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هوالرزاق

 چالش آب
در چاه مدیریت

محمد ارفع

در میانــه 15 ســالگی بــودم کــه بــا پدر بــه زمین های 
آبــا و اجــدادی کــه از کودکــی مامنــی بــرای شــیطنت هایم 
بــود، ســر زدیــم. در شــهر من، دزفــول، زمین هــای ما یکی 
از بهترین زمین های کشــاورزی منطقه محسوب می شود؛ 
به دلیل نزدیکی آنها به رودخانه دز و قرارگیری در مسیر 
پیونــد دز و کرخــه بــه آنهــا 
بــه  »زیرهــده«  اراضــی 
معنی پایین دست رودخانه 
اطالق می شــود امــا آن روز 
آنچــه در ایــن اراضــی دیدم 

مرا شگفت زده کرد.
اراضی ای که روزگاری 
و  بودنــد  خــرم  و  سرســبز 
کــه  داشــتند  آب  آنقــدر 
گاهــی برنــج معطــر عنبربــو در آن کشــت می شــد، آن روز 
به شوره زاری پر از سنگ بدل شده بود و به جای درختان 
کنــار ســر بــه فلــک کشــیده اش و جیک جیــک گنجشــکان 
صــدای گوشــخراش یک کریشــن )دســتگاه خردکــن تولید 

شن و ماسه( به گوش می رسید.
اولیــن مواجــه مــن با خشکســالی اصال روی خوشــی 
نداشت؛ زیرا به واقع درک کردم که اگر فکری به حال آب 
به غارت رفته دز و کرخه نشود از کشاورزی در این دیار زر 
خیز چیزی باقی نمی ماند. یادم می آید پدر به والی روستا 
زنــگ زد و از او توضیــح خواســت؛ بــه هــر حال پدر ســالها 
بود که به آن منطقه سر نزده بود و تنها اجاره اندکی که 
از ســوی والی به حســابش ریخته می شــد خط پیوند او با 

زمین های اجدادی اش بود.
والــی روســتا آمــد و پــدر را به آرامش دعــوت کرد. با 
اینکــه از نگاهــش مشــخص بــود کــه دوســت نداشــت مــا 
بــدون اجــازه او بــر ســر زمین هــای خــود حاضــر شــویم، از 
روزگار و کاهــش دبــی آب رودخانه گفت و یادآور شــد که 
روزگاری اســت که آب این اســتان به اســتان های همجوار 
می رود و به همین دلیل آبی در رودخانه نیست که بتوان 

با آن آب به کشاورزی پرداخت.
سال ها بعد از این اتفاق یادم می آید که در خوزستان 
آب  انتقــال  از  جلوگیــری  بــرای  گرفــت  شــکل  نهضتــی 
سرچشــمه های دز، کارون و کرخه به اســتان های همجوار 
کــه در ایــن نهضــت اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و 
کهگیلویه و بویراحمد نیز با مردم خوزستان هم صدا شدند 
تــا شــاید جلــوی انتقال آب به اســتان پرمصــرف اصفهان را 
بگیرنــد؛ امــا آنچه روی داد این بود که دولت وقت به جای 
مدیریت این اعتراض دســت به کار شــد و مجوز حفر چاه 

برای برداشت از آب های زیر زمینی استان را صادر کرد.
چنــد ســالی آب بــه آســانی از چاهــای زیــر ســطحی 
برداشــت شــد؛ امــا ســطح آب چــاه روز بــه روز پایین تــر 
می رفــت و دیگــر آبــی بــه رودخانــه ســرازیر نمــی شــد کــه 
برداشــت ها جبــران شــود. در نتیجــه، دوبــاره زمزمه هــای 
اعتــراض اهالــی بــاال گرفــت. ایــن بــار نیــز متهــم اصلــی 
اســتان های قــم و اصفهــان بودنــد کــه بــه گفتــه اهالــی 
بــا » البی گــری« بــه منابــع آبــی اســتان خوزســتان و دیگر 

استان ها دست درازی می کنند.
ایــن حرکــت اعتراضــی ســرانجام منجــر بــه سلســله 
تجمعات مردمی در ســاحل غربی رود کارون در اهواز شــد 
که به »زنجیره انسانی حمایت از کارون« شناخته می شود. 
مــردم خوزســتان در اعتراض به انتقــال آب رودخانه کارون 
بــه زاینده رود اصفهان با تشــکیل زنجیره انســانی مخالفت 
خود را نســبت به طرح انتقال آب )طرح بهشــت آباد( اعالم 
کردنــد. فعــاالن محیــط زیســت گفتند کــه این انتقــال آب، 
دبــی یــا آورد رودخانه هــای منتهــی بــه جلگــه خوزســتان و 
خلیج فارس را به شدت کاهش می دهد. همچنین با اجرای 
نصــف و نیمــه ایــن طــرح، برای نخســتین بار عمق متوســط 
رودخانه کارون به کمتر از یک متر در مقطع اهواز رسید و 

شوری رودخانه به شدت افزایش یافت.
اعتراضــات و  ایــن  بــا  بــر ســر آب  البتــه اختالفــات 
زنجیره هــای مســالمت آمیز نــه در خوزســتان مــا بــه پایــان 
رســید و نــه در دیگــر نقــاط اســتان های همجــوار ماننــد 
چهارمحــال و بختیــاری. حتی براســاس آنچه امیر هاشــمی 
مقــدم، خبرنــگار فعــال در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
گــزارش کرده اســت در ســال های اخیر بارهــا درگیری های 

مرگ بار بر ســر آب در این اســتان رخ داده است.
اصفهانی هــا از یکســو اســتدالل می کننــد کــه بخــش 
را  اصفهــان  اســتان  و  شــهر  جمعیــت  از  توجهــی  قابــل 
اســتان  بــه  کــه  تحمیلــی  مهاجــران جنــگ  و  بختیاری هــا 
خــود بازنگشــته اند، تشــکیل می دهنــد )بــرآورد می شــود 
حــدود یک ســوم از جمعیــت شــهر اصفهــان و شــهرهایی 
همچون زرین شــهر، ورنامخواست، چمگردان، فوالدشهر، 
شاهین شــهر، ملک شــهر و… اصالتا بختیاری یا از نوادگان 
خوزستانی مقیم شده در آن دیار باشند( و بنابراین بخشی 
از آب اصفهــان را همین هــا مصــرف می کنند. همچنین به 
گونه ای با رســانه ها البی گری می کنند که انگار خوزســتان 
و استان های پایین دست رودخانه ها آب مازاد دارند و آنها 
آبی حتی برای خوردن ندارند. از سوی دیگر، بختیاری های 
خوزســتان یا اســتان چهارمحال هم اســتدالل می کنند که 
بسیاری از مناطق استان خوزستان چهارمحال و بختیاری 
کــه فعالیــت اصلی ســاکنانش کشــاورزی اســت، با کمبود 
آب روبــه رو اســت؛  بنابرایــن اولویت با خودشــان اســت و 

سپس استان های هم جوار.
امــا در حقیقــت هــر دو گروه، تنها بخشــی از داســتان 
را بازگــو می کننــد و نــه همه آن را: از یک ســو، بخش زیادی 
از آب زاینــده رود بــه مصــرف کارخانه هــای آب بــری همچون 
ذوب آهــن، فــوالد مبارکه، ســیمان ســپاهان، صنایــع دفاع، 
پلی اکریل و… می رسد که واقعا جانمایی این همه کارخانه 
در منطقه خشک و کویری اصفهان، توجیهی ندارد. از سوی 
دیگــر، الگوهــای کشــت و آبیــاری در بیشــتر نقــاط همچنان 
ســنتی و همراه با هدررفت باالســت. در هر دو اســتان هم 
محصوالت آب بری همچون برنج در مقیاس گسترده کشت 

می شود که واقعا مناسب این مناطق نیست.
ادامه در صفحه 4

تشدید ۲ برابری رکود 
اقتصادی اروپا پس از 

موج دوم همه گیری کرونا
مترجم: محمدرضا ستاری

برآوردهــای اولیــه که از ســوی ســایت یورواســتات 
منتشــر شــده، حاکــی از آن اســت کــه اقتصــاد اتحادیــه 
اروپا و منطقه یورو، در ســه ماهه ســال 2021 همچنان 

بــا رکــود مواجه بــوده و به 
مســیر نزولــی خــود ادامه 

داده است.
ناخالــص  تولیــد 
حــوزه  کشــور   19 داخلــی 
اول  ماهــه  ســه  در  یــورو 
2021 )ژانویــه تــا مــارس(، 
0.6 درصــد منقبض شــده 
اروپــا  اتحادیــه  اقتصــاد  و 

نیــز 0.4 درصــد کاهــش یافتــه اســت. طبق اعــالم مرکز 
آمار اروپا در طول یک سال گذشته اقتصاد منطقه یورو 
1.8 درصد کاهش یافته و میزان تولید نیز در 27 کشور 

عضو اتحادیه 1.7 درصد ریزش داشته است.
اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه ماهه پایانی 
ســال 2020 نیز همزمان با شــیوع موج جدید کرونا 
بــا رونــدی کاهشــی مواجه شــده بــود، بــرای دومین 
فصل متوالی دچار رکود فنی و رشد منفی اقتصادی 

شده است. 

شــواهد نشــان می دهــد، اروپا اکنــون در یک رکود 
اقتصادی دوجانبه قراردارد؛ وضعی که به دنبال آن یک 
رکــود اقتصــادی کوتاه مدت با رکودی دیگر پیوند خورده 
اســت. در واقع اولین رکود اقتصادی در نیمه اول ســال 
2020 اتفــاق افتــاد، هنگامــی کــه بحران ویــروس کرونا 
منجــر به اعمال محدودیت  ها برای بســیاری از مشــاغل 
شد و تا سه ماهه سوم سال 2020 نیز به حالت سابق 

خود باز نگشت.
در ایــن میــان، آلمــان به عنــوان بزرگتریــن اقتصاد 
اتحادیــه اروپــا به همراه اســپانیا و پرتغال در ســه ماهه 
اول سال 2021 با بیشترین انقباض روبه رو شده است. 
در واقع آلمان پس از پرتغال و اســپانیا باالترین میزان 
کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه میــزان 3 درصــد 
نشان داده و اقتصادش نیز در مقایسه با مدت مشابه 

سال 2020، 1.7 درصد کاهش یافته است.
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از اقتصاددانــان 
شــده  مهیــا  اوضــاع  بهبــود  بــرای  زمینــه  معتقدنــد، 
کمــک  دولت هــا  بــه  واکسیناســیون  زیــرا  اســت، 
همه گیــری  از  ناشــی  محدودیت هــای  از  تــا  می کنــد 
شــرکت مالــی  مدیــر  آلســتر،  رابــرت  بکاهنــد.   کرونــا 

Close Brothers Asset Management، در ایــن بــاره 

معتقــد اســت: فــارغ از ســرعت انجــام واکسیناســیون، 
مســیر درســت در حال رقم خوردن اســت، به خصوص 
در ماه های تابســتان که برای اقتصاد کشــورهای جنوب 
اروپا که متکی به جهانگردی و توریســم هســتند، بسیار 

مهم و حیاتی خواهد بود.
این بحران البته به حوزه اشتغال اتحادیه اروپا نیز 
آســیب زده است. طبق گزارش کمیسیون اروپا، مقابله 
ایــن اتحادیــه بــا همه گیــری کرونا منجر بــه از بین رفتن 
شــش میلیــون شــغل شــده که نیمــی از آنهــا متعلق به 

کارگران جوان بوده است.
نیکالس اشمیت، کمیسر اروپا در مشاغل و حقوق 
اجتماعی، در این باره به خبرگزاری اســپوتنیک روســیه 
گفتــه اســت: جوانــان بیشــترین آســیب را از رهگــذر از 
بین رفتن 6 میلیون شغل دیده اند؛ به طوری که که سه 

میلیون جوان اکنون در  اتحادیه اروپا بیکارند.
به گفته این مقام ارشد اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری 
در ژانویــه بــه 7.3 درصد رســید که در مقایســه با مدت 

مشابه سال قبل 0.7 درصد افزایش داشته است.
البته روابط خارجی نیز در گسترش بحران بی تاثیر 
نبوده است. طبق گفته الكساندر گروشكو، معاون وزیر 
خارجه روسیه، حجم تجارت میان این کشور و اتحادیه 
اروپــا در ســال گذشــته میــالدی 21 درصــد کاهــش و به 

219 میلیارد دالر رسیده است.
او در نشســتی با عنوان »روسیه-اروپا: واقعیت ها 
و چشــم اندازها« در دومای دولتی گفت اگر انگلســتان 
نیز به آمارها اضافه شــود، گردش مالی روســیه با اروپا 
نســبت به ســال 2019 میــالدی 21 درصــد کاهش یافته 
اســت. ایــن در حالــی حجم تجاری میان مــا و اروپایی ها 

در سال 2013، بالغ بر 417 میلیارد دالر بود.
روابط تجاری و تجاری میان روسیه و اتحادیه اروپا 
از زمــان برقــراری تحریم هــای بروکســل علیه مســکو در 
ســال 2014 بــه دلیــل وقایــع اوکراین بدتر شــده اســت. 
مســکو بــرای مقابلــه  بــا ایــن تحریم هــا، تحریــم واردات 
طیف وســیعی از محصوالت اروپا را در دســتور کار قرار 
داده است. این در حالی است که برخی سیاست مداران 
کشــورهای اروپایی بارها خواســتار لغو اقدامات تنبیهی 
شــده اند؛ زیــرا معتقدنــد ایــن امــر بــه مانــع اصلی رشــد 

تجارت و اقتصاد تبدیل شده  است.
منبع: راشاتودی

سرمقاله 

رسیدنلیالیقدررارگامیمیداریم روزمعلمورفا

بــه  ســرانجام  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
طــور تفصیلــی توضیــح داد کــه چــرا تــا آخریــن 
روزهــای عمــر دولــت دوازدهــم در ســمت خــود 
مانــده اســت. اســحاق جهانگیری ایــن توضیحات 
را جمعه شــب در اتــاق گفت وگــوی پایــگاه  خبــری 
کالب هــاوس اجتماعــی  شــبکه  در   انتخــاب 

ارائه کرد.
انتقاد به ادامه حضور جهانگیری در دولت از 
آنجا نشأت می گیرد که او با وجود نقش موثری که 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 96 به عنوان 
کاندیــدای پوششــی روحانی ایفا کرد و درخشــش 
در مناظره هــای انتخاباتی،  در دولت دوم روحانی 
)دولــت دوازدهــم(  بســیاری از اختیاراتی را که در 
دولت یازدهم در اختیار داشــت، از دســت داد؛ با 

این حال حاضر به ترک دولت نشد. 
منتقــدان اصالح طلب جهانگیــری می گویند، 
ادامــه حضــور او در ســمت معــاون اولــی بــا توجه 
به شناســنامه اصالح طبی او باعث شــده اســت از 
یک ســو، رای دهندگان بیش  از پیش اصالح طلبان 
را در ناکامی های دولت دوازدهم شریک بدانند و 
از سوی دیگر، درخشش انتخاباتی دور پیشین  او 

تحت الشعاع این ناکامی ها قرار بگیرد.
در  ابتــدا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
بــا   96 ســال  در  کــه  داد  توضیــح  کالب هــاوس 
مجمــع  وقــت  رئیــس  اکبر هاشــمی،  پیشــنهاد 
تشــخیص مصلحــت نظــام و ســیدمحمد خاتمــی، 
رئیس  دولت  اصالحات و موافقت حســن روحانی 
وارد صحنــه انتخابــات شــده اســت و مقتضــای. 
وفــای بــه عهــد این بــود که وقتــی مــردم را دعوت 
کــرده اســت کــه رای بدهنــد، در دولــت بمانــد و  
مسائل را پیگیری کند. او در این باره گفت: »من 
مسئول بودم که از 24 میلیون رای رئیس جمهور 

حفاظت می کردم.«
جهانگیــری به این ســوال کــه دولت روحانی 
اصــالح طلــب اســت یا اصولگرا؟ چنین پاســخ داد 
کــه روحانــی هیــچ وقــت نگفتــه کــه اصالح طلــب 
اســت و هیــچ وقت هم نگفتــه دولت اصالح طلب 
تشــکیل داده اســت. با این حال او تاکید کرد که 
»پســت های کلیــدی در دســت کســانی اســت که 

سبقه اصالح طلبی دارند.«
بــه گفتــه ایــن عضــو شــورای مرکــزی حــزب 
کارگزاران سازندگی، اصالح طلبان در دو انتخابات 
می خواســتند  روحانــی  از  حمایــت  بــا  گذشــته 
قطعنامه هــای تحریمــی رفع شــود و روند توســعه 

ایجاد شود.
او یکــی از ضعفــای دولــت را »لکنــت زبان« 
دانســت و گفــت دولت نخســت روحانــی با اینکه  
درآمدهــای افســانه ای نداشــت، دســتاوردهایش 
»خــوب« بــود؛ بــا ایــن حــال چــون ســفره مــردم 
کوچک شده بود، امکان تشریح این دستاوردهای 
وجود نداشت. معاون اول رئیس جمهوری در این 
باره گفت: »وقتی ســفره های مردم کوچک شــده 

است، ما بیاییم بگوییم برایتان سد ساخته ایم؟«
جهانگیــری از اینجــای بحثش، دوباره ســراغ 
عملکــرد دولــت احمدی نــژاد رفــت و گفــت که اگر 
دولــت از همان ابتــدا گزارش جامعی درباره آنچه 
تحویل گرفته اســت، ارائــه می داد و در این زمینه 
»کوتاهــی« نمی کرد، اکنون با این حجم از انتقاد 
روبــه رو نبــود. او گفــت: »وقتــی پاســخ نمی دهیم 

بعضی ها خیلی رویشان زیاد می شود.«
به گفته جهانگیری، احمدی نژاد در 11 بند از 
او شکایت کرده است اما در مرحله دادسرا و پس 
از اســتماع دفاعیــات او، قرار منــع تقعیب برایش 

صادر شده است.
 جهانگیــری بــا بیان اینکه یکی از فســادهای 
دوره احمــدی نــژاد بابــک زنجانــی بــود، ادعــا کــرد 
احمدی  نــژاد بــا چهــار امضــای وزیــرش، بیــش از 
1.7 میلیــارد دالر نفــت بــه زنجانــی، بــه نیروهــای 
مسلح و  نیروی انتظامی داده شد؛ اما  پول هیچ 
کــدام بــه خزانه برنگشــت. او افزود: »ایشــان یک 
کاری کــرده کــه ما تا 50 ســال دیگر نمی توانیم به 

پول هایمان دسترسی پیدا کنیم.«
معــاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: »من 
در دولــت مانــدم کــه دیگــر بابــک زنجانی درســت 
نشــود. یــک میلیــارد دالر بــه ایــن آدم پــول داده 
شــده اســت؛ آن هم بدون مصوبه شــورای امنیت 

ملــی، پول را واریز کردند به بانک زنجانی.«
جهانگیــری اضافــه کــرد: »بــه بانــک زنجانــی 
نفــت می دادنــد، اما او پولش را پــس نمی داد، با 

این حال بازهم به او نفت می دادند.«

ماجرای مهدی جهانگیری
جهانگیــری در ادامه حرف هایش دســتگیری 
بــرادرش، مهــدی، را یکــی از هزینه های حضورش 
در انتخابات ریاست جمهوری سال برشمرد: »سه 
ماه بعد از حضورم، برادرم در بخش خصوصی را 
بــه نحو عجیبــی گرفتند. من از رســانه ها فهمیدم 

بازداشتش کردند.«
او با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد، هیچ 
خط قرمزی نباید وجود داشته باشد، در انتقاد با 
نحوه این مبارزه در کشــور ما این ســوال را مطرح 
کــرد کــه چــرا یــک پرونــد کوچــک را بــه بزرگتریــن 
پرونــده تبدیــل مــی کنند اما از  یــک پرونده بزرگ 

میلیاردی، هیچ صدایی در نمی آید؟
معــاون اول رئیس جمهــوری ادامه داد:  »در 
آن پرونــده ای کــه ایــن همه در بوق و کرنا کردند، 
 بــرادرم دو اتهــام داشــت، حتمــا هــر وقــت بتوانــد

کــه  مــن  بــرادر  می کنــد.  اطالع رســانی  می آیــد 
قائم مقــام من نبوده اســت، بــرادر من که معاونم 
نبــوده اســت. مــن هیــچ ارتبــاط کاری بــا بــرادرم 
نداشــتم. برادرهای من آن قدر مراقب هســتند که 
دفتــر مــن هــم نمی آینــد. بــرادر مــن هــر کاری که 

کرده در دولت احمدی نژاد کرده است.«

نگفته ام نامزد نمی شوم
جهانگیــری در واکنــش بــه برخــی اخبــار کــه 
از حضــور نیافتــن او در رقابــت انتخاباتــی 1400 
حکایــت می کــرد، گفت:  »درمورد کاندیدا شــدنم، 
هنــوز تصمیــم مــن بــر »نــه« اســت، ولــی هیــچ 
وقــت نگفتــه ام نمی شــوم. حتما با بزرگان کشــور 
مشــورت مــی کنــم. عــده ای فقــط دوســت دارنــد 
بگوینــد کاندیــدا می شــوند. امــا کار، کار ســختی 
است و نیازمند انسجام و بسیاری از کارهاست.«

 داستان ناتوانی 
در امضای حکم منشی

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با مثالی 
توضیح داد که در دولت دوم روحانی چقدر دایره 
اختیاراتــش کاهــش یافتــه اســت؛ بــه نحــوی کــه 
نه تنهــا، دیگــر هدایــت تیــم اقتصادی دولــت را بر 
عهــده نــدارد، در برخــی از تصمیم گیری هــای مهم 
نیز دخالت داده نمی شود.  او در این باره گفت: 
»مــن در دور دوم، در تغییــر هیــچ معــاون وزیری 
نقــش نداشــتم، تمامــا در دفتــر رئیــس جمهــوری 
تصمیم گیری می شود، من فقط بعد از اینکه حکم 

داده شود، خبر دار می شوم.«
جهانگیــری همچنیــن در ادامه داســتان نقل 
قــول معــروف و جنجالــی اش دربــاره اینکــه اکنون 
از امضای حکم برای منشــی اش هم ناتوان شــده 
اســت، تشــریح کــرد. او بــا بیــان اینکــه نخســتین  
کســی کــه در بــاره ایــن اظهــار نظــر از او ســوال 
پرسیده است، رئیس جمهوری بوده است، افزود: 
»بــه آقــای روحانــی گفتــم مــن از یــک موضوعــی 
ناراحتــم؛ رفتــم در جلســه مــی بینم فــردی به نام 
وزیــر صنعــت معرفــی شــده اســت، در حالــی کــه 
خبر نداشــتم امــا صنعتگران از من توقع داشــتند 
و می گفتنــد یــک کســی کــه تحصیالتــش الهیــات 
اســت، بایــد وزیــر شــود؟ مــن هــم در پاســخ، آن 

حرف ها را زدم.«
از  همچنیــن  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
مخالفتــش بــا نحوه گران شــدن بنزین و دلخوری 
شدیدش از نحوه برخورد با او پس از ابراز نظرش 
در جلســه ســران ســه قــو خبــر داد و گفــت: »در 
بحث بنزین، من در ســال 98، در جلســه ســران 
سه قوه، پیشنهاد دیگری راجع به بنزین داشتم، 
برخــورد بــدی بــا من شــد. قهــر کردم. گفتــم دیگر 

نمی آیم و دیگر ادامه نمی دهم.«
او درباره شــکل گیری اعتراضات در آبان 98 
نیــز  بــا بیــان اینکــه »مــا در درون حاکمیــت بایــد 
ســعی کنیــم بــه تفاهم برســیم«، گفــت: »در دی 
96، مشــهد بــودم، آنجــا ایــن جمله مهــم را اعالم 
کردنــد. آقایانی کــه این تظاهرات را راه انداختید، 

دودش به چشم شما هم خواهد رفت.«

ماجرای دالر جهانگیری
بخــش دیگــری از حرف هــای جهانگیــری در 
شب نشینی آخر هفته با کاربران کالب هاوس به 
ماجــرای اعــالم نرخــی ارزی 4200 تومانــی کــه بــه 
ارز جهانگیری معروف شــد، اختصاص داشــت. او 

داستان را چنین روایت کرد: 
»ما با شــروع دولت، ســه نرخ ارز داشــتیم، 
ارز 1200، 2477 و ارز آزاد که از اسفند 91 حدود 
4 هزارتومــان بــود، ولی با شــروع این دولت روند 

کاهشی پیدا کرد.
روزهــای اول، دوتــا ارز اول را باهــم ادغــام 
کردیــم، چــون فکــر می کردیــم کــه بایــد تک نرخــی 
شــود. مدتــی طوالنــی در زمــان دولــت یازدهــم، 
نــرخ دالر در محــدوده ثابتی حرکت کرد. در پایان 
دولت یازدهم، دالر در کانال سه هزارتومان بود.
در ســال 95، شــوکی در بــازار ایجــاد شــد، 
عمدتا دیگر بازار رفت روی ساوزکارهای اقتصادی 
مثــل عرضــه ســکه ولــی معلــوم شــد کــه پایــدار 

نیست.
در مرداد که رئیس جدید بانک مرکزی آمد، 
جلســه ســران سه قوه تشکیل شد، در آن جلسه 
بحث سیاست های ارزی بررسی شد؛ باید تصمیم 
جدی گرفته می شــد، آنجا بر اســاس اصرار برخی 
از ســران قــوای ســه گانه، تصمیــم بــر این شــد که 

ارز 4200 بماند.
اینکــه گفتــه مــی شــود ارز جهانگیــری، بایــد 
بگویــم وقتــی آن شــب تصمیم گیری شــد، اعضای 
آن جلســه شــامل تیــم اقتصــادی دولــت و غیــر 
دولــت بودنــد. پایــان تصمیم گیری در آن جلســه، 
رســانه ای  مشــاورین  از  برخــی  و  دولــت  اعضــای 
آقــای رئیس جمهــوری پیشــنهاد کردند بــرای اینکه 
تحــت عنــوان تصمیم دولت در جامعــه جابیافتد، 
جهانگیری آن را اعالم کند، اما من مخالف بودم.
این ارز 4200 مصوبه جلسه سران سه قوه 
اســت؛ اینکه آقایان درموردش اظهار نظر نکردند 

خب بعدا به خودشــان بر می گردد.
 90 در  تقریبــا  فیکــس  کنترلــی  ارز 
مــا در دوره  انجــام گرفتــه شــد.  درصــد ســال ها 
 60 داشــتیم،  مختلفــی  ارزهــای  آقای هاشــمی، 
تومــان بود، 80 تومان هم داشــتیم، بعد از مدتی 
ارز تثبیتــی 180 تومــان گذاشــتند؛ در دوره اقــای 

خاتمی هم دو نرخی بود.
در دوره آقای احمدی نژاد، ارز فیکس 1224 تومان 

را اعالم کردند و بعد بصورت سه نرخی شد.
اکثــر تصمیم هــای غیراقتصــادی از جمله ارز 
4200 تومانــی بــه دلیــل شــرایط جنــگ اقتصــادی 
بــود. مــن در جلســه مربوط بــه ارز 4200 تومانی، 
می خواســتم ارز 4200 تومانــی را شــناور کنــم تــا 
فیکس نباشــد و با نرخ تورم تغییر کند. االن فکر 
می کنــم مهمتــر از ارز 4200 تومــان این اســت که 

باید از زندگی مردم حراســت بکنیم.«

در سایت روزنامه بخوانید:در سایت روزنامه بخوانید:

 جهانگیری: در دولت ماندم 
که دیگر  بابک زنجانی درست نشود

شــهردار تهــران با اعــالم خســارت ماهانه 
۱00 میلیــارد تومانــی شــهرداری تهــران از کرونا 
واکســن  خریــد  بــه  شــهرداری  ورود  دربــاره 

توضیحاتی ارائه کرد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  حناچــی  پیــروز 
بــر فعالیت هــای  تاثیــرات کرونــا  بــه  اشــاره  بــا 
شــهرداری تهــران گفــت: برآوردهــای اولیــه مــا 
نشــان می دهــد کــه ماهانــه 100 میلیــارد تومان 
بــه دلیــل کرونــا هزینه کــرده و یــا کرونا موجب 
عدم النفع ما از امکانات شهرداری شده است.

عدم النفــع  مــوارد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهرداری به دلیل شــیوع کرونا بــا بیان اینکه 
900  مجموعــه ورزشــی متعلــق بــه شــهرداری 
تهــران اســت که در ایــن ایام تعطیل هســتند، 
افزود: متروی تهران در شــرایط عادی همچون 

روزهای قبل از ســال نو، تعداد مســافرانش از 
یــک میلیــون نفر افزایــش نیافت، در حالی که 
ظرفیت عادی مترو پوشــش حــدود دو میلیون 
و 200 هزار ســفر در روز اســت و اتوبوســرانی 
نیز وضعیت مشابه داشت و در اوج آزادشدن 
همــه فعالیت هــا بــا یــک میلیــون نفر مســافر، 

می کرد. فعالیت 
حناچــی افزود: همین حــاال ظرفیت روزانه 
متــرو و اتوبــوس کمتــر از 600 هزار نفر مســافر 
اســت کــه همه این موارد جــزو عدم النفع ما در 
شــهرداری تهــران بــه دلیــل کرونــا اســت کــه به 
صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه شــهرداری 

خسارت وارد می کند.
طرح ورود شهرداری به خرید واکسن کرونا 

در شورای مدیران

وی در مــورد زمزمه های ورود شــهرداری 
به خرید واکسن کرونا برای پرسنل شهرداری 
تهــران گفت: این موضوع در شــورای مدیران 
مطــرح شــد و دو نظــر متفــاوت در شــهرداری 
داریــم چراکــه از ســویی برخــی معتقــد بودند 
که شهرداری می تواند از این فرصت استفاده 
کند و قابلیت خرید واکسن نیز وجود دارد و 
در مقابل آن نیز برخی معتقدند تا وقتی این 
امکان در دســترس همه مردم تهران نباشــد، 
نباید از امکانات شهرداری برای صرفا پرسنل 

استفاده کنیم.
شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه مــا بــرای 
کارکنانــی کــه به واســطه نوع فعالیتشــان به 
و  تهیــه  واکســن  داشــتند،  احتیــاج  واکســن 
تزریــق کردیــم کــه ایــن رویــه هنــوز بــه اتمام 

کــه  کارکنانــی  داد:  ادامــه  اســت،  نرســیده 
بیشترین مواجهه با کرونا ویروس را داشتند 
همچــون کارکنــان آرامســتان، پاکبان هــا و... 
مرحلــه اول واکســن را دریافــت کردنــد کــه 
البتــه ایــن رونــد هنــوز کامــل نشــده اســت 
و ایــن روزهــا بحــث راننــدگان حمــل و نقــل 
عمومی مــان مظــرح اســت کــه با ســتاد کرونا 
مکاتبه کردیم تا این افراد نیز در اولویت قرار 
بگیرنــد ولــی بــرای سیســتم اداری شــهرداری 

این کار را نکردیم.
وی افزود: شخصا ترجیحم این است که 
ما جزو اولین ها برای دریافت واکسن نباشیم 
و  وقتــی همــه مردم واکســن دریافت کردند، 
ما نیز واکسن دریافت کنیم  و حتی اگر جزو 

آخرین ها باشیم به جایی برنمی خورد.

توضیحات حناچی درباره ورود شهرداری به خرید واکسن


