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قريب به يكماه مانده به جابهجايي
مســئوليت ابراهيم رئيســي از قوه
قضاييه به رياستجمهوري ،تكليف
رياســت آينده قــوه قضاييــه نيز با
انتصاب غالمحســين محسنياژهاي
از سوي رهبر معظم انقالب مشخص
شــد .تدارك رئيسجمهور منتخب
براي تحويل دولت آينده از نيمههاي
مردادماه ،انتخاب اعضــاي كابينه و
فراهــم آوردن مقدمــات اجــراي
برنامههــاي مســئوليت آينده خود
در دســتگاه اجرايي كشور ،واگذاري
سريعتر رياســت قوه قضاييه به فرد
جايگزين را اجتنابناپذير كرده بود.
صفحههاي  2و  21را بخوانيد.

رشد بيترمز قیمتها در بازار اجاره ،موجب كوچ اجباري طبقه متوسط
به مناطق حاشیهای و شهرهای حوم ه شده است
صفحه4

نفتايراندر
عصرپسازنگنه

معیارهایانتخابشهردار

اوپكیها از شيخالوزرا
تجليل كردند

بررسي ويژگيهاي شهردار آینده پایتخت در گفت و گو با كارشناسان

صفحه3

آب زايندهرود براي كشاورزان غرب اصفهان باز شده
و خبرها حاكي از آن است كه طي روزهاي آينده براي بازگشايي
تا شرق و جاري شدنآب  در شهر  هم تصميمگيري ميشود

پايان خوش پروندهآقمشهد

با رأي ديوان عالي كشور ،جنگلهاي آقمشهد به مالكيت ملي بازگشت
يادداشت

رضا زندي؛روزنامه نگار و تحليلگر حوزه انرژي

تهران  -رياض؛ پيامي كه
پنجشنبه رد و بدل شد

غروب پنجشنبه گذشته ،پيام مهمي بين ايران و عربستان
رد و بدل شد؛ پيامی در ظاهر ســاده اما بااهميت براي
ي بهبود رابطه بين تهران و رياض .در افتتاحيه
بسترساز 
صدوهشتادويكمين اجالس وزراي اوپك ،جمالت دوستانهاي بين وزراي نفت و انرژي
ايران و عربستان رد و بدل شد كه دنيا آن را ديد .جلسات اوپك نقش مهمي در پايان
برخي از مناقشات سياسي ايران با همسايگانش داشته است؛ از زمان محمدرضا پهلوي
تا دوره هاشمي رفسنجاني.
سال( ١٩٧٥اسفند )١٣٥٣محمدرضا پهلوي و صدامحسين در اجالس روساي
1
كشورهاي صادركننده نفت در الجزاير شركت ميكنند؛ در دورهاي كه تنش
بين تهــران و بغداد در ماجــراي اروندرود بــاال گرفته بود .با وســاطت «بومدين»،
رئيسجمهور وقت الجزاير ،مذاكرات شاه و صدامحسين انجام و در جلسه رسمي اوپك،
توافق رسمي اين دو نفر براي رفع تنش اعالم و با امضاي معاهده ١٩٧٥الجزاير ،خواسته
بحق ايران در اروندرود به رسميت شناخته ميشود .بعد از جنگ تحميلي ٨ساله عراق
عليه ايران ،باز هم اجالس اوپك بود كه كمك كرد غالمرضا آقازاده ،وزير وقت نفت ايران
بي حاشيه خبري ،پاسخ هاشمي رفسنجاني ،رئيسجمهور وقت ايران را به طرف عراقي
برساند .شرحش را هاشمي در كتاب خاطراتش آورده است .جلسات اوپك ،هميشه براي
ايران مهم بوده است؛ چه براي نفتش ،چه براي سياستش.
باور كنيد حاال وقت طرح ديپلماسي حل تنش بين ايران و عربستان از طريق
2
اوپك است .اگر ابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور منتخب ،در نخستين مصاحبه
مطبوعاتياش اعالم كرد كه مانعي براي گشايش سفارت ايران در رياض نميبيند ،بايد
سرنخ پنجشنبه را بگيرد و پيگيري سريع آن را بهدســت وزير نفت دولتش بسپارد.
پنجشنبه چه اتفاقي بين ايران و عربستان در اوپك رخ داد؟
صدوهشتادمين جلسه وزارتي اوپك ،به پاس١٦سال حضور بيژن زنگنه در اين
3
سازمان ،با پخش مستندي از فعاليتهاي وزير نفت ايران در اوپك آغاز شد.
اين مستند را دبيرخانه اوپك ،به مناسبت خداحافظي زنگنه از خدمات دولتي ساخته
بود .پس از آن زنگنه سخنراني خداحافظياش را بيان كرد كه جمالت پايانياش ماجرا
را كليد زد .او با گذاشــتن عبارت ( My dear friendsدوســتان عزيزم) در ابتداي
جملهاش ،از چند وزير اوپك تشــكر كرد كه دومين نفرشان ،شاهزاده عبدالعزيز بن
سلمان ،وزير انرژي عربستان سعودي بود .پس از سخنان زنگنه ،عبدالعزيز بن سلمان با
سخنان دوستانهاي به حرفهاي زنگنه واكنش نشــان داد« :دوستي با آقاي زنگنه
راهبردي بوده و خودمان را به اوپك محدود نكرديم و توانستيم موفقيتهايي بهدست
آوريم .به دوستي با آقاي زنگنه افتخار ميكنم و افتخار ميكنم شما من را دوست خود
بدانيد؛ دوست دارم اين دوستي را تا زماني كه زنده هستم ادامه بدهم».
دقت كنيد كه اين جمالت بين 2وزير مؤثر (يكي با ٣٠سال وزارت و ديگري بهعنوان
فرزند پادشاه) در شرايط تنشآلود بين ايران و عربستان ،طرح شده است .سخنان بيژن
زنگنه و شاهزاده عبدالعزيز پوشش رسانهاي بينالمللي زيادي گرفت.
دوره صدارت زنگنه ،كمتر از2ماه ديگر تمام ميشود .اما مهم است كه وزير نفت
4
بعدي ،از ظرفيت اوپك براي رفع تنش بين ايران و عربستان و همكاري بين
2كشور اســتفاده كند .همينجا ،يك پيشــنهاد عملي قابل طرح است .دوره دومي
دبيركلي محمد سينوسي باركيندو ،سال آينده ميالدي تمام ميشود .ايران ميتواند با
نامزدي عربستان براي كسب دبيركلي اوپك موافقت كند .در عوض از عربستان بخواهد
تا از نامزد ايران براي سمت مديريت بخش تحقيقات بازار (كه سمتي كليدي در دبيرخانه
اوپك است و هماكنون در اختيار نماينده عربستان اســت) حمايت كند .باركيندو،
دبيركل فعلي اوپك ،كه سابقه طوالني در اين سازمان دارد هم ميتواند به تحقق اين
سناريو كمك كند .اوپك ،سكهاي است كه احتماال بيشتر يك رويش در رسانهها نمايش
داده نميشود .طراحي آن سوي سكه ،هنرمندان بازيگر خاص خودش را دارد .سرنخ
پنجشنبه مهم بود.

زندگیموقتزایندهرود
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صفحه7

نگاه

علي خدايي؛ نماينده كارگران در شورايعالي كار

حلقه بسته بحران در بازاركار
هماكنون دچار يك حلقه بســته بحــران در بازاركار
هستيم به اين معنا كه چالشهاي مزد و معيشت ،هم
توليدكننده و هم كارگران شاغل در واحدهاي توليدي
را دچار بحران كرده است؛ زيرا با كاهش قدرت خريد،
توليد هم دچار ركود شده و به تشكيل يك حلقه بسته بحران منجر ميشود.
يكي از داليل بروز اين بحران اعمال نفوذ نمايندههاي دولت در شورايعالي كار و ساير
شوراها ،براي تعيين دستمزد اســت كه امكان افزايش دستمزد متناسب با شرايط
اقتصادي را سلب كردهاند .افزايش نيافتن ميزان دستمزد متناسب با شرايط واقعي
اقتصاد به تداوم چرخه ركود و تورم منجر شــده اســت .تا زماني كه ما به اين نتيجه
نرسيدهايم كه بايد دستمزدها را واقعي كنيم ،قطعا در دور باطل اين وضيعت ركود و
تورم باقي خواهيم ماند.
شكاف بين مزد و معيشت كارگران بحث امروز و ديروز نيست؛ با اين حال اين شكاف
از سال 1397به بعد بهدليل افزايش فشارهاي تورمي در حال افزايش است .از سال
1397هر زمان كه مزدهاي جديد براي كارگران تعيين ميشود بالفاصله با گذشت
2ماه از سال بهدليل رشد شــديد تورم دســتمزد كارگران قدرت خود را در مقابل
هزينههاي خانوار از دست ميدهند و رشد دستمزد در ابتداي سال بياثر ميشود.
امسال هم اين رويه تكرار شــد؛بهطوري كه در زماني كه دســتمزدها تعيين شد،
جمع دريافتي كارگران حداقل بگير ،كه 80درصد جامعه ما را تشــكيل ميدهند،
ميتوانست 52درصد از هزينههاي زندگي را پوشش بدهد ،اما با رشد تورم در ابتداي
سال اكنون كار به جايي رسيده است كه دستمزدهاي جديد كارگران فقط ميتواند
35تا 40درصد هزينههاي يك خانوار را پوشش بدهد و اين بهدليل رشد تورم اقالم
ضروري خانوار است.
حال پرسش اين است كه با توجه به اينكه تورم درحال رشد است چه راهكاري براي
كاهش شكاف بين مزد و معيشت كارگران وجود دارد؟
بايد توجه كرد در شرايطي كه بسياري از شركتهاي توليدي از وضعيت ركود اقتصادي
و كاهش فروش گاليه ميكنند ،آنچه ميتواند به كاهش آالم توليد منجر شود ،افزايش
قدرت خريد مصرفكننده است؛ زيرا همين دستمزدهاي پرداختي به كارگران است
كه توليدات نهايي شركتها را خريداري ميكند و دستمزدهاي پرداختي تبديل به
قدرت خريد عامه مردم ميشود؛ بنابراين در شرايط فعلي كه تورم در حال رشد است
حتما بايد راهكارهاي جبراني به كارگرفت.
براي اين كار ،دركنار واقعي كردن دستمزدها در درجه نخست ،بايد راهكارهاي ديگري
مانند احياي تعاونيهاي كارگري يا احياي تعاوني مسكن و مسائلي از اين دست بهكار
گرفته شود .با احياي تعاونيهاي مصرف ،اين امكان فراهم ميشود كه با حذف واسطهها
اقالم مصرفي به قيمت ارزانتر بهدست كارگران برسد يا با احياي تعاونيهاي مسكن،
شرايط براي احداث واحدهاي مسكوني متناسب با ظرفيتهاي قانوني فراهم ميشود.
مباحثي مانند پرداخت سبد كاال كه يك تا 2بار در سال به كارگران داده ميشود از ديد
ما مطلوب نيست و ما بايد به سمت احياي تعاونيها و همينطور پرداخت بن كارگري،
حذف واسطهها و مسائلي از اين دست حركت كنيم .اين راهكارها مواردي است كه در
ساختار تشكلهاي كارگري و قانون كار نيز پيشبيني شده و امكان احياي آنها وجود
دارد ،اما متأسفانه با وجود آنكه طرح آن از سوي گروه كارگري در شورايعالي كار نيز
مطرح شده با اقبال خوبي مواجه نشده و تاكنون به نتيجه نرسيده است.
ي و افزايش سطح دستمزدها
البته همه اين راهكارهاي جبراني بايد در كنار واقعيساز 
بهكار گرفته شود.
اينكه گفته ميشــود افزايش سطح دستمزد به رشــد تورم منجر ميشود ،صحيح
نيســت .دليل اينكه چنين نظراتي مطرح ميشود ،اين است
ادامه در
كه اين افراد از كتابهاي 30سال قبل استفاده ميكنند .هم
صفحه21
محاسبات جديد و هم تجارب گذشته نشان ميدهند كه افزايش سطح دستمزدها
عامل تورم نيست.

بازگشت محدودیتها به پایتخت قرمز
مريم سرخوش
وضعيت «تهران» قرمز شــد .با ورود پايتخت
خبرنگار
به وضعيت قرمز كرونايي ،تعداد مناطق قرمز
استان تهران ،به 11شهرستان رسيد .حاال در اين وضعيت ،معاون استاندار تهران ،از
دوركاري 70درصد كاركنان ادارات اين استان از امروز خبر ميدهد .براساس اعالم
غالمرضا عباس پاشا ،تنها 30درصد از نيروهاي ادارات ،ميتوانند بهصورت حضوري
فعاليت كنند .او درباره وضعيت حضور كاركنان مشاغل ضروري هم گفت كه در اين
مشاغل 50درصد كاركنان بايد بهصورت حضوري فعاليت كنند و 50درصد دوركار
باشند .بهگفته او ،بهدليل هوشمندسازي كه در وضعيت رنگبندي شهرها صورت
گرفته ،به محض تغيير رنگ يك شــهر ،محدوديتها و شرايط مصوبشده اعمال
ميشود كه دوركاري هم ازجمله آنهاست .اين اتفاق باعث شده ادامه در
تا درصورت تغيير رنگ از سفيد به زرد يا زرد به نارنجي يا نارنجي صفحه12
به قرمز و برعكس ،شرايط بهصورت سيستماتيك تغيير كند و نيازي به ابالغ آن هم
نباشد .اين نخستين باري نيست كه پايتخت وارد وضعيت قرمز ميشود.

عكس :همشهري /مرتضيصالحي -اصفهان

ل كنونی حركت
  سيدمحمد بهشتی :بايد اهل تهران باشد   مهرداد مالعزيزی:روی ري 
كند   اسكندر مختاری :بتواند شجاعانه عمل كند   سيدمهدی معينی :بداند فرصت
آزمون و خطا ندارد   سولماز حسينيون :انسانمحوری را در برنامهاش قرار دهد
  شهابالدين كرمانشاهی :جدی و ساعیبودن معيار است   علی يقطين :با فناوری
آشنا باشد   صمد ذواشتياق :فارغ از هر جناحی باشد   اردشير گراوند :سرمايههای
تهران را بشناسد   ياشار سلطانی:شفافيت در اولويت باشد   مجيد ابهری :كارشناس
مديريت شهریباشد   حسين آخانی :از جنس شهر و دانشگاه باشد

آخرين نشســت وزيران نفت اوپك با
حضور بيژن نامدار زنگنــه بهعنوان
شيخالوزراي ايران و اوپك بهصورت
آنالين برگزار و از زنگنه تجليل شــد.
شــايد اصليترين چالش پيش روي
دولت جديــد ،جايــگاه و نقش وزير
نفت آينده ايــران در اين نهاد معتبر
بينالمللي ،يعني سازمان كشورهاي
صادركننده نفت يا همان اوپك است.
بهگزارش همشهري ،زنگنه با 16سال
سابقه صدارت بر صنعت نفت ايران،
باســابقهترين وزير نفت عضو اوپك
به شــمار ميآيد .روز پنجشنبه همه
وزيران اوپك از نقش و تالش او سخن
گفتند .البته اين پايان ماموريت وزير
نفت ايران در مدت باقي مانده از عمر
دولت فعلي ايران نيست .شايد تدبير
او بتواند گره ايجاد شــده در نشست
اوپك پالس را باز كنــد .صفحه 4را
بخوانيد.

ضمیمهامروزهمشهری استانی
روزهای خاکستری بازار قم
هشدار برای کمآبی در آذربایجان شرقی
مبارزه ناتمام با سوءتغذیه در  8استان
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رهبر معظم انقالب طي حكمي محسنیاژهای را به ریاست قوه قضاييه منصوب كردند
رهبر معظم انقالب اســامي در حكم انتصاب
رهبری حجتاالســام والمســلمين غالمحســين
محسنياژهاي به رياســت دستگاه قضا ،بر ادامه
رويكرد تحولي و اجراي ســند تحول موجــود تأكيد كردند.
براساس گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري،

در متن اين حكم آمده است :بسماهلل الرحمن الرحيم ،جناب
حجتاالســام والمســلمين آقاي حاج شــيخ غالمحسين
محسنياژهاي دامت تأييداته ،اكنون كه جناب آقاي رئيسي با
رأي ملت ايــران توفيق خدمت در جايگاه رياســتجمهوري
اسالمي ايران يافتهاند ،با تشكر فراوان از خدمات ارزنده ايشان
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در مدت مسئوليت قضايي و كارنامه افتخارآميزي كه در پايهگذاري
اقدامات ماندگار از خود به جاي گذاشتهاند ،جنابعالي را كه عالوه
بر صالحيتهاي قانوني ،برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عميق
و ســابقه درخشــان در امــر قضــا هســتيد ،براســاس اصل
يكصدوپنجاهوهفت ،به رياست قوه قضاييه منصوب ميكنم .انتظار
اينجانب ،اوال :اهتمام جدي به مأموريتهاي اساسي دستگاه قضا در
قانون اساسي است؛ يعني گسترش عدالت ،و احياي حقوق عامه ،و
تأمين آزاديهاي مشــروع ،و نظارت بر حســن اجراي قوانين ،و
پيشگيري از وقوع جرم ،و نيز مبارزه قاطع با فســاد ،و ثانيا :ادامه
رويكرد تحولي و اجراي سند تحول موجود با اهتمام ويژه ،و ثالثا:

گسترش فناوريهاي نوين و تضمين دستيابي آسان و رايگان مردم
به خدمات قضايي ،و رابعا :گماردن نيروهــاي كارآمد و جهادي و
فاضل و صالح در مسئوليتها ،و تربيت مديران شايسته براي سطوح
عالي و مياني قضايي و اداري ،و خامسا :ارج نهادن به خدمات قضات
پاكدامن و حفظ عزت و منزلت ايشــان ،و متقابال برخورد قاطع با
معدود افراد متخلف ،و سادسا :ارتباط با متن مردم و حضور در ميان
آنان كه داراي بركات بسيار است .توفيقات جنابعالي و همكارانتان
را از خداوند متعال مسئلت ميكنم و اميدوارم خدمات شما موجب
رضاي خدا و خلق گردد .بحوله و قوته .والسالم عليكم و رحمتاهلل.
سيدعلي خامنهاي۱۰ ،تير۱۴۰۰

بهارستان
6نماينده جديد آماده ورود به بهارستان

محسنياژهاي از ديروز تا امروز
قريب به يكماه مانده به جابهجايي
قضایی مســئوليت ابراهيم رئيســي از قوه
قضاييه به رياستجمهوري ،تكليف
رياست آينده قوه قضاييه نيز با انتصاب غالمحسين
محسنياژهاي از سوي رهبر معظم انقالب مشخص
شــد .تدارك رئيسجمهور منتخب براي تحويل
گرفتن دولت آينده از نيمههاي مردادماه ،انتخاب
اعضاي كابينــه و فراهم آوردن مقدمــات اجراي
برنامههاي مسئوليت آينده خود در دستگاه اجرايي
كشور ،واگذاري سريعتر رياست قوه قضاييه به فرد
جايگزين را اجتنابناپذير كرده بود.
پس از انتخابات رياســتجمهوري ســيزدهم در
28خردادماه 1400و پيروزي رئيسي در رقابتها،
بيشــترين گمانهزنيها درخصــوص جايگزيني
غالمحسين محسنياژهاي؛ معاون اول قوه قضاييه
در مسند رياســت دســتگاه قضا صورت گرفت و
انتصــاب 10تيرماه 1400مهر تأييــدي براي اين
گمانهزنيها بود.
تجربه يك دوره انتصاب رياست قوه قضاييه از درون
دســتگاه قضايي در انتخاب محســنياژهاي براي
رياست بعدي اين نهاد نيز تكرار شد و محسنياژهاي

با سوابق طوالني قضاوت و مديريتي در قوه قضاييه
بهعنوان نفر اول اين دســتگاه حاكميتي انتخاب
شد .ســوابق امنيتي اژهاي بهعنوان وزير اطالعات
دولت اول محمود احمدينژاد تا ســال 1388پل
ارتباطي تجارب قضايي او با پشــت پرده مفاســد
اجرايي در نظامات اداري كشور محسوب ميشوند .او
بهعنوان معاون اول قوه قضاييه نقش پيگير و فعالي
در تصميم كالن حاكميتي مبني بــر بازگرداندن
مطالبات بالغ بــر 30هزار ميليــارد توماني مردم
از مؤسســات مالي و اعتباري غيرقانوني در دولت
اول حســن روحاني از طريق كارگروه مشــترك
بانك مركــزي ،دولت و قــوه قضاييــه در فاصله
سالهاي 1394تا  1396ايفا كرد.
غالمحسين محســنياژهاي متولد  1335است و
فعاليتهاي خود را پس از انقالب از وزارت اطالعات
و با همكاري در گزينش اين وزارتخانه از سال 1364
آغاز كرد .او نماينده قوه قضاييه در وزارت اطالعات
بود و يك دهه بعد (دهه )70نقش مهم و قابلتوجهي
بهعنوان دادستان ويژه روحانيت تهران و دادستان
كل ويژه روحانيــت ايفا كــرد .او در دهه 1380با
پايان دولت اول محمود احمدينژاد از سال1388

بهعنوان دادستان كل كشور منصوب شد و همزمان
عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم داشت.
مناصب بعدي او در دهه 1390به معاون اولي رئيس
قوه قضاييه ارتقا يافت و در سال 1400جايگاه خود
را بهعنوان رئيس قــوه قضاييــه در راس اين نهاد

پيام تبريك مقامات به رئيس جديد دستگاه قضا

مكث

حسن روحاني رئيسجمهور ،ابراهيم رئيسي رئيسجمهور منتخب ،اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور ،علي الريجاني مشاور رهبر معظم انقالب ،علياكبر
واليتي مشاور رهبر معظم انقالب ،محمدباقر قاليباف رئيس مجلس ،صادق آملي الريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،محسن رضايي دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،علي شمخاني دبير شورايعالي امنيت ملي ،وزراي صمت ،دفاع ،فرهنگ ،ميراث فرهنگي ،آموزش و پرورش ،اقتصاد ،رئيس سازمان انرژي اتمي،
سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ،سرلشكر حسين سالمي فرمانده كل سپاه ،سرلشكر عبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش و عمار حكيم
رهبر جريان حكمت ملي عراق در پيامهاي جداگانهاي انتصاب غالمحسين محسنياژهاي به رياست قوه قضاييه را تبريك گفتند .حسن روحاني در بخشي از پيام
تبريك خود خطاب به محسني اژهاي نوشت« :انتصاب شايسته جنابعالي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به سمت رياست قوه قضاييه را كه نشاندهنده،
كارآمدي و تجارب مديريتي ارزشمندتان بهويژه در عرصه فعاليتهاي قضايي است ،تبريك و تهنيت ميگويم».

دعوت به مشارکت

حاكميتي تثبيت كرد.
مركز رسانه قوه قضاييه در پرونده سوابق و زندگينام ه
او آورده اســت :پــس از پيروزي انقالب اســامي
غالمحســين محســنياژهاي در اواخر سال ۵۸به
توصيه و دعوت شهيد قدوســي به تهران ميآيد و
در دادگاه انقالب اسالمي مشغول بهكار ميشود.
اقدامات مؤثر و دقيق قضايي اژهاي در اين ســالها
باعث شــد وي در ســال ۶۴بهعنوان نماينده قوه
قضاييــه در وزارت اطالعــات معرفــي شــود كه
جايگاهي مهم و حساس محسوب ميشود .در روند
فعاليتهاي قضايي ،غالمحســين محسنياژهاي
پروندههاي سنگين وپيچيدهاي از صاحبمنصبان
و دانهدرشــتها را پيگيري كرده كــه از آن جمله
ميتوان به پرونــده فاضل خداداد ،غالمحســين
كرباسچي و مهدي هاشمي اشاره كرد.
محسنياژهاي در دولت نهم بهعنوان وزير اطالعات

انجام وظيفه ميكند كه نهايتا پس از اختالف نظر
با رئيسجمهور وقت بر سر موضوع اطاعت از واليت
و همچنين يكي از نزديــكان رئيسجمهور ،به اين
مسئوليت پايان داده ميشود.
سمتهاي مختلفي همچون مسئوليت دادسراي
امور اقتصادي تهران ،مسئوليت مجتمع قضايي ويژه
رســيدگي به جرائم كاركنان دولت ،دادستان كل
ويژه روحانيت ،دادستان كل كشور ،معاونت اول قوه
قضاييه ،سخنگوي دســتگاه قضا و عضويت مجمع
تشخيص مصلحت نظام در كارنامه رئيس جديد قوه
قضاييه ديده ميشود.
در توضيحات مركز رســانه قوه قضاييه همچنين
تصريح شده است :رئيس جديد قوه قضاييه سالها
بهعنوان دادستان كل كشــور و وزير اطالعات كه
مجتهد بودن الزمه داشتن مسئوليت در اين مناصب
است فعاليت داشته است.

فرصت  4ساله براي احياي اصالحات

رئيسجمهور منتخب ،سامانهاي را براي مشاركت مردم در انتخاب اعضا و مديران دولت سيزدهم معرفي كرد

چهرههاي اصالحطلب معتقدند اولويت اساسي این جريان بايد از ميان برداشتن فاصله خود با جامعه باشد

اولين اقــدام رئيسجمهور
کابینه
منتخــب بــراي تحقــق
وعد ههاي انتخاباتي خود با
راهاندازي ســامانه ياران رئيسي كليد زده
شد .ورود مستقل ابراهيم رئيسي به ميدان
انتخابات رياستجمهوري سيزدهم وعده
تشكيل كابينه فراجناحي از سوي او را نيز
به همراه داشت .بالفاصله پس از پيروزي
رئيسي ،فهرستهاي گمانهزني متعددي
از سوي برخي محافل و جريانات رسانهاي
با هدف تأثيرگذاري بر تشكيل كابينه آينده
منتشــر شــد .رئيسجمهور منتخب در
واكنش به نگرانيهاي مطرح شده از حضور
برخي چهرههاي افراطي در اين فهرستها
خطاب بــه مردم اطمينــان داد «ما براي
تشــكيل دولت خود را در مقابل خداوند
متعال مسئول ميدانيم و فقط وامدار ملت
خواهیم بود ».رئيســي در پيــام خود به
مناسبت راهاندازي اين سامانه اينترنتي به
نشاني  yaran.raisi.irخطاب به «مردم،
نخبگان و فرهيختگان» اعالم كرد« :آنگونه
كه قبال نيــز بيان كردم اعضــاي دولت و
همكاران بنده بر مبناي شايستهساالري و
بر اساس شــاخصهايي نظير كارآمدي،
فسادســتيزي ،روحيه انقالبي و مردمي
بودن انتخاب خواهند شد .از آنجا كه عميقا
بر اين باورم هرجا زمينه مشاركت مردم در
تصميمسازيها و تصميمگيريها فراهم
شود نرخ موفقيت باالتر ميرود ،همانگونه
كه وعــده داده بــودم ســامانهاي جهت
مشــاركت مردم در معرفي اعضاي دولت
آمــاده شــده اســت .از همــه نخبگان،
فرهيختگان ،گروهها ،احزاب ،تشكلها و
آحاد مردم تقاضــا دارم چنانچه فردي با
شــاخصهاي فوقالذكر و در تراز دولت
مردمي ميشناسند نسبت به معرفي وي
در سامانه اقدام نمايند».
سامانه ياران رئيســي در صفحه اول خود
ذيل اين آيه قرآن كه «خــدا فرمان داده
امانتهــا را بــه اهلش بســپاريد» اعالم
فراخوان داده اســت و از مردم خواســته
جهت معرفــي چهرههــاي مدنظر خود
براي كابينه سيزدهم ابتدا در اين سايت
ثبتنام كنند .مشــخصات شناسنامهاي
به همراه كدملي و شــماره همــراه از فرد
پيشنهادكننده دريافت ميشود .درنهايت
با تخصيص رمز ورود قابليت اســتفاده از
سامانه براي كاربران ايجاد ميشود .هر نفر
ميتواند مشخصات يك تا 3مدير را براي
6پست وزير ،معاون رئيسجمهور(رئيس

كمتر از يكماه ديگر دولت ســيزدهم مســتقر
اصالحات ميشود؛ استقرار دولت رئيسي در قوهمجريه در
كنار مجلس يكدســت اصولگراي يازدهم و تعلق
حداكثري كرسيهاي شوراهاي شهر به اين جناح
حكايت از فاصلهگرفتن اصالحطلبان از عرصه قدرت دارد.
اگرچه در قريب به 2هفتهاي كه از انتخابات ميگذرد بارها و بارها
در وصف چرايي اين جاماندن از قدرت ادله گوناگوني از ســوي
صاحبنظران اصالحطلب رسانهاي شــده است كه از عملكرد
گذشته خود اصالحطلبان در نهادهاي قدرت گرفته تا عملكرد
شوراي نگهبان در روند احراز صالحيتها و دهها مورد كوچك
و بزرگ ديگر را شامل ميشود اما همه اين ادله و عوامل در كنار
هم مويد شرايط دشوار جريان اصالحات براي تنفس در فضاي
سياسي كشور و بازگشتش به قدرت است.
اينكه اصالحات پس از 24سال از بروز و ظهور جريانشان كه
مدتها قويترين جريان سياسي كشور لقب گرفته بود حاال به
مرحله بازبيني و احياي خود در ميان بدنه اجتماعي رسیدهاند
موضوعي است كه شانه به شــانه عواملي كه در باب حذف اين
جريان از قدرت مطرح ميشــوند مورد بررسي و توجه قراردارد
و از سوي صاحبنظران اصالحطلب محل اعتناست؛ موضوعي
كه بهنظر ميرسد اساســيترين چالش اين جريان در ماهها و
سالهاي پيش رو هم باشد.

ســازمان) ،معاون وزير ،معاون سازمان،
اســتاندار و مديران شــركتهاي دولتي
در ســامانه ثبت كنــد .بــا ورود به پنل
كاربري بخشــي تحت عنوان «پيشنهاد
جهت معرفي مدير» وجود دارد كه در آن
«اطالعات مدير شــاخص» مدنظر مردم
گرفته ميشود ،ازجمله سوابق اجرايي او.
شماره موبايل مدير موردنظر نيز ضروري
اســت تا درصورت نياز با او تماس گرفته
شــود .همچنين بخشــي بــراي توضيح
خصوصيات فردي مدير معرفي شــده و
موفقيتهاي علمي ،اجرايي و فرهنگي او از
طرف مردم وجود دارد .پيش از اين رئيسي
در نشســت خبرياش بعد از پيروزي در
انتخابات اعالم كرده بــود« :دولت ،دولت
اميدآفرين است ،دولت ،دولت يك جريان
خاصي نخواهد بود .دولت و مديران همكار
با دولت در سراسر كشور كساني هستند كه
وطندوست هستند ،دغدغه مردم دارند،
دغدغه انقالب دارند و دغدغــه آنها رفع
مشكالت مردم است .هر كس دلش براي
مردم و انقالب بتپد همكار ما در جايجاي
كشور خواهد بود».
نظرات اعمال ميشوند؟

همزمــان طي روزهــاي گذشــته دفتر
رئيسجمهور منتخب در تماس با فعاالن
حزبي و چهرههاي سياســي اصالحطلب
خواهــان دريافــت نقطهنظــرات آنان
درخصوص نحوه اداره دولت سيزدهم شده
است .غالمحسين كرباسچي دبيركل حزب
كارگزاران سازندگي و جواد امام دبيركل
مجمع ايثارگران ازجمله افرادي هستند كه
اعالم كردند از دفتر رئيسجمهور منتخب
با آنها تماس گرفته شده و از آنها نظرخواهي

شده است .غالمحسين كرباسچي ،دبيركل
حزب كارگزاران ســازندگي ،ضمن تأييد
تماس از سوي دفتر ابراهيم رئيسي ،درباره
محتــواي اين تماس گفت :ديــروز با من
تمــاس گرفتند و گفتند اگر پيشــنهاد و
انتقادي داريد ،براي ما ارســال كنيد ،من
هم چند نكته براي آنها فرستادم .او در ادامه
درباره ارزيابياش از اين اقدام دفتر ابراهيم
رئيســي اذعان كرد :اين اقدامات معموال
در اوايل دورههاي رياستجمهوري انجام
ميشود و جلســاتي هم برگزار ميكنند.
اميدوار هستيم كار مفيد و مؤثر و متداومي
باشــد .مهم اين است كه پيشــنهادها و
انتقادهايي كه از مــا دريافت ميكنند ،به
آن ترتيب اثر دهند ،يعني تأثيرگذاري آن
اهميت دارد و اگر حالت تبليغاتي نداشته
باشد ،كار مثبت و خوبي است.
جواد امام هم دربــاره تماس دفتر ابراهيم
رئيسي با او گفت :طي اين تماس جوياي
نظرات و پيشــنهادهاي ما شدند و گفتند
اگر نقطهنظر خاصي داشتيم به آنها اطالع
دهيم .البته فعال ما چيزي براي آنها ارسال
نكرديم .
رئيسي در نشســت خبري اخير خود يك
وعده نيز درباره دريافت نظرات كارشناسي
براي اداره كشــور داده بــود .او گفته بود:
«نخبگان ،اصحاب رسانه ،دانشگاهيان و
حوزويان و همه صاحبان انديشه و خرد اگر
ايدهاي براي اداره دولت و سامان دادن به
وضعيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
ساير حوزهها دارند ميتوانند در يك بانك
ايدههاي خود را ارسال كرده و دولت از اين
ايدهها استقبال ميكند .استقبال از نظرات
و ايدههاي همه عزيزان براي دولت بسيار
مغتنم است».

فرصتي براي بازسازي و پوستاندازي

چنانچه آذر منصوري ،قائممقام دبيركل حــزب اتحاد ملت بر
ضرورت بازسازي و پوستاندازي اصالحطلبان تأكيد ميكند و
ميگويد :اصالحطلبان بايد بعد از انتخابات 1400قبول كنند،
بدون تأثير بر سياســتگذاريها نميتوانند بر مناسبات قدرت
اثرگذار باشند.
او براي تشريح وضعيت اصالحطلبان به يك دهه قبل بازميگردد
و با بيان اينكه فضاي امروز ايران با سال ۸۴و  ۸۸تفاوت بسياري
كرده اســت ميگويد :نتيجه اين انتخابات و بهخصوص ميزان
آرای باطله نشــان ميدهد كه اين جامعه ديگر آن نگاه سابق را
به شــخصيتها ندارد .او در ادامه گفتوگويــش با خبر آنالين
ميافزايد كه در واقع اين جامعه ديگر با سوت سياستمداران به
خط نميشود .جامعه اکنون ميخواهد مسئول انتخاب خوب و
بدش خودش باشد و اين بهنظرم نشانه بلوغ است .اين ميتواند
يك نقطهعطف باشد هم براي حاكميت هم براي شخصيتها هم
براي انتخابات و هم احزاب و گروههاي سياسي .اين انتخابات و
نتيجه آرای آن پيامهاي متعددي داشت .اميدوارم اين پيامها از
جانب گروههاي فوق شنيده شود.
منصوري در پاسخ به اينكه خروج از قدرت اصالحطلبان فرصت
بازسازي بوده اســت يا تهديدي براي حيات جريان اصالحات
تأكيد ميكند كه فرصت براي بازسازي و پوستاندازي است و
اصالحطلبان حداقل ۴سال فرصت دارند تا به وعدههايي كه قول
آن را به مردم دادند ،عمل كنند .اين فرصت براي اصالحطلبان
فراهم است تا فاصلههايي كه بين آنها و جامعه ايجاد شده را پر
كنند .اين ميسر نميشود مگر آنكه كانون توجه اصالحطلبان از
صرف توجه به قدرت به سمت جامعه شيفت پيدا كند.
اين فعال سياسي اصالحطلب معتقد است كه اگر اصالحطلبان
بتوانند نماينده شايســتهاي براي گروههاي اجتماعي باشند،

انتخابات ميــاندورهاي مجلــس در كنار ســاير انتخابات در
۲۸خرداد ۱۴۰۰براي تعيين نمايندگان 6حوزه انتخابيه برگزار
شــد و حاال منتخبانش آماده ورود به بهارستان هستند تا همه
كرسيهاي بهارستان پس از يك ســال وقفه به نام مستأجران
جديد آن زده شود.
اســماعيل كوثــري ،ابراهيم نجفــي ،فتحاهلل توســلي ،ناصر
حسينيپور ،مرتضي حسيني و ولي بياتي بهترتيب از حوزههاي
انتخابيه تهران ،آستانه اشرفيه ،بهار و كبودرآهنگ ،گچساران،
ميانه و تفرش6 ،نماينــده جديد بهارســتان در دوره يازدهم
خواهند بود.
بنا بهگفته نظامالدين موسوي ،سخنگوي هيأت رئيسه مجلس،
مراســم تحليف منتخبان مياندورهاي مجلــس پس از اينكه
شــوراي نگهبان صحت انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي
اســامي را تأييد و نامه آن را به مجلس ارجــاع بدهد ،برگزار
ميشود.
او به ايلنا گفته اســت اگر شــوراي نگهبان در اين مدت ،نامه
تأييد صحت انتخابات ميــاندورهاي را به مجلس ارجاع دهد،
در نخستين جلسه علني مراسم تحليف منتخبان مياندورهاي
مجلس برگزار ميشود.
6جاي خالي مجلس متعلق به چه كساني بود؟

پيش از تشــكيل مجلس يازدهم ،فاطمه رهبر منتخب تهران
و محمدعلي رمضاني ،منتخب آســتانه اشرفيه بهدليل ابتال به
بيماري كرونا و بهدليل داشــتن بيماري زمينهاي فوت كردند.
همچنين پس از اعالم نتايج انتخابات ،شوراي نگهبان با توجه به
اسنادي كه در دست داشت ،صالحيت سينا كمالخاني منتخب
مردم تفرش را بهدليل ارائه مدرك جعلي رد كرد.
غالمرضا تاجگردون ،منتخب مردم گچساران هم ديگر چهرهاي
بود كه از رسيدن به مجلس يازدهم بازماند؛ در جريان رسيدگي
به اعتبارنامهها كــه در اول هر دوره پارلمان انجام ميشــود،
تعدادي از نمايندگان به اعتبارنامه او اعتراض كردند كه با رأي
منفي كميسيون تحقيق و نمايندگان در صحن علني مجلس
اعتبارنامه اين منتخب تصويب نشــد و مجبور به ترك مجلس
شد.
عيســي جعفري ،نماينده بهار و كبودرآهنگ هــم بر اثر کرونا
درگذشــت .انتخابات مياندورهاي مجلــس يازدهم در حوزه
تويكم شهريورماه پارسال همزمان
انتخابيه ميانه قرار بود بيس 
با انتخابات دور دوم سراســر كشــور برگزار شــود كه بهدليل
ردصالحيت يكي از ۲نامــزد راهيافته به دوره دوم ،لغو شــد و
انتخاب نماينــده در اين حوزه بــه انتخابات۲۸خرداد ۱۴۰۰
موكول شد.
مجلس بهدنبال شفافيت دريافتي كارگزاران

ميتوانند در هر بزنگاهي همراهي اين بدنــه ناراضي را با خود
داشته باشند .اين هم ميسر نيســت كه اصالحطلبان بهمعناي
واقعي بتوانند در شكلگيري جامعه قدرتمند ايفاي نقش كنند.
جامعه قدرتمند الزاما جامعهاي نيست كه با سوت اصالحطلبان
به صف شود .اين جامعه فرمانبر نيست .جامعه قدرتمند جامعهاي
است كه قدرت و مسئوليت خود را توامان بپذيرد .الزمه اين كار
اين اســت كه حضور در قدرت نيز در تالزم بــا جامعهاي با اين
مختصات باشد.
ضرورت توجه به مطالباتي كه اصالحات نديد

اينكه در شرايط سياسي بروز يافته اصالحطلبان بايد چگونه گام
بردارند و اولويتشــان تا انتخابات بعدي (مجلس دوازدهم) كه
كمتر از 3سال ديگر برگزار ميشود چه اقداماتي بايد باشد ،محور
نقد و نظر بسياري از چهرههاي سياسي است ،چنانچه در همين
باره محمد جواديحصار ،فعال سياسي اصالحطلب درباره اينكه
اصالحطلبان در دورهاي كه در قدرت حضور ندارند ،بايد دست
به چه اقداماتي بزنند ،به ايلنا ميگويد كه جريان اصالحات بايد
در وهله نخست به بررسي عميق و دقيق كارنامه خود در ۸سال
گذشته بپردازد و مشــاهده كند كجاها در عمل اصالحطلبانه با
مشكل روبهرو شده و عملكردشان غيراصالحي بوده يا منطبق با
آرمانهاي اصالحطلبان نبوده است.
او ميافزايد جريان اصالحات بايد بررســي كند كجــا از مردم و
مطالبات آنها فاصله گرفته است ،همچنين بررسي كند كه مطالبات
مردم چه بوده اســت و چقدر اين مطالبات ميتوانســته توسط
اصالحطلبان پوشش داده شود اما اين كار را انجام نداده است.
جواديحصار معتقد است كه اصالحطلبان در اين دوره ميتوانند
كار مهمي را انجام دهند ،نخســت اينكه دست به ساختن يك
تشكيالت قدرتمند و منسجم بزنند و سپس ارتباط خود و بدنه
اجتماعي خويش را بازسازي كنند.
وي با بيان اينكه مــا در حوزه اصالحطلبان احزاب منســجم و
قدرتمند يا نداريم و يا كم داريم ،اظهار داشــت :رفتار جبههاي
پاســخگوي اهداف اصالحطلبانه نبوده و در هــر دورهاي دچار
مشكالتي شده است .بهنظر من اصالحطلبان بايد فكري كنند تا
رفتار اصالحي از طريق احزاب فراگير و قدرتمند صورت گيرد ،چرا
كه از آفات مهم حوزه اصالحطلبي فقدان سازوكار انسجامآفرين
حزبي و تشكيالتي است.

در خبري ديگر از بهارستان آمده است كه بيش از ۵۰نماينده
با امضاي طرحي خواستار شــفافيت دريافتيهاي كارگزاران
نظام شدند.
اين طرح كه در 1 1ماده تنظيم شده است ،اواخر هفته گذشته
از ســوي هيأت رئيســه مجلس اعالم وصول و براي بررســي
بيشتر به كميســيونهاي اصلي و فرعي بررسيكننده ارجاع
شده است .براساس اين طرح دولت مكلف است امكان تجميع
كليه پرداختها به مقامات ،رؤســا ،مديــران و كاركنان كليه
دستگاههاي اجرايي شامل قواي ســهگانه جمهوري اسالمي
ايران اعم از وزارتخانهها ،ســازمانها و مؤسسات و دانشگاهها،
شركتهاي دولتي و ...را ارائه كند.
همچنين بنا به ماده  6اين طرح دولت مکلف است ظرف مدت
6ماه پس از ابالغ ایــن قانون به رئیس جمهور ســازوکارهای
مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به
نحوی مدون نماید که اختالف حقــوق و مزایای بین مقامات،
رؤسا ،مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و
شرایط مشابه در هر صورت از  20درصد تجاوز نکند.
در ماده  9اين طرح تأكيد شده است كه هرگونه پرداخت ديگر
بيش از سقف مقرر در اين قانون در ازاي انجام وظايف محوله اعم
از مستمر و غيرمستمر تحت هر عنوان نظير مزايا ،فوقالعاده،
كمكهزينه ،حق جلسه ،كمكهاي نقدي و غيرنقدي ازجمله
ســكه ،هدايا ،پاداش ،وجوه رفاهي و ساير عناوين مشابه ،از هر
منبع اعتباري ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات
عمومي ،درآمدهاي اختصاصي ،اعتبــارات متفرقه ،اعتبارات
كمكهاي رفاهي ،اعتبارات بودجه عمومــي و منابع عمومي
و همچنين اعتبــارات موضوع مــاده( ۲۱۷قانون مالياتهاي
مستقيم مصوب  ،۱۳۶۶/۱۲/۳تبصره ،)۱ماده ( ۳۹قانون ماليات
بر ارزش افزوده مصوب ،۱۳۸۷/۲/۱۷مواد۱۶۰تا  ،)۱۶۲قانون
امور گمركي مصوب  ۱۳۹۰/۸/۲۲و يا اعتبارات خاص ناشــي
از واگذاري و فروش شــركتها در ســازمان خصوصيسازي،
اعتبارات مربوط بــه رديفهاي كمك به اشــخاص حقيقي و
حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.
در مــاده  11اين طرح نيز آمده اســت كــه پرداخت هرگونه
وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع اســت و آمر به
جزای نقدی معادل  2تا  4برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از
خدمات دولتی و عمومی از 6ماه تا یکسال و سایر مرتکبان اعم
از ذیحســاب ،مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای
مقرر در این ماده محکوم میشوند.
دریافتکننده وجوه ،مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم
مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رســمی تورم بانک مرکزی
مسترد کند.
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سولماز حسينيون ،كارشناس حوزه تابآوري شهري:

شنبه  12تير  1400شماره 8259

همشهري ويژگيها و نگاه شهردار آينده پايتخت را در گفتوگو با استادان دانشگاه و كارشناسان حوزههای مختلف بررسي كرد

معيارهاي انتخاب شهردار

كارشناسان در گفتوگو با همشهري ميگويند مديريت شهري آينده بايد حفظ باغات ،شفافيت ،هوشمندسازي
توسع ه حملو نقل عمومي ،اداره شهر با درآمدهاي پايدار ،نگاه انسان محو ر و نشاط شهري را در اولويت قرار دهد
چهكسي شهردار تهران ميشود؟ سؤالي كه اين روزها به يكي از داغترين
خبرهاي رسانهاي تبديل شده و هر روز هم بهطور غيررسمي نام اشخاصي
از جناحها و حزبهاي مختلف سياسي شنيده ميشود .با توجه به حساس
بودن اين موضوع ،منتخبان ششم پارلمان شهري هم براي انتخاب فرد اصلح
كميته 9نفرهاي را تشكيل دادهاند و مشغول بررسي معيار گزينهها (جوان
بودن ،داشتن روحيه جهادي و انقالبي ،شجاع بودن و )...هستند تا در زمان
تعيينشده ،نام ساكن ساختمان خيابان بهشــت را اعالم كنند .به گزارش
همشهري ،از سال 1289تاكنون 46شهردار براي پايتخت انتخاب شده كه
هريك از آنها براســاس مقتضاي زماني اقداماتي در حوزه خدمات شهري،
شهرســازي ،عمراني ،فرهنگي و حملونقل انجام دادهاند و هريك از اين
حوزهها ويتريني براي كارهايشان بوده و در كارنامهشان ثبت شده است .به
ي سالهاي آتي بهدليل نبود توازن
باور استادان و كارشناسان حوزه شهري ،ط 
ميان جمعيت و امكانات ،تهران با مشكالت عديده و حتي جبرانناپذيري
مواجه خواهد شد؛ از اين رو انتخاب شــهردار تهران از حساسيت بااليي
برخوردار است .اگرچه اين روزها نامهايي شــنيده ميشود كه هيچكدام
از سوي منتخبان شــوراي ششــم بهعنوان گزينه جدي تأييد نشدهاند.
خيليها دوستدارند بدانند چه كسي در خيابان بهشت مديريت پايتخت را
برعهده ميگيرد .حال ما سعيكردهايم در گفتوگو با متخصصان و استادان
دانشگاهي حوزههاي مختلف ،نظرشان را درباره معيارها و ويژگيهايي كه
شهردار بعدي تهران بايد داشته باشد و آنچه را كه بهعنوان اولويتهاي كاري
بايد دنبال كند ،جويا شویم.

ب

تواند شجاعانه عمل كند

با فنا
وري آشنا باشد

اسكندرمختاري،معماروپژوهشگرمطالعاتتهران:

علي يقطين ،كارشناس حوزه هوشمندسازي:

شهردارآيندهبايددانشتحولديجيتالوآيتيداشتهباشد.البتهمنظورتخصصنيست
و آشنا بودن با بسترهاي فناوري اطالعات و كاربردهاي آن در حوزه اداره شهر كافي است.
اين يكي از موضوعات بسيار مهم است؛ چراكه هر كدام از حوزه ماموريتي شهرداري را كه
مالحظهميكنيد،بهنوعيبابحثهوشمندسازيوفناورياطالعاتعجينشدهاست.اين
موضوعطلبميكندكهشهردارآيندهرويحوزهشهرهوشمندوحوزهتحولديجيتالهم
يك تمركز ويژه كند و هم دانشي را در اين حوزه داشته باشد .مسئله دوم شفافيت است.
اينكهدرموضوعاتمختلفودربحثفرايندي،گزارشدهيوتصميمگيريبهنظرميرسد
كهيكمطالبهجديشكلگرفتهوآنبحثشفافيتاست.شفافيتيكيازمطالباتجدي
مردماستوشهردارآيندهبايدبهدنبالاينقضيهباشد.بحثبعدينگاهاستراتژيكونگاه
بلندمدت به شهر است و البته در حوزههاي مختلف آن .مثال در حوزه درآمدهاي پايدار،
شهرسازي ،ارائه خدمات شهري ،الكترونيكي كردن خدمات شهري و ...بايد كارهايي
صورت بگيرد .يعني نبايد به اين مسائل مقطعي نگاه كرد و فقطبه دورهاي كه يك شهردار،
شهر را مديريت ميكند ،فکر کرد .بحث بعدي اينكه بهطور كلي فضاي مديريت شهري
سنتيبايدبرچيدهشود.يعنيشمابااينفضايپيمانكارانسنتي،فرايندهايدستوپاگير،
ساختار و تفكر سنتي محال است بتوانيد شهر را اداره كنيد .حتما نگاه شهردار آينده بايد
نوين باشد و شهرداري بتواند از كسبوكارهاي شركتهاي دانشبنيان نيازهاي خود را
مرتفع كند .بحث آخر اينكه شهردار بعدي حتما بايد در تحول فرايندها و ساختارهايي كه
نياز به تغيير دارد را در دستور کار قرار دهد.

شفافي

ت
در اولويت باشد

ياشار سلطاني ،روزنامهنگار:

يكي از مهمترين معيارها موضوع شفافيت در كسب درآمد و نحوه هزينهكرد است.
در اين بخش به غيراز كسب درآمد و نحوه هزينهكرد بايد مصوبات كميسيون ماده
100و 5نيز درنظر گرفته شود .انسانمحور كردن شهرها يكي ديگر از معيارهاست.
سياست غلطي در اين زمينه بوده كه شهر كارگاه ساختماني است ،درحاليكه شهر
محلي براي زندگيكردن است .براي همين ،انســانهاي يك شهر بايد محور اين
موضوع قرار بگيرند و نه ساختوســازها .سومين مورد توسعه حملونقل عمومي
و متروست .اينكه به جاي اتوبانسازي كه سبب تردد خودروهاي بيشتري داخل
شهر ميشود و مردم را به چنين كاري تشويق ميكند ،بهتر است حملونقل عمومي
توسعه پيدا كند .چهارم حفظ باغات شــهر تهران  .در دورههاي گذشته مديريت
شهري و براساس مصوبه شوراي شهر برجباغها ســاخته و خيلي از باغات نابود
شدند .حفظ باغات و توسعه فضاي سبز الزم است .و آخر اينكه شهردار آينده بايد
از ساختوسازهاي بيرويه و فراقانوني جلوگيري كند .همزمان طرح تفصيلي هم
بايد اصالح شود.

بداند فرصت

انتقال كاربريهاي تجاري به مكانهاي خاص و خارج از بافتهاي مسكوني نكته مهمي
در افزايش كيفيت شهر و زندگي شهروندان است كه شهردار آينده بايد جسارت چنين
كاري را داشته باشد و شجاعانه در اين حوزه عمل كند؛ موضوعي كه در اين دوره مديريت
شهري اندك نگاهي به آن شده است و شهردار جديد هم براي موفقيت در اين رويكرد
بهتر است اين رويه را ادامه دهد .توســعه حملونقل عمومي بهويژه خطوط مترو امر
بسيار واجبي است كه شهردار آينده نبايد از آن غافل شود .شهردار آينده بايد با درايت
و تدابير هوشمندانه با برنامهريزي درست و اصولي و استفاده از تجارب مثبت كسب شده،
آشفتگيها را از بين ببرد و زندگي شهرنشيني را ارتقا دهد .شهردار تهران نبايد نسبت
به اقدامات انجام شده در دورههاي قبل بيتفاوت باشد و براي نشان دادن توانمنديهاي
خود اقدامات جديد كه البته مورد نياز جامعه و شهروندان نيست ،انجام دهد .شهردار
بايد بتواند در نگهداشت شهر نيز مشاركت مردم را جلب كند.

شهردار فارغ از

هر جناحي باشد

هل تهران باشد
شهردار باید ا

سيدمحمدبهشتي،معماروكارشناسفرهنگي:

شهردار تهران ،كسي است كه انتخاب ميشــود تا تمامي امور پايتخت را انجام دهد
و مشكالت شــهروندان در مناطق و محلهها را رفع كند؛ از اينرو بهترين گزينه براي
انتخاب چنين فردي ،اين است كه اهل تهران باشد و نه ساكن تهران .اهل تهران بودن،
يعني اينكه نسبت به اين شهر معرفت ،شــناخت و حس تعلق داشته باشد؛ چون اين
فرد قطعا كمبودهاي شهر را بهتر درك و دلسوزتر پيگيري ميكند .مديريت شهري در
دهههاي اخير از 4مرحله گذر كرده است؛ مرحله اول فعاليتهاي امور شهري بنا به نياز
شهر و درخواست شهروندان در حوزه خدمات شهري متمركز شد ،مرحله دوم مربوط
به فعاليت عمراني و ساخت بزرگراه و اجراي مگاپروژهها بود و در مرحله سوم هم كارها
به شهرسازي اختصاص داده شد و مرحله چهارم هم فضاها و عرصههاي عمومي و رونق
نشاط زندگي در شهر اولويت كارها بود .بنابراين توجه به آنچه در دورههاي گذشته انجام
شده ميتواند مسير پيشرو را براي شهردار آينده هموارتر كند .بررسي اجمالي نشان
ميدهد تهران امروز در مرحله چهارم قرار دارد و قطعا نياز به عرصههاي عمومي و ايجاد
نشاط زندگي در شهر ،درخواست شهروندان است و شهردار آينده براي تبديل تهران
به شهري شاد با شهروندان خوشحال بايد اين بخش را در اولويت كارهايش قرار دهد.
استفاده از تجارب گذشتگان و بهره گرفتن از نظرات متخصصان هم ميتواند در سپري
كردن اين راه به شهردار كمك كند.

صمدذواشتياق،جامعهشناس:

قبل از آغاز هر مبحثي بايد بگويم بعد از انقالب تاكنون ،آقــاي پيروز حناچي به لحاظ
تحصيالت مرتبط و انجام اقدامات گوناگون براي حفظ ســرمايههاي تهران يكاستثنا
بهحساب ميآيد .در هر صورت شهردار آينده بايد فارغ از هر جناحي باشد تا بتواند مديريت
برنامهريزيواجراييداشتهباشد.اوبايدتحصيلكردهدر رشتههايمرتبطباشهرومديريت
شهرياعمازشهرسازي،معماري،برنامهريزيواقتصادشهريباشد.همهمردمشهردلشان
شهری با امكانات رفاهي و بهروز شهري ميخواهد و به اين خواستهها بايد رسيدگي شود.

ودن معيار است

روي ري 
ل

مهرداد مالعزيزي ،معمار و شهرساز:

در اين دوره مديريت شهري براي نخستينبار واژه شهروند و عابرپياده و پيادهمحوري
رايج شد و انسانها بيش از خودروها اهميت پيدا كردند .درحقيقت ريلگذاري درست
شهرنشيني مدرن در اين دوره انجام شده است و شهردار آينده براي موفقيت در كارهايش
بايد روي اين ريل حركت كند .بنابراين به دور از هرگونه نگاه جناحي و فردي بايد شهردار
آينده صالح شهر و شــهروندان را مدنظر قرار دهد و از موفقيتهاي كسبشده در اين
دوره استفاده كند .تحصيالت در حوزه شهري براي اداره بهتر شهر اهميت دارد ،اما ممكن
است شهردار آينده چنين معياري نداشته باشد ،ولی با بهره گرفتن از مشاورههاي خوب و
استفاده از معاونان كارآمد و حركت روي ريلگذاري انجام شده ،موفق باشد.

اولويتها را ميشود از ديدگاههاي مختلف مطرح كرد ،ولي چيزي كه اهميت دارد ،شناخت
پايتخت با همه پيچيدگيهاي آن است .كسي كه از مسائل مديريت شهري آگاه نباشد،
روابط قدرت را نشناســد ،بازيگران و تأثيرگذاران و بهطور خالصه ذينفعان را تشخيص
ندهد و نتواند با آنها تعامل كند ،براي ادامه شهر مشكالت زيادي خواهد داشت؛ چون حذف
يا ناديده گرفتن اين عوامل امكانپذير نيست ،پس بايد توازني بين روابط قدرت يا آنچه
ميخواهند و آنچه منفعت عمومي است ،برقرار شود .شهردار بايد از سياسيكاري پرهيز
كند ،اما با روابط قدرت ارتباط مناسبي داشته باشد و در جهت تعادلبخشي و حفظ منفعت
عموميقدمبردارد.ازسويديگرمديريتشهرهايبزرگيمانندمشهد،شيرازوتبريزديگر
جايآزمونوخطانداردودرتهراناصالفرصتيبراياينكارنيست.هركسيكهحتيوجهه
سياسيومليهمداشتهباشداگربخواهدمسائلتهرانراباآزمونوخطاحلكند،اينشهر
را دچار آسيب ميكند .مسلما كساني كه با حوزههاي مديريت شهري ،ترافيك ،معماري و
شهرسازي،محيطزيستوتوسعهپايدارآشناييبيشتريدارند،ميتواننداقداماتمؤثري
انجام دهند .اگر از دانش كافي برخوردار باشند و توان مديريتي باالتري داشته باشند ،نقاط
قوتي براي مجموعه مديريت شهر است و ميتواند دستاوردهاي زيادي داشته باشد.

ران را بشناسد

سرماي ههاي ته

اردشيرگراوند،جامعهشناس:

انتخاب شهردار براي تهران از ديرباز براي ايران مهم بوده است؛ چراكه تهران الگوي
بسياري از شهرهاي ديگر است .حال هر شخص مدبري كه قرار است مديريت پايتخت را
برعهده بگيرد بايد به سرمايههاي تهران آگاه باشد .سرمايه تهران ميراث فرهنگياش
است؛ اين ميراث شامل باغها ،گذرها و معماريهاي تاريخي است .بخشهايي از تهران
بيش از هر امكانات ديگري نياز به فضاي سبز دارد؛ مانند مناطق مركزي شهر كه از اين
نظر سرانه پاييني دارند .مدير شهري تهران بايد درك درستي از نظام صحيح كسبوكار
در شهرداري داشته باشد و اين مهم را ايجاد كند .تهران نياز به هواي پاك دارد تا توسعه
خطوط دوچرخهسواري معنا پيدا كند .شهردار بايد توسعه حملونقل عمومي و پاك را
در دستور كار بگذارد .مهمترين اصل براي شهردار آينده ،حركت با پول مردم و در مسير
مردم به دور از نگاهها و فعاليتهاي جناحي و سياسي است .اميدواريم تهران هماني شود
كه شهروندانش در آرزويش هستند.

تشهریباشد

ارشناسمدیری
ک

مجيد ابهري،جامعهشناس:

شهردار بايد تخصص شهري داشته باشد و شهرداري و شهر را خوب بشناسد .اگر شهردار
با زواياي شهرداري و سرمايههاي باارزش تهران ناآشنا باشد ،انتخاب خوبي نخواهد بود.
تهرانشناس بودن و كارشناس مديريتشهريبودنويژگيهاي مهمي است كه بايد
داشته باشد .نگاه مردمي و نگاه سازندگي اصل است؛ نه نگاه حزبي يا گروهي .فردي قوي
كه تسليم توصيه زيردستان نشود و بتواند با شوراي شهر ارتباطات محكمي ايجاد كند.

جدي و ساعي ب

شهابالدينكرمانشاهي،استادياردانشگاهتهرانوبرنامهريزحملونقل:

كنوني حركت كند

مون و خطا ندارد
آز

سيدمهديمعيني،شهرسازوپژوهشگرشهري:

عكس :همشهري /حسين تهراني

شــهردار جديد با چالشهاي شــهرداران قبلي هم روبهرو خواهد شــد كه يكي از
مهمترين آنها موضوع درآمدزايي ،بازار ســرمايه و ساختوساز است؛ مخصوصا در
زمينه درآمدزايي همچنان چالش باقي خواهد ماند .مسلما بايد درآمدهاي شهرداري
پايدار باشد ،ولي درعين حال حفظ منابع و سرمايههاي زيستي و ارزشي و هويتي شهر
تهران در اولويت قرار دارد؛ اگرچه كار مشكلي است .انسانمحوري اهميت زيادي دارد.
اولويت انســانمحوري به معناي عابرپياده و تنوع دسترسي براي تمام اقشار است.
اكنون با وجود تالشها تهران همچنان يك شهر خودرومحور است .شهردار اين دوره،
بر استفاده از دوچرخه تأكيد ميكرد ،ولي شهري ميتواند به سمت دوچرخهسواري
برود كه زيرساختهاي پياده كامل داشته باشد و دسترسي به تمام نقاط شهر براي تمام
افراد پياده با توانمنديهاي مختلف فراهم باشد .ما هنوز از اين هدف خيلي فاصله داريم.
تصور ميكنم شهردار جديد بايد انرژي و سرمايههاي فكري و همينطور منابع محدود
مالي را در موضوع انسانمحوري صرف كند .انسانمحوري خود وجوه مختلفي از شبكه
عابرپياده در تمام شهر تا دسترسي تمام اقشار به حملونقل عمومي دارد .اگر اين كار
انجام شود ،حتما ميتواند در وجوه ديگري مانند توسعه پايدار ،حق به شهر و عدالت
اجتماعي در شهر كمك كند و مسلما روي احساس تعلق شهروندان تأثير ميگذارد كه
متقابال ميتوانند به پيشبرد امور شهر كمك كنند .موضوع ديگري كه اهميت زيادي
دارد ،مديريت بحران است .اين بحران ميتواند بحران كرونا ،همهگيريهاي گسترده تا
خشكسالي و زلزله باشد .ما بارها با اين مخاطرات روبهرو شدهايم و اكنون هم در معرض
آنها قرار داريم .مديريت شهري بعدي بايد در اين زمينه فعاليت زيادي انجام دهد ،بتواند
منابع و سرمايهها را با وجود درآمدزايي حفظ كند ،توجه كافي به دسترسي و تردد كامل
پياده ،از مباني اصلي اداره شهر داشته باشد ،با انسانمحوري حس تعلق شهروندان را
تقويت كند و مديريت بحران و خطراتي كه شهر را تهديد ميكند ،مورد توجه دهد.

شهر

3

سكاندار شهر تهران بايد توانمند باشد تا شهر را به سمت و سوي توسعه توأم با آرامش و
ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان سوق دهد .جدي و ساعي بودن هم ويژگي مهمي است
كه ميتواند معيار ديگر شهردار آينده باشد .چون امور شهري متفاوت از ساير كارها
نيازمند جديت و تالشهاي شبانهروزي است و كوتاهي در اين امر ممكن است به شهر و
شهروندان آسيب بزند .كسي كه سكان شهر را بهدست ميگيرد بايد بتواند با ساير نهادها
و ارگانها ازجمله شوراي شهر تهران ،تعامل داشته باشد تا از طريق ارتباط خوب نظرات
را جلب و مسير را براي انجام كارها هموارتر كند .داشتن معاونان و مشاوران كارآمد و
دلسوز هم اهميت دارد و شهردار آينده با استفاده از اين افراد قطعا برنامهريزيهاي
خوبي در مديريت شهري خواهد داشت .همهچيز در حال مدرنشدن است و اگر شهردار
آينده نسبت به اين موضوع بيتفاوت باشد ،شهر به قهقرا ميرود؛ از اينرو داشتن نگاه و
رويكرد نوآورانه به موفقيت شهردار آينده كمك خواهد كرد .شهردار آينده تهران نبايد
نگاه و توجهش فقط به محدوده تهران باشد و از طريق ارتباط با شهرهاي اقماري مانند
كرج ميتواند زمينه تبادل تجربيات خوب و موفق را فراهم و از اين راه برخي مشكالت
را رفع كند .توجه كردن به تجربههاي موفق مانند چراغ روشني است كه در همه امور
بايد مورد تاكيد قرار گيرد .در حوزه شهري هم شهردار آينده به دور از هرگونه مصلحت
فردي ،بايد به تجربههاي مثبت مديريت شهري اين دوره بهويژه اقدامات انجام شده
در حوزه حملونقل عمومي ،نگاه مثبتي داشته باشد و براي رسيدن به موفقيتها از
آنها استفاده کرده و بيش از هر چيز بهدنبال حل مسائل و رفع مشكالت شهري باشد.

از جنس شهر و

دانشگاه باشد

حسينآخاني،فعالحوزهمحيطزيست:

اين روزها همه دنيا با گرماي زمين ،كمبود آب و مسائل محيطزيستي مواجهند و همه
كشورهاي پيشرفته به اين باور رسيدهاند كه به جاي ايجاد فضاي سبز در شهر بايد
زمين را با گياهان بومي خودرو سبز نگه دارند .مدير عالي شهري تهران هم بايد به
اين امر واقف باشد تا رويشگاههاي طبيعي را تقويت كند و بهسوي ترويج فضاي سبز
پايدار برود .ســاخت پاركهاي مصنوعي و استفاده از درختان خارجي بايد محدود
شود .اميدوارم شهردار آينده با استفاده از كارشناســان حوزههاي مرتبط شهر و
دانشگاهيها ،روشهاي علمي را براي توســعه فضاي سبز و كاهش مصرف آب در
دستور كار بگذارد .پس او بايد از جنس شهر و دانشگاه باشد .البته اتخاذ روشهاي
علمي زمانبر است و نميتوان انتظار داشت در زمان كوتاه به نتيجه رسيد .متأسفانه
شيوع ويروس كرونا تأثيراتي را بر مسائل اقتصادي شهرداري گذاشت و شهردار بايد
به مسائل اقتصادي و راههاي كســب درآمدهاي نو و پايدار آگاه باشد .شهردار براي
آنكه به شهر خدمت كند بايد به امكاناتي كه طبيعت شهر دارد دقت كند و از آن براي
انجام پروژهها الگو بگيرد.
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تعطيلي پمپبنزينها شايعه است
انرژی
سخنگوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي شايعههاي مطرح شده در
شبكههاي اجتماعي و اظهارنظرهاي برخي شهروندان در ارتباط با كمبود
سوخت بهويژه بنزين در سطح شــهر تهران و كالنشهرها را رد كرد و گفت:
هيچ مشكلي در روند تامين فرآوردههاي نفتي در كشور ايجاد نشده است.
به گزارش همشهري ،در روزهاي اخير در شبكههاي اجتماعي اين گزاره مطرح شده كه
برخي جايگاههاي سوخت در سطح شهر تهران تعطيل شــده و از عرضه بنزين به مردم
بهدليل اختالل در روند تامين سوخت جايگاهها خودداري ميكنند تا جايي كه گفته شده

دليل اين كار ناشي از اعتراض وسايل نقليه ويژه حمل بنزين بوده كه نسبت به پايين بودن
كرايهها گاليه دارند و حاضر به رساندن بنزين نيستند .فاطمه كاهي ،سخنگوي شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي در واكنش به اين شايعه به همشهري گفت :هيچ مشكلي در روند
سوخترساني به جايگاههاي سوخت و عرضه سوخت در پمپ بنزينها ايجاد نشده است.
كرامت ويسكرمي ،مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران هم درباره تأمين
سوخت مورد نياز در فصل تابستان ،اعالم كرد :هيچ مشكلي براي تأمين فرآوردههاي نفتي
و بنزين در كشور وجود ندارد .او توضيح داد :با توجه به برنامهريزي و مجموعه اقدامهاي
در حال انجام و بدون وقفه و شــبانهروزي مجموعــه عوامل در زنجيــره توليد ،انتقال،
ذخيرهسازي و توزيع فرآوردههاي نفتي در شركتهاي پااليشي ،خطوط لوله و مخابرات
نفت ،ستاد شــركت ملي پخش و مناطق عملياتي 37گانه آن ،خوشبختانه مشكلي براي

اخراج اجارهنشینها از شهرها

مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان ميدهد؛ همزمان با تورم كمسابقه اجارهبها در پايتخت ،قيمت
رهن و اجاره در شهرهاي جديد حومه تهران نيز با رشد باالي 100درصد مواجه شده است

مسكن تــورم 100و200درصدي در بــازار اجاره،
واقعيتي است كه راه را براي اخراج گسترده
مستأجران ضعيف و متوسط هموار كرده و در
اين وضعيت ،به گواه مشاوران امالك ،مستأجراني كه نتوانند
از محل پسانداز و قرض يا فروش خودرو و طال ،هزينه اضافه
شده به قرارداد اجاره را تأمينكنند ،بهراحتي از متن شهر به
بافت حاشيهاي و شهرهاي حومهاي اخراج ميشوند.
بهگزارش همشــهري ،كوچ اجباري مستأجران به محالت
پايينتر كه چند سالي است در فصل تابستان داغ ميشود،
حاال با شدتي بيشتر و ابعادي بزرگتر در حال تكرار است؛ بنا
به مشاهدات ميداني ،حاال ديگر بحث كوچ به محله يا خيابان
پايينتر مطرح نيســت و دايره اين كوچ تا بيرون از شهر نيز
كشيده شده اســت .البته اين روايتها در نگاه اول ميتواند
انگ سياهنمايي بخورد اما حداقل از نگاه نگارنده كه عالوه بر
گزارشهاي ميداني مكرر ،شاهد بروز اين اتفاق براي بخشي
از بدنه تحريريه روزنامه نيز بوده ،اين گزارش نمايي گويا از
وضعيت واقعي مستأجران در كالنشهرهاست.

قهر كالنشهرها با طبقه متوسط

با قيمتهاي فعلي بازار اجاره ،دخلوخرج طبقه متوســط
بهخصوص در كالنشهرها همخواني ندارد؛ به همين واسطه،
مشاوران امالك معتقدند در دوره پيشرو و پس از اتمام دوره
كرونا كه مصوبه تمديد اجباري قراردادهاي اجاره نيز ابطال
ميشود ،اخراج مستأجران ضعيف و طبقه متوسط از شهرها
با سرعت بيشتري اجرا خواهد شد .يكي از مشاوران امالك
تهران در گفتوگوي تلفني با همشهري ميگويد :بازار اجاره
فعال بهشدت كساد است و فقط مستأجران خانهاولي و كساني
كه به هر دليلي موفق به تمديــد اجباري قرارداد قبلي خود
نشدهاند بهدنبال يافتن مورد اجاره هستند؛ اما در همين بازار
كســاد نيز تورم بازار بهقدري است كه كمتر كسي ميتواند
در محله قبلي خود يا مناطقي كه قبــا با طبقه درآمدي او
متناســب بود ،خانه اجاره كند .او ميافزايد :بازار اجاره در
مواجهه با قشــر حقوقبگير ،شمشــير را از رو بسته و اغلب
مستأجران ناچار به شكســت در اين مصاف هستند؛ چراكه
قيمت اجاره فعال نسبت به سال قبل 3تا4برابر شده و عمال
قدرت خريد هيچيك از مستأجران طبقه متوسط شهري با

تأمين فرآوردههاي نفتي و بنزين كشــور وجود ندارد .او با تأكيد بر همكاري و همراهي
مطلوب عوامل در بخشهاي انتقال جادهاي و توزيع سوخت همچون شركتها ،پيمانكاران
و رانندگان سختكوش ناوگان حملونقل جادهاي سوخت و مالكان بهرهبرداران و عوامل
جايگاههاي عرضه سوخت در سراسر كشور گفت :با توجه به مقدار ذخاير راهبردي و تراز
مثبت توليد فرآوردههاي نفتي نسبت به مصارف آن و وجود ظرفيتهاي مناسب در زمينه
انتقال سوخت با خطوط لوله ،هيچ مشــكلي براي تامين سوخت در سراسر كشور وجود
ندارد .اين گزارش ميافزايد :انتشار همزمان خبر تعطيل شدن برخي جايگاههاي سوخت
با اعتراضهاي كارگري در صنعت نفت باعث شــده تا شايعاتي در اين زمينه مطرح شود
درحاليكه جايگاههاي ســوخت بهدليل تغيير شيفت در ساعت مشخصي اقدام به توقف
عرضه بنزين ميكنند و پس از آن دوباره به فعاليت خود ادامه ميدهند.

اين ميزان افزايش همخواني ندارد .به عقيده او ،مستأجران
قرباني پروژه گرانســازي كالنشهرها شــدهاند و در حال
اخراج از كالنشــهرها بهخصوص تهران هستند .اين اتفاق،
بهنوعي نسلكشي مســتأجران طبقات ضعيف و متوسط
در شهرهاســت كه بدون كمترين دخالت از سوي دولت و
مسئوالن در حال اجراست.
2نما از كوچ اجباري مستأجران

در سالهاي گذشته نيز همزمان با آغاز فصل جابهجايي بازار
مسكن و جهش قيمت اجاره ،بخشی از مستأجران ناگزير به
كوچ از محل سكونت خود به محالت پايينتر بودند .برايند
اين كوچ ناگزير ،اخراج بخشي از مســتأجران ضعيفتر به
بافتهاي حاشــيهاي و شــهرهاي حومهاي بــود؛ اما حاال
يكي از مشاوران امالك شهر تهران از تغييراتي در اين كوچ
اجباري خبر ميدهد و به همشهري ميگويد :تعداد زيادي از
مشترياني كه در محالت مياني و پايين شهر تهران بهدنبال
مورد اجاره ميگردند ،در حال انتقال به شهرهاي جديد حومه
پايتخت هستند و شهرهاي جديد پرديس و پرند بيشترين
ميزان از اين مستأجران را جذب ميكند .او با اشاره به تأثير
اين انتقال ميافزايد :مستأجري كه از تهران به پرند يا پرديس
مهاجرات ميكند نسبت به مســتأجران سابق اين شهرها
قدرت خريد باالتري دارد و تقاضايش به بروز موجي از جهش
قيمت اجاره در اين شهرها دامن زده است ،در نتيجه ديگر
اقشار ضعيف جايي در شهرهاي جديد ندارند و به ناگزير بايد
به مناطق حاشيهاي شهر تهران و سكونتگاههاي غيررسمي
كوچ كنند .اظهارات اين مشاور امالك در حالي است كه حتي
سال قبل نيز اقشار ضعيف قادر بودند در شهرهاي جديد واحد
استيجاري مناسب خود پيدا كنند اما امسال ،آنگونه كه در
آگهيهاي بازار اجاره در فضاي مجازي نيز مشاهده ميشود،
قيمت رهن و اجاره در شــهرهاي جديد حومه تهران نيز با
رشد باالي 100درصد مواجه شده و عمال كار را براي اقشار
ت كرده است.
كمدرآمد سخ 
تهاتر داراييها با اجاره

فروش خودرو و طال براي خريد مســكن موردنياز خانوار در
جامعه ايران امري رايج اســت اما حاال ،برخي از مشــاوران
امالك و فعاالن اقتصادي از اتفاقي كمسابقه خبر ميدهند
مبني بر اينكه برخــي خانوارها ،براي تأميــن رهن و اجاره
خود ،دستبهكار فروش خودرو و طال شدهاند و عمال آخرين
داراييهاي پسانداز شــده خانوار را به ایــن امر اختصاص
دادهاند .پيشازاين دبير انجمن واردكنندگان خودرو گفته
بود :در فصل نقلوانتقال مســكن ،آگهي فروش خودرو در
سايتها و بنگاههاي معامالتي افزايش پيدا كرده و مستأجران
خودروي خود را ميفروشند تا بتوانند وديعه مسكن خود را

افزايش دهند؛ اما حاال ،برخي مشــاوران امالك ميگويند
مواردي مشاهده كردهاند كه موجر در ازاي مبالغ اضافه شده
رهن خود ،خودروي خود را با قيمت توافقي با صاحبخانه
تهاتر كــرده و ارزش آن بهعنوان افزايش رهــن در قرارداد
منظور شده است .يك مشاور امالك در منطقه 6تهران كه
مدعي است اخيرا شاهد انعقاد چنين قراردادي بوده است،
به همشهري ميگويد :با مصوبه تمديد اجباري قراردادهاي
اجاره ،از بروز بحران جــدي در اين بازار جلوگيري شــده
اما وضع قيمتها بهگونهاي اســت كه همان تعداد محدود
مستأجران موجود در بازار را بهراحتي نابود ميكند .بهگفته
او ،اين شرايط بازار اجاره هيچ زماني سابقه نداشته و بدتر از
همه اينكه كسي هم توجهي به آن نميكند.

اوپكيها از شيخالوزرا تجليل كردند

نفت ايران در عصر پسازنگنه

با بهكارگيري  3ابزار جديد معامالتي ،روند برنامه
توسعه بازار سرمايه از همين هفته شتاب ميگيرد

با تاسيس صندوقهاي سرمايهگذاري نوع جديد ،آغاز معامالت آتي صندوقهاي
بورس
پشتوانه طال و افتتاح معامالت آتي نفت ،برنامههاي توسعهاي بازار سرمايه در آغاز
سده جديد از هفته جاري شتاب ميگيرد.
به گزارش همشهري ،با پشتسر گذاشــتن دهه 90اكنون فصل افزايش شتاب توسعه در بازار
سرمايه است .يك دهه پيش بسياري از ابزارهاي مالي كنوني در بازار سرمايه وجود نداشت و حتي
ميزان سرمايهگذاران بازار سهام تا اين حد رشد نكرده بود .اكنون اما ابزارهاي متنوع مالي در بازار
سرمايه شكل گرفته و روزبهروز بر تنوع و سطح بهكارگيري آنها در بازار سرمايه اضافه ميشود .بر
همين اساس بهنظر ميرسد كه فصل جديد توسعه بازار سرمايه در ابتداي سده جديد فرا رسيده
و قرار است از هفته جاري با به كارگيري 3ابزار جديد معامالتي يعني معامالت آتي نفت ،معامالت
آتي صندوقهاي پشتوانه طال و صندوقهاي سرمايهگذاري نوع جديد ،برنامه توسعه بازار سرمايه
از همين هفته شتاب بگيرد.
در نخستين گام قرار است از امروز معامالت آتي يونيتهاي صندوقهاي سرمايهگذاري با پشتوانه
طال در بورس كاال آغاز شــود .اين معامالت به نوعي جايگزين بازار معامالت آتي سكه است .بازار
آتي سكه تا قبل از سال 1397فعال بود .البته بازار آتي طال با بازار آتي سكه تفاوتهاي زيادي دارد
و مدرنتر اســت .در روش قديمي معاملهگران بهطور مستقيم قراردادهاي آتي سكه را دادوستد
ميكردند اما در روش جديد معاملهگران قراردادهاي آتي يونيتهاي صندوقهاي سرمايهگذاري
را مبادله ميكنند اين صندوقها داراييهايشان را در گواهي سپرده سكه سرمايهگذاري كردهاند.
عليرضا ناصرپور ،معاون بورس كاالي ايران در اينباره گفت :براي متنوعسازي ابزارهاي مشتقه
زيرساختهاي الزم براي آغاز معامالت قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق پشتوانه
طال فراهم شده و معامالت آن از امروز در بورس كاال آغاز ميشود .ناصرپور افزود :فعاالن بازارهاي
مالي براي سرمايهگذاري در طال از ابزار گواهي سپرده سكه طال و صندوق سرمايهگذاري پشتوانه
طال بهره ميبرند و اين ابزارها به خوبي نوسانهاي بازار نقد را پوشش ميدهند؛ در اين ميان وجود
ابزار پوشش ريسك نقدشونده ،مانند قراردادهاي آتي در كالس دارايي طال براي فعاالن بازارهاي
مالي بسيار كارآمد اســت به همين دليل تاســيس بازار معامالت آتي واحدهاي صندوق طال در
دستور كار بورس كاال قرار گرفت.
بهگفته او قراردادهاي آتي يكي از ابزارهاي مديريت ريسك مرســوم در جهان است كه ازجمله
مهمترين مزاياي آن مديريت ريسك نوســانهاي قيمت دارايي ،امكان برنامهريزي بلندمدت،
افزايش توان معامالتي افراد ،استانداردبودن قرارداد و تضمين معامالت و كميت و كيفيت تحويل
است.

اصالح بازار ناگزير است

بازار مســكن و اجاره به حال خود رها شــده و تمام حقوق
آن براي صاحبان ســرمايه محفوظ اســت؛ بهگونهاي كه
در اين بــازار تقريبا هيچگونــه ماليات و عــوارض مؤثري
از ســرمايهگذاران و صاحبــان ثروت دريافت نميشــود و
قيمتگذاري آن نيز كامال آزاد و بيقيدوبند است .اين موضوع
را ميتوان هم در آمارها و هم در سياستها و برنامههاي چند
سال اخير متوليان حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي
ديد .در اين ميان قانون مالياتستاني از خانههاي خالي كه
از سال 94معطل مانده و قرار بود از ابتداي امسال اجرا شود،
بهواســطه اهمالكاري وزارت راهوشهرسازي در شناسايي
خانههاي خالي واقعي و معرفي آنها به سازمان امور مالياتي
عقيم شد و بهنظر نميرسد در چندماه آتي اثرات مثبتي از
خود بروز دهد .در اين وضعيت ،بازار مســكن و اجاره ايران
حتي از بازار آمريــكا كه اصليترين طرفــدار و نمونه نظام
سرمايهداري است ،آزادتر عمل ميكند و كامال در يد اختيار
صاحبان سرمايه قرار دارد كه نتيجه آن ،نسلكشي و اخراج
طبقات فرودست از جامعه شهري بوده است .با توجه به اينكه
مسكن در ايران ،به كااليي براي حفظ ارزش سرمايه ريالي
تبديل شــده و بخش قابلتوجهي از مسكن سرمايهگذاري
بهصورت خالي نگهداري ميشــود ،متوليان حوزه مسكن
بايد هرچه سريعتر با الگوبرداري از بازار مسكن كشورهاي
توسعهيافته ،يا حتي بازار مســكن كشور تركيه ،سازوكاري
براي بازار اجاره ايجاد كنند كه ارزش واحد مسكوني مبناي
تعيين قيمت اجاره نباشد .در حقيقت دولت بايد با ابزارهاي
مالياتي تشويقی و تنبيهي ،بازار را به سمتي هدايت كند كه
اگر در اقتصاد ناتوان و متورم ايران ،رشد قيمت مسكن ناگزير
است و سرمايهگذاران اين بازار از سودهاي چندصددرصدي
بهرهمند ميشــوند ،اين اتفاق دامنگير مســتأجران نشود
و ســرمايهاي بودن مســكن ،تهديدي براي تأمين مسكن
خانوارها نباشد.

نبض بازار

آغاز برنامه توسعه بازار سرمايه

معامالت آتي صندوقهاي پشتوانه طال

مستأجران؛ درآمد ريالي و خرج دالري

در 3ســال اخير ،قيمتها در اقتصاد ايران فارغ از وضعيت
درآمدي و قدرت خريد مصرفكنندگان ،عمدتا براســاس
همســنجي با ارزش دالر رشــد كرده و اگرچه ازنظر ريالي
چندين برابر قبل شده است ،ازلحاظ ارزش دالري ،چندان
باالتر از ارزش 3تا4ســال پيــش قرار نــدارد؛ بااينوجود،
بهواسطه ريالي بودن درآمد در اقتصاد ما ،بخش عمده جامعه
ايراني بايد تــاوان تورم 700درصدي نــرخ ارز را بپردازند و
بهخصوص در طبقات ضعيف و متوسط ،گراني بيسابقهاي
را تجربهكننــد .بزرگتريــن دام هزينهاي اقتصــاد ايران
براي اين دهكها ،هزينه تأمين مســكن است كه گاه بيش
از تمام درآمد شــغل اصلي خانوار را ميبلعــد و آنها را وادار
به پذيرش شــغل دوم و ســوم ميكند .وضعيت فعلي بازار
اجاره ،تصوير تمامقد از فشــاري اســت كه در اقتصاد ايران
به طبقه اجارهنشــين وارد شــده يا بهزودي به آنها تحميل
خواهد شــد؛ واقعيتي كه مشــاوران امالك نيز به آن اشاره
ميكنند ،بيرحمي عجيب و بيســابقه بازار اجاره است كه
فقط بر مبناي ارزش مسكن و بازدهي موردانتظار موجران از
اين سرمايهگذاري كالن تعيين ميشود و آمار و ارقام آن با
درآمد و پسانداز هيچ مستأجري جور درنميآيد .به گزارش
همشــهري ،دســتمزد مصوب قانون كار براي يك كارگر
سرپرست خانوار 4نفره حدود 4.2ميليون تومان است و حتي
در كالنشهرها نيز ميانگين مزد كارگران و حقوقبگيران از
7تا10ميليون تومان د ر ماه فراتر نميرود اما با شرايط فعلي
بازار اجاره ،بحران درآمد ريالي و خرج دالري مســتأجران
باال گرفته و كل اين مبالغ نيز كفــاف پرداخت هزينه اجاره
را نميدهد.
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آخرين نشســت وزيران نفت اوپك با حضور بيژن نامدار زنگنه
بهعنوان شــيخالوزراي ايران و اوپك بهصــورت آنالين برگزار و
از زنگنه تجليل شد .شــايد اصليترين چالش پيش روي دولت
جديد ،جايگاه و نقش وزير نفت آينــده ايران در اين نهاد معتبر
بينالمللي ،يعني سازمان كشورهاي صادركننده نفت يا همان
اوپك است.
بهگزارش همشهري ،زنگنه با 16سال سابقه صدارت بر صنعت
نفت ايران ،باســابقهترين وزير نفت عضو اوپك به شمار ميآيد.
روز پنجشــنبه همه وزيران اوپــك از نقش و تالش او ســخن
گفتند .البته اين پايان ماموريت وزيــر نفت ايران در مدت باقي
مانده از عمر دولت فعلي ايران نيست .شايد تدبير او بتواند گره
ايجاد شده در نشست اوپك پالس را باز كند .اوپك سازماني كه
ايران يكي از بنيانگذاران آن بــوده ،در طول تاريخ خود بارها تا
مرز فروپاشــي پيش رفته اما هرگز اين اتفاق رخ نداده ،هرچند
پيشبيني ميشود با وجود تغيير اطلس انرژي دنيا و حركت به
سمت انرژيهاي پاك ،نقشي كه اين سازمان در گذشته داشته
و بر معامالت و مبادالت دنياي انرژي اثرگذار بوده ،در آينده هم
کمرنگتر شود.
بازنشستگي زنگنه

وزير نفت ايران در نشست روز پنجشــنبه اوپكيها گفت :من در
آستانه ۷۰ســالگي ،در زماني كه دولت جديد جمهوري اسالمي
ايران با انتخاب جناب آقاي رئيســي تشــكيل ميشود ،تصميم
گرفتهام از فعاليتهاي رســمي و تماموقــت كنارهگيري كنم و
بازنشسته شوم .از دوستان و همكارانم در اوپك انتظار و تقاضا دارم
كه با همان محبتي كه با من برخورد ميكردند ،با وزير بعدي نفت
ايران كه ظرف كمتر از ۲ماه آينده مستقر خواهد شد ،همكاري
و مساعدت كنند.
هرچند گزينه صدارت وزارت نفت ايــران در دولت آينده هنوز
مشخص نيست ،اما تجربه تغييرات در سطح باالي وزارت نفت در
دولت محمود احمدينژاد پيش روي سيدابراهيم رئيسي است تا
وزارت نفت را در 4سال آينده به چهرهاي بسپارد كه خطر بيثباتي
در سطوح مديريتي در بدنه صنعت نفت را دور سازد .افزون بر اين
نقش و جايگاه و وجهه بينالمللي ايران در جهان انرژي را تقويت
كند .اما آيا ميراث زنگنه حفظ خواهد شد؟
دوستي راهبردي با زنگنه

احمد بيات ،كارشناس بازار سرمايه در اينباره گفت :بازار آتي واحدهاي صندوق طال جذاب است
و ميتواند افراد و ســرمايهگذاران زيادي را بهخود جذب كند بهخصوص كه در 2سال اخير بازار
سرمايه به لحاظ تعداد افراد خيلي گسترده شده و عموم مردم با بازار سرمايه از طريق بازار سهام
آشنا شدهاند و تاسيس بازار قرارداد آتي صندوقهاي طال فرصت خوبي است كه اگر فردي قصد
سرمايهگذاري در حوزه طال را هم داشته باشد به جاي حضور مستقيم در بازار ،از طريق معرفي اين
ابزارها و در قالب غيرمستقيم سرمايهگذاري كند .او ازجمله مزاياي معامالت آتي واحدهاي صندوق
طال را بهرهگيري از مزاياي قراردادهاي آتي شامل نقدشوندگي باال ،استفاده از اهرم مالي ،پوشش
ريسك و هزينه اندك معامله برشمرد و تأكيد كرد :از سوي ديگر دوطرفهبودن اينگونه قراردادها
بهعنوان يكي ديگر از مزايا و ويژگيهاي اين ابزار تلقي ميشود بهطوريكه سرمايهگذاران هم در
روند صعودي و هم در روند كاهشي امكان كسب سود را از معامالت آتي دارند.
تاسيس صندوقهاي اهرمي

آنطور كه مقامات بازار سرمايه ميگويند ،قرار اســت چندماه بعد از آغاز بهكار بازار معامالت آتي
صندوقهاي طال در بورس كاال صندوقهاي ســرمايهگذاري نوع جديدي نيــز به بازار معرفي
شــوند كه به صندوقهاي اهرمي معروف هســتند .تفاوت اين صندوقها با ســاير صندوقهاي
سرمايهگذاري در اين است كه سرمايهگذاران ميتوانند در كنار خريد يونيتهاي اين صندوقها
اعتبار هم دريافت كنند .ميثم فدايي ،مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس با بيان اينكه
صندوقهاي سرمايهگذاري اهرمي تا 3ماه آينده به بازار معرفي خواهند شد ،گفت :صندوقهاي
اهرمي پيچيدهتر از ابزارهاي فعلياند و مردم در صندوقهاي اهرمــي ميتوانند عالوه بر خريد
يونيت اعتبار هم دريافت كنند .بهطور مثال اگر فردي يك واحد يونيت خريداري كند ،ميتواند
معادل آن اعتبار دريافت كند و اگر شــاخص كل هم بازده مثبتي داشته باشد ميتواند بازده دو
برابري بهدست بياورد .او افزود :ابزارهاي ديگري كه ما معرفي ميكنيم صندوق امالك و مستغالت
است كه براي سرمايهگذاري غيرمستقيم در مسكن است كه اساسنامه و اميدنامه اين صندوقها
در كميته تدوين سازمان بورس به اتمام رسيده و در هفتههاي آينده براي تصويب در هيأتمديره
سازمان بورس ارائه خواهد شد .فدايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صندوقها در حوزه ساخت
است گفت :صندوقهاي زمين و ساختمان كه در گذشته راهاندازي شده است در حوزه ساخت بود
اما صندوق امالك و مستغالت در حوزه بهرهبرداري و اجارهدادن است كه مردم با هر سرمايهاي
ميتوانند وارد حوزه خريد و اجارهدادن واحدهاي مسكوني و تجاري شوند.
آغاز معامالت آتي فراوردههاي نفتي

آنطور كه مديرعامل بورس انرژي گفته است ،از قرار معلوم سومين ابزار مهم معامالتي كه قرار
است بهزودي در بازار سرمايه بهكار گرفته شود ،قراردادهاي آتي فراوردههاي نفتي است .اين ابزار
معامالتي كه مدتهاست در بازارهاي جهاني بهكار گرفته ميشود نقش زيادي در پوشش ريسك و
نوسان قيمت فراوردههاي نفتي دارد .علي نقوي ،مديرعامل بورس انرژي گفت :ازجمله برنامههاي
امسال تاســيس بازار قراردادهاي آتي روي فراوردههاي نفتي است .به گزارش همشهري ،بهنظر
ميرسد که انجام معامالت آتي فراوردههاي نفتي پيشزمينهاي براي آغاز معامالت قراردادهاي
آتي نفت خام است زيرا پيش از اين مديرعامل بورس انرژي ابراز اميدواري كرده بود كه معامالت
آتي نفت خام نيز در سالجاري آغاز شود .قراردادهاي آتي نفت اين امكان را به بازيگران بازار نفت
ميدهد كه از نوسانهاي قيمت نفت خام در امان بمانند .پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد
که ورود ايران به بازار معامالت آتي نفت به  2دليل ضروري است؛ اول اينكه درآمد كشور وابستگي
شديدي به قيمت نفت دارد و بيثباتي قيمت نفت به ناپايداري وضعيت اقتصادي منجر ميشود.
دوم اينكه بازارهاي آتي نفت ،ابزارهاي الزم را براي كاهش ريسك معامالت نفتي ،كاهش بيثباتي،
افزايش انعطافپذيري و فراهمكردن ابعاد وسيعتر تجاري براي پااليشگران و ساير خريداران نفت
و صنايع وابسته آن فراهم ميكند.

در نشســت اوپك حتــي عبدالعزيز بنســلمان ،وزير انرژي
عربســتان هم در تجليل از همتاي ايرانياش گفت :دوستي با
آقاي زنگنه همواره راهبردي بوده اســت و من به اين دوستي
افتخار ميكنم .او در افتتاحيه صدوهشــتادويكمين نشست
عادي وزيران نفت و انرژي ســازمان كشــورهاي صادركننده
نفت(اوپك) پــس از پخــش نماهنگي به مناســبت آخرين
حضور بيژن زنگنه در نشســتهاي اين ســازمان ،اعالم كرد:
زنگنه دوست شخصي من اســت و از زماني كه به اوپك ملحق
شدم ،دوست يكديگر بودهايم .من هميشه دوستي با ايشان را
معنيدار ميدانم .بنسلمان خطاب به زنگنه گفت :به دوستي با
آقاي زنگنه افتخار ميكنم و افتخار ميكنم شما من را دوست
خود بدانيد؛ دوست دارم اين دوستي را تا زماني كه زنده هستم
ادامه دهم بهويژه اينكه با وجود تناقضها موفقيتهاي زيادي
را در طول سالها همكاري بهدست آورديم و واقعگرايي ،فهم
و درك ايشــان در اهميت جدا كردن مســائل مختلف بسيار
كمككننده بوده است.
محمد سانوســي باركيندو ،دبيركل اوپك هم از خدمات جانانه
زنگنه به اوپك ســخن گفت و با بيان اينكه او در مقام وزير نيرو
و البته وزارت نفــت خدمات متمايزي به كشــورش انجام داده
اظهاركرد :زنگنه نمونه بارز نجابت و تجسم صداقت است.
محمد بن حمد الرمحي ،وزير نفــت و گاز عمان هم خطاب به
زنگنه گفت :اين روز براي بسياري از ما يكروز غمانگيز است ،اما
من تصميم دارم آن را براي شما جشن بگيرم .ميخواهم از سهم
شما در صنعت و كمكهاي شــما تجليل كنم و بيشتر از همه،
تا آنجا كه به من مربوط است ،سهم شما در توسعه خودم است.
او افزود :من هنگامي كه تازه وزير شــده بودم ،با شما قدمزدن
را آغاز كردم و شــما هرگز براي حمايت از من فروگذار نكرديد.
صحبتهايمان را بهعنوان مشــاوره و مذاكراتمان را بهعنوان
نصيحت درنظر گرفتهام .باور كنيد در طول حدود ربع قرن كه ما
يكديگر را ميشناسيم ،شما مرا نصيحت كردهايد و در پيشرفت
من مؤثر بودهايد.
جيامانچينو آزودو ،رئيس دورهاي نشست اوپك و وزير نفت آنگوال
هم گفت :اوپك از راهبري آقاي زنگنه بسيار بهرهبرده است و جاي
باسابقهترين وزير نفت در اوپك خالي خواهد ماند.

راز بقا و موفقيت اوپك

زنگنه درسخناني خطاب به اوپكيها يادآور شد :قبول همكاري بر مبناي
منافع ملي كشورها و حاكميت عقالنيت در روابط ،اصلي است كه بهرغم
همه فراز و نشــيبها و تنشهاي بزرگ بين اعضا در ۶۰سال ،باعث بقا و
موفقيت اوپك شده است و همه از اين روابط سود بردهاند .او در عين حال
تأكيد كرد :تالش جمهوري اسالمي بهعنوان عضو مؤسس اوپك ،همواره
بر همكاري مؤثر با فعاالن اين عرصه ،چه ميان اعضاي اوپك و چه ديگر
توليدكنندگان و مصرفكنندگان بزرگ اســتوار بوده و پس از گذشت
۶۰سال از عمر اوپك ،اينك با بازشدن باب همكاري اوپك و جمعي از ديگر
توليدكنندگان نفت در قالب اوپك پــاس ،دوران جديدي از حيات اين
سازمان آغاز شده است.
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افزايش 3هزار توماني قيمت رب
سوپرماركت مقايسه قيمت كاالهاي ســوپرماركتي نشان ميدهد
قيمت رب گوجهفرنگي از ابتداي امســال 20درصد
افزايش يافته اســت .به گزارش همشهري ،اين تغيير
قيمت از ابتداي امسال روي همه انواع رب گوجهفرنگي اعمال شده و
قوطيهاي 820گرمي رب كه سال گذشــته بين 16هزار تا 18هزار
تومان قيمت داشــتند حاال به يك قدمي 20هزار تومان رسيدهاند.
قيمــت قوطيهاي 400گرمي هــم از 7تا9هزار تومان پارســال به
10تا13هزار تومان رسيدهاند .انواع شيشهاي با وزن حدود 700گرم
نيز هماكنون 18هزار تومان قيمت دارند درحاليكه قيمت قبلي آن در
بيشتر برندها 16هزار تومان بود.
يكماه پيش زمزمههايي درباره افزايش قيمت اقالم كنسروي ازجمله
تن ماهي و رب آغاز شد كه بخشي از آن به نوسان قيمت مواداوليه و
بخشي ديگر به رشد قيمت مواد بســتهبندي ازجمله فوالد و شيشه
نسبت داده شد .محمد ميررضوي ،دبير ســنديكاي صنايع كنسرو
در آن زمان در گفتوگو با همشهري با اشاره به ثبات قيمت رب طي
2ســال اخير از افزايش احتمالي قيمت اين كاال خبــر داد اما درباره
ميزان اين افزايش چيزي نگفت .قيمت قيمت رب از 2سال پيش تا
امروز تغييرات جهشي نداشته اما چندان ثابت هم نبوده است .گزارش
مركز آمار كشور از قيمت كاالهاي خوراكي منتخب در ارديبهشتماه
نشان ميدهد قيمت رب ارديبهشت امسال نيز در مقايسه با فروردين
رشد داشته است.
براســاس اين گزارش ،ميانگين قيمت هر كيلوگرم رب ارديبهشت
امسال با 800تومان افزايش نســبت به فروردين از 20هزارو 100به
20هزارو 900تومان رسيده اســت .اين درحالي است كه ميانگين
قيمت اين كاال فروردينماه سال گذشــته 17هزار تومان بوده است.
رب گوجهفرنگي از محصوالتي اســت كه داراي تعدد و تنوع بااليي
كويك ،چينچين ،بيژن ،آتــا ،بدر ،اصالت،
از توليدكننده اســت .ي 
فاميال ،ايليكا ،خوشبخت ،مكنزي ،مهرام ،مجيد ،اويال ،رازك ،روژين،
شاهسوند ،شاپرك ،تبرك ،طبيعت ،پســند ،آيدا ،سانگل و كامروز،
تعدادي از برندهاي رب موجود در بازار هستند.
قيمت برخي انواع رب گوجهفرنگي در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
برند
شيش ه 680گرمي
اصالت
18.000
18.200
قوطي 810گرمي
رازك
10.500
قوطي 400گرمي
طبيعت
19.500
قوطي 800گرمي
تبرك
19.900
قوطي 800گرمي
اصالت
19.900
قوطي 800گرمي
بدر
10.500
قوطي 400گرمي
آتا
13.500
قوطي 400گرمي
مكنزي
شيش ه 690گرمي
مكنزي
16.110
13.500
قوطي 400گرمي
خوشبخت
18.950
قوطي 810گرمي
اويال
17.950
شيشه 700گرمي
اويال
11.000
قوطي 400گرمي
تبرك
18.950
قوطي 800گرمي
فاميال

قارچ به نرخ بازار نزديك شد

قيمت انواع قارچ و جوانه درجه يك در ميادين ميوه و ترهبار تهران
قيمت  -تومان
مشخصات
نوع كاال
قارچ دكمهاي
27.990
فله پشت بسته -درجه يك -كيلويي
24.990
فله پشت باز -درجه يك -كيلويي
قارچ دكمهاي
30.500
بسته بندي يك كيلويي
قارچ دكمهاي
28.990
قارچ دكمهاي بستهبندياساليسشده-يككيلويي
25.800
بستهبندي 800گرمي
قارچ دكمه اي
16.000
بستهبندي 500گرمي
قارچ دكمهاي
14.650
بستهبندي 400گرمي
قارچ دكمه اي
7.950
بستهبندي 200گرمي
قارچ دكمه اي
8.800
بستهبندي باالي 300گرمي
جوانه ماش
4.900
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه گندم
8.200
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه شبدر
9.600
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه يونجه
8.900
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه مخلوط ساالدي
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همشهري در گفتوگو با دبير انجمن قطعهسازان ابعاد فاجعه در بازار لوازم يدكي را پيگيري كرد

75درصد بازار در اختيار قطعات يدكي تقلبي

چينيسازان وضع كرده بســيار ضعيف و درصد خودكفايي
قطعات اين خودروها بســيار پايين است ،قطعهسازان ايراني
نيز به ساخت داخل قطعات اينگونه خودروها تمايل چنداني
ندارند.
آيا انجمن قطعهسازان پيگيري براي برخورد با
توليد و عرضه قطعات بيكيفيت داخلي و وارداتي داشــته
است؟

قطعات يدكي تقلبي از محل توليد داخل يا واردات قاچاق تامين ميشود.

علي ابراهيمي

خبرنگار

اين روزها ســهم 75تا85درصدي قطعات
خودرو
بيكيفيت ،فاقد هويت و تقلبي توليد داخل و
وارداتي از بازار قطعات يدكي ايران ،ابعادي
انساني پيدا كرده و موجب به خطر افتادن جان و مال مردم
در ناوگان حملونقل سواري ،باري و مسافري شده است.
هرازگاهي اخباري مبني بر وقوع حوادث جادهاي بهدليل
اســتفاده از قطعات بيكيفيت و تقلبي به گوش ميرسد.
قطعهسازان و اتحاديههاي صنفي ذيربط در بخش تعميرات
و تعويض قطعات نيز از سهم باال و عرضه آزادانه انواع قطعات
بيكيفيت و تقلبي در بازار گاليه دارند و از تأثير افزايش
شديد قيمت و كمبود قطعات استاندارد و اصلي و كاهش
قدرت خريد مشتريان بر اقبال آنها به استفاده از قطعات
بيكيفيت و ارزانقيمت تأكيد ميكنند .با مازيار بيگلو ،دبير
انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو در مورد
سهم بازار و منشأ عرضه قطعات بيكيفيت و تقلبي گفتوگو
كردهايم.
چه ميزان از نياز ساالنه بازار به قطعات يدكي
خودروهاي ايراني در شــركتهاي قطعهسازي قانوني و
معتبر تامين ميشود؟

آخرين آماري كه از گردش مالي و نياز ساالنه بازار به لوازم يدكي
در اختيار داريم مربوط به سال 1396است .براساس اين آمار
مجموع ارزش بازار قطعات و لوازم يدكي 17هزار ميليارد تومان
بود ،اما جمع فروش شركتهاي ايســاكو ،سايپا يدك و چند
شــركت بزرگ تامينكننده ديگر به 3هزار ميليارد تومان هم
نميرسد .اين آمار نشان ميدهد كمتر از 15درصد بازار لوازم
يدكي در اختيار فروشــندگان و توليدكنندگان شناسنامهدار
داخلي است و منشــأ تامين 85درصد لوازم يدكي و قطعات
خودرو اصال مشخص نيست.
منشأ تامين 85درصد يادشده كجاست؟

تر هبار
دومين افزايش قيمت قــارچ در ميادين ميوه و ترهبار
شهرداري از ابتداي امســال ،قيمت اين محصول در
ميادين را به قيمت آن در مغازههاي سطح شهر نزديك
كرد .به گزارش همشهري ،براساس نرخنامه تازه ميادين ميوه و ترهبار
از روز دوشــنبه 7تيرماه هر كيلوگرم قارچ فله در ميادين به 28هزار
تومان رسيد كه 4هزار تومان با قيمت آن در مغازههاي ميوهفروشي
سطح شهر اختالف دارد .نكته قابل توجه اين است كه فاصله قيمت در
قارچ بستهبندي شده هنوز بسيار زياد و بعضا تا نصف قيمت بعضي از
برندهاي موجود در سوپرماركتهاست.
هماكنون در نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و ترهبار شــهرداري هر
بسته 400گرمي قارچ 14هزارو 650تومان قيمت خورده و هر بسته
800گرمي 25هزارو 800تومان ،درحاليكه بستههايي با همين حجم
در سوپرماركتها بهترتيب 27و44هزار تومان قيمت دارند كه نزديك
به 2برابر قيمت ميادين است .اواخر خردادماه هم قارچ حدود 20درصد
افزايش قيمت داشت اما اين بار تغييرات قيمت بين 5تا10درصد بوده
و تنها يكي از محصوالت 20درصد گران شده است .در ميان انواع قارچ،
نوع اساليس شده بيشــترين افزايش قيمت را داشته و هر بسته يك
كيلويي آن از 24هزارو 500تومان به 28هزارو 990تومان رســيده
است .گفته ميشود ناياب شدن كلش بهعنوان ماده اوليه رويش قارچ،
توليد اين محصول را كاهش داده و اين افزايش قيمت ناشــي از افت
توليد است.
قيمت انــواع جوانهها در نرخنامه ســازمان ميادين ميــوه و تره بار
تغييري نداشته است .هر بســته ۲۰۰گرمي جوانه مخلوط ساالدي
۸هزارو ۹۰۰تومان قيمــت خورده و جوانه مــاش و جوانه گندم كه
معمــوال پرتقاضاترين انواع جوانهها هســتند در نرخنامه جديد هم
مثل قبل بهترتيب ۸هــزارو( ۸۰۰براي بســته ۳۰۰گرمي ماش) و
۴هزارو ۹۰۰تومان (براي بستهبندي باالي ۲۰۰گرمي جوانه گندم)
قيمتگذاري شدهاند.

اقتصاد
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براساس آمار درصورتي كه طي سالهاي اخير بهدليل مشكالت
تامين و تخصيص ارز براي واردات لوازم يدكي قاچاق ،ميزان
واردات اين نوع قطعات تقلبي و بيكيفيت 10درصد نيز كاهش
يافته باشد ،اكنون حداقل 75درصد حجم بازار لوازم و قطعات
يدكي خودرو در اختيار كاالهاي قاچاق وارداتي يا محصوالت
تقلبي توليد داخل اســت و عمال فقط يكچهارم بازار قطعات
يدكي در اختيار قطعهسازان داخلي است .اينگونه قطعات از نظر
كيفيت قابل رديابي هستند؛ يعني بقيه قطعات يدكي موجود
كه سهچهارم از حجم قطعات يدكي موجود در بازار را تشكيل
ميدهد بهصورت قاچاق سازمانيافته ،توليدات زيرپلهاي و فاقد
شناسنامه يا حتي لوازم يدكي تقلبي و دست دوم بستهبندي
شده بهنام محصوالت برندهاي معتبر داخلي يا خارجي تامين
شده و غيرقابل پيگيري و كنترل در سطح بازار است.
آيا اين آمار سهم توليدكنندگان داخلي از بازار
قطعات يدكي يا با احتســاب تامين قطعات خطوط توليد
خودروسازان و شبكه خدمات پس از فروش آنهاست؟

اين آمار مربوط به مجموع ســهم توليدكننــدگان داخلي از
بازار قطعات خودرو با احتساب قطعاتي است كه شركتهاي
قطعهســازي داخلي براي خطــوط توليد و زنجيــره تامين
خودروســازان توليد و عرضه ميكنند .در خوشبينانهترين
حالت آنچه قطعهساز داخلي توليد ميكند حداكثر 25درصد
نياز بازار قطعات را تامين ميكند .با اين روند منشــأ توليد و
تامين 75درصد قطعات موجود در بازار مشخص و قابل كنترل
نيست .بر اين اساس است كه سازوكارها و كارگروههايي براي
پيگيري و مقابله با قطعات يدكي قاچاق و تقلبي موجود در بازار
پيشبيني شده است .با گذري بر قطعات يدكي عرضه شده در
ق بهعنوان مركز اصلي تامين قطعات يدكي كشور
بازار چراغبر 
نيز به اندازهاي كه قطعات بينام و نشان و تقلبي توليد داخل و
وارداتي مشاهد ميشود ،محصوالت برندهاي معتبر داخلي يا
وارداتي عرضه نميشود.
با توجه به اين آمار ،تيراژ توليد و نياز بازار قطعات
يدكي ميتوان گفت تامين نياز بازار قطعات به قطعهسازان
داخلي و خطوط توليد و زنجيره تامين خودروسازان بزرگ
محدود شده است؟

اينگونه نيست؛ زيرا قطعهسازان داخلي خواستار تامين نياز بازار
قطعات يدكي بوده و قادر به انجام اين كار هستند ،اما واقعيت
آن اســت كه حتي درصورتيكه قطعهسازان داخلي بخواهند
بهصورت مســتقيم قطعات توليدي خود را به شــركتهاي
تامينكننده نياز بازار لوازم يدكي خودرو ارائه كنند ،اين بازار،
قطعات يدكي توليد شــده قطعهســازان داخلي را خريداري
نميكند؛ زيرا توليد اين قطعات توســط قطعهسازان داخلي
بايد بر مبناي يكسري حداقل الزامات و استانداردهاي اجباري
باشــد؛ عالوه بر آن ،خطوط توليد قطعهسازان داخلي توسط
دستگاههاي نظارتي و واحدهاي كنترل كيفيت شركتهاي
خودروسازي رصد ميشــود ،كيفيت قطعات توليدي اينگونه
قطعهسازان نميتواند از يك حد خاصي پايينتر باشد ،اما وقتي
اين قطعات با كيفيت باالتر از الزامــات مذكور توليد و تامين
ميشود ،قيمت قطعات توليدي قطعهسازان داخلي غيرقابل
رقابت با قطعات بيكيفيتي خواهد بود كه مثال در يك شركت
گمنام چيني يا ايراني بدون رعايت حداقل استانداردهاي تامين

ســهم قطعات يدكي تقلبي ،بيكيفيت و
فاقد هويت از بازار قطعات يدكي خودرو به
85درصد رسيده است
مواداوليه و ساخت راهي بازار ايران شده است .از آنجا كه بهدليل
كيفيت باالتر قطعات توليدي ايراني نسبت به قطعات بيكيفيت
و تقلبي موجود در بازار ،هزينه تمامشده توليد و قيمت قطعات
توليد داخل باالتر درميآيد و از سوي ديگر قدرت خريد براي
قطعات يدكي خودرو كاهش يافته اســت ،اصال بازار كشش
خريد اينگونه قطعات را نداشــته و توليدكنندگان نيز قادر به
عرضه قطعات توليدي خود در اين بازار نيستند و اين امر موجب
بازشــدن فضاي بازار براي عرضه قطعات يدكي بيكيفيت و
ارزانقيمتتر ميشود.
با اين روند سهم قطعهسازان داخلي از قطعات
يدكي مورد نياز خودروهاي پرتيــراژ ،مونتاژي يا توليد
مشترك چقدر است؟

در مورد خودروهاي توليد مشترك و مونتاژي ،خطوط توليد
برخي از اين خودروها پس از برجام در ايران تاســيس شد ،اما
در ادامه اين روند متوقف شد .خودروهايي مانند پژو سيتروئن
سيتري در ســايپا و پژو 2008ايرانخودرو در زمره اينگونه
خودروها بود كه ساخت داخل اين خودروها به برخي قطعات
تريم داخلي يا حجيم مانند سيســتم سوخترساني ،باك و...
محدود شد .اگرچه خودروسازان اكنون به تعهد تامين قطعات
براي شبكه خدمات پس از فروش اين خودروها ناگزير هستند،
اما ســهم قطعات توليد داخل اينگونه خودروها بسيار ناچيز
ي يا
است .عالوه بر آن ،قطعات اينگونه خودروها كه داخليساز 
خودكفا شده نيز مصرف آنچناني در بازار قطعات يدكي ندارد.
قطعاتي كه سهم بااليي در بازار يدكي دارند در زمره 16قلم كاال
مانند چراغها ،لنت ترمز ،روغن و فيلتر و ...است كه در كارگروه
مبارزه با قاچاق قطعات خودرو از سال 98آغاز شده و هنوز هم
ادامه دارد .حتي در مورد اينگونه قطعات نيز گرچه اكنون مثال
واردات لنت ترمز ممنوع است ،اما ميتوان در بازار انواع لنتهاي
ترمز با نام و نشان برندهاي معروف خارجي تا محصوالت فاقد
شناسنامه را با قيمتهاي پايين پيدا كرد .اين شيوه عرضه نشان
ميدهد يا اينگونه قطعات خارجي موجود در بازار تقلبي است يا
اينكه از مبادي غيرقانوني و بهصورت قاچاق وارد بازار شده است.
در مورد خودروي تارا (پژو 301سابق) مسئوالن
از داخليســازي 90درصدي قطعات ايــن خودرو خبر
ميدهند .سهم واقعي قطعهسازان داخلي در تامين قطعات
اين خودرو چقدر است؟

70درصد قطعــات خــودروي تــارا را قطعهســازان ايراني
داخليسازي كردهاند .مشــكلي در زمينه تامين قطعات اين
خودرو وجود ندارد؛ اگرچه هنوز خــودروی تارا به بازار عرضه
نشده تا نيازمند تامين قطعات يدكي باشد .اما بهطور كلي هر
خودرويي كه توليد داخل باشد ،قطعات آن را قطعهسازان ايراني
تامين ميكنند و حتي ظرفيت الزم براي تامين نياز بازار قطعات
يدكي اين خودروها را نيز داريم ،اما مشكلي كه وجود دارد آن
است كه قيمت تمامشده قطعات توليد داخل بهدليل رعايت
برخي الزامات و استانداردهاي اجباري نسبت به قطعات بينام
و نشان و فاقد استاندارد چيني موجود در بازار قطعا باالتر است.
اين قيمت تمامشده باالي توليد به همراه مشكالت مالي مردم
موجب ميشود تا مشــتريان تعويض قطعات يدكي به سمت
خريد قطعات ارزانتر رفته و با اين اتفاق ،كشــش بازار براي
عرضه اينگونه قطعات بيكيفيت وجود داشــته باشد و باز هم
شاهد توليد داخل قطعات بينام و نشان و واردات قاچاق قطعات
يدكي بيهويت خواهيم بود.
قطعات يدكي خودروهــاي مونتاژي چيني در
ايران چگونه تامين ميشود؟

واقعيت آن اســت كه درصد خودكفايــي محصوالت مديران
خودرو ،كرمان موتور و ...بســيار پايين است و آن قطعاتي كه
در داخل توليد ميشود نيز كه كمتر از 10درصد است ،شامل
برخي قطعات مصرفي مانند تاير ،فيلتر ،روغن و لنت است .حتي
اين قطعات توليد داخل خودروهاي چيني نيز در بازار رقباي
خاص خود را دارند .تأكيد ميكنم بازار قطعات يدكي بهدليل
هزينه تمام شده ،كيفيت و قيمت باالتر قطعات داخلي ناشي
از رعايت حداقل استانداردهاي اجباري و كاهش قدرت خريد
مشتريان كشش اينگونه قطعات را ندارد و مشتريان ناخودآگاه
به سمت خريد قطعات يدكي قاچاق و تقلبي سوق پيدا ميكنند.
ي قطعات
از آنجا كه الزاماتي كه وزارت صمت براي داخليساز 

   قطعهسازان زیرپلهای

بايد بپذيريم كه كاركرد انجمنهاي صنفي با اتحاديهها متفاوت
است و انجمن قطعهسازان نيز برخالف اتحاديهها بازوي اجرايي
و نظارتي براي برخورد با اينگونه تخلفــات ندارد ،اما انجمن
قطعهسازان واحدهايي را كه قطعات تقلبي توليد يا وارد كرده و
با نام برندهاي ايراني ميفروشند به دستگاههاي نظارتي مانند
سازمان تعزيرات حكومتي ،نيروي انتظامي ،دادسرا و ...معرفي
ميكند .با وجود اين شــاهد هســتيم كه برخي كارگاههاي
زيرزميني كه قطعات دست دوم را به جاي نو فروخته يا قطعات
تقلبي و بيكيفيت را با نام و نشان برندهاي مشهور بستهبندي
و عرضه كردهاند ،تعطيل شده اســت .در اين زمينه همكاري
خوبي با وزارت صمت و تعزيرات داشــتهايم ،اما تعداد آنها به
حدي زياد است كه چنين برخوردهايي كارساز نيست .مشكل
آن اســت كه تعداد توليدكنندگان و عرضهكنندگان قطعات
يدكي تقلبي در بازار زياد و رديابي اينگونه قطعات بسيار مشكل
است .متأسفانه يكي از مشــكالت كنوني آن است كه برخي
شركتهاي بيهويت قطعات يدكي چيني بيكيفيت را وارد
كردهاند و با نام و نشان قطعهسازان معتبر داخلي يا خارجي در
بازار عرضه ميكنند؛ حتي برخي قطعهسازان ايراني با گذشت
مدت زماني متوجه ميشوند برخي توليدكنندگان بيهويت
قطعات بيكيفيت را با نام برندهاي آنها توليد و عرضه ميكنند.
يعني امكان برخورد با قطعات يدكي تقلبي در
سطح عرضه وجود ندارد؟

بهنظر ميرســد امكان چنين برخوردي وجود نداشــته كه
كارگروه مبارزه با قطعات تقلبي و قاچاق تشكيل شده است .اين
كارگروه در اواخر سال 96تشكيل اما كار آن از سال 97متوقف
شد و اكنون چند ماهي است كه اين كارگروه مجددا كار خود را
آغاز كرده است .در اين كارگروه براي 16قلم قطعه كد تعزيراتي
تعريف شده كه بر مبناي آن با مراجعه نمايندگان دستگاههاي
نظارتي به فروشــگاهها بايد اينگونه قطعات داراي كد تعريف
شده باشــند كه نشــان ميدهد اينگونه قطعات از چه منبع
توليد داخل يا وارداتي تامين شده است .مقرر شده تا 35درصد
قطعه ســاخت داخل ديگر نيز به اين فهرست اضافه شود ،اما
حتي براي رصد بازار 16قلم قطعه قبلي نيز با مشــكل مواجه
هستيم؛ بهطور مثال براي توليد لنت ترمز قطعهسازان خوبي
داريم كه انجمن آنها نيز تعامل خوبي با دستگاههاي دولتي و
انجمن قطعهسازان دارد و محصوالت خوب و استانداردي نيز
توليد و حتي به كشورهايي مانند عراق صادر ميشود ،اما شاهد
هستيم انواع لنت ترمزهاي بيكيفيت و بدون هويت چيني وارد
يا لنت ترمزهاي بيكيفيت در داخل كشور توليد و با نام و نشان
برندهاي معروف اروپايي و با قيمت 30تا40درصد ارزانتر به
بازار عرضه ميشود و مردم يا نميدانند يا قادر به خريد قطعات
باكيفيت نيستند ،در نتيجه به ســمت خريد اينگونه قطعات
ميروند؛ لنتهايي كه قيمت آن حتي از نرخ لنتهاي توليد
شده اين برندها در كشورهاي اروپايي نيز كمتر است.
با توجه به ممنوعيــت واردات قطعه ،قطعات
چيني چگونه وارد و در بازار لوازم يدكي عرضه ميشود؟

اينگونه قطعات بهصورت ســازمانيافته و از طريق كولهبري
و تهلنجي به داخل قاچاق ميشــود؛ به همين دليل معموال
قطعات يدكي كوچك و كمحجم از طريق قاچاق وارد ميشود؛
زيرا واردات قطعات حجيم مانند صندلي خودروهاي خارجي
سخت بوده و نيازمند ثبت سفارش و واردات از طريق مبادي
قانوني از برخي كشورهاي همسايه مانند امارات است .مشكل
آن است كه اغلب اين قطعات بهصورت قاچاق وارد يا در داخل
كشور بهصورت زيرزميني توليد و با نام و نشان برندهاي معروف
ايراني يا خارجي عرضه ميشود .با اين شرايط شاهد هستيم كه
برخي قطعات برندهاي خارجي با قيمتهايي بهمراتب كمتر
از قيمت تمامشده جهاني آن و حتي ارزانتر از قطعات توليد
داخل در بازار كشورمان عرضه ميشود؛ قطعاتي كه با نگاهي با
آنها به سادگي تقلبي بودنشان قابل تشخيص است.
برخي از وارد شدن قطعات غيراستاندارد چيني
با پرداخت پول و دور زدن استانداردها خبر ميدهند .اين
احتمال تا چه حد درست است؟

مشكل واردات قاچاق و توليد زيرپلهاي قطعات بيكيفيت به
حدي زياد است كه اگر هم برخي قطعات بيكيفيت وارداتي
با دور زدن قانون و خطاي دستگاههاي نظارتي مانند سازمان
ملي استاندارد واردشود ،اين شــيوه واردات چندان به چشم
نميآيد .اكنون حجم عمدهاي از قطعات بيكيفيت خارجي به
شيوه تهلنجي و كولهبري وارد ميشود و واردكنندگان كاالي
قاچاق اصال نيازي به اظهار قطعات بيكيفيت وارداتي و دريافت
گواهي اســتاندارد ندارند .قطعات بيكيفيت به شــيوههاي
مختلف قاچاق با شبكههاي عجيب و غريب مافيايي بهراحتي
در بازار توزيع ميشود.
يعني ميتوان سهم حداقل 30درصدي از بازار
قطعات يدكي بيكيفيت را براي قاچاق درنظر گرفت؟

نميدانــم ،نميتوان درصد مشــخصي براي ســهم قطعات
بيكيفيت قاچاق يا توليد داخل درنظر گرفت؛ زيرا واقعا تنوع
قطعات تقلبــي و بيكيفيت در بازار به حدي زياد اســت كه
نميتوان مرجع تامين اين قطعات از محــل واردات يا توليد
داخل را تشــخيص داد .همهچيز مبهم است و نميتوان هيچ
ديدگاهي در مورد منشــأ تامين 75درصــد قطعات يدكي
بيكيفيت و فاقد هويت عرضه شده در بازار مطرح كرد.

مازیار بیگلو  ،دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفتوگو با همشهري ،ميگويد :در گروه
عظيمي كه اكنون قطعات بيكيفيت و فاقد هويت را در داخل كشور توليد و عرضه ميكنند ،حتما فرزندان يا
ي كشور
ي نيز حضور دارند .بودهاند افرادي كه به هر دليلي از بدنه صنايع قطعهساز 
افراد آشنا با صنعت قطعهساز 
منفكشدهوبهسمتتوليدزيرپلهايقطعاتبيكيفيتوارزانقيمترفتهوحتيقطعاتشركتهايقطعهسازي
را توليد ميكنند كه قبال در آن فعال بودهاند .اين افراد بهدليل آشنايي با مباحث فني حتي اينگونه قطعات را
بهراحتي در بازار عرضه كرده و بعد از متوجه شدن قطعهساز اصلي كار به شكايت در مراجع قضايي كشيده است .حتي برخي نمايندگان فروش
ي روي آورده و جان و مال مردم را به خطر انداخته و پروندههايي نيز در اين
قطعهسازان به توليد قطعات ايمني برخي برندهاي مشهور قطعهساز 
زمينه جريان دارد ،اما نميتوان درصد و سهم مشخصي از بازار قطعات بيكيفيت و تقلبي را براي اينگونه افراد تعيين كرد و همه اينگونه افراد
زيرمجموعه 75درصد قطعهسازاني قرار ميگيرند كه اين قطعات را توليد و در بازار عرضه ميكنند .گرچه برنامههايي براي برخورد با اينگونه
افراد وجود دارد ،اما هنوز تا به نتيجه رسيدن چنين برنامههايي و تأثير آن بر برخورد با عرضه قطعات بيكيفيت راه درازي در پيش داريم.

خطر در كمين دالر

تفاوت قيمت دالر نيمايي و بازار آزاد به باالترين حد خود در
2سال گذشته رسيد
بهدنبال بروز ترديدهايي
دالر
بــراي احيــاي برجام،
هفته گذشته قيمت دالر
از مرز 25هزار تومان گذشت و تمايلي
هم به نزول نداشت و بهدنبال آن تفاوت
قيمت نرخ دالر نيمايــي و بازار آزاد به
بيــش از 3200تومان رســيد .بهنظر
ميرســد ريســك افزايش تنشهاي
بينالمللي به چسبندگي قيمت دالر در
كانال 25هزار تومان منجر شده و بيم
آن مــيرود درصــورت شكســت در
مذاكرات هستهاي قيمت دالر بهسرعت
رشد كند.
بهگزارش همشــهري ،همچنان همه
چشــمها به وين دوخته شــده است.
بســياري معتقدنــد آينده شــرايط
اقتصادي وابســتگي زيادي به توافق
هســتهاي در وين دارد .اگر اين توافق
به بنبست برســد نهفقط اصليترين
متغيرهاي اقتصــادي تحتتأثير قرار
ميگيرند ،بلكه قيمت دالر هم كه يكي
از مولفههاي بســيار مهم براي فعاالن
اقتصادي است به سرعت تحتتأثير قرار
ميگيرد.حتي ميتوان گفت قيمت دالر
قبل از ساير متغيرهاي اقتصادي مانند
تورم و توليد به اثرات ناشي از مذاكرات
هستهاي در وين واكنش نشان خواهد
داد .اين موضوعي است كه نمودارها به
خوبي آن را نمايش ميدهند .مروري
بر نمودار قيمت دالر نشــان ميدهد
شــيبهاي صعودي قيمــت دالر در
دهه 90درست از زمان اعمال تحريمها
عليه ايران شتاب گرفته و اين موضوعي
است كه آخر هفته قبل حسن روحاني،
رئيسجمهوري هم آن را تأييد و اعالم
كرد که تحريم و كرونا عامل رشد قيمت
دالر بودهاند.
در چنين شــرايطي هفته قبل انتشار
خبرهايــي از مذاكرات هســتهاي در
وين كه نسبت به احياي برجام ترديد
ايجاد ميكرد منجر بــه صعود قيمت
دالر و فاصله گرفتن قيمت ارز نيمايي
با بازار آزاد شد.
فاصله قيمت ارزآزاد و نيما

هفته قبــل روزنامه واشنگتنپســت
گزارش داد مواضع ســختگيرانه ايران
و آمريــكا مذاكرات احيــاي برجام را
پيچيدهتر ميكند .همچنين مقامات
ايــران و آمريــكا هر كــدام بهنحوي
مواضعي را تكرار كردند كه ترديدها را
نسبت به احياي برجام بيشتر ميكرد.
اين موضوع موجب شد قيمت دالر به
سرعت و بعد از 3ماه به كانال 25هزار
تومان بازگردد و بيش از 1000تومان
رشد كند .اين روند روبه رشد برخالف
ماههاي قبل پايدار بود و بهنظر ميرسد
قيمت دالر برخالف هفتههاي قبل به
نزول چندان تمايلي نــدارد بهطوري
كه قيمــت هر دالر آمريــكا در برخي
روزها حتي به 25هزارو300تومان هم
رسيد؛ عددي كه بازار ارز آخرين بار در
فروردين امسال بهخود ديده بود.اين اما
همه ماجرا نبود.
در مبادالت هفته قبل اختالف قيمت
دالر در ســامانه نيما با بازار آزاد هم به
اوج 2ساله خود رسيد و قيمت هر دالر
در ســامانه نيما 3هزارو 225تومان با
بازار آزاد فاصله گرفــت .اين موضوع
نشــان ميدهد قيمت هر دالر آمريكا
در سامانه نيما با قيمت ارز در بازار آزاد
14.7درصد فاصله دارد و اين در حالي
است كه در طول 2سال گذشته قيمت
هر دالر آمريكا در سامانه نيما به موازات
قيمت بازار آزاد حركت ميكرد .بهنظر
ميرسد اين تفاوت قيمت ناشي از باال
رفتن ريسك تنشهاي سياسي است.
از نظر تكنيكي بهنظر ميرسد چنانچه
مذاكرات هستهاي در وين به سرانجام
نرسد اين پتانسيل وجود دارد كه قيمت
هر دالر آمريكا به مــرز 40هزار تومان
هم برسد.كارشناســان بر اين باورند
كه بنبســت در مذاكرات هستهاي در
وين ميتواند مانند كبريتــي در انبار
كاه باشد.

آثار شكست مذاكرات

كارشناســان بر اين باورند كه بهدليل
كسري بودجه 350هزار ميليارد توماني
دولت در ســالجاري ،امضاي برجام
ميتواند دركوتاهمدت انتظارات تورمي
را كم كند و با كاهش انتظارات تورمي
ميتوان انتظار داشــت قيمت ارز هم
رشد نكند .بهزعم آنها اما اگر برجام احيا
نشود حتي در كوتاهمدت هم نميتوان
انتظار داشت تورم فروكش كند و قيمت
داراييها مانند دالر رشد خواهد كرد.
مضاف بر اينكه نقدينگي بهســرعت
در حال رشد است و كســري بودجه
و كســري تجارت خارجــي غيرنفتي
بهشدت بر ميزان نقدينگي فشار وارد
ميكنند.
وحيــد شقاقيشــهري ،اقتصاددان
درباره آثار 2سناريوي توافق يا شكست
مذاكرات هستهاي بر اقتصاد و بازارهاي
دارايي ميگويد :درصورت امضاي برجام
قيمت دالر در محدوده ۲۰هزارتومان
باقي خواهــد ماند و در ايــن منطقه
نوسان خواهد كرد زيرا عرضه دالر در
اقتصاد بيشتر خواهد شــد و ميتواند
نااطمينانيهاي بازار ارز را كنترل كند
اما همه اين تحليلها درصورت بازگشت
به برجام اســت و اگر برجام به نتيجه
نرســد تحليلها و پيشبينيها كامال
متفاوت و به رشــد بازارهاي دارايي و
حتي قيمت كاال و خدمات منجر خواهد
شد.
او ميافزايد :در سناريوي اول با نهايي
شــدن برجام قطعا انتظــارات تورمي
فروكش خواهد كرد و با فروكش كردن
انتظارات تورمي و كاهش نااطمينانيها
در اقتصاد ايران ما شاهد كشيدهشدن
ترمز تورم هم خواهيــم بود .بهعبارت
ديگر ،درســت اســت كه ريشه اصلي
تورم يعني رشد نقدينگي به سرعت از
بين نميرود ولي اگر انتظارات تورمي
فروكــش كند ما شــاهد كنترل تورم
خواهيم بود .او توضيــح ميدهد :اين
شبيه آن است كه شما انباري پر از كاه
داريد ولي كبريتي روشن نشده است .در
واقع انبار پر از كاه همان رشد نقدينگي
است .يعني رشد نقدينگي ادامه خواهد
داشــت اما چون انتظــارات تورمي به
واســطه برجام فروكــش خواهد كرد
بنابراين جرقه فعال روشن نخواهد شد.
شقاقيشهري درباره اثر سناريوي دوم
يعني شكســت مذاكرات هستهاي در
وين ميگويد :در ســناريوي دوم ،اگر
برجام نهايي نشود همچنان انتظارات
تورمي فزاينده خواهد بــود و در كنار
رشد نقدينگي ما همچنان شاهد تالط م
قيمت در بازار داراييها و به تبع آن در
بازار كاال و خدمات خواهيم بود.
حســين محمودياصل ،كارشــناس
اقتصادي از زاويه ديگري به ماجرا نگاه
ميكند و معتقد است حتي با امضاي
برجام خيلــي نميتــوان روي ورود
دالرهاي ارزي بلوكه شــده به اقتصاد
حســاب باز كرد .او توضيــح ميدهد:
هماكنــون ايران منابــع متعدد ارزي
دارد كه بلوكه شــده و بهنظر ميرسد
منابع ارز ايران آنطــور كه مدنظرمان
است آزاد نشود .او با بيان اينكه احتماال
منابع ارزي ايــران در قالب كاال تهاتر
خواهند شد و پول نقد به ايران پرداخت
نميشود اضافه ميكند :بانك مركزي
تاكنون معــادل منابعي كــه ايران در
ساير كشــورها دارد ريال چاپ كرده
است و اين هم يك چالش ديگر است.
براي مثال بانك مركــزي براي تامين
نيازهايي كه براي مقابله با كرونا و تامين
تجهيزات بيمارستاني و نظام بهداشتي
ضروري بود ،يكميليارد دالر مابهازاي
ريالي پرداخت كرده است.
او با بيان اينكه بانك مركزي اعالم كرده
اين ريالها از محل منابع ارزي بلوكه
شده پرداخت شده اســت تأكيد كرد:
با وجود اين چالشها اگــر توافق هم
انجام شود بايد ساختار ارزي بهدرستي
مديريت شــود در غير ايــن صورت
خطرآفرين خواهد بود.
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نوبلوچستان
مدیریت اضطراریکرونا ،نیاز سيستا 

نوبلوچستان تأكيد ميكنند سفر وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به اين استان بايد با
مسئوالن سيستا 
برنامهاي اصولي براي كنترل كرونا و افزايش امكانات همراه باشد
حميده پازوكي

عكس :همشهري /مرتضی صالحی

آب زايندهرود براي كشاورزان غرب اصفهان باز شده و خبرها حاكي از آن است كه طي روزهاي آينده براي بازگشايي آب تا
شرق و جاري شدن در شهر هم تصميمگيري ميشود
سيده زهرا عباسي

خبرنگار

آب در رود زايندهرود جاري و از عصر
گزارش
چهارشنبه(9تير) بهمدت 10روز براي
روز
جلوگيري از خشــك شدن باغهاي
غرب اصفهان باز شده است .حاال كشاورزان منتظر
تصميمگيري درباره بازگشــايي آب براي شرق
هستند تا عالوه بر كشت و كار آنها ،اصفهان هم با
جاري شدن زايندهرود و گذر آب از غرب به شرق
شهر ،جاني تازه بگيرد.
زايندهرود در نصفجهان جاري نشده است
سرپرســت معاونت حفاظت و بهرهبرداري شركت آب
منطقهاي اصفهان با بيان اينكه خروجي سد زايندهرود
از عصر چهارشــنبه افزايــش يافته اســت ،ميگويد:
خروجي آب از ســد زاينــدهرود براســاس مصوبههاي
كارگروه سازگاري با كمآبي با حجم محدودي فقط براي
جلوگيري از خشكي درختان باغهاي غرب افزايش يافته
است .محمود چيتيان با اشــاره به ذخيره ۴۳۶ميليون
مترمكعبي آب در مخزن سد زايندهرود ميگويد :با توجه
به ذخيره ســد زايندهرود آب رها شده تا محدوده كانال
نكوآباد جريان دارد و زايندهرود در شهر اصفهان جريان
پيدا نميكند.
ي فقط براي زنده ماندن درختان
آب 
البته عضو هيأت مديره نظام صنف كشــاورزي اصفهان
با بيان اينكــه قرار اســت در روزهاي آينــده آب براي
كشاورزان شرق اصفهان هم باز شــود كه در نتيجه آن
زايندهرود در شــهر جاري خواهد شــد به همشــهري
ميگويد250 :ميليون مترمكعب آب براي كشــاورزان
شرق و غرب و همچنين حقابه محيطزيستي زايندهرود
و تاالب گاوخوني مصوب شــده ،اما اين ميزان بسيار كم
است و كفاف كشاورزي را نميدهد ،درصورتيكه حقابه
كشــاورزان 75درصد از كل آب زايندهرود است .حقابه
تاالب ســالي 176ميليون مترمكعب است درحاليكه
از ميزان آب مصوب امســال فقط50ميليون متر مکعب
به آن اختصاص مييابد كه البتــه بخش زيادي از آن به
مرور اختصاص يافته اســت و با اين ميزان آب ،بيش از
100كيلومتر انتهايي زايندهرود خشــك ميماند و آبي
به تاالب نميرسد.
هرچند اين حقابه هم فقط براي حفظ رودخانه و تاالب
است نه احياي آن .حسين محمدرضايي ،بار عمده كمبود

2سال بدون كشت در شرق اصفهان
عضو هيأت مديره نظام صنف كشاورزي اصفهان با بيان
اينكه شــرق و غرب اين شهرســتان روي هم 500هزار
كشاورز دارد ،ميگويد :درآمد اين كشاورزان وابسته به
كشاورزي و از رودخانه زايندهرود است ،اما با آبي كه االن
باز ميشود فقط بايد كشتهاي ريشهاي مانند درختان
و يونجهها را حفظ كرد .زيرا كشــت كامل 80-90روز
جريان آب دائم نياز دارد و در اين شــرايط كشــاورزان
كشت تابســتان را هم ندارند .محمدرضايي با اشاره به
اينكه كشاورزان سال گذشــته هم آبي براي كشت غله
نداشــتهاند ،ميافزايد :اگر آب به كشــت غله اختصاص
مييافت ،االن موعد برداشت محصول بود .با اين شرايط
كشاورزان كشت تابستان را هم از دست دادهاند و اگر در
ماههاي پيشرو آب به كشــت غله هم اختصاص نيابد،
عمال 2سال است كه كشاورزان درآمدی ندارند .اعتباري
هم كه براي جبران خسارت به كشاورزان داده ميشود در
حد يك يا 2ميليون تومان است كه به هيچ كاري نميآيد.
مثال كشاورزان ورزنه بايد حدود 100كيلومتر راه بيايند
تا به اصفهان برســند و كاري براي خود دست و پا كنند
كه اين رقم حتي پول بنزينشان هم نميشود .او با تأكيد
بر اينكه شــرق اصفهان صنعتي ندارد و مســئوالن هم
براي اشتغال جايگزين كشاورزان كاري انجام ندادهاند،
ادامه ميدهد :كشاورزان اصفهان همينطور بالتكليف و
بدون درآمد ماندهاند و تبعاتي چون حاشيهنشيني را در
ميانشان شاهد هستيم.
تعيين تكليف آب كشاورزان شرق تا هفته بعد
عضو هيأت مديره نظام صنف كشاورزي اصفهان در بخش
ديگري از ســخنان خود با بيان اينكه تكليف بازگشايي
آب براي كشاورزان شرق اصفهان و جاري شدن رود در
شهر طي روزهاي آينده مشخص ميشود ،ميگويد :يك
دوگانگي را ميان كشاورزان شــرق اصفهان در اينباره
شــاهد هســتيم .عدهاي ميگويند آب باز نشود چون
فايده نــدارد و يك عده ميگويند حتــي اگر يك ليوان
سهم زايندهرود اســت باز شــود چون حق ماست .اين
دوگانگي موجب شده است تصميمگيري سخت باشد،
اما به هرحال تكليف آن تا هفته بعد كه ســهم آب غرب
تمام شود روشن خواهد شد و آب براي شرق اصفهان باز
خواهد شــد .بهگفتــه محمدرضايي ،آب براي شــرق
زايندهرود احتمــاال بهصورت نوبتي(ونش) نســبت به
سهمشان از زايندهرود براي باغهاي غرب اصفهان و بعد
براي كشاورزي شرق اصفهان باز شود و به همين دليل،
جريان آب دائمي نخواهد بود و هرماه بهصورت محدود
اختصاص خواهد يافت درصورتي كه بايد زايندهرود مانند
گذشته دائمي و هميشه جاري و ساري باشد.
دبير اجرايي نظام صنفي كشــاورزي استان اصفهان هم

كشاورزان شرق منتظرند
دبير اجرايي نظام صنفي كشــاورزي استان اصفهان با
اشــاره به خشكســالي و كاهش بارندگي در باالدست
زايندهرود ميگويد :امســال يكي از مشــكالت ما اين
است كه در باالدســت رودخانه در اصفهان ،شهرهاي
بن و ســامان در چهارمحالو بختياري و يزد ،پمپاژ آب
ادامه دارد و نياز كامل خود را برداشت ميكنند .حدود
320ميليون مترمكعب از حقابه كشاورزان اصفهان بدون
اجازه برداشت شده و فقط 250ميليون مترمكعب مانده
است كه حتي همين حجم آب هم هنوز باز نشده.
اميني با تأكيد بر اينكه قرار بود كميته اصناف كشاورزي
شرق و غرب و جهادكشــاورزي درباره نحوه توزيع آب
برنامهريزي داشته باشند ،ميافزايد :قرار شد 25ميليون
مترمكعب براي غرب اصفهان باز شــود كه مقدار خيلي
كمي اســت .ضمن اينكه كشــاورزان شــرق اصفهان
منتظر بودنــد و حاال دوباره نگران وضع خود شــدهاند.
او اظهار اميــدواري ميكند كه شــركت آب منطقهاي
اصفهان هرچه زودتر تكليف كشــاورزان شرق اصفهان
را روشن كند.
زاينــد هرود بــه طــول بيــش از ۴۰۰كيلومتــر،
بزرگترين رودخانــه منطقه مركزي ايران اســت كه
از كوههــاي زاگرس مركــزي سرچشــمه ميگيرد و
در كويــر مركزي ايران به ســمت شــرق پيش ميرود
و در نهايــت به تــاالب گاوخونــي در شــرق اصفهان
ميريزد؛ اگر زايندهرود براي شــرق اصفهان باز نشــود،
آبي در شهر جاري نميشود و تاالب گاوخوني هم تشنه
خواهد ماند.

واكسيناسيون باالي 50سال
گرچه وضعيت پس از حضور معاون كل وزير بهداشت فرق خاصي نكرد ،اما اين سفر
بدون حاصل هم نبود .بهگفته معاون كل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
نوبلوچستان شركت كرد ه بود،
كه در جلسه ستاد استاني مقابله با كروناي سيستا 
مرزهاي رسمي سيستانوبلوچستان بهصورت كامل بســته شده اما در مرزهاي
غيررسمي ترددهايي صورت ميگيرد كه با دستور مقامات استان محدوديت تردد
آنها به حداكثر رسيده است« .ايرج حريرچي» واكسيناسيون را تنها راه موجود براي
رسيدن به ايمني جمعي ميداند و از صدور مجوز براي واكسيناسيون افراد باالي
50سال در سيستانوبلوچستان خبر ميدهد .همچنين بهگفته او ،مراكز 16ساعته
با جديت در حال ارائه خدمات به مردم هستند و طبق برنامهريزي صورت گرفته از
امروز بيش از 3هزار تست روزانه در مراكز غربالگري كرونا صورت ميگيرد.
حريرچي با اشاره به پرشــدن تختهاي درنظر گرفته شده براي بيماران كرونايي
سيستانوبلوچستان در اين جلســه اظهار كرده بود كه درصورت نياز تختهاي
بستري بيماران كرونايي در استان اضافه خواهد شد.
بدون برنامه به استان نياييد
وزير بهداشت در سفر به سيستانوبلوچستان بايد پاســخگوي نيازهاي مردم اين
استان هم باشد .نماينده زاهدان در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اين موضوع
به همشهري ميگويد :بحران كرونا از يك سو و كمبود امكانات و تجهيزات از سوي
ديگر موجب نگراني مردم شده است و بررسيها نشان ميدهد مسئول مستقيم اين
شرايط استان ،خود وزير بهداشت است .امكانات بيمارستاني سيستانوبلوچستان از
شهرهاي كوچك بعضي استانها كمتر است و اين موضوع اصال قابلتوجيه نيست.
«فداحســين مالكــي» با بيــان اينكــه وزير بهداشــت در 2ســال گذشــته به
سيستانوبلوچستان سفر نكرده اســت ،ميافزايد :با سفر آقاي حريرچي هم اتفاق
خاصي براي استان نيفتاده است و همچنان بهطور متوسط هر روز 1200نفر در استان
بستري و حدود 25نفر جان خود را از دست ميدهند .اگر وزير بهداشت هم ميخواهد
بدون داشتن برنامهاي مشخص به استان سفر كند ،فايدهاي ندارد .ما نياز به دلجويي
نداريم .بايد اتفاقي بيفتد ،تجهيزات پزشــكي ما فرسوده است ،به پزشك و امكانات
نياز داريم و وزير بايد كاري براي اين موارد انجام دهد .وي با بيان اينكه بســياري از
اصناف و ادارات زاهدان تعطيل شده اســت ،ادامه ميدهد :بسياري از افرادي كه در
اصناف و ادارات زاهدان كار ميكنند به كرونا مبتال شدهاند و ادامه كار آنان براي ديگر
شهروندان خطرناك است .همه دستگاهها بايد دست بهدست هم دهند تا اين مشكل
حل شود .سيستانوبلوچستان محروميتهاي زيادي دارد ،تختهاي بيمارستاني
پر شده است و بيمارستانهاي تامين اجتماعي و در بعضي موارد بيمارستانهايي كه
يشود.
هنوز ساخت آنها تمام نشده براي بستري بيماران كرونايي استفاده م 
۱۰شهر استان بيمارستان ندارند
اســتاندار سيستانوبلوچســتان هم حرفهاي نماينده زاهدان را تأييد ميكند.
«احمدعلي موهبتي» درباره كمبود امكانات درماني در اين اســتان ميگويد :در
مجموعه دانشگاههاي علوم پزشــكي سيستانوبلوچستان با كمترين امكانات در
نوبلوچستان
حال مقابله با موج جديد ويروس كرونا هستيم۱۰ .شهرستان سيستا 
بيمارستان ندارد و گاه نياز است فرد براي درمان و رسيدن به بيمارستان بيشاز
۱۰۰كيلومتر را طي كند كه همين موضوع موجب شده است بيماران بهعلت دوري
مسافت در شرايط بدحالی به بيمارستان مراجعه نكنند.
16فوتي جديد در استان
آنچه درباره نبود امكانات بهداشتي در سيستانوبلوچستان ميشنويم ،هنگام مرور
آمار خود را نشان ميدهد .آنطور كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ميگويد
با فوت۱۶مورد جديد ،شمار فوتيهاي كرونا در سيستانوبلوچستان به 1625نفر
رسيده است« .سيدمحمد هاشميشــهري» ميافزايد ۶۵۸ :بيمار حاد تنفسي و
۳۴۲مبتال به كرونا در بيمارستانهاي سيستانوبلوچستان تحتدرمان قرار دارند.
وي بيشاز ۹۰درصد موارد مثبت كرونا در سيستانوبلوچستان را از نوع جهشيافته
انگليسي و دلتا ميداند و اظهار ميكند :شهرهاي زاهدان ،چابهار ،ايرانشهر و زابل بهدليل

رعايت نكردن پروتكلهاي بهداشــتي در وضعيت قرمز قراردارند .از سوي ديگر روزانه
بيش از 2300تست كرونا در سيستانوبلوچستان انجام ميشود كه حدود ۳۹درصد
آنان مثبت است .رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي زاهدان درباره باال بودن مرگومير
بيماران در استان هم توضي ح ميدهد :شدت بيماريزايي ويروس جهشيافته ،تأخير در
مراجعه بيماران به مراكز درماني و خوددرماني سبب افزايش مرگومير ناشي از كرونا در
سيستا نوبلوچستان شده است۶۰.درصد از مبتاليان به كرونا در سيستا نوبلوچستان
سنی بين  ۳۰تا ۶۰سال دارند كه بايد به اين مسئله توجه كرد.
احداث بيمارستان صحرايي
فرماندار زاهدان هم از تعطيلي بازار و اعمال محدوديتهاي تردد در اين شهر بحراني
استان خبر ميدهد .در زاهدان خيابانهاي منتهي به بازار با موانع فيزيكي بسته شده
تا از تردد شهروندان و كسبه در بازار كاسته شود« .ابوذر مهدي نخعي» به همشهري
ميگويد :زاهدان مركز استان است ،اما استانداردهاي ما با متوسط كشوري فاصله
دارد .اين در حالي است كه زاهدان مرجع شهرستانهاي ديگر است زيرا 10شهرستان
ما بيمارســتان ندارند و زاهدان بايد اين بار را بر دوش بكشد .وي با بيان اينكه فعال
در زاهدان كمبود تخت و امكانات بهداشــتي وجود ندارد ،ميافزايد :روند افزايشي
ابتال نگرانكننده و هر آن ممكن اســت بحران دامنهدار شود .هماكنون با همكاري
بهداري ناجا و سپاه يك بيمارستان صحرايي 64تختخوابه در محوطه بيمارستان
خات ماالنبيا(ص) زاهدان ايجاد شده است تا درصورت كمبود ،بيماران در آنجا خدمات
درماني دريافت كنند .فرماندار زاهدان درباره مطالبات اين شهر از وزير بهداشت نيز
اظهار ميكند :فاز 2بيمارستان عليابنابيطالب(ع) زاهدان تكميل شود و در مدار قرار
گيرد .از سوي ديگر با سرعت و به تعداد بيشتر به ما واكسن برسانند زيرا در همسايگي
پاكستان و افغانستان هر لحظه موردتهديد كروناي دلتا هستيم.
آمار باالي فوت در روستاهاي ايرانشهر
از مشكالت سيستانوبلوچستان در زمينه كرونا ثبت نشدن آمار بيماران روستايي
است؛ موضوعي كه موجب شده اســت نتوان آمار دقيقي را از اين استان ارائه داد.
فرماندار شهرستان ايرانشهر به همشهري ميگويد :در ايرانشهر روزانه 12بستري،
60درمان ســرپايي و يك نفر فوتي داريم .با اين حال افراد بســياري در روستاها
فوت ميشوند كه پس از بررسي مشخص ميشود عالئمي مشابه كرونا داشتهاند.
متأسفانه روستاييان بهدليل دوري به بيمارستانها و مسائل ديگر كمتر به مراكز
درماني مراجعه ميكنند.علي شــعباني با بيان اينكه بازار و فعاليتهاي صنفي در
ايرانشهر تا 18تير تعطيل است ،ميافزايد :ورود و خروج به استان هم بدون مجوز
ممنوع شده است و تردد بين ساعت 9شب تا 4صبح ممكن نيست .با اين حال فقط
محدوديتها كافي نيست .ايرانشهر به امكاناتي مثل دستگاه اكسيژنساز نياز دارد
تا بتوانيم بيماران را نجات دهيم .هماكنون با ارائه درمان سرپايي تالش كردهايم
تختهاي بيمارستاني را براي شرايط بحراني خالي نگه داريم.
وضعيت بحراني سيستانوبلوچستان به اقدامات فوري نياز دارد .هماكنون تست
ســريع تشــخيص كرونا در فرودگاه بينالمللي زاهدان از همه مسافران خارجي
گرفته ميشود و در شــهرها هم برگزاري هرگونه تجمع و مراسم عزاداري ممنوع
شده است تا از افزايش آمار ابتال جلوگيري شــود .اينها اما كافي نيست ،سفر وزير
بهداشت ميتواند اميدبخش باشد ،البته به شرطي كه برنامهاي براي نجات استان
در دست وزير باشد.

پيشروي موج پنجم

مكث

عدهاي ميگويند آب باز نشود؛ چون
فايده ندارد و يك عده ميگويند :حتي
اگر يك ليوان سهم زايندهرود است باز
شود چون حق ماست

آب را روي دوش كشاورزان ميداند و ميافزايد:قرار بود
25تا30درصد صرفهجويي در آب صنعت و آشــاميدني
يزد ،صنعت اصفهان و برداشتهاي چهارمحال و بختياري
صورت گيرد ،اما اين صرفهجوييها انجام نشد و نتوانستند
آن را مديريت كنند تا حداقل آبي به كشاورزي برسد.

به همين موضوع اشــاره ميكند؛ جريان دائمي آب در
زايندهرود و حقابهاي كه بايد ســهم كشــاورزان باشد.
اسفنديار اميني با اشاره به اينكه وزارت نيرو خالف قانون
توزيع عادالنه آب بخش زيادي از حقابه كشــاورزان را
بدون موافقت آنها برداشت ميكند به همشهري ميگويد:
وزارت نيرو مقدار قابل توجهــي از آب زايندهرود را براي
مصرف صنعت ،خدمات ،شهري ،آب آشاميدني ،انتقال
به استانهاي چهارمحال و بختياري و يزد تخصيص داده
است درحاليكه قرار بود اول منابع اين مصارف تامين و
بعد بهرهبرداري شروع شود .همين موضوع موجب شده
است زايندهرود بحراني شــود و تبعات اجتماعي آن را
شاهد باشيم .وي با اشاره به فعاليت كميسيون رسيدگي
به امور آبهاي زيرزميني توضيح ميدهد :اين كميسيون
براساس تبصره 5ماده واحده قانون تعيينتكليف چاههاي
آب فاقد پروانه بهرهبرداري از سال 85شكايتهاي مرتبط
را با حضور يك قاضي بررســي ميكند .مــا هم به اين
كميسيون شكايتي را تحويل داديم تا حقابه كشاورزان
برگردد و طرحهاي جديد انتقال آب در حوضه زايندهرود
شروع نشــود .اين پرونده با رأي موافق قاضي به ديوان
عدالت اداري رفــت و تأييدیه گرفت26 .بهمن 99حكم
اين پرونده صادر و 20روز پيش هم نهايي شد ،اما وزارت
نيرو عمال به اين حكم بيتوجه است.

سيستانوبلوچستان بيش از2هفته است که شرايطي بحراني
سالمت را پشت سر ميگذارد .افزايش آمار ابتال به كرونا در اين استان
تا جايي پيش رفته است كه «مهدي شمسآبادي» دادستان
زاهدان به وزير بهداشت هشدار داد پيش از آنكه كل كشور گرفتار شوند،
سيستان وبلوچستان را دريابيد .او در گفتوگو با همشهري هم خواستار
سفر وزير بهداشت و كارشناسان اين وزارتخانه به سيستانوبلوچستان و
تامين امكانات موردنياز آن شد ،زيرا در غيراين صورت ،ويروس جديد
جهشيافته دلتا از سيستانوبلوچستان به همه كشور سرايت خواهد كرد.
پيگيريها در سيستانوبلوچستان به شكلي پيش رفته كه معاون كل
وزارت بهداشت در روزهاي پاياني هفته گذشته به استان سفر كرد و هفته
جاري هم وزير بهداشت سفري 3روزه به استان خواهد داشت.

عكس :همشهري /مهرنوش مهرپویان

زندگی موقت زاینده رود

خبرنگار

نوبلوچستانتنهااستانينيستكهشرايطبحرانيراپشتسر
سيستا 
ميگذارد .هرمزگان ،بوشهر ،خوزستان ،كرمان ،فارس ،البرز ،لرستان،
كهگيلويهوبويراحمد ،يزد ،گلســتان ،خراسانشمالي ،مازندران و
تهران هم شهرهاي قرمز كرونايي دارند .البته دلخوش به اين مقدار
نبايد بود ،زيرا شــهرهاي قرمز اینچهبرون (گلستان) ،قائمشهر و
چالوس (مازندران) ،لواسان ،کیالن و تهران (تهران) ،آستارا (گیالن)،
دهگالن(کردستان) ،گیالنغرب (کرمانشــاه) ،خرمآباد (لرستان)،
خمین (مرکزی) ،اردســتان (اصفهان) و بجنورد (خراسان شمالی)
دیروز قرمز شدند.

سيالبهاي تابستاني در حاشيه اترك
ستاره حجتي

خبرنگار

با شــروع فصــل تابســتان ،ماجــراي پرحادثه
پيگيري سيالبهاي تابستانه در استانهاي كشور شروع
شــده است2 .اســتان گلســتان كشــور يعني
خراسانشمالي و گلستان مانند هر سال دستخوش اين بحران
شدهاند كه شــبيه به بيماري مزمني سالهاست گريبانشان را
گرفته .خراســان شــمالي تير امســال و در يكي از گرمترين
تابستانهاي ايران دچار بارش تگرگ و سيالب شد .راز ،جرگالن،
شيروان و گرمه از مناطقي اســت كه بهويژه در حوزه تاسيسات
زيربنايي و جادههاي روستايي خسارت فراواني ديدند.
دست خالي در برابر سيل
مديركل بحران خراســان شــمالي درباره اين بارشها و ميزان
خسارت آن به همشهري ميگويد :در شهر راز و جرگالن برخي از
خانههاي مسكوني و ساختمان فرمانداري دچار آبگرفتگي شد
اما در ساير نواحي بخش زيادي از مزارع كشاورزي و همچنين
راههاي روستايي تخريب شــدند .جواد نظري ادامه ميدهد :با
گذشــت  ۴۰روز از زلزله ما هنوز ريالي اعتبار از دولت دريافت
نكردهايم و اكنون بايد با دســت خالي براي خسارتهاي سيل
چارهانديشــي كنيم .او برآورد دقيقي از خسارت سيل و تگرگ
ارائه نميدهد اما مجموع خسارت سيل و زلزله تاكنون را بيش از
 ۱۶۰۰ميليارد تومان اعالم ميكند.

نظري همچنين با اشاره به اينكه سيالبها و خسارتهاي آن در
استان تكرار ميشــود ،ميگويد :هنوز ريالي اعتبار براي جبران
خسارتهاي ســال گذشــته دريافت نكردهايم .شبي ه سربازي
هستيم كه بايد با دســت خالي نبرد كنيم .تمام مكاتبات ما با
مديران ارشد دولت نيز بيفايده بوده است.
خسارت  ۲۷ميليارد توماني سيل در مراوهتپه
ســيالب و تگرگ در خراسان شــمالي در حالي اتفاق افتاد كه
كمي آنسوتر و در همسايگي ،اترك در مراوهتپه نيز سيالب به
راه افتاد و ۷روستاي بخش قازانقايه اين شهرستان در گلستان
را دچار سيلزدگي كرد؛ سيلي كه بنابر اعالم فرماندار شهرستان
 ۲۷ميليارد تومان خسارت به جا گذاشت.
«امانگلدي ضمير» خسارتهاي جاني انســاني اين سيالب را
صفر اعالم ميكند و ميگويد :خوشــبختانه هيچ تلفات انساني
نداشتيم ،اما حدود ۵۰راس دام تلف شدند .جاده  ۵روستا بهطور
كامل بازگشــايي شده است ،اما بازگشــايي 2جاده ديگر كمي
زمان ميبرد .روستاهاي گوگدره ،آققلعه ،پستدره ،پارچقلي
و قرناوه ،عطاجان قربان و مردمدره از روســتاهاي ســيلزده
شهرستان مراوهتپه هستند.
خسارتمان جبران نميشود
شاه قربان دردي ،يكي از اهالي مراوهتپه هم كه  ۴راس دامش در
اين سيالب تلف و بخشي از اراضي و مراتعش دچار آبگرفتگي
شده است به همشــهري ميگويد :جبران خسارت ۴راس دام

برايم سخت است و از سوي ديگر زمينم هم آب گرفته .نميدانم
دولت كي خسارت ما را جبران ميكند .زندگي آساني نداشتيم.
مسئوالن ميگويند سال آينده زمين بعد از سيالب حاصلخيز
ميشود اما حاال بايد چه كار كنيم؟
شــاهقربان ادامه ميدهد :انتظار داريم دولت زمان بازپرداخت
خسارتها را اعالم كند .نيازي به وام بالعوض هم نداريم ،فقط
شرايط وامي ترتيب دهند كه پرداختش سنگين نباشد .همين
كافي است.
محمد برات اهل شــهر راز و جرگالن خراسانشــمالي هم كه
خانهاش در مجاورت فرمانداري دچار آبگرفتگي شده است به

همشهري ميگويد :بيشتر وســايل برقي خانهام سوخته است.
خانه دچار آبگرفتگي شــد ،اتصالي برق بهوجــود آمد و همه
وسايلم سوخت .شانس آورديم كه برق من و خانوادهام را نكشت.
او ادامه ميدهد :حاال برق را قطع كردهاند .بيشتر آب تخليه شده
است اما حجم گل و الي بسيار زياد است .بعيد ميدانم هيچكدام
از وسايل قابل اســتفاده باشــد .در خانه برادرم سكونت داريم.
نميدانم بايد چه كاري انجام دهيم .خسارت ما به اين زوديها
تامين نميشــود اما بايد فكر عاجلي كرد .هر ســال درگير اين
مسائل هستيم .يا سيل ميآيد يا زلزله و اين بار هم وسط تابستان
تگرگ و سيل با هم از راه رسيد.
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مهر پايان بر پرونده20ساله آقمشهد با رأي ديوان عالي كشور

بــا رأي نهايي ديــوان عالي
كشــور 5103هكتار جنگل
آقمشــهد انفال و 470هكتار
زميــن زراعــي و امــاك
بــه روســتاييان آقمشــهد
بازگردانده شد

وقف آقمشهد باطل شد

پيشبيني بارش پراكنده
در  13استان كشور

منصور درخصــوص روند رســيدگي به
اين پرونده از ســال ۸۰تا بــه امروز گفت:
در ســال ۸۰مقررات قانون ملي شــدن
را درخصــوص اين پالك انجــام داديم و
تشخيص ما اين بود كه ۵هزار و۱۰۳هكتار
اين پالك اراضي ملي است كه عمدتا جنگل
طبيعي هيركاني و ميراث ماندگار كشــور
است .اما در ســال ۸۲به اين تشخيص ما
اعتراض شــد و كميســيون ماده واحده
تشــخيص اراضــي اختالفي نظــر ما را
درخصوص اين پالك صحيح دانســت و
تأييد كرد .البته به رأي كميسيون دوباره
اعتــراض و در شــعبه اول دادگاه عمومي
ساري اعتراض رد شد .در سال ۸۴نيز به رأي
اعتراض و در شعبه 11تجديد نظر دادگاه
عمومي ساري استان مازندران رسيدگي
و باز هم اعتراض رد شد و ملي بودن پالك

عكس :اسماعيل عليزاده

براساس پيشبيني سازمان هواشناســي كشور ،طي 2روز آينده
درياي خزر مواج است و ارتفاعات برخي استانهاي كشور با بارش
رگبار پراكنده باران مواجه ميشود.
صادق ضيائيان ،مديركل پيشبيني و هشــدار ســريع سازمان
هواشناسي در گفتوگو با همشــهري اعالم كرد :در  2روز آينده
در نوار شمالي كشور و ارتفاعات استانهاي زنجان ،قزوين ،البرز،
ســمنان و تهران با افزايش ابر ،رگبار باران و گاهي همراه با رعد و
برق و وزش باد شديد پيشبيني ميشود.
وي افزود :طي 2روز آينده در برخي مناطق استانهاي آذربايجان
شرقي و شمال آذربايجان غربي ،اردبيل ،گيالن ،مازندران ،گلستان،
خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي و در ارتفاعات استانهاي
زنجان ،قزوين ،البرز  ،سمنان و تهران بهويژه در ساعات بعدازظهر و
اوايل شب افزايش ابر ،رگبار باران ،گاهي همراه با رعد و برق و وزش
باد شديد موقت ،رخ خواهد داد.
صادق ضيائيان ادامه داد :طي 2روز آينده دما در ســواحل درياي
خزر بهطور نسبي كاهش مييابد .همچنين در استانهاي واقع در
دامنههاي جنوبي البرز و ارتفاعات زاگرس مركزي در برخي ساعات
وزش باد شديد و گاه همراه با باد و گرد و خاك و افزايش ابر و رگبار
پراكنده باران پيشبيني ميشود.
ضيائيان با بيان اينكه از روز يكشنبه۱۳ ،تير تا اواسط هفته در اغلب
مناطق كشور آسمان صاف و جوي پايدار حاكم خواهد بود ،اظهار
كرد :در استانهاي خوزســتان و ايالم كه شاهد دماي 50درجه
بوديم از روز شنبه در حد بسيار اندكي يك يا  2درجه كاهش دما
خواهيم داشت.
او ادامه داد« :فقط روز يكشنبه ۱۳تيرماه در ارتفاعات البرز ،افزايش
ابر و بارش پراكنده رخ ميدهد .در دوشنبه و سهشنبه آينده نيز،
تنها در ساعات بعدازظهر و اوايل شب در ارتفاعات البرز مركزي،
ارتفاعات كرمان ،شرق هرمزگان و جنوب سيستان و بلوچستان
افزايش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شــديد موقتي انتظار
ميرود».
ضيائيان خاطرنشــان كرد :در  3روز آينده در نوار شــرقي كشور
بهخصوص در منطقه زابل وزش باد شــديد ،گاهي همراه با گرد
و خاك ،كاهش كيفيت هوا و ديد افقي پيشبيني ميشــود .روز
يكشنبه نيز خليجفارس بهويژه در نواحي مركزي و درياي عمان
مواج خواهد بود.
بهگفته مديركل پيشبيني و هشــدار سريع سازمان هواشناسي،
آســمان تهران در  2روز آينده صاف گاهي قسمتي ابري همراه
با وزش باد بــا حداقل دمــاي ۲۸درجه ســانتيگراد و حداكثر
دماي ۳۸درجه سانتيگراد پيشبيني ميشــود .آسمان تهران
فردا(يكشنبه) نيز صاف ،گاهي همراه با وزش باد و با حداقل دماي
۲۸درجه و حداكثر دماي ۳۹درجه سانتيگراد پيشبيني ميشود.
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تمركز رســانهاي بر موضوع
منابع  
طبيعي جنگلهاي آقمشهد پس از
20سال ســرانجام موجب
صــدور حكــم ابطــال وقف و بازگشــت
5103هكتار از جنگلهــاي هيركاني به
منابــع طبيعي كشــور شــد .همچنين
470هكتار اراضي كشــاورزي و مسكوني
روستا نيز مستثنيات اعالم شد كه در اختيار
مردم روستا قرار ميگيرد.
رای نهایــی ابطال وقف جنگل آقمشــهد
ساری از ســوی دیوان عالی کشور و پس از
درخواســت رئیس وقت قوه قضاییه برای
اعمال ماده  477مبنی بر بررســی مجدد
پرونده صادر شده اســت و روز چهارشنبه
هفته گذشته حکم نهایی ابطال وقف جنگل
آقمشهد ساری به سازمان جنگلها ابالغ و
ارسال شد.
اســفند 98بود كه رأي ديوان عالي كشور
مبني بر پذيرش وقف 5600هكتار جنگل و
روستا در جنوب ساري صادر شد.
ســابقه پرونده وقف آقمشــهد به 20سال
پيش بازميگردد .رونــد پيگيريهاي اين
پرونده البته دو دهه به طول انجاميد تا آنكه

سرانجام 17خردادماه امســال با پذيرفته
شــدن ماده ۴۷۷آيين دادرسي كيفري و
بازديد هيأتي از ســوي رياســت وقت قوه
قضاييه در ســال 99و بازديد رئيس ديوان
عالي كشــور از جنگل آقمشهد ساري ،در
نهايــت رأي به ملي بودن ايــن منطقه در
اواسط خردادماه 1400صادر شد.
يك هفته بعد ،يعني سهشنبه 25خردادماه
ســالجاري ،غالمحســين اســماعيلي،
سخنگوي قوه قضاييه از صدور رأي ديوان
عالي كشــور در پرونده وقــف جنگلهاي
آقمشــهد خبر داد .براســاس گفتههاي
سخنگوي دستگاه قضا« ،در روند رسيدگي
و صــدور رأي ،پس از گــزارش رئيسكل
دادگســتري مازنــدران ،اعــاده موضوع
ماده 477تقاضا شد .اين تقاضا مورد پذيرش
رئيس قوه قضاييه قرار گرفت و رأي موقوفه
بودن اين جنگل نقض شد».
اســماعيلي تأكيد كرد« :پرونده مذكور به
ديوان عالي كشور ارسال شد .پس از آن رأي
پرونده وقف جنگلهاي آقمشهد صادر شد،
اما هنوز ابالغ نشده و ظرف همين چند روز
آينده رأي ديوان عالي كشور ابالغ خواهد
شد ».روند ابالغ رأي نهايي در مورد ابطال
وقف جنگل آقمشهد به منابع طبيعي استان
مازندران 15روز طول كشيد و سرانجام در

پايان هفته گذشته ،حكم قطعي بازگشت
جنگلهاي هيركاني آقمشــهد در استان
مازندران به منابع طبيعي ابالغ شد.
پرونده 20ساله آقمشهد

حكم بازگشت جنگلهاي هيركاني آقمشهد
ساري به منابع طبيعي كشور قطعي است.
مسعود منصور ،رئيس ســازمان جنگلها
و مراتع كشــور به صداوســيما گفت :پس
از درخواست و پذيرفته شــدن ماده۴۷۷
سازمان جنگلها در سال گذشته از سوي
رئيس قوه قضاييه ،پرونده دوباره در ديوان
عالي كشور به شعبه اول ارجاع شد و رئيس
و 2مستشار اين شــعبه به دقت پرونده را
بررسي كردند و با 7اســتدالل كه در متن
رأي هم آورده شده رأي شعبه اول دادگاه
عمومي ســاري را كه نشان ميدهد ۵هزار
و۱۰۳هكتار از جنگلهاي هيركاني ،ملي
و حدود 4۷۰هكتار مستثنيات و متعلق به
مردم است ،تأييد كرد.
اين ۵هــزار و۱۰۳هكتــار از جنگلهاي
هيركاني با رأي صادر شــده از سوي ديوان
عالي كشــور به دامن منابع طبيعي و انفال
برگشت و رأي صادر شده قطعي و غيرقابل
اعتراض است.
منصور گفــت :وظيفــه دارم از رياســت

قوه قضاييه ،رئيس و قضــات ديوان عالي
كشــور ،حمايتهاي دولــت و معاون اول
رئيسجمهور و بهخصوص اصحاب رسانه
و فعاالن محيطزيســت كه اين دغدغه را
داشتند و اين پرونده را با حساسيت دنبال
ميكردند ،تشكر كنم.

7گواه ديوان عالي كشور براي ابطال وقف جنگلهاي آقمشهد

7
را تثبيت كرد .اين يعنــي 3مرجع قبال تا
ســال ۸۴اين پالك را ملي احراز كردند .او
در ادامه گفت«:در سال ۸۷فرجام خواهي
به ديوان عالي كشور رفت و ديوان به دليل
نقص تحقيقات مجدد ،پرونده را به شعبه
تجديد نظر ســاري كه قبال هم رأي ملي
بودن را صادر كرده ارجاع ميدهد .متأسفانه
اين شعبه با وجود 2رأي قبلي كه يك رأي
هم متعلق به همين شعبه بود بدون دعوت
از سازمان جنگلها و توجه به استداللهايي
كه بوده رأي به موقوفه بــودن كل پالك
ميدهد .در سال ۹۰ســازمان جنگلها و
مراتع به اين رأي اعتراض كرد ،اما متأسفانه
شعبه  3ديوان عالي كشــور اعتراض را رد
ميكند ،اما از همان سال ۹۰به پيگيريها
ادامه داديم» .
منصور گفت« :قوانين كشور و قانون ابطال
اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقي
مصوب ســال ،۸۱جنگلهــاي طبيعي را
وقفپذير نميداند .اين موضوع مورد توافق
ما و سازمان اوقاف بود .براساس همان هم
در سال ۹۵صورتجلســه كرديم تا ۵هزار
و۱۰۳هكتار انفال باقي بماند ،اما متأسفانه
اين توافق هم عملي نشــد .حــاال پس از
۲۰سال كه روند پيگيريهاي اين پرونده
طول كشــيد ،در نهايــت رأي ملي بودن
اين پالك صادر شــد كه قطعي و غيرقابل
اعتراض است».

رضا افالطوني ،معاون حفاظت سازمان جنگلها با ارسال جزئيات
رأي نهايي صادر شده براي بازگرداندن جنگل آقمشهد ساري به
روزنامه همشــهري گفت كه در رأي نهايي شعبه اول ديوان عالي
كشور براي ابطال وقف جنگل آقمشهد ســاري آمده است :در
راستاي تقاضاي اعاده دادرسي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري
استان مازندران  -ساري نسبت به دادنامههاي صادر شده از شعبات
سوم ديوان عالي كشــور و ۱۱دادگاه تجديدنظر استان مازندران،
مبني بر وقفيت جنگلهاي روستاي آقمشهد ،پس از بررسيهاي
قانوني و ارجاع امر به كارشناسان ذينفع و ذيصالح در امور ثبتي،
منابع طبيعي و اوقاف ،نهايتا شعبه اول ديوان عالي كشور به رياست
حجتاالسالم سيداحمد مرتضوي مقدم ،مورخ  1400/03/17حكم
به نقض دادنامههاي فوقالذكر و تأييد دادنامه شماره 1384/10/8 - ۱۱۱۳شعبه اول دادگاه حقوقي ساري و ملي بودن مقدار ۵۱۰3هكتار از جنگلهاي
قريه آقمشهد داده  است .همچنين در اين رأي 7علت براي صدور رأي ابطال وقف اعالم شده كه بهصورت خالصه در ادامه ميآيد.
   1رأي قطعي سال 1383مراجع قضايي مبني بر ابطال وقف استوار بوده است.
    2ورود شعب ديوان عالي كشور بهعنوان رسيدگيكننده اوليه ،خارج از صالحيت است.
    3رأي تجديدنظر درباره تشخيص منابع ملي قطعي ،غيرقابل فرجام خواهي است.
    4اسناد مالكيت آقمشهد براي وقف ،باطل و غيرقانوني است.
    5هيچ ضرورت عرفي و عقلي درباره هزاران هكتار جنگل و مرتع آقمشهد بهعنوان حريم روستا وجود ندارد.
    6وجود دامداران و چراي دام به منزله تصرف آقمشهد و احيا تلقي نميشود.
    7مطابق فتاواي فقهي مراجع تقليد ،جنگلها و مراتع قابل تصرف خصوصي نيست و بالطبع قابل وقف نيست.
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سياست

23023608

احياي برجام در مرحله تصميمهاي سخت

سياست خارجي

تختروانچي :نوبت آمريكا و 3كشور اروپايي است كه تصميمات سختي
براي بازگشت به پايبندي كامل به برجام اتخاذ كنند
اميرمحمد حسيني

خبرنگار

روسيه ميگويد طر فهاي
ديپلماسي مذاكره در وين هنوز آمادگي
ادامه گفتوگوها را ندارند.
اين يعني طرفين هنوز تصميمهاي آخر را
نگرفتهاند؛ تصميمهايي كه ايران و آمريكا
هر يــك ديگري را مســئول اتخــاذ آن
ميدانند .سيدعباس عراقچي پس از پايان
دور ششــم مذاكرات و حتي پيش از آن،
گفت كه زمان تصميمهاي ســخت براي
واشنگتن فرارسيده است .اما در سوي ديگر
آمريكاييها چنين موضعي را نميپذيرند و
درســت در نقطه مقابل ،احياي برجام را
منوط به تصميمگيريهاي تهران ميدانند.
در چنين شرايطي نشست شوراي امنيت
براي بررسي گزارش شــشماهه اجراي
قطعنامه ۲۲۳۱هم برگزار شد و كشورها
تقريبا همان مواضع قبلــي درباره توافق
هستهاي را تكرار كردند .البته اين بار همه
حامي مذاكــرات وين و برجــام بودند و
بازگشت آمريكا به برجام و ايران به تعهدات
خود ،تقريبا نقطه مشــترك ســخنراني
نمايندگان ۱۵كشــور در اين نشست بود.
اين نخستين نشست حضور شوراي امنيت
پس از پاندمي كرونا محســوب ميشد و
برگزاري آن در آستانه دور هفتم مذاكرات
اهميت آن را بــاال برده بود .امــا ببينيم
نمايندگان كشــورها در اين نشست چه
مواضعــي درباره برجــام و مذاكرات وين
داشــتند و آينده مذاكرات تحتتأثير چه
مولفههايي است؟ آيا آنطور كه وزيرخارجه
ايــران ميگويد توافق هســتهاي تا پايان
دولت دوازدهم احيا ميشود يا سيدابراهيم
رئيسي سكان هدايت سياست خارجي را
در ميانه راه بهدست خواهد گرفت؟
كشورها در نشست شوراي امنيت چه
گفتند؟

گزارشي را كه ۱۵عضو شــوراي امنيت

سازمان ملل بايد درباره آن نظر ميدادند،
آنتونيو گوترش ،دبيركل ســازمان ملل
تنظيم كرده بود .گوترش در اين گزارش
از آمريكا خواســت تا همه تحريمها عليه
ايران را كه مغاير با قطعنامه ۲۲۳۱است،
رفع كند .البته در اين گزارش ادعاهايي هم
عليه برنامه موشكي ايران مطرح شده و از
ايران نيز خواسته شده تا به شكل متقابل
تعهدات هســتهاي خود را در چارچوب
برجام انجام دهد.
پس از قرائــت ايــن گــزارش رزماري
ديكارلو ،معاون سياسي دبيركل سازمان
ملل خواستار بازگشــت كامل و مؤثر به
برجام شــد .او اعالم كرد كــه جمهوري
ي ايران از زمان خــروج آمريكا از
اســام 
برجام به نصب ســانتريفيوژهاي جديد و
غنيسازي تا ســقف ۶۰درصد پرداخته
است .ديكارلو همچنين در نتيجهگيري
خود برجام را براي معماري عدماشــاعه
هستهاي بينالمللي «ارزشمند» دانست
و افزود« :حياتي است كه تمامي طرفين،
برجام را به مسير خود بازگردانند».
به گزارشايســنا ،در ادامه نماينده نروژ
ضمن ابراز تأسف از خروج آمريكا از توافق
هســتهاي و اعمال تحريمهاي يكجانبه
عليه ايران ،از تهران خواســت كه اجراي
كامل تعهدات خود را از سر بگيرد .نماينده
آلمان در ســازمان ملل نيز اذعان كرد كه
هيچ جايگزين معقولي براي برجام وجود
ندارد و پس از حمايــت از مذاكرات وين
تأكيد كرد« :احياي كامل توافق هستهاي
امكانپذير است».
در ادامه نشســت نماينده انگليس هم با
حمايت از مذاكرات ويــن تأكيد كرد كه
هم آمريكا بايد به برجام بازگردد هم ايران
تعهداتش را انجام دهد .باربارا وودورد گفت
كه «مذاكرات نميتوانــد تا ابد ادامه پيدا
كند ».نماينده انگليــس ادعاهايي درباره
نقض حقوق بشر در ايران نيز مطرح كرد
و خواستار آزادي زندانيهاي دوتابعيتي
انگليس در ايران شد.

تبريك ظريف به حزب كمونيست چين

محمدجواد ظريف ،وزيــر امور خارجه كشــورمان در پيامي با تبريك
فرارسيدن يكصدمين سالگرد تاســيس حزب كمونيست چين ،ابراز
اميدواري كرد كه مناسبات ميان تهران و پكن گسترش يابد .او در اين
پيام توييتري به زبان چيني نوشته اســت كه :به مناسبت فرارسيدن
يكصدمين سالگرد تأسيس حزب كمونيست چين مايلم تبريكات گرم
خود را بهدليل دستاوردهاي چشــمگيري كه اين حزب بهدست آورده
اســت ،عرض كنم .اميدوارم تحت رهبري حزب كمونيست چين ،اين
كشور بيش از پيش توانمند شود و روابط ميان ايران و چين نيز با نشاط
بيشتري گسترش يابد.

حمايت چين و ادعاهاي آمريكا عليه
ايران

مواضع چين در اين نشست باز هم حمايت
از ايران بود .نماينده چين خروج آمريكا از
توافق هســتهاي را عامل مشكالت كنوني
برجام دانست و خواست كه آمريكا قدم اول
را براي بازگشــت به توافق بردارد .چينيها
اين موضــع را پيش از اين نيــز در مجامع
بينالمللي تكرار كرده بودند .در اين نشست
نماينده آمريــكا نيز برخــاف ادوار قبلي
حامي احياي توافق هســتهاي بود .جفري
دالرنتيس گفت كه آخريــن دور مذاكرات
وين به شفافشــدن گزينههاي پيشروي
تهران و آمريكا براي تصميمگيري كمك كرد
تا به يك مسير مشــترك بازگردند .او ادامه
داد« :آمريكا متعهد اســت كه نگذارد ايران
هيچ وقت به سالح هستهاي دست پيدا كند
و ما معتقديم كه ديپلماسي در هماهنگي با
متحدان و شركاي منطقهاي بهترين راه براي
رسيدن به اين هدف است ».نماينده آمريكا
ادعاهايي هم عليه برنامه موشــكي ايران و
مغايرت آن با قطعنامه ۲۲۳۱مطرح كرد.

با وجــود برخــي اختالفنظرها،
طرفهــا همچنان بــراي احياي
برجــام مصمــم هســتند .اما 3
اختالفنظر اساســي همچنان تا
دور ششم بر جاي خود باقي مانده و
كشورها هنوز تصميمي در اينباره
نگرفتهاند .يك مقام ارشد ايراني به
رويترز گفته اســت كه با توجه به
اينكه آمريكا از توافق خارج شده،
الزم اســت اطمينان حاصل كنيم
كه اين اتفاق مجــددا رخ نخواهد
داد و اين يكي از خــط قرمزهاي
ايران است

تهران و مسكو بهدنبال گسترش رايزنيها

ايران :نوبت تصميمهاي سخت اروپا و
آمريكاست

مجيد تختروانچــي ،نماينــده ايران در
سازمان ملل اما ســخنراني خود را با تأكيد
بر مسئوليت طرفهاي برجام براي احياي
توافق هستهاي آغاز كرد و گفت« :برخالف
برخي اعضاي باقيمانــده در برجام كه در
سالهاي گذشــته صرفا به حمايت زباني
از برجام بسنده كردند ،كشوري كه هزينه
هنگفتي براي اين توافــق پرداخت ،ايران
بود .بنابرايــن ،اآلن نوبت آمريــكا و البته
اتحاديه اروپايي و 3كشــور اروپايي است
كه تصميمات ســختي براي بازگشــت به
پايبندي كامل به برجــام اتخاذ كنند ».او
تأكيد كرد كســاني كه عهدشكني كردند،
بايد صداقت و اراده سياسي واقعي خود را
اثبات كنند و تصميمات ســختي بگيرند.
تختروانچي همچنين گفــت كه ايران به
همكاري با آژانس طبق تعهدات بينالمللي
خود ادامه خواهد داد .اين جمله پاســخي
به چالش ايجادشده ايران با آژانس درباره
توافق اســفندماه براي ضبــط فيلمهاي
دوربينهاي مداربســته از مراكز هستهاي
بود كه خردادماه منقضي شد .تختروانچي
توضيح داد كه اگر برجــام در عمل بهطور
كامل توسط ديگران اجرا و تمام تحريمها
كامال برداشــته شــوند ،اقدامات جبراني
ايران قابل برگشت است .او از توسعه برنامه
موشــكي ايران نيــز بهعنــوان يك «حق
ذاتي» دفــاع كرد و گفت كــه «جمهوري
اسالمي ايران در مورد امنيت و توانمندي

دفاعي متعــارف خود مصالحــه نخواهد
كــرد؛ همچنانكه هيچ كشــوري اين كار
را نميكنــد ».نماينــده ايــران ادعاهاي
نمايندگان انگليــس و آمريكا درباره نقض
حقوق بشر و برنامه موشكي را هم رد كرد
و گفت كه سياست فشار حداكثري دونالد
ترامپ همچنان نيز ادامه دارد و تأكيد كرد
كه برجام يك خيابان يكطرفه نيســت و
همه طرفها بايد به تعهدات دقيق خوددر
قطعنامه ۲۲۳۱عمل كننــد تا ايران نيز به
تعهدات خود بازگردد.
چه خواهد شد؟

بهنظــر ميرســد بــا وجــود برخــي
اختالفنظرهــا ،طرفها همچنــان براي
احيــاي برجــام مصمــم هســتند .اما 3
اختالفنظر اساسي همچنان تا دور ششم
بر جاي خود باقي مانده و كشــورها هنوز
تصميمي در اينبــاره نگرفتهاند .يك مقام
ارشد ايراني به رويترز گفته است كه با توجه
به اينكه آمريكا از توافق خارج شــده ،الزم
اســت اطمينان حاصل كنيم كه اين اتفاق
مجددا رخ نخواهــد داد و اين يكي از خط
قرمزهاي ايران اســت .اين موضوعي است
كه نماينــده ايران در ســازمان ملل نيز به
آن اشاره كرد و يكي از اختالفات مذاكرات
وين محسوب ميشود؛ چراكه آمريكاييها
چنين تضميني را نميپذيرند .ترتيب اجراي
اقدامات متقابل و فهرست نهايي تحريمها
نيز همچنان محل اختالف است.
ايران و آمريكا بر سر لغو تحريم بخشهاي

اساسي مثل پتروشــيمي و بانك مركزي
توافق كردهاند اما ايران تأكيد دارد كه همه
تحريمهاي اعمالشــده در دوران دونالد
ترامپ بايد رفع شــود .درحاليكه آمريكا
ميگويد آماده رفع تحريمهــاي مغاير با
برجام اســت .از ســوي ديگر ،واشنگتن
خواهــان توافقي بزرگتر بــا ايران پس از
احياي برجام اســت؛ موضوعــيكه ايران
به هيچوجه آن را تاكنون نپذيرفته است.
در چنين شــرايطي ميخائيــل اوليانوف،
نماينده روسيه در مذاكرات وين در توييتي
نوشــته« :مذاكرات وين بر ســر برجام به
محض آماد هشــدن تمامي كشــورهاي
مشــاركتكننده براي آنچه قرار است دور
آخر مذاكرات باشــد ،ادامه خواهد يافت.
اين مسئله هنوز محقق نشده است .برخي
از طرفين به زمان بيشتري نياز دارند .بهنظر
ميرسد كه ما زودتر از هفته آينده در وين
ديدار نخواهيم كرد ».وزير خارجه روسيه
نيز در نشســتي خبري تأكيد كرد كه اگر
آمريكا بهطور يكجانبه از توافق هســتهاي
خارج شده و در نتيجه ،آشكارا از قطعنامه
شوراي امنيت سازمان ملل تخطي كرده،
احتماال بازگشت آمريكا به برجام متضمن
احيــاي كامــل و بيقيد و شــرط تمامي
تعهدات است.
با اين همه بايد ديد كــه تصميمگيران در
واشنگتن و تهران درباره ادامه مذاكرات وين
چه رويكردي را اتخاذ ميكنند؛ چراكه هنوز
بيمواميدهاي بســياري درباره دور هفتم
گفتوگوها براي احياي برجام وجود دارد.

كاظم جاللي ،سفير كشومان در روسيه با آندري كروتسكيخ ،نماينده ويژه
رئيسجمهور روسيه در امور امنيت اطالعات ديدار و گفتوگو كرد .به
گزارش ايسنا ،در اين مالقات ،همكاري  2كشور در حوزه امنيت سايبري
و همكاريهاي بينالمللي و امنيت بينالمللي مورد تبادل نظر قرار گرفت.
طرفين در اين مالقات بر ضرورت تداوم و گسترش رايزنيهاي 2كشور در
حوزه سايبري و همچنين امنيت بينالمللي تأكيد داشتند.

ترور سردارسليماني تروريسم دولتي است

سفير ايران لفظ «قتل خودسرانه» در سند گزارشگر ويژه سازمان ملل
متحد درخصوص ترور «غيرقانوني و وحشيانه» فرمانده شهيد سپاه
قدس را سبك توصيف كرد و گفت :به كارگيري اين اصطالح نبايد باعث
دستكمگرفتن شدت و اهميت اين اقدام غيرقانوني و تروريسم دولتي
شود .اسماعيل بقايي هامانه ،ســفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان
ملل متحد در ژنو كه در چهل و هفتمين نشســت شوراي حقوق بشر
سخنراني ميكرد ،افزود :ترور ژنرال قاسم سليماني يك مدافع واقعي
حقوق بشر و مخالف اشغالگري و تروريسم داعش اقدامي وحشيگرانه،
خودسرانه ،ناعادالنه و غيرقانوني بود .اين اقدام يك جنايت بينالمللي
بود كه صلح و امنيت بينالمللي را نيز تهديد كرد.
وي افزود :قصور دولت آمريكا و مســئوليت شــخصي اين جنايت از
ســوي آنهايي كه در اين ترور دخيل بودهاند ازجمله كسي كه دستور
اين عمليات جنايتكارانه را صادر كرد ،به وضوح روشــن است .سفير
كشــورمان توضيح داد كه مردم ايران كه سردارسليماني را بهعنوان
يك ســرباز نمادين و تمام مردم منطقه كه آزادي خود از يوغ داعش
را مرهون ايثارگريهاي او ميدانند ،هرگز از طلب عدالت دربرابر آن
جنايت سهمگين دست نميكشند .وي تصريح كرد :انتظار ميرود كه
سازوكارهاي حقوق بشري و نهادهاي ذيربط از اين جنايت سهمگين و
پيامدهاي طوالني مدت آن بر حاكميت قانون ،حقوق و كرامت انساني
آگاه باشند و اين نماد آشكار بيقانوني و توهين به حق اوليه زندگي را
درك كنند .سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني ،فرمانده سپاه
قدس و ابومهدي المهندس ،معاون ســازمان الحشد الشعبي عراق به
همراه  8نفر ديگر بامداد جمعه ۱۳دي ۱۳۹۸در مسير فرودگاه بغداد
در اقدام تروريستي كاخ سفيد و به دستور دونالد ترامپ ،رئيسجمهور
وقت آمريكا و با شليك موشــكهاي پهپادهاي ارتش اين كشور به
شهادت رسيدند.
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تازههاي نشر
شوهر باشي
فئودور داستايفســكي «شوهرباشــي» را در
 1869در درســدن نوشــت ،پس از «ابله» و
پيش از «شــياطين» .در اين اثــر ،يك مادام
بواري روس ميميــرد و نامههايي از خود به
جا ميگذارد .شــوهر او به واسطه اين نامهها
به زندگي پنهان همســرش پي ميبرد و اين
كمدي تلخ و گزنده آدمي را به ياد آثار فلوبر و موپاسان مياندازد و
گواهي است بر استادي داستايفســكي در اينگونه ادبي كه همگان
«گوگول» را استاد بيبديلش ميدانند .در پشت جلد كتاب ،برشي از
داستان آمده است« :ولچانينف يقين داشت كه چنينگونهاي از زنها
حقيقتا وجود دارند ،اما همچنين معتقد بود ،متناســب با اينگونه از
زنها ،شوهراني هم هستند كه علت وجوديشان منحصر به اين است
كه همتاي اينگونه از زنان باشند .به عقيده او ،ماهيت چنين شوهراني
در صرف وجودشان است .اينها بهاصطالح «شوهرباشي» هستند ،يا
بهتر بگوييم در زندگاني فقط شوهرند و ديگر هيچ .چنين آدمي تنها
به اين دليل به دنيا ميآيد و ميبالد كه زن بگيرد و بالفاصله بعد از آن
تبديل به ضميمه و پيوستي براي آن زن شود ،حتي اگر براي خودش
شخصيتي انكارناپذير داشته باشد »...نشــر ماهي ،شوهرباشي را با
ترجمه ميترا نظريان در 192صفحه با شمارگان هزار و 500نسخه ،به
بهاي 35هزار تومان منتشر كرده است.
پرده
«پرده» با زير عنوان آخريــن پرونده هركول
پوآرو ،نوشــته آگاتا كريستي را فرشته شايان
به فارســي برگردانده كه به تازگي از ســوي
نشر ماهي منتشر شــده است .آخرين پرونده
پوآرو چگونه رقم ميخورد؟ او با پاهاي فلج بر
صندلي چرخدار ،با نگاهي خيره رو به ما نشسته
تا با تكيهكالم معروفش ،مهمترين دارايياش،
داســتان را پيش ببرد؛ سلولهاي خاكســتري« :كار درست
هميشه درون انســان انجام ميشــود ،همهچيز بر عهده سلولهاي
خاكستري است .هيچوقت اين سلولهاي كوچك را از ياد مبر دوست
من ».معماي كتاب پرده آنگاه شــگفتانگيز ميشود كه پوآرو قاتل
زنجيرهاي را ميشناســد اما او را به مخاطب معرفي نميكند .اين بار
انداختن قاتل در كار نيست ،بلكه ممانعت از قتلي
تالشي براي به دام
ِ
ديگر اســت .قاتل عجيب كتاب پرده نميكشد بلكه انگيزه قتل را در
انساني بهوجود ميآورد و راه ارتكابِ قتل را هموار ميكند .بسياري از
منتقدان اين كتاب را شاهكار آگاتا كريستي و يكي از برجستهترين
آثار جنايي قرن بيستم ميدانند .در اين كتاب بسياري از قواعد رايج
رمانهاي پليســي زير پا گذاشته ميشود و شــعبدهبازيهاي آگاتا
كريســتي ،اين «ملكه جنايت» خواننده را به شگفتي ميآورد.نشر
ماهي اين كتاب 248صفحهاي را با شمارگان 1100نسخه ،بهبهاي
50هزار تومان منتشر كرده است.
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ديدار با فرمهر منجزي ،مترجم ادبيات كودك و نوجوان

فرصت كرونا برای والدين و بچهها
فرشاد شيرزادي
روزنامهنگار

فرمهر منجزي ،مترجم ادبيات كودك و نوجوان تا امروز بيش
از 140عنوان كتاب ترجمه كرده است .نخستين داستان او
سال 1369در مجله ادبستان چاپ شد و نخستين كتابش
با عنوان «خواهر كوچولو» از ســوي كتاب «ونوشه» نشر
چشمه در سال 1374راهي بازار كتاب شد .او عالوه بر اينكه
در انتخاب ترجمه ظرافت بهخرج ميدهد و هر كتابي را به
فارسي برنميگرداند ،به زبان مبدا و مقصد هم تسلط كافي
و وافي دارد .مجموعه كتابهاي «آمبر براون» نوشته «پائولو
دانتسيگر» و «اوا» اثر «پيتر ديكنسون» به قلم او ازجمله
كتابهاي اوست كه تا امروز همچنان تجديد چاپ ميشود
و با استقبال مخاطبان ادبيات كودك و نوجوان همراه بوده
است .گفتوگوي ما درباره كتابهاي در دست چاپ و در
دست ترجمه او آغاز شد و در ادامه به نحوه انتخاب كتاب با
كيفيت و درخشان از سوي پدر و مادرها و خود كودكان و
نوجوانان پرداختيم.
وعده انتشار 8جلد پاياني كتاب «ماجراهاي صوفي
موش» را كي به مخاطبان ميدهيد و هماكنون مشغول ترجمه
چه كتابي هستيد؟
مجموعه ماجراهاي صوفي موش را بعد از ويرايش آماده انتشــار
كردهام .نويسنده اين مجموعه همانطور كه ميدانيد ،خانم «پاپي
گرين»اند و بخش كتابهاي «مهتاب» انتشارات «محراب قلم» آن
را منتشر خواهد كرد .اين كتاب آبانماه منتشر ميشود؛ مجموعهاي
16جلدي است كه 8جلدش منتشر شده .مجموعه سه جلدي ديگري
هم در انتشارات «شهر قلم» دارم با عنوان «روباهم ساعت زنگدارم
را خورد»« ،روباهم مشقهايم را خورد» و «روباهم كيك تولدم را
خورد» .اين كتابها براي بچههاي دوره دبستان ترجمه شده است.
نويسنده اين مجموعه «ديويد بليز» است .يك كتاب ديگر هم در
دست ترجمه دارم .نويسنده آن «جو ســيمونز» ،نويسنده كتاب
«برادرم را اينترنتي عوض كردم» است كه پيشتر آن را به فارسي
برگردانده بودم .كتاب را انتشارات «ايرانبان» منتشر خواهد كرد.
در اوضاع و احوال كرونايي امــروز ،بهويژه در
اوضاعي كه خانوادهها سعي ميكنند بچهها كمتر در بيرون
از خانه وقت بگذرانند ،كتاب ،كاالي سردي است كه همچنان
مخاطب دارد .تشخيص خانوادهها براي انتخاب كتاب خوب،
از چه راههايي تسهيل ميشود؟

در دورهاي اين كار ســخت بود چون ايران مانند ديگر كشورهاي
جهان نيست و طبعا ما تجربههاي مشــابه آنها را نداريم .آنها مثال
انجمن كتابداران كودك دارند كه متشكل از معلمان دبستانهاست
و فهرســتي ارائه ميدهند و والدين كتابخوان ،همواره فهرست و
فعاليتهاي مستمر آنها را دنبال ميكنند .در سراسر دنيا معموال
از اين قبيل فهرستها زياد به چشــم ميخورد .يا به فرض جوايز
مختلفي وجود دارد كه خانوادهها را هدايت ميكند تا كتاب خوب و
اثر درخشان براي بچههايشان تهيه كنند و بهدست آنها برسانند .در
ايران ،غير از شوراي كتاب كودك ،كه جزو معدود نهادهايي بود كه
فهرست كتابهاي كودك را ارائه ميداد ،نهاد ديگري در اين بين
مددرسان نبود .پيشتر ،آموزش و پرورش بهواسطه سامانه رشد كه
البته چندان هم فعال نبوده و نيست ،فهرستي ارائه ميكرد .اما در
مجموع ،امروز خوشبختانه فهرستهاي خوبي منتشر ميشود و
همين فهرست الكپشت پرنده كه داوري كتابها را هم در طول
سال انجام ميدهد ،بخشي از مسئوليت را در اين بين عهدهدار شده
است .البته پيش از شيوع كرونا ،جشن فصلي هم داشتند .بچهها در
شهرها گرد هم ميآمدند و با نويسندگان مختلف آشنا ميشدند و اگر
كتابي ميخريدند به پديدآورندگان ميدادند تا آن كتابها را برايشان
امضا كنند .همچنين از زمان شيوع ويروس كرونا ،آنچه بيش از هر
چيز ديگر به چشم ميخورد ،رشد و نقش شبكههاي اجتماعي
است كه بهواسطه آنها بسياري از گروههاي كتابخوان شكل
گرفتهاند .البته پدران كمتر و بيشتر مادران و معلمان
با يكديگر گروههايي را تشكيل دادهاند و به اتفاق هم
كتاب ميخوانند .در بعضي گروهها به شكل حرفهاي
از كتاب استقبال ميكنند و كتابهاي مختلف معرفي
ميشوند .به فراخور مناسبتها ،بچهها و والدين كتاب
معرفي ميكنند .بهطور مثال اگر روز محيطزيست است،
كتابي درباره محيطزيست براي خواندن پيشنهاد
ميشــود يا افراد ،حتي فهرستي از كتابهاي
محيطزيستي براي خواندن به بچهها پيشنهاد
ميدهند .سلسلهاي از اين فعاليتها حتي
برعهده كتابفروشان است.
بنابراين كرونــا در همه
ســطوح به ضرر
كتابخوا نهــا
نبوده است؟
كرونا هــر بدي و
محدوديتي داشــت،
باعث شد شبكههاي
عكس :همشهري /مهدی بیات

اجتماعي فعالتر شوند و چون فعاليت شبكههاي اجتماعي ،حد
و مرز نميشناسد در سراسر كشــور ميتواند موجب ارتباط افراد
مختلف با يكديگر شود .والدين هم دنبال كتاب مفيدند .با توجه به
وضع اقتصاديای كه قيمت كتاب باالست و بسياري از خانوادهها
را محدود ميكند ،آنها الجرم بايد با آگاهي ،كتاب مورد نظر خود
را انتخاب كنند .به گمانم اين فهرســتها بهويژه در زمان شيوع
ويروس كرونا ،به خانوادهها بسيار كمك كرد .كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان فهرست فصلي تهيه ميكند يا نهادها و ناشران
ديگر مانند كتاب «هدهد» و نهاد كتابخانههاي عمومي كشور كه
در نقاط مختلف با ساليق متفاوت ،به كودكان و نوجوانان و والدين
كتاب معرفي ميكنند.
به سلسله كتابها و فهرستهاي مختلف اشاره
كرديد .اهم آنها الكپشــت پرنده است .بهنظر ميرسد
اطالعرساني اينگونه فهرستها كمرنگ بوده .چرا سازوكار
انتشار اين فهرستها بهگونهاي است كه اطالعرسانياش
كم بوده و آحاد مردم و اغلب خانوادهها از اين فهرستها در
بسياري موارد ،بياطالعند؟ راه چاره براي شناساندن بيش
از پيش اين فهرستهاچيست؟
نميدانم تا چه ميزان خانوادهها در اين بين كماطالعاند.
آنچه دريافتــهام ،ميدانم كه طي ســالهاي اخير
اتفاقهاي خوبي افتاده .حدود 4-5سال است كه
جام باشگاههاي كتابخواني كودك و نوجوان ،در
سراسر كشور تأسيس شــده و اين فهرستها
منتشر ميشود .از سوي ديگر كانالهاي تلگرامي
متعدد ،ســايتها و صفحات اينستاگرامياي
وجود دارد كه در آخري گاه اليوهاي متنوع
درباره كتابهاي مختلف و ارزشمند،
ميگذارند .به گمانم اين ناشران
و فهرستهايشان چندان هم
ناشناخته نيستند .گاهي در
كتابفروشيها حتي خودم
ديدهام كــه خانوادههايي
آمدهانــد و با اســتناد به
فهرست الكپشت پرنده،
كتابي را انتخاب كردهاند.
من به هر حال در اين زمينه
نميتوانم اظهارنظر دقيق
كنم چون طبعا آمار دقيقي
هم در دســت ندارم كه حاال
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بخواهم عنوان كنم كه چقدر از سايت يا كانال الكپشت پرنده استفاده
ميكنند! اما ميدانم كه اين فهرستها ،بهطور نسبي و به مرور زمان
در حال شناختهشدناند .اين كار مانند هر كار فرهنگي ديگري زمان
ميبرد .بخشي از اين موضوع نيز به رسالت رسانههايي مانند راديو و
تلويزيون بازميگردد كه كال چندان به كتاب بها نميدهند .بخش
ديگري كه معموال در آن همواره لنگ ميزنيم ،آموزش و پرورش است؛
يعني اگر معلمان ما يا آموزش و پرورش برنامهاي داشته باشند كه
بهواسطهاش بچهها را به مطالعه ترغيب كنند ،مسلما اين فهرستها
و جوايز به بچهها معرفي و شناسانده خواهند شد.
كودك يا نوجواني كه عالقهمند به كتاب و كتابخواني
است يا عالقهمندياش به كتاب كم است ،اگر راهنما بخواهد،
بدون استمداد از فضاي مجازي ،براي تهيه كتاب با كيفيت به
كجاها ميتواند مراجعه كند؟ شما كجا را پيشنهاد ميكنيد؟
شهر كتاب ،نهاد كتابخانهها ،كتابفروشيهاي انقالب ،كريمخان
يا جاهاي ديگر؟
همه اينهايي كه شما نام برديد ،خوباند .بچهها ميتوانند همه جا
پا بگذارند و به هر يك دسترسي داشته باشند .كتابفروشي محلي،
شهركتاب يا كتابخانه عمومي اگر نزديك محل سكونتشان باشد،
ميتواند مفيد باشد .بخش ديگري كه به گمانم بايد به آن اشاره شود،
شناخت پدر و مادرها ،كتابفروش يا كتابدار است كه در اين بين بسيار
مؤثر خواهد افتاد .از سوي ديگر البته بچهها كتابها را به خوبي به
يكديگر معرفي ميكنند و نام بسياري از كتابها را از زبان همسن و
سالهاي خودشان ميشنوند .بچهاي كه كتابي ميخواند معموال به
دوستان ديگرش هم كتاب مورد نظرش را معرفي ميكند اما شناخت
پدر و مادر هم در اين بين شرط است .بچهها ساليق مختلفي دارند.
يكي كتاب علمي ،ديگري تخيلي ،ديگری درباره محيطزيست و برخي
ديگر طنز و بعضيهايشان هم كتابهاي كميك استريپ دوست
دارند .نقش خانوادهها در اين انتخاب به گمانم حائز اهميت است و
اينكه دست آخر فرزندشان را به كجا راهنمايي كنند و كجا ببرند.
وقتي هم به كتابفروشي پا ميگذارند نقش كتابفروش و كتابدار در
كتابخانه اهميت مييابد .اين عزيزان بايد بتوانند راهنماي خوبي براي
بچهها باشند .مجموع چنين شناختهايي بچهها را در انتخاب كتاب
درخشان و با كيفيت ياري خواهد كرد .در يك كالم بايد بگويم كه
بهطور مجرد نميتوان انتظار داشت كه با حل گوشهاي از موضوع
همه موضوع مرتفع شود و پيشنهاد كنيم تا همه بچهها به فرض به
خيابان انقالب ،كريمخان يا نهاد كتابخانهها بروند و آنجاها كتابهاي
مورد عالقهشان را بيابند .پا گذاشتن به كتابفروشي در نهايت بسيار
اهميت دارد ،چون حس كنجكاوي بچهها را برميانگيزد و از ديگر
ســو بايد به كودك و نوجوان فرصت داد تا ساعتي در كتابفروشي
تأمل كند و كتابها را ببيند و پشت جلدشان را بخواند ،آنها را ورق
بزند و بخشياش را بخواند و در ادامه از كتابدار و كتابفروش و پدر و
مادرش راهنمايي بخواهد .در اين مرحله ،شناخت پدر و مادر بهكار
ميآيد و اگر آنها با شناخت پيش بروند ،نتيجه كار مثمر ثمر خواهد
بود .به هر حال هر چه نباشد امروز كتاب در دسترس آحاد مردم و
خانوادهها قرار دارد.
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خبرنگار

نرخ بيكاري معلوالن؛4برابر افراد عادي

علي همــت محمودنژاد ،مديرعامــل انجمن حمايت از
حقوق معلوالن درباره نرخ بيكاري افراد داراي معلوليت
به همشهري میگوید« :در پيشگفتار اليحهاي كه وزارت
رفاه براي اشــتغال معلوالن آماده كرده ،عنوان شده نرخ
بيكاري افراد داراي معلوليت4 ،برابر افراد عادي است .از
طرف ديگر از جمعيت يكميليون و 630هزار نفري افراد
داراي معلوليت كه در بهزيســتي ثبتنام كردهاند ،فقط
22هزار نفر در بخش خصوصي كار ميكنند .درمجموع
اين آمارها نشان ميدهد كه حتي 2درصد معلوالن كشور
هم مشغول بهكار نيستند».
او به نهمين آزمون استخدامي دستگاههاي دولتي كه قرار
است در مرداد 1400برگزار شود ،اشاره میکند و میگوید:

شنبه  12تير  1400شماره 8259

بررسي وضعيت اشتغال معلوالن در گفتوگو با رئيسسازمان امور استخدامي ،معاون سازمان بهزيستي
و مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلوالن

جسماني در آگهيهاي استخدام نيز يكي از تخلفاتي است
كه برخي دستگاههاي دولتي مرتكب آن ميشوند ،كما
اينكه صداوسيما چند ســال پيش اين كار غيرقانوني را
مرتكب شد .ما با چنين مواردي هم برخورد خواهيم كرد».
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي تأكيد میکند:
«با ســازمان امور اســتخدامي بنا را بر اين گذاشتيم كه
اگر دستگاههاي دولتي ســهميه افراد داراي معلوليت را
رعايت نكنند ،از اين پس سهميه استخدامي آنها كاهش
پيدا كند».

استخدام با زور و منت معلوالن

مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلوالن :حتي 2درصد از معلوالن كشور هم مشغول به كار نيستند

مراقب اجراي سهميه استخدام معلوالن هستيم

عكس :همشهري /امير رستمي

«متين قيومي» چندين سال است كه در
گزارش آزمو نهــاي مختلــف اســتخدامي
دســتگاههاي دولتي و بانكها شــركت
ميكند ،در مرحله اول هم قبول ميشود ،اما وقتي نوبت
مصاحبه حضوري در دايره گزينش ميرسد ،او را به بهانه
معلوليت دست و يكي از گوشهايش رد ميكنند .حتي
حاال كه نااميد از بخش دولتي براي كار به بخش خصوصي
رفته ،با برخوردهاي تبعيضآميز زيادي روبهرو شده ،مثل
اينكه همــان اول به او ميگويند حقوقش نصف ســاير
كارمندان خواهد بود يا بيمهاش نميكنند؛ در حالي كه
ساعت كاري و ميزان مسئوليت او هيچ تفاوتي با كارمندان
ديگر ندارد .متین حاال در آســتانه 30سالگي ،با مدرك
كارشناسي ارشد در رشــته اقتصاد تصميم گرفته شغل
خودش را داشته باشــد؛ گرچه چشمانداز اين مسير هم
برايش مبهم و نااميدكننده بهنظر ميرسد .او ميگويد:
«بارها با مســئوالن گزينش ادارات يا بانكهايي كه در
آزمونشان قبول شدم ،بحث كردم و با زبان قانون با آنها
حرف زدم و حتي به ديوان عدالت اداري شكايت بردم اما
فايدهاي نداشته است .ما روي برگه و قوانين مقبوليتهاي
فراواني داريم اما در عمل ،وضعيت عليه ماســت و نقص
عضو،مانعيبرايپيشرفتمانميشود.دربخشخصوصي
هم بعضا رفتارها توهينآميز است .مثال متوجه شدهام علت
اينكه اصرار دارند مــا را بيمه نكنند اين اســت كه فكر
ميكنند هزينههاي درمان ما زياد است و امكان دارد باري
شود روي شانه شركت يا مؤسسهشان».
متين تنها معلولي نيســت كه از وضعيت اســتخدامي
و شــغلياش در ايران ناراضي و ســرخورده است .امثال
او فراوانند؛ افرادي كه اســتعداد و تواناييشــان از سوي
دايرههاي گزينش مراكز دولتي و مديران منابع انســاني
در بخش خصوصي ناديده گرفته شده و دست رد به سينه
آنها زدهاند.

جامعه

23023618

«سهميه آزمون استخدامي پيشرو حدود هزار نفر است
كه همان هم كامل اجرا نميشود .مثال در هشتمين آزمون
استخدامي سراسري كه3سال پيش بود ،فقط930معلول
استخدام شدند؛ يعني سالي300نفر».
واگذاري مشاغل دولتي معلوالن به بخش خصوصي

مســئله اين گروه از افراد جامعه فقط اجرانشدن كامل
ماده 15قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت كه
تأكيد دارد «دولت مكلف است حداقل3درصد از مجوزهاي
استخدامي دستگاههاي دولتي و عمومي را به افراد داراي
معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد» نيست .آنها نسبت
به پستها و مناصب شــغلي كه قانون براي آنها درنظر
گرفته نيز معترضند و ميگويند كه محدودكردن آنها به
چند شغل خاص خدماتي و دفتري توهين به استعداد و
تواناييهاي آنهاست.
مديرعامــل انجمــن حمايــت از حقوق معلــوالن در
اينباره ميگويد« :آيا ســزاوار اســت فــرد نابينايي كه
كارشناسي ارشد يا دكتري گرفته ،فقط بتواند اپراتور تلفن
يك اداره شود؟ يا فردي كه معلوليت در ناحيه پا دارد ،فقط
بهعنوان متصدي امور دفتري يا ماشيننويسي استخدام
شود؟ آيا اين توهين به افراد داراي معلوليت نيست؟ چرا
سازمان امور استخدامي كشور در سهميهبندي مشاغل

براي اين گروه از افراد جامعه ،تجديد نظر نميكند؟ مثال
نابينايان مطلق بهراحتــي ميتوانند كتابدار باشــند،
بهخصوص االن كه كتابخانهها ديجيتال شده و جزئيات
مكاني كتابهاي موجود اعالم ميشود و پيداكردن آن و
تحويلش براي نابينايان بسيار آسان است».
محمودنژاد میافزاید« :در برخي مشاغل تعريفشده براي
افراد داراي معلوليت مانند اپراتوري تلفن نهادهاي دولتي
مانند 118كه براي مخابرات است يا 139كه براي سازمان
جنگلهاست نیز تغييرات ساختاري رخ داده و اين نهادها
را به بخش خصوص واگذار كردهاند كه مديران جديد خود
را موظف به اجراي ماده 15قانون حمايت از حقوق افراد
داراي معلوليت نميدانند».
تبديلوضعيتفردمعلولممنوع

جلوگيري از تبديل وضعيت شــغلي كارمنــدان داراي
معلوليت هم زخمي هميشه تازه بر دل آنهاست .جمعيت
معدودي كه سالهاست در ادارات و سازمانهاي دولتي
مشغول به كارند و نتوانســتهاند پيشرفت شغلي داشته
باشند ،چون صرفا معلوليت دارند .محمودنژاد ميگويد:
«افراد داراي معلوليت زيادي داريم كه بيش از 10ســال
است به شكل قراردادي در مراكز دولتي كار ميكنند اما
مديران مانع تبديل وضعيت آنها به پيماني ميشوند؛ در

حالي كه چراغخاموش كاركنان عادي ديگر را رســمي
ميكنند يا در موارد زيادي ســهميه 3درصدي معلوالن
در مناصب مديريتي اجرا نميشود و آنها از اين پيشرفت
شــغلي محروم ميمانند ».ناديدهگرفتن حقوق قانوني
افراد داراي معلوليت در سهميه استخدام نهادهاي دولتي
به قدري زياد اســت كه بارها محمد شريعتمداري ،وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نسبت به آن انتقاد كرده است.
او در آخرين اظهارنظر خود در اينباره گفته اســت« :از
1305ســهميه اســتخدام افراد داراي معلوليت ،حدود
1143مورد متعلق به وزارت آموزش و پرورش است كه
محققنشدهاست».همچنينمسئوالنسازمانبهزيستي
همواره در كالم معترض اجرانشدن ماده 15قانون حمايت
از حقوق افــراد داراي معلوليت هســتند و ميگويند از
نهادهايي كه سهميه اســتخدامي دارند ،آن را بهشدت
مطالبه ميكنند .محمد نفريه ،معاون امور توانبخشــي
سازمان بهزيســتي در اينباره به همشــهري میگوید:
«چندين سال قبل وزارت آموزش و پرورش سهم 3درصد
اشتغال معلوالن را رعايت نكرد كه آن را به سازمان امور
استخدامي اعالم كرديم .در آزمون استخدامي امسال هم
تمام دستگاههاي دولتي مكلف به رعايت اين قانون شدهاند
و ما نيز بهشدت بر روند اســتخدام افراد داراي معلوليت
نظارت ميكنيم ».او میافزاید« :درج لزوم سالمت كامل

اما افراد داراي معلوليت ميگويند كه نظارت ســازمان
بهزيستي بر نحوه اســتخدامها هميشه كارساز نيست و
سازمان امور اســتخدامي و ديوان عدالت اداري نيز بايد
به اين موضوع ورود جدي پيــدا كنند .عباس فرضي كه
از ناحيه دســت معلوليت دارد ،در اينباره به همشهري
میگوید« :من در آزمون اســتخدامي استانداري اردبيل
شركت كردم و با رتبه خوبي قبول شدم اما بعد از يكماه
اعالم كردند براي اين دســتگاه سهميه معلوالن در نظر
نگرفتهاند و فرد ذخيره بهجاي من استخدام شد؛ به همين
راحتي .تا چندماه شكايتم را به هر نهادي كه ممكن بود
بردم اما حتي سازمان بهزيستي هم نتواست براي من كاري
كند.حاالمدتهاستمنبيكارمدرحاليكهحسميكنم
حق من بهطور كامل ضايع شده و نهادهاي حمايتي از من
پشتيباني نكردند ».عماد هم از كساني است كه از همين
ناحيه ضربه خورده؛ او ميگويد« :من از يك چشم معلوليت
دارم ،براي استخدام آموزگاري ثبتنام كردم ،بعدا متوجه
شدم كه آموزش و پرورش در دفترچه آزمون آورده افراد
نابينا را اســتخدام نميكند؛ اين در حالي اســت كه من
20سال با همين چشــم درس خواندم و موفق بودم ولي
حاال به من ميگويند تو توانايي معلمي را با يك چشم سالم
نداري .موضوع وقتي بغرنجتر ميشود كه سازمان آموزش و
پرورش استثنايي نيز در رديف استخدامي خود ما را ناديده
ميگيرد؛ جايي كه مركز آموزش كودكان داراي معلوليت
است و بايد بيشــتر مدافع حقوق ما باشد .اين تبعيضها
بيشتر از معلوليت ما را آزار ميدهد ».اما جمشيد انصاري،
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشــور در اينباره به
همشهري گفت« :ما همواره سهميه افراد داراي معلوليت را
در آزمونهاي استخدامي دولتي لحاظ ميكنيم و مراقبيم
كه درست اجرا شود اما اگر در برخي فرصتهاي شغلي اين
جذب صورت نگيرد ،سهميه اين افراد ذخيره میشود و
محفوظ باقي ميماند ».حال و روز افراد داراي معلوليت در
اين شرايط سخت اقتصادي كه با بحران كرونا يكي شده،
اصال خوب نيســت؛ مخصوصا آنهايي كه مستمريبگير
دولت هستند و بايد با رقمهاي اندك زير يكميليون تومان
بسازند و بسوزند؛ كساني كه نه در بخش خصوصي توفيق
چنداني براي كسبوكار دارند و نه در بخش دولتي حقوق
قانوني آنها ديده ميشود.

خبر
افزايش يارانه مراكز نگهداري معلوالن
و حق پرستاري در منزل
وحيد قباديدانا ،رئيس ســازمان بهزيستي كشــور از افزايش يارانه
مراكز نگهداري معلوالن و حق پرستاري در منزل از پايان تير خبر داد
و گفت :يكي از دغدغههاي ما اين است كه هزينه تمامشده خدمات
براي مددجويان تحتپوشش در مراكز شبانهروزي و روزان ه كه توسط
بهزيستي ارائه ميشود را به يارانهاي كه ســازمان پرداخت ميكند
نزديك بكنيم.
او در توضيحات بيشتري تأكيد كرد :عدد درنظر گرفته شده بهعنوان
يارانه مراكز در گذشته كمي فاصله داشت و تالش كرديم اين عدد به
رقم واقعي هزينه تمامشده نزديكتر شود .سال گذشته بابت نگهداري
افراد داراي معلوليت در مراكز شــبانهروزي مبلغ 640هزار تومان به
مراكز درجه يك بهعنوان يارانه پرداخت ميشد كه اين عدد تا پايان
تيرماه سالجاري به 2ميليون تومان افزايش خواهد يافت.
رئيس ســازمان بهزيستي كشــور افزود :رقم اشارهشــده بهصورت
الكترونيك روي كارت بانكي مراكز خيريه شبانهروزي شارژ خواهد
شد.
به گزارش ايســنا ،قباديدانا به تعداد مددجويانــي كه هماكنون در
مراكز نگهداري ميشوند هم اشاره كرد و گفت :هماكنون 51هزار نفر
در مراكز هستند كه از اين تعداد 14هزار نفر مجهولالهويهاند و يارانه
درنظر گرفته شده براي اين تعداد در پايان تير رقم 2ميليونو400هزار
تومان است.
او تأكيد كرد :سياست سازمان بهزيستي در ارتباط با معلوالن اين است
كه اين افراد در كنار خانواده حضور داشته باشند .در راستاي تقويت
سياست ذكر شده سازمان بهزيستي به پرداخت حق پرستاري براي
اين افراد اقدام كرده است .بهطوري كه هماكنون تعداد 55هزار نفر از
اين افراد در منازل توسط خانوادههايشان نگهداري ميشوند كه از رقم
درنظر گرفته شده حق پرستاري استفاده ميكنند.
رئيس سازمان بهزيستي كشور ادامه داد :از 55هزار نفر معلول كه در
منازل نگهداري ميشوند 27هزار نفر افراد با معلوليت ضايعه نخاعي
و مابقي شديد و خيلي شديد هســتند كه در 2.5سال گذشته حق
پرستاري در نظر گرفته شده براي اين افراد 200هزار تومان بود كه تا
پايان تيرماه اين رقم به يكميليون تومان خواهد رسيد.
قباديدانا افزود :همچنين در بخش پرداخت مستمري به مددجويان
كميته امداد و بهزيســتي نيز اقدامات خوبي صورت گرفته است و با
توجه به اينكه مستمري گذشته اين افراد ناچيز بود اما هماكنون براي
مددجو يك نفر حداقل 350هزار تومــان و خانواده 5نفره و 5نفره به
باال يكميليونو100هزار تومان درنظر گرفته شده است و اين ارقام
بهصورت ماهانه و بهصورت متمركز بهحساب اين افراد واريز ميشود.
او همچنين گفت :مســتمري مددجويان نســبت به 8سال گذشته
8تا11برابر افزايش يافته ،در شــرايطي كه حداقل دستمزد كارگران
5برابر افزايش يافته است /.تسنيم
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گسترش سويه دلتاي ويروس عامل بيماري كوويد ۱۹-بار ديگر
نگرانيها از وضعيت قرمز مناطق جهان و حتي ابتالي كســاني
كه 2دوز واكســن خود را دريافت كردهاند ،بيشتر شده است .به
همينخاطر بار ديگر ماســكها در حال بازگشتن به كشورهايي
هســتند كه به تازگي قوانين خود را براي اجتماعات و استفاده از
ماسك راحتتر كرده بودند.
بهعنوان مثال تقريبا تمام كارمندان دانشــكده بهداشت عمومي
جان هاپكينز بلومبرگ عليه بيماري كوويد 19-واكسينه شدهاند،
اما هنوز همه آنها براي حضور در محل كارشــان از ماسك استفاده
ميكنند .به گزارش وبسايت سيانان ،اين محققان كه در زمينه
جهشهاي ويروس كرونا كامال تبحر دارند ،هيچ خطري را دستكم

نگرفتهاند .آنها به ساير كشورها توصيه كردهاند كه در هنگام شيوع
و گســترش گونههايي از نوع دلتا كامال مراقب باشند .اندرو پكاز،
استاد ايمونولوژي در جان هاپكينز كه در حال مطالعه ويروس كرونا
است گفت« :ما در اينجا هنوز سياست استفاده از ماسك را داريم؛
بهويژه در محيطهاي شلوغ .اين همهگيري هنوز تمام نشده است».
دكتر مارك ماليگان ،رئيس مركز واكسن النگون دانشگاه نيويورك
هم به همان اندازه محتاط اســت .او در جلسه توجيهي حمايت از
انجمن بينالمللي ضدويروس گفت« :فقط ميگويم ماسكتان را
در جيب نگه داريد و اگر احساس ميكنيد در شرايطي قرار داريد كه
استفاده از آن الزامي است ،ماسك در دسترس باشد ».روز دوشنبه،
اداره بهداشــت عمومي لسآنجلس حتي به افراد واكسينهشــده
توصيه كرد كه در برخي شــرايط دوباره از ماسك استفاده كنند.
در بخشي از بيانيه اين اداره آمده اســت« :با افزايش سويه دلتا كه
بسيار مسري است ،بخش بهداشــت عمومي لسآنجلس به همه
توصيه ميكند ،صرفنظر از وضعيت واكسيناسيون بهعنوان يك
اقدام احتياطي در مكانهاي عمومي ماســك بزنند ».انواع سويه
دلتا ويروس كرونا تا تاريخ نوزدهم ژوئن26 ،درصد از موارد مربوط
به كوويد 19-را در اياالت متحده بهخود اختصاص دادهاند .ماليگان
پيشبيني كرده اســت كه اين رقم بهزودي به 40درصد افزايش
خواهد يافت .ويروس  B.1.1.7يا سويه آلفا كه براي نخستين بار
در انگلستان مشاهده شد ،از 19ژوئن همچنان نوع غالب در اياالت
متحده بوده و 47.8درصد از موارد مبتاليان را تشكيل داده است.
اما شواهد كمي وجود دارد كه ســويه دلتا بتواند از محافظت ناشي
از واكسيناسيون كامل عبور كند .مطالعات متعدد نشان داده است
كه واكسنها  -بهويژه واكسنهاي ســاخته شده بر پايه mRNA
توسط فايزر بيونتك و مدرنا  -ايمني گستردهاي را ايجاد ميكنند.
دكتر ماريآنجال سيمائو ،دستيار مديركل سازمان بهداشت جهاني
براي دسترسي به داروها و واكســنها گفت« :واكسنها به تنهايي
باعث ايمني در مقابل انتقال ويروس در جامعه نميشوند و ما بايد
اطمينان حاصل كنيم كه مردم اقدامات بهداشت عمومي را دنبال
ميكنند .مردم بايد بهطور مداوم از ماسك استفاده كنند .در فضاهاي
تهويهشده باشيد .بهداشت دست ،آداب تنفس و فاصلهفيزيكي را
رعايت كنيد .از ازدحام جمعيت جلوگيري كنيد .اين مسئله حتي
اگر واكسينهشده باشيد همچنان بسيار مهم است ».طبق گزارش
ط ماه ژوئن99 ،درصد موارد
اداره بهداشت عمومي انگلستان تا اواس 
ابتال به كوويد 19-در انگلستان ،ســويه دلتا بوده است .همچنين
گفته شده كه تا پايانماه آگوست90 ،درصد موارد ابتال در اروپا نيز
سويه دلتا خواهد بود .سويه دلتا ويروس كرونا باعث نگراني مقامات
در سراسر جهان شده است4 .شهر بزرگ استراليا در هفته گذشته
براي جلوگيري از گسترش آن در قرنطينهاي چهارروزه قرار گرفتند.
ايرلند برنامههاي خود را براي از سرگيري برنامههاي رستورانها به
تأخير انداخت و مقامات آمريكايي نيز از شهروندان خود خواستند تا
براي جلوگيري از شيوع سويه دلتا واكسن بزنند .سازمان بهداشت
جهاني ميگويد سويه دلتا كه به آن  B.1.617.2نيز گفته ميشود،
از زمان شناســايي در هندوستان در پاييز گذشــته ،دستكم در
85كشور گسترش يافته است.
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بازي خطرناك با اصل۸۵

به سوي آينده
بازگشت بحران با سويه دلتا كرونا

#هوشمند

حدود ۴۰نفر از نمايندگان مدافع طرح جديد براي اينترنت كشور در تالش هستند تا 2هفته ديگر از
اصل ۸۵قانون اساسي جهت تصويب و اجراي آزمايشي اين طرح جنجالي استفاده كنند
صر فنظــر از موافقتها و
اينترنت مخالفتها با بعضي از مواد
طــرح «حمايــت از حقوق
كاربران و خدمات پايــه كاربردي فضاي
مجازي» كه محدوديتهاي بيسابقهاي را
براي كاربــران عــادي ،كســبوكارها،
دانشگاهيان ،روزنامهنگاران و ديگر اقشار
مردم ايجــاد ميكند ،اكنــون مهمترين
موضوعي كه مركز توجه و نقد كارشناسان
و متخصصان قــرار گرفته ،اين اســت كه
بعضــي از نماينــدگان كه عمــده آنها از
طراحان و امضاكنندگان طرح هســتند،
اصرار ميكنند كــه اين طرح در چارچوب
اصل 85قانون اساسي بررسي شود .براساس
اصل ۸۵در موارد ضروري مجلس ميتواند
اختيار وضع بعضي از قوانيــن را با رعايت
اصل هفتادودوم به كميسيونهاي داخلي
خود تفويض كند؛ در اين صورت اين قوانين
در مدتــي كه مجلــس تعييــن ميكند
بهصورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب
نهايي آنها با مجلس خواهد بود .منتقدان به
اصل هشتادوپنجي شــدن طرح معتقدند
نمايندگان مدافع طرح ميخواهند با اين
روش تصويب طرح را از صحن علني مجلس
به پشــت درهاي بســته ببرند و آن را از
شفافيت و نقد افكارعمومي كه اينترنت با
زندگيشان گره خورده دور كنند .موافقان
طرح اما ميگويند كه چون حجم بســيار
بااليي از مســائل اقتصادي و فرهنگي در
مجلــس مطــرح ميشــود ،نمايندگان
نميتواننــد بهطور همزمان بــه همه اين
مســائل در صحن علنــي بپردازنــد؛ به
همينخاطر نمايندگان ميخواهند آن را
در كميسيون بررسي كنند.
اين در حالي است كه قوانيني وجود دارد كه
حدود ۷سال است كه بهصورت آزمايشي در
حال اجراست و عمال تبديل به قوانين دائمي
فقط با تصويب در كميسيونها شدهاست.
قرار نگرفتن در معرض نقد

نيما نامداري ،فعال بخش خصوصي و عضو

هيأتمديره نظام صنفــي رايانهاي تهران
طي نشســتي كه درباره طــرح حمايت از
حقــوق كاربران و خدمات پايــه كاربردي
فضاي مجازي برگزار شد ،با انتقاد از بررسي
طرح در چارچوب اصل 85گفت« :در بعضي
موارد خاص ،مجلــس ميتواند با تصويب
اكثريــت ،طرحي را براي بررســي به يك
كميسيون واگذار كند تا تصويب شود .در
اين حالــت ،طرح در صحــن علني مطرح
و بررسي نميشــود و طرحي كه به قانون
تبديل شــده ،بهصورت آزمايشي قابليت
اجرا مييابد».
نامداري تأكيد ميكند كــه «پيش از اين،
اصل 85در مورد طرحهايي اعمال ميشد
كه بسيار مفصل و تخصصي بودند؛ ازجمله
اين طرحها كه به قانون تبديل شــدهاند،
ميتوان به قانون تجــارت ،قانون مجازات
اسالمي و شايد قانون مالياتهاي مستقيم
اشاره كرد كه چيزي حدود 500تا 600ماده
داشتند و 40تا 50صفحه را
شامل ميشدند».
بهگفتــه او «اين در
حالي است كه طرح
حمايــت از حقــوق
كاربران و خدمــات پايه
كاربــردي فضــاي مجازي
شــامل 34مــاده و 13صفحه
اســت .در نتيجه اين سؤال مطرح
ميشود كه چنين طرحي با اين حجم
و درحاليكــه با زندگي و معاش اقشــار
مختلف جامعه در ارتباط است ،چرا بايد در
كميسيون ،پشت درهاي بسته و در فضايي
غيرشفاف بررسي شود».
نامداري اين اتفاق را موجب آســيبهاي
نگرانكننده ميداند« ،چراكه با اين اقدام،
رســانهها ،نهادهاي مدني و متخصصان از
نظرات كميسيون مطلع نميشوند و امكان
نقد و بررسي آن وجود ندارد».
او تأكيد ميكنــد كه «اين طــرح با همه
نقدهايي كــه بــه آن وارد اســت بايد در
صحن علني رسيدگي شود تا مردم بدانند

چه كســاني از ايجاد چنيــن محدوديت
بيسابقهاي در تاريخ اينترنت كشور حمايت
ميكنند».
سر مجلس شلوغ است

اين در حالي اســت كه مجيــد نصيرايي،
ســخنگوي كميســيون فرهنگي مجلس
شوراي اســامي در گفتوگو با خبرنگار
همشهري در مورد اصرار طراحان بر اصل
هشتادوپنجمي شدن اين طرح ،ميگويد:
«از آنجا كه حجم بســيار بااليي از مسائل
اقتصادي ،معيشــت ،مســكن و فرهنگي
در مجلس مطــرح ميشــود ،نمايندگان
نميتواننــد بهطور همزمان بــه همه اين
مسائل در صحن علني بپردازند».
نماينده فــردوس و طبس نتيجه ميگيرد
كه «براي اينكه بتوانيم به مســائل مهم و
اولويتدار بهصورت كارشناسي و تخصصي
بپردازيم ،به نمايندگان اختيار داده شــده

با هدف ارتقاي قانــون ،نقاط قوت و ضعف
آن ،احصا شود».
ميدانيم در صحن تصويب نميشود

عباس مرادي ،مديركل نظــارت و ارزيابي
فنــاوري مركز ملــي فضاي مجــازي كه
موافق اين طرح اســت ،در نشستي كه در
كالبهاوس ســازمان نظــام صنفي براي
بررســي طرح برگزار شــد ،معتقد بود كه
«با فضاي حاكم بر مجلــس بعيد ميدانم
اين طرح به تصويب نمايندگان برســد ».او
در پاسخ به ســؤال خبرنگار همشهري كه
چرا نمايندگان مدافع طرح بر اســتفاده از
اصل ۸۵پافشاري دارند ،گفت :بهنظر ما اين
طرح بايد در كميسيون به تصويب برسد تا
بهصورت آزمايشي به اجرا دربيايد و ضعفها
و قوتهاي احتمالــي آن در دوره آزمايش
ســنجيده شــود .اين طرح اما بــا زندگي
ميليونها نفر در كشور گره خورده و ميتواند
بهصورت بالقوه حتي در دوره آزمايشي باعث
فيلترينگ و مسدودسازي همه پلتفرمهاي
پركاربرد خارجي در كشور شود.
برگزاري 7جلسه علني

است كه در قالب
اصــل 85طــرح را
بهصــورت تخصصيتر
و بــا ســرعت بيشــتر در
كميسيون بررسي كنند».
نصيرايي تصريــح ميكند:
«البتــه از آنجا كــه ممكن
است قانون داراي اشكاالتي
باشــد ،آن را بهصــورت
آزمايشــي ،مثــا بهمدت
3يا5ســال اجرا ميكنيم تا
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محسن زنگنه ،نماينده مردم تربتحيدريه
در گفتوگو با همشهري با اشاره به اينكه اگر
بررسي يك طرح بيش از 7جلسه طول بكشد،
مجلس بايد در روزهايي كه صحن علني هم
ندارد ،جلسات بررسي را برگزار كند تا بررسي
طرح به اتمام برســد ،ميگويــد :درصورتي
كه يك طرح وقت زيــادي از صحن بگيرد و
حالت فرسايشي پيدا كند ،از حالت تخصصي
خارج ميشود؛ به همين علت ممكن است در
چارچوب اصل 85بررسي شود».
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس
همچنين موضوع طــرح(در اينجا فضاي
مجازي) را بهعنوان عاملي معرفي ميكند
كه ممكن است بهعلت بازخوردهاي مختلف
در فضاي مجازي در مورد بعضي مباحث،
تبعاتي در محيط جامعه به همراه داشــته
باشد كه آن را واجد شرايط اصل 85كند.

حمله به اختيارات رئيسجمهوري

گروهي از نمايندگان مجلس در حالي بر تصويب طرح پيشنهاد شده براي اينترنت كشور پافشاري
ميكنند كه علي ربيعي ،سخنگوي دولت اين طرح را حمله به اختيارات رئيسجمهور خوانده
است .او روز گذشته در مورد طرح مجلس براي اينترنت گفت :توصيه من به پيشنهاددهندگان
اين طرح آن است كه ضمن توجه به واقعيتهاي مرتبط با فضاي مجازي و فضاي منفي شكلگرفته
ن خصوص بايد با هماهنگي دولت جديد اتخاذ شود.
در افكارعمومي ،هر تصميمي در اي 
ربيعي با تأكيد بر اينكه «امروزه فضاي مجازي بخشي از حقوق مردم
اســت» افزود :اين طرح عالوه بر اينكه ميتواند نافي حقوق عامه
مردم باشد ،اختيارات رئيسجمهور و هيأت وزيران را نيز محدود
كرده و در عوض ،با اختيارات گستردهاي كه براي نهادهايي نوظهور
درنظر گرفته ،چشمانداز روشني را پيش رو قرار نميدهد زيرا در اين
طرح ،تناسبي بين مسئوليت و اختيارات ،وجود ندارد .سخنگوي
دولت با بيان اينكه اثرات و تبعات طرح مورد اشاره ،بسيار گسترده است ،گفت :رئيسجمهور
منتخب نيز وعدههايي مرتبط با فضاي مجازي در ايام تبليغات انتخابات رياستجمهوري۱۴۰۰
مطرح كرد.

هر طور هست اجرايش ميكنيم

مرتضي آقاتهراني ،رئيس كميســيون فرهنگــي مجلس اعالم
كرده كه نمايندگان پاي تصويب اين طرح ايســتادهاند و سرانجام
اجرايش خواهند كرد .او در نشســت اعضاي كميسيون فرهنگي
مجلس شوراي اسالمي با استادان ،نخبگان و تشكلهاي فرهنگي
و دانشجويي مشهد در رابطه با اين طرح گفت :از بيرون كشور بيش
از ۱۳۰هزار پست در رابطه با طرح ساماندهي پيامرسانها و فضاي
مجازي كه در دستور كار مجلس است گذاشته شده و با آن مخالفت
كرده و شلوغ كردند؛ چراكه نميخواهند اين كار انجام شود ،اما پاي آن ايستادهايم ،كار خود را
انجام دادهايم و قانون آن را آماده كردهايم ،به صحن مجلس ميبريم و اجرايش خواهيم كرد .اين
طرح درصورت تصويب بهشدت اختيار دولت ازجمله وزارت ارتباطات درباره اينترنت و فضاي
مجازي را كاهش ميدهد .كميسيون عالي تنظيم مقررات براساس اين طرح وظيفه صدور و مجوز و
تقريبا همه اختيارات اينترنت را دارد كه از مجموع ۲۵عضو تنها ۷عضو آن از سمت دولت هستند.

بحران براي مردم

يكي از نگرا نكنند هترين مواد اين طرح كه
بهشدت با زندگي و معاش مردم گره خورده
ماده 11اين طرح است .ما مادهاي كه تصريح
ميكند عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي
در فضاي مجازي منوط به رعايت قوانين كشور
و شرايط ذيل است .يكي از اين شرايط ثبت
در درگاه خدمات پايه كاربردي و شرط ديگر
اخذ مجوز فعاليت است .همچنين در تبصره
يك اين ماده عنوان شده كه «عرضه و فعاليت
خدمات پايه كاربردي خارجي اثرگذار مستلزم
معرفي نماينده قانونــي و پذيرش تعهدات
ابالغي كميسيون اســت ».بهعبارت ديگر
اگر اينســتاگرام ،واتساپ يا گوگل در كشور
نماينده قانوني نداشته باشند ،بهطور بالقوه
بايد مسدود و فيلتر شــوند .در واقع تقريبا
همه پلتفر مهاي خارجي درصورت دريافت
نكردن مجوز شامل فيلترينگ خواهند شد.
نكتهاي كه در اين ماده مستتر بوده اين است
كه اين ماده «امكا نســنجي» نشده است.
چراكه بســيار بعيد است در شرايط تحريم و
درحاليكه بعضي از سرويسهاي گوگل هم
ما را تحريم كردهاند ،اين امكان را داشــته

باشند كه بتوانند در كشور نمايندگي تاسيس
كنند .اين در حالي است كه آمارها حاكي از
آن است كه تجارت الكترونيكي طي 4سال
گذشته با رشد 6.8برابري روبهرو بوده است.
گزارش مركز توســعه تجارت الكترونيكي
كه به تازگي منتشر شــده ،بيانگر آن است
كه اكنــون ۷۸درصــد از واحدهاي تجارت
الكترونيكي براي ارائــه كاال يا خدمات خود
عالوه بر وبسايت از شــبكههاي اجتماعي
هم اســتفاده ميكنند .همچنين ۲۸درصد
از واحدهاي تجــارت الكترونيكي عالوه بر
وبسايت از اپليكيشن موبايل براي ارائه كاال
يا خدمات خود بهره ميبرند .نظرسنجي اين
مركز نشــان ميدهد كه در ميان شبكههاي
اجتماعي و پيامرسانهاي مختلف اينستاگرام
با ۸۳درصد ،بيشترين ســهم استفاده را در
ميان واحدهاي تجارت الكترونيكي دارا بوده
است .پس از اينستاگرام ،واتساپ ۵۳درصد،
تلگرام ۴۳درصد ،وبالگ و فيسبوك ۸درصد،
پيامرسان ســروش ۵درصد ،پيامرسانهاي
ايتا ،بله و گپ ۳درصــد ،آ يگپ ۲درصد و
سيگنال يك درصد قرار دارند.
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ناتوانيهاي عملكردي يا آســيبپذيريهاي فراواني دارند
كه شرايط را براي آنها خاص ميكند .به همين دليل تزريق
واكسن به اين گروه در فاز اول برنامه ملي واكسيناسيون قرار كل جامعه آماري مــا بيــش از يكميليونو700هزار نفر
هستند ،اما از اين تعداد ،بيش از51هزار
گرفت ،يعني همزمان با پرســنل كادر
نفر در مراكز شبانهروزي ما قرار دارند،
درمان كه در مواجهه مستقيم با بيماري
يعني افرادي هستند كه از نظر سيستم
قرار دارند ،سالمندان هم در اولويت قرار
گرفتند .هر چند كه بهطور كلي ،روند ميــزان كل ابتــاي ايمني و مراقبتي بهگونهاي نيســتند
كه خانوادهها قــادر به نگهداري از آنها
واكسيناسيون اين گروه ،سرعت
الزم ســالمندان بهزيستي به
باشــند .عالوه بر اين ،بيش از نيمي از
را نداشت ،اما بسيار اثربخش بوده است.
با وجود اينكه شايد شــرايط ما از نظر كرونا حــدود  25درصد و افراد تحتپوشــش بهزيستي ،يعني
واكسيناسيون با بسياري از كشورهاي ميزان فوتيها هم حدود حدود 800هزار نفر ،معلول شــديد و
خيلي شديد هســتند كه در خانهها
ديگر قابلمقايسه نباشــد ،اما بهدليل
مراقبتهايي كه در مراكز بهزيســتي  3درصد بوده اســت؛  63و از ســوي خانوادههايشان نگهداري
صورت گرفته ،اعمال قرنطينه و اقدامات درصد ميــزان ابتال از بين ميشــوند .اين افراد هم بايد بتوانند
مطابــق برنامــه زمانبنــدي وزارت
ويــژه و بموقع كه از بهمن ســال98
داديمبا مردان و  37درصد از ميان
بهداشت و كميته ملي واكسيناسيون
صدور نخستين بخشنامه انجام
و به همه مراكز حالت آمادهباش اعالم زنان بوده است ،اما تعداد در فاز دوم ،واكســن را دريافت كنند،
اما با وجود مكاتبــات متعدد با وزارت
كرديم ،همچنين برنامههاي مراقبتي فوتيهادرزنانبيشتراست
بهداشت ،تاكنون براي واكسيناسيون
با همكاري وزارت بهداشــت داشتيم،
دوز دوم آنها ،برنامهاي اعالم نشده است.
تقريبا موفقيت قابلقبولي در مديريت
ابتال به اين ويروس داشــتيم .هماكنون ميزان ابتال و تعداد از آنجا كه سازمان بهزيستي در فاز اول 20هزار واكسن كرونا
فوتيهاي مراكز توانبخشي -مراقبتي نسبت به كل فوتيها به سالمندان اختصاص داد ،بنابراين ميتوان گفت بيش از
و مبتاليان كشور بسيار پايين است .از تعداد 83هزارو711نفر 85درصد سالمندان حائز شرايط در اين دوره واكسن دريافت
فوتي سراسر كشور تا پنجم تير امســال ،تعداد فوتي مراكز كردهاند .با اين همه تعدادي از مراكز مربوط به حوزه ماموريت
شبانهروزي توانبخشــي 6دهمدرصد فوتيهاي كشور بود ،دانشگاههاي علوم پزشكي ايران ،قزوين و سمنان هنوز موفق
همچنين ميزان مبتاليان در مراكز شــبانهروزي توانبخشي به دريافت واكسن نشدهاند.
بهزيستي ،حدود2دهمدرصد و در مراكز نگهداري از سالمندان
آيا تاكنون تأثير واكسيناســيون بر ميزان
هم يكدهمدرصد بود .در مورد ميزان ابتال به بيماري كرونا در
ابتالي سالمندان به بيماري كرونا را بررسي كردهايد؟
در بررسي 3ماهه امسال ،پس از واكسيناسيون و مقايسه آن
مراكز شبانهروزي حدود 16درصد و تعداد فوتيها هم حدود
يكدرصد بود؛ يعني يكدرصد افراد كل مراكز شبانهروزي ما با3ماهه قبل از تزريق واكسن كرونا ،به اين نتيجه رسيديم كه
نزديك 70درصد تعداد فوتيهاي سالمندان تحتپوشش ما
بر اثر كرونا جان باختهاند.
واكسيناسيون ســالمندان تحتپوشش كاهش داشته و 61درصد هم از ميزان ابتالي آنها به بيماري
كرونا كم شده است .در مقايسه تطبيقي ديگري هم كه در
بهزيستي از چه زماني شروع شد؟
از نيمهاول اسفند 99واكسيناسيون شروع شد ،اما مشكلي يك بازه زماني معين انجام داديم ،مشخص شد تعداد افراد
كه براي تزريق واكسن براي ســالمندان مراكز نگهداري از فوتشده در مراكزي كه واكسن دريافت كردهاند نسبت به
آنها وجود داشت ،طوالني شدن فرايند تزريق واكسن بود ،تعداد افراد فوت شــده در مراكزي كه واكسن به آنها تزريق
يعني حتي با وارد شدن كادر درمان به فاز دوم واكسيناسيون ،نشده72 ،درصد كم شده اســت.اين موضوع نشاندهنده
هنوز تزريق واكســن كرونا در مراكز بهزيستي تمام نشده اين است كه واكسن در جلوگيري از ابتالي افراد به بيماري
بود؛ چرا كه اين افراد تنها در خانه سالمندان نبودند ،مراكز كرونا بسيار مؤثر است .به عالوه بررسيها حاكي از آن است
نگهداري از معلــوالن و بيماران روان مزمن هم هســتند و كه 63درصد ميزان ابتال از بين مــردان و 37درصد از ميان
شامل برنامه واكسيناسيون ميشوند .همه اين افراد بايد در زنان بودهانــد .اما تعداد فوتيها در زنان بيشــتر بود؛ يعني
فاز يك ،واكسينه ميشــدند .اما با توجه به كمبود واكسن56 ،درصد فوتيها در سالمندان مربوط به زنان و 44درصد
وزارت بهداشت در مرحله اول تنها 20هزار واكسن به مراكز مربوط به مردان بود .در مقايســه كل آمار فوتيها و ميزان
ســالمندان اختصاص داد ،درحاليكه اين تعداد واكسن به ابتالي سالمندان در مراكز نگهداري از سالمندان با بعضي
معلوالن و بيماران روان هم اختصاص داشت .بنابراين همه كشورها متوجه ميشــويم ،ميزان كل ابتالي سالمندان ما
واكسنها را به ســالمندان اختصاص داديم؛ چرا كه امكان در مراكز سالمندان به كرونا حدود 25درصد و ميزان فوتيها
ابتالي آنها به بيماري بيشتر بود .البته از اواخر فروردين و اوايل هم حدود 3درصد بوده است .در گزارشي هم كه كميسارياي
ارديبهشت امسال تزريق واكسن به معلوالن و بيماران روان عالي حقوق بشر منتشر كرده در بســياري از كشورها بين
مزمن هم آغاز شد.

مدیرکل دفتر توانبخشــی -مراقبتی ســازمان بهزیســتی کشور در
گفتوگو بــا همشــهري از اثــر بخشــی واکسیناســیون میگوید

كاهش  70درصدي مرگ
بر اثر كرونا در خانههای سالمندان

چه تعداد واكسينه شدند؟

يكتا فراهاني
خبرنگار

تــا  5تيــر امســال ،تعــداد فوتيهــا در مراكــز شــبانه روزي توانبخشــي  6دهــم
درصد فوتيهــاي كشــور بــود ،همچنين ميــزان مبتاليــان در ايــن مراكــز حدود
 2دهــم درصــد و در مراكــز نگهــداري از ســالمندان هــم يــك دهــم درصــد بود
نكرونانشستهاند،
سالمندانهمچناندرنوبتتزريقواكس 
خيليها دوز اول را دريافت كردهاند و منتظر دوز دوماند
و گروهي هم چشمانتظار رسيدن محمولههاي جديد و
تزريق دوز اولشان .با اينكه فاز دوم واکسيناسیون کرونا
با براي سالمندان با اولويت گروه سني باالي  80سال ،از
 7ارديبهشت شروع شد ،اما روند آنقدر كند است كه با
گذشت بيش از  2ماه ،جمعيت قابل توجهي از سالمندان
در گروههاي سني پايينتر ،هنوز موفق به دريافت واكسن
نشدهاند .همه اينها در شرايطي است كه اين گروه اغلب
داراي بيماريهاي زمينهاياند كه خطر مرگ براثر ابتال به
اين ويروس را در آنها باال ميبرد .با اين همه اما بررسيها
نشان ميدهد ســالمندان به عنوان گروههاي پرخطر،
در همين مدت هم تا حد قابل توجهي نســبت به ابتال به
كرونا ايمن شدهاند .مصطفي سراج ،مديركل دفتر مراكز
توانبخشي-مراقبتیسازمانبهزیستیکشوروسخنگوي
كميتهپيشگيريازبيماريهايواگيراينسازمان،اينخبر
راميدهدوميگويدواكسيناسيون،ميزانمرگوابتالرادر
ميانسالمندانتحتپوششبهزيستيكمكردهاست.اودر
گفتوگوباهمشهريدربارهتاثیرواکسیناسیونبرکاهش
ابتال و مرگ سالمندان به جزئیات بیشتری میپردازد.
ارزيابي شــما از واكسيناسيون سالمندان
بهطور عمومــي و در مراكز نگهــداري از اين افراد كه
تحتپوششبهزيستياست،چيست؟

با توجه به اينكه مراكز نگهداري سالمندان جزو مراكز پرخطر به
شمار ميروند ،وزارت بهداشت از ابتداي شيوع ويروس كرونا اين
موضوع را موردتوجه قرار داد ،بهطوري كه اعالم شد اين مراكز
بايد از نخستين مكانهايي باشند كه در گروه واكسيناسيون
قرار ميگيرد؛ چرا كه سالمندان اغلب بيماريهاي زمينهاي،
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25تا57درصد فوتيهاي هر كشــوري را افراد مقيم مراكز
نگهداري شبانهروزي و خانههاي سالمندان بهخود اختصاص
داده است .البته گزارشهاي متنوع و زيادي در اين خصوص
وجود دارد؛ مثال اين ميزان در بلژيك 49درصد ،در فرانسه44
و در برزيل 23درصد است.
بررسيهاي شــما چه اثربخشــيای از
واكسيناسيون را نشان داده است؟

ميتوان گفت اثربخشي واكسن بسيار باالست .ضمن اينكه
تزريق هرگونه واكســني هم باعث كاهش مشــهود ميزان
فوتيها شده است .البته اغلب واكســنهاي تزريقي ما به
مراكز سالمندان واكسن اسپوتنيك بوده ،اما عدهاي واكسن
سينوفارم تزريق كردهاند كه از نظر عملكرد تفاوت زيادي با
هم ندارند .نميتوان گفت تمام سالمندان واكسن دريافت
كردهاند ،چرا كه در بعضي موارد با تشخيص پزشك بهدليل
بيماريهاي حاد و ...افراد نميتوانند واكسن دريافت كنند .با
اين همه ،از افراد واجد شرايطي كه تمايل به دريافت واكسن
داشتهاند بيش از 85درصد سالمندان و 80درصد معلوالن و
بيماران روان واكسن دريافت كردهاند .اگر ساير افراد در اين
گروهواكسينهنشدهاند،بهدليلكمبودواكسنبودهاست.البته
بعضي افراد هم به خواست خود و خانوادههايشان نميخواهند
واكسن بزنند .به اين نكته بايد توجه كرد كه اثربخشي واكسن
حتي براي افراد باالي 90سال هم مثبت ارزيابي شده است.
از ميان ســالمنداني كه واكســن دريافت
كردهاند ،شاهد عوارضي هم بوديد؟

در مورد عوارض جانبي واكسنها بايد گفت كه اين عوارض
بهگون ه آزاردهنده و جدي نبوده و در بعضي موارد عوارضي
ديده شده كه در حد ابتال به سرماخوردگي ،تب ،سردرد،
بدندرد و بيحالي بوده كه طبيعي اســت و جاي نگراني
وجود ندارد .بهطور كلي ورود و خروج به سازمان بهزيستي
زياد است .چون افراد زيادي با احكام قضايي به بهزيستي
ارجاع داده ميشــوند كه خانواده و اطالعات مشخصي از
آنها در دست نيست .بنابراين شايد هيچ وقت نتوان گفت
كه تمام جمعيت مســتقر در سازمان بهزيستي واكسينه
شــدهاند ،اما در كل ميتوان گفت كرونا ،در اين سازمان
مديريت شده است.
مواردي از فوت و ابتال پس از تزريق واكسن به
شما گزارش شده است؟

با توجه به اينكه گروهي از ســالمندان از قبل هم مشكالت و
بيماريهايي داشتهاند در بعضي موارد پس از تزريق واكسن
هم به بيماري مبتال شده يا فوت كردهاند .اما نميتوان واكسن
را عامل مرگ آنها دانست و نتيجه گرفت تزريق واكسن بيتأثير
است .يعني با وجود ابتال به بيماريهاي خاص يا صعبالعالج
در برخي از ســالمندان ،مرگ آنها ميتواند داليل متعددي
داشته باشد .همچنين تاكنون گزارشي از طرف دانشگاههاي
علوم پزشكي مبني براينكه واكســن باعث مرگ سالمندان
شده ،نرسيده است .تزريق واكسن در مراكز بهزيستي براساس
دستورالعمل وزارت بهداشت انجام ميشود و تمام افراد با توجه
به پرونده پزشكي خود واكسن دريافت ميكنند.

بازگشتمحدودیتهابهپایتختقرمز

تنها در يك هفته در کل کشور92567 ،نفر به كرونا مبتال شدند و 1043نفر جان خود را از دست دادند
پيــش از ايــن هم در
ادامه از
صفحه اول آستانه يا ميانه شروع
پيكهاي شيوع كرونا ،تهران در شرايط مشابه
قرار ميگرفت .حاال هم در كنار 10شهرستان
اســتان تهران ،پايتخت به مجموعه شرايط
بحراني كرونا ،اضافه شد .با اينكه تا بعدازظهر
ديروز ،جز حضور كارمندان در ادارات ،جزئيات
بيشــتري از محدوديتهاي كرونايي اعالم
نشد ،اما براساس اعالم قبلي ،شهرهايي كه
وارد وضعيت قرمز ميشوند ،با محدوديتهاي
مشخصي روبهرو ميشوند كه مهمترين آنها
فعاليت كارمندان است .پس از آن تعطيلي
بازار و ممنوعيت برگزاري نماز جماعت ،مراسم
آيينيومذهبيو...توقففعاليتآموزشگاهها،
مدارس ،دانشگاهها و حوزههاي علميه قرار
ميگيرد .بخش ديگري از اين ممنوعيتها
به ترددهاي خودرويي تعلق ميگيرد ،به اين
صورت كه ورود خودروهاي شخصي با پالك
بومي از شــهرهاي قرمز به ديگر شهرهاي
كشــور و ورود خودروهاي شخصي با پالك
غيربومي به شهرهاي قرمز ممنوع ميشود.
براساس آمارهاي اعالمشده از سوي وزارت
بهداشت در يك هفته اخير (از جمعه 4تير تا
روز گذشته11تير)92هزار و567نفر در كشور
به كرونا مبتال شدهاند ،اين در حالي است كه
تعداد مبتاليان نسبت به هفته قبل آن ،حدود

13درصد افزايش پيدا كرده است .همچنين
در يك هفته اخير 1043نفر هم جانشان را از
دست دادند كه در مقايسه با فوتيهاي هفته
اولتيرماه،افزايش7درصديرانشانميدهد.
هر چند كه به تأكيد مسئوالن ،آمار فوتيها در
تهران كمتر از يك درصد است اما در يك هفته
اخير مراجعات سرپايي افزايش 15درصدي را
رقم زده است .هماكنون 11،شهر استان تهران
از جمله اسالمشــهر ،بهارستان ،پاکدشت،
پردیس ،تهران ،دماوند ،ری ،شــمیرانات،
فیروزکوه ،قرچک ،ورامین در وضعيت قرمز
كرونايي قرار گرفتهاند و روند افزايشي ابتال
و مراجعات ســرپايي در مركز استان مانند
ديگر شهرهاي كشور هم گزارش شده است.
انوشيروان محسنيبندپي ،استاندار تهران
هفته گذشته در جلسه ستاد مقابله با كرونا با
تأييد افزايش مراجعات بيماران سرپايي گفته
بود كه تهران بهتدريج وارد خيز پنجم ميشود
و بر همين اساس در شــهرهاي با وضعيت
قرمز ،محدوديتها اعمال و در ساير شهرها
نظارتهاتشديدميشود .حاالباورودتهرانبه
وضعيت قرمز ،نادر توكلي ،معاون درمان ستاد
فرماندهي مديريت بيماري كرونا در تهران،
در توضيح بيشتر به همشهري ميگويد« :با
توجه به گســترش بيماري و شيوع ويروس،
قرمزشدن مركز استان هم اجتنابناپذير بود.

با ادامه اين روند ،پيشبيني ميشود تهران
به زودي با پيك پنجم مواجه شود ».بهگفته
او ،در هفته گذشته موارد بستري و سرپايي
حدود 15درصد افزايش پيدا كرده اما مرگها،
كمتر از يك درصد است؛ چرا كه اكنون موج
افزايشي بيماري شــيب ماليمي دارد .اما با
افزايش تعداد مبتاليــان در روزهاي آينده
احتماال مرگومير هم افزايشي خواهد شد.
اين مسئول درباره ظرفيت پذيرش بيماران
در مراكز درماني هم توضيحاتي ميدهد« :با
توجه به روند كاهشي بستريها در 2ماه اخير
تعدادي از بخشهاي كرونايي آزاد شــد و به
پذيرش بيماران غيركرونايي اختصاص يافت.
اما با توجه به افزايش مراجعات ،اين بخشها
دوباره مركز بستري بيماران كرونايي خواهند
شد و مردم درصورت وجود هرگونه مشكلي
ميتوانند با شماره 6070براي پيگيري وضعيت
پذيرش بيماران تماس بگيرند ».توكلي درباره
اينكه آيا افزايش موارد بستري و مراجعات
سرپايي ناشي از شيوع كروناي جهشيافته
هنديياآفريقايياست،همميگويد«:رفتاري
كه اكنون از كرونا شاهد هستيم مربوط به انواع
ويروسهاي جهشيافته است .البته ما تغيير
در توالي ژني بيماري از بيمار نميگيريم ،چرا
كه اين كار براي همه بيماران منطقي نيست و
با قطعيت نميتوان درباره آن اظهارنظر كرد».

انرژيهاي پاك از نگاهي ديگر

زيرساختهاي توليد انرژيهاي تجديدپذير چه آسيبهايي به
محيطزيست و حياتوحش وارد ميكنند؟

ايران را سراسر برق گرفته است

نقشه انرژيهاي پاك روي كره زمين

مصرف انرژي در ايران شيب زيادي دارد .ما 10برابر ژاپن انرژي مصرف ميكنيم،
درحاليكه مانند چنين كشورهايي ،گامهاي اساسي در جهت استفاده بهينه
از ظرفيت منابع تجديدپذير مانند آب ،باد ،خورشيد ،گرماي زمين ،پسماندها
و حتي امواج و جزر و مد دريا برنداشــتهايم .اين در حالي است كه بسياري از
مناطق ايران مســتعد احداث نيروگاهها براي بهرهبرداري و اســتخراج انرژي
عظيم از طبيعت و تبديل آن به برق است .در شرايطي كه ايران با خاموشيهاي
گستردهاي مواجه است ،ميتوان با توسعه فناوريهاي اين حوزه از شدت مصرف
كاست و موجب توسعه همهجانبه در همه بخشها شد.

افزايش آلودگي در ســطح جهان و محدوديت منابع انرژيهاي فســيلي
موجب شده است تا استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در دستور كار بسياري
از كشورها قرار بگيرد ،هر چند هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در اين حوزه
فاصله بسياري وجود دارد اما براساس گزارش«معاونت بررسيهاي اقتصادي
اتاق تهران» ميتوان انتظار داشت تا ســال  ،۲۰۳۵تغيير تدريجي تركيب
سوختها ادامه داشته باشــد و منابع تجديدپذير ،انرژي هستهاي و نيروي
برقابي ( ،)hydroelectricنيمي از رشــد منابع انرژي را تا  ۲۱سال آينده
تامين كنند.

بهترين مناطق براي توليد انرژي پاك
كجاي نقشه ايران قرار دارند؟

گزارش «آمار ظرفيت انرژيهاي تجديدپذيــر  »2021كه در ماههاي اخير
از ســوي آژانس بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير منتشر شده است نشان
ميدهد كه در ســال 2020باوجود ركــود اقتصادي ناشــي از عالمگيري
كوويد 19-ظرفيت تامين انرژي از منابع تجديدپذير بيش از 260گيگاوات
ي گرفته است.
افزايش پيدا كرده و حدود 50درصد از ركورد سال 2019پيش 
بهطوريكه بيشاز 80درصد از كل توان الكتريســيته سال گذشته از منابع
ي خورشــيدي و انرژي بادي
تجديدپذير تامين شــده و اينميان سهم انرژ 
بيشاز 91درصد از كل انرژيهاي نو بوده است.
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يهاي تجديدپذير كدام
بهترينها و بدترينهاي جهان در توليد انرژ 
كشورها هستند؟
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توليد انرژي پاك مطالبه مردم ايران است
گفتوگو با مهندس «علي شبنورد» ،مديركل دفتر نظارت ،تعيين صالحيت و كنترل پروژه ساتبا
درباره وضعيت كنوني و جايگاه ايران در توليد انرژيهاي پاك
مرضيه ثمرهحسيني
روزنامهنگار

وابســتگي به ســوختهاي فســيلي (نفت،
زغالســنگ ،مازوت ،گازوئيــل و )...افزونبر
هزينههاي اقتصادي ،پيامدهاي زيستمحيطي
مخربي بهدنبال داشته؛ تغييرات اقليمي و گرمايش
زمينازاثراتمستقيممصرفسوختهايفسيلي
است كه بهزعم كارشناسان محيطزيست ،سبب
تغيير الگوي بارشها ،افزايــش درجه حرارت و
تبخير و رطوبت و تشديد خشكسالي ميشود.
در پي تشديد بحرانهاي زيستمحيطي ،اقبال
جهاني به انرژيهاي نو ازجمله انرژي خورشيدي،
بادي و آبي رو به افزايش است و پيشبيني ميشود
كه آينده از آن كشورهايي باشد كه در اين حوزه
ســرمايهگذاري كردهاند .در ايران ،ســازمان
انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري برق (ســاتبا)
وابسته به وزارت نيرو عهدهدار توسعه انرژيهاي
تجديدپذير و مديريت طرحهاي اين حوزه است.
براي بررسي ظرفيت نصبشــده انرژيهاي نو،
جايگاه ايران و نيز چشمانداز بهكارگيري اين نوع
از انرژيها در كشور با مهندس «علي شبنورد»،
مديركل دفتر نظارت ،تعيين صالحيت و كنترل
پروژه ساتبا ،گفتوگو كردهايم.

آقاي مهندس شــبنورد! در ابتدا
ميگوييد كه گسترش انرژ يهاي تجديدپذير
چه نتايج ملموسي بهدنبال دارد؟

امروزه تقريباً در همه كشورها ،هدفگذاري جهت
توســعه تجديدپذيرها صورت پذيرفته و اين منبع
انرژي اكنون گزينهاي براي تأميــن انرژي پايدار،
ســالم ،مقرونبهصرفه و حافظ محيطزيســت و
همچنين پايه و اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي
كشورها درنظرگرفتهميشود ،درحاليكه همزمان
در جلوگيــري از تغييرات آبوهوايــي و آلودگي
هوا بســيار تأثيرگذار اســت .بههميندليل ايران
نيز رويكرد اساســي نسبت به دســتيابي به توليد
برق از منابــع تجديدپذير را در دســتور كار خود
قراردادهاســت .موارد متعــددي نظير محدوديت
منابع فسيلي در توليد برق ،افزايش امنيت توليد و
عرضه انرژي ،پيكسايي شبكه ،كاهش آلودگيهاي
زيستمحيطي ناشي از نيروگاههاي فسيلي ،قابليت
توليد برق بهصورت پراكنده در ظرفيتهاي مختلف
(از چند كيلووات تا چندهــزار مگاوات) در مناطق
مختلف بهخصوص مناطق محروم ،اشتغالزايي و
توســعه ظرفيتهاي صنعتي جديد ،مشاركت در
طرحهاي كاهش انتشــار كربن و ...و نيز مهمترين
مزيت انرژيهــاي تجديدپذير ،تأثيــر بر كاهش
گازهاي گلخانــهاي و درنتيجه ســامت و بهبود
كيفيت زندگي اســت .طبق آمار سازمان بهداشت
جهاني12 ،درصد از كل نــرخ مرگومير ،مرتبط با
بيماريهاي ناشي از آلودگي هواست.
منابع انــرژي تجديدپذير رايج در
كشور كدامند و ظرفيت كنوني نيروگاههاي اين
بخش چگونه است؟

درمجموع ظرفيت منصوبه و سهم انواع نيروگاههاي
تجديدپذير در سبد انرژي كشور تا پايان خردادماه
ســالجاري878/93 ،مــگاوات بوده كــه انرژي
خورشيدي درمقايســه با ســاير انرژيهاي پاك
بيشترين ميزان توليد برق را داشته و نيروگاههاي
خورشــيدي (فتوولتائيك) بــه ظرفيت تجمعي
432/1مگاوات و با ســهم 49درصد در سبد انرژي
تجديدپذير از مرسومترين انواع تجديدپذيرهاست؛
در جايــگاه بعــدي ،انــرژي بــادي بــا ظرفيت
308/74مگاوات با ســهم 35درصد ،و در ادامه نيز
نيروگاههــاي برقابي كوچك بــا ظرفيت تجمعي
104/4مگاوات با سهم 11/9درصد ،بازيافت تلفات
حرارتي با ظرفيت 13/6مگاوات با سهم 1/55درصد،
زيســتتوده با ظرفيت 10/56مــگاوات و توربين
انبساطي با ظرفيت 9/6مگاوات با سهم 1/1درصد
در سبد انرژي تجديدپذير قرار دارند.
اقدامــات انجامشــده و همچنين
پروژههاي در دستاقدام در زمينه توسعه اين
حوزه چيست؟

براساس پيشبينيهاي انجامشده از سوي آژانس
بينالمللــي انرژيهاي تجديدپذيــر ()IRENA
در مورد نقشه راه توســعه انرژيهاي تجديدپذير

( ،)REmapســهم انرژيهــاي تجديدپذيــر تا
ســال ۲۰۳۰ميتواند به بيش از ۳۰درصد در سبد
انرژي جهان برسد .در راستاي دستيابي به توسعه
پايدار ،اقدامات مهمي در توسعه تجديدپذيرها در
كشــور صورت پذيرفته كه طي آن شــاهد رويداد
مهمــي در زمينه خريــد تضميني بــرق توليدي
منابــع تجديدپذير از بخــش غيردولتي بوديم كه
براســاس آن در نظام تعرفهاي جديــد ،برخالف
گذشته برق توليدي از منابع مختلف با قيمتهاي
متفاوتي خريداري ميشود؛ بهاينترتيب ،تعادلي
در ايــن عرصه ايجاد شــد تــا ســرمايهگذاران با
اطمينانخاطر بيشــتر و پذيرفتن ريســك كمتر
به اين حوزه ورود كرده و به فعاليــت بپردازند .در
اينطرح ،سرمايهگذاران داخلي و خارجي ميتوانند
برق توليدي خود را در قالب يك قرارداد 20ســاله
بهصورت تضميني به وزارت نيرو (ساتبا) بفروشند.
البته براي نيروگاههــاي بزرگمقياس پيشبيني
شــده كه از طريق مناقصه يك ظرفيت مشــخص
احداث شود .ســاتبا همواره پيگير اجراي تركيبي
از سياستهاي تشويقي بوده و مواردي نظير ايجاد
بستههاي سرمايهگذاري و ...را دنبال ميكند.
برنامههاي دردســتاقدام ســاتبا عمدتاً شــامل
توسعه نيروگاههاي تجديدپذير از طريق مشاركت
بخش غيردولتي ،بهبود بهــرهوري مصرف انرژي،
بوميســازي فناوريهاي مرتبط بــا نيروگاههاي
تجديدپذير در كشــور و صادرات برق تجديدپذير
اســت .اجراي اين برنامهها نقش مهمي بر تأمين
پايــدار تقاضــا ،درآمدزايــي موردنيــاز صنعت
تجديدپذير و اشتغالزايي در كشور خواهد داشت.
از اهداف تعيينشــده در برنامه توســعه كشور در
حوزه تجديدپذيرها ميتوان به ســهم حداكثري
در زمينــه احــداث نيروگاههــاي تجديدپذير و
پاك در مقيــاس مگاواتي ،احــداث نيروگاههاي
کوچکمقياس با مشــاركت حداكثــري مردم در
سراســر كشــور بهويژه در مناطق محروم ،احداث
نيروگاههاي تجديدپذير بخش غيردولتي (داخلي/
خارجي) در كشور بهمنظور صادرات برق توليدي و
همچنين استفاده از آنها در مراكز استخراج رمزارزها،
توسعه خصوصيسازي ،گسترش مشاركت و ارتقاي
توانمنديهاي بخشخصوصي ،كاهش آاليندهها
و تحقق اهداف حفاظت محيطزيست و سازگاري
زيســتمحيطي،افزايش ظرفيــت نيروگاهي با
اســتفاده از فناوريهاي جديــد و حمايت مؤثر از
توليدات داخلي اشاره كرد.
موانع بر سر راه تحقق برنامههاي اين
بخش چيست؟

با توجه به قيمت بسيار پايين عرضه برق در كشور
به مصرفكنندگان نهايي ،همواره محدوديتهايي
براي تأميــن منابع مالــي الزم بــراي خريد برق
تجديدپذير وجــود دارد ،بهخصوص اينكه افزايش
نوسانات نرخ ارز ،هزينه احداث و راهاندازي نيروگاهها
را بهرغم كاهش قابلتوجه هزينههاي سرمايهگذاري

در حوزه انرژيهاي تجديدپذير افزايش داده است.
نبود باور عملي به نياز كشــور به توسعه انرژيهاي
جايگزين مانع تحقق برنامهها در ايجاد ظرفيتهاي
نيروگاهي شــده اســت؛ رقابت نابرابر تعرفههاي
تعيينشــده در حوزه انرژيهــاي تجديدپذير با
حاملهاي انرژي (برق ،ســوخت ،حــرارت) كه از
يارانه دولتي بهرهمند هستند و واقعينشدن قيمت
برق براي مصرفكنندگان (اجرا نشدن كامل قانون
هدفمندي يارانهها) ،كه منجــر به توجيهناپذيري
اجراي پروژههاي انرژيهاي تجديدپذير وخصوصي
شــده،راهاندازي نشــدن بازار مبادله گواهيهاي
صرفهجويي انرژي/آاليندههاي زيســتمحيطي/
گازهــاي گلخانــهاي موضــوع آييننامــه بازار
بهينهســازي انرژي و محيطزيست و نيز مشكالت
جلب ســرمايههاي داخلــي و بهخصوص خارجي
بهدليل تحريمهاي ظالمانه و موانع مراودات پولي
و بانكي ،توسعه انرژيهاي تجديدپذير را با كندي
مواجه كرده .همچنين ،كمبود منابع مالي موجود
در كشور ،نبود امكان استفاده سرمايهگذاران احداث
نيروگاههاي تجديدپذير از تسهيالت ريالي صندوق
توسعه ملي طي سالهاي اخير شده بود كه البته با
جديت در حال پيگيري بوده و درصورت تحقق آن،
ترغيب بخشخصوصي و توسعه اين حوزه را شاهد
خواهيم بود.
شاهد سرمايهگذاري خوب كشورهاي
همسايه ازجمله عربستان ،امارات و تركيه در
توســعه انرژيهاي پاك هستيم .در اين زمينه
جايگاه ايران بين كشورهاي همسايه و جهان
كجاست؟

امــارات بهعنوان يكــي از پيشــگامان انرژيهاي
تجديدپذير با ســهم 7درصدي از ســبد انرژي آن
كشور به ظرفيت 2.3گيگاوات تا سال ،2020قصد
دارد اين سهم را به 21درصد در سال 2030افزايش
دهد .تركيه در اين زمينه پيشــرو بوده تا جاييكه
تاكنون بدون احتساب نيروگاههاي برقابي بزرگ،
12/5گيگاوات نيروگاههــاي تجديدپذير احداث
كــرده و درنظردارد تا ســال  ۲۰۲۳اين ظرفيت را
به  ۲۷گيگاوات برســاند .عربســتان درنظر دارد تا
سال۲۰30ميالدي50 ،درصد از توليد انرژي خود
را به تجديدپذيرها اختصاص دهــد .ايران تاكنون
بدون درنظرگرفتــن نيروگاههــاي برقابي بزرگ
880مگاوات نيروگاه تجديدپذيــر احداث كرده و
حدود 1500مگاوات نيز در دست احداث دارد.
س تجديدپذير در ايران و جهان در 4سال اخير
مقاي 
(ســال  :2016ظرفيت در جهان 1997گيگاوات
و در ايــران 333مــگاوات :2017 ،ظرفيــت در
جهان 2166گيــگاوات ،در ايــران 546مگاوات،
 :2018ظرفيــت در جهان 2342گيــگاوات ،در
ايــران 661مــگاوات :2019 ،ظرفيــت در جهان
2537گيگاوات ،در ايران 771مــگاوات و :2020
ظرفيــت در جهــان 2799گيــگاوات و در ايران
875مگاوات) بيانگر همگامبودن ايران با جهان در

اين حوزه است .با اينوجود ،بهدليل پتانسيل بسيار
باالي منابع مختلف انرژيهاي تجديدپذير در كشور
در مقايسه با ساير كشورهاي جهان ،الزم است از اين
منابع ارزشــمند به نحو بهينه جهت توسعه و رونق
اقتصادي استفاده شود.

چشــمانداز مســير انرژيهــاي
تجديدپذير در ايران را چگونه ميبينيد؟

با يك برنامهريزي
حسابشده در كمتر
از يك سال ميتوان
ظرفيتعظيم
نيروگاهي را روي
پشتبامهاي خانهها،
مراكز صنعتي،
ساختمانهاي
اداري و زمينهاي
باير نزديك به
خطوطپرپتانسيل
انتقال و توزيع برق
ايجاد كرد .از سوي
ديگر ،اين سامانهها
بيشترين تأثير را در
پيكساييشبكه
خواهند داشت ،چرا
كه باالترين توان
توليدي خود را در
ساعات 12تا 18ارائه
ميدهند

امروز در ايران يــك مطالبه عمومي بــراي توليد
برق پاك و استفاده از منابع خدادادي تجديدپذير
وجود دارد .از حيــث قانون نيز با وجــود قوانيني
مانند «اصالح الگوي مصرف»« ،تشــكيل سازمان
انرژيهــاي تجديدپذير و بهــرهوري انرژي برق»
(ســاتبا)« ،عضويت ايران در آژانــس بينالمللي
انرژيهاي تجديدپذير» (« ،)IRENAبرنام ه ششم
كمـــي تأمين برق از منابع
توسعه كشور» كه الزام ّ
تجديدپذير را بهوجود آورده و ســاير قوانين الزم،
كشور نيازمند اقدامات اجرايي سريعتر و مجدانهتر
از طريق ابزار سياستي مترقي و آزمودهشده است.
يكي از راهكارهاي جبران اين كمبود در كوتاهمدت،
توســعه تجديدپذيرها با اســتفاده از ظرفيتهاي
داخلي اســت .از داليلي كــه ميتوان بــراي اين
اولويتبندي برشمرد ،آن است كه نصب و راهاندازي
نيروگاههاي خورشــيدي كوچكمقياس در زمان
بسيار كمي امكانپذير اســت ،بهگونهايكه با يك
برنامهريزي حسابشده در كمتر از يك سال ميتوان
ظرفيت عظيــم نيروگاهي را روي پشــتبامهاي
خانهها ،مراكــز صنعتي ،ســاختمانهاي اداري و
زمينهاي باير نزديك به خطوط پرپتانسيل انتقال
و توزيع برق ايجاد كرد .از سويديگر ،اين سامانهها
بيشترين تأثير را در پيكسايي شبكه خواهند داشت؛
چرا كه باالترين توان توليدي خود را در ساعات 12تا
 18ارائه ميدهند كه شبكه براي تأمين برق بهدليل
ورود بارهاي سرمايشي با مشكل تأمين و انتقال برق
مواجه ميشــود .با توجه به آنكه نصب و راهاندازي
نيروگاههاي خورشيدي از پيچيدگي كمتري نسبت
به نيروگاههاي فســيلي برخوردار است ،نيروهاي
جوان و عالقهمنــد فني ميتواننــد در كوتاهمدت
آموزش ديده و مشغول بهكار شوند .البته آييننامهها
و روشهاي اجرايي بايد با توجه به تحوالت داخلي
و خارجي بهروزرساني شــده و راهكارهاي اجرايي
نوآورانهاي بــراي اجراي آنها تدوين شــود (مانند
مدلهاي قراردادي جديد و روشهايي مانند الزام
واحدهاي صنعتي به تأمين بخشي از برق مصرفي
از انرژيهاي پــاك و ...ازجمله پيشنهادهاســت).
فعالسازي ظرفيتهاي داخلي براي ساخت داخل
تجهيزات نيروگاههاي تجديدپذير نيز بايد با هدف
رونق توليد و اشتغالزايي مدنظر قرار گيرد .اينكار
ميتواند از طريق ارائه مشوقهاي تركيبي از سوي
وزارتخانهها و نهادهاي درگير (وزارتخانههاي صمت،
نيرو و نفت) در امر توليد صورت پذيرد .البته توليدات
داخلي الزاماً بايد از نظر كيفيت و قيمت قابلرقابت با
نمونههاي خارجي باشند.

این شماره

شنبه  12تیر  22 1400ذیالقعده 1442

شماره 8259

انرژ 
یپاک

یادداشت یک

ايران به روايت خورشيد
محمدحسن غفوري

عضو هيأترئيسه كميته تجديدپذير
سنديكاي صنعت برق

همين امروز اگر براي چند دقيقــه در فضاي بيرون
بايستيم ،آفتاب سوزان را در تهران و اغلب شهرهاي
كشور روي صورت خود احساس ميكنيم .همينطور اغلب ما در نقاط گوناگون
كشور شاهد وزش بادهاي شــديد بودهايم؛ نقاطي مانند منجيل در جاده تهران
به رشــت ،بادهاي سمت خراســان رضوي در جاده مشــهد يا بادهاي خواف و
خراسانجنوبي و همچنين بادهاي120روزه سيستان كه در جهان معروف هستند
و آسيابهاي بادي به جا مانده از هزاران سال قبل نشان از استفاده پيشينيان ما
از اين انرژي خدادادي دارد .منابع زمينگرمايي سرعين و مشكينشهر را مردم ما
ميشناسند ،و نيز استفاده از فضوالت حيواني براي گرمايش هزاران سال عموميت
داشته است.
سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه ما از اين انرژيهاي تجديدپذير كه در ايران
به وفور يافت ميشود ،چگونه و چه مقدار استفاده ميكنيم؟ درحاليكه اگر سفري
به كشور همسايه-تركيه -داشته باشيم ،هزاران آبگرمكن خورشيدي روي سقف
خانهها را ميتوانيم مشاهده كنيم و يا در كشــور آلمان شهروندان و روستائيان
تاكنون حدود 2ميليون نيروگاه خورشــيدي روي ســقف خانههايشان نصب
كردهاند .ظرفيت منصوبه برق تجديدپذير در ايران نزديك به 900مگاوات است.
اين در حالي است كه ظرفيت نصب شده نيروگاههاي تجديدپذير در تركيه به بيش
از 18هزار مگاوات و در پاكستان به بيش از 2هزار مگاوات رسيده است .سؤالي كه
مطرح ميشود اين است كه چرا ايران در توسعه انرژيهاي تجديدپذير از دنيا و از
كشورهاي همسايه عقب مانده است؟
طبق آمار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ،تاكنون ۸۲۲شهرك
و ناحيه صنعتي در كشور به بهرهبرداري رسيده و تعداد  ۴۶هزار قرارداد به احداث
واحد صنعتي منجر شده و در حال بهرهبرداري است .ما داراي حدودا ۱۲هزار هكتار
(۱۲۰ميليون مترمربع) سوله در اين شهركها و نواحي صنعتي هستيم كه با درنظر
گرفتن مفروضات و محدوديتهاي فني نظير ظرفيت انشعاب اين واحدها ،ظرفيت
فيدرها در شهركهاي صنعتي و زواياي قرارگيري سولهها حدود  ۱۲۰۰مگاوات
ظرفيت نيروگاه خورشيدي روي سقف صنايع قابلدستيابي است.
شهركهاي صنعتي امكان نصب حدود  ۱۲۰۰مگاوات نيروگاه خورشيدي را روي
سقف سولههاي صنعتي دارند و درصورت تحقق اين امر بازي «برد-برد-برد» براي
وزارت نيرو ،شركتهاي صنعتي و شــركتهاي فعال در حوزه برق خورشيدي
خواهد بود ،ضمن آنكه اين نيروگاهها ميتوانند كمك شاياني در «پيكزدايي» برق
در فصول گرم سال داشته باشند.
با توجه به تعداد ساختمانهاي مسكوني در ايران ،به راحتي امكان نصب بيش از
يكميليون نيروگاه خورشيدي خانگي با ظرفيت مجموع5هزار مگاوات روي سقف
ساختمانهاي مسكوني در كشور وجود دارد ولي تاكنون كمتر از 5هزار نيروگاه
خورشيدي خانگي نصب شده است.
مزارع (نيروگاهها) خورشيدي براي زمينهاي كشــاورزي كه از كمبود آب رنج
ميبرند ،ميتواند بهعنوان يك معيشت جايگزين درنظر گرفته شود .كشاورز به
جاي كاشت محصول ،مزرعه خورشيدي ميكارد و برق خورشيدي كشت ميكند
و براي 20سال به دولت ميفروشد و درآمد جايگزين كشاورزي بهدست ميآورد .به
اين ترتيب هم نياز برق كشور تامين ميشود ،هم از مصرف آب جلوگيري ميشود،
و هم معيشت جايگزين بهدست ميآيد.
به باور كارشناسان علت اصلي توسعه نيافتن انرژيهاي تجديدپذير در ايران ،ارائه
برق و گاز در ايران بهصورت يارانهاي است كه موجب نبود رقابتپذيري انرژيهاي
تجديدپذير در زمينه تامين برق و حرارت ميشود.
ايران با نزديك به 30ميليارد دالر يارانه انرژي (براســاس آخرين اصالح آژانس
بينالمللي انرژي) همچنان رتبه اول ارائهكننده يارانه انرژي در جهان را دارد .پس
از ايران كشور چين با 1.4ميليارد نفر جمعيت قرار گرفته است.
يارانه انرژي بهمعناي ارائه حاملهاي انرژي با قيمتي كمتر از قيمت واقعي است.
براي مثال تعرفه برق مشتركين با احتساب قيمت سوخت ،هزينه تبديل انرژي،
تلفات انتقال و توزيع ،به بيش از هزار تومان ميرسد ،ولي ميانگين تعرفه پرداختي
مشتركين كمتر از 150تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است .تعرفههاي برق
خانگي غيرواقعي و يارانهاي باعث توجيهناپذيري اقتصادي طرحهاي بهينهساز 
ي
مصرف در ســاختمانهاي ايران شده اســت .اين در حالي است كه شركتها و
متخصصان مستعد و توانمند بسياري در كشور براي اجراي طرحهاي بهينهساز 
ي
وجود دارند .همينطور در بخش انرژيهاي تجديدپذير نيز در دسترس بودن برق
بسيار ارزان و يارانهاي موجب توجيهپذير نبودن سرمايهگذاري در نيروگاههاي
خورشيدي در بخش خانگي و نيز در بخش صنعت كشور شده است .اين در حالي
است كه با توجه به كاهش قيمت شديد نيروگاههاي خورشيدي در 10سال اخير،
در بسياري از كشورهاي جهان اين نيروگاهها روي سقف ساختمانها نصب شده
و برق آن صرف مصارف داخلي ساختمان ميشود و ارزانتر از برق شبكه است.
خاموشي گسترده در بهار سالجاري كه بهدليل نبود سرمايهگذاري جديد و كافي
براي ايجاد نيروگاههاست ،به پرداخت نشدن مطالبات فروش برق نيروگاهها به
دولت برميگردد ،و اين خود ناشي از تعرفههاي برق يارانهاي و دريافت نكردن بهاي
واقعي برق توسط وزارت نيرو از مشــتركين است .بهعبارتي اگر سرنخ خاموشي
را بگيريم و دنبال كنيم ،باز به تعرفههاي يارانهاي برق ميرســيم .اين در حالي
است كه ايران داراي فارغالتحصيالن متخصص و توانمندي است كه ميتوانند با
ايجاد شركتهاي دانشبنيان و استارتآپها به توسعه فناوري و بازار انرژيهاي
تجديدپذير در كشور كمك كنند .زيستبوم (اكوسيستم) استارتآپي انرژيهاي
تجديدپذير كمكم در ايران در حال شكلگيري است و نويد آيندهاي روشن را در
اين زمينه ميدهد .تنها چيزي كه از دولت انتظار ميرود ،پرداخت نكردن يارانه به
سوختهاي فسيلي است كه زمينه را براي رقابت انرژيهاي تجديدپذير و ورود
به بازار تامين انرژي كشور فراهم ميكند .اكنون حدود 250شركت در زمينههاي
طراحي و مهندسي ،پيمانكاري ،تامين و توليد تجهيزات انرژيهاي تجديدپذير
در سراسر كشور فعاليت ميكنند و موجب ايجاد اشتغال براي حدود 20هزار نفر
شدهاند .اگر توسعه انرژيهاي تجديدپذير شتاب گيرد ،اين ظرفيت به راحتي به
بيش از 100هزار نفر ميرسد .اين اشتغال از اين جهت ارزشمند است كه نهتنها در
كالنشهرها بلكه ،بهصورت توزيع شده در استانها و شهرستانهاي كشور خواهد
بود .صادرات برق تجديدپذير به كشورهاي همسايه و نيز فروش برق تجديدپذير
به ماينرها ازجمله زمينههايي هستند كه اگر بالفعل شوند ،موجب ايجاد بازارهاي
جديد براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير ميشوند .از دولت انتظار ميرود زمينه
مناسب را براي ورود بخشخصوصي به آنها فراهم كند ،براي مثال ماينرها ملزم به
تامين درصدي از برق خود از انرژيهاي تجديدپذير شوند.
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بهترین مناطق برای تولید انرژی پاك ،كجای نقشه ایران قرار دارند؟

ایران را سراسر بـــرقگرفته است

انرژیهای پاك از نگاهی دیگر

زیرساختهای تولید انرژیهای تجدیدپذیر چه آسیبهایی به
محیطزیست و حیاتوحش وارد میكنند؟

گزارش «آمار ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر  »2021كه در ماههای اخیر از سوی
هدا عربشاهی
آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر منتشر شده است نشان میدهد كه در
روزنامهنگار
سال 2020باوجود ركود اقتصادی ناشی از عالمگیری كووید 19-ظرفیت تامین
انرژی از منابع تجدیدپذیر بیش از 260گیگاوات افزایش پیدا كرده و حدود 50درصد از ركورد سال2019
ی گرفته است .بهطوریكه بیشاز 80درصد از كل توان الكتریسیته سال گذشته از منابع تجدیدپذیر
پیش 
ی خورشیدی و انرژی بادی بیشاز 91درصد از كل انرژیهای نو بوده است.
تامین شده و اینمیان سهم انرژ 
مزایای توسعه منابع پاك انرژی بر كسی پوشیده نیست حال باید دید فناوریها و تجهیزاتی كه در تولید
این انرژیها بهكار میروند چه تأثیرات مخربی برجای میگذارند.

بسیاری از كشــورهای جهان امروزه باهدف كاهش
مصــرف انرژیهای فســیلی از منابــع پاكی چون
انرژیهای بادی ،خورشیدی و آبی استفاده میكنند.
اما بهنظر میرســد باوجوداینكه ایــن منابع پاك و
تجدیدپذیر هستند اما زیرساختهایی كه برای تولید
انرژی از آنها مورد استفاده قرار میگیرند آسیبهایی
به محیطزیست ،حیاتوحش و حتی تغییرات اقلیمی
وارد میكنند.
توربینهای بادی خشكی

كانادا یكی از كشورهایی اســت كه برای تولید برق
از انرژی باد بهره فــراوان میگیرد و برایمثال ،فقط
در ســال 2018این كشــور برق كافی برای مصرف
3/3میلیون خانه را ازطریق توربینهای بادی تامین
كرد .اما توربینهایی كه به تعداد زیاد در مزارع بادی
نصب میشوند سبب مرگ تعداد بسیاری از پرندگان
و خفاشها میشوند و بســیاری از موارد مرگ این
جانداران در اثر برخورد آنها به تیغههای توربینهای
بادی رخ میدهد .از اینرو ،گروهی از دانشــمندان
كانادایــی باهدف بررســی میزان مــرگ پرندهها و
خفاشها در مزارع بادی و یافتــن روشهایی برای
كاهش این آسیبها بهمدت یكدهه روی پروژههای
بادی اونتاریو مطالعه كردند و دریافتند كه هر توربین
بادی همهساله باعث مرگ حدود 5پرنده و 12خفاش
میشود .در سال 2018تعداد 2هزار و 577توربین
بادی در اونتاریو وجود داشت .بنابراین ،در اینسال
حدود 13هزارو400پرنــده و 30هزارو150خفاش
بهدلیل مزارع بــادی این منطقــه كانادایی قربانی
شدند .اما مرگ تنها آســیبی نیست كه توربینهای
بادی به این جانداران وارد میكند .بهطوریكه این
پژوهش نشــان داد كه مزارع بادی تأثیرات مخرب
غیرمستقیمی بر جمعیت پرندهها و خفاشهای بومی
منطقه هم میگذارند .برایمثال ،توسعه مزرعه بادی
میتواند سبب ازدسترفتن زیســتگاه این جانوران
شود و درنتیجه موجب شــود آنها به اجبار بهعنوان
گونه غیربومی وارد زیستگاه پرندگان و خفاشهای
مناطق دیگر شــوند .از دیگر تأثیرات غیرمســتقیم
این مزارع میتــوان به تغییر الگوهــای مهاجرت و
سایر رفتارهای این جانداران اشــاره كرد .از اینرو،
ســازمانهایی چون «انجمن انرژی بــادی كانادا»
و «ســازمان همكاری انرژی بــادی و خفاشها» در
آمریكا درحال توسعه روشهایی برای پیشگیری از
مرگ پرندهها و خفاشها هستند .البته این پژوهشها
نشان میدهد كه مرگ این جانوران در اثر برخورد به
توربینهای بادی هنوز بسیار كمتر از موارد مرگ آنها
به دالیل دیگر اســت و درحالیكه گربهها همهساله
بیــن  210تــا 3هزارو700میلیــون ،خطوط برق
حدود 175میلیون ،مزرعهداری حدود 67میلیون،
پنجرهها بین 97تا 196میلیون ،برجهای مخابراتی
حدود 6/8میلیــون ،خودروها و كامیونها بین 50تا
100میلیون و هواپیماها حدود 0/08میلیون پرنده
را میكشــند ،نرخ مرگ پرندگان در اثر برخورد به
توربینهای بادی حدود 0/02تــا 0/57میلیون در
سال در كل دنیاست.
توربینهای بادی دریایی

اما بهنظر میرسد كه نوع دیگری از توربینهای بادی
كه به نیروگاههای بادی دریایی یا دور -از -ســاحل
معروفاند در كنار تمــام مزایایی كه در تولید انرژی
دارند عالوهبر آسیبزدن به چشمانداز ساحل به دریا،
عوارض محیطزیستی بسیار بیشتری نسبت به مزارع
بادی خشكی برجای میگذارند .نخستین و مهمترین
تأثیر منفی این زیرساختها تخریب زیستگاه بستر
دریا و انباشت رسوب پیرامون پای ه این توربینهاست.
انباشت رسوبات موجب افزایش كدری آب ،تحریك
آالیندههــا و ازبینرفتــن منابع غذایــی جانداران
بیحركتی چون مرجانها ،اســفنجها و شقایقهای
دریایی میشود .ازسویدیگر ،كدری آب بر فتوسنتز

جلبكها و همچنین كاهش قدرت بینایی آبزیان اثر
میگذارد .آلودگی صوتی هم از دیگر تأثیرات منفی
توربینهای بادی دریایی است .این توربینها بیشاز
200دسیبل صدا تولید میكنند .این آلودگی صوتی،
رفتار ارتباطی و موقعیتیابی بسیاری از آبزیان بهویژه
نهنگها را مختل میكند.
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نیروگاههای برقابی

توســعه نیروگاههای برقابی شــامل سدهای عظیم
برقابی و نیروگاههای جریانی روزمینی در كل جهان
همچنــان روند افزایشــی دارد .هرچنــد این منبع
انرژی ســهم مهمی در تولید برق ایفــا میكند اما
نمیتوان تأثیــرات منفی این نیروگاههــا را نادیده
گرفت .مهمترین خسارتی كه سدها به محیطزیست
وارد میكنند اســتفاده از زمینهای پیرامون سدها
بهعنوان مخــزن ذخیــره آب اســت .بهطوریكه
برای مثــال ،نیــروگاه بــزرگ برقابــی بالبینا در
برزیل فقط بــرای عرضه 250مــگاوات برق بیشاز
2هزارو360كیلومترمربع را زیر آب برده است .زیرآب
بردن این زمینهــا بهمعنی از بین رفتن زیســتگاه
حیاتوحش و مهاجــرت اجباری آنهــا به مناطق
غیربومی میشود .ازســوی دیگر ،بسیاری از آبزیان
رودخانهای هم همهســاله با برخورد بــه تیغههای
توربینهای آبی كشته میشوند.
گرمای جهانی هم از دیگر مشكالت ناشی از توسعه
ســدهای برقابی اســت .بهطوریكه ،نیروگاههای
كوچك جریانی روزمینی بیــن 0/01تا 0/03پاوند
دیاكســیدكربن در هر كیلوواتســاعت ســاطع
میكننــد و میزان انتشــار از نیروگاههــای برقابی
بزرگ در مناطق نیمهخشــك حــدود 0/06پاوند
دیاكســیدكربن در هر كیلوواتســاعت اســت و
تخمینها نشــان میدهد كه گرمایش كره زمین در
اثر توسعه نیروگاههای برقابی در مناطق گرمسیری
و معتدل بســیار باالتر از این ارقام باشد .البته نباید
این نكته را نادیــده گرفت كه میزان تولید انتشــار
گرمایش جهانی برای تولید بــرق با گاز طبیعی بین
0/6تا 2پاوند دیاكسیدكربن برای هر كیلوواتساعت
و برق تولیدشده از زغالسنگ معادل 1/4تا 3/6پاوند
دیاكســیدكربن برای هر كیلوواتســاعت است.
بنابراین ،گرمایش جهانی در اثر توسعه نیروگاههای
برقابی نسبت به تأثیرات منفی این سدها در نابودی
زیســتگاههای حیاتوحش ،در درجه دوم اهمیت
قرار دارد.
صفحات خورشیدی

بهنظر میرســد كه صفحات خورشــیدی بهویژه در
مناطق بیابانی نقش مهمتــری در افزایش گرمایش
جهانی داشته باشند .درحقیقت ،سطح تیره صفحات
خورشــیدی تقریبا تمام نوری را كه به آنها میرسد
جذب میكند اما فقط حدود 15درصد از نور آفتاب
جذبشــده را به انرژی الكتریكــی تبدیل میكند و
مابقی آن بهصورت گرما به محیطزیست بازمیگردد.
این صفحات خورشــیدی معموال بســیار تیرهتر از
محیط طبیعی پیرامونشان هستند و بنابراین ،مزارع
وسیع صفحات خورشیدی انرژی بیشتری نسبت به
خاك جذب و آن را بهصورت گرما منتشــر میكنند
و این مسئله بهشــدت در افزایش دمای محیط تأثیر
میگذارد .برای مثال ،درصورتیكــه 50درصد این
صحرا تحت پوشــش صفحات خورشیدی قرار گیرد
افزایش دمــا در این منطقه 2/5درجه ســانتیگراد
بیشــتر میشــود .این گرمایشهمراه با جو زمین و
حركت اقیانوسها در سراســر سیاره پخش میشود
و متوســط دمای جهان را 0/39درجه ســانتیگراد
افزایش میدهد .اما تغییر درجه حرارت در تمام نقاط
كره زمین یكسان نیست .بهطوریكه مناطق قطبی
بیشتر از مناطق گرمسیری گرم میشوند و این مسئله
به ذوب یخهای اقیانوس در قطب شــمال و افزایش
سطح دریاها میانجامد.

بهنظر میرسد
كه صفحات
خورشیدی بهویژه
در مناطق بیابانی
نقش مهمتری
در افزایش
گرمایش جهانی
داشته باشند.
درحقیقت ،سطح
تیره صفحات
خورشیدی تقریبا
تمام نوری را كه
به آنها میرسد
جذب میكند
اما فقط حدود
15درصد از نور
آفتاب جذبشده
را به انرژی
الكتریكی تبدیل
میكند و مابقی
آن بهصورت گرما
به محیطزیست
بازمیگردد

هر یك از مناطق كشور بسته به شرایط محیطی و امكانات طبیعی ،شرایط احداث یكی از نیروگاههای پاك
مانند برقابی ،خورشیدی ،ژئوترمال (انرژی زمین گرمایی) ،بادی ،دریایی و زیست توده را دارند
مصرف انرژی در ایران شیب زیادی دارد.
خدیجه نوروزی
ما 10برابر ژاپن انرژی مصرف میكنیم،
روزنامهنگار
درحالیكه مانند چنین كشــورهایی،
گامهای اساسی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت منابع تجدیدپذیر مانند آب،
باد ،خورشید ،گرمای زمین ،پسماندها و حتی امواج و جزر و مد دریا برنداشتهایم.
این در حالی است كه بسیاری از مناطق ایران مســتعد احداث نیروگاهها برای

رودخانههای
پرآب،مستعد
احداثنیروگاه
توليدبرق

انرژی برقابی ،رتبه نخست
انرژیهای تجدیدپذیر را
دارد؛ گرچه مقدار ظرفیت
ایجادشده از آن بهعلت
كم شدن بارشها در هر
سال در حال كاهش است.
نیروگاههای برقابی هد
انرژی (هد ارتفاعی) در
رودخانه دائمی كشور كه
پشتشان سدی ساخته
میشود ،قابل احداث
هستند تا بتوان از طریق
آب پشت مخزن بهعنوان
هد انرژی استفاده كرد.
نیروگاه كارون ،3گتوند،
امیركبیر ،كرخه ،مالصدرا،
كوهرنگ ،سپیدرود،
زرینهرود ،سیمینهرود و...
ازجمله نیروگاههای برقابی
از نوع ارتفاعی هستند
كه 11درصد برق كشور
را تامین میكنند .این
نوع نیروگاههای برقابی
در هر نقطه از كشور كه
رودخانههای دائمی و پر
آب دارای سد وجود داشته
باشد،قابل احداث هستند.

بهرهبرداری و استخراج انرژی عظیم از طبیعت و تبدیل آن به برق است .در شرایطی
كه ایران با خاموشیهای گستردهای مواجه است ،میتوان با توسعه فناوریهای
این حوزه از شدت مصرف كاست و موجب توسعه همهجانبه در همه بخشها شد.
در ادامه به نقاطی كه امكان احداث نیروگاههای پاك مانند برقابی ،خورشــیدی،
ژئوترمال (انرژی زمین گرمایی) ،بادی ،دریایی و زیســت توده وجود دارد اشاره
میكنیم.

رشتهكوههایالبرز و زاگرس،
مستعداحداثنیروگاهبادی

26منطقه كشور با باد متوسط 6متر بر ثانیه
و در برخی مناطق باد مدام و مناسبتری
برای تولید برق وجود دارد .در بررسیهای
مطالعاتی روی 26منطقه كشور طبق برآورد
میتوان 6500مگابایت برق با احداث
نیروگاههای بادی تولید كرد .بسیاری از
مناطق كشور مانند ارتفاعات شمال غرب
كشور مثل منجیل و مناطق حدفاصل بین
دورشته كوه البزر و زاگرس و شهرهایی مانند
قزوین ،خراسان رضوی ،تبریز ،اصفهان و میانه
مستعد ساخت نیروگاههای بادی هستند .با
تهیه اطلس باد كشور میشود مكانیابیهای
درست و دقیقی در این زمینه انجام داد.

همهجایكشورمستعداحداثنیروگاهزیستتوده

یكی از انواع انرژیهای تجدیدپذیر ســوخت زیســتی ( )biofuelاست كه به سه
صورت جامد ،مایع و گاز میتواند مورد اســتفاده قرار گیرد .ماهیت سوخت زیستی
به گیاهان برمیگردد و همین امر موجب تجدیدپذیربودن آن میشود .در سالهای
اخیر محبوبیت سوختهای زیستی بهدلیل افزایش قیمت نفت و نیاز به تأمین امنیت
انرژی ،افزایش یافته است اما سهم استفاده از انرژی زیست توده در صنعت برق كشور،
بسیار جزئی است .در شهرهایی كه سیستم جمعآوری فاضالب و ضایعات كشاورزی
دارند استخراج این انرژی امكانپذیر است .درصورت فراهمكردن فناوریهای الزم این
امكان در همه شهرهای كشور وجود دارد .در این روش ضایعات كشاورزی ،مواد غذایی
و حتی فاضالبها را در محیطهای خاصی جمع میكننــد و با تولید گاز متان برای
تولید برق ،انرژی ایجاد میكنند كه عالوه بر تولید برق از آلودگیهای زیستمحیطی
هم جلوگیری میكند.

چشمههایآب
گرم،مستعداحداث
نیروگاهژئوترمال

944نقطه
مستعداحداث
نیروگاهجریانی

نیروگاه برقابی جریانی معموال كوچك
است و آب توسط یك كانالكشی
كوچك از رودخانه منحرف میشود
و به این نیروگاه میرسد و دوباره
به رودخانه برمیگردد .در كشور ما
هم امكان ایجاد این نیروگاههای
كوچك بهویژه در مناطق غرب و
جنوب غربی در روی رودخانههای
دائمی كمآب و پرآب و حتی مسیر
شبكههای آبیاری وجود دارد .در
ایران بیش از  2500منطقه جهت
احداث این نیروگاهها شناسایی شده
و  944نقطه با ظرفیت 1.4میلیون
كیلووات مناسب تشخیص داده شده
كه حدود 49منطقه از آن با ظرفیت
4575644،كیلووات در استان
خوزستان واقع است.

دریایعمانوخزر،
مستعداحداثنیروگاه
موجآبی

انرژی موج ،انرژی تجدیدپذیر است
و معموالً نسبت به انرژی باد بیشتر
قابل تولید است .نیروگاههای برقابی
امواج دریا از نوسانات امواج دریاها
انرژی تولید میكنند .این فناوری
هم هنوز در كشور ما بهكار گرفته
نشده اما این نیروگاهها در چابهار در
استان سیستان و بلوچستان ،سواحل
دریای خلیجفارس ،دریای عمان و
خزر و هم در دریاچههای بزرگی كه
امواج مخصوص دارند قابل احداث
هستند .ایران با توجه به اینكه در
معرض جبهههای هوایی متفاوتی
است ،توانایی تولید موج را درسواحل
شمالی و جنوبی دارد .هر یك از این
مناطق دارای خصوصیات متفاوتی
است كه نیازمند تهیه یك اطلس
كامل است.

استانهایكویریمستعداحداثنیروگاهخورشیدی

ایران دارای پتانسیلهای عظیم انرژی خورشیدی است .تابش خورشید قدرت تولید 4كیلووات ساعت برق
در هر مترمربع را دارد كه این میزان باالتر از میانگین تولید در اتحادیه اروپاست .نیروگاههای خورشیدی
باید در مناطقی احداث شوند كه انرژی خورشــیدی در آن مناطق در تمام فصول سال وجود دارد .تمام
استانهای كویری ایران بهویژه استانهای جنوب ،شرق و جنوبشــرقی كشور مانند خراسان جنوبی،
فارس ،بوشهر ،دشتها و تمام كویرهای ایران مانند دشت كویر ،لوت ،ریگجن ،بافق و گندم بریان مستعد
احداث نیروگاه خورشیدی هستند .البته با ذكر این نكته كه این مناطق درگیر مشكالتی مانند ریزگردها و
ریگهای روان نباشند .در برخی كشورها مانند چین روی دریاها هم نیروگاه خورشیدی احداث میكنند
تا در مقیاس وسیع عالوه بر استفاده از انرژی خورشیدی از تبخیر آب دریاها هم جلوگیری شود.

انرژی زمین گرمایی ،حرارتی
است كه از زیرسطح زمین بهدست
میآید .این انرژی میتواند برای
اهداف گرمایشی و سرمایشی
یا تولید برق پاك مورد استفاده
قرار گیرد .نیروگاه ژئوترمال را
میتوان در مناطق یا استانهای
دارای چشمههای آب گرم و
آبفشانها مانند آذربایجانغربی
و شرقی ،اردبیل ،مازندران،
بوشهر ،ایالم ،لرستان ،مركزی،
همدان و بندرعباس احداث كرد.
پتانسیل انرژی زمین گرمایی در
منطقه تفتان -بزمان ،بیرجند –
فردوس ،نایبند ،تكاب هشترود،
خور-بیابانك ،اصفهان  -محال،
رامسر ،بندرعباس  -میناب،
بوشهر – كازرون و الر و بستك
بسیار باالست .با ساخت 3نوع
نیروگاه خشك ،بخار حاصل از آب
داغ و تركیبی (بخار و آب داغ)
میتوان انرژی زمین گرمایی را به
برق تبدیل كرد.

خلیجفارس،
مستعداحداث
نیروگاه
جزر و مدی

نیروگاههای برقابی
دریایی از نوع جزر
و مدی برای تولید
برق از باالرفتن و
پایینآمدن روزانه آب
اقیانوس بهدلیل پدیده
جزر و مد استفاده
میكنند .هنوز در
كشور ما با وجود
داشتن كیلومترها مرز
آبی از این فناوری بهره
الزم برده نمیشود.
امكان احداث این نوع
نیروگاههای برقابی
در منطقههایی مانند
رودخانه بهمنشیر در
كنار خلیجفارس كه
جزر و مد دریا زیاد
است وجود دارد .خور
موسی در نزدیكی بندر
امام ،سواحل خوزستان
و منطقه خوران
حدفاصل جزیره قشم
و سرزمین اصلی هم از
مناطق مناسب برای
استحصال انرژی از
دریا هستند.
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این شماره

انرژیپاک

وضعیت مولدان تجدیدپذیر جهانی

سناریوهای پاك ایران تا سال 2030

تا پایان ســال 2019مجموع انرژی تولیدشــده از منبع تجدیدپذیر
انرژی باد در جهان بیش از هزار و 429تراوات ســاعت بوده اســت .از
این میزان بیش از 514تراوات ســاعت به منطقه آســیای پاسیفیك،
بیش از 461تراوات ســاعت به اروپا1.16 ،تراوات ساعت به خاورمیانه
و 0.36تراوات ساعت به ایران اختصاص داشته است .همچنین میزان
تولید بــرق از منابع برقابی در جهــان بیش از  4هــزار و 300تراوات
ســاعت بوده اســت كه بیش از هزار و 783تراوات ســاعت از آن در
آسیایپاسیفیك ،هزار و 355تراوات ساعت آن در چین714 ،تراوات
ســاعت آن در آمریكای مركزی و جنوبی676 ،تراوات ســاعت آن در
آمریكای شمالی632 ،تراوات ساعت آن در اروپا33.30 ،تراوات ساعت
آن در خاورمیانه و 21.95تراوات ساعت آن در ایران تولید میشود .انرژی
خورشیدی ،كمترین ســهم از تولید جهانی را دارد .مجموع برق تولید
شده از منابع خورشیدی در جهان بیش از 844تراوات ساعت بوده است
كه بیش از 393تراوات ساعت آن در آسیا ،بیش از 261تراوات ساعت
آن در چین ،بیش از 154تراوات ساعت آن در اروپا ،بیش از 11تراوات
ساعت آن در خاورمیانه و 0.24تراوات ساعت آن در ایران تولید میشود.

انقالب صنعتی در جهان باعث شــد كه تركیب انرژی در
سمیرا مصطفینژاد
بیشتر كشورها تحت سلطه سوختهای فسیلی باشد .این
روزنامهنگار
سلطهگری سوختهای فســیلی بر اقلیم جهان و سالمت
بشر بهشدت تأثیر گذاشت .سهچهارم تولیدات گازهای گلخانهای در جهان ناشی از مصرف
سوختهای فسیلی برای تولید انرژی است و در عین حال سوختهای فسیلی ،منشا بخش
بزرگی از آلودگی هوا در كشــورهای مختلف هستند؛ معضلی كه ساالنه منجر به بروز بیش
از 5میلیون مرگ زودهنگام در جهان میشــود .برای كاهش تولید دیاكسیدكربن ،جهان
به حركت سریع بهســوی منابع كم كربن یا بدون كربن انرژی نیاز دارد؛ یعنی فناوریهای
هستهای و تجدیدپذیر .انرژی تجدیدپذیر نقشی كلیدی در كربنزدایی از نظام انرژی جهان
در سالهای پیشرو دارد .اما سؤال اینجاســت كه در حال حاضر كشورهای مختلف تا چه
اندازه به جایگزینی منابع فســیلی با منابع تجدیدپذیر پرداختهاند؟ ایران بهعنوان یكی
از كشورهای درحال توسعه در جهان ،اگرچه به كندی اما درحال توسعهدادن منابع انرژی
تجدیدپذیر است .براساس آمارهای موجود مجموع برق حاصل از نیروگاههای تجدیدپذیر
در كشور در مقایسه با حجم باالی مصرف بسیار ناچیز است اما مسئوالن وعده توسعه بیشتر

بررسی وضعیت تولید انرژیهای پاك در ایران نشاندهنده سهم 920مگاواتی از ظرفیت
1090گیگاواتی منابع انرژی تجدیدپذیر است

ظرفیتهای ایران در سالهای آینده را دادهاند .جایگاه ایران و بیشتر كشورهای خاورمیانه در
رتبهبندیهای تولید انرژی پاك در جهان چندان خوشایند نیست .براساس دادههای پایگاه
 ourworldindata.orgتا سال  2019حدود 11درصد از انرژی اولیه جهان (انرژی قابل دسترس
در طبیعت پیش از تبدیل و مهندسیشدن توسط انسان) از منابع تجدیدپذیر تامین شده
است .همچنین كشورهای ایسلند ،نروژ ،كانادا ،سوئد ،نیوزیلند ،اتریش ،فنالند ،سوئیس و
دانمارك بهترتیب از باالترین سرانه تولید انرژی تجدیدپذیر برخوردار بودهاند .ایران با سرانه
كمتر از یك مگاوات ساعت ،رتبه چندان قابلقبولی در فهرست سرانه تولید انرژی پاك در
جهان ندارد .این درحالی اســت كه ظرفیت حقیقی ایران برای تولید انرژی تجدیدپذیر به
واسطه بافت و موقعیت جغرافیایی آن بسیار باالست .این ظرفیت باال در پژوهشهای علمی
متعددی مورد بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه به یكی از این پژوهشها كه در سال 2017توسط
محقق ایرانی ،آرمان آقاحسینی ،محقق دانشكده ســامانههای انرژی در دانشگاه LUT
فنالند انجامشده ،پرداخته خواهد شد؛ پژوهشی كه ظرفیت 100درصدی تولید انرژیهای
تجدیدپذیر ایران را در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار داده است و در هر دو سناریو،
ظرفیت محاسبهشده بسیار باالتر از چیزی است كه امروز در كشور تولید میشود.

وضعیت فعلی ایــران در تولید انرژی تجدیدپذیر براســاس
گزارشهای رسمی

براســاس آخرین گزارش رسمی كه در اسفند ســال 99توسط سازمان
انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران از ظرفیت نیروگاههای انرژی
تجدیدپذیر در كشور منتشر شــده ،ظرفیت نصبشده انرژیهای پاك
در ایران به بیش از 920مگاوات رســیده اســت .این حجم از انرژی پاك
تولیدشــده باعث كاهش مصرف یك میلیارد و 679میلیون مترمكعبی
سوختهای فســیلی برای تولید برق در كشــور و همچنین در مصرف
1300میلیون لیتر آب صرفهجویی شده است .از سوی دیگر ،نیروگاههای
انرژی تجدیدپذیر در كشور مانع از انتشــار 25هزار تن آالینده محلی در
كشور شــدهاند .تعداد نیروگاههای خورشیدی مقیاس كوچك در كشور
5هزار مورد اعالم شده كه ظرفیت تولید برق در آنها69هزار و320كیلووات
(0.06گیگاوات) است .همچنین آمارهای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری برق ایران نشان میدهد كه 49درصد از نیروگاههای تجدیدپذیر
كشور ،نیروگاههای خورشیدی هستند34 ،درصد از آنها را نیروگاههای
بادی تشكیل دادهاند12 ،درصد آنها نیروگاههای برقابی كوچك ،یكدرصد
نیروگاههای زیستتوده 2 ،درصد بازیافت حرارتی و 2درصد توربینهای
انبساطی هســتند .ایران در تالش اســت با تخصیص برق حاصل از این
نیروگاهها به استخراج رمزارزها ،به توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران
كمك كند .حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران اگرچه در ســالهای
اخیر رو به افزایش گذاشته است ،اما در مقیاس منطقهای و جهانی بسیار
كوچك است .با یك برآورد سرانگشتی میتوان حجم برق پاك تولید شده
در ایران با استفاده از ظرفیت نصب شده انرژیهای تجدیدپذیر در كشور
را محاسبه كرد .براساس گفته شركت توزیع نیروی برق ،متوسط مصرف
برق ماهانه یك خانوار تهرانی در فصلهای پرمصرف 300كیلووات ساعت
است؛ یعنی در هر ساعت از یكماه 0.41كیلووات انرژی مصرف میشود.
این به آن معنی اســت كه مجموع تولید برق خورشیدی در كشور ،برابر
69هزار و 320كیلووات (كیلووات میزان توان مصرفی و كیلووات ساعت
واحد اندازهگیری مصرف انرژی در یك ساعت است) میتواند درماه برق
مورد نیاز بیش از 166هزار خانوار تهرانی را تامین كند و مجموع ظرفیت
نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر در كشور پاسخگوی تامین برق ماهانه
بیش از 2میلیون و 200خانوار تهرانی خواهد بود .با توجه به اینكه براساس
آخرین سرشماری در سال95بیش از 4میلیون خانوار تنها در بخش شهری
تهران سكونت داشــتهاند ،این میزان انرژی برق مورد نیاز كمتر از نیمی
از خانوارها تنها در بخش شــهری تهران را تامین خواهد كرد .البته نباید
فراموش كرد كه تقریبا هیچ كشوری در جهان تاكنون نتوانسته بهصورت
100درصدی برق مورد نیاز كل جمعیت خود را از محل انرژیهای پاك و
تجدیدپذیر تامین كند .در خوشبینانهترین حالت ممكن ،در وضعیتی كه
با مدیریت درست و برنامهریزی دقیق از تمامی ظرفیتهای موجود كشور
برای تولید انرژی تجدیدپذیر اســتفاده شود ،حداكثر انرژی تجدیدپذیر
تولیدشده در ایران توسط محققان 1090گیگاوات تخمین زده شده است.

نمايي از سد منجيل؛ نيروگاههاي برقابي از منابع مهم توليد انرژيهاي تجديدپذير هستند.

دو سناریو برای تجدیدپذیرشدن منابع انرژی ایران تا سال 2030

تأثیر مخرب سوختهای فسیلی بر محیطزیست ،محدودیت منابع
طبیعی و افزایش تقاضا برای انرژی در سرتاسر جهان باعث شده تا
منابع انرژی تجدیدپذیر بیش از هر زمانــی در جهان اهمیت پیدا
كند .پژوهشگری ایرانی با تمركز بر اهمیت این منابع پایدار انرژی
در آینده جهان ،در پژوهشی كه در سال 2018منتشر شده است ،به
تحلیل ظرفیتهای ایران برای تبدیل شدن به كشوری كامال متكی

بر منابع پاك انرژی تا سال 2030پرداخته است .آرمان آقاحسینی،
پژوهشگر دانشــگاه  LUTدر این پژوهش به همراه همكارانش دو
سناریو برای ایجاد سیستمی كمهزینه و تماما مبتنی بر انرژی پاك
در ایران ارائه كرده است .این سناریوها براساس محاسباتی كه درباره
مجموعه بهینه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر ،تجهیزات كمهزینه
انرژی ،تركیبــی از ظرفیتها و وضعیتهای عملیاتی انجامشــده
و همچنین بررسی نقش فناوریهای ذخیرهســاز انرژی در ایران
ارائه شدهاند .سناریوی اول كل كشــور را در بر میگیرد و براساس
آن تولید انرژی تجدیدپذیر و فناوریهای ذخیرهساز كل كشور را
پوشش میدهند.
در سناریوی دوم یا سناریوی تركیبی برق تولید شده از منابع پاك
انرژی عالوه بر تامین برق مورد نیاز بخش انرژی كشــور ،برق مورد
نیاز بــرای نمكزدایی از آب و تجزیه گازهــای صنعتی هم از محل
منابع تجدیدپذیر را تامین خواهد كرد .براساس این سناریو ،تركیب
بخشهای مختلف انرژی هزینه تولید برق را از 45.3یورو بر مگاوات
ساعت به 40.3یورو بر مگاوات ساعت خواهد رساند .آقاحسینی در
این پژوهش نشان داده است كه ایجاد سامانه تماما تجدیدپذیر انرژی
برای ایران یك گزینه سیاستگذاری كامال حقیقی بهنظر میرسد.

حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران اگرچه
در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است،
اما در مقیاس منطقهای و جهانی بسیار كوچك
است .با یك برآورد سرانگشتی میتوان حجم
برق پاك تولید شده در ایران با استفاده از
ظرفیت نصب شده انرژیهای تجدیدپذیر در
كشور را محاسبه كرد .براساس گفته شركت
توزیع نیروی برق ،متوسط مصرف برق ماهانه
یك خانوار تهرانی در فصلهای پرمصرف
300كیلووات ساعت است؛ یعنی در هر ساعت از
یكماه 0.41كیلووات انرژی مصرف میشود
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رایجترین منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران

براساس این پژوهش ،انرژی آبی اصلیترین منبع انرژی تجدیدپذیر
در كشــور به شــمار میرود و ظرفیت نصب شــده در آن حدود
11گیگاوات است .ایران یكی از اصلیترین تولیدكنندگان انرژی
آب میان كشــورهای منا (كشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)
بهشمار میرود .پس از انرژی آبی ،انرژی باد رایجترین شكل انرژی
تجدیدپذیر در ایران است .موقعیت مناسب جغرافیایی كشور كه در
بیشتر مناطق آن فشار هوای پایینی وجود دارد در كنار اقلیم متنوع،
باعث شده تا طی ماههای تابســتان و زمستان جریان بادی خوبی
در كشور وجود داشته باشد .قابلیت و ظرفیت تولید انرژی از باد در
بعضی مناطق ایران مانند تهران ،منجیل ،سیســتان و بلوچستان،
زابل و سمنان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و نتایج ارزیابیها نشان
از وجود تراكم مناسب انرژی برای بهرهبردن از انرژی باد در ایران
دارند .ایران همچنین در ســال 2010در میان كشــورهای منا با
تولید 92مگاوات انرژی بادی رتبه اول را بهدســت آورده است .در
ســال 2014نزدیك به 27مگاوات ظرفیت نصبشده انرژی بادی
به نظام انرژی كشــور افزوده شد .انرژی خورشــیدی ،منبع دیگر
انرژی تجدیدپذیر در ایران هم در سالهای اخیر رشد قابل توجهی
داشته اســت .اصلیترین محل تولید انرژی خورشیدی در ایران
صفحات خورشیدی و نیروگاههای برق خورشیدی گرمایی متمركز
هستند .ظرفیت تولید برق با كمك صفحات خورشیدی در ایران
بهدلیل داشتن 300روز آفتابی در سال در دوسوم مساحت كشور
و همچنین متوسط 2200كیلووات ساعت تابش نور خورشید در
ازای هر مترمربع از مساحت كشور بسیار باالست .ایران و مقدونیه
در سال 2010آغاز به ایجاد نیروگاههای برق خورشیدی گرمایی
متمركز در منطقــه منا كردند و ســهم این نیروگاههــا در تولید
انرژی پاك درحال افزایش بود .با وجــود این فناوری نیروگاههای
خورشیدی متمركز در ایران توســعه چندانی پیدا نكرد و تا سال
2015تنها یــك درصد از كل تولیــد برق در ایــران را از آن خود
ساخته بود .اصلیترین دلیل توقف توســعه این منبع انرژی ،وفور
و ارزانبودن سوختهای فسیلی و باالبودن نرخ یارانه انرژیهای

غیرتجدیدپذیر در ایران اســت .در كف ظرف تولید انرژی ایران،
تولید انرژی از زیســتتوده ،تبدیل زباله به انــرژی و انرژی زمین
گرمایی است.
با توجه به اینكه ایران روی كمربند خشــك زمین واقع شده است،
یكی از كشورهای كمآب زمین به شــمار میرود70 .درصد از ایران
خشك یا نیمهخشك است و تخمین زده شده است كه تا پایان سال
2021مجموع سرانه حجم ســاالنه منابع آبی تجدیدپذیر در ایران
به 800مترمكعب خواهد رسید كه بســیار كمتر از آستانه جهانی،
1000مترمكعب اســت .نمكزدایی از آب دریا یكی از راهكارهایی
اســت كه برای رفع این مشــكل در پیشروی ایران قــرار دارد ،از
اینرو ایران زمینه مناســبی برای نصب مراكز نمكزدایی مبتنی بر
انرژیهای پاك دارد.
حد باال و حد پایین ظرفیت تولید انرژی پاك در ایران

در این پژوهش حد باالی ظرفیت تولید انرژی پاك در ایران براساس
محدودیتهای موجود در اســتفاده از زمین در ایــران و همچنین
تراكم ظرفیت تولید انرژی محاسبه شده است .حداكثر فضایی كه در
ایران میتوان به تجهیزات تولید برق خورشیدی و بادی مجهز كرد،
بهترتیب 6و 4درصد از مساحت كل كشور درنظر گرفته شده است.
تراكم ظرفیت در این پژوهش برای صفحات خورشیدی تكمحوری
زاویهدار 75مگاوات بــر كیلومترمربع ،بــرای نیروگاههای متمركز
خورشــیدی 225مگاوات بر كیلومترمربع و برای نیروگاههای بادی
8.4مگاوات بر كیلومترمربع درنظر گرفته شــده اســت .حد پایین
ظرفیت تولید انرژی پاك در ایران ظرفیت نصبشــدهای است كه
هماكنون در كشــور وجود دارد .براســاس محاســبات انجامشده
در این پژوهش كمینه تولید انرژی خورشــیدی در ایران تا ســال
 2017با استفاده از پنلهای خورشــیدی 58.3مگاوات ،انرژی باد
120مگاوات ،انرژی آبــی جریانی 142.3مــگاوات و انرژی برقابی
13هــزار و 996.9مگاوات بوده اســت .اما ایران از ظرفیت بســیار
باالتری برای تولید انواع انرژیهای پاك برخوردار اســت .براساس
مجموع محاسبات آقاحسینی در دوســناریوی مطرح شده در این
پژوهش ،ایران تا سال 2030میتواند با استفاده از فضایی به مساحت
1648هزار كیلومترمربع با كمك گرفتن از نیروگاههای خورشیدی
متمركز ،پنلهای خورشیدی ،نیروگاههای بادی ،منابع آبی جریانی
و منابع برقابی درمجموع 1270گیگاوات انرژی تولید كند .براساس
ســناریوی دوم یعنی ســناریوی تركیبی ،حدباالی ظرفیت تولید
انرژی تجدیدپذیر در ایران 1090گیگاوات و براســاس ســناریوی
اول حدباالی ظرفیت 180گیگاوات خواهد بود .این ارقام حد باالی
ظرفیت قابل نصب انرژیهای تجدیدپذیر در ایران براساس محاسبات
آقاحسینی در این پژوهش هســتند و باید درنظر گرفت كه مواردی
مانند نیروگاههای متمركز خورشیدی در ایران هنوز توسعه چندانی
نداشتهاند .همچنین واحد اندازهگیری برای حدباالی ظرفیت تولید
ایران برای نیروگاههای خورشیدی متمركز ،گیگاوات حرارتی و برای
بقیه فناوریها گیگاوات الكتریكی درنظر گرفته شده است.
با توجه به كل میزان مصرف برق در كشــور در ســال 99كه حدود
59گیگاوات بوده است و پیشبینی میزان مصرف كه براساس فرضیه
عدماصالح الگوی مصرف انرژی در كشــور تا سال 1405انجام شده
است ،یعنی 73.5گیگاوات100 ،درصد ظرفیت تولید انرژی پاك در
ایران بســیار فراتر از نیاز انرژی در این كشور است .مجموع حدباالی
تولید انرژی تجدیدپذیر در سناریوی دوم آقاحسینی در ایران بیش از
1090گیگاوات است ،یعنی اگر ایران تا سال 2030بتواند از 100درصد
ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر خود اســتفاده كند ،برق تولید شده
از این شــیوه حدود 18برابر بیشــتر از انرژی مورد نیاز یك سال در
كشور (ســال  )99و بیش از هزار و 200برابر مجموع ظرفیتتولیدی
نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر نصب شده در ایران خواهد بود .همچنین
براساس جدیدترین گزارش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر ،ظرفیت
عملی نیروگاههای تجدیدپذیر كشور هنوز به یك گیگاوات نرسیده
اســت و این نشــان از فاصله زیاد تولید كنونی انرژی پاك در ایران تا
دســتیابی به تولید با ظرفیت كامل و 100درصــدی دارد .حدباالی
تولید انرژی پاك در ایران در مقایسه با حد پایین محاسبهشده در این
پژوهش بیش از 76برابر بیشتر است.
در بخش دیگری از این پژوهش آقاحسینی نشان داده است كه هزینه
تراز شده تولید برق در سناریوی دوم پژوهش 11درصد كاهش خواهد
داشت زیرا تمامی هزینههای ترازشده تخمین زده شده كاهش پیدا
خواهند كرد .براســاس این پژوهش ،افزایش بهكار گرفتن از انرژی
خورشیدی و بادی كمهزینه برای تولید سوخت گازی یا اس ان جی،
افزایش انعطافپذیری ســامانه انرژی در كشور و بهرهبرداری كارآمد
از فناوریهای ذخیرهســاز انرژی منجر به كاهش قابل توجه هزینه
ترازشده برای تولید اولیه برق خواهد شد.
حل معضل كمآبی با تامین آب تجدیدپذیر

در بخش دیگری از پژوهش با اشاره به معضل كمبود آب و خشكسالی
در ایران ،به تأثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در نمكزدایی
كمهزینه از آب دریا و تامین آب شــیرین كشور اشــاره شده است.
براســاس این پژوهش هزینه تامین آب تجدیدپذیــر (نمكزدایی
از آب با اســتفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر) بــا نرخ 1.5یورو برای
هر مترمكعب بســیار مقرون به صرفه اســت ،آنهم در كشوری كه
دسترسی بسیار محدودی به منابع آبی دارد .یك پژوهش موردی كه
در سال 2016درباره نمكزدایی در ایران انجام شد ،نشان داد تركیبی
از پنلهای خورشــیدی تكمحوری متحرك و پنلهای خورشیدی
شیبدار ثابت در كنار انرژی بادی و برقابی بهترین گزینه برای تولید
آب نمكزدایی شده با هزینه ترازشــده بین 1.5تا 2.5یورو در ازای
هر مترمكعب است.
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برگ آخر

نقشه انرژيهاي پاك روي كره زمين

بهترينها و بدترينهاي جهان در توليد انرژيهاي
تجديدپذير كدام كشورها هستند؟

افزايش آلودگي در ســطح جهان و
ليال شريف
محدوديت منابع انرژ يهاي فسيلي
روزنامهنگار
موجب شــده است تا اســتفاده از
انرژيهاي تجديدپذير در دستور كار بسياري از كشورها قرار بگيرد،
هر چند هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در اين حوزه فاصله بسياري
وجود دارد اما براســاس گزارش«معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق
تهران» ميتوان انتظار داشت تا ســال  ،۲۰۳۵تغيير تدريجي تركيب
سوختها ادامه داشته باشــد و منابع تجديدپذير ،انرژي هستهاي و
نيروي برقابي ( ،)hydroelectricنيمي از رشد منابع انرژي را تا  ۲۱سال
آينده تامين كنند .البته نفت ،گاز و زغالسنگ ،بهعنوان منبع اصلي
انرژي باقي خواهند ماند و در سال  ۲۰۳۵بيش از سهچهارم كل منابع
انرژي را بهخود اختصاص خواهند داد .در سال 2019نيز حدود 11درصد
از انرژي اوليه جهاني از طريق فناوريهاي تجديدپذير تأمين شد و در
گزارش پيشرو وضعيت بهترين و بدترين كشورها در حوزه استفاده از
انرژيهاي تجديدپذير  -با تكيه بر گزارشهاي آماري سـ�ايت« «�our
 »worldindataكه مبتني بر اطالعات سازمان بينالمللي انرژي و ساير
گزارشهاي تحليلي است -مورد بررسي قرار دادهايم .در اين گزارش
منظور از تجديدپذيرها مجموع انرژي حاصل از نيروگاههاي آبي ،بادي،
خورشيدي ،زمين گرمايي ،موجي و جزر و مد و انرژي زيستي است.

برترينها در حوزه تأمين انرژي اوليه(انرژي در شــكل خام آن ،قبل از
تبديل به انرژي الكتريكي ،گرما يا سوخت حملونقل) از طريق انرژيهاي
تجديدپذير:
 -1ايسلند :اين كشور در سال 1965تنها 23درصد انرژي خود را از طريق
انرژيهاي تجديدپذير تأمين ميكرد و در آن بازه زماني در رتبه هشــتم
در ميان كشورهاي استفادهكننده از انرژي پاك قرار داشت اما اين كشور
در سال 2019در رتبه اول قرار گرفت و ۷۹درصد از انرژي مورد نياز خود
را از منابع تجديدپذير تامين ميكند .اين كشــور از انرژي زمينگرمايي
براي گرمايش فضا اســتفاده ميكند و همچنين ايدههایي مانند استفاده
از گدازههاي آتشفشاني براي توليد برق در اين كشور پيگيري ميشود.
 -2نروژ :اين كشور همچون ايسلند در جوار اقيانوس قرار دارد و با تأمين
66.18درصد انرژي اوليه از طريق انرژي پاك در رتبه دوم در ميان ســاير
كشورهاي جهان قرار دارد.
-3برزيل :با رشــد بيش از 18درصــدي در فاصله زماني ســال 1965تا
2019بهعنوان سومين كشور استفادهكننده از انرژي تجديدپذير در سال
2019شناخته شد و درصد اســتفاده از اين انرژي در برزيل به 45درصد
رسيده بود .اين كشور با ارائه تسهيالت ارزان قيمت شرايط را براي تهيه و
استفاده از پنلهاي خورشيدي واحدهاي مسكوني مهيا كرد.
 -4سوئد :اين كشور در سال 1965بهعنوان چهارمين كشور استفادهكننده
از انرژي پاك شناخته شد و توانست در سال 2019نيز با تأمين 42درصد
انرژي اوليه از طريق انرژي تجديدپذير ،توانســت ايــن رتبه را براي خود
نگهدارد.
-5نيوزلند35.40 :درصد از انرژي اوليه اين كشور با استفاده از انرژي پاك
تأمين ميشود و نكته قابل توجه در رابطه با نيوزلند اين است كه اين كشور
در سال 1965بهعنوان دومين كشور استفادهكننده از انرژي پاك شناخته
ميشــد و در گذر زمان با روند نزولي مصرف اين دسته از انرژيها در رتبه
پنجم جهان قرار گرفته است.
بدترينها در حوزه تأمين انرژي اوليه از طريق انرژيهاي تجديدپذير:
عمان ،جمهوري ترينيداد و توباگو -كشــوري در دريــاي كارائيب واقع
در شمال آمريكاي جنوبي – و تركمنســتان3 ،كشوري هستند كه ثبت
0.01درصد بهعنوان بدترين كشــورها در فهرســت اســتفادهكننده از
انرژيهاي تجديدپذير شناخته ميشوند .نكته قابل توجه اين است كه اين
سه كشور در سال 1965نيز با صفر درصد در رتبه بدترينها قرار داشتند.
قطر :اين كشــور نيز همچون عمان بهعنوان يكي از كشــورهاي منطقه
خاورميانه شناخته ميشــود كه تكيه اصلي مصرف انرژي آنها بر سوخت
فسيلي اســت .قطر با ثبت عدد 0.05درصد بهعنوان چهارمين كشور در
فهرست بدترينهاي استفاده از انرژي پاك به شمار ميآيد.
هنگ كنگ :كشــورهاي آســيايي حضور پر رنگي درفهرســت بدترين
تأمينكنندگان انرژي پاك دارند و در همين راستا بايد گفت كه هنگكنگ
با تأمين 0.08درصد انرژي اوليه خود از طريق انرژي پاك بهعنوان پنجمين
كشور ضعيف در حوزه انرژي پاك شناخته ميشود.
بهترينها در سرانه مصرف انرژيهاي تجديدپذير در سال 2019
الزم به ذكر است كه براي اندازهگيري از روش جايگزيني انجام شده است
يعني مقدار انرژي اوليه مورد نياز از سوختهاي فسيلي براي توليد همان
ميزان برق از انرژيهاي تجديدپذير.
 -1ايسلند :سرانه مصرف انرژي تجديدپذير در اين كشور در باالترين رتبه
جهاني قرار دارد و عدد 142مگاوات ساعت را به ثبت رسانده است.
 -2نروژ :اين كشور در سال 2018توانسته بود 67مگاوات ساعت را بهعنوان
سرانه مصرفي خود در حوزه انرژي پاك ثبت كند اما اين رقم با رشد منفي
6در سال  ،2019نزديك به 60ساعت رسيد.
 -3كانادا :اين كشور در سال 2019بهعنوان سومين كشور با سرانه باالي
مصرف انرژيهاي تجديدپذير شناخته شد و رقم 29مگاوات ساعت را به
نام خود ثبت كرد.
-4سوئد26 :مگاوات ساعت ،ميزان ســرانه مصرف انرژي تجديدپذير در
اين كشور است.
 -5نيوزلند :اين كشــور همچون ســال 2018با ثبت 19مگاوات ساعت
بهعنوان پنجمين كشور در رتبهبندي سرانه مصرف انرژيهاي تجديدپذير
شناخته شد.
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نوبت رشد اقتصادی با نور خورشيد
چرا تغيير منابع انرژي در ايران از سوخت فسيلي به منابع تجديدپذير براي رسيدن به رشد اقتصادي
پايدار سخت است؟
قاعده زندگــي روي كره زمين عوض
آوين آزادي
شده؛ اين كره كه حيات آدمي در آن
روزنامهنگار
شكل گرفته نياز به منابع تازه انرژي
دارد .يك رابطه معنادار بين نرخ رشد اقتصادي و مصرف انرژيهاي الكتريكي و

در دهههاي اخير اهميت اين موضوع توســط همه
كشورها حس شده و حساسيتها به اين رابطه معنادار
افزايش پيدا كرده اســت .بنابراين رونــد ،تغييرات
آب و هوايي و گرمتر شــدن مداوم كره زمين موجب
شــده كه تقاضا براي منابع جايگزيــن انرژيهاي
فسيلي در روندي صعودي قرار بگيرد .ايران نيز از اين
قاعده اگرچه مستثني نيســت اما به تبعيت از همه
عقبماندگيها از توسعه ،در اين فرايند نيز با شيب
بسيار كندي حركت ميكند .براساس قانون اصالح
الگوي مصرف انرژي ،دســتگاهها و نهادي مختلف،
ازجمله وزارت نيــرو ،وزارت نفت ،موظف به حمايت
از گسترش منابع استفاده از منابع تجديدپذير انرژي،
مثل انرژيهاي بادي ،خورشيدي ،دريايي و ...شدهاند.
در اين ميان ،پتانسيل طبيعي ايران براي بهرهمندي
از اين قسم انرژيها بســيار باالست اما تقريباً در اين
حوزه هيچ اقدام قابل توجهي نشده است.
همچنين در شــماره 86مجله تحقيقات اقتصادي
حقايقي درباره رابطه ميان توليد (كه به افزايش رشد
اقتصادي ميانجامد) و مصرف انرژي در ايران افشــا
شده است .براساس دادههاي اين پژوهش ،توليد در
كوتاهمدت نميتواند مصرف انرژي را توجيه كند .اما

مواد سوختني و بازيافتي وجود دارد .نتايج يك تحقيق كه در پژوهشنامه اقتصاد
ايران در سال 95منتشر شده ،نشان ميدهد كه در بلندمدت ،افزايش پيدا كردن
يكدرصدي مصرف انرژيهاي نامبرده بهترتيب ،سرانه رشد اقتصادي را0.71و
0.79درصد كاهش ميدهد.

مصرف انرژي چه در كوتاهمدت و چه در بلندمدت،
توليد را تحتتأثير قرار ميدهد و افزايش در مصرف
آن از طريــق افزايش بهرهوري ،تقاضــا و ...ميتواند
موجبات افزايش توليد را فراهم آورد .انرژي همچنين
ميتواند تأثير بهسزايي بر ســطح عمومي قيمتها
داشــته باشــد و افزايش در مصرف انرژي موجبات
كاهش قيمت را فراهم ميآورد.
سهم 17درصدي

مطالعات جهاني در اين زمينه ،متنوع و بسيار است.
در ايران اما تحقيقات كمي براي بررســي روابط بين
رشد اقتصادي و توسعه انرژيهاي تجديدپذير انجام
شده .براساس يكي از اين تحقيقات كه در سال ،94
منتشر شــده و براي تهيه آن دادههاي سري زماني
سالهاي 71تا 91بررسي شده ،رابطه ميان انتشار گاز
دياكســيد كربن ،انرژيهاي تجديدپذير ،فسيلي و
رشد اقتصادي ايران مورد بررسي قرار داده شده است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد بين متغيرهاي
نرخ رشد انتشــار دي اكسيدكربن ،نرخ رشد مصرف
انرژيهاي تجديدپذير و نرخ رشــد توليد ناخالص
داخلي ارتباط يكطرفه وجود دارد .بهعبارتي مصرف

انرژيهاي تجديدپذير و توليــد ناخالص داخلي بر
ميزان انتشار دياكسيدكربن اثرگذار هستند .در اين
ميان سهم مصرف انرژيهاي تجديدپذير در تغييرات
انتشار دياكســيدكربن بعد از افزايش طي سه دوره
تقريبا ثابت ،برابر 17درصد اســت .بنابراين ميتوان
گفت افزايش مصرف انرژيهــاي تجديدپذير تأثير
قابل توجهي در كاهش انتشار دياكسيد كربن دارد.
قاعده بازي در ايران فرق ميكند

بين متغيرهاي
نرخ رشد انتشار
دي اكسيدكربن،
نرخ رشد مصرف
انرژيهاي
تجديدپذير و نرخ
رشد توليد ناخالص
داخلي ارتباط
يكطرفه وجود
دارد .بهعبارتي
مصرف انرژيهاي
تجديدپذير و توليد
ناخالص داخلي
بر ميزان انتشار
دياكسيدكربن
اثرگذار هستند.
در اين ميان سهم
مصرف انرژيهاي
تجديدپذير در
تغييرات انتشار
دياكسيدكربن بعد
از افزايش طي سه
دوره تقريبا ثابت
برابر 17درصد است

اقتصاد وابســته به نفت ايران اينجــا هم معادالت را
پيچيدهتر كرده اســت .نبايد فراموش كنيم كه يكي
از داليلي كه دنبال كردن اين ماجرا در اكوسيســتم
اقتصادي ايران ما را به نتايج دندانگيري نميرساند،
وابستگي شــديد اقتصاد ايران به انرژيهاي فسيلي
(درآمدهاي نفتي) است.
در واقع ،تغيير از تكنولوژي انرژي فسيلي به تكنولوژي
توليد انرژي بر پايه انرژيهاي تجديدپذير در كشور
ما نهتنها زمانبر است بلكه هزينه بسياري روي دست
اقتصاد ما ميگــذارد .همچنين توليــد انرژيهاي
تجديدپذير ممكن است باعث غيرفعال شدن برخي
از نيروگاههاي فسيلي شود كه در نتيجه آن ،بيكاري

و رشــد منفي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.
پيچيدگي ماجرا از جايي بيشــتر ميشود كه منابع
انرژي فسيلي پايانپذير هستند و محيطزيست را
در مراحل استخراج ،اكتشــاف و همچنين مصرف
نامناسب ،تخريب ميكنند و عمر زندگي را در زمين
كوتاه .در نتيجه عواملــي ازجمله انفجار جمعيت و
ارتقاي ســطح زندگي ،نياز به منابع مختلف انرژي
را بيش از پيش ضروري ميكنــد .همچنين تنوع
اســتفاده از انرژيهاي مختلف ،كشــور را به لحاظ
تأمين انرژي در وضعيت مطمئنتري قرار خواهد داد
لذا توجه ويژه به استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
را در كشور نيازمند است اما شــايد راه ايران ،با راه
كشــورهاي ديگر فرق كند .بر اين اساس الزم است
تا منابع مالي مورد نياز براي ســرمايهگذاريهاي
در زمينه توســعه منابع انــرژي تجديدپذير فراهم
شود .در اين زمينه ،اعطاي مشوقهاي مالي ،ايجاد
صندوق حمايت مالي از انرژي تجديدپذير توســط
دولت و ايجاد بستر و شرايط مناسب جهت توسعه
صنعت انرژيهاي تجديدپذير در كشــور ميتواند
راهگشا باشد .نبايد به واسطه وابستگي ايران به نفت
و خطراتي كه اقتصاد ما را به واســطه تغيير مسير
تهديد ميكند بهطور كلي پيگيــري اين موضوع و
روي آوردن به منابع ديگر انرژي كنار گذاشته شود.
افزايش توليد انــرژي از منابع تجديدپذير ميتواند
يك ســرمايهگذاري باشــد كه در درازمدت رشد
اقتصادي كشــور را هم – شــايد بعد از يك شوك
چند ســاله – در مســير بهبود قرار دهــد چرا كه
بنگاههاي اقتصادي ميتوانند با هزينه كمتري اداره
شوند و همچنين با كاهش هزينههاي سربار كمكم
بساط يارانههاي سياه هم در حوزه انرژي كشور بسته
شود چرا كه هماكنون ساالنه هزاران ميليارد تومان
يارانه آب ،بــرق ،گاز و ...توســط دولتها پرداخت
ميشود .دولتها هم اگر به هر دليلي مثل بيكفايتي،
ارزان شدن نفت ،قرار گرفتن تحت تحريمهاي شديد
و ...نتوانند درآمد مورد نياز خود را كسب كنند ،اين
پولپاشيها در قالب يارانه انرژي ميتواند به افزايش
نرخ تورم و در نهايت كاهش نرخ اقتصادي دامن بزند.
جراحي انرژي

براي تغيير رويههاي غلط كه كهنه شــده و در كنه
و بنه يك ســاختار ريشه دوانده؛ هميشــه نياز ب ه
دســت زدن به يك جراحي دردناك و كنار آمدن با
عواقب آن است .از سوي ديگر رســيدن به توسعه
پايدار همواره بدون سرمايهگذاري اوليه اگر نگوييم
مقدور نيست حتما بسيار سخت خواهد بود .امروز
مشــكل اصلي فراروي توســعه بهكارگيري انرژي
تجديدپذير ،سرمايهگذاري اوليه بيشتر آن نسبت
به سوختهاي فسيلي است كه در اين زمينه دولت
ميتواند با ايجاد زمينه براي همكاريهاي بينالمللي
و حمايت از سرمايهگذاران خصوصي ،زمينه توسعه
آن را فراهــم آورد .بنابراين در ايــن زمينه حذف
تدريجي يارانه انرژي فســيلي و ســوق درآمدهاي
حاصل از آن بــه تأمين مالــي در پروژههاي توليد
و توســعه انرژيهاي تجديدپذير و تشــويق بخش
خصوصي جهت سرمايهگذاري جهت توسعه انرژي
تجديدپذير ،بهنظر ميرســد كه تنها راهكار عملي
در شــرايط كنوني اقتصاد ما براي رسيدن به رشد
اقتصادي بدون قيد و شرط است.

روي پاك تهران

شهرداري چه اقداماتي براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير انجام داده است؟
شهرداري تهران بهعنوان متولي اصلي مديريت پايتخت،
زهرا رستگارمقدم
زيرساختهاي مناسبي براي بسترسازي و توسعه انرژيهاي
روزنامهنگار
تجديدپذير مهيا كرده است .شهرداري با در اختيار داشتن
بيشترين فضاهاي عمومي و نيمهعمومي شــهر ،منابع مختلف شهري ،سيستم حملونقل
عمومي ،سيستم نظارت بر ساختوساز در پهنههاي مختلف شهر ميتواند در توسعه انرژيهاي
تجديدپذير در سطح شــهر تهران ،مهمترين نقش را ايفا كند .از اينرو شهرداري دست به
اقدامات مؤثري در اينباره زده كه به بعضي از آنها اشاره ميكنيم.

نيروگا ه خورشيدي

در برنامه سوم توسعه شهر تهران به محورهايي
ازجملــه بهينهســازي مصــرف انــرژي در
ســاختمانهاي تحت مالكيت شــهرداري به
ميزان  ۱۰درصد ســاالنه ،توســعه انرژيهاي
تجديدپذير در مناطق  ۲۲گانه اشــاره شــده
اســت .اين كار با هدف تاميــن 2درصد انرژي
مصرفي شــهرداري از انرژيهاي تجديدپذير
و پايش منابع آالينده شــهر تهران اســت .در
سال98اداره كل محيطزيست و توسعهپايدار
شــهرداري تهران موفق به شناسايي و پايش
منابع آالينــده و تهيه اطلس محيطزيســت
در مناطــق ۲۲گانــه و حريمهاي آنها شــد و
 ۷۱۵نقطه دارايپتانســيل آلودگي در حريم
را شناســايي و اندازهگيري كرد .بر اين اساس
افتتاح ۶نيروگاه خورشيدي در 4منطقه شهر
تهران را در دستور كار قرار داد كه شامل نيروگاه
خورشيدي  ٣٠كيلووات پاركينگ همت واقع
در ضلع جنوبي ميدان تجريش در منطقه يك،
نيروگاه خورشيدي ساختمان مركزي با ظرفيت
اسمي ۲۰كيلووات در ساعت منطقه ،۲نيروگاه
خورشيدي ساختمان ناحيه ۴با ظرفيت اسمي
۵۰كيلووات در ســاعت ،نيروگاه خورشيدي
سوله بحران با ظرفيت ۲۵كيلووات در ساعت،
نيروگاه خورشيدي ساختمان مركزي با ظرفيت
۲۵كيلووات در ساعت در منطقه  ۱۲و نيروگاه
خورشــيدي ۵كيلوواتي ناحيــه يك منطقه۷
ميشوند .گفته ميشود نيروگاههاي منصوبه در

شهرداری تهران با ظرفيت حدود  ۶۰۰كيلووات
بر ساعت قابليت توليد  ۹۰۰مگابايت بر ساعت،
برق در سال را دارند .اين مقدار توليد از انتشار
 ۷۰۰تن گازهاي گلخانهاي جلوگيري ميكند
و معادل كاشــت ۳هزار و  ۵۰۰اصله درخت در
سطح شهر تهران است.
بوستان انرژي

شهرداري تهران تاكنون  ۷بوســتان انرژي در
مناطــق  ۱۷ ،۱۰ ،۴ ،۳ ،۱و  ۲۲احــداث كرده
است .تالش شده بيشترين وسعت اين بوستانها
به فضاي ســبز اختصاص يابد و كمترين سازه
ســاختماني در بوســتان فناوري ساخته شود.
معموال اينگونه بوستانها در بعد فرهنگي درصدد
تحقق ارتقاي فرهنگ و دانش دوســتي و ايجاد
عالقه نسبت به الگوهاي علمي و فرهنگي ايراني-
اسالمي اســت و در بعد اجتماعي پيگير تقويت
پيوند جامعه با علم و فناوري و طبيعت در فضايي
جذاب و مفرح اســت .هدف اصلي از طراحي و
احداث اين بوستانها توجه به آموزش كودكان
و نوجوانان و آشناســازي نســل آينده كشور با
نحوه توليد و اهميت انرژيهاي نويي اســت كه
براي محيطزيست تهديدكننده نيستند .ترويج
بهكارگيــري انرژيهاي نو و پــاك در طراحي
فضاهاي ســبز و كاهش مصرف منابع انرژي و
همچنين آشنايي شــهروندان با انرژي پاك و
غيرفسيلي قابل اســتفاده در زندگي روزمره از
ديگر اهداف ساخت چنين بوستانهايي است.

ساختمان انرژي

 ۱۹ســاختمان انرژي در مناطق ،۵ ،۴ ،۳ ،۱
 ۲۱ ،۱۴ ،۱۳ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶و  ۲۲ســاخته شده
است .اين ساختمانها با اســتفاده از انرژي
خورشيدی در توليد برق  ۳ساختمان ،باعث
كاهش مصرف انرژي چشــمگير اين مراكز
شده اســت .ساخت ســاختمانهاي سبز و
ساختمانهاي با مصرف انرژي كم يا انرژي
صفر ،در دستور كار شــهرداري تهران است.
از اينرو شهرداري اليحه «توسعه ساختمان
سبز و معماري پايدار در شــهر تهران» را به
شوراي اسالمي شهر تهران فرستاد تا با هدف
صرفهجويي مصرف انرژي در ســاختمانها
بهسوي ايجاد ساختمانهاي سبز برود .اين
اليحه با توجه به مــواد  ۴۶ ،۳۸و  ۶۰قانون
برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادي
مصوب ســال ۹۶و ماده  ۱۸قانــون اصالح
الگوي مصرف مصوب سال ۸۹مجلس شوراي
اســامي تهيه و تنظيم شــده است .توسعه
و ترويج ساختمانهاي ســبز ،بهينهسازي
مصرف آب ،انــرژي و ...در ســاختمانها و
بهبود كيفيت بهداشــت و سالمت ساكنان
آن ازجمله اهداف اين اليحه است .شهرداري
تهران مطابق آييننامه اجرايي صرفهجويي
مصرف انرژي در ساختمان مصوب سال۹۶
هيأت وزيران ملزم به آن اســت كه هر ساله
در راستاي توسعه انرژيهاي نو و تجديدپذير
در شهر تهران مجموعه اقداماتي در دستور
كار قرار دهد .اســتفاده از ايــن انرژيها در
ساختمانهاي خصوصي نيز در برنامه توسعه
انرژي پاك در تهران قرار دارد.
آبگرمكن خورشيدي

در طــول ســالهاي اخير تعدادي دســتگاه
آبگرمكن خورشيدي در تهران نصب و راهاندازي
شد تا زمينه توليد ۶٠٠كيلووات ساعت انرژي

خورشــيدي را در پايتخت فراهم كند .با توجه
به اين مهم ،اداره كل محيطزيســت و توسعه
پايدار شهرداري تهران در ســال ١٣٩٩اقدام
به نظارت و راهبــري برنامــه تأمين ۲درصد
انرژي مصرفــي در فضاهاي تحــت مديريت
شهرداري تهران بهصورت ساالنه از انرژيهاي
تجديدپذير ،امكانســنجي و تعيين ظرفيت
مكانهاي توســعه انرژيهاي تجديدپذير در
شهرداري تهران و توسعه نيروگاه خورشيدي با
ظرفيت  ۶٠٠كيلووات تا پايان سال  ٩٩كرده
اســت .آبگرمكنهاي خورشــيدي بهصورت
پايلوت در تعدادي از ســرويسهاي بهداشتي
بوســتانها ،مراكز آموزش گل و گياه و دفاتر
پاركها نصب شــدهاند .درحال حاضر هزار و
۱۹دســتگاه آبگرمكن خورشــيدي در اماكن
عمومي شــهرداري در مناطق  ۲۲گانه نصب
شــده كه اين مقــدار از انتشــار ۳۲۰تن گاز
دياكسيدكربن در سال جلوگيري خواهد كرد.
چراغ خورشيدي

سالهاســت سيســتم روشنايي بســياري از
پاركهاي پايتخت با اســتفاده از سلولهاي
خورشيدي جان ميگيرد .اما مديريت شهري
بهدليل عدمتحقق مديريت يكپارچه شــهري
پتانسيل كمتري براي توسعه اين شيوه مصرف
در منازل شهروندان دارد .استفاده از انرژيهاي

پاك نظير انرژي خورشيدي چند سالي است در
شهرداري تهران مورد استفاده قرار گرفته كه از
نمونههاي آن ميتوان به استفاده از چراغهاي
خورشيدي (سوالر) در بوستانهاي شهر تهران
اشــاره كرد .نصب  ۷هــزار و  ۷۶۰پايه چراغ
خورشيدي ،تأمين روشنايي هزار و  ۵۷ايستگاه
اتوبوس از طريق مدولهاي خورشيدي ،تجهيز
۴هزار و  ۲۰۰چراغ ترافيك به سوالر و تجهيز
5دســتگاه پل عابر پياده به انرژي خورشيدي
ازجمله اين تالشهاست.
از بازيافت تا دوچرخه

در بازيافت نيز شــهرداري اقداماتي انجام داده
است .تجهيز  ۲۴غرفه بازيافت و ساخت نيروگاه
هاضم با ظرفيت پذيرش زباله مخلوط شهري
 ۳۰۰تن در روز و ظرفيت توليد برق  ۲مگاوات
برق بر ســاعت ،ايجاد نيروگاه ريجكت سوز (با
ظرفيت پذيرش زباله مخلوط شهري  ۲۰۰تن
در روز و ظرفيت توليد بــرق  ۳مگاوات برق بر
ساعت) از ديگر اقدامات شــهرداري تهران در
راســتاي بهكارگيري انرژيهاي تجديدپذير
است.
دوچرخهسواري در تهران و صرفهنظر از رفتو
آمد با وسايل دودزا ،در كنار گسترش ،تسهيل
و بهبود وضعيت حملونقــل عمومي از ديگر
اقدامات شهرداري در صرفهجويي انرژي است.

بازي در غربت
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رسواييترجمه
انتشار يك ويدئو در شبكههاي اجتماعي نشان داد كه
يورو ،2020برنامهاي كه بازيهاي جام ملتهای اروپا را در
تلويزيون پوشش ميدهد ،هرروز با ترجمههاي نادرست،
مخاطبان را گمراه میکند

مجریها تنها بازيهاي داخلي فوتبال ايران را پوشــش ميداد،
در چند هفته گذشته يكهتاز پخش مسابقات فوتبال در تلويزيون
شده و قلمروش را از شــبكه 3فراتر برده و تا شبكه ورزش هم
گسترده كرده است .در مرحله گروهي بازيهاي يورو ،2020زماني
كه روزانه 3بازي انجام ميشد ،مدت زمان پخش یورو 2020به بيش
از 8ساعت هم ميرسيد .حاال ديگر نه از برنامه «گزارش ورزشي»
به تهيهكنندگي حسين ذكايي و اجراي رضا جاوداني خبري هست
و نه از برنامههايي كه پيش از اين ،در هنگام برگزاري تورنمنتهاي
مشابه در شبكه ورزش پخش ميشد.
تالش براي گفت و گو بــا مهدي هاشــمي ،تهيهكننده برنامه
یورو 2020بينتيجه اســت او در پاســخ به خبرنگار همشهری
میگوید«:این همه کار خوب کردیــم ،زنگ نزدید ،االن بهخاطر
ترجمه اشتباه زنگ زدید» بعد هم به بهانه تماس پشت خط ،تلفن
را قطع کرد.

محمدرضا احمدي :نگران اعتبار من نباشيد!

با محمدرضا احمدي یکی از 2مجری برنامه فوتبال برتر درباره ماجرای ترجمه اشتباه گفت و گو کردهایم.
احتماال ويدئوي ترجمههاي اشتباه برنامه فوتبالبرتر را ديدهايد .واقعا فاجعه است .چطور ممكن است چنين اتفاقي بيفتد؟
من صحبتي نكنم بهتر است .با تهيهكننده برنامه صحبت كنيد.
فكر نميكنيد اين ويدئو و اين همه ترجمه اشتباه ،اعتبار برنامه شما را تحتالشعاع قرار داده؟
گفتم با تهيهكننده برنامه صحبت كنيد.
شما انگليسي بلديد ،متوجه نميشديد حرفهاي بازيكنان و مربيان دارد اشتباه ترجمه ميشود؟
مگر آن مصاحبهها انگليسي بوده؟ شما بلديد؟ فرانسوي ،لهستاني ،اتريشي و...
ولي خيلي از مصاحبهها هم انگليسي بود.
من ميگويم شما در آن برنامهها كه بازيكنان و مربيان تيمهاي مختلف به زبان انگليسي ،اتريشي ،فرانسوي و غيره صحبت ميكردند ،متوجه شده بوديد؟
چون ما بلد نبوديم ،پس ترجمه غلط ايرادي ندارد؟ ترجمههاي انگليسي هم كه اشتباه بوده .شما كه به انگليسي مسلطيد.
با تهيهكننده برنامه صحبت كنيد لطفا.
حتما با تهيهكننده برنامه صحبت ميكنيم ،البته اگر جواب بدهند .اما نظر شما هم بهعنوان يكي از مجريان برنامه مهم است.
نظري ندارم!
فكر نميكنيد با اين اشتباهات ،اعتبار شما بهعنوان يكي از مجريان برنامه هم زير سؤال رفته؟
شما نگران اعتبار من نباش! با تهيهكننده صحبت كن .آقا من دوستانه به شما ميگويم ،شما دوست مني ،رفيق مني ،خدا پدر و مادرت را هم بيامرزد .شما نگران
اعتبار من نباش .من كه آنجا مقصر نيستم! با تهيهكننده صحبت كن.
قبول نداريد يك جاهايي هم شما مقصريد؟ بههرحال ميتوانستيد بگوييد ترجمه انگليسي اشتباه است.
عزيز دل مني ،شما خيلي هم محبت داري .لطفا با تهيهكننده برنامه صحبت كن.
سؤال آخر :شك نكرديد چطور يك نفر به زبانهاي مقدونيهاي ،اتريشي ،فرانسوي ،سوئدي و ...مسلط است؟
نه! با تهيهكننده برنامه صحبت كني جوابهاي بهتري ميگيري.

20:30
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پربينندهترين برنامه تلويزيون ايران در يكماه گذشته ،حاال با يك
اتهام بزرگ روبهرو شده است :ترجمه غلط و تحريفشده مصاحبه
بازيكنان و مربيان تيمهاي اروپايي ،آن هم نه يك يا چندبار كه
تقريبا هرروز و در بيشتر گفتوگوهايي كه پخش ميشد .ديروز
ويدئويي منتشر شد كه نشــان ميداد ترجمه گفتوگوهايي كه
در چند هفته گذشــته از برنامه یورو 2020پخش شده ،به شكلي
باورنكردني اشــتباه و دور از واقعيت اســت .مترجم در برنامه
یورو 2020وانمود ميكند كه به زبانهاي انگليســي ،اسپانيايي،
ايتاليايي ،فرانسوي ،ســوئدي ،آلماني و حتي مقدونيهاي مسلط
است!
برنامه «یــورو »2020به تهيهكنندگي مهدي هاشــمي و اجراي
مشترك محمدحسين ميثاقي و محمدرضا احمدي ،تقريبا هر روز
نزديك به 5ساعت از آنتن شبكه 3را اشغال ميكند .اين برنامه
كه پيش از اين با نام «فوتبال برتــر» با همان تهیهکننده و همان

ژاپن

ايران

JAPAN

5نكته در مورد قرعه ايران در
انتخابيجامجهاني2022

نبرد يخي

كمطرفدارترينديدارمرحلهيكهشتمرادانماركوچكبرگزارميكنند
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نميشد

GPOUP B

GPOUP A

18

ويتنام

كره جنوبي KOREA REP
UAE
عراق

CHINA PR
عمان

VIETNAM

امارات

SYRIA

IRAQ
سوريه

لبنان LEBANON

18
شنبه  12تير  1400شماره 8259

23023602

اعتراض در ليگ
هر هفته بيشتر از گذشته

نكته بازي
تعويض اضافي نكردند؟

فراز كمالوند طوري استقالل را رها
كرد و با عجله روي نيمكت سايپا
نشســت كه فكر كرديــم او قرار
است براي نارنجيپوشان سهميه
آســيايي كســب كند .تا اينجا اما
حاصل كار كمالوند ،تنها كســب يك
پيروزي در 6بازي اخير بوده است .سايپا در آخرين ديدارش
هم با نتيجه  2بر يك به پديده مشــهد باخت .اگر شــما قرار
است در ليگ بمانيد ،راهش بردن همين جنس بازيهاست.
بزرگترين خوششانسي سايپا تا اينجا آن بوده كه بعد از باخت
اين تيم برابر پيكان ،كاشف به عمل آمد تيم حريف يك تعويض
بيشتر انجام داده؛ تعويض بيحاصلي كه در آخرين ثانيههاي
مسابقه انجام شد و بازي را  3بر صفر به سود سايپا كرد .حاال هم
بهتر است كادرفني با درايت سايپا بشمارد ببيند پديدهايها
تعويض اضافي كردهاند يا نه؟

تنها 5هفته به پايان ليگبرتر فوتبال ايران مانده و غير از پرسپوليس
و سپاهان به نظر نميرسد تيم ديگري شانس قهرماني داشته باشد؛ با
اين وجود هر هفته اعتراض به داوريها بيشتر از قبل ميشود .فرهاد
مجيدي ،سرمربي استقالل ،پس از تساوي تيمش مقابل آلومینيوم
در اراك ،به تندي از داوري انتقاد كرد و گفت نميتواند قبول كند
اين اشتباهات سهوي است .او و ديگر استقالليها معتقدند گلي كه
ارسالن مطهري زد ،به اشتباه آفسايد گرفته شد .اين در حالي است
كه اراكيها نهتنها اشتباه در آن صحنه را قبول ندارند كه ميگويند
داور از يك پنالتي به نفع تيم آنها چشمپوشي كرده است .تصاوير
آهسته نشان ميدهد در بازي پرسپوليس با گلگهر سيرجان هم
داور خطاي پنالتي روي مهاجم گلگهر را به اشتباه بيرون از محوطه
تشخيص داده.

تكراري است ،بهشدت تكراري است

تمام حرفهاي جعفر سميعي تكراري
اســت .اينكه من تنها هستم و به
ما كمك نميكنند و ...بهشــدت
تكراري و كليشــهاي است .اينكه
وضعيت مالي باشگاه خراب است
هم همينطور .همه اين حرفها را قبال
مديران مختلف باشگاه گفتهاند و هيچكدامش تازگي ندارد .نقد
ما هم همان نقد هميشگي است؛ اينكه شما همه اين مسايل
را ميدانستيد و مديريت باشگاه را قبول كرديد .بنابراين هيچ
راه گريزي وجود ندارد .بدون تعارف جعفر سميعي يك چهره
گمنام در فوتبال ايران بود كه اگر قبل از مديرعاملي پرسپوليس
اســم او را گوگل ميكرديد ،فقط يك تذكر اخالقي به بانوان
شركتكننده در نمايشگاه پرورش اندام ميآمد! نميشود از
آنجا برسي به اين نقطه از شهرت كه همه كشور تو را بشناسند و
بعد براي حل مشكالت بهانه بياوري كه تنها هستم.

آماربازي

متريكا

در بازي تيمهاي پرســپوليس و گلگهر
ركوردهاي زيادي به ثبت رســيد كه بد
نيست نگاهي به آنها داشته باشيم .گل دوم
پرســپوليس به گلگهر سيصدمين گل
تيمهاي تحت هدايت گلمحمدي در ليــگ برتر بود ،گلي كه مهدي
ترابي به ثمر رساند تا براي اولينبار در تاريخ ليگ برتر ،در نيمه اول دبل
كرده باشد .جدا از اين ترابي ركورد صددرصدي گل كردن پنالتيهايش
براي پرســپوليس را هم حفظ كرد .اين بازيكن در ليگ ،جام حذفي و
ليگ قهرمانان آسيا۹ ،پنالتي براي پرسپوليس زده كه همه تبديل به
گل شــده اســت .در اين بازي اميد عاليشــاه پــس از 7فصل براي
پرسپوليسيها پنالتي گرفت تا ترابي خيلي راحت آن را به گل تبديل
كند .بدنيست بدانيد گلگهر با ارتكاب ۹پنالتي ركورددار ليگ امسال
است .اين تيم با دريافت ۵گل از روي نقطه پنالتي بيشترين گل را از روي
نقطه پنالتي دريافت كرده است .گلگهر در مصاف با پرسپوليس براي
هفتمين بار از روي ضربات ايســتگاهي به گل رسيد تا در ليگ امسال
ركورددار گلزني از روي ضربات ايستگاهي شود .گلگهري كه تا به حال
مقابل پرسپوليس كلينشيت نكرده ،در ۳۰دقيقه ابتدايي بازيهاي
اين فصل ۱۱گل دريافت كرده كه تنها ماشينسازي آماري بدتر از اين
تيم دارد.

300

سپاهان در بازي با ماشينسازي ركورد
بيشــترين تعداد پاس در ليگ بيستم را
شكست .در اين بازي كه براي سپاهانيها
حكم مرگ و زندگي داشــت723 ،پاس
بين شاگردان نويدكيا ردوبدل شــد تا ركوردي جديد در اين فصل به
ثبت برسد .پاسهاي سپاهانيها در اين بازي دقتي 78درصدي داشت.
اين در حالي است كه تنها 248پاس با دقت 63درصدي بين بازيكنان
ماشــين ردوبدل شــده ،تيمي كه بهنظر ميرســد نخســتين تيم
سقوطكننده به ليگ دسته اول باشد .سپاهانيها در اين بازي 22شوت
به طرف دروازه ماشين زدند كه تنها 5شوت داخل چارچوب بود و در
اين ميان يكي به گل تبديل شــد .در مقابل ماشين 7شوت به طرف
دروازه ســپاهان زد كه در اين بين 3شوت داخل چارچوب بود .پس از
مروري بر آمار پاس در بازي سپاهان و ماشين ،بد نيست نگاهي هم به
آمار پاسهاي ردوبدل شده در ديدار استقالل و آلومينيوم داشته باشيم.
در اين بازي 320پاس با دقت 73درصدي بين استقالليها و 268پاس
با دقت 68درصدي بين آلومينيوميها ردوبدل شد .در بازيهاي اين
هفته پرسپوليس صدرنشين هم با آمار 404پاس و دقت 82درصدي
موفق شد گلگهر را شكست دهد .شاگردان قلعهنويي اين هفته تنها
3پاس كمتر از پرسپوليسيها داشتند ،پاسهايي با دقت 49درصدي.
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نتايج هفته بيستوپنجم:

ماشینسازی -مس رفسنجان

تراكتور يك -ذوبآهن صفر ،پرسپوليس  -3گلگهر يك ،سايپا
يك -پديده  ،2آلومينيوم صفر -اســتقالل صفر ،نساجي صفر-
پيكان يك ،مس رفسنجان  -2فوالد يك ،مسجد سليمان يك-
صنعتنفت  ،2سپاهان يك -ماشينسازي صفر.در باالي جدول،
پرسپوليس  10و ســپاهان 8امتياز از استقالل ،تيم سوم فاصله
گرفته .استقالل هم براي گرفتن سهميه ليگقهرمانان نگراني
زيادي ندارد ،چون 7امتياز از نزديكتريــن تعقيبكنندهاش،
آلومينيوم فاصله دارد.
در پايين جدول ،تكليف ماشينسازي با 11امتياز تقريبا روشن
است .ذوبآهن 22امتياز دارد و اميدوار است نساجي يا سايپا را
كه 25امتيازي هستند ،پايين بكشد.

19:00

گل گهر-آلومینیوم

19:15

استقالل-تراکتور

19:45

پیکان-سپاهان

19:50

پدیده-نفت مسجدسلیمان

20:30

بچهمثبتهاي آسيا ،ياغيهاي ليگ

اگر ميخواست ياد بگيرد...

اين درســت كه پرسپوليســيها
گلگهر را به لطف 2شوت خوب
از مهدي ترابي و احمد نوراللهي
بردند ،امــا انصافا نبايــد از كنار
زحمــات عليرضــا حقيقي هم
بيتفاوت بگذريم .او مثل هميشه عالي
بود و اوج كارش هم به واكنش ناقص در صحنه شوت نوراللهي
برميگشت .شــوت احمد البته خوب بود ،اما زاويه چنداني
نداشت و حقيقي راحت ميتوانســت آن را به سمت بيرون
دفع كند .با اين حال اهمال حقيقي باعث شد مختصر شانس
گلگهر براي كسب امتياز از اين بازي به باد برود .دقايقي بعد
از گل ،امير قلعهنويي از حقيقي پرسيد« :چرا توپ را مشت
نكردي؟» خب البته سؤال بيهودهاي است .اگر قرار بود حقيقي
به اينطور مسايل فكر كند ،سالها پيش مسير فوتبالش عوض
ميشد .االن ديگر او 33سالش شده و كار از كار گذشته!

هفته بيستو ششم

صنعت نفت-نساجی

21:00

چرا نبايد داور بازي جرأت اخراج يحيي گلمحمدي را داشته باشد؟

شگفتانگيزترين صحنه بازي پرسپوليس و گلگهر سيرجان ،نه آن
غائلهخطاياحسانپهلوان،بلكهاعتراضاتشديدووحشتناكيحيي
گلمحمدي به داور مسابقه بود .در شرايطي كه بسياري از كارشناسان
عقيده دارند در آن صحنه داور بازي به پرسپوليس لطف كرده و بايد
خطاي پنالتي به سود گلگهر اعالم ميشده ،يحيي به شكل بسيار
عجيبي به داور معترض بود؛ آنقدر كه حتي افشين پيرواني و كريم
باقري هم براي آرام كردن او وارد گود شدند و البته به نتيجه چنداني
نرسيدند .واقعا باوركردني نيست كه اشكان خورشيدي در آن شرايط
نتوانست يا به تعبير بهتر جرأت نكرد به يحيي كارت قرمز نشان بدهد.
پرسش اينجاست كه اگر اين رفتار شايسته اخراج مربي نباشد ،پس
يك داور چه زماني بايد از كارت قرمز خودش استفاده كند؟ واقعا براي
يك قاضي مقتدر زشت نيست كه لب خط بايستد و چيزي حدود يك
دقيقه فريادها و پرخاشهاي مربي را تحمل كند؟سؤال بزرگتر اما
اين است كه چرا مربيان ايراني در ليگ قهرمانان آسيا جرأت انجام

ويايآر موبايلي

اين صحنههاي شرمآور كي به پايان ميرسد؟
پرسپوليس و استقالل ندارد؛ خأل كمكداور ويدئويي بهشدت در فوتبال
ايران احساس ميشود .اغلب بازيهاي حساس ،صحنههاي بحثبرانگيز
داوري دارد و حتي اگر داور مسابقه درست قضاوت كرده باشد ،باز تحت
شديدترين فشارها قرار ميگيرد .در جريان مســابقه آلومينيوم اراك و
استقالل ،مهدي سيدعلي قضاوت دشــواري داشت .يك صحنه هند در

فوالد-پرسپولیس

چنين رفتارهايي را ندارند؟ آيا يك خطاي بيرون از محوطه جريمه
در يك بازي معمولي ليگي سنگينتر است يا2پنالتي در فينال ليگ
قهرمانان آسيا؟ چطور ميشــود كه در فينال كمكداور ويدئويي
2بار عليه پرســپوليس پنالتي ميگيرد ،اما يحيي متمدنانه قبول
ميكند؟ بعد اينجا واكنش او به يك خطاي بيرون محوطه ،طوري
است كه انگار آسمان به زمين آمده .همين مسئله را به نشستهاي
خبري مربيان هم تسري بدهيد .در آسيا آقايان سرمربي قبل و بعد
از همه بازيها تشريف ميبرند به نشست خبري ،اما اينجا دستيار يا
حتي آناليزورشان را روبهروي اصحاب رسانه مينشانند .اين رفتارها
چه دليلي ميتواند داشته باشــد؟ چه دليلي غيراز اينكه در آسيا
سختگيري ميشــود ،اما در ايران از اين خبرها نيست؟ يك فقره
جريمه مالي به اندازه همان مجازات دالري  AFCقشــنگ طوري
آقايان را آرام ميكند كه يادشان نرود جلوي چشم ميليونها بيننده
با داور چطور بايد رفتار كرد.

اطراف محوطه جريمه استقالل محل بحث شد .داور بيرون محوطه خطا
گرفت ،اما اراكيها عقيده داشتند اين صحنه پنالتي بوده است .بعد هم
استقالل گلي زد كه آفسايد گرفته شد و اينبار آنها معترض بودند .در اين
ميان فرهاد مجيدي تصميم گرفت با گوشي موبايلش به داور نشان بدهد
تصميمش غلط بوده است .اين البته نخستين مورد استفاده از ويايآر
موبايلي در ايران نبود ،چراكه پيش از اين هم در برخي مســابقات شاهد
رفتار مشابه مربيان و نيمكتنشينان تيمها بودهايم .تيمهايي كه تصور
ميكنند حقشان پايمال شده ،در جريان مسابقه وقفه مياندازند و در اين
بين ميكوشند تا با نشان دادن تصاوير آهسته به يكي از داوران ،تصميم

21:35
جام حذفي
پنجشنبه ۲۴تیر 1400
پرسپولیس  -استقالل

19:45

گل گهر سیرجان-آلومینیوم

20:30

فوالد-سپاهان

21:30

پنجشنبه ۳۱تیر 1400

اتخاذ شده را تغيير بدهند .اين اتفاق پيشتر رخ داده و مثال زمستان 99در
جريان بازي مسرفسنجان و سپاهان ،ميزبان به گلي رسيد كه پيش از آن
هند شده بود .داور گل را پذيرفت ،اما بعدا با بازبيني تصاوير در كنار نيمكت،
نظرش را تغيير داد .بسيار غمانگيز است كه كشورها يكبهيك پيشرفت
ميكنند و به كمكداور ويدئويي مجهز ميشــوند ،اما ما در ايران درگير
اين داستانها هســتيم .بعد هم انتظار داريم با اين شرايط ،به ما ميزباني
بدهند .كنفدراسيون فوتبال آسيا بازبيني ويدئويي را وارد مسابقات اين
مرحله ليگ قهرمانان آسيا كرده است؛ آيا ما با ويايآر موبايلي ميتوانيم
ميزباني بگيريم؟

ملوان بندر انزلی -خیبر خرم آباد

20:00
مقدماتي جام جهاني2022
 ۱۱شهریور ۱۴۰۰
ایران  -سوریه

 ۱۶شهریور ۱۴۰۰

بهتر از اين نميشد

5نكته در مورد قرعه ايران در انتخابي جامجهاني2022
بهروز رســايلي| طبيعتا هــواداران فوتبال نبايــد از قرعه
رقمخورده براي تيم ملي كشورمان ناراضي باشند .ما در گروه
اول كنار كرهجنوبي ،امارات ،عراق ،سوريه و لبنان قرار گرفتهايم،
درحاليكه ســر و شــكل گروه دوم با حضور ژاپن ،استراليا،
عربستان ،چين ،عمان و ويتنام بهنظر دشوارتر ميرسد .در مورد
قرعه و برنامه بازيها چند نكته وجود دارد.

 1قرعهكشي اين مرحله ميتوانست فرصتي مناسب براي رويارويي
ايران با برخي رقباي ســنتي و قديمي باشد؛ تيمهايي كه سالهاست
با آنها بازي نكردهايم .بهطور مشــخص بايد از عربستان و استراليا نام
ببريم .استراليا هنوز داغ شكست در ملبورن را به دل ميكشد و بعد از
24سال فرصتي براي بازي با ايران نداشته است .با عربستان هم بعد از
مالقات نحس نوروزي در ســال 88بازي جدي نداشتهايم .اين بار هم
تقابل با آنها اتفاق نيفتاد و به زماني ديگر موكول شــد .تنها راه ممكن
اين است كه ما و يكي از اين تيمها در گروههاي دوگانه سوم شويم و در
پليآف به مصاف هم برويم.
 2تيم ملي ايران در طول تاريخ با  5حريف فعلياش مجموعا 114بار
مالقات كرده اســت كه حاصل اين بازيها65 ،پيــروزي براي ايران،
18باخت و طبيعتا ثبت 31تساوي بوده است .لبنان ،سوريه و امارات

هر كدام تنها يكبار موفق به شكست تيم ملي ايران شدهاند ،عراق  6بار
ما را برده و برابر كرهجنوبي هم 9بار تن به شكست دادهايم.
 3عدمرويارويــي با تيــم ملي عمــان و برانكو ايوانكوويچ ،بخشــي از
جذابيتهاي ژورناليستي اين مرحله را از بين برد .برخي كارشناسان از اين
بابتخوشحالند،چراكهبابتشناختبرانكوازفوتبالايرانبيمناكبودند،
اما بهطور كلي عمان ميتوانست حريف آسانتري نسبت به سوريه باشد.
از سوي ديگر اگر به جاي عراق سرسخت با چين همگروه ميشديم ،شايد
اتفاق بهتري ميافتاد .با اين همه ،اسكوچيچ حق ندارد از قرعه رقم خورده
ناراضي باشد .اين قرعه به اندازه كافي به ما آوانس داده است!
 4چينش مســابقات تيم ملي هم خوب و ايدهآل است .هنوز نميدانيم
محل برگزاري بازيها كجا خواهد بود ،اما از نظر نوع رويارويي با رقبا بخت با
تيم ملي يار بوده است .در پنجره شهريور  2بازي برگزار ميشود .ديدار اول
برابر سوريه است و ميتواند تيم ما را آماده مسابقه دشوارتر بعدي برابر عراق
كند .در پنجره دوم در مهرماه هم دقيقا از همين امتياز برخوردار هستيم؛
يعني اول با امارات بازي ميكنيم و فــرم بهتري كه پيدا كرديم ،چند روز
بعدش به مصاف كرهجنوبي ميرويم .اين شــرايط در دور رفت و تا شكل
گرفتن جدول ،براي تيم ايران مطلوب و مناسب است .همچنين مسابقات
ايران با يك نبرد نسبتا ساده برابر سوريه آغاز ميشود و با يك نبرد نسبتا
ساده مقابل لبنان پايان مييابد .اگر هم بازيها بهصورت رفت و برگشت

نتيجه بگير ،احترام بخر
ظلم ،ظلم است؛ شــاخ و دم هم ندارد .هر كجا نشانههايش ظاهر شد،
بايد به اندازه وســعتان براي مقابله با آن تالش كنيــد .اگر خاموش
مانديد ،شريك رواج اين چرخه شدهايد و شــايد يك روز هم گريبان
خودتان را بگيرد .حمايتهاي امروز از دراگان اسكوچيچ را بايد در اين
چارچوب ديد .كجاي دنيا ،چرا ،با كدام توجيه با مربي موفق نامهرباني
ميكنند؟ شايد زماني كه دراگان بهعنوان سرمربي تيم ملي برگزيده
شد ،اين انتخاب نشانه اوج استيصال و درماندگي فدراسيون فوتبال بود؛
مجموعهاي كه از نظر فني و مالي در داستان مارك ويلموتس نقرهداغ
شده بود و چشمانداز اميدبخشــي هم براي موفقيت تيم ملي نداشت.
اسكوچيچ به شكلي عجيب و ناگهاني از بين علي دايي و امير قلعهنويي
انتخاب شد؛ بنابراين هواداران مربي ايراني برآشفتند و تندترين نقدها
را متوجه فدراسيون كردند .حتي افكار عمومي هم بهدرستي روي اين
انتخاب نقد داشتند و نميفهميدند چطور سرمربي تعدادي تيم متوسط
كه حتي گذرش به ليگ يك ايران هم رسيده بود ،صاحب ارزشمندترين
نيمكت فوتبال كشور شده است.

همه اينها درســت ،اما دراگان اســكوچيچ با صبر و حوصله فراوان ،با
امكانات اندك و بدون هيچ تنش خاصي بهترين نتايج ممكن را گرفت.
در اين شرايط طبيعي بود كه نگاهها به او عوض شود .تيم ملي در منامه
بحرين فوتبال بدي بازي نكرد ،اســكوچيچ حتي خرده تغييراتي هم
داشــت كه عمدتا جواب داد .بيش از اين ،چه كار ديگري از يك مربي
ساخته بود؟ با اين همه فدراسيون بدش نميآمد اسكوچيچ را بردارد.
آنها نقشههايي هم كشيده بودند كه به هر دليل اجرايي نشد ،نهايتا هم
به ســردي حكم به ادامه حضور دراگان روي نيمكت تيم ملي دادند.
حقيقتا اين رفتار زيبنده اسكوچيچ نبود؛ گرچه به او ،برخي انتخابها
و حشر و نشرهايش هم انتقاد جدي وارد است .با اين اوصاف ،تنها راهي
كه براي تغيير نگرش موجــود پيش روي دراگان وجــود دارد ،ادامه
نتيجهگيري اســت .او همانطور كه در مرحله اول با نتايج خوبش نگاه
افكار عمومي را تغيير داد ،در مرحله دوم هم ميتواند با هدايت ايران به
سمت جامجهاني قطر ،اين فدراسيون عجيب و غريب را وادار به كرنش
كند .آن زمان است كه لحن اين آقايان عوض خواهد شد.

عراق  -ایران

حقيقي باشــد و همه تيمها از امتيازات ميزباني برخوردار شــوند ،ايران
بازيها را در ورزشگاه آزادي آغاز ميكند و همانجا هم به پايان ميبرد.

 ۱۵مهر ۱۴۰۰
امارات  -ایران

 5تا جايي كه به قرعه مربوط ميشــد ،همهچيز مهياي سومين
صعود پياپي تيم ملي به مســابقات جامجهانــي خواهد بود .اين
آخرين جامجهاني 32تيمي تاريخ است و ما براي آخرين بار بايد
تالش كنيم صعود از مرحله گروهي در اين فرمت را جشن بگيريم؛
مخصوصا كه يكي از مستعدترين نســلهاي تاريخ تيم ملي را در
اختيار داريم .اين بايد چشــمانداز كلي تيم ما باشــد ،اما چارهاي
نداريم جز اينكه قدم به قدم پيش برويم .ابتدا صعود از اين مرحله
اهميت دارد و شل گرفتن هر مسابقهاي ،مثل مرحله قبلي ممكن
است حسابي بهضررمان تمام شود.

 ۲۰مهر ۱۴۰۰
ایران  -کره جنوبی

 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران
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 ۷بهمن۱۴۰۰
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ایران  -عراق
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لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه

تيم

بازيها

1

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل امتياز

پرسپولیس

25

15

9

1

35

13

22

54

2

سپاهان

25

15

7

3

43

21

22

52

3

استقالل

25

12

8

5

27

15

12

44

4

آلومینیوم اراک

25

8

13

4

23

24

5

تراکتور

-1

37

25

9

9

7

24

22

2

36

6

فوالد

25

8

11

6

23

17

6

35

7

گل گهرسیرجان

25

10

5

10

26

27

-1

35

8

پدیده خراسان

25

9

7

9

25

27

-2

34

9

صنعت نفت آبادان

25

8

8

9

19

20

-1

32

10

پیکان

25

7

10

8

22

27

-5

31

11

مس رفسنجان

25

8

7

10

18

23

-5

31

12

تمسجدسلیمان
نف 

25

6

10

9

17

22

-5

28

13

سایپا

25

5

10

10

18

23

-5

25

14

نساجی مازندران

25

7

4

14

20

27

-7

25

15

ذوب آهن

25

4

10

11

23

31

-8

22

16

ماشینسازیتبریز

25

1

8

16

15

39

-24

11

19
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دوشنبه  -هفتم تير 1400

كرواسي
اسپانيا

3

شنبه  -پنجم تير 1400

20:30

5

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

3

سوئيس

3

4

5

شنبه  12 -تير 1400

جمعه  11 -تير 1400

اسپانيا

دوشنبه  -هفتم تير 1400

سوئيس

يكشنبه  20 -تير 1400

ورزشگاه سن پترزبورگ

23:30

23:30

اتريش

1

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

ايتاليا

يكشنبه  -ششم تير 1400

بلژيك

بلژيك
پرتغال

0

ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

ورزشگاه كارتوخاي سويا

خداحافظي
كروس با آلمانها

توني كروس 31ســاله تصميمش براي خداحافظي از تيم ملي
آلمان را عملي كرد .او كه با تيــم ملي آلمان قهرماني جهان را
در كارنامه دارد ،عصر ديروز با انتشــار متني در اينستاگرام،
خداحافظياش را رسانهاي كرد .در بخشي از اين بيانيه آمده
است« :من 106بار براي تيم ملي آلمان به ميدان رفتم و ديگر قرار
نيست براي اين تيم به ميدان بروم .از صميم قلب آرزو داشتم و
تمام تالشم را كردم تا به 109بازي ملي برسم و در پايان اين راه،
عنوان قهرماني يورو را هم به كارنامه خود اضافه كنم .از مدتها
پيش تصميم گرفته بودم كه پس از اين تورنمنت (يورو  )2020از
بازيهاي ملي خداحافظي كنم .خيلي وقت بود كه ميدانستم
توانايي حضور در جام جهاني 2022قطر را ندارم .بهويژه بهدليل
اينكه قصد دارم تمركزم را طي چند ســال آينده روي اهدافم
در رئال مادريد قرار دهم .حاال اين اجازه را بهخودم ميدهم از
استراحتهايي بهره ببرم كه طي 11سال بهعنوان يك بازيكن
مليپوش ،از آنها بيبهره بودم .همچنين ميخواهم بهعنوان يك
شوهر و پدر ،كنار همسر و فرزندانم باشم .براي من افتخار بزرگي
بود كه طي اين مدت طوالني توانستم پيراهن تيم ملي را بر تن
كنم؛ كاري كه با غرور و اشتياق انجام دادم .از همه هواداراني كه
از من حمايت كردند ،متشكرم .عالوه بر اين از منتقداني كه به
من انگيزه مضاعف دادند هم سپاسگزارم .از يواخيم لو تشكر
ميكنم كه از من يك بازيكن مليپوش و قهرمان جهان ساخت؛
او كسي بود كه به من اعتماد كرد .طي يك مدت زمان طوالني،
يك داستان موفقيتآميز نوشتيم .اينكه با موفقيت از پس اين
كار برآمدم ،براي من يك افتخار بود .براي شما و هانسي فليك
آرزوي موفقيت ميكنم؛ ارادتمند ،توني».

بنبست مسي؛ آزادراه پاريس

پاريسنژرمن بدون نگراني ستارههايي مثل راموس ،اشرف و
دوناروما را ميخرد؛ مسي در ليست انتظار است

درحاليكه الپورتا به خبرنگاران درباره روند تمديد قرارداد مسي گفته صبر
داشته باشند ،بهنظر ميرسد صبر هم چاره كار نخواهد بود .مشكل اصلي در
فيرپلي مالي است .مسي كه در 4سال آخرين قراردادش سالي 137ميليون
يورو حقوق و پاداش ميگرفت ،با توجه به شرايط اقتصادي باشگاه نميتواند
چنين پولي دريافت كند .البته باشــگاه دنبال راهحل و منابع مالي است اما
مشــكل ديگري هم وجود دارد و آن ماليات اين بازيكن است .طبق قرارداد
آينده مسي ميتواند پس از 2ســال به آمريكا برود اما در 2سال حضورش
در آمريكا هم از بارســلونا حقوق ميگيرد و اين اوضاع را پيچيده ميكند.
مســي نميتواند از بارسلونا در خاك اســپانيا حقوق بگيرد و در كشوري
ديگر بازي كند؛ اداره ماليات روي اين موضوع حســاس است .مسي قبال
پرونده فرار مالياتي داشــته و محكوم هم شــده .براي اولينبار يكي از
اعضاي هيأتمديره بارســلونا به خبرنگارها گفته روند تمديد قرارداد
كمي پيچيده اســت .الپورتا قرار بود ديروز با تباس ،رئيس الليگا براي
يافتن راهحلي در پرداخت حقوقها و بهويژه راههاي قانوني قرارداد جديد
جلسه داشته باشد كه بههم خورد .از پنجشنبه كه قرارداد مسي تمام و او
بازيكن آزاد شده ،روند مذاكره به كندي پيش ميرود .پاريسنژرمن
كه بهتازگي با سرخيو راموس و اشرف حكيمي به توافق رسيده،
منتظر روشن شدن تكليف مسي است تا بالفاصله با او وارد
مذاكره شود .پيراهن مسي هنوز در فروشگاههاي بارسا
به فروش ميرسد اما برخي اطالعات و عكسهايش از
سايت باشگاه پاك شده .كاشــف مسي هم ابراز
نگراني كرده كه مبادا اين بازيكن پس از 21سال
بارسلون را ترك كند .باشگاه برزيلي ايبيس،
بدترين باشــگاه جهان كه با 3سال و 11ماه

كمطرفدارترين ديدار
مرحله يكهشتم را دانمارك و چك
برگزار ميكنند
پس از برگــزاري 2ديدار در مســير ناهموار
فينال و جايي كه بلژيك با ايتاليا و اســپانيا با
سوئيس روبهرو شــدند ،حاال نوبت شب دوم
مرحله يكچهارم پاياني يورو 2020اســت كه
مسير سرراستتري به ســمت فينال است؛
چك  -دانمارك ساعت 20:30در باكو و اوكراين
 انگليس ساعت 23:30در ورزشگاه المپيكويرم.
فرانك د يبوئر كه پس از شكســت حقيرانه
مقابل چك از ســمت خود بهعنوان سرمربي
تيم ملي هلند بركنار شــده ،اعتراف كرده كه
هلند هميشــه مقابل اين تيم مشكل داشته
است .چك 25سال پس از آن نسل طاليي كه
به فينال يورو 1996رفت و بــه آلمان باخت،
بهآرامي پيش ميرود .حريف امشب
آنها دانمارك خواهد بود ،تيمي
كه بعد از 2باخت در 2ديدار اول،
2برد 4گله مقابل روســيه و ولز
در مســابقات بعدياش بهدست
آورده .چك بــراي چهارمين بار
است كه در يكچهارم اين رقابتها
حاضر ميشود .آنها نيمي از اين دفعات را
از اين مرحله به سالمت عبور كرده و به
نيمهنهايي رســيدهاند كه هر دوبار هم
ماجراجويي آنها به فينال ختم شــد.
دانمارك براي چــك حريفي تكراري
در يورو محسوب ميشود .اين سومين
باري اســت كه 2تيم در اين رقابتها با
هم روبهرو ميشوند .هر دوبازي قبلي
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ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

در يورو به سود تيم ملي چك به پايان رسيده
اما در 6تقابل آخر بين 2تيم5 ،تاي آنها با نتيجه
مساوي تمامشده است .در مجموع 11رويارويي،
3بار چك و 2بار دانمارك بــرده بودهاند .هر
دوتيم سابقه قهرماني در اين رقابتها را دارند؛
چكسلواكي در جامملتهاي 1976و دانمارك در
يورو 1992با غلبه بر آلمان در فينال.
يان بوريل محروميت خود را سپري كرده و در
اين بازي ميتواند در تركيب چك قرار بگيرد اما
لوكاس پروود همچنان مصدوم است .سيمون
كيائر ،كاپيتان دانمارك كه در بازي با ولز دچار
مصدوميت ران شــده بود ،براي اين بازي در
دسترس است و اريكسن هم كه بهدليل مشكل
قلبي فعال اجازه بازي ندارد .يوســف پولسن و
واس هم از مصدوميت رهايي يافتهاند.
تركيب احتمالي چــك ( :)4-2-3-1توماس
والچليك ،يان بوريل ،كاالش ،چلوستكا ،كوفال،
سوچك ،هولس ،يانكتو (ســوچيك) ،باراك
(داريدا) ،ماسوپوست و پاتريك شيك.
تركيب احتمالي دانمارك ( :)3-4-2-1كسپر
اشمايكل ،كريستنســن ،كيائر ،وسترگارد،
دنيل واس ،هويبيرگ ،دليني ،ماهله ،بريتويت،
دامسگارد و دولبرگ.

بدون پيروزي نام خود را در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كرده ،به مســي
پيشنهاد همكاري داد اما بهشوخي گفت كه بايد قسم بخورد پله از مارادونا
بهتر است! در روزهاي اخير اتفاقات مهم ديگري هم در بازار نقلوانتقاالت رخ
داده كه مروري بر مهمترين آنها خواهيم داشت.
سرخيو راموس با پاريسنژرمن براي قراردادي 2ساله بهارزش 15ميليون
يورو در هر فصل به توافق رســيد .او در رئال 12ميليون ميگرفت كه باشگاه
اسپانيايي براي تمديد يكساله ميخواست 10درصد آن را كاهش دهد .گويا
باشگاههاي انگليسي هم خواهان او بودند و پيشنهاد مالي يكي از آنها بهتر از
پياسجي بوده اما راموس پاريس را براي ادامه فوتبال و زندگياش برگزيده
است.
پاريسيها در اين تابســتان ميخواهند 250ميليون يورو هزينه كنند.
زورشان زياد است؛ مثل منچسترســيتي كه رابطهاي پنهاني و زيرميزي با
يوفا دارد و از محروميت براي رعايت نكــردن فيرپلي مالي و عقد
قرارداد با بازيكن زير 16سال غيرعضو اتحاديه اروپا فرار كرده.
منسيتي و پاريس تنها باشــگاههايي هستند كه ميتوانند
آزادانه بازيكن 100ميليون يورويــي به باال بخرند و رئال در
تمديد قرارداد كاپيتانش خساســت كند و بارسا هم در
پرداخت حقوق بازيكنانــش در بماند يا ميالن نتواند يك
خريد 40ميليون يورويي را تجربه كند .اينطور كه پيشبيني
ميشــود ناصر الخليفي طي 2هفته آينده از 3خريد جديد
خود شامل اشــرف ،راموس و دوناروما رونمايي خواهد
كرد.
جيدون ســانچو پس از حرفوحديثهاي
فراوان باالخره با قراردادي 5ســاله به ارزش
85ميليــون يورو(قطعــي) از دورتموند به
منچستريونايتد پيوست .دستمزد سانچو در
اولدترافورد هفتهاي 250هزار پوند خواهد بود.
منچسترسيتي از انتقال 85ميليون يورويي
سانچو از دورتموند به منچسترسيتي 13ميليون
يورو بهعنوان حقرشد سود خواهد كرد .سيتي با

بازي در غربت

انگليس براي نخســتين و آخرين بار در جايي
غيراز ومبلي بازي ميكند

انگليسيها پس از 55سال توانستند آلمان را در مرحله
حذفي يك تورنمنت بزرگ شكســت دهند .حاال وقت
رسيدن به نيمهنهايي است ،كاري كه ساوثگيت در آن
تخصص دارد .سرمربي انگليس كه قراردادش را بهتازگي
تمديد كرده ،يكبار در جامجهاني 2018و يكبار هم در
ليگ ملتهاي اروپا تيمش را به نيمهنهايي برده است.
سهشيرها پيش از اين فقط يكبار و با تيم طاليي دوران
بابي رابسون و ستارههايي مثل گاسكوين و كريس وادل
به مرحله نيمهنهايي يورو رسيده بودند .آنها براي عبور از
اين مرحله بايد با اوكراين روبهرو شوند .اوكراين آندري
شوچنكو كه در مرحله گروهي فقط مقدونيهشمالي را
برده بود ،در ثانيههاي پاياني وقت اضافه ديدار يكهشتم
توانست مقابل تيم 10نفره سوئد طعم يك برد ديگر را هم
بچشد و حريف انگليس شود.
ديدار امشــب دومين تقابل  2تيم در تاريخ يورو است
كه بازي قبلي را در يــورو 2012انگليس با يك گل
از حريف برده بود .انگليس در 7بازي تاريخ خود
مقابل اوكراين فقط يكبار باخته و 4برد و 2تساوي
بهدست آورده است .اين نخستين و آخرين سفر
انگليسيها در اين جام خواهد بود .آنها در هر
4بازي قبلي در ومبلــي ميزبان بودند و حاال در
رم ايتاليا تنها بازي خارج از خانه خود را انجام
ميدهند .اگر باختند و حذف شدند كه هيچ،
اما اگر جواز صعود به نيمهنهايي را گرفتند،
خيالشان راحت است كه همه بازيهاي
نيمهنهايي و فينــال در ومبلي برگزار
خواهد شد .انگليس تنها تيمي است كه
هنوز در رقابتهاي امسال گلي دريافت
نكرده است .انگليسيها آخرينبار 7بازي
قبل در مصاف با لهستان گل خوردند كه
آن بازي هم با برتــري 2بر يك اين تيم به

7ميليون يورو سانچو را به دورتموند فروخته بود كه به اينترتيب از اين بازيكن
20ميليون يورو بهدست آورد .از انتقال اشرف حكيمي از اينتر به پاريس هم
مبلغ 2.1ميليون يورو به رئال مادريد ميرسد.
هزينه خريد اوباميانگ ،دمبله ،پوليســيك و ســانچو براي دورتموند،
32ميليون پوند بود كه اين باشگاه از طريق فروش همين بازيكنان 309ميليون
پوند بهدست آورد .اين جدا از سودي اســت كه از طريق فروش پيراهن اين
ستارهها به دست آورد و از خدمات آنها در تركيب بهرهبرد.
هواداران دورتموند بعد از فروش سانچو به منچستر حاال حسابي نگران
هالند هســتند .ارزش اين بازيكن بين 100تا120ميليون يورو اســت اما اگر
يكفصل ديگر بماند ،بند فسخ قراردادش با 75ميليون يورو فعال خواهد شد.
دورتموند ميخواهد از اين اختالف رقم بهره ببرد.
تام هيتون ،دروازهبان 35ساله و انگليسي سابق استونويال كه 30ژوئن
قراردادش با اين تيم به پايان رسيد ،در انتقالي آزاد به منچستريونايتد پيوست.
در قرارداد اين دروازهبان با منچستريونايتد امكان تمديد قرارداد بهمدت يك
سال ديگر نيز وجود دارد .بد نيست بدانيد هيتون بهمدت 13سال در ردههاي
سني مختلف منچســتريونايتد بازي كرده و در سال 2010از اين باشگاه جدا
شده بود.
امباپه تمديد قرارداد را نپذيرفته و پاريسنژرمن به همين دليل ممكن
است لئوناردوي برزيلي را از سمت مدير ورزشي بركنار كند .پيشنهاد باشگاه
دستمزد ســالي 30ميليوني بود كه امباپه آن را رد كرده اما گفته ميخواهد
سال آخر قراردادش را هم در پاريس پشت سر بگذارد .او ميتواند در تابستان
آينده بهصورت رايگان جدا شود و به رئال برود .ناصر الخليفي در اين صورت يا
او را با 125ميليون يورو ميفروشد يا يكسال مثل باليي كه سر ربيو آورد با او
بدرفتاري ميكند و اين مهاجم يك فصل بايد روي سكوها بنشيند .پيشنهاد
رئال 100ميليون يورو بهعالوه 50ميليون آپشن است.
پاتسون داكا مهاجم 22ساله زامبيايي ســالزبورگ با قراردادي به ارزش
23ميليون پوند تا  2026به لسترسيتي پيوست.
رافائل ســانتوس بوره مهاجم گلزن ريورپالته جانشين آندره سيلوا در
آينتراخت فرانكفورت ميشود .آندره ســيلوا بهزودي با انتقالي 23ميليون
پوندي راهي اليپزيگ خواهد شد.

پايان رسيد .انگليس در يورو ،2020با 4گل به يكچهارم
رسيده كه در اين بين 3گل را رحيم استرلينگ و يكگل
را هري كين به ثمر رساندهاند.
اوكراين يك غايب بزرگ دارد؛ آرتم بســدين ،همان
بازيكني كه قرباني خشونت ماركوس دنيلسون سوئدي
و شديدا مصدوم شد .او ممكن است تا سال 2022نتواند به
فوتبال ادامه دهد .دنيس پوپوف هم در همان بازي دچار
آسيبديدگي شد .حتي يارمولنكو ،بهترين گلزن اين
تيم هم در كنار زوبكوف مصدوميتهايي خفيف دارند
و ممكن است اين بازي را از دست بدهند .اما در اردوي
انگليس اوضاع خوب است؛ چيلول و ميسن ماونت كه
بازي قبلي را بهدليل آسيبديدگي از دست داده بودند،
براي اين بازي در دسترساند .احتماال جك گريليش كه
اواسط نيمه دوم بازي با آلمان به زمين رفت و تفاوتها را
رقم زد ،از ابتدا جاي ساكا در تركيب قرار بگيرد.
تركيب احتمالي اوكراين ( :)3-5-2بوشــچان ،ايليا
زابارني ،كريفتســوف ،ماتوينكو ،كاراوائف ،شاپارنكو،
اســتپاننكو ،ســيدورچوك ،زينچنكــو ،دووبيك و
يارمولنكو.
تركيب احتمالي انگليس ( :)4-2-3-1پيكفورد ،كايل
واكر ،جان اســتونز ،مگواير ،لوك شو ،كوين فيليپس،
رايس (هندرسون) ،ماونت ،رحيم استرلينگ ،گريليش
و هري كين.

فرانك ريبري ستاره فرانسوي فيورنتينا رسما از اين تيم ايتاليايي جدا شد.
اين بازيكن در 38سالگي پيشنهادهايي از كشورهاي آسيايي دارد و بهنظر
نميرسد بخواهد از دنياي بازيگري خداحافظي كند.
در روزهاي اخير بين مربيان هم انتقاالتي صورت گرفته است .رافا بنيتس
با وجود مخالفت هواداران اورتون و ليورپول با آبيها قراردادي 3ساله منعقد
كرد ،نونو اسپريتو ،سرمربي پرتغالي بهمدت 2سال هدايت تاتنهام را پذيرفت
و وينچنزو ايتاليانو بهعنوان سرمربي جديد فيورنتينا انتخاب شد.
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الهام محمودي

فدراسيون بسكتبال ،حلقه را گم كرده است

يك بام و دو هوا

براساسخبرهاييكهدررسانههاميخوانيم،معمايباشگاهيكه
براي دادن رضايتنامه بازيكن يكميليارد تومان خواسته بود ،حل
شد ،اما داستان ادامه دارد .ذوبآهن براي رفتن زهرا خواجوي،
دروازهبان تيم شرط گذاشت ،وقتي خبر رسانهاي شد ،تكذيب
كرد ،ولي هنوز رضايتنامهاي صادر نشــده است .سارا نصيري،
مسئول ورزش زنان باشــگاه ذوبآهن گفته« :چنين بندي را
در نظر نگرفتهايم .به او گفتيم خيلي ارزشــمند است و از نظر ما
اين مقدار ارزش دارد .باشگاه مقصدش نامه بزند تا ما مبلغ مورد
نظرمان را بگوييم ».خانم مسئول! باالخره پول ميخواهيد يا نه؟
تكليف اين بازيكن را مشخص كنيد .البته به اين سؤال هم جواب
بدهيد :خواجوي به اندازه ارزشي كه دارد ،از ذوبآهن دستمزد
گرفته است؟

مشكل بسكتبال فقط جنجال فرودگاه نيست .در كنار مديريت پرايراد فدراسيون كه حتي در انتشار نتايج يك تورنمنت هم ناتوان است
كيفيت پايين بازيهاي تيم ملي هم با انتقاد روبهروست

قرار بود نقدهــا از بازيهــاي ضعيف تيم ملي بســكتبال در
بازيهاي دوستانه با ژاپن باشد؛ چرا تيم يكماه قبل از شروع
بازيهاي المپيك با اختالف باالي 20امتياز به ژاپني باخت كه
همه بازيكنان اصلياش را در تركيب نداشت؟ چرا حتي نتايج
اين بازيها در سايت فدراسيون منتشر نشد؟ چرا سرمربي تيم
هيچ توضيحي درباره وضعيت بازيكنانش نميدهد؟ و...
اما اتفاقاتي كه در فرودگاه افتاد ،مســير انتقادات را تغيير داد.
حاال بيشتر از مديريت فدراسيون ايراد گرفته ميشود؛ چرا در
هر سفري ،تيم ملي درگير موضوعي ميشود كه مسابقه و نتيجه
از ياد ميرود؟ تقريبا همه ميدانند موقع بازگشت تيم از ژاپن،
در فرودگاه امام (ره) چه اتفاقي افتاده اســت .در اخباري كه از
چهارشنبه تا به امروز منتشر شده ،جزئيات سانسور شدهاند اما
اصل خبر اين است :بازيكنان اجناس غيرمجاز به همراه داشتند،
 3نفر از آنها چند ساعتي بازداشت بودند و درنهايت با وثيقه آزاد
شدند .گفته ميشود بعد از بازيهاي المپيك به پرونده اين 3
نفر رسيدگي خواهد شد.
بعد از ايــن اتفاق ،همه نگران وضعيت صمــد نيكخواهبهرامي
بودند؛ آيا پرچمدار كاروان ايران در توكيو تغيير ميكند؟ مهدي
علينژاد ،معاون قهرماني وزارت ورزش ،همان چهارشــنبه كه
جنجال به پا شد ،خيال همه را راحت كرد« :پرچمدار كاروان،
جزو گروهي كه اين اقدام متخلفانه را انجام دادند ،نبوده است».
حرف او به اين معنا بود كه پرچمدار جديدي معرفي نميشود.
اتفاقي كــه در فــرودگاه افتاد ،شــايد بدترين اتفــاق دوره
4ساله رياست رامين طباطبايي در فدراســيون باشد اما اين

ليگ پول و شهرت

با عقد قرارداد بين مريم يكتايي و بشيكتاش تركيه ،او سومين
بازيكن ايراني شاغل در اين ليگ شد .ليگ فوتبال تركيه ،ليگي
نوپاســت و در برابر كيفيت ليگ ايران كه ۱۴دوره برگزار شده
چيزي براي گفتن ندارد ،اما چرا بازيكنان ما مشتاق هستند در
اين ليگ بازي كنند؟ بله ،پاســخ پول است .دستمزد يك فصل
بازي در ليگ تركيه برابر با 3فصل بازي در ليگ ايران اســت؛
كشور همساي ه اروپايي بهحســاب ميآيد و بازي در آن به ليگ
قهرمانان اروپا نيز ختم ميشود؛ هم پول دارد هم كالس و از همه
مهمتر اينكه چند نفري هستند كه بازي بازيكنان را ببينند.

شايعه يا واقعيت؟

چند روز پيش خبر آمد شهره موســوي ،نايبرئيس فدراسيون
فوتبالاستعفادادهاست.موسويتكذيبكردوباعصبانيتگفت:
«اين شايعهها چيست؟ من مسافرت هستم و شنبه در فدراسيون
حاضر ميشوم ».اما موشهاي ديوار فدراسيون فوتبال شنيدهاند
كه خانم نايبرئيس و آقاي رئيس فدراسيون بحث كوچكي با هم
داشتهاندواينبحثبهاينجاختمشدهكهخانمنايبرئيستهديد
به استعفا كرده است .به هر حال ميگويند تا نباشد چيزكي مردم
نگويندچيزها.فعالكهچندكارخوبدرفوتبالزنانشده،ترجيح
ميدهيم همه در صلح و آرامش باشند و خبرهاي استعفا تكذيب
و فردا خانم موسوي با لبخند سركارش حاضر شود.
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ساده

 -1نوعي برنج شمال -راه و
روش عبادت -فرمان سكوت
 -2باليــدن -ديدنــي -از
خطهاي زيباي اسالمي
 -3پيدرپي -پاينده
 -4النــه پرنـــــدگان -از
نيروهاي نظامي كشورمان-
دلداده شيرين
 -5حــرف ربــط -مخترع
سينما -رزق
 -6مدرسه عالي -دانشآموز-
از سازهاي آييني ايران
 -7قطعــه لولــهاي كه دو
ســر آن رزوه داخلي دارد-
ورزشــي گروهي -در بازار
بورس معامله ميشود
 -8عقيــده -علــم حركت
اجســام بر اثر نيــرو -پول
كرهجنوبي
 -9فرشته شــب اول قبر-
استخوان سينه -گلي زينتي
 -10گوشت آذري -روزنامه
چاپ ژاپن -محل
 -11از القاب اشــرافي زنان
اروپا -طــاي كثيف -چاي
خارجي
 -12صاحب شــــــــدن-
چوبهدستي بزرگ -ادويه پيتزا
 -13از گياهان آپارتماني-
مربوط به گذشته دور

-14ســاز كليسا -رودي در
شمال ايالت تگزاس آمريكا-
قاعده
 -15انــكار كــردن -برق-
واكنش يك ماده با اكسيژن

عمودي:

 -1نيمي از دنيــا -ماه دهم
ميالدي -آزمايش
 -2نوعي بيمــاري عفوني
حيوانات -خودروي باربري-
ولخرج
 -3اشتباه لفظي يا رفتاري-
نوبت كاري -بناي قديمي و
فرسوده
 -4پارچه كمعرض تزييني
پرده -ينگه دنيايي
 -5الكل ســفيد -صحيح-
خطي در دايره
 -6اراده -اجراكننــده-
داستاني نوشته جان اشتاين
بك
 -7در و پنجــره بناهــاي
قديمي -كمد -ورقه چاپي
تبليغاتي
 -8رنــگ موي فــوري -از
رشتههاي دهگانه ورزش دو
و ميداني -آخرين يكرقمي
 -9حروف اختصاري نيروي
انتظامي كشورمان -اشاره-
پرنده دريايي بزرگ

 -10وريد -تاراج -پدر آذري
 -11از الفبــاي انگليســي-
معروفتريــن پل خــط راهآهن
شمال كشور -نخســتين سبك
ادبي اروپا
 -12منجمد -جهان معني
 -13مربوط به هندســه -وقت و
هنگام -قدرت
 -14سمت چپ -جلوه -عطش
 -15نطق و خطابه -آلوده به ننگ-
مردار
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سهميه مهدي پيرجهان در دوي 400متر با مانع قطعي شد و دووميداني ايران با  4نفر به بازيهاي المپيك توكيو ميرود .از ماهها
پيش پيرجهان جزو 13نفري بود كه از طريق رنكينگ ميتوانست به المپيك برود اما او و فدراسيون منتظر بودند تا فدراسيون
جهاني بعد از پايان فرصت گرفتن سهميه ،ليست نهايي را اعالم كند .احسان حدادي در پرتاب ديسك ،حسن تفتيان و فرزانه
فصيحي در دوي 100متر نفرات ديگري هستند كه سهميه المپيك را دارند .دووميداني ايران در بازيهاي المپيك ريودوژانيرو
و لندن 10سهميه داشت .در بازيهاي پكن هم 5سهميه گرفته بود.

درحاليكه همه منتظر بودند تا والديمير آلكنو ،سرمربي تيم ملي واليبال اسامي 12نفر نهايي اين تيم در المپيك را اعالم كند،
او 19بازيكن را به اردوي تيم ملي دعوت كرد2 .نفر از اين 19نفر ،فرهاد قائمي و مجتبي ميرزاجانپورند؛ قائمي چندماه پيش از
تيم ملي خداحافظي كرد و ميرزاجانپور هم پيگير درمان مصدوميتش بود .آلكنو مهدي مرندي ،ليبروي سابق تيم ملي را هم
به اردو دعوت كرده است و خبري از محمدرضا حضرتپور نيست .مرندي از فروردين در اردوهاي تيم ملي حضور داشت و اما
به ليگ ملتها نرفت .فدراسيون تا 15تير فرصت دارد تا ليست نهايي را اعالم كند.
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دووميداني و سهميه چهارم

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

ساده

نخستين بار نيست كه تيم ملي و فدراســيون درگير مسايل
غيرورزشي ميشوند .سال 1397ســفر تيم به ژاپن با جنجال
همراه شــد .در پنجرههاي انتخابي جامجهاني ،تيم با اتوبوس
شهري توكيو رفتوآمد كرد و اتوبوس اختصاصي براي بازيكنان
گرفته نشده بود .در اردوي تيم ملي هم دعوا سر اين بود كه چرا
غذا كم است و چرا ماســت و دوغ به بازيكنان داده نميشود.
چندي بعد هم حذف حامد حدادي و ارســان كاظمي از تيم
ملي خبرساز شد .گفته ميشــد داليل كنار گذاشتن آنها هم
ورزشي نيست.
امســال در پنجرههاي انتخابي كاپ آســيا ،بســكتبال  2بار
سوژه طنز شد؛ در قطر رئيس فدراسيون و سرپرست تيم ملي
پروتكلهاي بهداشتي را رعايت نكردند ،براي عكس يادگاري
از حباب خارج شــدند و به دردســر افتادند .در آخرين پنجره
انتخابي هم شماره  6روي پيراهن حامد حسينزاده را برعكس
چسبانده بودند.
خيليها اين اتفاقات را كنار هم گذاشتهاند و ميگويند بايد با
مسئوالن فدراسيون برخورد شــود .بعضيها گفتهاند حداقل
بايد مسعود قاسمي ،سرپرست تيم ملي بركنار شود اما بهنظر
نميرسد فعال تغييري ايجاد شود .فدراسيون درگير مسابقات
جهاني جوانان است و تيم ملي هم بايد به المپيك برود.
با جنجالي كه به پا شد ،كمتر كســي به نتايج تيم در بازيهاي
دوســتانه در ژاپن توجه كرد .فدراسيون اطالعات زيادي از اين
بازيها منتشر نكرده است .در سايت فدراسيون ،بيشتر از اينكه
از تيم ملي خبر باشد ،آگهي تسليت و اخبار ليگ دسته  2ديده

ميشود .حتي مشخص نيست كه تيم چند بازي در ژاپن انجام
داده است .خبرگزاريها و سايتها گفتهاند تيم  3بازي داشته2 ،
بازي را با اختالف 25و 28امتياز باخته و در يك بازي با اختالف
5امتياز برنده بوده .در سايت فدراسيون  4خبر از حضور تيم ملي
در ژاپن ديده ميشــود .خبر اول درباره سفر تيم به ژاپن است،
خبر دوم ميگويد تيم بعد از  2بازي در مياگي به ايواته ميرود،
حتي در اين خبر هم نتايج  2بازي اول نوشته نشده است .خبر
سوم درباره بازي سوم و پيروزي تيم ايران است .در خبر چهارم
هم آمده كه ايران در بازي چهارم به ژاپن باخته است.
در اين مدت هيچ نقلقولي از سرمربي تيم مهران شاهينطبع
هم روي خروجي سايت فدراسيون نرفته است .براي كارشناسان
بسكتبال سؤال اســت كه چرا در بازيهاي دوستانه سرمربي
به بازيكنان جوان مثل ســينا واحدي خيلي بازي نداده است؟
يا اينكه چرا در شــرايطي كه  3بازيكن لژيونر ژاپن؛  2بازيكن
در  NBAو يك بازيكن در ليگ اســتراليا غايب بودهاند ،تيم با
اختالف باال  2شكست داشته است؟
چهارشنبهگفتهشد فدراسيون بســكتبال درباره اتفاقات اخير
بيانيه ميدهد ،اين اتفاق نيفتاد .انتظار اين بود كه طباطبايي،
رئيس فدراسيون در چند جمله توضيح دهد كه چه شده است
اما او همان چهارشنبه با تيم جوانان به ليتواني رفت .طباطبايي
ديروز به سايت فدراسيون گفت فدراسيون با خاطيان برخورد
جدي ميكند و از رسانهها خواست به حواشي دامن نزنند و قبل
از المپيك آرامش را از تيم نگيرند .جام جهاني جوانان از امشب
آغاز ميشود و ايران ساعت 22 :30با صربستان بازي ميكند.

بازگشت قديميها به واليبال
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ممقاممعاونتاجتماع
يوپيشگيريازوقوع
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دربازديداز
همشهريمطرحكرد:

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

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

رسيدگي به مسائل فرهنگي ،اولويت رئيس دولت بعدي باشد

توقع داريم رئيسجمهور منتخب بعد از رسيدگي به مفاسد اقتصادی،
مسائل فرهنگي را جزو اولويتهاي برنامههاي دولت قرار دهد تا در
سايه تقويت مسائل فرهنگي ،آسيبهاي اجتماعي نيز كاهش يابد.
سليمي از تهران

كمبود شديد آب كشاورزي در شفت

چهكسي باورش ميشود ما در شهرستان شفت استان گيالن كه يكي
از پربارانترين استانهاي كشور است دچار كم آبي باشيم؟ متأسفانه
چندسالي اســت كه اينگونه شده و شهرستان شــفت كه خودش
60كيلومتر رودخانه دارد و 50كيلومتر كانال آبرساني با 500دهنه
آببندان در آن است دچار كم آبي شديد شده ،بهگونهاي كه كشاورزي
منطقه دچار مشكل شده است.
سودمند از شفت

درختان فضاي سبز بزرگراه جالل آلاحمد نيازمند آبياري

چندين بار از طريق رسانهها و تماس با شمارههاي خدمات عمومي
شــهرداري ،تقاضا كردهايم كه درختان فضاي سبز جاللآل احمد -
تقاطع پل يادگار امام  -كوي ارمكان آبياري شوند .متأسفانه تاكنون
هيچ اقدامي صورت نگرفته اســت و بار ديگر از شهرداري منطقه،2
ناحيه ۵تقاضا داريم در اين خصوص اقدام فوري صورت گيرد ،قبل از
آنكه درختان كامل خشك شوند.
اصالني از تهران

آاليندگيصوتي،امانساكنانخيابانبهمنبيرجندرابريدهاست

سر و صداي تانكرســازي و آهنآالت امان ساكنان خيابان بهمن در
منطقه توحيد بيرجند استان خراسان جنوبي را بريده است .از مسئوالن
تقاضا داريم بهگونهاي كه اين مشاغل حفظ شوند آنها را به خارج از شهر
منتقل كنند .وعدههاي آنها مبني بر انتقال مشاغل آالينده به خارج از
شهرها چه زماني اجرايي ميشود ،لطفا رسيدگي شود .انتقال صنوف
آالينده چه زماني است؟
عدل از بيرجند

قطع چند نوبت آب در يك شهر عادالنه نيست

آب كم است و بايد در مصرف آن صرفه جويي كرد ،جيره بندي و قطعي
باید ساعتي باشد .همه اينها قبول .اما اين انصاف نيست كه در يك شهر
چند نوبت قطعي آب در يك روز داشته باشيم .در مورد قطعي آب هم
عدالت داشته باشيم تا در اين شرايط گرما و كرونا عدهاي به زحمت
مضاعف نيفتند.
پيرپناه از كمالشهر كرج

شأن مسئوليت هاي مختلف بايد حفظ شود

متأسفانه در سالهاي اخير بهگونهاي رفتار شده كهارزش جايگاههاي
مختلف كم رنگ شــده كه مسبب آن مســئوالني هستند كه در آن
جايگاهها قرار ميگيرند .برخي مسئوالن سخناني بر زبان ميآورند كه
مطابقشأن آن جايگاه نيست و اگر شنونده نداند كه آن مسئول كيست
اصال تصور نميكند آن فرد چه مسئوليتي دارد .مسئوالن تالش كنند
تا شأن جايگاهي كه در آن هستند حفظ شود.
سيدان از تهران

قانون تبديل وضعيت شركتيها ،در شركت نفت اصالح شود

شركت نفت نزديك به 105هزار نفر كاركنان شركتي دارد كه شاغل در
شركتهاي دولتي وزات نفت در بخشهاي گاز ،نفت ،حفاري ،پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي هســتند .تمام اين تعداد پرسنل زيرنظر
پيمانكار كار ميكنند .از مسئوالن استدعا داريم ،يكبار براي هميشه
با قانونگذاري صحيح و تبديل وضعيت كاركنان شركتي وزارت نفت به
رسمي و با حذف شركتهاي پيمانكاري تأمين نيرو براي دستگاههاي
دولتي ،دست پيمانكاران را از حقوق و دستمزد اين قشر كوتاه كنند.
اصال چه دليل عقلي و شرعي وجود دارد كه عدهاي اين گونه حقوق
بگيرند .نيروي شــركتي كه 10ســال از عمر و جواني خود را صرف
خدمت به كشور نموده و  30سال نيز به او در دستگاه مربوطه نياز است،
حقوق و دستمزد خود را با واسطه دريافت نمايد.
از پرسنل نفت فالت قاره

تلفنهاي ثابت در حال از دست دادن كارايي خود هستند

مشكل جديدي كه اغلب مردم در اصفهان و احتماال ديگر شهرهاي
بزرگ اين روزها با آن مواجه شــدهاند ،منسوخ شدن تلفنهاي ثابت
است كه ديگر اكثر كسبه و حتي شركتها به آنها پاسخي نميدهند و
كم و بيش با موبايلهاي دستي خود كار ميكنند و با نپرداختن آبونمان
و قبضهاي پيامكي اين تلفنهاي قديميتر به مخابرات ،موجب قطعي
شده و عمدا آن را مسدود و بيپاسخ ميكنند .اين روند در هيچ جاي
دنيا دنبال نميشــود و تلفن ثابت نبايد به سرنوشت باجههاي تلفن
سطح شهر مبتال شوند.
بليغيان از اصفهان

حلقه بسته بحران در بازاركار
شايد در اوايل دهه 80اين امكان وجود داشت كه
ادامه از
صفحه اول افزايش دستمزد بر نرخ تورم تأثير بگذارد ،اما در
شرايط فعلي چنين امكاني وجود ندارد .در اوايل دهه 80تأثير دستمزد
در قيمت تمامشده كاال و خدمات رقمي حدود 17تا 20درصد بود و
اين يعني اينكه افزايش دستمزد ميتوانست قيمت كاال و خدمات را تا
حدودي افزايش بدهد .از طرف ديگر با توجه به ثبات نســبي كه در
شــرايط اقتصادي كشــور در اوايل دهه 80وجود داشــت ،افزايش
دستمزدها ميتوانست نوعي اثر رواني بر تورم داشته باشد؛ زيرا اين
موضوع تنها عامل متغيري بود كه در همه آن ســالها در پايان سال
اتفاق ميافتاد و ميتوانست روي نرخ تورم اثر رواني داشته باشد.
اما هماكنون ميانگين سهم دستمزد در قيمت تمامشده كاال و خدمات
به زير 5درصد رسيده و افزايش دســتمزد ديگر تأثير مستقيمي بر
قيمت كاال و خدمات ندارد؛ ضمن اينكه اثر رواني رشد قيمتها نيز به
بازارهاي طال ،ارز و مسكن يا بازار داراييها منتقل شده و اين بازارها
هستند كه اثر رواني عميقي بر تورم دارند.
با وجود اين اطالعات جديد ،اما متأســفانه هنوز عدهاي با اطالعات
كتابها و مقاالت قديمي كه مربوط به 30سال پيش است مدعياند
كه افزايش دستمزد به رشدتورم منجر ميشود .به اين دوستان توصيه
ميكنم مقداري از كتابهاي 30سال پيش فاصله بگيرند و مقاالت،
آمارها و كتابهاي جديد را مطالعه كنند.

 50برابرشدن احكام
مجازا 
تهاي جايگزين در6سال
بررسي سند تحول قوهقضاييه در حوزه پيشگيري از جرم ،صدور احكام جايگزين زندان
پيگيري در سالهاي اخير ،آمار پروندههايي كه در قوهقضاييه در حال رسيدگي است ،جرائمي
كه بيشتر پروندهها در كشور را تشكيل داده و ...موضوعات مهمي بود كه در خالل بازديد
عليرضا مسعوديفر ،قائممقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه از همشهري با او و
همكارانش مطرح كرديم؛ موضوعاتي كه با اجراي سند تحول قوه قضاييه در آيندهاي نزديك با تحولي
عظيم روبهرو خواهند شد و بهگفته عليرضا مسعوديفر مواردي كه در اين دستورالعمل پيشبيني
شده ،در تاريخ 100ساله دستگاه عدليه اتفاقي فوقالعاده است.
از سند تحول قضايي شروع كنيم.
در اين سند در زمينه پيشگيري از وقوع جرم
چه نكاتي پيشبيني شده است؟

در سند تحول قضايي7،ماموريت اصلي تعريف
شــده كه يكي از ماموريتها بهطور مســتقيم
عنوانش پيشگيري از وقوع جرم است و 6ماموريت
در حوزههاي ديگر كه مــا در آن 6ماموريت نيز
دخيل هستيم .پايه ســند تحول ،پيشگيري و
بحث استفاده از فناوري اســت .در سند تحول
ماموريت خاصي برعهده معاونــت اجتماعي و
پيشگيري از جرم گذاشته شده است كه 12برنامه
مستقل داريم و در 25برنامه نيز همكار هستيم.
در 12برنامــه ،بحث ثبت هوشــمند دعاوي را
داريم .تا به حال ثبت هوشمند را نداشتيم .البته
ســامانهاي تحت عنوان سامانه مديريت قضايي
داريم كه در آن بيشتر پرونده و اوقات رسيدگي و...
ي كه مدنظر سند
ثبت ميشود اما در هوشمندساز 
تحول است آمده كه بايد دادههايي درخصوص
علتشناسي جرائم و اختالفات ثبت و مشخص
شــود كه علت وقوع جرم چه بوده و پس از ثبت
هوشمند اين دادهها به آنها استناد ميشود .يكي
از برنامههاي كوتاهمدت ،ايجاد ســامانهاي براي
اين كار و توسعه سامانههاي قبلي است .به تبع
ثبت اين سامانه هوشــمند ،موضوع شناسايي
عوامل مطرح ميشــود كه برنامه ديگري است.
وقتي عوامل شناسايي شد بحث ارائه راهكارهاي
پيشگيري مطرح است كه در جهت پيشگيري
از جرم و اختالفات پيشبيني شــود .شناسايي
دســتگاههايي كه مانــع اجــراي راهكارهاي
پيشگيرانه هســتند .ممكن اســت به نقطهاي
برســيم كه تعدادي راهكار اصالحي پيشنهاد
دهيم اما در برخي دســتگاهها همكاري و همت
وجود نداشته باشــد كه در اين فرايند ميتوانيم
اين دستگاهها را شناسايي ،معرفي و آنها را ملزم
به همكاري كنيم .بحث توسعه نهادهاي مردمي
نيز وجود دارد كه بر اين اساس سامانه مشاركت
ايجاد و رونمايي شــد .حدود 240نهاد مردمي
ثبتنام كردهاند و در شرف اتصال دسترسيهاي
فني هستيم كه بهصورت الكترونيكي ارتباطي
دوســويه بين نهادهاي مردمي و مراجع قضايي
اتفاق بيفتد .در حوزه سياستگذاري ،ميانجيگري،
صلح و سازش ،نظارت بر اجراي قوانين ،حقوق

عامه ،اعالم وقوع جرم و موارد متعدد ديگري نيز
در اين دستورالعمل پيشبيني شده است كه به
اعتقاد من در تاريخ يكصدســاله دستگاه عدليه
اتفاقي فوقالعاده است.
در حوزه اعالم وقوع جرم يا نظارت
بر اجراي قوانين شــهروندان يا گروههاي
اجتماعي چه همــكاريای ميتوانند با قوه
قضاييه داشته باشند؟

مثال در دادگاهها كسي جز طرفين پرونده پذيرفته
نميشود .اما حاال نهادهاي مردمي ميتوانند اعالم
جرم كنند ،نقض قوانين را گوشزد كنند ،در اصالح
مجرمان همكاري كنند؛ يعني وارد زندانها شوند
و راجع به اصالح زندانيان با ســازمان زندانها
همكاري كنند و يا اينكه در حوزه صلح و سازش
همكاري كنند .ايجاد سامانه جامع دعاوي و جرائم
هم جزو مباحثي است كه در اين سند وجود دارد
يا توســعه محروميتهاي اجتماعي در يكسري
جرائم اقتصادي .متأســفانه تاكنون اينطور بود
كه براي مجرمان حبس و شالق و ...درنظر گرفته
ميشود .در اين سند آمده كه به اين مجازاتها
بسنده نكنيد و يكسري محروميتهاي اجتماعي
را هــم شناســايي و در كنار ايــن مجازاتها از
محروميتهــاي اجتماعي هم بــراي مجرمان
استفاده كنيد .مثال در كشورهاي اروپايي كسي
چك بالمحل صادر كند ،زندگياش قفل ميشود؛
چرا كه هيچ خدماتي به او داده نميشود؛ حتي
بليت مترو و هواپيما .يا اينكــه نميتواند كارت
شناسايي را تمديد كند ،حساب بانكي افتتاح كند
و ...چون سيستم يكپارچه است او از اين خدمات
محروم ميشود .اين موضوع سبب ميشود مردم
از ترس محدوديت در زندگيشان چك بالمحل
صادر نكنند.
اين بخشهايي از برنامههاي مهمي اســت كه
در حوزه پيشگيري از وقوع جرم در سند تحول
پيشبيني شده است.
در سند تحول به علميشدن توجه
زيادي شده است اما مسئله مهمي كه وجود
دارد ارتباط معاونت پيشگيري از وقوع جرم
با دانشگاههاست .در كتابهاي جرمشناسي
تمــام مطالب يا نظريههاي جرمشناســان
خارجي است يا در نهايت استادان ايراني فقط
مقاله دارند و هيچ كتابي در اينباره منتشر

نشده اســت .در اين زمينه در سند تحول
برنامهاي پيشبيني شده است؟

پيشــگيري ،كاري علمي اســت و بايد پشتوانه
مطالعات علمي داشته باشــد .نخستين جفا به
جرمشناسي از دانشگاهها شــروع شده است .ما
رشتهاي داريم به نام جزا و جرمشناسي كه كال
2واحد است و بقيه 30واحد بحثهاي كيفري
اســت .و به جرمشناســي توجه خاصي نشده
اســت .ما در معاونت پيشگيري ،مركز مطالعات
جرمشناسي و اجتماعي داريم كه كارش ارتباط
با دانشگاههاست .در حوزه ارتباط با مراكز علمي
و دانشــگاهي هم اقدامات مفيــد ديگري انجام
شــده ازجمله اينكه حمايــت از پاياننامههاي
كارشناسيارشد و رسالههاي دكتري در موضوع
پيشــگيري در دســتور كار ماســت؛ برگزاري
همايشها و جلســات تخصصي بــا همكاري
دانشگاهها ،انجام پژوهشهاي مورد نياز مباحث
پيشگيري از طريق دانشگاههاي مرجع كشور و
تدوين برنامه جامع و علتشناسي .اينها پشتوانه
كارهاي پيشگيري است كه قطعا كافي نيست و
بايد استمرار پيدا كند.
آمــاري وجود دارد كه ســرعت
رسيدگي به پروندههاي قضايي چقدر است
و با اجراي اين ســند زمان رسيدگي به چه
ميزان ميرسد؟

آنچه را كه گزارش كردهاند با اجراي اين ســند
بهطــور متوســط كاهــش 20روزه در فرايند
رســيدگي به پروندهها را خواهيم داشت .البته
هر پرونده فرايند خاص خودش را دارد .مثال يك
پرونده طالق با يك پرونده تقسيم تركه متفاوت
است .مثال تقسيم تركه ازجمله پروندههايي است
كه سالها طول ميكشد .اتفاقات متعددي هم در
فرايند رسيدگي به پرونده رخ ميدهد كه باعث
اطاله ميشود .مثال اخذ نظر كارشناسي ممكن
است ماهها طول بكشد .يا اينكه يكي از طرفين
پرونده در اثناي رســيدگي فوت ميكند و بايد
ورثه مشخص شود و تا مشخصشدن ورثه و اخذ
انحصار وراثت ممكن است ماهها زمان صرف شود.
پروندههاي مطرح در قوهقضاييه
چقدر اســت و آيا آماري از تفكيك جرائم
وجود دارد؟ اينكه پروندهها بيشتر متعلق به
چه جرائمي است؟

هميشــه صحبت از حدود 16ميليون پرونده در
قوه قضاييه اســت .اما اين تعداد پرونده نيست
بلكه تعداد مراحل رســيدگي اســت .مثال يك
پرونده كيفري مرحله دادسرا دارد .ممكن است

چهارم ،ضرب و جرح عمدي است .خيلي ضرب
و جرحهاي جزئي كه مثال ناشي از يك تصادف
عادي اســت و خسارتي هم نداشــته به پرونده
توهين و ضرب و جــرح تبديل ميشــود .بعد
جرم كالهبرداري ،خيانــت در امانت و تخريب
موضوعات مهمي اســت كــه در مراجع قضايي
كشور طرح ميشود.

در همان مرحله پرونده به شعب صلح و سازش
فرستاده شود كه اين ميشــود دومين مرحله.
ميرود دادگاه بدوي كه مرحله ســوم است .بعد
به دادگاه تجديدنظر ارســال ميشود كه مرحله
چهارم اســت .گاهي پرونده براي اعاده دادرسي
به ديوانعالي كشور فرستاده ميشود كه ميشود
پنجمين مرحلــه .گاهي به اين رونــد ،مراحل
ديگري هم اضافه ميشود .اگر 16ميليون پرونده
وجود داشته باشد قاعدتا بايد همه خانوادههاي
ايراني پرونده داشته باشند چون بيشتر از حدود
20ميليــون خانوار نداريم .بهنظر ميرســد كه
بيشتر از 6تا 7ميليون پرونده در دستگاه قضايي
نداشــته باشــيم كه بخش خيلي زيادي از اين
تعداد هم پروندههاي غيرمهم هستند .بايد اين
فرهنگ اصالح شــود كه براي هر كاري نبايد به
دادگستري مراجعه شود .بعضي مواقع هم افرادي
كه در اطراف قوه قضاييه هستند تحت عناوين
مختلف فعاليت مجاز دارند اما بنا به مالحظات
خودشان مردم را راهنماييهايي ميكنند كه به
طرح شكايتهاي واهي منجر میشود كه اينها هم
مشكالتي ايجاد ميكنند.
بهطور ساالنه چه تعداد پرونده در
قوه قضاييه تشكيل ميشود و براي كاهش
تعداد اين پروندهها چه برنامهاي داريد؟

طبق آمار ســال 99از 6ميليــون پرونده حدود
3ونيم ميليون پرونده مربوط به دعاوي حقوقي
و بقيه مربوط به دعــاوي كيفري بود .در دعاوي
حقوقي اختالفــات ملكي ،اختالفات ناشــي از
قراردادها ،مطالبه وجه اعم از سفته يا چك يا سند
عادي را داريم .بخشي از دعاوي طالق را داريم كه
در سالهاي اخير روندش كند شده است .دليل
آن هم اين است كه يكسري كارها در معاونت از
پيشگيري وقوع جرم درخصوص مشاورههاي قبل
از ازدواج انجام شد و از ظرفيت مشاوران خانواده
كه در كل كشور انجام ميشود و استفاده از مشاور
قضايي زن در دادگاه خانواده كه به قاضي مشورت
ميدهد ،استفاده شد .در اين زمينه صلح و سازش
هم وجود دارد كه بسيار كمك ميكند به كاهش
آمار پروندههاي طالق.

اما در بحث كيفري بهترتيب سرقت
است كه حائز اهميت است و بايد روي آن كار
شود و بخش مهمي از آن هم ناشي از وضعيت
اقتصادي است و تعداد ســارقاني كه براي
نخستين مرتبه مرتكب جرم ميشوند بيشتر
شده است.

جرمدوم ،توهين و جرمسوم ،تهديد است .جرم

شرطعجيبپدرخالفكاربرايخواستگار دخترش

مجرم ســابقهداري كــه تخصصش
داخلي گوشــيقاپي بود ،وقتي با دختر يك
خالفــكار حرفهاي آشــنا شــد و به
خواســتگارياش رفت با شــرط عجيب پدر دختر
روبهرو شد .شرط پدر اين بود كه دامادش بايد يك
خالفكار معروف شود و براي خودش اسم و رسمي
پيدا كند.
به گزارش همشهري ،چند وقتي سرقتهاي خشن و
سريالي از شهروندان به پليس آگاهي تهران گزارش
ميشد .بهگفته مالباختهها ،سارقان  2نفر بودند كه
يكي از آنها قمه يا شمشير در دست داشت و آنها با
تهديد طعمههايشان به مرگ ،اموال آنها را زورگيري
ميكردند .دزد خشن تمام دستانش را خالكوبي كرده
و طعمهها را تهديد ميكرد كه اگر مقاومت كنند ،آنها
را به قتل ميرساند.
يكي از شاكيان كه پســري جوان است به مأموران
گفت :در خياباني خلوت ناگهان  2جوان كه سوار بر
موتور بودند سد راهم شدند .ترك نشين از موتور پياده
شد و درحاليكه يك قمه در دست داشت به سمتم
آمد و با تهديد خواست گوشي موبايل و پولهايم را
به او بدهم .او قمه را روي پهلويم گذاشت و گفت كه
به عقاب شيطان معروف اســت و اگر همين حاال به
خواســتهاش عمل نكنم ،جانم را ميگيرد .من هم
از ترس پول ،گوشي موبايل ،ساعت و زنجير طاليم
را به او دادم و حتي تا دقايقي پس از فرار آنها جرأت
نداشتم پليس را خبر كنم.
عقاب شيطان

تعداد سرقتها روزبهروز در حال افزايش بود و همه
مالباختگان از خالكوبي روي دســتان دزد خشــن
ميگفتند و اينكه وي مدعي شــده بــود به عقاب
شيطان معروف است .زورگير خشن و همدستش در
همه سرقتها ماسك بهصورت داشتند و پالك موتور
را مخدوش كرده بودند كه شناسايي نشوند تا اينكه
چند روز قبل در آخرين سرقتشــان اتفاق عجيبي
افتاد .آن روز دزدان خشن به ســراغ جواني حوالي

ميخواستم معروف شوم

عقاب شيطان يك زورگير سابقهدار و متولد سال 75است .او
پيش از اين 5بار به اتهام گوشي قاپي به زندان رفته و تا پيش
از اين تخصصش قاپيدن گوشي بود اما اين بار تصميم گرفته
بود شگردش را تغيير دهد.

ميدان انقالب رفتند .عقاب خشن از موتور پياده شد
و با تهديد شمشير ،اموال پسر جوان را سرقت كرد اما
وقتي به سمت موتور همدستش دويد كه سوار آن
شود پايش پيچ خورد و روي زمين افتاد .همدستش
با ديدن اين صحنه دستپاچه شــد .سارق خشن از
روي زمين بلند شد و هر طوري بود سوار موتور شد
و هر دو فرار كردند اما دستپاچگي همدستش باعث
شد كه كمي جلوتر موتور آنها با جدول كنار خيابان
برخورد كرده و هر دوي آنها نقش بر زمين و توسط
مردم دستگير شوند.
عقاب شيطان و همدســتش پس از دستگيري به
شعبه هفتم دادسراي ويژه ســرقت انتقال يافتند و
در بازجوييها به زورگيريهاي سريالي اقرار كردند.
آنها با دستور بازپرس افراسياب رفيعزاده براي انجام
تحقيقات بيشــتر و شناسايي شــاكيان در اختيار
مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.
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چه شد كه شگردت را تغيير دادي و تبديل به
يك زورگير خشن شدي؟
من عاشق دختري شدم كه پدرش يك خالفكار حرفهاي است .وقتي
به خواســتگاري دختر مورد عالقهام رفتم ،پدرش شــرط گذاشت
و گفت تا زماني كه يك مجرم معروف نشــدهام با ازدواج ما مخالف
است .او ميگفت كه خودش يك خالفكار با سابقه و حرفهاي است.
تخصصش جيب بري و زورگيري اســت و از نوجواني بارها حبس
كشيده و براي خودش اسم و رســمي دارد .ميگفت مرام و معرفت
دزدان سرشناس خيلي بهتر از بقيه است و براي همين از من خواست
كه تبديل به يك خالفكار سرشناس شوم .چون عاشق دخترش بودم
تصميم گرفتم براي رســيدن به او هركاري انجــام بدهم .از طرفي
ميخواستم كم نياورم و خودي نشان بدهم.
قبل از آن چي؟ انگيزهات از سرقتهاي قبليات
چه بود؟
راستش من زندگي بدي نداشتم .در كار خريد و فروش پرده و پارچه
بودم و در بازار تهران كار ميكردم .اما آشنايي با يك دوست خالفكار
زندگي ام را نابود كرد .او پيشنهاد داد براي تفريح سرقت كنيم .من هم
كه عاشق هيجان بودم قبول كردم .با همدستي دوستم گوشيقاپي
ميكرديم و هر بار كه دستگير ميشديم ،خانوادهام رضايت شاكيان
را جلب ميكردند و آزاد ميشدم .آخرين بار توبه كردم و دور خالف را
خط كشيدم تا اينكه پاييز 98با دختري در پارك آشنا شدم و آشنايي
با او زندگيام را تغيير داد.
به دختر مورد عالقه ات گفته بودي كه ســارق
سابقه داري؟
روزهاي اول هم او درباره خودش و خانوادهاش دروغ گفت هم من .اما
مدتي كه گذشت متوجه شدم پدرش از خالفكارهاي سابقه دار است
كه اسم و رسمي دارد .عاشق دختر جوان شده بودم و ميخواستم به
هر قيمتي شده با او ازدواج كنم تا اينكه روز خواستگاري پدرش شرط
كرد كه بايد تبديل به يك دزد و خالفكار معروف شوم .من هم شروع
كردم به زورگيريهاي سريالي و خشن .دستانم را خالكوبي كردم و در
بين خالفكارها ،لقب عقاب شيطان بهخودم دادم تا زود معروف شوم.
سعي ميكردم سرقت هايم را طوري انجام بدهم كه اسمم همه جا
بپيچد .فكر ميكردم با اين كار ،پدر آن دختر راضي به وصلت ميشود
اما دستگير شدم و پروندهام را سنگينتر كردم.

در ســالهاي اخير صدور احكام
جايگزين حبس در كشور روند روبه جلويي
داشته و قضات بيشتري به جاي زندانيكردن
مجرمان از احكام جايگزين استفاده ميكنند.
آيا آماري از روند صــدور احكام جايگزين
داريد و چه اقداماتي سبب شد تا صدور چنين
احكامي در دستگاه قضايي رشد كند؟

جايگزينهاي حبس 2بخش اســت؛ بخشــي
كه اجباري اســت و قاضي حتمــا بايد مجازات
جايگزين درنظر بگيرد .مثــا در جرائم عمدي
داراي مجازات تا 3ماه حبس حتما بايد مجازات
جايگزين درنظر گرفته شــود5 .نــوع مجازات
جايگزين درنظر گرفته شده است :دوره مراقبت،
خدمات عمومي رايگان ،جزاي نقــدي روزانه،
جزاي نقدي و محروميــت از حقوق اجتماعي.
بخشــي هم جزو مــوارد اختياري اســت .مثال
قانونگذار اين اختيار را به قاضي داده اســت كه
هر جرم عمدي كه بيــش از 3ماه تا 6ماه حبس
داشته باشد ،دادگاه مخير است يا حبس يا اينكه
مجازات جايگزين تعيين كند .يا اينكه در جرائم
غيرعمدي تا 2ســال حبس هم بايــد مجازات
جايگزين حبس تعيين شود .جايي كه الزام وجود
دارد چه پيگيري كنيم و چه نكنيم قاضي تكليف
دارد كه اين كار را انجــام دهد .اما تمركز ما روي
موارد اختياري اســت كه دادگاهها از اختيارات
خودشان بيشتر اســتفاده كنند .بهنظرم در اين
حوزه خيلي موفق بوديم .ســال3 ،93هزار رأي
جايگزين حبس داشتيم و ســال 99اين تعداد
به 150هزار مورد رسيده است .تفاوت چشمگير
است اما به آن چيزي كه مطلوب است نرسيدهايم.
بايد تالش كنيم مواردي كه جرائم غيرمهم اتفاق
ميافتد و لزومي ندارد فرد زنداني شود از مجازات
جايگزين حبس اســتفاده كنيم .تأثير بيشتري
هم دارد .وقتي كســي حبس برود ،خانوادهاش
هم همزمان با او مجازات ميشــود .براي دولت
هزينه دارد ،بدآموزيهايي ممكن است در زندان
اتفاق بيفتد .بــراي اينكه اين معايــب را از بين
ببريم ،جايگزين حبس ،بهترين گزينه است كه
اســتفاده ميشود .معاونت پيشــگيري از وقوع
جرم در اين مدت بيش از 4هــزار نفر از قضاتي
كه در حوزه كيفري كار ميكنند را آموزش داد.
جلسات مختلفي با همكاري دفتر مبارزه با جرم و
موادمخدر سازمان ملل داشتيم .سال 97اجالس
بينالملي با موضــوع جايگزينهاي حبس بود.
در اين اجالس وقتي قضات مــا آرا و تجربههاي
خودشان را براي مهمانان خارجي بازگو كردند
جاي تعجب بود كه تا اين حــد از مجازاتهاي
جايگزين حبس استقبال شده است .عالوه بر آن
كارگاههاي آموزشي هم برگزار شد و مقامات قوه
قضاييه توصيه به اين امر داشتند .همچنين كرونا
كمك كرد كه ســعي كنيم جمعيت زندانها را
كاهش دهيم تا فاصله اجتماعي را رعايت كنيم.

قاتلمربيآموزشگاهزيباييدرقزوينازانگيزهعجيبشدراينجنايتگفت

درگيري بر سر نقص فني ماشين
چند روز پس از قتل هولناك زن 47ساله در قزوين ،عامل اين جنايت كه يك مسافركش اينترنتي
است مدعي شد كه درگيري او و مقتول بر سر نقص فني ماشين بوده است.
بهگزارش همشهري ،حوالي ظهر 31خردادماه زن 47ســالهاي بهنام مرضيه سوار يك تاكسي
اينترنتي شد تا از خانهشان در يكي از محلههاي قزوين به آموزشگاه زيبايي برود .او يكي از مربيان
سرشناس اين آموزشگاه در قزوين بود و هر چند زمان كالسهايش بيشتر از 2ساعت نبود اما تا
عصر آن روز از وي خبري نشد .شوهر و فرزندانش كه نگران او شده بودند به پرس و جو پرداختند اما
نه كسي مرضيه را ديده بود و نه از وي خبر داشت .در اين شرايط ماجرا به پليس گزارش و تيمي از
مأموران براي پيدا كردن ردي از زن گمشده وارد عمل شدند .چند ساعت بعد اما به پليس گزارش
شد كه جسد زني در جاده بويينزهرا پيدا شــده است .جسد كامال سوخته بود و چهرهاش قابل
شناسايي نبود .از آنجا كه احتمال ميرفت جسد متعلق به همان زني باشد كه ظهر آن روز ناپديد
شده بود ،خانواده وي راهي آنجا شدند و از روي انگشتري كه در دستان مقتول بود او را شناسايي
كردند و معلوم شد كه مقتول مرضيه 47ساله است.
نخستين مظنون همان راننده تاكسي اينترنتي بود كه مرضيه آخرين بار سوار خودروي وي شده
بود .او جواني حدودا 34ساله بود كه همراه همســر و فرزندش در يكي از مناطق قزوين زندگي
ميكرد .اين مرد دستگير شد و در همان لحظه دستگيري به قتل مربي آموزشگاه زيبايي اعتراف
كرد اما از انگيزهاش چيزي نگفت و فقط ميگفت كه «مرا اعدام كنيد».
در اين شــرايط او به اداره آگاهي قزوين انتقال يافت و اين در حالي بود كه بررسيهاي پليسي و
پزشكي قانوني نشان ميداد كه نه از مقتول سرقت شده و نه مورد آزار و اذيت قرار گرفته است .از
سوي ديگر معلوم شد كه مقتول بر اثر خفگي به قتل رسيده و پس از آن قاتل جسد وي را در بيابان
به آتش كشيده است .درحاليكه تحقيقات در اين پرونده ادامه داشت مرد جنايتكار قفل سكوت
را شكست و از انگيزهاش در قتل زن 47ساله گفت .بهگفته سرهنگ آرش مرادي ،رئيس پليس
آگاهي استان قزوين ،متهم اعتراف كرد كه روز حادثه پس از سوار كردن مقتول راهي مقصد شده
اما در بين راه خودروي وي دچار نقص فني و متوقف شده است .اين مسئله با اعتراض مقتول روبهرو
شده و جوان راننده عصباني شده و با مقتول درگير شــده و در نهايت او را با دستانش خفه كرده
است .وي سپس كيف و گوشي مقتول را از ماشين بيرون انداخته و با تهيه بنزين جسد مقتول را
به بيرون شهر منتقل كرده و به آتش كشيده است .بهگفته سرهنگ مرادي ،بهرغم اعترافات اوليه
مرد جنايتكار تحقيقات درباره انگيزه او از ارتكاب جنايت همچنان ادامه دارد.
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آيا ميشود فيلم سينمايي درستي ،درباره فروغ فرخزاد  ساخت؟

طرح  :آیدین آغداشلو

نشـد؛ نميشـد...
ميشـود؟

روايت كارگردان 3فيلم مستند درباره فروغ فرخزاد
از اتفاقاتي كه زمان ساخت اين فيلمها رخ داده است

فضا كمي متفاوت شــده بود و در دوره پس
از دوم خرداد ،76حاال ميشــد فكر كرد به
اينكه شايد بشــود .رفتم سراغ محمدعلي
زم كه پيشينهاش در مديريت حوزه هنري و
سالموعليكي كه بهدليل فعاليت نوشتاريام از
سالها قبل ميانمان برقرار بود ،كمي به اين احتمال
رنگ ميداد .بهخصوص كه حاال نويسنده هفتهنامه «مهر»
هم بودم كه او مديرمســئولش بود .به جاي هر پاسخي
لبخند زد فقط؛ خنده به جاي جمله .به جواني و ناداني من
ميخنديد كه فكر ميكردم بعد از دوم خرداد خيلي چيزها
شدني است؛ نشد ولي .نميشد  .در نهايت پس از اصرار
من در آخرين ديدار گفت «فقط شــعرش ،فقط دو كتاب
آخرش ...تازه آن هم شــايد ...بايد مشورت كنم ».كار به
مشورت نكشيد البته .من موافق چنين نگاهي نبودم و دلم
نميخواست فقط يك تكه از يك آدم بشود موضوع فيلمام.
براي من كه چند سال بود نوشتههايم در روزنامه «سالم»
هم منتشر ميشــد ،نگاه مخالف فروغ تازگي نداشت
و همچنان يادم بود وقتي در ســال 75بهدليل شكايت
ابوالقاسم طالبي پروندهاي در دادگاه ويژه روحانيت برايم
گشوده شد ،بخشي از پرونده ،حمله نشريه «سينماويدئو»
به فروغ بود و نوشتههاي من در دفاع از او.
نگاه شخص موســوي خويينيها در مقام مديرمسئول
را هــم بهخاطر داشــتم كــه روزي در كنــار يكي از
مطالبــم پانويس كرده بود«« :اگر ســن شــما اجازه
نميدهد ،من خــوب بهخاطر دارم زمان درگذشــت
فــروغ فرخــزاد و حرفهايــي كــه پيرامونش زده
ميشــد« ،گنه كــردم گناهي پــر ز لــذت» او هم
ســر زبانها بود ».همانطور كه بهخاطر داشتم در همان
زمان ،چنين مورد خطاب قــرار گرفته بودم« :با توجه به

اينكه فروغ فرخزاد ،يكي از جرثومههاي نظام
ستمشاهي بوده »...شايد از همان موقع ،از همان
اول ،بايد ميفهميدم نميشود .ولي خب تصورم
اين بود كه با تغيير فضا ،حاال شايد بشود .حتي
با استفاده از روابط درون روزنامه سالم و معرفي از
سوي دوستان در روزنامه رفتم سراغ شوراي شهر تهران
تا آنها را راضي كنم به ساخت فيلمي درباره فروغ .شوراي
شهر اول و تركيب يكدست اصالحطلبان و جلسه با خانم
وسمقي هم هيچ نتيجهاي نداشت .نشد .نميشد.
در نهايت ،خودم شــروع كردم .با پول خودم .نه اينكه
حســاب بانكيام را خالي كنم و قلكم را بشكنم و ...نه؛ با
قرض و لنگلنگان و گاهبــهگاه .روز چهارم فيلمبرداري
هم ،موقعي كه داشتيم در يكي از فرعيهاي خيابان توانير
يكي از صحنههاي خارجي را ميگرفتيم ،ناگهان عدهاي
ريختند سرمان و زدند و گرفتند و كشيدند و بردند و بيش
از همه هم بايرام فضلي ،دوست عزيز فيلمبردارم كتك
خورد كه تا آخرين لحظه سعي داشت دوربين را حفظ كند
و كاست را ندهد.
بدشانسي هم اين بود كه تمام كاستهاي روزهاي قبل
همراهمان بود و همه را گرفتند و بردند .آن شــب ،شب
چهارشنبهسوري بود و مردم در پسزمينه كارمان مشغول
جشن و سرور بودند .تصور اوليهمان اين بود كه كسي با ما
كاري نداشته و اينها به مردم حمله كردهاند .ولي وقتي زير
كتك اسم فروغ را از زبان آنها شنيديم ،فهميديم ماجرا
جديتر از چهارشنبهسوري است .آن موقع نفهميديم كه
بودند و چه بودند ،ولي بعدا چرا .آن زمان در هيأتمديره
انجمن منتقدان و نويسندگان ســينماي ايران بودم و
مرحوم علي معلم هم رئيس هيأتمديره بود .چند روز بعد
كه جلسه داشتيم ،وقتي ماجرا را فهميد ،پيشنهاد داد با
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سال 95خيلي جلوتر آمده بوديم؛ از نظر زمان .فضا هم البته چنين نشان ميداد .پس از
تعطيلي انتشارات «روزنگار» ،ناشر قبلي كتاب« ،آيههاي آه» توسط ناشر جديدش،
«نشر نو» ،به ارشاد فرستاده شد تا مجوز بگيرد13 .سال بعد از چاپ قبلي و پس از
سالها معطلي ،باالخره مجوز دادند .اما با 54مورد اصالحيه .فروغ بود ديگر.
همچنان بايد به ديد نشدني نگاهش ميكردي .نميشد .ناشر تالش خاصي براي رایزني
نكرد و خودم رفتم اداره كتاب .به لطف دوستي در آنجا موفق شدم به ديدار مديركل .همانجا
و با يك تورق چند دقيقهاي ،نزديك به نيمي از اصالحيهها خط خورد و ماند چانهزني بر سر بقيه
موارد .كمي كوتاه آمدم و كمي كوتاه آمدند و بيآنكه كتاب قرباني شود رفت براي انتشار در دوره
جديد  .حاال ولي وضع تفاوت ديگري كرده بود .دو سخن از باالترين مقام كشور منتشر شده بود
در اشاره به فروغ و عاقبت بهخيرياش .اين خودش راهگشا شده بود براي نگاه بسته مديريتي
كه به قصد حفظ ميز اساسا عادت ندارد به موارد حساسيتبرانگيز حتي نزديك شود .اگر پيش
از اين فقط ميشد به اسم سريال «تولدي ديگر»(داريوش فرهنگ) در تلويزيون دل خوش كرد
و يا بعدها به نام فروغ بر شخصيت اصلي فيلم «بانوي ارديبهشت»(رخشان بنياعتماد) ،حاال
اتفاقهاي ديگري پيشرو قرار گرفته بود:
ادعاي افخمي مبني بر تأثيرپذيري مرتضي آويني از فروغ فرخزاد در نگارش متنهايش ،مثبت
سخنگفتن شخصي در جایگاه سعيد حداديان از فروغ فرخزاد ،پخش برنامهاي با غلبه نگاه مثبت
بهصورت زنده از تلويزيون درباره فروغ فرخزاد ...و از همه مهمتر ،امكان راحتتر سخن گفتن

ناصر صفاريان

مرتضی کاردر
روزنامه نگار

در تاریــخ ادبیات معاصر ایران شــاید هیچ شــخصیتی
بهاندازه فروغ فرخزاد آماج حادثهها نبوده اســت .شعر و
شخصیت فروغ در دوگانه نگاه رسمی و غیررسمی که اولی
میخواهد تصویری در چارچوبهای پذیرفته شده از شخصیتهای تأثیرگذار گذشته
و امروز نشان دهد و دومی که عاشق هنجارشکنی و شورش قهرمانها علیه سنتها و
توآمد
چارچوبهاست و افتوخیزها و نقطه ضعفهای قهرمان خود را میپذیرد ،در رف 
بوده است .دوگانه فروغ فرخزاد دوگانه عشق و نفرت ،محبوبیت و ممنوعیت ،دوگانه
فرشته و شیطان بوده است .در همه سالهای پس از درگذشت فروغ که اکنون نیمقرن
را گذرانده ،شــعر و زندگی او معرکه دیدگاههای گوناگون بوده است؛ از مواجههها و

مستندساز

مسئله فقط عالقه و كنجكاوي و حتي سماجت من نبود .مسئله فراتر و خيلي
فراتر از خواســت و اراده آدمي در حد و اندازه من بود كه دلش ميخواست
درباره فروغ فيلمي بسازد يا تحقيقي كند براي پيداكردن منابع بيشتر .طوري
كه حتي اگر فيلمساز مهم و نويسنده بزرگ و چهره سرشناسي هم ميبودي ،نميشد وارد موضوعي
شوي كه همه درها به رويش بسته بود و با اصرار بسته مانده بود .تحقيقاتي كه اصال به قصد فيلم ساختن
شروع نشده بود ،در نهايت پس از سالها و بهويژه پس از دستيابي به اسنادي كه وجه تصويرياش
پررنگ بود ،رسيد به تصميم ساخت فيلم؛ مثال پيداكردن نخستين تصوير متحرك از فروغ .خب در
شرايطي كه تنها چند عكس از فروغ ديده شده بود ،در معرض تماشا قرار گرفتن تكهفيلمهايي كه هنوز
هم تنها فيلمهاي موجود از فروغ هستند ،بيش از هر چيز ترغيبم كرد به ساختن فيلم.

مرحوم ابراهيم بحرالعلومي تماس بگيرم ،چون او احتماال
آشناهايي دارد و ميتواند كمك كند .چند روز بعد و در
هفته دوم ســال جديد ،به همراه مرحوم بحرالعلومي به
جاهاي مختلفي رفتيم كه امكان تنهاييرفتن براي من
نبود .آخر سر هم رد فيلمهاي ما و رد آن حملهكنندگان
پيدا شد .ولي ماجرا پيچيدهتر از اين حرفها بود و نميشد
به نتيجهاي رسيد .نشد خالصه .نميشد.
حراست معاونت سينمايي وزارت ارشاد هم با وجود اينكه
پاي پرونده ايستاد و پيگير بود ،نتوانست كاري كند .نشد
باز .نميشد .همهجا هم ميگفتند« :خب حاال چرا فروغ؟»
مدتي كه در خستگي از حس بدنشدن و نتوانستن گذشت،
چندماه بعد ،دوباره شروع كردم .در نهايت شد سه فيلم
مستند با تقسيمبندي موضوعي :سرد سبز(زندگي) ،جام
جان(شاعري) و اوج موج(سينما و تئاتر) .زمان ساخت هم
تمام فكر و ذهنم را از تمامنشدنهاي قبل و نشدنهاي
احتمالي بعد خالي كردم تا هرآنچه دوست دارم بسازم و
هرآنچه دوست دارم بگويم.
فيلم خودم را ساختم ،با تمام وجود و با تمام عالقه .براي
ساختنش از كسي اجازه نگرفتم و حاضر نشدم به مميزي
پيش از ســاخت تن بدهم ،ولي به قصــد نمايش بهتر و
ديدهشدن بيشتر ،فيلمها را پس از آمادهشدن به وزارت
ارشاد دادم تا پروانه نمايش بگيرم .كوتاهآمدن تا جايي
كه به كليت فيلم لطمه نخورد چــرا ،ولي تكهپارهكردن
اثر نه .همين شد كه «سرد ســبز» شد و «اوج موج» شد
و« ...جام جان» نشــد  .دو تاي اول با حــذف و تغيير در
يك صحنه و دوســه عكس مجوز گرفت و ســومي نه.
ماند كه مانــد .حاضر نبودم با حــذف و حتي تعديل در
بخشهاي مهم به تحريف برسم و فروغ را فداي مجوز كنم.
نشد .نميشد.

از فروغ در هنر و ادب مملكت .اما مهم ،اين قياس نسبت به قبل است و اينكه اوضاع
از گذشته بهتر است ،وگرنه همچنان بسياري از شعرهاي اوليه فروغ اجازه انتشار
ندارند و همچنان در خيلي جاها اجازه برگزاري مراسمي براي فروغ نيست و همچنان
كتابهايي با موضوع فروغ در ارشاد متوقف مانده و ...هنوز بساط نشدنيها برقرار
است خالصه  .نكته مهم اين گشايش نسبي هم اين است كه به لطف درايت گهگاهي
و موردي برخي مديران ،با درك ميزان مخاطب و بازخورد فيلم مستند و كتاب در جامعه
ميتوان به چيزهايي مجوز داد و خيلي هم نگران حساسيتزايي و سروصدا به پا شدن نبود.
اين نگاه درك ميكند كه تعداد محدود مخاطبان يك كتاب در شرايطي كه متوسط شمارگان به
چندصدتا رسيده و تعداد بينندگان يك فيلم بيرون از سالن سينما درحاليكه فروش فيلمهاي
تجاري در سالنها هم اغلب شكست است ،كوچكترين خطري براي كسي ندارد .وگرنه مثال در
زمينه فيلم بلند داستاني و سينماي اكران ،تاكنون سابقه نداشته اجازهاي به كسي داده شود تا در
مورد زندگي آدمي در جايگاه فروغ فرخزاد ،روايت تمام و كمالي ارائه دهد .بروز چنين نمونهاي
شايد بتواند نشاندهنده اين باشد كه چقدر آزادي واقعي براي ساخت يك اثر راستين مهياست
و چقدر پاي سفارش و يك فيلم بيهويت در ميان اســت .محدوديت نمايش براي فيلمهاي
ي است كه خودبهخود ،راه
مستند و آثاري غير از سينماي پرسالن اكران در اين سالها ،بهگونها 
بر هر مخاطب احتمالي ديگر بسته ميشود و حتي مخاطب هدف هم اغلب از وجود چنين اثري
بيخبر ميماند .طوري كه اين اجازه نمايش ،در واقع ،نوعي عدماجازه نمايش است؛ بهعنوان
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شاید تنها یک بار
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تلقیهای مبتذل و عوامانه و تحویل شــاعری او به مجموعههای نخســت یا تقلیل
شخصیت او به اتفاقهای سالهای جوانی حیات کوتاه شاعر تا ممنوعیتهای انتشار
آثار او که باز هم از فقدان تلقی جامع و کامل به آثار فروغ نشأت میگیرد.
در سالهای پس از انقالب نگاه رسمی به فروغ قدرت بیشتری یافت و حذف شاعر و
ممنوعیت انتشار آثار او در دســتور کار قرار گرفت .فروغ فرخزاد ،در مقام یکی از پنج
شاعر بزرگ شعر نو فارسی ،سالهای زیادی از رسانههای رسمی از جمله کتابهای
درسی مدرسه و خیلیوقتها از کتابهای درسی دانشگاهها و صداوسیما و مطبوعات
رسمی دولتی حذف شد و تا امروز به خیلی از آنها بازنگشته است .در سالهای اخیر
قدری نگاه به فروغ تعدیل شــده است و نگاه رســمی گاهی اجازه داده است که شعر
فروغ ،فارغ از ممنوعیتهای رسمی و آنچه در مقام حاشیه قرار میگیرد ،داوری شود.
صداوسیما گاه در برنامههایی به بررسی اشــعار فروغ پرداخته است .فروغ اگرچه در
کتابهای درسی مدرسه هنوز جایی ـچنانکه شایسته او است ـ ندارد ،دستکم در
شماری از کتابهای دانشگاهی قدری از قدر فراموششده او احیا شده است.
با این همه ،شاید حتی خوشبینترین دوستداران فروغ هم گمان نمیکردند که پروانه

«جام جان» بهار 81به ارشاد داده شد و ماند و ماند و ماند .درنهايت
پس از ســالها و وقتي فيلم در جشنوارههاي خارجي نمايشهاي
متعددش را پشت سر گذاشت و ديويدياش توسط شركت معتبر
« َف ِستس» عرضه جهاني شــد و خالصه خوب ديده شد ،به نسخه
جديدي براي نمايش در ايران رسيديم و به جاي تكهپارهكردن فيلم ،دو
بخش از «جام جان» را بهكلي كنار گذاشتيم و تدوين جديدي انجام داديم .ترجيح دادم که
در اين نسخه ،درباره دو موضوع اصال حرفي مطرح نشود تا اينكه يكچيزهايي گفته شود
چهارم
و يك چيزهايي نه .اينگونه شد كه فيلم نزديك 10سال بعد مجوز گرفت؛ با حذف يك
ِ
اثر .يك جورهايي تاريخي شد خودش  .فيلم شصتدقيقهاي در نسخهاي 44دقيقهاي مجوز
گرفت .نشد ديگر .بهتر از اين نشد .نميشد .طوري كه مثال وقتي در سال 81بعد از دريافت
مجوز براي فيلم «سرد سبز» با درج آگهي در نشريات شروع كرديم به پيشفروش نسخه
وياچاس و ويسيدي ،از اداره پست آمدند سراغم و بدون اينكه به مجوز ارشاد اهميتي
بدهند اصرار داشتند فيلم را بازبيني كنند و مدام هم ميپرسيدند« :خب حاال چرا فروغ؟»
زمان گذشت و يكچيزهايي به هر حال بهتر شد و فروغ هم كمي از پستو بيرون آورده شد
و بخشي از شعرها اجازه چاپ گرفت و كتاب درباره فروغ چاپ شد و ...اما معنياش گشايش
تمام و كمال نبود و نه همه شعرهاي فروغ به مرحله انتشار رسيد و نه هر حرفي درباره فروغ
اجازه انتشار پيدا كرد .در اين شرايط ،متن كامل گفتوگوها كه بسيار بيشتر از بخشهاي
استفاده شده در اين سه فيلم است ،به همراه مطالبي ديگر در كتابي با عنوان «آيههاي آه»
چاپ شد .مميزي داشت و چيزهايي كوتاه شد و عكسهاي فروغ حساسيتبرانگيز شد و....
خالصه مجوز دادند و منتشر شد .اصالحيهها هم بنيان كتاب را به هم نزده بود و بيش از هر
چيز بر حذف عكسهاي فروغ متمركز بود .اما برگه ترخيص از چاپخانه را ندادند و كتاب در
صحافي دوباره مميزي شد :جملهاي از فروغ در ابتداي كتاب و عكسهايي از فروغ در انتهاي
كتاب .ناشر بايد انتخاب ميكرد :يا خميرشدن 3هزار نسخه كتاب يا بريدن صفحههاي مورد
نظر  .انتخاب ناشر و انتخاب من ،دومي بود .چند كارگر تيغ بهدست نشستند در صحافي و
بريدند و بريدند .چون اين صفحات قبل و بعد متن اصلي و صفحات شمارهدار بود ،بعدا كسي
دقت نكرد كه چه تعداد از صفحههاي كتاب بريده شده .چاپ اول اينگونه آمد و سال بعد هم
چاپ دوم2 .سال بعد ،چاپ سوم همين نسخه دوباره در ارشاد گير كرد .دوره جديدي آغاز
شده بود و زمان آقاي رئيسجمهور از سال 84به بعد اصال حاضر نبودند كتاب را بخوانند.
ماند و ماند .نشد .نميشد .فروغ نشدنيتر از قبل شده بود.
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مثال ،در پروانه نمايش فيلمي از بنده نوشته شده«  :نمايش اين فيلم برابر با ضوابط و مقررات
مربوطه صرفا در مراكز فرهنگي خاص داراي مجوز در داخل كشور و جشنوارهها و مؤسسات
مجاز عرضه وياودي ،از نظر اين معاونت بالمانع است .الزم به ذكر است براساس اين مجوز فيلم
يادشده مجاز به اكران عمومي در سينماهاي كشور نخواهد بود .بهمدت 2سال از تاريخ صدور
آن اعتبار دارد .اين گواهي به منزله تكثير و توزيع در حوزه نمايش خانگي نيست .ضمنا بهدليل
عدمدارابودن پروانه ساخت ،مجوز نمايش اين فيلم ،سابقه تهيهكنندگي محسوب نميشود».
تازه اينها نمونههايي عادي از محدوديتهاي درنظرگرفت ه شده براي موضوعهاي كمطرفدارتر
موضوع ذاتا حساسيتبرانگيز و پرطرفدار فروغ فرخزاد است .با توجه
و دور از حساسيتي مانند
ِ
به آنچه تجربه شده و بر فروغ و آثار و هرآنچه مربوط به فروغ گذشته است ،حتي پس از گشايش
نسبي و حتي در اوضاع ساكت ماندن اغلب مخالفان فروغ در چند سال اخير ،باز بعيد است بشود
روايتي «راست» و «سرراست» از زندگي فروغ فرخزاد «به شكل مستقيم» ارائه داد و او را با تمام
وجودش روي پرده سينما آورد  .وقتي تجربه فيلم مستند و كتاب درباره فروغ پشت سرت باشد
و ديده باشي چه حساسيتهاي خاص و چه محدوديتهاي خاصي براي صدور مجوز حتي در
چارچوب مخاطب خاص وجود دارد و با گشايش نسبي هم خيلي دچار تغيير نميشود ،سخت
است تصور ساختهشدن فيلمي داستاني در چارچوب اكران و گستره سالنهاي پرشمار سينما و
مجوز گرفتن اثري «راست» و «درست» براي قرارگرفتن پيش چشم همگان .تا به حال كه نشده
است و نميشده است .يعني حاال ميشود؟

ساخت فیلمی درباره او صادر شود و احتماالً بتوانند زندگی فروغ را روی پرده سینما
تماشا کنند .آنچه در واکنش به انتخاب باران کوثری برای بازی در نقش فروغ فرخزاد
گم شده است ،مجوز ساخت فیلم ســینمایی درباره فروغ است .مجوز ساخت فیلمی
سینمایی درباره فروغ فصلی تازه و نشانه تغییر نگاه رسمی به شاعر بزرگ معاصر است.
با این همه هم متولیان نگاه رســمی و هم دوســتداران فروغ میدانند که شاید یکی
از معدود دفعاتی است که چنین مجوزی صادر میشــود ،چه اتفاقهای گذشته در
صداوسیما و رسانههای رسمی نیز انگشتشمار بوده است .اینجاست که دغدغههای
دوستداران فروغ صدچندان میشود .از نظر دوستداران فروغ نمیتوان کار را به کسی
سپرد که برای نخستین بار در مقام کارگردان حاضر میشود ،اگرچه در مقام تهیهکننده
صاحب کارنامهای روشن باشد .نمیتوان برای انتخاب بازیگران به سراغ کسی رفت که
نزدیکترین انتخاب است اما دستکم نسبتی در ظاهر با فروغ فرخزاد ندارد و بعید است
حتی سنگینترین گریمها نیز بتواند ظاهر او را به فروغ نزدیکتر کند ،اگرچه سابقهای
درخشان در بازیگری داشته باشد .نخستین تصویر فروغ در سینمای داستانی ممکن
است تا سالها تنها تصویر او بر پرده سینما باشد.

شانس باالي انيمیشنها براي نامزدي در اسكار2022

فيلم «در ارتفاعات» از بختهاي اصلي نامزدي است

با ورود به نيمه دوم سال 2021بهنظر ميشــود بهتر بتوان درباره نامزدهاي احتمالي اسكار2022
قضاوت كرد .فيلمهايي نظير «در ارتفاعات»« ،لوكا» و «ميچلز در برابر ماشــينها» را ميتوان از
هماكنون بهعنوان شــانسهاي اصلي نامزدي در اسكار 2022قلمداد كرد .هماكنون پيشبينيها
حكايت از آن دارد كه انیميشــنهاي محبوب 2021از اقبال بااليي براي نامزدي در اسكار2022
برخوردارند .به گزارش ورايتي ،از هماكنون رقابت و تالش اســتوديوها براي ارسال فيلمهاي خود
بهعنوان نامزد دريافت جايزه به اسكار ســال آينده افزايش يافته است .از سال آينده دوباره اعضاي
آكادمي قادر خواهند بود 10فيلم را بهعنوان آثار سينمايي نامزد دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين
فيلم ،انتخاب كنند .فيلم «لوكا» نسبت به بسياري از انيمههاي محبوب كنوني از شانس بيشتري
براي نامزدي در رشته بهترين فيلم برخوردار است .اين فيلم به كارگرداني«انريكو كازاروزا» فيلمساز
ايتاليايي و ساخته كمپاني«پيكسار» است .اين كمپاني تاكنون فيلمهايش 11جايزه اسكار را از آن
خود كرد ه است .اين فيلم همچنين از شانس نامزدشدن در رشته بهترين موسيقي فيلم برخوردار
است ،موسيقي اين فيلم را «دان رومر» ساخته اســت .در رشته بهترين فيلمنامه غيراقتباسي نيز
«لوكا» ميتواند بخت بااليي براي دريافت جايزه اسكار داشته باشد .داستان اين فيلم درباره ماجراهايي
است كه يك پسر به نام«لوكا» در يكي از مناطق گردشگري كنار دريا در ايتاليا از سر ميگذراند .فيلم
«رايا و آخرين اژدها» «كارلوس لوپز اســترادا و دان هال» توليد كمپاني ديزني هم ميتواند از بخت
زيادي براي نامزدي در اسكار 2022برخوردار باشــد .اين فيلم درباره دختري به نام رايا است كه در
سرزميني كه زماني اژدهايان سحرآميز در آن ساكن بودهاند و توسط «دورونها» (نيروهاي اهريمني)
تبديل به بيابان برهوت شده ،زندگي ميكند .فيلم كارتوني«ميچلز در برابر ماشينها» به كارگرداني
«مايكل رياندا» ساخته نتفليكس نيز شانس بااليي براي نامزدي در اسكار 2022دارد .نتفليكس با
 3نامزدي براي فيلمهاي كارتوني«پســرم را گم كردهام»« ،كالوس» و «روي ماه» ،پيش از گذشته
به نامزدي و دريافت جايزه در اسكار 2022با فيلم كارتوني ديگري به نام «ميچلز در برابر ماشينها»
اميدوار شده است .كارتون «ميچلز در برابر ماشينها» داستان خانوادهاي عجيب و غريب را روايت
ميكند كه يك سفر جادهاي را آغاز ميكنند اما در طول مسير با قيام روباتهايي مواجه ميشوند كه
قصد پاكسازي زمين را از انسان ها دارند و خانواده ميچل بايد با آنها مبارزه كند.

خبر
راهيابي 395عضو جديد به آكادمي اسكار
آكادمي هنرهــا و علوم
تصاوير متحرك(اسكار)
نام 395هنرمند و مدير
اجرايي راكه قرار است در
سالجاري بهعنوان عضو
به اين آكادمي بپيوندند
اعالم كرد .اين تعداد نيمي از اعضاي پذيرفته شــده در آكادمي
اسكار در سال 2020بودند .نام نگين يزدي ،تهيهكننده ايرانيتبار
نيز در ميان اعضاي جديد آكادمي به چشم ميخورد .همچنين نام
رابرت پتينسون ،بازيگر فيلم«تنت» ،آندرا دي ،بازيگر فيلم «اياالت
متحده در برابر تعطيالت بيلي» و اســتيون يئــون ،بازيگر فيلم
«ميناري» نيز در ميان اعضاي جديد آكادمي به چشم ميخورد.
به گزارش ورايتي46 ،درصد از اين 395نفر زن هستند و 39درصد
از اعضا نيز از جوامع نژادي هستند و در مجموع 53درصد از اين
395نفر نيز غيرآمريكايي و از 49كشور دنيا انتخاب شدهاند .از اين
395عضو جديد 89نفر پيشتر نامزد دريافت جايزه اسكار شده و از
اين ميان نيز 25نفر موفق به دريافت اين جايزه معتبر سينمايي در
سالهاي قبل شدهاند32 .بازيگر10 ،مدير بازيگران11 ،فيلمبردار،
12طراح لباس23 ،كارگردان و 33مستندساز ازجمله چهرههايي
هستند كه در ســال 2021بهعنوان اعضاي جديد وارد آكادمي
اسكار ميشوند26 .نفر از اعضاي جديد آكادمي اسكار را نيزمديران
اجرايي تشكيل ميدهند8 .نفر نيز بهطور انفرادي بهدليل اينكه
فيلمهايشان موفقيت زيادي را در سالهاي2020و 2021كسب
كرده از شــاخههاي مختلف ســينمايي به عضويت در آكادمي
دعوت شدهاند.
اين افراد شامل ،لزلي اودوم جيآر بهدليل بازيگري و موسيقي در
فيلم «يك شــب در ميامي» ،كوثر بن هنيه بهدليل كارگرداني و
نويسندگي فيلم «مردي كه پوست خود را فروخت» ،كريگ برور
بهدليل کارگرداني و نويسندگي فيلم «هاسلاند فلو» ،لي ايساك
چانگ بهدليل كارگرداني و نويسندگي فيلم «ميناري» ،امرالد فنل
به دلیل كارگرداني و نويسندگي فيلم «زن جوان اميدبخش» ،شاكا
كينگ بهدليل نويسندگي و كارگرداني فيلم«يهودا و مسيح سياه»،
آلكســاندر نانو براي كارگرداني و مستندسازي فيلم «جمعي» و
فلوريان زلر به خاطر كارگرداني و نگارش فيلمنامه «پدر» هستند.
باب چاپاك ،مديرعامــل كمپاني «والتديزني» ،اســتيو يئون،
يو-ري-هان و يو-چونگ يئــون ،بازيگران فيلم «ميناري» ،ماريا
باكالووا ،بازيگر «بورات  ،»2هيو بونويــل ،بازيگر «دانتون ابي»،
ونســا كربي ،بازيگر «ماموريت غيرممكن» ،رابرت پتينســون،
بازيگر «تنت» ،پل راسي ،بازيگر «آواي متال» و جورج سي.وولف،
سازنده «بلك باتم ماريني» از ديگر چهرههاي مشهوري هستند
كه براي سال 2021بهعنوان اعضاي جديد به آكادمي اسكار راه
خواهند يافت .در بخش كارگردانان جديدي كه به عضويت آكادمي
درآمدهاند ،ميتوان نامهایي نظير خانيزكا براوو ،نيا داكاستا ،كاتي
يان ،داريوس ماردر ،مايكل آلمريدا ،ليزي برودن ،شان داركين و
نينا منكس را مشاهده كرد.

زمان نمايش «قهرمان» در كن
جشــنواره فيلــم كــن برنامه
كامــل نمايــش فيلمهــاي
حاضر در بخشهــاي گوناگون
هفتادوچهارميــن دوره ايــن
رويداد سينمايي را منتشر كرد.
بر اين اســاس فيلم «قهرمان»
بــه كارگرداني اصغــر فرهادي
كه نماينده ســينماي ايران در
بخش رقابتي اصلي كن۲۰۲۱
اســت ،نخســتين نمايش جهاني خــود را ســاعت ۱۵:۳۰روز
۱۳جوالي(۲۲تير) در سالن اصلي «گراند لومير» كاخ جشنواره
تجربه خواهد كرد و روز پس از آن ۱۴جوالي(۲۳تير) ساعت۹:۳۰
در ســالن «آي ماكس» مجموعه بزرگ ســينمايي تازهتاسيس
«سينئوم» بهنمايش گذاشته ميشود.
«قهرمان» كه در مجمــوع  ۵نمايش در كن خواهد داشــت ،در
ادامه در همان روز(۱۴جوالي۲۳ ،تير) ســاعت ۱۱:۳۰بار ديگر
در سالن اصلي «گرند لومير» كاخ جشنواره۱۵ ،جوالي(۲۴تير)
ســاعت ۱۲:۳۰در سالن «اســكرين ايكس» مجموعه سينمايي
جديد «سينئوم» و در نهايت ۱۶جوالي(۲۵تير) ساعت ۸:۳۰در
سالن «ساله دو سواكسانتم» نمايش خواهد داشت.
فيلم «قهرمان» اصغر فرهادي در دوران شــيوع كرونا در شيراز
ساخته شده و پس از مدتي وقفه بهدليل تشديد شيوع اين ويروس
در ايران ،دوباره ساخت آن از ســر گرفته شد« .قهرمان» ،نهمين
ساخته اين كارگردان نامآشناي ايراني و ازجمله آثار پربازيگر اين
فيلمساز است .در اين ساخته متاخر اصغر فرهادي ،امير جديدي،
محسن تنابنده ،فرشته صدرعرفايي و تعدادي از بازيگران شيرازي
جلوي دوربين رفتهاند .هايده صفيياري نيز مانند بسياري از آثار
فرهادي ،تدوين اين فيلم را عهدهدار بوده است .استوديو «آمازون»
حق پخش فيلم «قهرمان» را در آمريكا در اختيار دارد و كمپاني
فرانسوي «ممنتو پيكچرز» ،تهيهكنندگي و فروش بينالمللي فيلم
«قهرمان» و اكران آن در كن و فرانسه را عهدهدار است.
براساس خالصه داستان فيلم كه «ممنتو پيكچرز» آن را انتشار
داده ،در فيلم «قهرمان» داستان مرد جواني به اسم «رحيم» روايت
ميشود كه بهدليل بدهي در زندان است .هنگامي كه او چند روز
به مرخصي ميآيد ،متوجه ميشود كه نامزدش يك كيف پر از پول
پيدا كرده ،اما تصميم ميگيرد از اين پول براي پرداخت بدهياش
اســتفاده نكند .زماني كه خبر اين اقدام او در شهر ميپيچد ،به
چهرهاي خاص بدل شده و همشهريهايش براي كمك به او دست
بهكار ميشوند.
انتظار ميرود فيلم «قهرمان» اصغر فرهــادي عالوه بر موفقيت
در كن 2021بتواند بهعنوان نماينده ايران در اسكار 2022يكي
از شانسهاي اصلي دريافت اين جايزه معتبر سينمايي در بخش
بهترين فيلمهاي بينالمللي باشد .فرهادي در سال 1390براي
نخستينبار بهدليل ساخت فيلم«جدايي نادر از سيمين» نخستين
اسكار را براي ســينماي ايران در بخش بهترين فيلم خارجي به
ارمغان آورد.
فرهادي با فيلم «فروشــنده» نيز در ســال 1395دومين جايزه
اسكار خود را دريافت كرد .او با فروشنده همچنين جايزه بهترين
فيلمنامه جشنواره كن 1395را بهخود اختصاص داد.
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جهاننما
برندگان و بازندگان بازار جهاني نفت
افزايش ميزان مصرف نفت خام در كشورهاي صنعتي جهان نشان
ميدهد ركود ناشــي از بحران كرونا خيلي زودتــر از آنچه تصور
ميشد رو به پايان اســت .بر اين اساس قيمت نفت نيز سريعتر از
تمام پيشبينيها بار ديگر در مدار صعــودي قرار گرفته و از مرز
70دالر عبور كرده است.
به نوشته بلومبرگ ،قيمت نفت خام از ابتداي سال(2020فراگيري
بحران كرونــا) 300درصد و از ابتداي ســال ميــادي جاري تا
50درصد افزايش يافته است .اما تغييرات پرسرعت نمودار قيمتها
در بازار جهاني نفت منافع چشــمگيري براي برخي از كشورهاي
توليدكننده بهدنبال داشته است .شبكه الجزيره با بررسي نمودار
رشــد ارزش و ميزان توليد نفت5 ،كشــور را ازجمله مهمترين
برندگان جهش قيمت نفت عنوان كرده است .اين كشورها بهترتيب
عبارتند از عربستان ،آمريكا ،روســيه ،عراق و كانادا .كافي است
بدانيم سعوديها تنها در 4ماه اول سال 2021بيش از 31ميليارد
دالر درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام داشتهاند .اما در مقابل،
مهمترين مصرفكننــدگان نفت نيز در گــروه بازندگان جهش
قيمتها طي ماههاي اخير قرار گرفتهاند؛ بازندگاني كه عبارتند
از چين ،مجموعه كشــورهاي اتحاديه اروپا ،هنــد ،ژاپن و البته
كرهجنوبي .شبكه الجزيره با اشاره به اين آمارها گزارش ميدهد:

كشورهاي عربستان ،روسيه و عراق در سايه جهش قيمت نفت قادر
به جبران بخش مهمي از كسري بودجه خود در سالجاري هستند.
در اين ميان ،دولت عراق حتي اعالم كرده در صورت پايداري قيمت
نفت در شــرايط كنوني ،مذاكرات با بانك جهانــي براي دريافت
وامهاي جديد را بهتعويق مياندازد .تمام اينها در حالي است كه
نشست روز پنجشنبه كشــورهاي توليدكننده نفت در مجموعه
اوپكپالس براي توافق بر سر سقف توليد بينتيجه ماند .روزنامه
العربيالجديد يكي از علل اصلي عدمتوافق اين كشورها را پافشاري
امارات بر افزايش ميزان توليد عنوان كرده است .هماكنون امارات
روزانه بيش از 400هزار بشكه نفت خام به فروش ميرساند .از سوي
ديگر موسسه اقتصادي گلدمنساكس پيشبيني كرده حتي در
صورت لغو تحريمهاي ايران و بازگشت نفت اين كشور به بازارهاي
جهاني ،شوك بزرگي به قيمتها وارد نشده و روند صعودي ارزش
نفت خام در سايه واكسيناسيون جهاني حفظ خواهد شد.

جهان
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محمدامين خرمي

هزينه جنگهاي رامسفلد

روزنامهنگار

«دونالــد رامســفلد،
گزارش درحاليكه اعضاي خانواده
گــرد بســتر او بودند ،در
آرامش در شــهر مورد عالقهاش ،يعني
تائوس در ايالت نيومكزيكو درگذشت».
اين بخشــي از بيانيهاي است كه در پي
مرگ وزير دفاع پيشين آمريكا از سوي
خانواده او منتشر شــد .شايد رامسفلد،
آنگونه كه خانوادهاش گفتهاند ،در آرامش
درگذشــته باشــد ،اما ميــراث او چند
صدهزار كشــتهاي است كه جنگهاي
آمريكا در افغانستان و عراق روي دست
جهان گذاشته است.
دونالــد رامســفلد بــراي دومينبار در
سال 2001در كابينه جورج بوش هدايت
وزارت دفاع آمريكا را در دست گرفت .او
پيش از آن ،بين سالهاي1975تا1977
در كابينه جرالد فورد هم وزير دفاع بود.
رامسفلد يكي از مهمترين نظريهپردازان
نومحافظهكاري بود كــه اطراف بوش را
پر كرده بودند و جنگ ميخواســتند.
آنها حمالت تروريســتي 11ســپتامبر
را بهانهاي براي هدف خــود ميديدند.
چندماه بعــد از حادثه 11ســپتامبر،
روزنامه واشنگتنپســت در گزارشــي
نوشت كه رامســفلد به بوش گفته بود
كه آمريكا بايد براي نظم دادن به جهان،
قدرت نظامياش را بهكار گيرد.
در پي حمــات 11ســپتامبر ،جنگ
بالفاصلــه در دســتور كار دولت بوش
قرار گرفــت« .جنگ عليه تروريســم»
اصطالحــي بود كــه جورج بــوش در
ســخنراني خود بعــد از ايــن حادثه
بهكار برد؛ جنگي كــه معمارش دونالد
رامســفلد بود .اين دوره را بايد آغازگر
دوره جديدي از تاريخ سياست خارجي
آمريكا و سياســت بينالملل دانســت؛
دورهاي كه در آن حمالت «پيشگيرانه»
و «پيشدستانه» بدون هماهنگي سازمان
ملل ،براي مهار دشــمنان و گروههاي
تروريستي مطرح و توجيه شد.
جنگ افغانستان

دونالد رامسفلد از همان نخستين ساعات
بعد از حمالت 11سپتامبر ،ايده حمله

پايان رامسفلد

دونالد رامسفلد ،معمار
جنگهاي افغانستان و عراق
در 88سالگي درگذشت

افغانستان براي ســاقط كردن حكومت
طالبان را مطرح كــرد .او تصور ميكرد
پايــان دادن به حكومــت طالبان ،آخر
ماجراســت و القاعده هم بدون طالبان
ديگر قدرتي نخواهد داشــت .حكومت
طالبان ســقوط كــرد ،امــا جنگ در
افغانستان 20ســال بعد همچنان ادامه
دارد .در همان آغاز حمله تصور ميشد
كه نيروهاي آمريكايي با اشراف اطالعاتي
كه دارند ،بنالدن را هم از بين خواهند
برد.
رهبــر القاعده امــا به همراه شــماري
از نيروهايــش از دســت نيروهاي ويژه
آمريكايي و مأموران سازمان سيا گريخت
و در كوههاي تورابورا در شرق افغانستان
مخفي شــد .بنالدن 10ســال بعد در
پاكستان به دام افتاد.
در روزهاي نخســت حملــه آمريكا به
افغانستان ،بمبهاي خوشهاي مهمان
خانههاي افغانها شــد .آن زمان ،دولت
جورج بــوش چنان فضايــي در جامعه
آمريكا ايجاد كرده بود كه بيشــتر مردم
اين كشــور جنگ ميخواستند و چشم
خود را بر كشــتار مردم بيگناه بســته
بودند .در اين فضــا ،اندك گزارشهاي
رســانهها در مورد عملكــرد نيروهاي
نظامي آمريكايي در افغانستان و كشتار
مردم هم رنگ باخته بود.

جنگ عراق

براي رامسفلد ،هيچوقت جنگ افغانستان
مسئله اصلي نبود؛ مسئله اصلي براي او
حمله به عراق و ســاقط كردن حكومت
صدام حســين بود .حمله به افغانستان،
همواركننده مسير لشکركشي به عراق
بود .حمله بــه عراق ،ســالها در صدر
فهرســت برنامههاي رامســفلد بود .او
24ســاعت بعد از حمالت 11سپتامبر،
در كنار طرح حمله به افغانستان ،طرح
خود را براي اشغال عراق روي ميز جورج
بوش گذاشــت .تنها مسئلهاي كه باعث
شد اين طرح در جلســه كابينه جورج
بوش رأي نياورد ،بحث بر سر زمانبندي
بود .حمالت 11سپتامبر بهانه الزم براي
حمله به عراق را نميداد .مردم خواستار
انتقام از القاعده بودند و فعال فقط حمله
به افغانستان را ميپذيرفتند.
حمله بــه عــراق از ســالها قبل جزو
برنامههــاي اصلــي رامســفلد و حلقه
تئورسينهاي نومحافظهكار واشنگتن
ازجمله ديك چني و پــل ولفوويتز بود.
اين جمع در ســال 1998انديشكدهاي
تاســيس و تــاش كردنــد دولت بيل
كلينتون را براي تغييــر رژيم در عراق
متقاعــد كنند .يك ســال بعــد ،تحت
فشــار آنها كلينتون در اين رابطه قانون
آزادسازي عراق را امضا كرد؛ قانوني كه
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ساقط كردن رژيم صدام بود.
رامسفلد هميشه دشمن صدام حسين
نبــود .در جريان جنگ ايــران و عراق،
او ارتبــاط نزديــك و صميمانــهاي با
رئيسجمهور عراق داشت .رامسفلد در
سال 1983بهعنوان فرستاده ويژه رونالد
ريگان به بغداد سفر كرد تا خواستههاي
عراق براي شكست دادن ايران را بشنود.
تامين تسليحات موردنياز ارتش عراق،
همكاريهــاي اطالعاتي عليه نيروهاي
ايران و همچنين ارسال موادي كه بعدا
در بمبهاي شيمیايي عليه ايران مورد
استفاده قرار گرفت ،نتيجه اين سفر بود.
ســالها بعد ،زماني كــه تاريخ مصرف
صدام براي آمريكاييها تمامشــده بود،
نومحافظــهكاران فقط منتظــر زمان
مناســب براي پايــان دادن به حكومت
او بودنــد .جامعه عراق طــي يك دهه
تحريمهاي آمريكا كامال متالشي شده
بود و زمان اجــراي طــرح تغيير رژيم
فرارســيده بود .براي نومحافظهكاراني
كه اكنون در چارچوب دولت بوش كاخ
سفيد را در دســت گرفته بودند ،حمله
به عراق هم از بعــد ايدئولوژيك و هم از
بعد اســتراتژيك اهميت داشت .عراق
جاي مناسبي براي به رخ كشيدن قدرت
نظامي آمريكا در مقابل چشــم جهان
بود .حمله به اين كشور ،به حكومتي كه

آمريكا در دوره رامســفلد 2جنگ
بزرگ را آغاز كــرد؛ جنگهايي كه
در نهايت واشــنگتن بازنده هر دوي
آنها بود .اين جنگهــا هزينههاي
نظامي ،اقتصادي ،اجتماعي و انساني
غيرقابل جبراني داشته است .آمريكا
در افغانســتان بيش از 2هزارو 300و
در عراق حــدود 4هزارو500نفر از
سربازان خود را از دست داده است .در
افغانستان حدود 47هزارو300نفر از
مردم قرباني جنگ شدهاند .دستكم
69هزار نفر از نيروهاي امنيتي و نظامي
افغان نيز در جريان درگيريها كشته
شــدهاند .گزارشهاي سازمان ملل
نشان ميدهد طي 5سال گذشته ،با
افزايش شمار حمالت هوايي نيروهاي
آمريكايي در عراق ،حدود 40درصد از
تلفات مربوط به كودكان بوده است؛
يعني حدود هــزار و 600كودك .در
عراق ،تلفــات غيرنظاميــان بين
186هزارتا209هــزار نفــر تخمين
زده ميشــود .ميزان تلفات در ميان
نيروهاي نظامي نيز حدود 100هزار نفر
اعالم شده است.

هژموني آمريــكا در منطقه را به چالش
كشــيده و امنيت مهمتريــن متحد آن
يعني اســرائيل را به خطر انداخته بود،
پايان ميداد .عالوه بر اين ،كنترل نفت
و ايجاد پايگاههــاي منطقهاي براي آنها
از اهميت ويژهای برخوردار بود .رامسفلد
سلسله دروغهايي را براي توجيه حمله
به عراق مطرح كــرد؛ از ارتباط صدام با
القاعده گرفته تا توليد سالحهاي كشتار
جمعي ،خريد كيك زرد از نيجر و واردات
لولههــاي آلومينيومي كــه «فقط» در
ســاخت بمب هســتهاي كاربرد دارد.
حمله به عراق در سال 2003انجام شد
و رامسفلد و اطرافيانش پروژه تغيير رژيم
در اين كشور را به نتيجه رساندند ،اما آنها
آمريكا را وارد بحراني كردند كه هنوز از
آن رهايي پيدا نكرده اســت .زندانهاي
مخوف عراق در دوره حضور رامســفلد
در وزارت دفاع آمريكا تاســيس شدند.
زندان ابوغريب و زندان بوكا ،مخوفترين
آنها بودند .ابوبكر البغــدادي كه بعدها
گروه تروريستي داعش را پايه گذاشت،
در همان دوره رامســفلد در زندان بوكا
زنداني بود.

كيوسك

روزنامه  8صبح [افغانستان]

نگراني همسايههاي افغانستان

روزنامه 8صبح در گزارشي به بررسي مواضع
رسميكشورهايهمسايهافغانستانپرداخته
و نوشته كه با گســترش جغرافياي جنگ،
كشورهاي همسايه در مورد وضعيت امنيتي
افغانستان ابراز نگراني كردهاند .هند از اتباع
خود خواستهازترددغيرضروريدرشهرهاي
مختلف خودداري كنند.

روزنامه االخبار [لبنان]

مافياي بنزين عليه دولت لبنان

وزارت انرژی لبنان ســرانجام پس از یک
هفته اعتصابات سراسری پمپ بنزینها با
مطالبه افزایش قیمت بنزین موافقت کرد .به
نوشته روزنامه االخبار ،مافیای بنزین یکی
از مهمترین جریانات خارج از سیطره دولت
است که اراده خود را از طریق ابزارهای فشار
برکشورتحمیلمیکند.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
احسان خود را به مردم بذل كن ،و آزار خود را
از آنها بازدار.
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برای آدمها

گرینویچ

خودخوری
بازیافت سلولی

اول آخر

نباشی تا ساكن هرتآباد شوی .اگر در شرایطی نباشی كه در میانه
كرونا و تحریم به فهرست میلیاردرها اضافه شوی ،اگر سلبریتی و
ورزشكار مشهور نباشی كه با خیال راحت به اروپا و آمریكا بروی و
واكسن كرونا بزنی ،اگر كارمند جایی نیستی كه سر ماه  -و فارغ از
تعطیالت نیمبند كرونایی  -حقوق بگیری ،اگر آنقدر پارتی و پول
نداری كه بتوانی سر و سامانی به زندگیات بدهی یا حداقل از عمق
بدبختیهایت كم كنی ،یعنی ساكن هرتآباد هستی .در حقیقت،
هرتآباد یك مكان نیست ،یك موقعیت است .موقعیتی كه خیلی
از ما در آن گیر افتادهایم.
ما مردم عادی ،این روزها با مشــكالت میســازیم و بــا وعدهها
ســرگرمیم .میدانیم محقق نمیشــوند و برای همین است كه از
كنارشان میگذریم و به زندگی فكر میكنیم .زندگیای كه هر روز
سختتر میشود .چاره چیست؟ من میگویم چاره ،پذیرش زندگی
در خارج از محدوده است .بپذیریم كه كسی قرار نیست مشكالت
ما را حل كند .پس بیایید عمیقا از آنها ناامید شویم و خودمان راهی
برای حل مشكالت بیابیم.
ما آنقدر پول نداریم كه برای واكسن زدن به كشورهای دیگر برویم.

حافظ

حتی اینقدر پول نداریم كه واكسنهای قاچاق شده از كشورهای
همســایه را بخریم .پس باید چه كنیم؟ شاید راهش این است كه
بیشتر مراقب باشیم.
ماسك بزنیم و تا زمانی كه آب هست ،دستها را بشوییم .شاید الزم
است برای كسانی كه توانایی تأمین ماسك ندارند« ،نذر ماسك»
راه بیندازیم .برای بیماران دارو بخریم و در یك كالم ،خیریههای
كرونایی ایجاد كنیم .البته خیریههای واقعی و نه از آنها كه زمین و
ساختمان میگیرند و برج میسازند.
شاید گروهی بگویند این پیشنهاد اصال شدنی نیست و نمیتواند
جای كمكاریها را بگیرد؛ اما من میگویم الگوی اخوانالمسلمین
مصر ،پیش روی ماست .این گروه سیاسی در تمام دورانی كه دولت
نیمنگاهی به مردم و مشكالتشان نداشــت؛ در كنار آنها ماند و تا
توانست كمكشان كرد .راه محبوبیت این گروه سیاسی در كارهای
خیریه بود .آن هم در شرایطی كه اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی
نداشت.
چاره ما برگشــتن به جامعه و توجه به آدمهاست .هرچه در انتظار
ی است.
سیاست ماندیم ،كاف 

خبر و عکس کهنه میشود اما داغ همیشه تازه است / .عکس  :فارس

سالروز اصابت موشک ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای ایرباس ایران

اگر تا به حال تصــور میكردید كه
خودخــوری فقــط یــك اصطالح
دربــاره حــرص و جــوش خوردن
است و كســی نمیتواند این پدیده
را زیر میكروســكوپ مشاهده كند
سخت در اشــتباه هســتید .دكتر
یوشینوریاســومی زیستشــناس
ســلولی اهل ژاپن و برنــده جایزه
نوبل ،پس از تحقیقات بسیاری این
فرضیه را كه بــدن در واقع بهنوعی
خودخوری یا به قول دانشــمندان
خودخواری( )ygahpotuaمیكند
را اثبات كــرد .مكانیســم اتوفاژی
یا خودخــواری ســلولی ،تخریب و
بازیافت سلولی توســط خود سلول
است كه به دلیل كمك به شناخت و
درمان بیماریهایی همچون سرطان،
دیابت ،پاركینســون و بیماریهای
سلسله اعصاب ،بســیار مهم است.
مكانیســم اتوفاژی یــا خودخواری
ســلولی زمانــی روی میدهــد كه
اجزای سلول با مركز بازیافت سلول یا
الیزوزوم در هم میآمیزد تا آنزیمهای
الیزوزوم بتوانند مواد حملهكننده و
یا مخرب را از بیــن ببرند .این اتفاق
روند سمزدایی سلول و خوددرمانی و
درواقع مكانیسم دفاعی سلول است.
زمانی كه مواد غذایی به اندازه كافی
به سلول نمیرســد یا اینكه سلول
وظیفه از بین بــردن مهاجمی مثل
باكتری و ویــروس را دارد ،اتوفاژی
برای زدودن مواد زائــد و كم كردن
مصرف ســلول به كمك آن میآید.
سلول مواد زائدی را كه تولید كرده یا
سلولهایی را كه پیر شدهاند به این
صورت تخریب كــرده و از مواداولیه
آنها برای تولید اجــزا و مواد جدید
استفاده میكند.

«خارج از محدوده» نخســتین فیلم
میثم قاسمی
سینمایی رخشــان بنیاعتماد است.
فیلمنامه ،كه فرید مصطفوی آن را نوشته درباره كارمندی است كه
در «هرتآباد» خانهای میخرد؛ اما این خانه در حوزه استحفاظی
هیچ نهاد و اداره و ارگانی نیســت و اهالی منطقه در نهایت مجبور
میشوند خودشان گلیمشان را از آب بیرون بكشند .فیلم در سال۶۶
ساخته شده؛ اما داستان ،زمان پیش از انقالب را روایت میكند كه
احتماال اگر غیر از این بود ،مجوز ســاخت نمیگرفــت .خارج از
محدوده فیلم تحسینشدهای نیست؛ اما راستش این روزها زیاد به
آن فكر میكنم .هرتآباد در حاشیه پایتخت است؛ اما همانطور كه
از نامش پیداست ،میتواند هرجایی باشد.
در هر نقطهای از این كشــور .كافی اســت بهانــدازه كافی پولدار
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عمریست تا به راه غمت رو
نهادهایم
روی و ریای خلق به یك سو
نهادهایم

دغدغه

روشنفکریدرخیابان

مترو خانه دوم ماست!

مگر هنوز كرونا هست؟

واحد یا مترو میتوانست آمار و نشانی از
مسافران همیشگی و دیرینه مترو داشته باشد ،شاید لوح تقدیر یا حتی
جایزه نفیسی به پیشكسوتان استفاده از مترو میداد و به این واسطه هر
روز به آمار حملونقلســواران اضافه میكرد .ما متروسواران دیرینه،
نقشه متروی تهران را از زمانی كه تهران فقط یك خط و چند ایستگاه
داشــت ،تا حاال كه مترو 7خط دارد و برای خودش غول عظیمی شده
است ،در ذهنمان حكاكی كردهایم و حاال به تنهایی برای متروسواران و
مســافران تازه كار یا آنها كه گهگاهی مسافر هستند ،داوطلبانی برای
هدایت و راهنمایی هستیم .ما حق آب و گل داریم و اگر تا االن شناسایی
شده بودیم ،مایه افتخاری برای خودمان بهحساب میآمدیم .مسافران
دیرینه ،قدیمی و همیشــگی مترو یا اتوبوسهای بیآرتی ،بیایید قدر
خودمان را بیشتر بدانیم.

سوم جوالی هر سال روز جهانی بدون
كیسه پالستیكی نامگذاری شده
است اما طی دو سال گذشته ماسك
و دستكش هم به فهرست نگرانی
فعاالن محیطزیست افزوده شد.

طرح :علیرضا پاكدل

7واكسن ایرانی در صف مجوز
مونا محور
برای ورود بــه خط اول جبهه
مبارزه با كرونا هستند .واكسنهایی كه با آنها میتوانیم
مدعی شویم دهمین كشور تولیدكننده واكسن كرونا در
دنیاییم و درحالیكه بسیاری از كشــورهای پیشرفته و
نیمهپیشرفته و حتی تركیه كه دم گوشمان است با آن همه
ادعاوپولهنوزدرتولیدواكسنكرونایخودشانازمابسیار
عقب افتادهاند ما بهخودمان افتخار كنیم.وزیر بهداشت هم
تقریبا هفتهای نبوده كه كریخوانی نكند و قدرت علمی
ایرانیجماعت را به رخ نكشد .بله ما به واكسنهایمان پز
میدهیم اما جمعیت60هزارنفری تماشاچی مسابقات یورو
بیتــرس از كرونا و بیماری ،كنار هم مینشــینند و هورا
میكشند .ما مدعی صدور كنترلچی به هند و چین و ماچین
هستیمودربیرمنگاموونكوروكواالالمپورجشنپایانكرونا
میگیرند.خبیك جایكارمیلنگد،بهنظرنمیرسدكمیت
چرخه تولید واكســنهای تازه مجوز گرفته مثل بركت و
پاستور لنگ باشد اما میتوان احتمال داد كه مانند هزاران
بحراندیگر،چرخلنگمدیریتبحرانماندرچالهایعمیق
و پر آب گیر كرده و ژان والژانی باید بیاید تا زیر این چرخ را
بگیرد و بلندش كند حتی اگر خــودش را معرفی نكند و
دایرهالمعارف ادعا و اظهار نظر همراهش نباشد .شاید با این
فرمان وزارت بهداشــت یك روز باالخره تمام مردم ایران
واكسینهشوندوخبرشمثلبمبدرجهانصداكندكهایران
با قدرت جشن پایان كرونا را اعالم كرد و آن روز جهانیان با
شــنیدن این خبر انگشــت حیرت به دندان بگیرند و از
خودشان سؤال كنند مگر هنوز هم كرونا هست؟

خود كاناداییها به بستنییخی میگویند  ،Popsicleاما در سالهای پیش ،تصویر ما از
كانادا و آالسكا به قدری یخ و سرد بود كه بسیاری به بستنییخیهای خوش آب و رنگ
چیده شده در یخچال بقالیها میگفتند« :آالسكا» .حاال اما هر روز خبر میرسد كه به
آمار 230نفری كه در بریتیشكلمبیای كانادا یعنی نزدیك آالسكا (بزرگ ترین ایالت
آمریكا) از گرما جان باختهاند ،افزوده می شود .دیلیمیل گزارش داده پدیده آب و هوایی
به نام heat domeیا گنب د گرما كه هر10هزار سال روی میدهد این بار چتر خود را روی
بریتیشكلمبیابازكردهاست.گنبدگرماچیزیشبیهاثرگلخانهاییاست.پدیدهایكهاگر
در تابستان وارد گلخانهای یا خودروی دربستهای زیر آفتاب شده باشید ،با شدت گرمای
آن آشنا هستید .گنبدگرما یا گنبد آتشین چند ویژگی دیگر هم نسبت به اثر گلخانهای
دارد .همین ویژگیها باعث شده گرما در بریتیشكلمبیا تا رقم باورنكردی 45درجه
سانتیگراد برسد و ركوردی جدید را در این منطقه ثبت كند .بهدنبال رخ دادن این پدیده
آب و هوایی ،فشار هوا از 2طرف وارد یك چرخه میشود كه ابرها را كنار زده و گرما را در
دایره بزرگی محاصره میكند .همانطور كه در اینفوگرافی دیلیمیل مشاهده میكنید
گرما از باال هم روی این گنبد فشرده میشــود و دما را باال و باالتر میبرد .دانشمندان
تشكیل چتر گنبد گرما روی كانادا را اتفاقی نمیدانند و این احتمال مطرح است كه با
گرمایش زمین این پدیده در مناطق گرم زمین هم چترش را باز كند.
فشار هوا ،گرما را
به پایین هل میدهد

گرمای فشرده شده
روی سطح زمین

فشار هوا ابرها را
به بیرون از گنبد
حرارتی میراند

مان

رابطه خانگی

طرح :نعیم تدین

ما كه خودروی شخصی نداریم و سالهای
سمیه جاهدعطائیان
ســال مترو یا اتوبوسســواری كردهایم
حسابمان از خیلیها جداست .ما حق آب و گل داریم .اصال مگر گرفتن
لیسانس یا فوقلیســانس فقط ب ه پاسكردن واحدهای درسی یا نمره
گرفتن بستگی دارد ،ما خودمان كه هر روز چند سفر درونشهری و حتی
برونشهری با مترو داشــتهایم ،حكم لیسانسههای متروسوار را داریم
همشــهری .اصال چرا مدرك متروســواری یا بیآرتیســواری به ما
نمیدهند كه تمام دوران تحصیل ،كالسهای فوقبرنامه ،مهمانی ،محل
كار ،غیره و غیره را با مترو به ســرانجام رساندهایم .باید مدرك مترو یا
اتوبوسســواری را هم به شــهروندان تهرانی بدهند .باید الگو شویم و
لیسانس استفاده از حملونقل عمومی را داشته باشیم .شوخی یا توقع
زیادی هم نیست .مترو خانه اول كه نباشد ،كم از خانه دوم ما ندارد .اصال
با تكتك واگنهای قدیمی و جدیدش خاطره ســاختهایم .ما همان
وفاداران یا آدمهای پروپاقرصی هســتیم كه باید حداقل روزی 2سفر
رفت و برگشت با مترو داشته باشیم .پس برای وفاداری چه فاكتورهای
دیگری الزم است؟ حتی صدای آن گوینده پشت بلندگوی واگنها كه
مثال میگوید« :ایستگاه بعد« ،ســعدی» یا مسافران محترم ایستگاه
پایانی است ،لطفا قطار را هرچه سریعتر ترك كنید »...برایمان مثل یك
قصه است كه اگر مثال برای یك ایســتگاه صدایش قطع شود ،نگران و
مضطرب میشویم و با هراس تابلوها را جستوجو میكنیم .اگر شركت

گنبد آتشین روی كانادا

خانه به نظر من موجودی زنده است .خانه
شیدا اعتماد
و ســاكنانش روی هم اثر میگذارند .فكر
میكنم با نگاه كردن به یك خانه میتوان بخشی از رابطه خانه و ساكنانش را حدس زد.
خانهای كه دوست داشته میشود با خانهای كه فقط برای گذران به آن مراجعه میشود
متفاوت است .در خانههایی كه ساكنانش دوستش دارند نشانههای كوچكی میتوان
پیدا كرد .اشیای خانگی كوچك و شاید بیاهمیت كه جایی بهخصوص قرار گرفتهاند و
اتمسفری حول و حوش خودشان ساختهاند .این اشیا هر چیزی ممكن است ،باشند.
گیاهها و كتابها  2چیزی هستند كه بیشتر از بقیه اشیا ،خانه را تحتتأثیر خودشان
قرار میدهند .برای من این دو ،دوستان قدیمی هستند كه در هر خانهای دستهایشان
را به سمت من دراز میكنند .اسمشان را میگویند و رازهای كوچكی از خانه را برمال
میكنند .هیچچیزی مثل وجود گیاههای ســرحال و ســرزنده بدون برگهای زرد و
خشك ،حكایت از دوستی خانه و ساكنانش ندارد .قفســههای كتابی هم كه جاهای
مختلف خانه قرار دارند ،همینطور هســتند .كتابها و گیاهها به من میگویند كه در
خانه چه اتفاقی دارد میافتد.
آیا كسی در این خانه هست كه بنشــیند و لحظاتی را صرف رسیدگی به گیاهها كند؟
كسی هست كه سراغ این قفسه كتاب برود یا فقط اینجا هستند كه باشند.
همه چیزی فراتر از تركیب اجزا ،در
خانه از تركیب اجزای كوچك ساخته میشود با این 
خانه هست كه من اسمش را گذاشتهام «جان خانه» .جان هر خانهای تا حدود زیادی
وابسته به ساكنانش است .وقتی كه خانهای خالی میشود ،از جان تهی میشود تا كی
دیگری بیاید و جان دیگری در وجودش بدمد.
بخشهایی از خانه هم هستند كه ب ه صورت متقابل روی زندگی ساكنان اثر میگذارند.
در واقع خطوطی كه معمار روی كاغذ میكشد و بعد اجرا میكند ،نوعی خاص از زندگی
را در هر خانهای ممكن میكند .نحوه قرارگیری پنجرهها و موقعیت آشــپزخانه و نور
و ...به شما میگوید كه در این خانه چطور باید زندگی كنید .گلدانها را كجا بگذارید و
مبلمانتان را چگونه قرار بدهید.
این تأثیر متقابل خانه و ســاكنان روی هم ،جریانی بهوجود میآورد كه همان زندگی
است .زندگی در هر خانهای شكلش عوض میشود .شاید هم یك روز دانشمندان بتوانند
زمزمههای دلتنگی خانهها را برای ساكنانی كه آنها را بیشتر دوست داشتهاند ،از دیوارها
بشنوند .شاید یك روز همانطور كه ما از دلتنگی برای خانههایی كه روزگاری پناهمان
دادهاند مینویسیم ،خانهها هم به زبان بیایند و بگویند كه دلشان برای نوازش برگهای
گیاهها و صدای موسیقی و بوی خوب غذا تنگ شده است.

هشدار برای کمآبی
در آذربایجان شرقی
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مبارزه ناتمام با
سوءتغذيه در  8استان
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تازیانه گرما
بر تن نخلستانهای
سیستان و بلوچستان
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روزهای خاکستری بازار قم
سقف دودزده تیمچه فرش قم ،بهعنوان بزرگترین تیمچه ایران
شاهدی بر ضرورت بازسازی این بنای تاریخیاست

عكس :همشهري  -امیر حسامینژاد

روحاهلل کریمی

خبرنگار

هر کسی که طعم خرید و گشتوگذار در بازار بزرگ قم را چشیده
باشد ،حتما معماری چشمنواز اســامی  -ایرانی آن را تحسین
کردهاســت .تیمچه بازار ،اثری ارزشمند با معماری زیبا و مجلل
اســت که مانند نگینی در قلب بازار قم ،از چهــار قرن پیش به
یادگار مانده است .دیوارها و ســقف تیمچه آمیزهای از شکوه و
آرامش معماری اسالمی  -ایرانی است که جلوهگری آن چشم هر
بینندهای را خیره میکند.
این اثر تاریخی شامل دو فضای سرپوشــیده و «سرا» است که
راسته سرپوشیده آن پوشش گنبدی دارد .سقف تیمچه بهوسیله
س ه طاق گنبد پوشیده شده که طاق میانی 16متر دهانه و 15متر
ارتفاع دارد .دریچههایی که در پوشش گنبدی تعبیه شدهاند ،کار
تهویه و نوررسانی بازار را برعهده دارند .این دریچهها به شکل دایره
طراحی شده و ترکیب نوری که از سقف میتابد و حجم گنبدی
سقف ،فضایی دلنشــین بهوجود آورده است .زیر گنبد و قسمت
پوشیده تیمچه مملو از تزئینات کاربندی ،گچکاری ،رسمیبندی
و مقرنسکاری است.
طبقه پایین تیمچه بازار قم از 27حجره و طبقه باال هم از 15حجره
تشکیل شدهاســت .با توجه به اینکه این اثر تاریخی از ابتدا برای

تجارت تککاالیی ساخته شده ،در حجرههای پایین فرشهای
دستباف عرضه و در حجرههای طبقه باال نیز کار رفوگری انجام
میشود .برای ساخت تیمچه بازار قم از خشت ،آجر ،گل و سنگ
استفاده شده است.
تیمچه با دو ورودی به راســته بازار نو راه مییابد و ورودی اصلی
آن بهصورت نیمهشت است .در وسط فضای سرپوشیده ،حوض
قرار دارد که در سالهای اخیر احیا شده است .این تیمچه در سال
 1376بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بزرگترین تیمچه ایران

تیمچه فرش قم یکی از اجزای بازار قدیمی این شــهر محسوب
میشود .بازارهای ســنتی ایران که عموما با معماری ویژهای و
متناسب با بافت شهر ساخته شــدهاند ،طراحی منحصربهفردی
دارند و معموال در گذشته یک ســر آن در نزدیک دروازه ورودی
شهر قرار داشته و در دیگر آن به انتهای شهر یا مکانهایی مانند
مسجد جامع ،حمام ،مدرســه و ...باز میشدهاست .این موضوع
درباره بازار بزرگ قم هم صدق میکند؛ به شکلی که یک سر آن در
ورودی دروازه تهران ساخته شده و سر دیگر به میدان کهنه متصل
میشود و مسجد جامع و مدرسه غیاثیه نیز در نزدیکی این میدان
ساخته شدهاند .تیمچهها ،مساجد ،آب انبارها ،حمام ،راستههای
فرعی و داالنها نیز از اجزای وابسته به بازار قم محسوب میشوند.

به گفته معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری استان قم ،تیمچهها بیشــتر برای عرضه
منســوجات گرانبها ،بهویژه فرش دستباف در کنار بازار ساخته
شدهاند.
عمار کاوسی درباره تیمچه قم میگوید :در دوره ناصرالدین شاه
قاجار ،یکی از تاجران معروف قم به نام «محمود طباطبایی» ،این
نیاز را احســاس کرد که در کنار بازار قم باید مکانی برای عرضه
فرش و منسوجات گرانبها ســاخته شود .بنابراین هزینه ساخت
تیمچه را پرداخت و کار ســاخت این اثر به استاد «محمدحسن
معمارباشی قمی» از معماران سرشناس و توانمند واگذار شد.
وی میافزاید :استاد معمارباشی ،معمار صحن اتابکی حرم حضرت
معصومه(س) و بنای امامزاده شاه حمزه هم بوده و آثار تاریخی
بسیاری از او در شهرهای تهران و کربال به یادگار مانده است.
این مســئول با بیان اینکه تیمچه فرش قــم بزرگترین تیمچه
ایران است ،ادامه میدهد :شاید تیمچههای امینالدوله کاشان
و حاجبالدوله تهران درحد این تیمچه ارزیابی شوند ،اما ازنظر
بزرگی طاق و دهانه به اندازه تیمچه قم نیستند.
کاوسی عنوان میکند :وقتی عملیات ساخت این بنا تا گنبد رسیده
بود ،استاد معمارباشی ادامه کار را رها کرد و به کشور عراق رفت
و بعد از چند سال به قم برگشت .دراین مدت سرمایهگذار این بنا
از افراد زیادی خواسته بود این طرح را تکمیل کنند ،اما هیچکس

توانایی ساخت آن را نداشت .استاد معمارباشی قبل از اینکه بنای
تیمچه را تکمیل کند ،درباره دلیل تعلل در تکمیل آن به تاجر بانی
طرح گفته بود ارتفاع این بنای نیمهکاره به دلیل سنگینی مصالح
چند ســانتیمتر کمتر شــده و اگر همان زمان گنبد را روی آن
میگذاشت ،این بنا بعد از مدتی ترک برمیداشت و میشکست.
بیتوجهی مالکان حجرهها

ســنگینترین خســارت زمانی به یک اثر میراث فرهنگی وارد
میشود که افراد شاغل درآن یا از اهمیت آن بنای تاریخی اطالع
نداشته باشند یا برای حفظش دغدغهای احساس نکنند .داستان
بیتفاوتی یا بیاطالعی مالکان حجرههای تیمچه فرش قم قصه
پرغصهای است که دل دوستداران میراث تاریخی کشور را به درد
میآورد؛ دودزدگی گنبد این نگین تاریخی قم شــاهدی براین
مدعاست.
مالکان حجرههای تیمچه برای تأمین گرما در زمستان ،در فضای
این اثر تاریخی چوب میســوزاندند .با وجود اینکه در گذشــته
ادارهکل میراثفرهنگی برای پاک کردن ســیاهیها اقدام کرد،
اما هنوز قسمتی از گنبد تیمچه دودزده است .مالکان حجرهها
با اینکه در فضای تیمچه ،کار اقتصادی میکنند ،اما از ادارهکل
میراثفرهنگی توقع دارند برای حفظ و نگهداری این اثر تاریخی
جدیت بیشتری بهکار گرفته شود.

معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری قم درباره اقدامهای این نهاد برای حفظ تیمچه فرش
قم اظهار میکند :این ادارهکل تاکنــون توجه ویژهای به این اثر
تاریخی داشتهاست .آجرفرش کف تیمچه ،احیای حوض وسط
آن ،که زیرخاک بود ،سبکسازی ،انجام عملیات مقرنسکاری و
گچبری برای تثبیت وضعیت موجود ،اجرای طرح آجرفرش بام،
احیای طاق تیمچه ،که 3سال قبل شکسته شده بود و ...ازجمله
اقدامهایی است که برای مرمت این اثر تاریخی انجام شده است.
کاوسی ادامه میدهد :با توجه به بودجهای که در اختیار داریم ،در
مواقع اضطراری برای بازسازی و مرمت این اثر اقدام میکنیم ،اما
یکی از راهکارهای موثر در حفظ و بهرهبرداری مناسب از این اثر
تاریخی ،انعقاد تفاهمنامه میان شهرداری ،ادارهکل میراثفرهنگی
و هیأت امنای تیمچه فرش قم اســت که امور مربــوط به آن با
همکاری و همافزایی موثرتری پیگیری شود.
حال دراین میان باید به این موضوع اشاره کرد که نگهداری از ابنیه
تاریخی یک روی سکه است و روی دیگر آن ،شناساندن آثار میراث
تاریخی به مردم است که این موضوع تاکنون آنگونه که باید ،مورد
توجه قرار نگرفته است .تیمچه بازار قم با وجود اینکه مانند نگینی
در انگشتری آثار تاریخی قم جلوهگری میکند ،اما همچنان غریب
اســت و معرفی ویژگیهای منحصربهفرد آن در حوزه تاریخی و
معماری ،عزمی جدی ازسوی مسئوالن مربوط میطلبد.
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اما و اگرهای یک طرح راهسازی در همدان

بعد از گذشت یک سال فقط الین نخست جاده اللجین به روستای دینارآباد ساخته شده است

فاطمه کاظمی

سید مرتضی احمدپور

خبرنگار

اســتفاده گســترده صنایع «کجــوار» از آب
آشامیدنی

«محمد نظروندی» از شــهروندان تبریزی است که
در بازار آهن تبریز در مجاورت روســتای «کجوار»،
مشــغول بهکار بوده و از مصرف بــاالی آب صنایع
کوچک دراین روستای حاشیه کالنشهر تبریز خبر
میدهد.

بهرهبرداری از  151کیلومتر راهآهن همدان  -سنندج

راه آهن همدان  -سنندج به طول تقریبی ۱۵۱کیلومتر بهعنوان بخشی از طرح ملی ساخت راه آهن
تهران  -همدان  -سنندج است که بخش تهران  -همدان آن در سال  ۱۳۹۶با حضور رئیس جمهوری به
بهرهبرداری رسید .این خط آهن در سه قطعه و توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور درحال انجام است که قطعه اول آن بهطول  64/5کیلومتر و 92درصد پیشرفت ،قطعه دوم بهطول
۵۶کیلومتر و ۹۲درصد پیشرفت و قطعه سوم هم ۲۹کیلومتر و ۱۰۰درصد پیشرفت دارد.
طول خط آهن تهران ،همدان  -سنندج۴۲۰کیلومتر است که مسیر تهران تا همدان به طول۲۷۰کیلومتر
به بهرهبرداری رسیده است و از ۱۵۱کیلومتر طول خط ریلی همدان  -سنندج نیز  ۶۴کیلومتر از آن در
حوزه استان همدان واقع شده و از شهر بهار و اللجین عبور میکند و به استان کردستان منتهی میشود.

افکارعمومی پاسخ بدهند که مقصر اصلی این
مشکالت کیست و چه باید کرد؟

هفتههای آینده مسئوالن اســتانی برای تعیین
تکلیف ،در محل پروژه حضور یابند .همچنین از
صبر و شکیبایی مردم قدردانی میکنم.

کنــار اصل ماجــرا کــه تصویری نامناســب از
جادهسازی در همدان را به تصویر میکشد ،نحوه
پاسخگویی مسئوالن بخش اللجین و شهرستان
بهار جالب توجه است .بخشدار اللجین دراین باره
میگوید :با وجود اینکه قســمت زیادی از پروژه
در حوزه بخش مرکزی شهرستان بهار واقع شده
است ،اما به دلیل ارتباطی که با این شهر و بخش
دارد ،این بخشداری با پیگیریهای متعدد تلفنی،
حضوری ،تشکیل جلســات و بازدیدهای متعدد
بههمراه مسئوالن شهرســتانی و استانی ازجمله
استاندار ،فرماندار ،مسئوالن شرکت زیرساخت و
پیمانکار ،موضوع را پیگیری کرده است.
مجید ساغرچی میافزاید :طرح ملی و فرا استانی
است و حوزه اختیارات بخشدار با درنظر گرفتن
سلســه مراتــب اداری تعریف میشــود و من و
مجموعه بخشداری و فرمانداری در حوزه و حدود
اختیارات خود نهایت ســعی و تالشمان را برای
بهرهبرداری هرچه ســریعتر از ایــن پروژه مهم
بهکار میگیریم .وی تأکید میکند :قرار شده در

انتقاد بعد از افتتاح

یک اظهارنظر جالب

اینها درحالی اســت که فرماندار شهرستان بهار
از اســاس موضوع را تکذیب میکند و میگوید:
هرکس میگوید قرار بوده این مســیر یک سال
پیش افتتاح شود ،باید بداند چنین چیزی مطرح
نبوده اســت .پروژه نیمهکاره مانده ،اما تردد در
مسیر انجام میشــود .تا زمانی که پروژه افتتاح
نشــود که نمیتوان بــه آن ایراد گرفــت .بعد از
افتتاح آن وقت میتوان به آن ایراد گرفت و نقاط
ضعف را مطرح کرد .احسان قنبری درباره اینکه
کارشناسان معتقدند ارتفاع زیرگذر ساختهشده
غیراســتاندارد اســت و باید تخریب شود ،اظهار
میکند :راهآهن یک پروژه ملی است و با توجه به
مطالعات صورت گرفته امکان ندارد غیراستاندارد
باشد .اساسا چنین چیزی محال است.
وی در پاسخ به این ســئوال که تا چه زمانی باید
در انتظار افتتاح این مسیر بود نیز میگوید :شاید
 3تا  4ماه ،اما از پیمانکار قول گرفتهایم با سرعت
کار کند.

فرســایش خاک یکی از تهدیدهای
جدی محیط زیست در ایران است که
در سالهای اخیر هشدارهای زیادی
درباره آن داده شده است.
ایران به استناد برخی آمارها ،یکی از سه کشور اول
دنیا از نظر میزان فرسایش خاک محسوب میشود
که نشان دهنده وضعیت نامناسب کشورمان دراین
زمینه اســت ،اما این موضوع در برخی مناطق با
توجه به ضریب حاصلخیــزی خاک و اهمیتی که
در اقتصاد مولــد کشــاورزی دارد ،مهمتر به نظر
میرسد.
مازندران یکــی از همین مناطق اســت که عالوه
بر اقتصاد ،به دلیــل نقش مهمی کــه در امنیت
غذایی کشور دارد ،مســأله خاک در آن از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .اما به گفته مســئوالن و
کارشناســان ،با وجــود اهمیتی که مســأله
فرســایش خاک در مازنــدران دارد ،هنوز
پژوهش و مطالعات دقیقی درباره این آسیب
و تهدید جــدی محیط زیســت و طبیعت
مازندران انجام نشده است.

البته در مازندران عالوه بر عوامل آبی و بادی ،مسائل
بومی دیگری نیز وجود دارد که ســرعت فرسایش
خاک را افزایش میدهد .چرای گســترده دام در
عرصههای جنگلی و مرتعی مازندران ،رانش زمین،
حجم بــاالی جادهســازی در عرصههای طبیعی،
ساختوســازهای بیرویه و غیرمجاز و همچنین
برداشــتهای گســترده معدنی در این استان از
عواملی هســتند که عالوه بر دالیــل طبیعی آبی
و بادی ،فرسایش خاک در این اســتان را تشدید
میکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مازندران نیز
با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات جدی پیرامون
فرسایش خاک در مازندران به همشهری میگوید:

فرسایش آبی خاک

مدیر امــور آب و خــاک جهاد کشــاورزی
مازندران در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه
جای خالی مطالعات دقیق مربوط به فرســایش
خاک در کشــور و بهویــژه مازندران احســاس
میشود ،گفت :ما در مازندران با چالش فرسایش
آبی خــاک مواجهیــم .یعنی عمدتــا روانآبها
ســبب فرســایش خاک در این اســتان میشود
و فرســایش بادی بیشــتر مربوط به استانهای
خشک است .اما این موضوع نباید ما را از فرسایش
بادی خــاک در برخی از مناطــق مازندران غافل
کند.
فرزین فرهادی با اشــاره به نبود ارقام مشخص و
دقیق درباره فرسایش خاک اظهارکرد :این موضوع
در مازندران و حتی در کشور نیازمند تحقیق دقیق
و علمی است .الزم اســت سازمان حفاظت محیط
زیست و سازمان جنگلها در زمینه فرسایش آبی
و بادی کار پژوهشی دقیق و درستی انجام دهند تا
گزارش مستندی وجود داشته باشد .درحالحاضر
بیشــتر ارقام و اعدادی که درباره فرسایش خاک
وجود دارد ،براســاس اظهارات برخی چهرههای
علمی است که عمدتا پشتوانه پژوهشی سازمانی
و گستردهای ندارند.

تنوع شکل و میزان فرسایش خاک در استان

موضوع فرسایش خاک موضوع بسیار مهمی بهویژه
در مازندران اســت که باید براســاس معیارهای
متعددی مورد بررسی قرار گیرد.
حســینعلی ابراهیمی کارنامی افزود :درچند سال
اخیر با افزایش بارندگی و وقوع سیالبهای متعدد
سرعت فرســایش خاک در مازندران بیشتر شد.
شاید از یک سو گفته شــود که کاهش بارندگیها
در مازندران با توجه به پوشش گیاهی و همچنین
کاهش کشت در زمینهای شــیبدار که از عوامل
فرســایش خاک بود ،ســبب کم شــدن سرعت
فرســایش خاک در این اســتان میشــود ،چون
بیشترین مشکل ما شــخم در زمینهای شیبدار
بود که زمینه را برای فرسایش خاک فراهم میکرد.
وی ادامــه داد :امــا ازســوی دیگر بایــد نگران
بارندگیهای سیلآســا در دوران خشکسالی هم
باشیم که نقش بســیار زیادی در تشدید فرسایش

هشداربرایک مآبیدرآذربایجانشرقی
کاهش میزان بارندگیها ،افت سطح روانآبها و بهدنبال آن خالیتر شدن سفره آبهای
زیر زمینی به چالش کمآبی دراستان دامن زدهاست

این شهروند تبریزی میگوید :درحالحاضر بیش از
200کارگاه بزرگ و کوچک دراین روستا فعالند که
همگی از آب آشــامیدنی و ارزان روستایی استفاده
میکنند و هزینه چندانی هم پرداخت نمیکنند .با
توجه به موضوع کمآبی در استان که این روزها بیش
از گذشــته به چشم میآید ،مســئوالن مربوط باید
راهکارهای موثری برای رفع این مشکل بیندیشند.
آبیاری باغها با آب آشامیدنی

«محمد قائلی» هم که از اهالی روستای «باغ معروف»
در غرب تبریز است ،از تبدیل زمینهای اطراف این
روســتا به باغچهها و باغهای میوه در سالهای اخیر
خبر میدهد و کمآبی را تهدیــدی جدی برای این
منطقه تلقی میکند.
وی از آبیاری درختان این باغچهها با آب آشامیدنی

خبر میدهد و میگوید :این روستای بزرگ که حدود
12هزار نفر جمعیت دارد ،تنها یک مامور آب بر دارد
که عمال توان و امکانات کنترل مصرف بیرویه آب در
این روستا را ندارد.
این روستایی ادامه میدهد :بسیاری از باغهای این
روســتا ،بدون کنتور آب از لولههــای آبیاری داخل
روستا بهصورت غیرمجاز آب برداشت میکنند.
لبهای تشنه باغمیشه

«ناصر حشمتپور» شهروند ساکن باغمیشه تبریز هم
از افت شدید و قطع مکرر آب در ساعتهای پرمصرف
خبر میدهد و میگوید :بیشتر اوقات آب این منطقه
با مشکل مواجه است و در روزهای اخیر هم با قطعی و
افت فشار آب روبرو بودهایم که به مشکل بزرگی برای
اهالی تبدیل شدهاست.

وی ادامه میدهد :وجود گل و الی در آب و کیفیت
نامناســب آب آشــامیدنی این منطقه ،زمینه ساز
افزایش استفاده از دستگاههای تصفیه آب در باغمیشه
و شهرک رشدیه شده است.
سیر صعودی مصرف آب در تبریز

مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شــرقی دراین
باره با بیان اینکه این شرکت تامین کننده آب نیست،
بلکه موظف به هدایت صحیح و بهداشتی آب است،
به خبرنگارهمشهری میگوید :در یکسال گذشته
مشــکل جدی ازنظر تامین آب بهداشتی در تبریز
نداشتهایم ،اما در هفتههای اخیر روند مصرف آب سیر
صعودی داشته است که میتواند مشکلساز شود.
علیرضا ایمانلو ادامــه میدهد :اگر شــهروندان در
مصرف آب تنها  10تا 15درصد صرفهجویی کنند،

خاک دارد .دراین تغییرات اقلیمی پراکنش بارش
نامنظم میشود .یعنی اگر به صورت مداوم زمانی
حدود  200روز بارش داشــتیم ،حاال تعداد روزها
کمتر و حجم بارشها در بازه زمانی بســیار کوتاه
بیشتر شده است .این روند تشدید کننده فرسایش
خاک اســت .ضمن اینکه تفاوت اقلیمی و ساختار
جغرافیایی در مناطق مختلف مازندران شرایط این
استان را متفاوت کرده است.
این مســئول بــه چالشهــای دیگــری مانند
جنگلزدایــی و کاهش ســطح جنــگل و مرتع و
روند تغییر کاربری اراضی در مازندران نیز اشــاره
و اظهارکرد :همه این مســائل باعث شده روانآب
به سیالب تبدیل شود .نداشــتن پوشش گیاهی
و جایگزین شــدن با ســنگ و آجــر و مصنوعات
انسانساخت باعث میشود بارندگیها سبب وقوع
سیالب شوند و در نتیجه ســرعت تخریب خاک
افزایش یابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح
کرد :براســاس آمارهای جهانی ،میزان تخریب
خاک در ایــران در هکتــار بســیار باالتر از
میانگین جهانی است که تا  16تن در هکتار
هم تخمین زده میشود .با توجه به اهمیت
خاک حاصلخیز مازنــدران و جایگاهی که
این اســتان در تأمین امنیت غذایی کشور
دارد ،باید دراین استان مطالعات جدی انجام
شــود تا عواملی که فرسایش خاک را تشدید
میکنند ،شناسایی شوند.
دراین میــان نکته قابل توجه این اســت که تنوع
اقلیمی مازندران ســبب شــده که نتوان تنها یک
نســخه را دوای درد پدیده فرسایش خاک در این
استان دانســت .مازندران دارای مناطق جلگهای
و دشــت ،عرصههای جنگلی ،مناطق دامنهای و
زمینهای شــیبدار ،مناطق کوهستانی و حتی در
برخی نقاط عرصههای خشک کوهستانی است که
با توجه به شرایط اقلیمی هرکدام از این نقاط ،شکل
و میزان فرسایش خاک در آنها متفاوت است.
برای مثال شیب زیاد ،تعداد باالی ساخت و ساز و
تغییر کاربری و نوع توپوگرافی زمین در غرب استان
سبب شده فرسایش خاک دراین منطقه از مازندران
بیشتر باشــد؛ تا جایی که به گفته مسئوالن حوزه
منابع طبیعی غرب مازندران ،خاک حدود 90درصد
مناطق کوهستانی این منطقه درمعرض فرسایش
جدی قــرار دارد .همین موضوع ضــرورت انجام
مطالعات گسترده برای بررســی پدیده فرسایش
خاک در مازندران را بیشتر میکند.

تالش برای افزایش تولید آب

کاهــش بارندگــی و بهتبــع آن
روانآبها در آذربایجان شــرقی و
بهدنبال خالیتر شدن سفر ه آبهای
زیر زمینی در استان ،سبب شده تا
چالش آبی در استان جدیتر از قبل
مطرح شود و براساس آماری که اخیرا
ازســوی اداره آب منطقهای استان
منتشر شده ،تولید و مصرف آب در
استان به نقطه ســر به سر رسیده و
بهصورت تأمین روزانه است

عكس :ایرنا

با آغاز تابستان و گرمای قابل توجه هوا،
معضل کاهــش منابع آبی در کشــور
بیشاز پیش به چشم میآید و شهرهای
مختلف کشور ،هرکدام بهنحوی با تنش آبی مواجهند
و بهنظر میرسد تابســتان داغی فرا رسیدهاست که
ضرورت صرفهجویــی در مصــرف آب را دوچندان
میکند .دراین میان آذربایجان شرقی از استانهایی
اســت که از کمبود منابع آبی تأثیــر پذیرفته و در
روزهای اخیر قطعی و کاهش فشــار آب در تبریز و
شهرهای بزرگ اســتان ازجمله مرند ،میانه و مراغه
درحال تکرار شدن است و همراهی افزایش مصرف آب
با افزایش دما موجب شده تا کمآبی بیش از گذشته
خود را در استان نشان دهد؛ شواهد گواهی است بر
اینکه مردم آذربایجان شرقی تابستان داغ و کم آبی را
پیش رو دارند.
کاهش بارندگی و بهتبع آن روانآبها در آذربایجان
شرقی و بهدنبال خالیتر شدن ســفره آبهای زیر
زمینی در استان ،سبب شده تا چالش آبی در استان
جدیتر از قبل مطرح شود و براساس آماری که اخیرا
ازسوی اداره آب منطقهای استان منتشر شده ،تولید
و مصرف آب در استان به نقطه ســر به سر رسیده و
بهصورت تأمین روزانه است .اینها درحالیاست که
در هفتههای اخیر اوج گرفتن دمای هوا زمینهســاز
افزایش مصرف آب ،بهویژه در حوزه مصارف خانگی
شده و با توجه به پیشبینیهای انجام شده ،نگرانی
از قطعی گسترده آب در شــهرهایی مانند تبریز در
روزهای آینده بیشتر شده است که این موضوع توجه
دوچندان شــهروندان در زمینه مصرف بهینه آب را
میطلبد.
ازسوی دیگر وجود برخی صنایع کوچک و متوسط
در اطراف شــهر تبریز و اســتفاده این صنایع از آب
اشامیدنی سبب شــده تا بحران کمآبی بیش از هر
زمان دیگری بهعنوان یک چالش اساسی برای استان
آذربایجان شرقی مطرح شود.

تعدد عوامل فرسایش خاک در مازندران

خبرنگار

مكث

تعلل پیمانکار

یک فعال اجتماعی اللجینی دراین باره میگوید:
براساس تقسیمات شــهری ،این مسیر متعلق به
بخش مرکزی بهار است ،اما این مسئوالن اللجینی
هستند که همواره پیگیر رفع این مشکل بودهاند و
پیمانکار با گذشت نزدیک به یکسال این پروژه را
نیمهکاره رها کرده و برای رفعتکلیف چند ساعتی
در هفته پروژه را فعال نگاه داشــته و دوباره آن را
راکد میکند.
احمد رجبی راغب میافزایــد :قطعا فرماندار،
بخشداران منطقه و سایر مسئوالن استان در
ردههــای مختلف ازجملــه اداره راه ،در طول
سال گذشــته بارها از این مسیر تردد کردهاند
و متوجه نیمهکاره بودن این پروژه شدهاند .با
عبور از این مسیر میتوان مشاهده کرد که که
در دو مســیر رفت و برگشت نقصهایی وجود
دارد که تردد هر وســیله نقلیهای را با مشکل
مواجه میکند و سبب وارد آمدن خسارتهای
بســیاری به وســایل نقلیه مردم میشــود.
وی تأکید میکند :حتما تاکنون مســئوالن
مربوط متوجه وجود ایرادهای اساسی دراین
جاده شدهاند ،اما نکته اینجاســت که باید به

مازندران عالوه بر عوامل آبی و بادی ،با برخی چالشهای مسائل بومی مانند رانش زمین و حجم باالی
جادهسازی نیز مواجه است که به فرسایش خاک سرعت میدهد
اشکان جهانآرای

خبرنگار

حدود یک سال پیش بخشي از جاده
اللجین در استان همدان به روستای
دینارآباد ،به دلیل ساخت راه ارتباطی
قطار همدان -ســنندج یک شــبه مسدود شد تا
ایستگاه شانزدهم راهآهن مواصالتی شمال و شمال
شرق به غرب کشور در نزدیکی شهر جهانی سفال،
یعنی اللجین ،ساخته شود .اما با گذشت یک سال
از این ماجرا ،فقط خط نخست این مسیر ساخته
شده و هنوز از خط دوم که قرار بود طی دو ماه به
بهرهبرداری برسد ،خبری نیست .این موضوع سبب
شــد ه در کنار عواملی مانند شیوع ویروس کرونا،
سفر به اللجین به میزان چشمگیری کاهش یابد
که این موضوع تبعات اقتصادی زیانباری برای این
منطقه بههمراه داشته است .عالوه براین ،مسدود
شدن جاده اللجین به دینارآباد موجب سرگردانی
شــهروندان اللجینی و صدها کارگری شــده که
روزانه بــرای کار به این شــهر ســفر میکنند.
اعتراضها به مشکالت موجود دراین جاده سبب
بازدید دادستان اســتان همدان از منطقه شد که
صدور دســتورهای الزم برای تکمیل فوری این
مســیر را بههمراه داشــت؛ موضوعی که هنوز به
سرانجام مشخصی نرسیدهاست.

جای خالی مطالعات فرسایش خاک در مازندران

چالش کمآبی در اســتان آذربایجانشرقی تا حدود
زیادی رفع میشــود .وی همچنیــن درباره دغدغه
شــهروندان ســاکن مناطق مرتفع تبریــز ازجمله
باغمیشــه در زمینه افت فشــار ،قطع مکــرر آب و
همچنین کیفیت نامناسب آب آشــامیدنی دراین
مناطق ،اظهارمیکند :برای بررسی بیشتر این موضوع
که ازسوی اهالی منعکس شده ،نمونهبرداری از آب
این مناطق انجام شــد ،اما آلودگی خاصی گزارش
نشدهاست و مشــکلی در زمینه قطع طوالنی و افت
شدید فشار آب بهصورت گسترده وجود ندارد.
این مســئول با انتقاد از تبلیغات برخی شرکتهای
فروش دستگاه خانگی تصفیه آب نیز عنوان میکند:
شهروندان به اینگونه تبلیغات توجه نکنند ،چراکه
برخــی از این شــرکتها بــا هدف فروش بیشــتر
دستگاههای خود ،کیفیت آب آشامیدنی را زیرسئوال
میبرند .این درحالیاستکه آب آشامیدنی تبریز با
پیشرفتهترین دستگاهها تصفیه میشود.
ایمانلــو همچنین از قطع آب مشــترکان پرمصرف
و جلوگیری از آبیاری درختان و فضای ســبز با آب
آشامیدنی خبر میدهد و از شــهروندان میخواهد
موارد مصرف باال را به این اداره منعکس کنند تا بتوان
با انجام اقدامهای پیشگیرانه از افزایش مصرف آب در
شرايط کنونی جلوگیری کرد.

مدیرعامــل آب منطقــهای آذربایجان شــرقی نیز
به عنوان متولــی تولید آب در اســتان ،میگوید :با
اقدامهایی که از شهریور ماه سال گذشته انجام شده،
توانســتهایم حدود 450لیتر درثانیه تولید آب را در
آذربایجانشرقی افزایش دهیم ،اما با این وجود نیاز
به همراهی شهروندان و کنترل مصرف آب همچنان
بهعنوان یک رویکرد محوری مدنظر قرار دارد و باید
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
یوسف غفارزاده ادامه میدهد :مهندسان و کارکنان
شــرکت آب منطقهای در  9ماهه گذشته اقدامهای
کوتاه مدتی برای تامین آب آشامیدنی موردنیاز تبریز
انجام دادهاند که سبب تامین آب اشامیدنی موردنیاز
شهروندان تبریزی و جلوگیری از قطع جدی آب در
روزهای کمآبی شده است.
وی با اشاره به برخی آمارهای نگران کننده در حوزه
کمآبی میافزاید :درسال آبی جاری میزان بارندگی
در استان بهطور متوسط 25درصد ،سطح روانآبها
حدود 40درصد و ذخیره ســدها نیــز 20درصد با
کاهش مواجه شدهاست.
طرحهایی در خدمت رفع کمآبی

غفارزاده ادامه میدهد4 5 :هــزار میلیارد تومان
اعتبار بــرای اجرای طرحهای تامیــن آب با حفر
چاههای جدید و جداســازی آبهــای صنعتی و
آشــامیدنی درنظر گرفته شــده و بــا اجرای این
طر حها تولید آب در اســتان آذربایجا نشــرقی
حدود 10درصد افزایش داشــته اســت که رقم
قابلتوجهی بهحساب میآید.
وی میافزاید :کاهش میزان بارندگیها ،افت سطح
روان آبها و افزایش بیسابقه دما زمینهساز کمبود
ذخایر آبی دراستان شده و این کمبود در کنار تداوم
وضعیــت کرونایی ،بــه کاهش بیشــتر ذخایر آب
انجامیده و بحران آب در استان جدی است.
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان شــرقی تصریح
میکند :با اقدامهای انجام شده ازجمله جداسازی آب
صنایع از آب آشامیدنی تبریز ،توانستهایم تولید آب
آشامیدنی در استان حدود 450لیتر در ثانیه افزایش
دهیم ،اما با این وجود نیاز به همراهی شــهروندان
و کنترل در مصرف آب بیش از گذشــته احســاس
میشود.
وی اضافه میکند :پیش بینی میکنیم با اضافه شدن
چاههای جدید و افزایش تولید آب درهفتههای اخیر،
تابستان سال جاری را بدون قطع آب سپری کنیم .
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مبارزه ناتمام با
سوءتغذيه در  8استان

11هزارو800کودک کرمانی
سوءتغذيه دارند
یکی از استان های مورد مطالعه دانشــگاه های علوم پزشکی ،کرمان است .براساس
آخرین آمار ،این اســتان 11هزار و  800کودک مبتال به سوءتغذیه دارد و همچنین
7هزار و  558مادر باردار و شیرده زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان
قرار دارند و خدمات مورد نیاز را دریافت میکنند.در بررســی هایی که سال  95در
کشور صورت گرفت ،درحالی که شاخص کموزنی برای کودکان زیر 5سال در کشور
4/3درصد بود ،این شاخص در استان کرمان 7/1درصد گزارش شد که نشان از وجود
ن دهند ه وضعیت
سوء تغذیه در این اســتان دارد .کموزنی ،یکی از شاخصهای نشا 
سوءتغذیه فعلی و همچنین سوءتغذیه مزمن کودکان محســوب می شود که وزن
براساس ســن را مدنظر دارد.یکی دیگر از شــاخص های مورد بررسی در سال ،95
کوتاهقدی بود که این رقم برای این دسته از کودکان در کشور 4/8درصد است درحالی
که رقم این شاخص در کرمان 6/1درصد گزارش شده است .باید گفت که این وضعیت
قد براساس سن ،نشان دهند ه سوءتغذیه مزمن یا قدیمی است.از دیگر شاخصهایی
که وضعیت سوءتغذیه را نشــان میدهد ،الغری است که این شاخص برای کودکان
کرمانی 6/8درصد و در کل کشور  4/3گزارش شده است.براساس پژوهشهایی که
حدود  5سال پیش انجام شد ،کرمان در کنار بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان،
هرمزگان ،خراسان جنوبي ،ایالم و کهگیلویه و بویراحمد جزو استانهای با وضعیت
بسیار ناامن غذایی بوده است .در تعریف امنیت غذایی نیز باید گفت این شاخص به
معنای دسترسی اقتصادی و فیزیکی همگان در تمام اوقات به غذای سالم و مطلوب
است تا همه سلولهای بدن از مواد مغذی کافی برای دستیابی به زندگی پویا و سالم
برخوردار باشند.پس از شناسایی  8استان دچار ناامنی شدید غذایی ،طرحی با اهدافی
ازجمله افزایش دانش و نگرش و مهارت جمعیت زیرپوشش در زمینه سواد غذایی و
تغذیه ،ارتقای کمی و کیفی سیاستهای بهبود تغذیه و ورود خانوارهای ناامن غذایی
به چرخ ه حمایتی و فرایند خوداتکایی تعریف شد.دراین طرح دستگاههای متعددی
ازجمله استانداری ،فرمانداری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،جهادکشاورزی ،آموزش
و پرورش ،بنیاد برکت ،هاللاحمر و نهادهای حمایتی وظایفی ویژه دارند و کارفرمای
اجرایی این طرح نیز معاونت بهداشتی دانشگاههای علومپزشکی است .استان کرمان
هم که دارای  5دانشگاه و دانشکده علومپزشکی اســت  ،یکی از کارفرمایان اجرایی
این طرح محسوب می شوند .قرار بود این طرح که با عنوان«باغ» شناخته می شود در
هم ه مناطق زیرپوشش این دانشگاهها اجرا شود ،اما درنهایت اعالم شد این طرح تنها
درمناطقی اجرا می شود که دانشگاه علومپزشکی ،کارشناس تغذیه دارد .گروههای
متعددی دراین طرح حضور دارند که برای هریک نیز وظایفی تعریف شده است .البته
بررسی ها نشان می دهد این طرح در استان کرمان بهتازگی آغاز شده و نخستین جلسه
را نیز استانداری مدتی پیش برگزار کرده و درمجموع می توان گفت هنوز دراین زمینه
کار خاصی در این استان انجام نشده است.

اوضاع بحرانی سوءتغذيه
در بوشهر
اقدامهای متعددی در استان بوشهر برای کاهش ناامنی غذایی صورت گرفته
است که از آن جمله میتوان به توزیع غذای گرم درمیان کودکان و مادران
باردار و حمایتهای مالی و تغذیهای از مادران دارای سوءتغذیه اشاره کرد.
این حمایتها ازســوی مراکز دولتی و خیریه بهطور همزمان درحال انجام
است .ازســوی دیگر ،طرحهای تحقیقاتی درباره ســوءتغذیه و نحوه تامین
غذای سالم و متناسب در شهرستان دیلم به صورت پایلوت درحال اجراست
و در طرح دیگری مانند هرمزگان به مادران باردار در روستاها کمک میشود
تا برای کاشت ســبزیجات مکمل در خانه خود اقدام کنند.بوشهر اما اوضاع
بحرانیتری نسبت به ســایر اســتانها دارد .مهمترین عامل سوءتغذیه در
دسترس نبودن غذای سالم به اندازه کافی و توانمندی در تهیه غذای سالم
ازسوی افراد است درحالیکه  85درصد از آب آشامیدنی و بیش از 80درصد
مواد غذایی بوشهر از استانهای دیگر تامین میشود که همین مساله استان
را درمعرض خطر قرار داده است 2300 .کودک مبتال به سوءتغذیه در استان
شناسایی شدهاند که زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.
بنابر اعالم مسئوالن بیشتر کودکان دچار سوء تغذیه در مناطق روستایی با
ضریب محرومیت باال سکونت دارند که توسط شبکه بهداشت هر شهرستان
شناسایی و به کمیته امداد معرفی می شــوند .برای حمایت از این کودکان،
سبدهای غذایی شامل حبوبات ،غالت ،لبنیات و پروتئین در دورههای زمانی
معین و با نظارت شبکه بهداشت در بین خانوارهای دارای کودکان مبتال به
سوءتغذیه توزیع میشود .کودکان مورد حمایت در طول  2دوره 6ماهه درمان
و مورد پایش و کنترل مستمر مرکز بهداشت قرار میگیرند و پس از بهبودی
کامل ،از چرخه حمایتی خارج و کودکان دیگری که از مشکل سوء تغذیه رنج
میبرند ،جایگزین میشوند.

عوامل رشد سوءتغذيه
در خراسان جنوبی
امنیت غذایی در  3بخش تأمین غذا ،توان اقتصادی خرید و انتخاب غذا طبقهبندی
میشــود و با توجه به این موارد ،خراســان جنوبی جزو اســتانهای ناامن غذایی
طبقهبندی شده است ،چراکه نتایج تحقیقات نشان میدهد شاخصهای سوءتغذیه
در خراســان جنوبی از میانگین کشــوری باالتر اســت .البته باید گفت همهگیری
ویروس کووید 19-نیز ناامنی غذایی این اســتان را تشدید كرده است .براین اساس،
شهرستانهای نهبندان ،سربیشه ،خوسف ،سرایان ،درمیان و زیرکوه در دسته ناامن
غذایی متوسط و شدید قرار دارند و طبس ،بشــرویه ،فردوس ،بیرجند و قائن هم در
دسته ناامن غذایی خفیف طبقهبندی میشوند.سال گذشته معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشــکی بیرجند با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) 4هزار و  32کودک
زیر 5سال و هزار مادر باردار و شیرده نیازمند را شناسایی کرده و برای آنها مشاور ه و
حمایت تغذیهای انجام داده است .اجرای برنامه کمکمعیشتی برای کودکان مبتال
به سوء تغذیه ،آموزش و ترويج تغذيه ســالم در جامعه زنان روستايي و عشاير و ارائه
مکمل مگادوز ویتامین  Aبه کودکان  2تا  5سال از برنامههای اجرا شده توسط معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به شــمار می رود .از دیگر برنامه های این
معاونت به منظور حمایت تغذیه ای می توان به ارتقای سطح سالمت دانشآموزان با
آموزش تغذیه و مکملیاری با آهن و ویتامین  Dاشــاره کرد .درحال حاضر 7هزار و
971کودک زیر  5سال و همچنین 2هزار و  362مادر باردار و شیرده مبتال به سوء تغذیه
و نیازمند حمایت تغذیهای در خراسان جنوبی وجود دارد .یکی از دالیل چنین سوء
تغذیه ای این است که بیشتر خاک موجود در استانهای نیمه جنوبی کشور و همچنین
خراسان جنوبی دارای خاصیت غیراسیدی و قلیایی اســت و همین موضوع سبب
میشود محصول کشتشده دراین خاکها ازنظر جذب ریزمغذیها دچار مشکل شوند
و درنهایت محصول کشت شده کیفیت پایینی داشته باشد .ازسوی دیگر نانواییهای
خراسان جنوبی بیشتر از آرد تولید داخلی استان استفاده میکنند و ازآنجا که این آرد
از گندمی تهیه می شود که در خاک قلیایی کشت شده است در نتیجه ،نان مصرفی
عموم مردم استان ریزمغذیهای الزم را ندارد.در بیشتر کشورها برای تولید محصوالت
کشاورزی با کیفیت باال ،مشکل کمبود ریزمغذیها در خاک مزارع را با محلولپاشی
رفع میکنند و جهاد کشــاورزی نیز برای برای جبران کمبود آهن و ریزمغذیها در
محصوالت کشاورزی استان ،بهجای سمپاشی در مبارزه و کنترل آفات ،محلولهای
دارای عنصر سولفات روی را در اختیار کشاورزان قرار میدهد تا مزارع را محلولپاشی
کنند .محلولپاشی ســولفات روی و گاه آهن ،ریزمغذیها و نیازهای غذایی گیاه را
تامین و همچنین محصوالت را در مقابله با شــوری خاک و آب مقاوم میکند .این
محلولپاشیها قسمتی از کمبودهای خاک را جبران میکند و محصولی با خاصیت و
کیفیت بهتر تولید میشود اما درمقابل ،هزینههای تولید را بسیار باال میبرد ،به طوری
که برای تولیدکننده و همچنین مصرفکننده ،صرفه اقتصادی ندارد.اداره کل جهاد
کشاورزی استان برای تامین اعتبار خرید محلولهای دارای ریزمغذیها ،نیاز مبرم به
همکاری و تامین اعتبار ازسوی وزارت بهداشت دارد و اگر در مزارع استان محلولپاشی
انجام شود ،محصوالت تولیدشده تا حد زیادی کمبود ریزمغذیها و سوءتغذیه را در
خراسان جنوبی جبران خواهد کرد.

حمايت ويژه از 2هزار کودک
در خوزستان
خوزستان از دیگر استانهایی است که در فهرست ناامنی غذایی قرار دارد ،با این
تفاوت که مسئوالن این استان میگویند ناامنی غذایی براساس  3شاخص تعریف
میشود که شامل تولید مواد غذایی ،دسترســی به مواد غذایی  -توان اقتصادی
خانوارها و قدرت خرید و مولفههای سالمت است .شاخصهای سوءتغذیه مربوط
به مولفههای ســامت است که خوزســتان دراین باره مشکل خاصی نداشت و
شاخصهای آن نزدیک به میانگین کشوری بود.مشکل بیشتر این استان در زمینه
ناامنی غذایی در زمینه توان اقتصــادی خانوارها برای خرید مواد غذایی بود و بر
همین اساس چند برنامه حمایتی برای رفع مشکل تعریف شد .یکی از این برنامهها
کمک معیشت ویژه استانهای ناامن غذایی بود که از زمستان سال گذشته آغاز
شد و طی آن سبد غذایی با توجه به بعد خانوار به افرادی که دچار مشکل بودند
اختصاص مییافت .دراین طرح 2هزار کودک زیرپوشــش قرار گرفتند که البته
مسئوالن خوزستانی تاکید میکنند امسال سهمیه این استان دراین برنامه کاهش
یافته است.در برنامه دیگری از سال  84کودکان مبتال به سوءتغذیه مورد حمایت
قرار میگیرند تا بهویژه در شاخصهای الغری و کموزنی مورد حمایت قرار گیرند،
زیرا این دو شاخص در کوتاه مدت قابل اصالح است و شاخص کوتاه قدی هم در
نتیجه آن به مرور اصالح میشــود .در این برنامه ،بچهها به کمیته امداد معرفی
میشوند و کارت خانوادهشان شارژ میشود تا مواد غذایی مورد نیاز خود را تهیه
کنند .برای خرید مواد غذایی هم به این خانوادهها آموزشهای الزم داده میشود.

عكس :فارس

براساس اعالم ســازمان جهانی بهداشت ،ســوءتغذیه مهمترین عامل تهدیدکننده ســامت عمومی در جهان به شمار می رود
و درحال حاضر این عارضه ،عامل ۴۵درصد از کل موارد مرگومیر کودکان در سراســر جهان اســت .درواقع ســوءتغذیه همان
دریافت کم یا زیاد نوع خاصی از مواد مغذی اســت که میتواند به مشــکالت و عوارض جدی ازجمله بازماندن از رشد ،مشکالت
چشــمی ،دیابت و بیماریهای قلبی منجر شود.ســوءتغذیه ســاالنه میلیاردها نفر را در جهان تحت تاثیر قرار می دهد و برخی
جوامع براساس محیط ،ســبک زندگی و منابع غذایی در دسترس ،به نوع خاصی از ســوءتغذیه دچار میشوند .تحقیقات وزارت
بهداشــت نشــان می دهد در ایران نیز چنین پدیده ای وجود دارد و البته شدت آن در برخی اســتان ها بیشتر است.طبق این
تحقیقات ،موارد سوءتغذیه را در اســتان هایی مانند سیستانوبلوچســتان ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم ،هرمزگان ،خوزستان،
کرمان،بوشهر و خراسان جنوبی می توان مشــاهده کرد .پس از شناسایی  8استان دچار ناامنی شــدید غذایی ،طرحی با اهدافی
ویژه برای مقابله با این مشــکل با عنوان «باغ» تعریف شــد و حاال دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور اقدام های انجام شده
در  2سال گذشــته یا اقدامات درحال انجام را مورد بررســی قرار داده اند تا دریابند وضعیت فعلی این اســتان ها چگونه است.

جوالن ناامنی غذايی
در سيستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان از استان هایی است که در وضعیت بسیار ناامن غذایی قرار دارد
و باالترین آمار سوء تغذیه در گروههای سنی مختلف به ویژه کودکان و زنان باردار و
شیرده ،مربوط به این استان است .درواقع محرومیت اقتصادی ،پایین بودن سطح
درآمد مردم و همچنین تغذیه نامناسب در دوران بارداری موجب شده است کودکان
در دوران جنینی و پس از آن ،با مشــکالت تغذیهای و کاهش رشد مواجه باشند.
براساس آمارهای ارائه شده ازسوی نهادهای ذیربط ،بیشترین میزان سوءتغذیه
درمیان کودکان و مادران باردار نواحی شمال و جنوب سیستان و بلوچستان وجود
دارد و در نواحی مرکزی و دیگر نقاط ،تهدید کمتری دیده می شــود؛ با این وجود،
سیستان و بلوچستان بیشترین میزان کودکان مبتال به سوءتغذیه را در کشور دارد.
برهمین اســاس به منظور مبارزه با ســوءتغذیه درمیان کودکان و مادران باردار،
معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشــکی زاهدان ،ایرانشهر و زابل طرح
آموزش و ارتقای سطح فرهنگی را در دســتورکار قرار دادهاند و حتی در زمان اوج
شیوع ویروس کرونا ،این برنامهها نه تنها قطع نشد ،بلکه به صورت مستمر و جدیتر
ش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،سوءتغذیه کودکان
دنبال میشود.براساس گزار 
استان  2دلیل عمده دارد که یکی مربوط به «محرومیت و فقر باال» در استان است
و دیگری «ریشه فرهنگی» دارد .طبق این گزارش ،زاد و ولد پیدرپی از مهمترین
عوامل شیوع سوءتغذیه درمیان کودکان و مادران محسوب می شود .در بسیاری از
موارد ،مادران باردار در زمان بارداری اقدام به شیردهی کودک یکساله نیز میکنند
که این موضوع هم به جســم مادر و هم به جنین آسیب وارد میکند.از برنامههای
معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان ،زابل و ایرانشهر حضور در
روستاها و ارائه بستههای آموزشی و تبیین دستورهای الزم برای افزایش سطح آگاهی
مردم و الگوهای مناسب بهرهمندی از غذای ســالم و ضروری است .این معاونتها
همچنین با ایجاد هماهنگی میان سازمانها و نهادهای ذیربط ،در اجرای برنامههای
علمی دراین حوزه تعامل مناسبی دارند .آنها همچنین به صورت دائم در کلینیکها
و مراکز بهداشت و درمان حضور مییابند و امر پایش را درباره سوءتغذیه کودکان
انجام میدهند .مهمترین اقدام صورت گرفته دراین زمینه ،پایش مادران باردار است و
مشاورههای الزم را پیرامون نوع تغذیه به مادران باردار ارائه میدهند.تعامل و هدایت
نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی و دیگر سازمانهاي حمایتی
و خیریه از دیگر برنامههای معاونتهای بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان،
زابل ایرانشهر بوده اســت .به تعبیری این معاونتها آموزش و فرهنگسازی را در
ریشهکنی سوء تغذیه پیشه کردهاند و سایر نهادها تغذیه الزم را تامین میکنند.دراین
میان در یکی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا برنامههای تدارک دیده شده نه
تنها کمرنگ نشد ،بلکه به صورت ویژهای مورد توجه قرار گرفت و دستورالعملی دراین
باره صادر شد .درواقع دستورالعمل برنامه حمایت تغذیهای کودکان و مادران باردار
و شیرده مبتال به سوءتغذیه و نیازمند با مشارکت خیران توسط دفتر بهبود تغذیه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است و براساس آن شناسایی
کودکان و مادران باردار و شیرده مبتال به سوءتغذیه نیازمند در دانشگاه انجام میشود.
همچنین براساس میزان مشارکت خیران ،افراد نیازمند زیرپوشش برنامه حمایت
تغذیهای قرار میگیرند.ازســوی دیگر برای اجرای برنامههــای حمایت تغذیهای
با مشارکت خیران در اســتان برنامهریزیهای خوبی انجام و طی آن هماهنگی و
جلب مشارکت خیران با همکاری معاونت فرهنگی  -اجتماعی استانداری و حوزه
مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان انجام شده است.

کهگيلويه و بويراحمد
چشمبهراه حمايتهای بيشتر
کهگیلویه و بویراحمد ازجمله استانهای ناامن غذایی محسوب میشود .براساس
برنامه پژوهشی سمپاد و تنسنجی صورت گرفته در سال  ،96با بهبود وضعیت
سوءتغذیه نسبت به سال  91درحالیکه شاخص کوتاه قدی در کشور 4/8بوده
است ،دراین استان شــاهد شــاخص 4/7درصدی بودهایم .همچنین شاخص
کموزنی در کشور  3/4و در کهگیلویهوبویراحمد  3/5و شاخه الغزی در کشور4/3
و در استان  3/5بوده است.برهمین اســاس در سال  98طی یک برنامه حمایتی
2590مادر زیرپوشش قرار گرفتند که این عدد سال  99به  1600مورد رسید و
امسال با کاهش سهمیه به  1300مورد رسیده است .همچنین سال 2500 ،98
کودک زیر  5سال زیرپوشش برنامههای حمایتی قرار گرفتند که در سال  99این
عدد3 ،هزار کودک بود و امسال هم  2هزار کودک زیرپوشش برنامههای حمایتی
هستند.البته مســئوالن کهگیلویهوبویراحمد از نهادهای کشوری درخواست
افزایش سهمیه استان را داشتهاند .یکی دیگر از برنامههای حمایتی این استان در
سال گذشته اجرای طرح بسته غذایی به صورت پایلوت در شهرستان بهمئی بود
که طی آن کل خانوار برای بهبود تغذیه آموزش میبینند .با توجه به نتایج طرح در
سال گذشته ،امسال قرار است برنامه در همه شهرستانهای استان برگزار شود.

رابطه مستقيم تورم
و سوءتغذيه در ايالم
ایالم از استانهایی است که با عنوان استان ناامن غذایی از آن یاد
میشود و سوءتغذیه در آن نسبت به ســایر استانها بیشتر است.
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی معتقدند تورم باال در استان ارتباط
مستقیمی با ســوءتغذیه بهویژه درمیان کودکان دارد که منجر به
الغری ،کوتاه قدی و کم وزنی بچهها دراین اســتان شــده است.
درسال  98شــاخص کموزنی برای کودکان زیر 5سال در کشور
26/3درصد بود و این رقم در استان ایالم 81/2درصد گزارش شده
بود .همچنین ،شــاخص کوتاهقدی برای این دسته از کودکان در
کشــور 18/3درصد و در ایالم 4/2درصد گزارش شده و وضعیت
قد براساس سن نشان دهند ه ســوءتغذیه مزمن یا قدیمی است.از
دیگر شاخصهایی که وضعیت سوءتغذیه را نشان میدهد ،الغری
اســت که برای کودکان ایالمی  82/22درصد و در کشور 21/15
درصد گزارش شده بود .چند سالی است که دانشگاه علومپزشکی با
همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طرحهایی را برای دسترسی
افراد به مواد غذایی سالم و اصالح الگوی تغذیهای به اجرا در میآورد
که توانسته تا حدودی وضعیت تغذیه را در این استان بهبود ببخشد.
برنامههای حمایتی کاهش سوءتغذیه در کودکان زیر 5سال و بهبود
تغذیه در مادران باردار و شیرده و همچنین بسته بهبود امنیت غذا
و تغذیه خانوار و برنامه مکمل یاری برای همه گروههای ســنی از
این برنامههاســت .مسئوالن بهداشتی اســتان فرهنگسازی در
زمینه تغذیه سالم و کاالهای آسیبرسان به سالمت را در کنار این
برنامهها موثر دانسته و دراین زمینه نیز فعالیتهایی با مشارکت
صداوســیمای مرکزاســتان انجام شده است.امســال با توجه به
برنامههای اجرا شده در زمینه سالمت غذایی ،وضعیت استان ایالم
نسبت به سالهای گذشــته تا حدودی بهبود پیدا کرده و راههای
پیشگیری از سوءتغذیه نیز در این اســتان برنامهریزی شده و به
زودی به اجرا در میآید .براساس آخرین آمار2 ،هزار کودک مبتال
به سوءتغذیه و  8156مادر باردار و شیرده زیرپوشش کمیته امداد
استان ایالم هستند و خدمات دریافت میکنند.

«بيابان غذايی»
در هرمزگان
در دورافتاده ترین روســتاها یا شهرکهای اســتان هرمزگان،
سوپرمارکتهایی یافت میشوند که انواع کنسرو ،نوشیدنیهای
صنعتی و اقسام بیسکویت و تنقالت را دارند .شاید دسترسی به
محصوالت غذایی صنعتی در نگاه اول خوب باشد ،اما ما با پدیده
دیگری به نام بیابان غذایی مواجهایم .براســاس تعریف شاخص
«بیابان غذایی» ساکنان شــاید به مواد غذایی دسترسی داشته
باشند ،اما تا شــعاع یک کیلومتری و در برخی استانداردها تا 5
کیلومتری آنها سبزیها ،لبنیات ،انواع پروتئین چون گوشت،
غالت کامل و آجیل یافت نمیشود .متاسفانه با این تعریف بسیاری
از شهرکها ،روســتاها و حتی مجتمعهای مسکونی شهری در
استان هرمزگان در تعریف بیابان غذایی قرار میگیرند.این مساله
از لحاظ تغذیهای نیز دارای بار منفی بسیاری است و پیامدهای
خطرناکی مانند چاقی ،دیابت ،الغری ،کوتاهقدی ،بیماریهای
گوارشی یا نبود امنیت غذایی برای ساکنان منطقه به دنبال دارد.
علت های اصلی پیدایش بیابان غذایی را میتوان مواردی مانند
موانع اقتصادی ،باال بودن قیمت مــواد غذایی تازه ،درآمد پایین
ساکنان ،هزینه باالي حمل و نقل و فروش مواد غذایی تازه به این
نقاط است.به نظر میآید برای استان هرمزگان همه این موارد در
ایجاد «بیابان غذایی» دخیل باشــند .با توجه به اینکه هرمزگان
هم در میان اســتانهای ناامن غذایی قرار دارد ،از سال  96طرح
امنیت غذایی باغ (بسته امنیت غذایی) در شهرستان میناب اجرا
شد .این برنامه امسال اردیبهشت مجددا در دستورکار قرار گرفت
که درحالحاضر در مرحله آموزش و جلسات توجیهی قرار دارد.
همچنین طی 2سال گذشــته برای تامین امنیت غذایی برنامه
حمایتی کودکان و مادران مشترک با کمیته امداد امام خمینی
(ره) و بنیاد علوی درحال اجراست و وتوانمندسازی زنان روستایی
با ترویج سبزیکاری و باغچههای خانگی از دیگر برنامههای این
استان برای کاهش ناامنی غذایی محسوب میشود.
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تازیانهگرمابرتننخلستانهایسیستانوبلوچستان
خشکسالی و گرمای بیش ازحد نخلها را به عارضه خشکی خوشه خرما و کاهش تولید دچار كرده است

علي خوشتراش

خبرنگار

تابســتان بــا گرمــای کمســابقه بــر
نخلســتا نهای سیســتان و بلوچستان
میتابــد و نخلــکاران نگــران کمآبی و
خشکسالی مضاعف هستند .بیش از ۶۱درصد از گستره
اســتان سیســتان و بلوچســتان برابر بــا  ۱۱۱هزار
کیلومترمربع درگیر خشکسالی بسیار شدید است۲ .دهه
خشکسالی پیدرپی ،درواقع همه ابعاد زندگی و زیست
در استان را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالیتهای
روزمره و اقتصادی بهویژه کشاورزی استان را با مشکل و
مخاطره روبهرو کردهاست.
بهگزارش همشهری ،دراین میان نخلستانهای استان
با تنشهای کمآبی بیشــتری مواجه هســتند .ربی،
مضافتی ،هلیله ،زاهدی ،پیارم ،نــگال و کوتومی ارقام
خرمای تولیدی این استان اســت که عالوه بر صادرات
داخلی ،به کشورهای حوزه خلیج فارس ،اروپا و روسیه
صادر نیز میشود.
بیشترین نخلســتانهای سیســتان و بلوچستان در
شهرستانهای سراوان ،ایرانشهر ،نیکشهر و سیبسوران
واقع شــدهاند که دراین میان خرمــای مضافتی و ربی
بیشــترین سطح زیرکشــت خرمای این
استان را به خود اختصاص دادهاند.
خرمای ربــی به ســبب بافت
شــکالتی و نیمه خشــک،
قابلیت نگهداری و شست
و شــو دارد ،رنگ سیاه و
روشن و شــکل کشیده با
هسته کوچک آن موجب
شده تا به بازارهای اروپا راه
پیدا کند و پرطرفدار باشــد.
دراین میان خرمای ربی سروان
از همه ارقام ممتازتر است.
تبعات تداوم خشکسالی

با وجود ظرفیت یاد شــده ،کاهــش متوالی بارندگی و
تداوم خشکسالی در۲دهه اخیر ،سیستان و بلوچستان
را با مشکالت زیادی روبهرو کرده که یکی از تبعات این

پدیده تحت تاثیر قرار دادن تولید خرما به عنوان
مهمترین محصول باغی این استان است.
خشکســالی و افزایش دما باعث شد
تا نخلهــای مثمر اســتان دچار
ضرر و زیان چشــمگیری مانند
خشــکیدگی و ریزش شــوند.
در شهرســتا نهای دلــگان،
ایرانشهر و بزمان گرمای بیش
از حد ناشــی از خشکسالی پی
درپی ســبب بروز عارضه خشکی
خوشه خرما شد که این مشکل تولید
نخلداران را با کاهش زیادی روبهرو کرد.
برداشت خرما در سیستان بلوچستان نزدیک به
۶ماه طول میکشــد ،چراکه به دلیل تنوع ارقام کشت
شده برخی خرماها زودرس هســتند و برخی دیررس.
خرمای زودرس در اواخر خردادماه و دیررس در آبانماه
برداشت میشود ،با این وجود باید دید که خشکسالی
آیا مجالی به نخلستانهای استان میدهد تا میوههای
شیرینش را راهی بازارها کند یا نه؟
کاهش شدید تولید

یکی از نخلستانداران منطقه ســراوان در گفتو گو با
همشهری اظهار میکند :خشکسالی دراین سالها
به استان ما آســیبهای زیادی وارد کرده
که بخشی از این خســارتها متوجه
کشاورزی استان شده است.
صــادق ســیدزاده میافزاید :به
تعبیری عامیانه بایــد بگویم که
نخلســتانهای مــا از تشــنگی
میسوزند .امسال بارش چندانی
نداشــتیم ،خیلــی از چاههــا و
چشمهها خشک شــدهاند و در کل
آبی برای آبیاری نخلســتانها وجود
ندارد .بــه همین دلیل در شــرایط کنونی
کشــت و تولید خرما هیچ منفعتی برای نخلداران
ندارد.
این باغدار بیان میکند :تا ده سال پیش از نخلستانمان
بیش از  ۸تن خرما برداشــت میکردیــم ،اما در یکی
دوسال اخیر به دلیل خشکسالی میوهدهی نخلستانها

به ۳تن هم نمیرســد و امســال هم احتماال
میوهدهی کمتری هم داشته باشیم.
سیدزاده ادامه میدهد :خشکسالی
سبب شــده شــمار زیادی از
نخلستا نهای منطقه سیب
و سوران خشــک شود .این
خســارت جبران ناپذیرتر
است ،چون یک درخت خرما
زمان زیادی طول میکشــد
تا به ثمر بنشــیند حاال شاهد
خشک شدن آنها هستیم.
این نخلستاندار سراوانی میافزاید:
اکنون زمان برداشــت خرمــای نوبرانه در
مناطق جنوبی استان اســت و برداشت خرماي منطقه
سراوان از یکماه و نیم دیگر آغاز میشود .با این وجود
نخلستانداران ما اصال خوشحال نیستند ،چراکه بیآبی
روی کیفیت محصول اثر مستقیم میگذارد.
سیدزاده اضافه میکند :خشکسالی یک دردسر است و
فروش محصول دردسری دیگر ،چون خرماکاران ما در
شــرایط خوب آب و هوایی باز با مشکل روبهرو هستند.
ما برای فروش خرما موانع زیادی داریم بهترین خرمای
ایران در سراوان تولید میشود ،اما خریدار ندارد .دالالن
و واسطهها شرایط را بهگونهای رقم زدهاند که چیز زیادی
نسیب کشاورزان نمیشود.
آغاز برداشت نوبرانه

معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
هــم میگوید :برداشــت خرما از
نخلســتانهای مناطق جنوبی
استان آغاز شده است.
امان اهلل طوقی اظهار میکند:
برداشت خرما از نیمه خردادماه
در استان سیستان وبلوچستان
با ارقام زودرس شــامل کتومی،
نگال و آشوبه شروع و با ارقام دیررس
مایکلــی و هلیله در آبان مــاه به پایان
میرسد.
وی با بیان اینکه ۴١درصد از تولیدات محصوالت باغی

سیستان و بلوچستان به خرما اختصاص دارد ،میافزاید:
سطح زیرکشت محصوالت باغی استان ١٠٣هزار و ٣٨٨
هکتار است که ۶٠درصد آن به خرما اختصاص دارد.
این مسئول ادامه میدهد :برداشت خرمای مضافتی با
سطح زیرکشت ٢٨هزار و ۴٠٠هکتار و خرما ربی با سطح
زیرکشت ۲٢هزار و ۵٠٠هکتار که بیشترین نخلستانها
را به خود اختصاص دادهاند از نیمه اول مرداد ماه دراین
استان آغاز میشود.
وی عنوان میکند :از  ۶٢هزار و ٩١۴هکتار نخلســتان
موجود در سیستان و بلوچستان۴٩ ،هزار و  ٧١٨هکتار
آن بارور بوده و ساالنه بیش از ۲۵٠هزار و ٨٩٨تن انواع
خرما تولید و روانه بازار مصرف میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
سیســتان و بلوچســتان میگوید :نقش پررنگ بخش
خصوصی در خرید ،بستهبندی ،نگهداری و صادرات و
حمایت از سرمایه گذاران این محصول راهبردی بسیار
اساسی است.
طوقــی همچنیــن با اشــاره به اصــاح و نوســازی
نخلستانهای سیستان و بلوچســتان اضافه میکند:
با توجه به اســتعداد و توانمندی استان در تولید خرما،
توســعه کشــت ارقام جدید تجاری و بازارپسند نظیر
خرمای پیارم و مجول در دســتور کار ســازمان جهاد
کشاورزی قرار دارد.

نشا برنج در اصفهان -عکس :مهر

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

آتشسوزی در نخلستانها

آتش ســوزی نخلســتانها در یک ماه گذشته
نیز از دیگر معضالت و مشــکالتی است
که نخلســتانداران با آن دست و
پنجــه نرم میکنند .براســاس
گزارشهای ارائه شــده عامل
اغلب ایــن آتشســوزیها
انسان بوده است .همچنین
در بیشــتر موارد ذکر شده
اســت عدهای از افــراد برای
گردش به نخلستانها میروند
و درآنجا آتش روشــن میکنند.
از آنجا که دمای بــاالی هوا موجب
خشک شدن علفها شــده است شرایط را
برای آتشسوزی بیشتر فراهم کرده است.

خطکشی نامناسب در خیابانهای اردبیل

خط کشی خیابانهای اردبیل از بین رفته یا اصال خط کشــی ندارد .این موضوع سبب
اشــتباه در تصمیمگیری رانندگان و تصادف میشــود .در محدوده مقبره شیخ صفی و
ط کشی معابر کمرنگ
روبهروی مدرسه اعیادی ســابق ،به علت تردد باالی خودروها ،خ 
و نامنظم شده است و هنگام شــب رانندگان را با مشکل مواجه میکند .وضعیت کنونی
خط کشی معابر ایمنی تردد شهروندان و وسایل نقلیه را در سطح شهر با مشکل مواجه
کردهاست.
یک شهروند از اردبیل
به فکر زایندهرود باشید!

اســناد و مدارک تاریخی موجود نشــان میدهد رودخانه زایندهرود سهم آب دائمی از
سرچشمه کوهرنگ دارد ،اما به دلیل توزیع نادرست آب ،سهم آب این رودخانه حتی در
فصول مختلف نیز داده نمیشود .علت خشکی این رودخانه توزیع نامناسب آب است .لطفا
مسئوالن برای همیشه این مشکل را حل کنند.
رضوی از اصفهان
تخصیص نیافتن برق به باغهای قزوین

برای حمایت از تولید و رفع موانع موجود دراین حوزه انتظار میرود مسئوالن اداره جهاد
کشاورزی قزوین مصوبه قبلی خود را که مانع از تخصیص برق به باغهای با سطح یک و نیم
هکتار شده لغو کنند .این موضوع میتواند بخش مهمی از مشکالت کشاورزان را رفع کند.
شهروندي از قزوین
نگهداری مرغ و خروس در منازل

بعضی از شــهروندان اراكی در منازل خود اقدام به نگهداری مــرغ و خروس و حیوانات
پر سر و صدا مانند ســگ میكنند كه موجب آزار و اذیت همسایهها میشود ،احترام به
همسایه جزو واجبات و اخالقیات است ،زیرا برخی از افراد بیمار هستند و صدا آنها را آزار
می دهد .لطفا در مورد این مسائل فرهنگسازی شود و اگر قانون صراحتی دارد برخورد
جدی انجام گیرد .شهروندان باید نســبت به رعایت حقوق دیگران توجه ویژهای داشته
باشند.
رحمتی از مرکزی
عكس :مهر

اجرای 27کیلومتر مسیر دوچرخهسواری در اراک
شهردار اراک از ساخت ۲۵کیلومتر مسیر دوچرخهسواری ديگر در سال جاری خبر میدهد

طرحهای سال جاری

شــهردار اراک همچنین از اجرای ۲۵کیلومتر مسیر
دوچرخهسواری در سال جاری خبر میدهد و میگوید:
خیابان شهید شــیرودی ،خیابان قائم مقام فراهانی از

عكس:همشهري آنالين

اختصاص مســیرهایی برای تردد دوچرخهســواران
ازجمله اقدامهایی است که درسالهای اخیر در برخی
کالنشهرهای کشــور ازجمله تهران ازسوی مدیریت
شهری اجرا و با استقبال مناسب شهروندان نیز مواجه
شدهاست .تدارک چنین زیرساختهایی ،شهر را برای
زیست بانشاط شــهروندان مهیا میکند .براین اساس
شــهرداری اراک هم قصد دارد با برداشــتن گامهای
موثر دراین حوزه ،شــهر را بیش از گذشته برای تردد
دوچرخهسواران آماده کند.
به گزارش همشــهري ،برهمین اســاس هــم بود که
شهرداری اراک از اجرایی شدن مسیر دوچرخهسواری
در 27/3کیلومتــر از معابــر شــهری این کالنشــهر
خبردادهاســت؛ اقدامی که میتواند آغازی باشــد بر
تقویت زیرساختهای دوچرخه سواری دراین شهر.
نخستین مسیر دوچرخه سواری کالنشهر اراک در سال
 ۹۶از خیابان جهان پناه تا کوی شهید بهشتی احداث
شده و در سالهای بعد طرح توسعهای احداث این مسیر
در سطح منطقه یک اجرایی شــده و کم کم در سایر
مناطق توسعه یافته است ،بهگونهای که ايجاد خطوط
ویژه مصوب دوچرخه در کالنشهر اراک در سال جاري
۲۵کیلومتر تعیین شده است.
شــهردار اراک در گفت وگو با خبرنگار همشــهری از
اجرای تعهد ایجاد خطوط ویژه مصوب خبر میدهد و

اظهار میکند :با توجه به سیاستهای شهرداری اراک
و شورای اسالمی پنجم درخصوص اجرای پروژههای
انسان محور ،طرحهای ساخت مسیر دوچرخهسواری
در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.
علیرضا بیاتیان ادامــه میدهد :تاکنون 27/3کیلومتر
مسیر ویژه دوچرخهسواری در دو الین رفت و برگشت
در کالنشهر اراک اجرا شده است.
وی میافزاید :خیابان قائــم مقام فراهانی مقابل پارک
آزادی ،خیابان دانشــگاه ،خیابان شهیدان جهان پناه،

شهرک شــهید بهشــتی ،پارک هپکو ،ورزشگاه امام
خمینی(ره) ،بلوار الغدیر ،پارک شقایق ،پارک امیرکبیر
و بلوار آنجفی ازجمله معابری هســتند که مسیرهای
دوچرخهسواری در آنها اجرا شده است.

میدان مقاومت تا پارک آزادی ،بلــوار قدس ،وحدت
اسالمی (خیابان نواب صفوی) ،انتهای خیابان شهیدان
جهان پناه (پل شــهید کاوه نبیری) ،بلــوار میرزای
شیرازی ،بلوار شهدای دولت (خیابان شهیدان رجایی)،
بلوار آنجفی ،دره گردو (کنار ریل راه آهن شــریعتی)،
بلوار مهارت ،جهاد (شهید بختیاری) از جمله معابری
هستند که اجرای مسیر دوچرخه ســواری در آنها در
دستورکار قرار دارد.
بیاتیان عنوان میکند :خوشــبختانه در شــهر اراک
استقبال بســیار خوبی از ایجاد مســیرهای دوچرخه
سواری شده اســت و هیچ گونه مانع فرهنگی دراین
زمینه وجود ندارد .مسئوالن فرهنگی و اجرایی هم در
این خصوص همراه و همگام شهرداری اراک هستند.
شهردار اراک همچنین با اشاره به بهرهبرداری از پیادهراه
خیابان امیرکبیــر ادامه میدهد :تالش ما این اســت
که با اتصال پروژههای مســیرهای دوچرخه سواری با
مسیرهای پیادهرو شــاهد حضور مطلوب شهروندان
در شــهر و کاهش آلودگی هوا باشیم و به تحقق پروژه
انسانمحورشدن شهر اراک کمک کنیم.
وی اضافه میکند :احداث مسیرهای دوچرخه سواری
در شهر اراک با جدیت پیگیری می شود تا زیرساخت
الزم برای استفاده شهروندان عالقمند به دوچرخه در
تمام معابر شهری فراهم شود.

آسفالت نامناسب یک مسیر

محور همدان  -بیجار ،حد فاصل روســتای خانباغی و کارخانه آسفالت و سالمتآباد تا
بابارشانی به دلیل سست بودن خاک و زیرسازی نامناسب جاده در چند نقطه به صورت
حفره و چاله موج در جاده ایجاد شده که بسیار خطرناک و حادثهساز است .هر روز شاهد
آسیب دیدن یک خودرو به علت این شرایط ناایمن هستیم .لطفا مسئوالن برای بهسازی
این مسیر که جان هموطنانمان را تهدید میکند ،اقدام کنند.
رسولزاده از بیجار
فیشهای بیصاحب

از ساکنان شهرک تازه ساخت مهرگان هستیم .با وجود تکمیل نشدن واحدهای مسکونی
و سکونت نیافتن مردم ،اما شرکتهای خدماترسان با صدور فیشهای آب و گاز مالیات
و آبونمان دریافت میکنند که این موضوع با توجه به استفاده نکردن از این خدمات ،کار
درستی نیست.
یوسفی از شهرک مهرگان قزوین

#همراه «همشهری»
در استانها باشید
جایتان در کنار ما خالی است .شما میتوانید 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 ،محرومیتها و دیدنیهای محل زندگیتان قرار دهید.
صدای شما در همشهری شنیده میشود
برایمان بگویید ...برایتان مینویسیم
ارتباط با ادمين
hamshahriostanha_admin
#همشهری_ استانها
@hamshahriostanha
اینستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha
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