســتان ها زیر پوشش اتحادیه 
تعاونی کشاورزی زنبورداران استان هستند.

وی اشاره به اینکه ســرانه مصرف عسل در کرمانشــاه یک کیلوگرم است، اظهار 
می کند: سال گذشته 5721 تن عســل به ارزش 400 میلیارد تومان از کندو های 

سنتی و مدرن استان تولید شده است. 
مدیر تعاون روستایی کرمانشاه پیش بینی می  کند تولید عسل از زنبورستان های 
زیر پوشش تعاونی های روستایی استان امسال به 7 هزار تن برسد که با این حساب، 

میزان تولید محصول نسبت به سال پیش 15درصد افزایش پیدا می کند.
به گفته وی، شهرســتان صحنه با تولید 1700تن و کنگاور بــا تولید 1600تن از 
قطب های تولید عسل در کرمانشاه هستند و سنقر، کرمانشاه و هرسین در رتبه های 

بعدی از نظر میزان تولید عسل قرار دارند.

 امکان   اشتغال زایی 5هزار نفری
صفایی معتقد است صادرات عسل از استان ضعیف است و برندسازی، نحوه تولید و 
بسته بندی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر صادرات عسل استان وضعیت مناسبی ندارد.  
او اما تصریح می کند اگر در کرمانشاه بر روی تولید عسل به عنوان یک صنعت ارزیابی 
و کار شود، اشتغال زایی خوبی به دنبال خواهد داشت و صادرات و تامین نهاده های 

تولید عسل می تواند موجب رونق این بخش صنعتی شود.

با اجرای زنجیره ارزش تولید و عرضه عســل و بر اساس نظرات کارشناسی فعاالن 
این حوزه، امکان تولید 5هزار شغل از جمله ساخت کندو، تولید و بسته بندی عسل، 
فرآوری های مرتبط با موم و گرده زنبور و زنبورداری وجــود دارد. در حال حاضر 

1300نفر به صورت مستقیم در این زنبورستان ها مشغول به فعالیت هستند.

  نیاز به حمایت بیشتر 
مدیر تعاون روستایی کرمانشاه برندسازی محصول و توسعه صادرات را از برنامه های 
امسال در استان می داند و می گوید: عالوه بر مشکل تامین نهاده ها، کمبود سهمیه 
شــکر برای تغذیه در فصل پاییز و اوایل بهار از مهمترین مشکل زنبورداران است. 
برای رفع این مشــکل مکاتبه های زیادی از طریق این معاونت و ســازمان با اداره 
صمت انجام و یک مرحله سهمیه شکر دریافت شد. سال 99 مقادیر قابل توجهی 
از شکر میان زنبورداران این استان با نرخ مصوب دولتی یعنی هر کیلوگرم 7 هزار 

تومان توزیع شد.
وی با بیان اینکه 9 شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداری در کرمانشاه به تولید عسل 
و زنبورداری مشغول هستند، توضیح می دهد: ساماندهی، صدور دفترچه، تشکیل 
شــرکت های تعاونی، تقویت و توســعه اتحادیه زنبورداران از فعالیت های تعاونی 
روستایی برای حمایت از این بخش است. البته برنامه هایی برای رونق اشتغال و تولید 

عسل وجود دارد، اما با همه این ها نیاز به حمایت بیشتری وجود دارد.

اشتغال زایی 1300 نفری عسل در کرمانشاه

 سیدمحمد ابراهیمی مجموعه دار چراغ های قدیمی در پي راه اندازيچراغهایبیخانه
 اولین موزه تخصصي چراغ كشور در شهرستان گرمی اردبیل است

پیشــینیان ما برای چراغ به 
عنوان منبع نور و روشــنایی 
ارزش زیــادی قائــل بودند. 
»چــراغ« در فرهنــگ ایرانیان بــه ویژه 
آذربایجــان از قداســت و جایــگاه باالیی 
برخوردار اســت تا جایی کــه در فرهنگ 
محاوره عامیانه به »سوی چراغ« )نور چراغ( 
قسم می خورند. در شهرستان گرمی به مکان 
مقدس »اوجاق« یا »چــراغ« می گویند و 
حتما نوری و چراغی در آن روشن می کنند. 
حاال روایت امــروز ما روایتــی از مجموعه 
چراغ های قدیمی است که یکی از فرهنگیان 
اهل ذوق شهرستان گرمی اردبیل با تالش 

خود آن ها را جمع آوری کرده.

ایده جمع آوری چراغ
»ســیدمحمد ابراهیمــی« از معلمــان و 
پژوهشگران تاریخ و جغرافیای منطقه است. 
وی مولف چند جلد کتاب پژوهشی درباره 
تاریخ و جغرافیایی مغان اســت و اشیای 
تاریخــی در زمان پژوهش هــای تاریخی 
و حضــور در روســتاها و مناطق مختلف، 
نظر او را جلب کرده. ابراهیمی این اشــیا 
را جمع آوری کــرده و در حال حاضر تنها 
مجموعه دار استان اســت که مجموعه ای 
از چراغ های قدیمــی دارد؛ چراغ هایی که 
هر یک قصه هایی کهن از زمان خود دارند، 
از چراغ های سنگی )مربوط به ماقبل دوره 
صفویه( گرفته تا چراغ زنبوری مجلســی 
که روزگاری روشــنابخش محفل خانه ها 

بوده اند.

ثبت چراغ ها در سامانه جام
این معلم و پژوهشگر تاریخی که مجموعه 
چراغ خود را در ســامانه »جام« به عنوان 
سامانه ملی مجموعه داران ثبت کرده است، 
می گوید: ابتدا هدفی برای تشکیل مجموعه 
و کلکسیون نداشــتم و فقط از روی عالقه 
چراغ ها را خریــداری می کردم یا به خاطر 

عالقه ام هدیه می گرفتم.
ابراهیمی چراغ کوچک سنگی را به ما نشان 
می دهــد و می افزاید: قدیــم از چراغ های 
پیه سوز و سنگی استفاده می کردند. بعدها 
با آمدن چراغ های فلزی شغل »چیلیه دار« 
یا تعمیرکار چــراغ در منطقــه پا گرفت. 
چراغ های موشــی )قولوقچــه( که بومی 
منطقه است فقط توســط چیله داران این 
منطقه ساخته می شــد، اما اکنون دیگر از 

این شغل نشانی نمانده.
وی با بیشتر شــدن تعداد اشیا که شامل 
انواع وسایل کشاورزی، قالیبافی و روشنایی 
است، برای به نمایش گذاشتن آن ها به فکر 

ثبت مجموعه می افتد.
ابراهیمی توضیح می دهد: چون قبل از من 
در استان کســی مجموعه تخصصی ثبت 
نکرده بود با مشکالت زیادی مواجه بودم، 
اما باالخره توانســتم مجموعه تخصصی 
چراغ های قدیمی را در سایت جام به ثبت 
برسانم و در حال حاضر 160 چراغ قدیمی 
با تمام مشخصات و اطالعات ثبت شده در 

سایت را نگهداری می کنم.
این مجموعه دار چراغ ها را در خانه نگهداری 
می کند. دیوار، کمد و قفسه های خانه پر از 
چراغ های چشم نوازی اســت که هر کدام 
جلوه و زیبایی خاصی دارند. او می گوید که 
کسی پیگیر زحمت هایش برای جمع آوری 

چراغ ها نیست و گه گاه زمان جشنواره ها 
برای نمایش مقطعی چند شــي تاریخی 
برای گذاشــتن در نمایشــگاه از او قرض 
می گیرند و کسی به فکر نمایش دائمی کل 
مجموعه نیست در حالی که چراغ ها تاریخ 

منطقه را نشان می دهند.

راه اندازی اولین موزه تخصصی چراغ 
این معلم و پژوهشــگر تاریخــی به فکر 
راه اندازی اولین موزه تخصصی چراغ کشور 
افتاده، امــا برای تامین زمین مناســب با 

شرایط موزه درگیر مشکالت مالی است. 
مکان های تاریخی مانند مدرســه قدیمی 
و حمام های تاریخی شهر که می توانست 
مناســب این کار باشــد در اثر بی توجهی  
تخریــب شــده اند و خانه هــای تاریخی 
تحت تملــک شــخصی قــرار دارند که 
ابراهیمی می گوید توان مالی برای خرید 
ملک شــخصی یا خانه تاریخی به قیمت 

میلیاردی را ندارد.
وی معتقد اســت اگر این مــوزه در مرکز 
اســتان راه اندازی شود، شــاید مشکالت 

کمتری داشته باشــد، اما برای کمک به 
گردشگری شهرســتان محروم گرمی با 
 جدیت پیگیر تاســیس مــوزه در گرمی

 است.
ابراهیمی اگر محلی به صورت اجاره ای به 
این مجموعه اختصاص یابد، این چراغ ها را 
برای عموم به نمایش می گذارد تا هم تاریخ 
معنوی منطقه برای بومیان و گردشگران 
معرفی شــود و هم گامی برای توســعه 
شهرستان در زمینه گردشگری برداشته 

شود.

پوپک قاسمی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

سواحل بوشهر در این روزهای كرونایی- عكس: ایسنا

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

روستای تاریخی لیقوان با وجود همه ظرفیت های توسعه ای، نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد

فرحناز چراغی
خبرنگار

پاسخ به صدای همشهری 
روزنامه استانی همشهری روز دوشنبه 10خرداد در ستون صدای همشهری اعتراض شهروندان 
شهر نور در مازندران را درباره کاهش فشار آب لوله کشی منتشر کرده بود. روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب مازندران در پاسخ به این گالیه مردمی اعالم کرد: »بخشی از تولید برق کشور 
برق آبی اســت که به دلیل کاهش شــدید بارندگی و نزوالت جوی در سال آبی گذشته و نیز 
افزایش بی رویه مصرف برق، احتمال قطع جریان برق تاسیسات آب رسانی وجود داشته و این 
تاسیسات از مدار بهره برداری خارج می شوند که در پی آن مشترکان عزیز با افت فشار یا قطع 
احتمالی آب آشامیدنی مواجه می شوند. لذا برای رفع مشکل نشست هایی میان مدیران استانی 
آب و برق در روزهای گذشته برگزار شد. با هماهنگی ها و تعامالت صورت گرفته قرار شد قطعی 
برق تاسیسات آب رسانی به حداقل برسد. یقینا روزهای آینده شرایط بهتری در حوزه تاسیسات 
آب رسانی خواهیم داشت. از مشــترکان گرامی تقاضا داریم در حوزه های آب و برق مدیریت 

مصرف را رعایت کنند تا با همکاری یکدیگر گذر خوبی از تابستان امسال داشته باشیم.«
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