
سالن هايي بدون تماشاگر 

يادداشت
بيژن ياور ؛  استاد دانشگاه در حوزه مديريت بحران 

افزايش سريع مبتاليان و فوتي هاي ناشي از همه گيري 
بيماري كرونا هشــداري بود تا براي حل اين مسئله، 
اقدامات و برنامه ريزي دقيق تري انجام شود. با اين حال 
بايد راه هاي برون رفت از اين وضعيت هرچه سريع تر 

ترسيم و مسير اجرا و تحقق آن هموار شود.
مديريت ريسك و شــرايط اضطراري همواره با 3مفهوم روبه روست كه عبارتنداز: 
»عدم قطعيت«، »رخداد« و »قطعيت«. »عدم قطعيــت« كه در مبحث احتماالت 
مطرح است و شــامل »مخاطره« به معناي هر چيزي كه بتواند آسيب ايجاد كند، 
مانند زمين لرزه، سيالب و نمونه هاي مشابه است، »خطرپذيري يا ريسك« به معناي 
پتانسيل يا احتمال اينكه يك مخاطره بتواند آســيب ايجاد كند، است و »تهديد« 
يعني مخاطره اي كه داراي ريسك حداكثري است. سپس »رخداد« بروز مي كند كه 
به عبارت ساده يعني مخاطره از حالت بالقوه به فعليت مي رسد و پس از آن با توجه 
به ميزان تهديد، زمان و غافلگيري و البته نمونه هاي مشــابه، شرايط اضطراري در 
مرحله »قطعيت« تثبيت مي شود. مرحله قطعيت شامل انواع شرايط اضطراري است 
كه عبارتند از: حوادث، سوانح، باليا، بحران ها و فجايع. به بياني ساده و براي درك بهتر 

فعاليت هاي مختلفي كه بايد با توجه به يك شرايط اضطراري انجام 
شود، چرخه مديريت جامع شرايط اضطراري درنظر گرفته مي شود كه 

در اين خصوص همواره مراحل و مقاطعي با مصاديقي خاص مورد نظر قرار دارد كه عبارتند 
از: 1.پيشگيري، 2.آمادگي، 3.مقابله يا پاسخ و 4.بازيابي )بازسازي و بازتواني(. 

مديريت بحران دومينوي کرونا

نگاه
عليرضا سلطاني ؛كارشناس اقتصاد سياسي

ماموريت دولت سيزدهم با تشكيل كابينه رسما آغاز شد. 
حال اين دولت سيزدهم است و انبوهي از ابرچالش هاي 
اقتصادي كه بايد براي حل آنها چاره انديشــي كرده و 
درصدد اقدام برآيد. براساس اظهارات و تأكيدات رئيس 
دولت هم، مشكالت اقتصادي اگرچه ســخت و بزرگ بوده اما قابل حل هستند. اين 
مسئله به طور طبيعي انتظارات براي حل چالش هاي اقتصادي كه مدت هاست اقتصاد 
خانوار را در تنگنا قرار داده، به شدت افزايش داده است. منتها واقعيت اين است كه از 
فرداي انتخابات رياست جمهوري تا كنون كه قريب 70روز گذشته است، ماشين اقتصاد 
ايران همچنان متوقف است و اين توقف طوالني به تدريج مي تواند روح نااميدي را بر 
جامعه بگستراند. هرچند به طور طبيعي دولت جديد مي تواند توجيه كند كه عوامل 
و نيروهاي آن تازه شــروع به كار كرده اند و انتظار براي نمايش گشايش ها زودهنگام 
است. توجيهي كه البته درست به نظر مي رسد اما نكته اين است كه هميشه و همه جا، 
گشايش ها صرفا با اقدام و عمل آغاز نمي شود بلكه مقدمه توقف روندها و چالش هاي 
سخت و آغاز گشايش ها، دميدن روح اميد و اعتماد به جامعه است كه معموال با اظهارات، 
اعالم برنامه ها و خط مشي های كالن و انتخاب همكاران و اعضاي تيم هاي اقتصادي 

وسياسي محقق مي شود. در اين زمينه و در مدتي كه رئيس دولت 
سيزدهم كار خود را آغاز كرده و همه اميدها به آغاز فعاليت كابينه 

وابسته است. كابينه اي كه حمايت حداكثري قوه مقننه را با خود دارد و اين مي تواند 
يكي از عوامل محرك در شكل گيري فضاي اعتماد و اميد در جامعه باشد.

بايسته هاي اقتصادي کابينه سيزدهم 
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خوشه طال
مجموع مدال هاي طالي ايران در پارالمپيك طي 2روز به 3مدال رسيد؛ 

روزگذشته 2 طال در جودو  و2 نقره در دوو ميداني و وزنه برداري به دست آورديم

 نگاه هند به ايران در بحران افغانستان

ايران؛ سومين مقصد مهاجرت افغان ها
 بررسی ابعاد مختلف مواجهه ايران با موج جديد مهاجران افغانستاني در گفت وگوی همشهری

 با رئيس مؤسسه تحقيقات جمعيت كشور

تورم نقطه به نقطه مسكن تهران به كمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف كننده 
رسيده و اين احتمال وجود دارد كه با تثبيت قيمت، وارد دوره اصالح زمانی شود

در اقتصاد متورم ايران، درصورت ثبات نسبي قيمت مسكن در چندين ماه يا چند سال، حباب قيمتي اين بازار تخليه خواهد شد؛ 
مانند اتفاقي كه از سال 92 تا 96 در اين بازار رخ داد و اكنون نيز آمارها از احتمال تكرار مشروط آن حكايت دارد. به گزارش همشهري، 
ميانگين قيمت مسكن شــهر تهران در مردادماه نيز با افزايش 3.1درصدي مواجه شده و به 30ميليون  و970هزار تومان براي هر 

مترمربع رسيده است. صفحه4 را بخوانيد.

حبابمسكنتخليهميشود؟

ديروز روز دروي مدال هاي پارالمپيك توسط ورزشكاران ايراني بود. حتي در جودو هم كه تنها 2نماينده داشتيم مدال طال گرفتيم 
كه پيش از اين حتي يك مدال هم در اين رشته ورزشي به دست نياورده بوديم. در ششمين روز بازي هاي پارالمپيك توكيو2020 

در جريان رقابت هاي دووميداني در ماده پرتاب وزنه كالسF53 عليرضا مختاري نماينده ايران بود. صفحه17 را بخوانيد.

صفحه هاي 10 و 23

 كميسيون ها
موتورمحرک شورا

 رتبه 37 ایران 
در تحقيق و توسعه

روز گذشــته اعضاي كميسيون هاي 
تخصصي شش گانه شــورای ششم 
معرفي شــده و در صحــن پارلمان 
شــهري رأي اعتمــاد گرفتنــد. 
نايب رئيس شــوراي شــهر تهران با 
اشــاره به اهميت ايــن كار گفت كه 
كميســيون ها نقش موتور محرك را 
براي شورا دارند و توليد محتوا، نظارت 
و تدويــن مصوبات شــهر در جريان 
خدمت رساني به مردم در آنها انجام 
مي شود. در ادامه مديرعامل سازمان 
فاوای شهرداري تهران هم گزارشي از 
عملكرد اين سازمان ارائه داد و گفت 
كه مديريت شــهري با تغيير رويكرد 
از حوزه فناوري محور به ســمت ارائه 
خدمات هوشــمند و بهبود كيفيت 
زندگي شهروندان حركت كرده است.

 صفحه3 را بخوانيد.

چندي پيــش كنفرانــس تجارت و 
توسعه ســازمان ملل، طي گزارشي 
ميزان پيشــرفت در حوزه نوآوري و 
فناوري بخش هاي مختلف را منتشر 
كرد. اهميــت اين گــزارش در اين 
اســت كه حتي بعضي كشــورها، به 
داليل مختلــف در جدول رتبه بندي 
شــاخص هاي اين كنفرانــس قرار 
ندارند؛ درحالي كه ايــران نه تنها در 
اين شــاخص ها ديده مي شود، بلكه 
در بعضــي از شــاخص ها از جايگاه 
قابل قبولــي برخــوردار اســت. در 
دسامبر ســال2020 كارشناسان و 
پژوهشگران كشــورهاي مختلف در 
نشست آناليني، نظرات، اطالعات و 
پژوهش هاي خود را به كارشناساني 
كه درحــال تهيه گــزارش جهاني 
فناوري و نوآوري2021 كشــورهاي 
درحال توســعه و توسعه يافته بودند، 

ارائه كردند. صفحه11را بخوانيد.

اعضای كميسيون های تخصصي 
شش گانه شوراي شهرتهران 

مشخص شدند

  ايران هنوز در ميان كشورهاي 
 نوآورو فناور رتبه بااليي ندارد اما 
 در رده كشورهاي»در حال توسعه

 به باال« طبقه بندي شده است
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سيستان و بلوچستان نفس كشيد
آمار جان باختگان كرونا بعد از يك ماه بحراني  در استان سيستان و بلوچستان به صفر رسيد

8 استان درصف اکسيژن
  بيماران كرونايي در استان هاي گيالن، اصفهان، خراسان شمالی،   خراسان رضوی

همدان، چهارمحال و بختياری، كرمانشاه و قم  با كمبود اكسيژن روبه رو هستند

صفحه 12
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روس ها حاضر نشدند حتي شمايل موشك اسكندر را به ما نشان دهند
سرلشكر باقري، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح در مراسم توديع و معارفه وزير دفاع با بيان اينكه 
بودجه بسيار اندكي در مقايسه با ساير كشور ها در اختيار نيرو هاي مسلح قرار دارد، تأكيد كرد: 
اما خروجي و نتيجه كار نيرو هاي مسلح ما هم قابل قياس با ساير كشور ها نيست. اتفاقاتي در 
وزارت افتاده است كه ما خودمان هم باور نمي كرديم. مثال نقطه زني موشكي بالستيك كار آساني 
نيست. موشك اسكندر كه ۳۰۰ كيلومتر برد دارد و نقطه زن است را روس ها حاضر نشدند شكل 

و شمايل آن را هم در اختيار ما بگذارند، اما ما به فناوري نقطه زني دست پيدا كرديم./ تسنيم 

ث
مك

روی خط خبر

  محمد اسالمي، رئيس سازمان انرژي اتمي شد
سيدابراهيم رئيسي در حكمي محمد اسالمي را به سمت معاون 
رئيس جمهوري و رئيس ســازمان انرژي اتمي منصوب كرد. به 
گزارش پایگاه اطالع رســاني ریاست جمهوري، اسالمي كه پيش 
از این وزیر راه و شهرســازي در دولت دوازدهم بود، متولد 133۵ 
در شهر اصفهان و فوق ليسانس مهندســي راه و ساختمان است. 
استانداري مازندران، معاونت امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع 
و مدیرعاملي شركت صنایع هواپيماســازي ایران از دیگر سوابق 

اجرایي محمد اسالمي است.
 

  واكنش به يك ادعادرباره  حكم زاكاني 
مشاور وزیر سابق كشور هرگونه ادعا مبني بر تمایل یا عدم تمایل 
به امضاي حكم شهردار تهران از سوي وزیر سابق كشور را رد كرد. 
روح اهلل جمعه اي در حساب كاربري خود در تویيتر نوشت: »برخالف 
شایعات تا پایان فعاليت عبدالرضا رحماني فضلي در وزارت كشور 
پروسه قانوني استعالمات براي صدور حكم هيچ یك از شهرداران 
كالنشهرها تمام نشده و به مرحله تصميم گيري براي امضا نرسيده 
بود. اساسا هرگونه ادعا مبني بر تمایل یا عدم تمایل به امضاي حكم 

شهردار تهران از سوي وزیر سابق كشور صحت ندارد.«

  2۰مهر؛ نهمين اجالس مجلس خبرگان 
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري اعالم كرد: نهمين 
اجالس رسمي مجلس خبرگان رهبري ۲0مهرماه برگزار خواهد 
شد. به گزارش فارس، سيد احمد خاتمي با اشاره به اجالسيه رسمي 
مجلس خبرگان رهبري گفت: نهمين اجالس رســمي مجلس 
خبرگان رهبري در روز سه شنبه ۲0 مهر برگزار خواهد شد. وي با 
بيان اینكه مراسم تحليف آیات و حجج اسالم اعرافي، پيش نمازي، 
دانش زاده)مؤمن(، سعدي، سعيدي گلپایگاني و مدرسي یزدي در 
این اجالسيه برگزار خواهد شد، افزود: برنامه دیدار حضوري با رهبر 

انقالب نيز براي عصر ۲0 مهر پيش بيني شده است.

  توضيحاتــي درباره چگونگي تدويــن زيارتنامه 
بنيانگذار جمهوری اسالمی

مدیرعامــل بنياد بــاران و از چهره هاي اصالح طلــب نزدیك به 
سيدحسن خميني، در مورد حواشي ایجاد شــده بر سر تدوین 
زیارتنامه براي بنيانگذار انقالب گفت: زیارتنامه مربوط به حضرت 
امام خميني)ره( مربوط به امسال و پارسال و ۵سال پيش نيست. 

حداقل بالغ بر ۲0 سال از تدوین آن مي گذرد.
به گزارش مدارا، جواد امام در پاسخ به چگونگي و چرایي شكل گيري 
این زیارتنامه گفــت: این زیارتنامه بنا به درخواســت تعدادي از 
عالقه مندان عرب زبان و توسط آیت اهلل جوادي آملي تهيه و تدوین 
شده اســت. او افزود: تدوین زیارتنامه هاي این چنيني اختصاص 
به امام خميني)ره( ندارد و در ایران و در كشــورهاي مجاور امري 
مرسوم است و براي بزرگانشــان زیارتنامه  یا سالم تهيه و تدوین 

مي كنند.

در جلســه ســران قوا بر 
همدلي ميان سران تأكيد شد. اسباب 
و لوازم اين همدلي چيست و با توجه 
به مشكالت عديده كشور چگونه قابل 

دستيابي است؟
سران 3 قوه در 3 بخش اجرایي و تقنيني 
و قضایي مسئوليت پذیرفته اند پس باید 
وظيفه خود بدانند كه در برابر این 3 قوه و 
فعاليت هاي آنها در اداره كشور مسئولند 
و نخست باید ببينند چه مسئوليتي را در 

چه شرایطي پذیرفته اند.
اداره كشور در این شــرایط كه در كشور 
با مشــكالتي بســيار جدي چون كرونا، 
خشكســالي و تحریم مواجه هســتيم و 
منطقه هم با تنش  هاي بســياري مواجه 
است - كه در افغانستان، یمن، لبنان و... 

مي بينيم- تدبير جدي مي طلبد.
از این رو این سران باید ببينند مسئوليت را 
در چه زماني پذیرفته اند و چگونه باید براي 
اداره مملكت همدلي، همفكري و همراهي 
بكنند تا بتوانند كشور را به گونه اي اداره 
كنند كه مردم كمترین مشكالت را داشته 
باشند و بهترین شرایط و خدمات به آنها 

ارائه شود.

نخستين امر براي تحقق این ضرورت این 
است كه اگرچه این 3رئيس قوه هر كدام 
وظایف خاص خــود را دارنــد، اما یك 
وظيفه خاص كه همــان وحدت آفریني 
است را باید در ارتباط با یكدیگر به انجام 
برسانند. مثال قوه مقننه قوانيني متناسب 
با نيازهاي جامعه كــه قوه مجریه انتظار 
دارد، وضع كند. یــا قوه قضایيه به خوبي 
نظارت كنند و در سيســتم تشــویق و 
تنبيه درست عمل كند تا در نهایت قوه 
مجریه هم بتواند با انتخاب افراد شایسته 
و بایسته و كار جهادي، مشكالت را حل 

كند.
با توجه به اينكه مشكالت 
اساســي جامعه ما مسائل اقتصادي و 
معيشتي است چگونه ۳قوه مي توانند 
براي حل آنها هم افزايي داشته باشند؟

قوه مجریه  در بخش اقتصاد عالوه بر اینكه 
باید جهادي عمل كنــد، باید به مقاومت 

اقتصادي هم توجه داشته باشد. 
راه حــل هم ایــن اســت كه همــه به 
ظرفيت هاي داخل اهتمام بورزند. ایران 
اسالمي ظرفيت هاي فراواني دارد كه اگر ما 
از این ظرفيت ها به درستي استفاده  كنيم، 

هم اشتغال و درآمد در كشور رشد مي كند 
و هم نيازمندي هاي ما تامين مي شــود و 
آنگاه مي توانيم صادرات هم داشته باشيم.

 ما در دوره هــاي قبل گاه 
مي ديديم كه جدل هايي ميان سران قوا 
رخ مي داد و حتي رسانه اي هم مي شد. 
چگونه مي  توان اميدوار بود كه در اين 

 دوره شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم؟ 
وضعيت فعلي كشور را نباید با گذشته و 
گذشته ها مقایسه كرد. ما در گذشته كرونا 
نداشتيم. در گذشــته تحریم اقتصادي 
به این شــدت را نداشــتيم. از این رو این 
شرایط ویژه را همه ســران باید لمس و 
درك كنند و با داشتن این مشكالت، اصال 
وقت نداریم كه بخواهيم سر مسائل نظري 

و ایدئولوژیكي با همدیگر بحث كنيم. 
االن مشكالت ما بســيار سنگين است و 
راه كاهش ســنگيني مشكالت و جبران 
آنها همين همدلي و همكاري و همفكري 
اســت.  همانطور كه قــرآن كریم هم بر 
تعاون تأكيــد مي كند و براســاس این 
رهنمود ها بایــد به این تعالــي و تعاون 

بيندیشيم و از  تنازع و تناقض بپرهيزیم.
اما به هر حال ممكن اســت 

اختالف نظر پيش بيايد.
ببينيد، سران 3قوه باید در جلسات داخلي 
و خصوصي خود واقعيــات را و هر آنچه 
وجــود دارد، بگویند نه فقــط ایده آل ها، 
آرزوها و انتظارات خود را.  بسيار ضروري 
است كه حتما مشــكالت را هم بگویند. 
اگر براي حل مســائل به اختالف نظر هم 
رســيدند، آن را به جامعه منتقل نكنند، 
چون درصورت انتقــال یك اختالف نظر 
مسئوالن به جامعه، نه فقط اختالف نظر 
كه تشــویش و تشــتت افكار به جامعه 

منتقل و القا مي شود. 
من خاطره اي بگویم كــه ملك عبداهلل، 
پادشاه عربســتان به مقامات ما گفته بود 
كه شما خيال نكنيد ما شاهزاده ها با هم 
اختالف نداریم، نه! اختــالف داریم، اما 
در جلســات اختالفات خود را مي گویيم 
و بيرون كه آمدیم یك صدا مي شــویم و 

دو صدا نداریم.
مسئوالن و به ویژه سران قواي ما هم واقعا 
باید به این مســئله توجه كنند. اگر قرار 
باشد رئيس قوه یك حرف بزند، وزیر یك 
حرف و رئيس یك سازمان سخن دیگري 
بگوید خب معلوم است این موضوع تقابل 

ایجاد مي كند و موجــب نارضایتي مردم 
مي شــود. در نتيجه در جامعه مي گویند 
اینها حتي با خودشــان اختــالف دارند؛ 
چگونه مي خواهند مشــكالت ما را حل 

كنند.
شــما اشــاره كرديد به 
مشكالت فراواني كه در كشور هست 
از كرونا تا تحريم و... براســاس همين 
مشكالت وعده هاي فراواني هم داده 
شده است. به نظر شــما اين انباشت 
وعده ها موجب نخواهد شد كه توقعات 
مردم باال بررود و اين باالرفتن انتظارات 

به سرمايه اجتماعي آسيب بر ساند؟
 در مــورد وعده هایــي كه داده شــده، 
متأسفانه در 3 مناظره سنگيني كه برگزار 
شد، ما تواقعات مردم را باال بردیم كه یقينا 
نمي توانيم به آنها پاسخ دهيم. ما باید به 
توقعات واقعي توجه كنيم و به انتظارات 
واقعي عمل كنيم. واقعــي با مردم حرف 
بزنيــم و صادقانه بگویيم كــه داریم چه 
مي كنيم. گاهي فشار خيلي زیاد است كه 
باید به مردم گفته شود. مگر فوت 600نفر 
یا ابتال و بستري شــدن چند ده هزار نفر 

 كم است؟

 ضمن اینكه باید از مردم هم بخواهيم كه 
خودشــان  كمك و همراهي كنند كه اگر 
وعده درست و متناسب با امكانات باشد، 
هم مي توانيم به وعده ها عمل كنيم و هم 

مردم همراهي مي كنند.
مثال دولــت وعده داده كه در ســال یك 
ميليون مسكن را بســازد. خب ما همين 
االن یــك ميليــون واحــد مســكوني 
خالي داریم كه نه اجــاره مي دهند و نه 

مي فروشند و همينطور رها شده. 
خب باید مقداري هم اخالق انســاني و 
تمدني مردم و احساس مسئوليت مدني 
رشــد كند كه مثال مردم بدانند خانه ها 
را خالي رها نكنند تــا دیگران از آن بهره 

ببرند.
 خب، به نظر شما براي ايجاد 
اين اخالق انساني و تمدني كه گفتيد 

بايد چه كرد؟ 
ما باید ميز اندیشــه را در تلویزیون احيا 
كنيم.   كه به ویژه در زمينه هاي اقتصادي 
بيایند حرف بزنند.  یك سال و نيم است كه 
آموزش و پرورش ما آســيب جدي دیده   
و در این زمينه بایــد فعاليت هایي براي 
جبران ایجاد   و این آسيب ها جبران شود.

 سران قوا وحدت آفرين باشند
بررسي ضرورت تعامل 3 قوه براي حل مشكالت كشور در گفت وگو با سيدرضا اكرمي 

مراسم تودیع و معارفه وزراي سابق 
و جدید وزارت دفــاع، انتقال پيام نكته روز

سربسته بهره برداري ایران از فرصت 
لغو تحریم هاي تسليحاتي طي یك سال گذشته را 
به همراه داشت. محدودیت هاي تسليحاتي ایران 
۲۷مهرماه سال گذشته ۵ســال پس از پذیرش 
برجام لغو شد و صادرات و واردات اقالم تسليحاتي 
از مبدأ و مقصد ایران براســاس قطعنامه۲۲31 
شوراي امنيت سازمان ملل بالمانع شد. سرتيپ 
امير حاتمي، وزیر وقت دفاع در هفته ها و ماه هاي 
پس از لغو تحریم ها بارها اعالم كرده بود كه ایران 
مجاز است در زمينه دفاع هر آنچه مي خواهد از دنيا 
تهيه كند و اینكه قراردادهایي نيز براي صادرات 
تسليحات منعقد شده است. او خيلي كوتاه اشاره 
كرده بود ایران مشتریاني در همه قاره هاي آسيا، 
آفریقا، اروپا و آمریكا براي تسليحاتش دارد و البته 
همه محصوالت دفاعي ایران در این سبد صادراتي 
قرار نمي گيرند. بــا این حال، هرگونه پرســش 
خبرنگاران درباره جزئيات تأثير لغو تحریم ها در 
راهبردهاي دفاعي ایران سكوت وزیر دفاع پيشين 
را به همراه داشت و در نشست  هاي حاشيه جلسه 

هيأت دولت خبرنگاران با واكنش خاموش امير 
حاتمي نسبت به دســتاوردهاي لغو تحریم هاي 
دفاعي مواجه مي شدند.  تا اینكه دیروز سرتيپ امير 
حاتمي  هنگام تحویل مسئوليت سرانجام سكوتش 
را شكست و كارنامه كاري وزارت دفاع در این بخش 
را اعالم كرد و گفت: »ســال ۹۹ دو برابر سال ۹8 
صــادرات دفاعي داشــتيم و ایــن به رغم همه 
دشمني ها به دست آمده است. ما امروز با بيش از 
4۲كشور رابطه خوب صادراتي داریم و پهپادهاي 
ما مورد استقبال سایر كشورها ست.« این افزایش 
صادراتي در نخستين ســال سررسيد موعد لغو 
تحریم هاي تسليحاتي به دست آمده است. تا پيش 
از این در ۵سال نخســت برجام هرگونه خرید و 
فروش تسليحات با مبدأ و مقصد ایران مي بایست با 
كسب اجازه طرف مقابل ایران در شوراي امنيت 
سازمان ملل انجام مي شد. پيش تر حسن روحاني، 
رئيس جمهور ســابق در آخرین جلســه هيأت 
وزرایش با اشاره به برنامه هاي دفاعی  ایران  در زمان 
رفع تحریم هاي دفاعي گفته بود: »در تجهيزات 
دفاعي، آرزویم ایــن بود كه ارتش و ســپاه را به 
مدرن ترین سالح ها مجهز كنم. این را وزیر دفاع 

شهادت مي دهد كه مدام دنبالش بودم. تمام كارها 
را انجام دادیم،  قرارداد بسته شده  و همه كارها شد. 
آنها)طرف مقابل( گفتند تحریم ســازمان ملل 
برداشــته شــود، بالفاصله در اختيار شما قرار 
مي دهيم ... برای  همين بود كه ترامپ خودش را 
مي كشــت براي اینكه تحریم نظامي و دفاعي ما 
برداشته نشود و موفق نشــد و پارسال در مهرماه 
تحریم برداشته شد. همه كار شد، به خاطر تحریم و 
عدم فروش نفت پول كافي نداشتيم بخریم و االن 
قراردادش آماده است. مي خواهم بگویم بعضي از 
طرح ها جزو آرزوهاي من بود و رفتيم زحمات زیاد، 
چقدر مذاكره كردیم سر تجهيزات دفاعي، به ثمر 
نشسته و همه  چيز آن، نوعش، مقدارش، پولش، 
چانه زني  اش انجام شــده، اما به خاطر محدودیت 
منابع به ثمر نرسيده است. بعضي از موارد این چنين 
بوده كه نتوانستيم.« براساس قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل بر سر مسئله هسته اي كه در 
فاصله  ســال هاي138۵ تا 138۹ تصویب شد، 
تمامي كشورها از انتقال هرگونه تانك، خودروهاي 
زرهــي، هواپيماهاي جنگــي، هلي كوپترهاي 
تهاجمي، توپخانه كاليبر باال، كشتي هاي نظامي، 
موشك و سيستم ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران 
منع شده بودند. وزیر دفاع پيشين با اشاره به همين 
تحریم ها و نتيجه لغو تحریم هــا گفته بود »این 
تحریم ها در مورد ۷ قلم عمده تجهيزات نظامي بود 
و ما در سایر حوزه ها آزاد بودیم و در سال هاي قبل 
نيز هم خرید و هم فروش داشــتيم؛ یك ســري 
كشورها زماني مالحظاتي داشــتند اما امروز به 
صراحت براي كمك به ما اعالم آمادگي مي كنند و 
متقابال یك سري هم به دنبال تامين نيازمندي هاي 

خود هستند.«

ادامه واكنش ها به انتشار تصاوير زندان اوين
معاون اول قوه قضایيه: برخي از تصاویر منتشرشده مونتاژ شده اند

رسيدگي به ماجراي فيلم هاي منتشرشده دوربين هاي مداربسته زندان اوین ادامه 
دارد.  دیروز در آخرین خبر ها از این پرونده محمد مصدق، معاون اول قوه قضایيه از قضايی

جلسه رئيس دستگاه قضا با جمعي از مسئوالن ذیربط در این زمينه خبر داد و گفت 
كه موعد پاسخ دادستان كل كشور امروز یا فردا فرامي رسد.پيش از این غالمحسين محسنی اژه اي 
دستور داده بود كه دادستان كل كشور با قيد فوریت این موضوع را بررسي كند. محمد مصدق 
همچنين گفت كه رئيس قوه قضایيه تأكيد دارد و دیروز هم گفت كه قوه قضایيه مصمم است اگر 
در داخل زندان توسط هر كسي اعم از كارمند و قاضي و مسئول و... تخلفي از مقررات نسبت به 
متهم و محكوم صورت گرفته باشد با  آن برخورد شود. اما نكته تازه اي كه مصدق درباره تصاویر 
منتشر شده به آن اشاره كرده بي ارتباط بودن برخي از آنها با زندان است. مصدق در این زمينه گفت: 
»خيلي از این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصال ربطي به زندان ندارد. برخي از جاهاي دیگر 
اینها را گرفته اند- نمي گویم همه اش- و اصال ربطي به قوه قضایيه ندارد.« از ســوي دیگر حسن 
نوروزي، نایب رئيس كميسيون قضایي مجلس نيز به خبرگزاري برنا گفت كه »فيلم منتشر شده 
از اوین كار صهيونيست هاســت.« نوروزي افزود: »با توجه به شكست هاي آمریكا و اسرائيل در 
افغانستان و اینكه ارتش اول جهان در مقابل چریك هاي پابرهنه و مظلوم افغانستان شكست خورده 
است، اینها خواستند ذهن مردم را به واســطه ایران پرت كنند.«  از سوی دیگر، انتشار مستمر 
تصاویري از داخل زندان اوین بازتاب گســترده اي در شبكه هاي اجتماعي داشته و توجه اذهان 
عمومي را به صورت ویژه اي به خود جلب كرده است، در همين فضا جمعي از كنشگران مدني و 
سياسي هم دست به قلم شده اند و  از رهبری خواسته اند هيأتي مستقل و قابل اعتماد   را به منظور 
احقاق حقوق تضييع شده زندانيان و شناســایي بدون اغماض متخلفان و معرفي آنها به دادگاه 

تعيين فرماید. 

از عذرخواهي تا دستور بررسي
در چنين شرایطي به نظر مي رسد باید منتظر گزارش دادستان كل كشور به رئيس دستگاه قضا 
در ارتباط با انتشار تصاویر دوربين هاي مداربسته زندان اوین بود؛ تصاویري كه گروهي كه خود 
را »عدالت علي« معرفي كرده مدعي هك و انتشــار آنها شده اســت.پس از انتشار این تصاویر، 
محمدمهدي حاج محمدي، رئيس ســازمان زندان ها در نخســتين واكنش رسمي در تویيتي 
به دليل بروز این اتفاق عذرخواهي كرد و نوشت: »درخصوص تصاویر  زندان اوین، مسئوليت این 
رفتارهاي غيرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تالش بر عدم تكرار چنين وقایع تلخ و برخورد 
جدي با عوامل خاطي، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف كه البته 
زحماتشان تحت تأثير این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،   عذرخواهم.« رئيس قوه قضایيه نيز 
به سرعت دستور بررسي این اتفاق را صادر كرد. محسني اژه اي در نخستين روزهاي انتصاب خود 
نيز از زندان هاي رجایي شهر و بند هاي امنيتي زندان اوین بازدید سرزده داشت. او در این بازدید به 
گفت وگوي مستقيم با زندانيان پرداخت. رئيس دستگاه قضا اوایل مرداد ماه با خانواده محكومان 

ناآرامي هاي آبان ۹8نيز دیدار داشت و دستور بررسي مجدد پرونده آنها را صادر كرد.

 اميرعبداللهيان پس از نشست بغداد دمشق؛ نخستين مقصد رايزني دوجانبه وزير خارجه
براي دیدار با بشار اسد و همتاي سوري خود به سوریه رفت 

 ســوریه دومين مقصــد وزیــر خارجه پس از عراق شــد. حســين 
اميرعبداللهيان یك روز پس از نشست بغداد عازم دمشق شد تا با مقامات ديپلماسی

ارشد ســوریه دیدار كند؛ درحالي كه یكي از محورهاي سخنراني او در 
كنفرانس بغداد نيز ابراز تأسف از عدم دعوت از سران سوریه در این نشست یك روزه 
بود كه همه همســایگان عــراق و رئيس جمهور فرانســه در آن حضور داشــتند. 
اميرعبداللهيان در بدو ورود به فرودگاه دمشق با استقبال همتاي سوري خود روبه رو 
شد و در جمع خبرنگاران گفت كه »روابط جمهوري اسالمي ایران با ۲ كشور سوریه 
و عراق روابط راهبردي است.« او تأكيد كرد كه نخستين ســفر دوجانبه  خود را در 
كسوت وزیر خارجه به سوریه انجام داده و افزود: »ایران و سوریه در مبارزه با تروریسم 
و در ميدان، اقدامات مشترك و پيروزي هاي مشتركي را خلق كرده اند و امروز اینجا 
هستيم كه روابط ۲كشور را در حوزه هاي مختلف تجاري، اقتصادي و   دیگر حوزه ها 
مرور و براي ارتقاي آن تالش كنيم.« اميرعبداللهيان سپس در نشستي با فيصل مقداد، 

همتاي ســوري خود حاضر شــد و پس از این دیدار در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: 
»گفت وگوهاي بسيار مفيدي با برادرم مقداد داشتيم و درباره راه هاي گسترش هر چه 
بيشتر روابط ۲ كشــور گفت وگو كردیم.« وزیر خارجه كشورمان در سفر به سوریه با 
بشار اسد، رئيس جمهوري این كشور نيز دیدار كرد. به گزارش ایرنا،وی در این دیدار 
با تاكيد بر اینكه حضور نيروهای بيگانه هيچ كمكی بــه امنيت و ثبات پایدار در این 
منطقه حساس نخواهد داشت، گفت: بدون تردید رایزنی ها و همكاری های كشورهای 
منطقه و كشورهای مسلمان نقش مهمی در ایجاد امنيت پایدار در منطقه ما خواهد 
داشت.  اميرعبداللهيان با اشاره به بررســی آخرین تحوالت منطقه ای در این دیدار 
تاكيد كرد: هرگونه ترتيبات سياســی و امنيتی در منطقه با حضور و مشاركت همه 
كشورهای منطقه از جمله جمهوری عربی سوریه محقق می شود و در این مسير نقش 
عراق و سوریه را برای كمك به ایجاد تسهيالت جدید منطقه ای در حوزه های اقتصادی 

امنيتی و سياسی مهم می دانيم.

   رايزني ها و همكاري هاي كشورهاي منطقه براي امنيت پايدار
اميرعبداللهيان در جمع خبرنــگاران درباره جزئيات دیدار با همتاي ســوري خود 

توضيحاتي داد.  
 به گفته وزیر امور خارجه در این نشست همكاري هاي بخش خصوصي و تجار ایران و 
سوریه نيز مورد بحث و توجه دو طرف قرار گرفت.  وزیر خارجه پيش از سفر به سوریه 
نيز در كنفرانس بغداد از آمادگي كشورمان براي حركت در مسير امنيت پایدار و صلح 
منطقه خبر داده بود. نشستي كه عراق تالش داشت تا با برگزاري آن در مسير احياي 
جایگاه منطقه اي و بين المللي خود گام بردارد و از طرفي سرمایه دیگر كشورها را به 
سمت خود جذب كند. او بر لزوم گفت وگوهاي درون منطقه اي براي رسيدن به این 

مهم تأكيد كرد.
 نشست بغداد نخستين نشست منطقه اي بود كه نمایندگان ایران و عربستان پس از 6 
سال به صورت همزمان در آن حضور داشتند. درحالي كه ۲ كشور پيش از این نشست 

نيز از فروردین ماه سال جاري 3 بار در بغداد به رایزني درباره مسائل منطقه اي و جنگ 
یمن پرداخته بودند. اما هنوز مشخص نيســت كه این گفت وگوها به سطوح عالي و 
سياسي مي رسد یا نه. اتفاقي كه اگر رخ دهد مي تواند معادالت منطقه را دستخوش 

تغييرات زیادي كند.

صادرات دو برابري تسليحات در بحبوحه تحريم ها 

  سلمان زند
خبرنگار

 جلسه ســران ۳ قوه روز شــنبه برگزار شد؛ 
جلســه اي كه  شــاهد تغييرات اساسي بود. گفت و گو

سيدابراهيم رئيسي در رداي رئيس جمهوري در 
جلسه حاضر شد و غالمحسين محسني اژه اي هم 
به عنوان رئيس قوه قضاييه نخستين حضورش در اين جلسات 

را تجربه كرد.
 بر اين اساس پس از سال ها، شاهد حضور ۳ رئيس همفكر در 
جلسه سران بوديم؛ امري كه در ســخنان پاياني آنها پس از 

جلسه نيز نمودي جدي يافت. 
چنان كه سيدابراهيم رئيســي، برگزاري جلسات سران قوا 
را زمينه بسيار خوبي در جهت همفكري و هم انديشي براي 
حل مسائل كشور دانســت و افزود: »امروز دركشور مسائل 
مهمي ازجمله مشكل كرونا را داريم كه مردم از آن به شدت 
رنج مي برند و حل اين مشــكل نيازمند همفكري و همكاري 
همه نهادها و دستگاه ها و به كارگيري همه ظرفيت هاي كشور 

است.«
محمدباقر قاليباف، رئيس قــوه مقننه هم تأكيد كرد: »مقرر 
شد اين جلسات به طور مرتب برگزار شود تا بتوان هم افزايي 
ايجاد كرد و به طور حتم شرط اول هم افزايي سران قوا همدلي 
و همراهي است كه به لطف خدا وجود دارد و بر اين موضوع هم 

تأكيد بوده و در عمل اينگونه خواهد شد.«
غالمحسين محســني اژه اي، رئيس قوه قضاييه نيز گفت: 
»وظيفه خودمان مي دانيم كه در تشــخيص اولويت ها، در 
هم افزايي، در جلوگيري از كارهاي موازي و در آنچه سريع تر 
بشود براي مردم اميد آفريني كرد و ان شاءاهلل در اين جلسات 
سران بتوانيم اينها را دنبال كنيم...« »هم افزايي« و »همدلي« 
ميان ســران قوا كليدواژه اي بود كه هر سه رئيس قوه به آن 

اشاره كردند.
  اما اين همدلي چگونه ايجاد مي شود و چگونه مي توان به آن 
دست يافت. براي بررسي اين موضوع با  سيدرضا اكرمي، عضو 
شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز، نماينده ادوار مجلس 
شوراي اسالمي و مشاور عالي وزير كشورسابق به گفت وگو 

نشستيم كه در ادامه مي خوانيد.
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روز گذشته اعضاي كميسيون هاي 
تخصصي شش گانه شورای ششم شورا

معرفي و در صحن پارلمان شهري 
رأي اعتماد گرفتند. نایب رئيس شــوراي شهر 
تهران با اشــاره بــه اهميت ایــن كار گفت كه 
كميســيون ها نقش موتور محرك را براي شورا 
دارند و توليد محتــوا، نظارت و تدوین مصوبات 
شهر در جریان خدمت رســاني به مردم در آنها 
انجام مي شود. در ادامه مدیرعامل سازمان فاوای 
شهرداري تهران هم گزارشــي از عملكرد این 
ســازمان ارائه داد و گفت كه مدیریت شهري با 
تغيير رویكرد از حوزه فناوري محور به ســمت 
ارائه خدمات هوشــمند و بهبود كيفيت زندگي 

شهروندان حركت كرده است.
به گزارش همشــهري، جلســه دیروز به دليل 
كســالت مهدي چمران به ریاست نایب رئيس 
شوراي شــهر تهران برگزار شد و پرویز سروري 
در نطق پيش از دســتور خود به شایعه سكته 
مهدی چمران اشــاره و عنوان كرد كه حضور او 
در جلسات آتي پاسخي خواهد بود، شورا به این 
شــایعات بداخالقانه اي كه متأسفانه در كشور 
ما هيچ حســاب و كتابي ندارنــد. او ادامه داد: 
»به هر حال تصميم كادر پزشكي این بوده كه وي 
براي رعایت حداكثري الزامات سالمت در منزل 
بماند و استراحت كنند و اميدواریم هرچه زودتر 
ســالمتي خود را بازیابد تا كارها را با مدیریتش 

پيش ببریم.«

حركتبهسويجامعهعدالتمحور
نایب رئيس شوراي شهر تهران در ادامه به سالروز 
شهادت شهيدان رجایي و باهنر هم اشاره كرد 
و گفت: »امروز جامعه جهاني از بيماري مزمني 
رنج مي برد كه همانا استاندارد هاي دوگانه حاكم 
بر جامعه بشري اســت. مي دانيد كه تروریسم 
در منطق نظام سلطه ســياه و سفيد دارد و اگر 
كسي عليه آنها باشد تروریسم سياه و اگر موافق 
آنها باشد سفيد اســت. حتي اگر كساني عليه 

اشــغالگري آنها كاري انجام دهند، تروریست 
محسوب مي شوند.« ســروري ادامه داد: »این 
بيماري مزمن باید درمان شــود؛ چراكه جامعه 
بشــري نمي تواند اســتاندارد هاي دوگانه را بر 
نظام هاي كشور هاي مختلف تحمل كند و این 
موضوع را در سالروز شهادت شهيدان رجایي و 
باهنر كه روز مبارزه با تروریسم نامگذاري شده 
باید مدنظر داشته باشيم و بدانيم جامعه جهاني 
باید به ســمت جامعه عدالت محــور بدون این 

استاندارد هاي دوگانه حركت كند.«

پايبنديدولتمردميبهآرمانهاوشعارها
نایب رئيس شوراي شهر تهران در صحبت هایش 
به سفر رئيس جمهور به خوزســتان هم اشاره 
كرد و گفــت: »دیدار ســرزده رئيس جمهور از 
خوزســتان اقدام خوبي بود و نشــان داد دولت 
مردمي به آرمان ها و شعار هاي خود پایبند است 
و در این مدت كوتاه كه زمام را به دســت گرفته 
تالش كرده این وعده ها را به اثبات برساند. همين 
كه وزرا بعد از گرفتــن رأي اعتماد به وزارتخانه 
مي روند و رئيس جمهور به طور رسمي با كابينه 
به خوزستان سفر مي كند، نكات مثبتي است و 
از دولت مردمي تقاضا داریم بر این مشي و رویه 
حركت كند. اميدواریم شورا و مجلس بتوانند با 
هم افزایي و نگاه مردمي در رفع مشكالت مردم 

مؤثر و مفيد باشند.«

مأموريتهايمهمسازمانفاوا
دیروز نوبــت مدیرعامل ســازمان فنــاوري و 
اطالعات شهرداري تهران بود كه پشت تریبون 
شورا قرار بگيرد و گزارشي از عملكرد این سازمان 
ارائه دهد. محمد فرجود در ابتداي صحبت هاي 
خود با بيان اینكه 4 محور )شهروندي، زیرساخت 
درون شــهرداري، حكمراني هوشمند و اثرات 
این سه بر مدیریت شــهر( در سازمان فاوا مورد 
توجه بوده اســت، گفت: »سال۷1 سازمان آمار 
و خدمات كامپيوتري ایجاد شــد و سال83 به 

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
تغيير نــام داد و ســال13۹۶ هــم مأموریت 
دبيرخانه و مركز تهران هوشمند به این سازمان 

محول شد.« 

تراكنشيكميليونكارتبليتدريكشبانهروز
فرجود در ادامه با بيان اینكه اعداد و ارقام موجود 
در آمار فعاليت هاي سازمان فناوري و اطالعات 
و ارتباطــات شــهرداري تهــران در طول یك 
شبانه روز گسترده اســت و نشان از حجم باالي 
كارها دارد، گفت: »در یك شبانه روز ۲۵ميليون 
تراكنش تبادل داده اي، توليد 10ترابایت داده، 
11۷هزار بازدیــد از پرتال شــهرداري تهران، 
پــردازش 10ميليــون تصاویــر دوربين هاي 
ترافيكي، ۶00هزار ارجاع در اتوماسيون اداري، 
یك ميليــون تراكنش كارت بليــت، ۵هزار نفر 
ســاعت ویدئوكنفرانس، ۵هزار تماس در مركز 
تماس تهــران مــن، ۵.۲ميليون درخواســت 
پاسخگویي بر بســتر اطالعات مكاني و... انجام 

مي شود.«
به گفته او دامنــه فعاليت هاي این ســازمان تا 
زمستان سال۹8 شامل بيش از ۶4هزار دستگاه، 
حدود ۲0هزار نود شبكه، حدود 1۷۵0كيلومتر 
فيبر نوري، بيش از ۲۲هزار ترمينال تكنولوژي 
انتقال صدا روي بستر شبكه )VOIP(، بيش از 
1۷00ســرور مجازي، بيش از ۷0هزار كاربر و 
حدود ۲800ساختمان متصل به شبكه ارتباطي 

بوده است.
 او همچنين به موضوع تغيير رویكرد اشــاره و 
عنوان كرد: »رویكردی كه نگاه فناوری به شهر 
را متفاوت می كند، رویكرد شهر هوشمند است 
كه از گذشــته در دوره های پيشين این موضوع 
در شــهرداری مطرح بود و ما هم سعی كردیم 
كه آن را ادامه دهيــم. درواقع پروژه های تهران 
هوشمند شامل شهروند هوشمند و دیجيتالی، 
تهران نــوآور، مدیریت هوشــمند حمل ونقل 
درون شهری، توســعه خدمات ایمنی، انرژی و 
محيط هوشــمند و تحول دیجيتالی شهرداری 
تهران است.« ســامانه شــفافيت و استفاده از 
ظرفيت هاي هوش مصنوعي هم موارد دیگري 
بود كه محمــد فرجود دربــاره آن توضيحاتي 

ارائه داد. 

اعضای كميسيون های تخصصی شش گانه شوراي شهرتهران مشخص شدند

كميسيون ها؛ موتور محرك شورا
خبر

بسيجهمهامكاناتشهرداري
برايايجادمراكزواكسيناسيون

سرپرست شــهرداري تهران از مركز شــماره یك واكسيناسيون 
شهرسالم بازدید كرد. به گزارش همشهري، عليرضا جاوید، سرپرست 
شــهرداري تهران  با حضــور در این مركز از روند تزریق واكســن 
به كاركنان شــهرداري و شــهروندان تهران بازدیــد كرد و گفت:  
هماهنگي هاي خوبي بين بخش هاي مختلف در این مركز به وجود 
آمده و من به همه دست اندركاران خداقوت مي گویم. او  به تمهيدات 
صورت گرفته براي ایجاد مركز دیگري در بوستان گفتگو براي تزریق 
واكسن كرونا به كاركنان شــهرداري تهران و شهروندان، خواستار 
بسيج همه امكانات شــهرداري براي راه اندازي هر چه سریع تر آن 
به عنوان یك مركز نمونه  شد. مركز شماره یك واكسيناسيون كرونا 
شهرسالم بيش از ۲هفته اســت كه با ظرفيت روزانه 3هزار تزریق 
واكسن در جنوب شهر تهران راه اندازي شده و در الین هاي جداگانه 

به كاركنان شهرداري تهران و شهروندان ارائه خدمت مي كند.

پرسششورادرباره
كپسولهایاكسيژنشهرسالم

موضوع كپسول هاي اكسيژن شركت شهرسالم كه به طور امانت 
در اختيار دســتگاه های دیگر قرار گرفته اند واكنش هایي از سوي 
اعضاي شوراي شهر تهران داشت. مهدي اقراریان در جلسه دیروز 
به این موضوع اشاره كرد و گفت: »تعدادي از كپسول هاي اكسيژن 
شهرداري تهران در اختيار اقوام و خویشــاوندان غير از نيروهاي 
شــهرداري تهران قرارگرفته و این اتفاق به صــورت پارتي بازي 
انجام شده است.« ناصر اماني هم درباره ناپدید شدن كپسول هاي 
اكسيژن شهرداري تهران گفت: »از ابتداي شيوع كرونا مطابق با 
مصوبه كميسيون پزشكي شــركت شهرسالم، تعداد ۵3كپسول 
اكسيژن خریداري شده كه تعدادي از آنها به افراد غير داده شده و 

تنها 10درصد آن به شركت بازگشته است.«

واگذاريكپسولهابهبيمارانكرونا
مدیرعامل شركت شهرسالم شهرداري تهران در پاسخ به تذكرات 
۲عضو شوراي شهر تهران گفت: »اگر گزارشي از تخلف در این مورد 
وجود دارد براي شركت شهرسالم ارسال كنند و مطمئن باشند در 
اسرع وقت بررسي مي شود.« حميد چوبينه در ادامه تأكيد كرد: 
»شركت شهرسالم در ارائه خدمات پزشكي طبق ضوابط و مقررات 
كميســيون هاي مربوطه عمل مي كند و كساني كه كپسول هاي 
اكسيژن  را  دریافت مي كنند تا پایان دوره درمان در اختيار دارند 
و اگر دستگاهي تحویل داده نشده به این علت است كه افراد هنوز 
دوره درمان را به پایان نرسانده اند.« او  در پایان تاكيد كرد: »معموال 
به صورت اورژانسي 10تا1۵دستگاه كپسول به صورت آماده باش، 

هميشه وجود دارد.«

آشناييبااعضايكميسيونهايتخصصيشورايششم
پسازبرگزار7جلسه،اعضايكميسيونهاي
تخصصيشــشگانهشورايشــهرتهران
مشخصوبهطوررســميدرصحنپارلمان
شهريمعرفيورأياعتمادگرفتند.بااعضاي
كميسيونهاوتخصصهاييكهدارندبيشتر

آشناميشويد.

كميسيونمعماريوشهرسازي
مهــديچمــران: فارغ التحصيــل مقطــع 
كارشناسي ارشد معماري اســت و مسئوليت هایي 
در معاونت فرهنگي ستاد فرماندهي كل قوا، مركز 
تحقيقات علمي رئيس ســتاد فرماندهي كل قوا و 
ریاست شوراي شهر تهران در دوره هاي دوم، سوم 

و چهارم داشته است.
مهديعباســي: دانشــجوي دكتري مدیریت 
دولتي است و ســابقه حضور در شهرداري منطقه 
1۷، رئيس مركز عمــران و امالك دانشــگاه آزاد 
اســالمي، قائم مقامي شــهرداري منطقه 3 تهران، 
ریاست دبيرخانه هيأت مركزي گزینش شهرداري 

تهران را دارد.
جعفــربنديســربياني: مهنــدس مكانيك و 
كارشناس ارشد مدیریت بازرگاني است و مدیریت 
تداركات اقــالم فني معاونت مهندســي تعميرات 
هواپيمایي هما و مدیریت تــداركات اقالم عمومي 
معاونت پشــتيباني هواپيمایي همــا در كارنامه او 

دیده مي شود.
 

كميسيونعمرانوحملونقل
ســيدمحمدآقاميري: مدرك تحصيلي حوزوي 
و كارشناسي ارشــد علوم سياسي دارد و دانشجوي 
دكتري مهندســي عمران با گرایش زلزله اســت. 
1۵ســال ســابقه فعاليت در عرصه هاي عمراني و 
ساخت وســاز دارد، اما تا كنون مســئوليت اجرایي 
خاصي در شــهرداري تهران یا مراكز دولتي كشور 

نداشته است.
سيدجعفرتشكريهاشمي: مــدرك كارشناسي 
در رشــته مهندســي مكانيك حرارت و سياالت و 
كارشناسي ارشد در رشته مهندســي صنایع دارد 
و اكنــون هم مشــغول تدوین رســاله دكتري در 
رشته استراتژي صنعتي اســت. دوره هاي پيشين 
مسئوليت هایي چون مدیرعامل سازمان حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهران و معاون حمل ونقل و 

ترافيك شهرداري تهران را داشته است.
علياصغرقائمي: مدرك كارشناسي ارشد مهندسي 
فناوري اطالعــات و ارتباطات خود را از دانشــگاه 

پلي تكنيك تهران گرفته و مدتي هم به عنوان رئيس 
هيأت مدیره در شــركت كنترل ترافيك شهرداري 

تهران حضور داشته است.

كميسيونبرنامهوبودجه
حبيبكاشاني: مــدرك دكتري حقوق بين الملل 
دارد و 3دوره هم در شوراي شهر تهران حضور داشته 
و مدتي مدیرعامل باشگاه پرسپوليس و مدیرعامل 

باشگاه سایپا بوده است.
ناصراماني: مدرك حوزوي سطح۲ حوزه علميه قم و 
مدرك كارشناسي ارشد رشته فرماندهي و ستاد دارد 
و دوره هاي گذشته مسئوليت هایي چون قائم مقامي 
معاونت مالي و اداري شــهرداري تهران را  برعهده 

داشته است.
احمدصادقي: فارغ التحصيل رشته حقوق با گرایش 
حقوق جزا و جرم شناسي اســت و مسئوليت هایي 
چون مدیرعامل جمعيت هالل احمر استان تهران، 
قائم قائم سازمان جوانان و سازمان داوطلبان، معاونت 
امور اســتان هاي جمعيت هالل احمر و همچنين 
ریاســت كارگروه ایمني و مدیریــت بحران برنامه 
پنج ساله شهر تهران و دبير كميته مدیریت بحران 
و پدافند غيرعامل شــهرداري تهران را در كارنامه 

خود دارد.
محمدآخوندي: داراي دكتري جامعه شناسي در 
حوزه بررسي مســائل اجتماعي ایران است و پيش 
از حضور در ششــمين دوره شوراي شــهر تهران، 
مسئوليت سخنگوي ســازمان تربيت بدني، عضو 
موظف هيأت مدیره و معاون امور مالي و منابع انساني 
بنياد احسان وابسته به ستاد اجرایي فرمان حضرت 

امام)ره( را برعهده داشته است.
ميثممظفر: مدرك دكتري سياستگذاري دولتي 
و خط مشي عمومي دارد و پيش از این رئيس مركز 
مطالعات و بررسي هاي استراتژیك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 

بر تاكسيراني شهر تهران بوده است.

كميسيونسالمت،محيطزيستوخدماتشهري
مهديپيرهادي:مدرك دكتري روابط بين الملل 
دارد و حدود 18سال در سطوح مختلف شهرداري 

تهران حضور داشته است.
مهــديبابايي: در حــوزه علوم تربيتــي مدرك 
كارشناسي ارشــد دارد و دانشجوي مقطع دكتري 
مدیریت تكنولوژي اســت و در پســت هایي چون 
معاونت خدمات شهري و فضاي ســبز شهرداري 
منطقه13، شهرداري ناحيه۲ منطقه13، شهرداري 

ناحيه3 منطقه13 و شــهرداري ناحيه4 منطقه13 
مسئوليت داشته است.

سودهنجفي: دكتري مدیریت دولتي دارد و عضو 
هيأت مدیره و نایب رئيس هيأت مدیره تعاوني مسكن 
كاركنان تأمين اجتماعي بوده و در كارگروه آسيب 
اجتماعي و بنياد بركت و احســان و بسيج جامعه 

پزشكي فعاليت كرده است.

كميسيونفرهنگيواجتماعي
زهــراشمساحســان: دانشــجوي دكتــري 
جامعه شناسي فرهنگي اســت و مسئوليت هایي با 
عنوان مدیر اداره آسيب هاي اجتماعي اداره كل امور 
بانوان، مدیر اداره مشاركت و امور اجتماعي اداره كل 
امور بانوان، مدیر اجرایي طرح مشاوره و روان درماني 

زندانيان زن استان تهران را در كارنامه دارد.
نرگسمعدنيپور: مدرك كارشناسي ارشد مدیریت 
اجرایي با گرایش اســتراتژیك دارد. مدتي شهردار 
منطقه13 بــود و مســئوليت هاي دیگري ازجمله 
مدیركل امور بانوان شــهرداري تهران را هم داشته 
و مهم ترین اقدام وي، تدوین طرح جامع آموزش و 

توانمندسازي زنان شهر تهران است.
سيداحمدعلوي:دكتري الهيات دارد و دانشجوي 
دوره دكتري مدیریت كســب وكار است. از سوابق 
كاري وي مي تــوان به مدیرعاملي شــركت نوین 
عرف، قائم مقامي شركت توسعه فضاهاي فرهنگي 
شــهرداري تهران، رئيس اداره فرهنگي شهرداري 
منطقه1و معاونت برنامه ریزي و توســعه اداره كل 
آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران اشاره كرد.

عليرضانادعليشهرســتانكي: مسئوليت هایي 
چون دستيار رئيس سازمان تبليغات اسالمي كشور 
در حوزه ارتباطات فرهنگي انقالب اسالمي، مدیركلي 
حوزه ریاست این ســازمان، دســتيار محتوایي و 
راهبردي قرارگاه فرهنگي بقيه اهلل)عج(، دبير شوراي 
هماهنگي قرب و معاونت هماهنگ كننده سازمان 

بسيج شهرداري تهران را داشته است.

كميسيوننظارتوحقوقي
پرويزســروري:كارشناســي مدیریت دولتي و 
كارشناسي ارشد مدیریت امور دفاعي دارد و پيش از 
این در دوره ســوم و چهارم شوراي شــهر تهران، 
عضویت داشته و نماینده مجلس بوده است. معاونت 
امور اداري و كارگري و اصناف نيروي مقاومت بسيج 
و معاون هماهنگ كننده نيروي مقاومت بسيج در 

كارنامه اش ثبت شده است.
مهدياقراريان:دانشجوي دكتري سياستگذاري 
عمومي اســت و در معاونت فرهنگي و دانشجویي 
دانشگاه آزاد اسالمي تهران و دبيرخانه مركزي رویداد 
ملي كرسي هاي آزاد اندیشي دانشگاه آزاد اسالمي 

مسئوليت هایي را داشته است.
نرجسسليماني: پژوهشــگر و فعال اجتماعي و 

فرزند شهيد حاج قاسم سليمانی است.

   پيام رئيس شوراي اسالمي شهر تهران از سالمتي اش
رئيسشورايشهرتهرانديروزدرپيامیصوتيازسالمتياشخبردادوگفتكهبهتوصيهپزشكاندرمنزل
استراحتميكند.مهديچمراندراينپيامصوتيضمنتشكرازهمهكسانيكهجويايحالشبودندگفت:
»مجبورمچندروزيدرمنزلاستراحتكنمواميدوارمهفتهآيندهبتوانمدرجلساتحضورداشتهباشم.«

پس از ارائه گزارش شهر هوشمند، تعدادي از اعضا انتقاد 
و برخي هم نظراتي داشتند كه ارائه دادند.

   اصغرقائمي: با توجه به اینكه شــعار دوره پنجم 
مدیریت شهري، تحقق شهر هوشمند بوده و اقدامات 
ستادي در این زمينه صورت گرفته است، ميزان تحقق 

و دستيابي به شهر هوشمند را چقدر ارزیابي مي كنيد؟
   نرگسمعدنيپور: در كنار ایجاد زیرســاخت هاي 
مورد نياز براي هوشمند سازي  شهر، آموزش شهروندان 
براي اســتفاده از این فناوري ها بســيار مهم است. آیا 
اقداماتي براي آموزش شهروندان و كاركنان شهرداري 

تهران صورت گرفته است؟
    مهدياقراريان: گزارش هاي مسئوالن روي كاغذ 
خيلي زیباست اما واقعيت مســائل را درنظر بگيریم، 
مي بينيم كه واقعيت ها با گزارش هایي كه ارائه مي شود، 
بسيار متفاوت است. به عنوان نمونه بسياري از مناطق به 
سامانه13۷ دسترسي ندارند. علت این قطعي چيست؟

   مهديبابايي: در گزارش ذكر شد كه ۵مركز نوآوري 
و فناوري در تهران داریم. اما در خصوص نحوه اتصال این 

مراكز به سامانه »باهم« توضيحي داده نشد. 
   سيدجعفرتشكريهاشمي: پایان سال۹۶، درآمد 
حاصل از محل طرح ترافيك حدود 4۵0ميليارد تومان و 
سال هاي بعد، درآمد حاصل از طرح ترافيك، رقمي بين 
180 تا ۲00ميليارد تومان بود. به طوري كه آخرین عدد 
وصولي در سال۹۹، حدود 300ميليارد تومان است و 
قریب به ۲۵0 ميليارد تومان عدم وصولي در سامانه ثبت 

شده كه نشان دهنده عدم كارایي این سيستم است. 
   ناصراماني: اگر كسي مي خواهد گزارش بدهد باید 
بگوید ما براساس برنامه چه كاري كرده ایم؟ از گذشتگان 
چه ایرادي گرفته ایم؟ و خودمان در طول این 4ســال 
چقدر این ایرادات را برطرف كرده ایم؟گزارش ارائه شده 
چه مشكلي از شهر تهران و مردم حل مي كند؟ اگر هدف 
اطالع رساني به مردم و رسانه هاســت این كار چندبار 
اتفاق افتاده، آن هم یك طرفه با پول پاشي هاي فراوان 
در حوزه روابط عمومي، شركت پيام رسا، همشهري و 

پروژه تهران1400.
    محمدآخوندي: ما به ســاختار حاكم بر 4ســال 
گذشته شهرداري و 8سال گذشــته دولت، یك ایراد 
اساسي وارد مي دانيم كه با شــعار تدبير و اميد بر سر 
كار آمدند و با بي تدبيري محض همه را نااميد كردند و 
مردم هم جواب شان را در انتخابات دادند. اما همه این 
دستگاه ها در كليت جمهوري اســالمي وجود دارند و 
مشغول هســتند، لذا معتقدم باید به گونه اي صحبت 
كنيم كه این برداشت پيش نياید كه در 4سال یا 8سال 

گذشته كاري انجام نشده است.
    ميثممظفر: یكي از اهــداف فناوري، تكریم ارباب 
رجوع و حفظ كرامت شهروندان است كه بتواند خدمات 
بدون منت، ســریع و توأم با صحــت دریافت كند اما 
متأسفانه سامانه حوزه شهرسازي به ویژه در بخش صدور 
پروانه احداث بنا، با طراحي پيچيده در سامانه، كرامت 

شهروندان را زیر سؤال برده است. 

واكنش اعضاي پارلمان شهري به گزارش سازمان فاوا

   تعيين كميته های كميسيون فرهنگی اجتماعی 
عصرديروزعليرضانادعلی،عضوكميسيونفرهنگیاجتماعیوسخنگویشورایشهرتهرانازتشكيلجلسه
اينكميسيونخبرداد.بهگفتهاونرگسمعدنیپوربهعنوانرئيسكميسيون،عليرضانادعلینايبرئيسو
زهراشمساحسانهمبهعنوانسخنگویكميسيونانتخابشدند.همچنينمسئوليتكميتههایاجتماعی،
ورزشیوشهردوستداركودکبهزهراشمساحسان،كميتههایمشاركتهایمردمی،گردشگریوميراث

فرهنگیبهسيداحمدعلویوكميتههایفرهنگی،هنریودينیبهعليرضانادعلیمحولشد.
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مسكن طبقه متوسط و مستأجران
دوره انتظار طبقه متوسط تهراني براي خريد خانه به باالي 75سال رسيده و با اين 
شرايط بخش عمده اين افراد براي خريد مسكن مصرفي يا سرمايه گذاري ناچار 
هستند براي خريد خانه به سمت واحدهاي كوچك و ارزان قيمت حركت كنند. 
بررسي توزيع فراواني تعداد معامالت مسكن شهر تهران برحسب ميانگين قيمت 
نشان مي دهد در مردادماه، واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 15تا 20ميليون 
تومان با سهم 17.2درصدي، بيشترين سهم از معامالت را به خود اختصاص داده و 
درمجموع 59.4درصد از واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت شهر 
تهران معامله شده است. همچنين بررسي توزيع فراواني تعداد معامالت برحسب 
سطح زيربنا نيز حاكي از اين اســت كه در مردادماه بيشترين سهم از معامالت 
مسكن تهران به واحدهايي با زيربناي تا 60مترمربع با سهم 14.9درصد اختصاص 
داشته و درمجموع 57درصد از معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني با سطح 
زيربناي كمتر از 80مترمربع اختصاص پيدا كرده است. از سوي ديگر واحدهاي 
مسكوني با ارزش يك تا 1.5ميليارد تومان با سهم 18.3درصدي بيشترين سهم 
از معامالت را داشته اند و حدود 50.6درصد از كل معامالت به واحدهاي با ارزش 
كمتر از 2ميليارد تومان اختصاص پيدا كرده است. بررسي شاخص كرايه مسكن 
اجاره اي در شهر تهران و كل مناطق شهري در اين ماه نيز از تداوم روند نسبتا تند 
رشد تورم اجاره حكايت دارد؛ به گونه اي كه اين شاخص در تهران 37.8 و در كل 

مناطق شهري 41.2درصد نسبت به  ماه مشابه سال قبل رشد كرده است.

ث
مك

   الگوي جديد آبرساني دولت
علي اكبر محرابيان از الگوي جديد آب در ايران براساس 3اصل عدالت، شفافيت و حقوق مناطق محروم سخن مي گويد و 
مي افزايد: هم اكنون اليحه اي در دولت مطرح است كه با ديدگاه دولت جديد در حال بررسي بوده كه با عنوان اليحه آب به 
مجلس شوراي اسالمي ارائه خواهد شد. وزير نيرو تصريح كرد: اختيار تخصيص آب با وزارت نيرو است، اما شاهد هستيم كه 
شفافيت و عدالت در آن نيست؛ چرا كه شاخص هاي عدالت درست تعريف نشده است.وي با بيان اينكه در موضوع توزيع، 
مي بايست به فكر تسريع اجراي طرح ها باشيم، عنوان كرد: كسري بودجه وجود دارد اما در كشور كمبود نقدينگي نداريم و 
موضوع كشور ما مديريت نقدينگي است؛ اگر در بودجه هايي كه تنظيم مي شود طرح ها را به گونه اي تعريف كنيم تا بتوانيم از 
نقدينگي موجود كشور در اين طرح ها و پروژه ها استفاده كنيم، مشكل رفع خواهد شد. محرابيان با بيان اينكه تنوع بخشيدن 
در سبد تامين آب مي تواند راهكار مناسبي باشد، گفت: بيش از 99درصد آب هايي كه اكنون مديريت مي كنيم، آب هاي بارشي 

بوده و كمتر از يك چهارم بارش را به آب هايي تبديل مي كنيم كه روي آنها مديريت مي كنيم.

قیمت مسكن شــهر تهران 
بر اســاس قیمت پایــه اول 
فروردیــن 1400، معــادل 
11.6 درصد کمتر از نرخ تورم 
مصرف کننــده و 4.2 درصد 
کمتر از رشــد قیمــت دالر 
افزایش پیدا کرده و در صورت 
تداوم این وضعیت می توان به 
تخلیه تدریجی حباب قیمتی 
آن از طریــق اصــاح زمانی 

امیدوار بود

چهره روز

كنترل چي قيمت ها يا آزادساز بازارها؟
نخستین حضور ســیدرضا فاطمي امین 
در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
یك برنامه زنده تلویزیوني فرصتي شد تا 
دیدگاه هاي او درباره کنترل قیمت ها و 
آینده بازارها شفاف تر شــود. او با تأکید 
بر وعده کنتــرل و مدیریت قیمت ها، از 

اضافه شدن ساالنه 2پلتفرم جدید به صنعت خودرو، خصوصي سازي  
سازمان گسترش و نوســازي صنایع ایران و مذاکره با وزیر کار براي 
اصاح ســازوکارهاي تامین اجتماعي خبر داده و گفته اســت: اگر 
بخواهیم قدرت اقتصادي، ارزش افزوده باال و اشــتغال قابل توجهي 
داشته باشیم باید بر 3مقوله تجهیزات الكترونیكي، صنعتي و وسایل 
حمل ونقل متمرکز شویم. دســت کم اینكه حتما وزیر جدید خود 
بازخورد گفته هایش را رصد کرده و همــه منتظرند ببینند که فرد 
مورد اعتمــاد رئیس جمهور براي هدایــت و راهبري صنعت، معدن 
و تجارت ایران نقش کنترل چي قیمت ها را قرار اســت بازي کند یا 
آزادسازی بازارها از انحصارها و رانت ها. او که وعده داده با امضاهاي 
طایي برخورد مي کند و به سراغ خلوت نشینان مي رود و سلطان هاي 
اقتصاد را به دام خواهد انداخت، ضــرورت دارد بداند که تحقق این 
وعده ها با شــفافیت در اقتصاد و آزادســازي بازارها و پایان دادن به 
رانت ها و انحصار ها ممكن است و مســئولیت او در مقام وزارت این 
نیست که به جنگ معلول ها برود. شایسته باشد در آغاز صدارت کمتر 
سخن گفتن و سنجیده تصمیم گرفتن و وعده دادن وگرنه جاي سؤال 
است که چگونه به این نتیجه رسیده که قیمت یك کاال از کارخانه تا 
مغازه حداکثر باید 13درصد افزایش قیمت داشته باشد و مهم تر اینكه 

چرا یك درصد کمتر و یا بیشتر نه؟!
فاطمي امین به درستي مي گوید که حضور بازرسان و ناظران در سطح 
بنگاه هاي اقتصادي غیرحرفه اي است و راست مي گوید که قیمت ها 
نباید دستوري باشــد و صد البته همگان قبول دارند که قیمت ها را 
نباید رها کرد اما ابهام اینجاســت که آیا مي توان به جاي کنترل چي 
قیمت ها و بازرسي مغازه ها و شــرکت ها، دل در گروي سامانه هایي 
بست که هدف از آنها همان کنترل به معناي دخالت است تا شفافیت. 
در روزهایي که مردم نگران کوچك تر شدن سفره هایشان هستند و 
نظاره گر باالرفتن قیمت ها، وعده کنترل قیمت ها البته شاید دلنشین 
باشد اما گذشت زمان ثابت خواهد کرد که آیا سامانه جامع تجارت به 
ابزاري معجزه آسا در دست وزیر جدید صمت تبدیل خواهد شد که 
جلوي پرش قیمت ها را بگیرد یا نه؟ تجربه ثابت کرده که اقتصاد به 
میل سیاستمداران حرکت نمي کند تا زماني که آنها یاد نگیرند که 
سیاستگذاري ها را درســت انجام دهند. واقعیت این است که آنچه 
فاطمي امین از آن سخن مي گوید، براي بسیاري تكرار گذشته است و 
رنگ باخته. اگر وزیر صنعت مي خواهد چرخ صنعت بچرخد، الزمه آن 
آزادسازي و رقابت است نه ایجاد ترمز در برابر حرکت. راه جلوگیري 
از پرش قیمت ها از درون بازارها و مغازه ها نمي گذرد و آدرس آن را از 

بانك مرکزي و خزانه داري کشور باید پرسید.

در اقتصــاد متــورم ایران،  مسكن
درصورت ثبات نسبي قیمت 
مسكن در چندین ماه یا چند 
سال، حباب قیمتي این بازار تخلیه خواهد 
شد؛ مانند اتفاقي که از سال 92 تا 96 در این 
بازار رخ داد و اکنون نیــز آمارها از احتمال 

تكرار مشروط آن حكایت دارد.
به گزارش همشــهري، میانگیــن قیمت 
مسكن شهر تهران در مردادماه نیز با افزایش 
3.1درصدي مواجه شــده و به 30میلیون  
و970هزار تومان براي هر مترمربع رسیده 
اســت؛ البته براي دومین مــاه پیاپي، تورم 
نقطه به نقطه در این بازار کمتر از نرخ تورم 
مصرف کننده ثبت شــده و امــكان تخلیه 
حباب قیمت مسكن از طریق عدم افزایش 
در مقایسه با رشد تورم، تقویت شده است؛ 
مشــروط به اینكه بازي دالر، این معادله را 

تغییر ندهد.

نگاه معقول مسكن به دالر و تورم
ســنجش تغییرات میانگین قیمت مسكن 
تهران در مقایســه با تغییــرات میانگین 
قیمت دالر در بــازار آزاد و نرخ تورم ماهانه 
از ابتداي سال1400 تاکنون حاکي از این 
است که بازار مســكن در مقایسه با تغییر 
2 شاخص دیگر روند قابل پذیرشي داشته 
و با فرض اینكه هر3 شــاخص، سال1400 
را با شرایطي یكسان آغاز کرده باشند، رشد 
مسكن از رشد تورم و دالر کمتر بوده است. 
به عبارت دیگر، اگر جایگاه شــاخص تورم 
قیمت مســكن تهران، دالر در نخســتین 
روز از سال جاري یكســان فرض شود، در 
5 ماه گذشته بیشترین رشــد به نرخ تورم 
اختصاص داشته که در مجموع 13.9درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. بعد از آن، قیمت 
دالر کــه به دلیــل افــت 8.2درصدي در 
اردیبهشــت به پایین ترین سطح نسبت به 
دو شاخص دیگر رسیده بود، درنهایت بعد 
از 3 ماه رشــد متوالي به بازده 6.5درصدي 
دست پیدا کرده است، اما میانگین قیمت 

مسكن پس از کاهش 3.1درصد در فروردین 
و 1.8درصدي در اردیبهشــت، نهایتا فقط 
2.3درصــد باالتر از قیمــت اول فروردین 
ایستاده و کمترین بازده را از آن خود کرده 
است. البته این روند 5ماهه نمي تواند نافي 
پیش افتادگي قیمت مسكن از نرخ تورم در 
3 سال گذشته باشد و فقط به عنوان معیاري 
براي سنجش حرکت این بازار در سال1400 

مدنظر قرار گرفته است. 
با این تفاصیل، قیمت مســكن شهر تهران 
براســاس قیمت پایه اول فروردین1400، 
معــادل 11.6درصــد کمتر از نــرخ تورم 
مصرف کننده و 4.2درصد کمتر از رشــد 
قیمت دالر افزایش پیــدا کرده و درصورت 
تــداوم این وضعیــت مي توان بــه تخلیه 
تدریجي حباب قیمتي آن از طریق اصاح 

زماني امیدوار بود.

فرايند اصالح قيمت هاي چسبنده
تازه تریــن اطاعاتــي که بانــك مرکزي 
منتشر کرده نشــان مي دهد در مردادماه، 

میانگین قیمــت یك مترمربــع زیربناي 
مســكوني در شــهر تهران بــا 3.1درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل به مرز 31میلیون 
تومان رسیده و 34درصد باالتر از میانگین 
قیمت در مردادماه ســال قبل ایستاده؛ آن 
 هم در شــرایطي که نرخ تورم نقطه به نقطه 
مصرف کننده در این ماه معادل 43.2درصد 
بوده اســت. به عبارت دیگر میانگین قیمت 
مسكن شهر تهران در مرداد1400 نسبت به 
مرداد سال قبل 9.2درصد کمتر از میانگین 
افزایش قیمت کاالهاي مصرفي در همین 

بازه زماني رشد کرده است. 
بررسي روند تورم نقطه به نقطه مسكن شهر 
تهران در 5 ماه سپري شــده از سال جاري 
نشان مي دهد که این شــاخص در روندي 
نزولــي از 91.7درصــد در فروردیــن به 
34درصد در مردادماه رســیده و درصورت 
تداوم ثبات نســبي اقتصــاد، به ویژه حفظ 
تعادل در قیمت دالر، امكان آرام تر شــدن 
آهنگ رشد قیمت مسكن و حتي توقف آن 
در ماه هاي آتي نیز وجــود دارد. این حالت 
مي تواند ورود بازار مسكن به وضعیت تخلیه 
حباب قیمتي تعبیر شود؛ هرچند این تخلیه 
حباب فقط از مســیر ثابت ماندن یا رشــد 
اندك قیمت مسكن در برابر رشد روزافزون 
نرخ تورم حاصل مي شــود و بــا تعبیر کف 
جامعه از تخلیه حباب با ارزان شدن قیمت 

مناسبتي ندارد. 
این اتفاق پیــش  از این نیز در ســال92 و 
همزمان با پایــان دوره تنش اقتصادي رخ 
داد و در شرایطي قیمت مسكن شهر تهران 
از محدوده 4میلیون تومان براي هر مترمربع 
در سال92 تا حوالي 4.5میلیون تومان در 
اواسط سال1396 رشــد کرد که نرخ تورم 
و بازدهي ســپرده بانكي در این دوره بیش 
از 50درصد بود. به عبارت دیگر مســكن در 
این دوره زماني با وجود رشــد حدود 10 تا 
15درصدي، در مقایسه با نرخ تورم حدود 
30 تا 35درصد ارزش خود را از دست داد و 
عما ارزان تر شد. نكته قابل توجه این است 

که به واسطه تفاوت قابل تأمل ارزش مسكن 
با سرمایه، پس انداز و درآمد طبقه متوسط 
شــهري در ایران، تخلیه حباب قیمتي این 
بازار از این شیوه تقریبا هیچ گشایشي براي 
متقاضیان مصرفي در پي ندارد و فقط زمینه 
را براي خرید به صرفه و بازده چشمگیری را 
براي سرمایه گذاران و ســفته بازان مسكن 

فراهم مي آورد.

مسكن مرداد در آينه آمار
گزارش اداره بررســي ها و سیاســت هاي 
اقتصادي بانــك مرکزي از تحــوالت بازار 
مسكن شهر تهران در مردادماه سال1400 
حاکي از رشد مایم قیمت و تعداد معامات 
این بازار اســت. براســاس این گزارش در 
مردادماه تعــداد معامــات آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به 5هزار و499واحد 
مسكوني رســیده که نســبت به ماه قبل 
8.4درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه 
سال قبل 39.4درصد کاهش نشان مي دهد. 
همزمــان میانگین قیمت یــك مترمربع 
زیربناي مســكوني در این  ماه بــا افزایش 
3.1درصدي توانسته است قله تاریخي خود 
را بشــكند و به رقم 30میلیون  و970هزار 
تومان برســد. این رقــم 34درصد بیش از 
میانگین قیمت مسكن در مرداد سال قبل 

است.
در معامــات مردادماهــي بازار مســكن، 
سهم واحدهاي نوســاز و تا 5سال ساخت 

از کل معامات باز هم کاهــش پیدا کرده 
و افــت 5.3درصدي نســبت به  مــاه قبل 
به 33.2درصد رسیده اســت که از ضعف 
تولید و کاهش استقبال از خرید واحدهاي 
نوساز و کم سن به واسطه قیمت باالي آنها 
حكایت دارد. در این  ماه همچنان منطقه5 
به عنوان بورس مســكن تهــران رکورددار 
بیشترین معامله بوده و 16.1درصد از کل 

معامات را به خود اختصاص داده اســت. 
در معامات مردادماه، منطقــه یك نیز با 
میانگین قیمت 64میلیون و 560هزار تومان 
براي هر مترمربع زیربنــا همچنان عنوان 
گران قیمت تریــن منطقه تهــران را یدك 
مي کشد و در مقابل منطقه18 با میانگین 
قیمت 14میلیون و410هزار تومان عنوان 
ارزان ترین منطقه تهران را حفظ کرده است.

بازار مسكن، آماده اصالح زمانی
تورم نقطه به نقطه مسكن تهران به کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 
رسیده و این احتمال وجود دارد که با تثبیت قیمت، وارد دوره اصاح زمانی شود

نخستین اظهارنظر علي اکبر محرابیان،  انرژی
وزیر جدید نیرو نشان مي دهد که برنامه 
دولت براي صنعت آب و برق و مدیریت 
عرضه و تقاضاي انرژي ایران در 4سال آینده برخاف 
دولت گذشــته خواهد بود و ممكن اســت برخي از 
برنامه هاي رضا اردکانیان، وزیر سابق نیرو کنار گذاشته 
شود. محرابیان مي گوید: براي رفع مشكل آب در شرق 
ایران، چاه هاي عمیق حفر مي کند و تنها به برداشت 
آب از دریا اکتفا نخواهد کرد. برنامه او این اســت که 
بحران آب در خوزستان را ازطریق کانال آب سدهاي 
دز و کرخــه مدیریت کنــد و مي گویــد: تامین آب 
کشاورزي استان خوزستان مشروط به رعایت الگوي 

کشت خواهد بود.
به گزارش همشــهري، انتظار مي رود با اجرایي شدن 
برنامه هاي وزیر جدید نیرو، مدیریت ساخت وســاز در 
حوزه آب و بــرق با تزریق بودجه هاي عمراني شــدت 
بگیرد و این احتمال جدي وجود دارد که الگو و برنامه 
اردکانیان براي سازگاري با اقلیم کم آبي کنار گذاشته 
شده و یا به حاشیه برود. محرابیان به صراحت مي گوید: 
سرمایه گذاري نكردن دولت در بخش نیروگاهي اشتباه 

بوده و توسعه 30هزار مگاوات برق یك برنامه عملیاتي و 
اجرایي است. افزون بر اینكه او از آماده سازي یك الیحه 
آب با دیدگاه جدید دولت ســخن مي گوید که اختیار 
تخصیص آب را به وزارت نیرو خواهد داد. چالش اصلي 
اما اینجاست که آیا با این سیاست ها مدیریت تقاضاي 
انرژي در بخش آب و برق کمرنگ شــده و به جاي آن 
وزارت نیرو در 4ســال آینده دوباره به سیاست عرضه 
هرچه بیشتر انرژي روي می آورد که نتیجه آن تشدید 

بحران در آینده خواهد بود یا خیر؟

حفر چاه هاي عميق!
محرابیان مي گوید: باید منابع تأمین آب را متنوع کنیم 
و عاوه بر تأمین آب از دریا که باید در دستور کار قرار 
گیرد، مي توانیم از منابع آب ژرف استفاده کنیم که در 
شــرق ایران در عمق 2 تا 3 متري زمین مي توان از آن 
استفاده کرد.او با بیان اینكه تاکنون 2چاه ژرف در کشور 
به آب رسیده است، اظهار کرد: میزان شوري آب هاي 
عمیق بســیار پایین اســت و به راحتي مي توان آن را 
تصفیه کرد و نرخ تمام شده آب نسبت به خطوط انتقال 

در برخي موارد، بسیار کمتر است.

دولت نيروگاه ساز مي شود؟
وزیر نیــرو ســرمایه گذاري نكردن دولــت در بخش 
نیروگاه سازي را یك اشــتباه مي داند و مي گوید: یكي 
از مهم ترین وظایف وزارت نیرو این است که آب و برق 
به قدري فراهم کنیم تا مانع از رفاه زندگي و کسب وکار 
نشــویم. مردم کشــور باید بتوانند در ســایه خدمات 
زیربنایي، راحت زندگي کنند و بنگاه هاي خود را رشد 
دهند. وي با بیان اینكه در تولید برق با 13هزار مگاوات 
تراز منفي مواجه هســتیم، افزود: هم اکنون از ظرفیت 
تولید 85هزار مگاوات برق، 53هزار مگاوات برق تولید 
مي شــود. اگر 13هزار مگاوات دیگر هــم تولید کنیم 

تقاضا وجود دارد.
او از یك برنامه عملیاتي براي ایجــاد 30هزار مگاوات 
ظرفیت جدید تولید برق خبر داده و توضیح مي دهد: 
ایجاد ظرفیت 7500 مگاواتي جدیــد از محل تبدیل 
واحدهاي سیكل ســاده به ســیكل ترکیبي، احداث 
2500 مگاوات نیروگاه جدید حرارتي، احداث 10هزار 
مگاوات نیروگاه حرارتي از محل سرمایه گذاري صنایع 
انرژي بر کشــور و احــداث 10هزار مــگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در 4ســال آینده برنامه ریزي شده و قرار 
اســت طي 4ســال 10 هزار مگاوات صرفه جویي هم 

صورت گیرد.

محرابيان در خالف جهت اردكانيان
ساخت و ساز در صنعت آب و برق شروع مي شود

تورم، سفره مردم را هر ماه  تورم
کوچك تــر می ســازد و 
فقیرترین ها برای خرید 
یك سبد کاالهای خوراکی و آشامیدنی 
در مرداد امسال نســبت به مرداد سال 
گذشــته حدود 60درصد بیشتر هزینه 
کرده اند. این وضعیت نگران کننده برای 
معیشت خانوارهایی است که دخل شان 
با خرج شان نمی خواند و ناچار هستند 
برای گذران امور برخی کاالها را از سبد 
مصرف شــان حذف کنند. آیا سیاست 
فوری برای جلوگیری از کوچك تر شدن 
هرچه بیشــتر ســفره های مردم وجود 

دارد؟
تازه تریــن گــزارش مرکز آمــار ایران 

نشــان می دهد که تورم نقطه به نقطه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها برای 3 دهك 
پایین و فقیر جامعه به نزدیك 60درصد 
رسیده و حتی فقیرترین قشر جامعه با 
نرخ تورم باالتر از نرخ تورم کل کشــور 
مواجه است. این گزارش می افزاید:  نرخ 
تورم کل کشور در مرداد ماه 1400 برابر 
45.2درصد اســت کــه در دهك های 
مختلف هزینه ای در بــازه 44.6 درصد 
برای دهك  ششم تا 50درصد برای دهك 

دهم نوسان دارد. 
تغییرات تورم ســاالنه در گــروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیــن 54.8درصد برای دهــك دهم تا 
59.3درصد برای دهك دوم در مردادماه 

نوسان داشته در حالی که کمترین نرخ 
تورم کاالهــای غیرخوراکی و خدمات 

به دهــك اول بــه میــزان 33درصد و فشار سنگين تورم خوراكی ها بر سفره فقرا
باالترین هم بــرای دهك دهم به میزان 
48.8درصد به ثبت رسیده است. به این 
ترتیب بیشترین فشار تورم خوراکی ها را 

فقیرترین ها تحمل می کنند. 

جدولنرختورمنقطهبهنقطهدرمردادبهتفکیکدهکها
تورمغیرخوراکیهاتورمخوراکیهاتورمنقطهبهنقطهدهک

43.258.436.1کلکشور
46.459.633.2دهکاول
46.259.134.4دهکدوم
45.2.5934دهکسوم
44.558.833.7دهکچهارم
43.858.833.8دهکپنجم
43.158.633.5دهکششم
42.758.534.2دهکهفتم
4258.234.5دهکهشتم
41.958.135.8دهکنهم
42.357.938.7دهکدهم
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با موافقت وزیر امــور اقتصادي و دارایي  بازار
احتماال از هفته آینده شيوه جدیدي براي 
رجيستري گوشي هاي موبایل مسافري 
با تعيين مهلت یك ماه به این افراد اجرایي مي شود كه 
زمينه كاهش مشكالت رجيستري و رشد عرضه گوشي 

در بازار را فراهم خواهد كرد.
به گزارش همشهري، مشكالت رجيستري گوشي هاي 
مســافري در مبادي ورودي كشــور موجب معطلي 
مسافران و غيرفعال شــدن برخي گوشي هاي وارداتي 
كه مراحل قانوني را طي نكرده بود شده است. عالوه بر 
آن شيوه قبلي رجيستري گوشي هاي موبایل مسافري 
موجب شد تا در سال گذشــته بيش از 4هزار گوشي 
مسافري وارداتي توســط برخي افراد و اتباع خارجي 
به دليل طي نكردن مراحل قانوني بــه هنگام ورود به 
كشــور غيرفعال شــود كه چانه زني براي رفع مشكل 
رجيستري این گوشي ها همچنان ادامه دارد. با دستور 
اخير وزیر امور اقتصادي و داریي به گمركات كشــور 
مقرر شده است تا به جاي الزام رجيستري گوشي هاي 
مســافري به هنگام ورود به كشور، مســافران مهلت 
یك ماهه اي براي پرداخت عوارض و رجيســتر كردن 
قانوني این گوشي ها داشته باشند تا ضمن جلوگيري 
از ازدحام مســافران خســته در برخي مبادي ورودي 
مانند فرودگاه ها، مسافران فرصت زماني مناسب براي 

رجيستر كردن این گوشي ها داشته باشند. 
به گفته فعاالن صنفي نيز این تغيير شيوه رجيستر كردن 
گوشي هاي مسافري زمينه رشــد عرضه گوشي هاي 
وارداتي به بازار و تسهيل طي شدن فرایند قانوني براي 
انجام این كار را فراهم خواهد كــرد و در صورت ثبات 
نرخ ارز و اهتمام بيشــتر وارد كننــدگان براي واردات 
و تصحيح نحوه توزیع گوشــي هاي وارداتي مي توان 
انتظار رشد عرضه، تثبيت و حتي كاهش قيمت برخي 
انواع گوشي هاي موبایل را داشت كه این روزها به دليل 
قيمت باال و كاهش قدرت خرید مشتریان زمينه افت 
تقاضا و تشدید ركود بازار گوشي تلفن همراه را فراهم 

كرده است.

دستور وزير اقتصاد به گمرك 
وزیر امور اقتصادي و دارایي پــس از بازدید از گمرك 
فرودگاه امــام خميني)ره( طي نامــه اي به رئيس كل 
گمرك ایران اعالم كرد كه باید فرایند واردات تجاري 
موبایل بدون نياز به مراجعه حضوري و صرفاً از طریق 
یــك درگاه غيرحضوري انجام شــود تا از تشــكيل 
صف هاي رجيســتري تلفن همراه و كاالهاي مشابه 
و یا مراجعه به ســامانه هاي مختلف جلوگيري شود. 
احســان خاندوزي افزود: در بازدید ميداني از گمرك 
فرودگاه امــام خميني)ره(، درخصوص رجيســتري 
 تلفن همراه شــكایات هموطنان از فرایند این موضوع 

مشاهده شد.
بررســي ها نشــان مي دهد دریافت عــوارض جهت 
رجيســتري تلفن همراه به روش فعلي موجب ایجاد 
فساد به دليل رانت انحصاري واردات شده و حق مسلم 
مسافرین را تضييع كرده است. از این رو مقتضي است 
با محوریت گمرك جمهوري اسالمي ایران، كارگروهي 
متشــكل از ســتاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات تشكيل و ظرف مدت 10روز فرایند 
مربوطه به نحوي تنظيم شود كه ثبت كليه تلفن هاي 
همراه مسافري به جز كاالهاي لوكس )كه مصادیق آن 
در كارگروه تعيين و اعالم مي شود( و نيز فرایند واردات 
تجاري این محصول بدون نيــاز به مراجعه حضوري و 
صرفاً از طریق یك درگاه غيرحضوري انجام و از تشكيل 
صف هاي رجيستري تلفن همراه و كاالهاي مشابه  یا 

مراجعه به سامانه هاي مختلف جلوگيري شود. 
همچنيــن ترتيبي اتخاذ شــود تا تلفن هــاي همراه 
مورد استفاده مسافرین )مستعمل( و یا هدیه هاي همراه 
مســافرین همانند كاالهاي تجاري قلمداد نشده و با 

كمترین تشریفات و سریع ترین زمان رجيستر شوند.

تسريع رجيستري گوشي موبايل 
معاون فنــي گمرك ایــران نيز با بيــان اینكه پس از 
دستور وزیر امور اقتصادي و دارایي مقرر شده تا ضمن 
هماهنگي با دستگاه هاي مربوطه، فرایند رجيستري 
به طور كامل از مبادي ورودي گمــرك حذف و كاماًل 
غيرحضوري انجام شود، گفت: بعد از اعمال تغييرات 
در فرایند رجيستري از ســال گذشته تا كنون اینگونه 
بود كه مســافر به هنگام ورود و قبل از خروج از مبادي 
ورودي، باید اطالعات اوليه تلفن همراه را ثبت مي كرد 
كه این كار توســط گمرك و از طریق باركدخوان در 
مدت زمان بســيار كوتاهي صورت مي گرفت و مابقي 
فرایند، غيرحضوري بود. با این حال در بررســي هاي 
صورت گرفته از ســوي گمرك ایران بــه این نتيجه 
رســيدیم كه موضوع در كارگروهي مطرح و با توجه 
به دستور وزیر اقتصاد بر حذف فرایندهاي زائد، همين 

فرایند نيز از مبادي ورودي حذف شود. 
مهرداد جمال ارونقي افزود: پس از تشكيل كارگروه و 
بررسي ابعاد موضوع تا پایان هفته جاري و تأیيد وزیر 
اقتصاد، این طرح از هفته آینده اجرایي مي شــود؛چرا 
كه فرایند كنوني طرح رجيســتري تلفــن همراه در 
مبادي ورودي موجب سردرگمي زیادي بين مسافران 
شده بود؛ به عنوان نمونه مسافر ساعت 4صبح به ایران 
مي رســيد و بدون اطالع داشــتن از لزوم رجيستري 
حضوري، پس از مدتي متوجه مي شد كه گوشي موبایل 
وارداتي او قطع شده است. پس از اینكه براي حل مشكل 
به گمرك مراجعه مي كرد باز هم موبایل وصل نمي شد؛ 
چرا كه گمرك در مبادي ورود اطالعات را احراز نكرده 
بود. او با بيان اینكه متأســفانه این فرایند نارضایتي و 
معطلي زیادي را براي مسافران به وجود آورده و موجب 
قطع شدن گوشي هاي موبایل  زیادي شده بود، گفت: 
پس از بازدید وزیر امور اقتصادي و دارایي از محل انجام 
فرایند رجيستري گوشي تلفن همراه، مقرر شد ضمن 
هماهنگي با دستگاه هاي مربوطه، فرایند رجيستري 
به طور كامل از مبادي وروي گمرك حذف شده و كاماًل 
غيرحضوري انجام شود؛ به شــكلي كه مسافر پس از 
مراجعه به كشور از داخل منزل به صورت برخط فرایند 

رجيستري را انجام دهد. 
معاون فني گمرك ایران تأكيد كرد، طرح رجيستري 

حذف نمي شود بلكه این طرح در مبادي ورودي حذف 
و مسافران از صفر تا صد فرایند رجيستري را به صورت 
برخط در داخل كشور انجام مي دهند و هر مسافر بعد 
از ورود به كشور بدون ارائه مشخصات در گمرك، مانند 
رویه قبلي، یك مــاه فرصت دارد تا با ورود به ســامانه 
نســبت به رجيســتري اقدام كند. هچنين هر مسافر 
مي تواند یك گوشي با خود آورده و با هر پاسپورت و كد 

ملي فقط یك گوشي رجيستر خواهد شد.

رشد عرضه و تثبيت قيمت گوشي 
ابراهيــم درســتي، رئيــس اتحادیه فروشــندگان 
دستگاه هاي صوتي، تصویري، گوشــي همراه و لوازم 
جانبي و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف كشور در 
گفت وگو با همشــهري در مورد تغييرات شيوه جدید 
رجيستري گوشــي تلفن همراه گفت: با اجراي شيوه 
جدید رجيســتري گوشــي هاي موبایل مسافري از 
هفته آینده، رجيستري گوشــي از گمركات به منازل  
و  به صورت آنالین منتقل می شــود و مسافران مهلت 
یك ماهه اي براي پراخت عوارض و رجيستري گوشي 
دارند و مشكالت قبلي رجيستري گوشي در گمركات 

مرتفع مي شود. 
ابراهيم درســتي با بيان اینكه تعيين مهلت یك ماهه 
براي رجيستري گوشي هاي مســافري و رایزني براي 
فعال شــدن 4هزار گوشــي غيرفعال مسافري زمينه 
رشــد عرضه، ثبات و حتي كاهش قيمت گوشــي در 
صورت تثبيت نرخ ارز را فراهم مي كند، افزود: بر اساس 
درخواست هایي كه اتحادیه براي تغيير نحوه رجيستري 
تلفن همراه داده بود، با دستور وزیر اقتصاد مقرر شده 
تا رجيستري گوشي هاي تلفن همراه در گمركات انجام 
نشود بلكه فرصتي یك ماهه به مســافران داده شود تا 
نسبت به رجيستري آنالین گوشي هاي وارداتي اقدام 
كنند و این شيوه رجيســتري احتماال تا هفته آینده 
اجرایي مي شــود. او گفت: با تغيير شيوه رجيستري، 
مسافران باید شماره سریال گوشي را در سامانه اعالم و با 
پرداخت حقوق گمركي آن را طي مدت حداكثر یك ماه 
رجيستر كنند. این در حالي است كه قبال باید فرایند 
زمانبر پرداخت حقوق گمركي و رجيســتري گوشي 
توسط مســافران در فرودگاه انجام مي شد اما از هفته 
آینده شــيوه جدید براي رجيستري همه انواع گوشي 
موبایل، تبلت و موبایل واره هاي سيم كارت خور اجرایي 
خواهد شد. درســتي افزود: مانع زدایي از رجيستري 
گوشي موبایل در گمركات كشور موجب افزایش عرضه 
گوشي به بازار مي شود با وجود این باید سهم بازار 300تا 
400وارد كننده رسمي گوشــي تلفن همراه افزایش 
یابد؛ چرا كه اكنون فقط 20شركت وارد كننده رسمي 
بيش از 75درصد سهم بازار گوشي تلفن همراه را تامين 
مي كنند و اگر تجار مشــكل تامين ارز و بوروكراسي 
نداشته باشــند، قادر به واردات تعداد بيشتري گوشي 
موبایل و رشــد عرضه آن در بازار خواهيم بود. نماینده 
وزیر صمت در اتاق اصناف كشور افزود: به وارد كنندگان 
نيز توصيه مي كنيم تا گوشي هاي وارداتي را به صورت 
سبدي به واحدهاي صنفي نفروشند تا این واحدها نيز 

قادر به نياز مشتري باشند. 
عالوه بر آن گوشي هاي وارداتي را در بين كسبه داراي 
پروانه كسب توزیع كنند و از عرضه گوشي به واسطه ها و 
دالل هایي كه با دریافت عمده گوشي به این شيوه داللي 
مي كنند، خودداري شود.  درســتي گفت: همچنين 
با اجرایي شــدن طرح افق از زماني كه شــركت هاي 
وارد كننده گوشي را وارد و به واحد صنفي مي دهند تا 
استفاده از آن توسط مصرف كننده آغاز شود، گوشي 
قابل رصد خواهد بود و دالل ها از بازار حذف مي شوند. 
اجراي این طرح به نفع مغازه دار و خریدار است. او افزود: 
اجراي طرح افق از سال گذشته به طور آزمایشي شروع 
شده و با دوســتان همتا و دیگران جلسه داشتيم كه 
اميدواریم با تكميل زیرساخت ها این طرح در نيمه دوم 
امسال اجرایي شود تا بسياري از مشكالت كنوني عرضه 
عمده گوشي هاي وارداتي توسط برخي وارد كنندگان 

به واسطه ها و دالل ها مرتفع شود.

قيمت دالر كه روز شنبه وارد كانال  دالر
28هزار تومان شــده بــود دیروز و 
به دنبال دستور رئيس جمهور براي 
تقویت ارزش پول ملي بــار دیگر به كانال 27هزار 
تومان برگشت. دیروز رئيس جمهور در نخستين 
جلســه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت به تيم 
اقتصادي ماموریت داد هرچه سریع تر، راهكارهاي 
تقویت ارزش پــول ملي را بررســي كند. برخي 
اطالعات نشــان مي دهد عقب نشيني قيمت دالر 

ناشي از افزایش عرضه ارز در بازار بوده است.
به گزارش همشهري، آمار ها نشان مي دهد قيمت 
هر دالر آمریكا از ابتداي خرداد تاكنون 25درصد 
رشد كرده و این سرعت رشد به ویژه بعد از برگزاري 
انتخابات ریاســت جمهوري افزایش یافته است. 
طبق این اطالعات، قيمت هــر دالر آمریكا از بعد 
از برگــزاري انتخابات ریاســت جمهوري تاكنون 
4500تومان معادل 19درصد افزایش یافته است؛ با 
این حال از روز شنبه با عبور قيمت دالر از محدوده 
28هزار تومان نگراني ها نسبت به افزایش قيمت 
دالر بيشتر شد و برخي كارشناسان حتي خواستار 
ارائه اظهارنظر هاي شــفاف تر از سوي مسئوالن 
اقتصادي دولت شدند. ســرعت رشد قيمت دالر 
در روز شنبه به حدي بود كه قيمت هر دالر آمریكا 
بعد از ورود به كانال 28هزار تومان به سرعت تا مرز 
28هزار و320تومان پيش روي كرد و گمانه زني ها 
را براي صعود تا محدود 30 تا 32هزار تومان تقویت 
كرد. اما روز گذشته بعد از آنكه رئيس جمهور به تيم 
اقتصادي ماموریــت داد ارزش پول ملي را تقویت 
كنند حجم عرضه ارز در بازار افزایش یافت و قيمت 
هر دالر آمریكا با نزول مواجه شد و دوباره به كانال 

27هزار تومان برگشت.

عقب نشيني قيمت دالر
 دیروز و یك روز بعد از آنكه قيمت هر دالر آمریكا 
وارد كانال 28هزار تومان شده بود با افزایش حجم 
عرضه در بــازار، قيمت در ابتدا تا ســطح 28هزار 
و20تومان نزول كرد و بعــد از ظهر با تداوم عرضه 
ارز در بازار، قيمت هر دالر آمریكا ابتدا به 27هزار 
و900تومان رسيد و بعد از آن تا محدوده 27هزار 
و600تومان عقب نشيني كرد. به دنبال آن قيمت 
هر دالر آمریكا در معامالت فردایي و هرات هم تا 
محدوده 27هزار و400تومان عقب نشيني كرد و 
قيمت درهم امارات كه مالكي براي ارزشــگذاري 
قيمت دالر به حساب مي آید تا 7500تومان كاهش 
یافت. برخي خبر ها حاكي از آن است كه به دنبال 
رشد قيمت دالر در بازار آزاد و دستور رئيس جمهور 
براي تقویت ارزش پول ملي، حجــم عرضه ارز از 
ســوي بانك مركزي افزایش یافته و بانك مركزي 
تالش كرده اســت با تزریق ارز به بازار، مانع رشد 
بيشتر قيمت دالر شود. برخي اطالعات دیگر نيز 
نشــان مي دهد كه افزایش حجم مبادالت ارزي 
صرافي هــاي داخلي با صرافي هاي هــرات نيز در 

افزایش عرضه بي تأثير نبوده است.
 از 10روز پيش به دليل تصرف هرات توسط طالبان 
بازار مباالت ارزي هرات به حالت تعطيل در آمده 
بود، اما به دنبال مذاكره وزارت امور خارجه با طالبان 
قرار بود بازار مبادالت ارزي هرات به حالت عادي 
در بياید. همه اینها در حالي است كه روز گذشته 
انتشــار یك خبر نيز روي بازار ارز تأثير گذاشت و 
حتي منجر به افزایش فروش و رشد عرضه در بازار 
شد. در مبادالت روز گذشته برخي اخبار تأیيد نشده 
حكایت از آن داشــت كه آمریكا پيش شرط هاي 
ایران براي ادامه مذاكرات هسته اي را پذیرفته است 
و قرار اســت به زودي مذاكرات از سر گرفته شود؛ 
هرچند هيچ یك از مقامات دو طرف نسبت به این 
خبر واكنشي نشان ندادند و اطالعات موجود نشان 
مي دهد كه این خبر جعلي است و با هدف تأثير بر 
بازار ارز منتشر شده اســت، اما انتشار همين خبر 

كافي بود تا حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد
.

آينده دالر
آنطور كه تحليلگران مي گویند این احتمال وجود 
دارد كه قيمت هــر دالر آمریــكا در كوتاه مدت 
تحت تأثير سياست هاي كنترلي دولت جدید براي 
مدت كوتاهي با نزول مواجه شــود، اما با توجه به 

متغيرهاي اقتصادي خيلي نمي توان انتظار داشت 
كه قيمت دالر با نزول هاي عميقي مواجه شــود 
چرا كه هيچ یك از متغير هــاي كالن اقتصادي از 
كاهش قيمت دالر پشتيباني نمي كنند. تحليلگران 
تكنيكي بر این باورند كه قيمت دالر فقط مي تواند 
تا مرز 26هزار تومان كاهش داشــته باشد و نباید 
انتظار داشت كه قيمت دالر بيش از این نزول كند. 
اقتصاددانان نيز بر ایــن باورند كه عواملي ازجمله 
كسري بودجه شدید دولت و رشد نقدینگي مانع 
از كاهش تورم خواهد شــد و چون تورم به عنوان 
یكي از مهم ترین متغيرهاي اثرگذار بر ارزش پولي 
كاهش پيدا نخواهد كرد نمي توان انتظار داشت كه 
قيمت ارز در ميان مدت و بلندمدت با نزول مواجه 
شود. به زعم آنها عامل مهم دیگري كه سرنوشت 
قيمت دالر را در روز هاي آینده مشــخص خواهد 
كرد مذاكرات هسته اي در وین است كه مي تواند با 
تشدید تحریم ها یا كاهش اثرات آن جریان ورود ارز 
را به كشور تسهيل كند و منجر به تقویت ارزش پول 
ملي شود. مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني 
تهران، دیروز در همين باره تویيت كرد: قيمت دالر 
در یك ماه گذشته حدود 3 هزار تومان افزایش یافته 
اســت. فقط خبرهاي خوش از شروع دیپلماسي 
قوي دولــت و مذاكرات، لغو تحریم ها، بازگشــت 
ارزهاي بلوكه شــده و نگاه مثبــت به عضویت در 
FATF مي تواند بازارها و فعاالن اقتصادي را به آینده 
اميدوار كند. به گفته خوانساري ثبات، اصلي ترین 

نياز اقتصاد ایران است.
ميثم رادپور، تحليگر اقتصــادي هم در این باره در 
كالب هاوس گفت: بانك مركــزي نه ذخایر ارزي 
پيشين را دارد و نه امكانات گذشــته را. دولت در 
سال هاي گذشته حتي از طریق شعبه بانك ملي 
در دوبي حواله ارزي مي فروخت، اما در شــرایط 
فعلي دیگر ایــن امكان را هم نــدارد و در بهترین 
حالت باید از خصولتي هــا و خصوصي ها بخواهد 
ارزشان را بفروشند. او با بيان اینكه تمام تصميمات 
بانك مركزي در شرایط كنوني محدودكننده بوده 
اســت، اضافه كرد: راه اندازي ســامانه نيما و بازار 
متشكل ارزي و... همگي تالش هایي محدودكننده 
تلقي مي شوند. رادپور تأكيدكرد: در ضمن مشكل 
توليد در ایران نيز حل نشــده اســت و در نتيجه 
حتي امضاي برجام اوليــه نيز قيمت ارز را چندان 
تغيير نداده؛ چراكه ساختار اقتصادي ایران، خود 
را به قيمت ارز تحميل مي كند. او ادامه داد: حجم 
فروش اوراق بدهي محدود بوده و فروش نفت نيز 
زیر عالمت سؤال بزرگي اســت و مسئله ركود با 
امضاي برجام نيز حل نمي شــود، چرا كه باید این 
محيط احساس آرامش كند تا مسئله ركود برطرف 
شود. این كارشــناس اقتصادي درباره پيش بيني 
قيمت ارز تصریح كرد: فكر مي كنم انتظار كاهش 
قيمت ارز منطقي نيســت؛ چراكه كسري بودجه 
مشكل حل نشــده اقتصاد ایران است. به گزارش 
همشــهري، برخي فعاالن بازار هــم اعتقاد دارند 
سيگنال هاي اقتصادي كه دولت سيزدهم منتشر 
مي كند به گونه اي نيســت كه بتواند بر بازار ها اثر 
ملموسي داشته باشد و برنامه هاي اعالم شده براي 
مهار تورم و رشد توليد كافي نيست و این سياست ها 
حتي مي تواند انتظارات تورمــي را افزایش دهد و 
منجر به افزایش قيمت ارز شود. همه اینها در حالي 
است كه با حضور برخي منتقدان FATF در دولت 
جدید همه منتظر هســتند كه ببينند سرنوشت 

ایران در این زمينه چه خواهدشد.

رئيس جمهورخواستارتقویت ارزش پول ملي شداجراي شيوه تازه رجيستري موجب تسهيل روند قانوني واردات گوشي هاي مسافري و رشد عرضه این كاال به بازار مي شود
عقب نشيني دالر به كانال 27هزار تومانمانع زدايي بازار موبايل با تغيير شيوه رجيستري ماهي ثابت ماند، ميگو گران شد

قيمت ماهي در ميادیــن ميوه و تره بار براي دومين ماه  تره  بار
پياپي ثابت ماند.

به گــزارش همشــهري، نرخنامــه جدید ســازمان 
ميادین ميوه و تره بار شهرداري تهران نشــان مي  دهد قيمت بيشتر 
ماهي هاي پرفروش در غرفه هاي ماهي ميادین ثابت مانده و نسبت به 
نرخنامه هاي پيشين تغييري نداشته است. در نرخنامه جدید كه از 
روز گذشته الزم االجراست تنها قزل آالي رنگين كمان افزایش قيمت 
داشته كه از 59.900 به كيلویي 64هزار تومان رسيده و نرخ دیگر انواع 

ماهي ثابت مانده است. 
 نرخنامه جدید همچنين از افزایــش 15 تا 20درصدي قيمت ميگو 
حكایت دارد. بر این اســاس هر كيلوگرم ميگوي منجمد دریایي بر 
اســاس ســایز آن بين 115تا172هزار تومان قيمت خورده كه در 
نرخنامه قبلي حدود قيمت 99تا150هــزار تومان بود. ميگوي تازه 

دریایي هم هر كيلو بين 80تا85 قيمت خورده است.
براساس نرخنامه ميادین، ماهي شير خليج فارس با قيمت هر كيلوگرم 
118تا132هزار تومان گران ترین ماهي عرضه شده در ميادین است 
و راشــگو با قيمت 110تا126هزار تومان در رده بعــدي قرار دارد. 
حلوا ســياه با قيمت 98تا108هزار تومان، شوریده با قيمت هر كيلو 
98تا105هزار تومان و بچه شــير با قيمت هر كيلو 99 تا 109هزار 
تومان دیگر ماهي هاي باالي یكصد هزار تومان ميادین هستند.  سوف، 
قزل آالي رنگين كمان، سرخو، سنگســر طالیي، شانك، كوتر، قباد، 
كفشك، گيش مقوا و هامور نيز ماهي هایي هستند كه با قيمتي بين 
50 تا 100هزار تومان عرضه مي شوند. قيمت ماهي در فروشگاه هاي 

پروتئيني 2 تا 4برابر قيمت ميادین است. 
هم اكنون هر كيلوگرم ماهي حلواي سفيد در فروشگاه هاي محصوالت 
پروتئيني حدود 400هزار تومان، سرخو بين 250تا300هزار تومان، 
شوریده 250تا310هزارتومان، حلواي سياه حدود 200هزار تومان، 
راشگو 320هزار تومان، قباد 175هزار تومان و سارم 100هزار تومان 

به فروش مي رسد.

قيمت بعضي انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار تهران  )تومان(
قيمت هركيلومشخصاتنوع ماهي

75.۰۰۰باالي ۸۰۰ گرمسوف شمال
5۱.۰۰۰بين يك تا ۱.5 كيلوگرمآمور پرورشي

۳۱.۰۰۰بين ۲ تا ۳ كيلوگرمبيگ هد پرورشي
۳۰.۰۰۰باالي ۱.5 كيلوگرمفيتوفاگ پرورشي

4۲.۰۰۰باالي ۱.5 كيلوگرمكپور پرورشي
64.۰۰۰باالي ۳۰۰ گرمقزل آالي رنگين كمان پرورشي

۱۰9.۰۰۰با سر و دم – بين يك تا ۳ كيلوگرمشير پرورشي)بچه شير(
۱۱۸.۰۰۰با سر و دم- باالي ۳ كيلوگرمشير خليج فارس
۳7.۰۰۰بين يك تا ۱.5كيلوگرمكپور پرورشي

۳۸.۰۰۰باالي ۲۰۰ گرمبياح
۱۰۸.۰۰۰باالي يك كيلوگرمحلوا سياه

95.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمسرخو اصل
۸۲.۰۰۰باالي يك كيلوگرمسنگسر طاليي

۱۰5.۰۰۰باالي 7۰۰ گرمشوريده
9۰.۰۰۰بين 7۰۰ گرم تا يك كيلوگرمقباد

۸9.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمهامور
۱۲6.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمراشكو

سويا دوباره كمياب شد

گراني گوشت قرمز و روي آوردن بسياري از خانواده ها  سوپرماركت
به استفاده از پروتئين سویا به جاي گوشت چرخ شده، 
باعث شده سویا براي چندمين بار طي یك سال گذشته 

در سوپرماركت هاي بعضي مناطق تهران كمياب شود.
به گزارش همشــهري، تابستان ســال گذشته نيز شــكایت هایي 
درباره كمياب شــدن این محصول در سوپرماركت ها به گوش  رسيد 
كه همشــهري در همين ستون در قالب گزارشــي به آن پرداخت و 
حاال دوباره ســوپرماركت ها از تقاضاي باال براي سویا و اتمام سریع 
موجودي شان خبر مي دهند. این در حالي است كه قيمت این محصول 
نيز در فاصله كمتر از یك ســال بيش از دوبرابر شده و هر كيلو سویا 
55هزار تومان قيمت دارد. هم اكنون بسته هاي 250گرمي سویا در 
سوپرماركت ها بين 13تا15هزار فروخته مي شود درحالي كه هر بسته 
500گرمي ماكاروني نصف این قيمت را دارد. سویا مدت هاست كه براي 
بسياري از خانواده هاي كم درآمد به عنوان جایگزیني براي گوشت قرمز 

استفاده مي شود. 
تا پيش از امسال گوشت گوساله به عنوان گوشتي ارزان تر نسبت به 
نوع گوسفندي مورد توجه خانوارهایي با درآمد پایين تر بود اما امسال 
روند پرشتاب افزایش قيمت گوشت گوساله دسترسي به آن را سخت 
كرده و سویا بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.  سویا در بعضي 
از غذاها مثل ماكاروني، كتلت، شامي و دیگر غذاها استفاده مي شود و 
افزایش گرایش به مصرف این كاال باعث تنوع در توليد نيز شده است. 
محصوالت متنوعي از قبيل ســویاي خورشتي طعم دار با طعم هاي 
دودي، زعفراني، جوجه، كباب و ساده در سال هاي اخير توليد شده 
و مشــتري هاي خود را پيدا كرده اســت. نيمه اول سال گذشته هر 
بسته 250گرمي ســویا 2.400تومان قيمت داشت و این محصول 
پروتئيني با وجود قيمت 13.500توماني كنوني آن هنوز از دیگر انواع 
پروتئين ارزان تر است. بيشتر انواع سویا در فروشگاه هاي آنالین هم 

ناموجود هستند.

قيمت فروش بعضي از انواع سويا در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

۲5۰۱۳.5۰۰ گرميهمدل
۱۸۰۸.5۰۰ گرميپادمهر
۲5۰9.۸۰۰ گرميچرين
۲۰۰6.5۰۰گرمداله

7.9۰۰زعفراني- ۱۰۰ گرمتريفه
۲۸۰۱4.5۰۰ گرميكراليچين
۲5۰۱۳.5۰۰ گرميزرين دانه
۲5۰۱7.9۰۰ گرمي- بسته دوتاييدوليتل
۲۰۰۲9.4۰۰ گرمي- ۳ عددي۱۲5

۳۰۰۱9.5۰۰ گرمترخينه
۲۰۰9.۸۰۰ گرممهماندوست

دیروز و درحالي كه انتظار مي رفت روند  بورس
صعودي شاخص كل بورس تهران ادامه 
یابد، در ساعات پایاني معامالت، شاخص 
كل بورس تهران با افت مواجه شــد. این نزول با افت 
قيمت دالر و بازگشــایي و ابطال معامــالت یكي از 

بزرگ ترین شركت هاي بازار سهام همزمان بود.
به گزارش همشهري، روند صعودي شاخص كل بورس 
تهران كه خرداد ماه امســال آغاز شده است همچنان 
ادامه دارد و روز شنبه شاخص كل بورس تهران توانست 
به دنبال عبور قيمت دالر از مــرز 28هزار تومان یك 
مرز مقاومت مهم را فتح كند و از محدوده یك ميليون 
 و540هزار واحــد عبور كند، اما دیــروز با وجود آنكه 

شــاخص كل در ابتداي صبح با قدرت شروع به رشد 
كرده و تا ســاعت11 نزدیك به 10هزار واحد افزایش 
یافته بود در نهایت در پایــان مبادالت، با 2هزارو356 
واحد كاهش مواجه شــد و به یك ميليون  و573هزار 
واحد رســيد. با وجود این نزول دیــروز ارزش روزانه 
معامالت بازار سهام براي نخستين بار در سال جاري 
به 26هزار ميليارد تومــان و ارزش معامالت خرد هم 
به 11هزار و277ميليارد تومان رسيد كه این باالترین 
ميزان معامالت خرد از اسفند سال قبل تاكنون است. 
حجم معامالت روزانه یكي از مهم ترین نماگر هاي بازار 
سهام است كه نشــان مي دهد آیا رشد شاخص هاي 
بورس از پشــتوانه واقعي برخوردار است یا خير. این 

اطالعات همچنين نشان مي دهد كه از سه شنبه هفته 
قبل تاكنون سهامداران حقيقي نزدیك به 800ميليارد 
تومان نقدینگي تازه وارد بازار سهام كرده اند. اما با وجود 
رشد ارزش روزانه معامالت، دالیل دو نيمه متفاوت در 
بورس و رشــد بورس در ابتداي صبح و سپس كاهش 

شاخص بورس در ساعت هاي پایاني چه بود؟

بازگشايي يك نماد مهم و افت دالر
آمار ها نشان مي دهد نزول شاخص بورس در مبادالت 
روز گذشته درست از زمان شروع نزول قيمت دالر در 
ساعت هاي پایاني معامالت آغاز شد. طبق این اطالعات، 
شاخص بورس تهران درست از لحظه اي كه قيمت دالر 

از مرز 28هزار و300تومان شروع به عقب نشيني كرد با 
افت مواجه شد و همزمان با سقوط قيمت دالر به كانال 
27هزار تومان، روند نزولي بورس تشــدید و منجر به 
افزایش صف هاي فروش سهام از سوي سهامداران شد. 
این موضوع گمانه زني ها را در مورد تداوم روند نزولي 
شاخص بورس در روز هاي آینده بيشتر كرده است، با 
این حال برخي تحليلگران بر ایــن باورند كه احتمال 
نزول قيمت دالر به كمتر از 26هزار تومان وجود ندارد؛ 
در نتيجه نمي توان انتظار داشت روند نزولي شاخص 
بورس چندان دامنه دار شود و احتماال این روند نزولي 
منطبق بر قيمت دالر ظرف چند روز به پایان خواهد 
رســيد. این اما همه دليل روند نزولي شاخص بورس 

با وجود رشد صبحگاهي، شاخص كل بورس تهران دیروز با 2هزار و356 واحد افت به  كار خود پایان داد2نيمه متفاوت در بورس

   نياز ساالنه بازار به 15ميليون دستگاه گوشي موبايل
ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصويري، گوشي همراه و 
لوازم جانبي گفت: حدود 4هزار دستگاه گوشي تلفن همراه كه توسط مسافران يا اتباع خارجي 
وارد و عوارض گمركي آن نيز پرداخت شده بود بعد از يك ماه قطع شد كه با نامه نگاري اتحاديه 
از مسئوالن درخواست كرديم تا تعدادي از نمونه سريال هايي كه افراد با يك پاسپورت تنها 
يك گوشي وارد كرده بودند را ارسال كنيم كه  مشكل اين گوشي ها حل شود و اين موضوع 

مورد موافقت قرار گرفته است. درستي تأكيد كرد، مقرر شده تا اتحاديه نمونه شماره سريال گوشي هاي وارداتي را ارائه كند 
تا مشكل رجيستري يك گوشي كه  افراد با يك پاسپورت سالي يك بار از مبادي قانوني وارد كرده اند حل شود. با انجام اين 
كار مشكل تعداد زيادي از كسبه و مصرف كنندگان نيز حل خواهد شد. حداقل حدود نيمي از اين گوشي ها مربوط به اتباع 
خارجي و حدود 2هزار گوشي نيز مربوط به مسافران است. به گفته نماينده ويژه وزير صمت در اتاق اصناف كشور، نياز ماهانه 
بازار به گوشي موبايل يك الي يك ميليون و200هزار دستگاه است اما در ايامي مانند عيد و تابستان اين نياز بيشتر مي شود 
كه با اين روند مصرف ساالنه گوشي موبايل به 14تا 15ميليون دستگاه مي رسد؛ چرا كه برخي افراد نيز يك يا چند گوشي 
دارند. او افزود: شيوع كرونا، دوركاري و تدريس آنالين نيز نياز به گوشي هاي هوشمند و تبلت را افزايش داده  و بر اين اساس 
بايد در زمينه رجيستري اينگونه محصوالت مانع زدايي شود كه از اقدام اخير وزير اقتصاد تشكر مي كنيم. درستي با اشاره 
به تأثير پذيري كم بازار گوشي موبايل از افزايش اخير نرخ ارز، گفت: به دليل اشباع بازار و قيمت هاي باال، افزايش اخير نرخ 
ارز تأثير چنداني بر افزايش قيمت ها در بازار گوشي تلفن همراه نداشته است؛ در واقع بازار گوشي موبايل به دليل باال بودن 
قيمت ها راكد است و وقتي قيمت ها باال و ركود وجود داشته باشد، خريدار كمتر مي شود. با وجود اين اميدواريم قيمت دالر 
به ثبات برسد تا خريد گوشي و تبلت براي همه افراد آسان تر شود اما در صورتي كه وارد كننده بخواهد با دالر كنوني گوشي 

وارد كند، قيمت بسياري  از گوشي هاي موجود در بازار كه با دالر قبلي وارد شده نيز افزايش خواهد يافت.

   رئيسي: پول ملي تقويت شود
نخستين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز يكشنبه )ديروز( با حضور اعضاي جديد برگزار شد. در اين 
جلسه رئيس جمهور تيم اقتصادي دولت را مكلف كرد، درخصوص كنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوري و 
سازمان يافته انجام دهد؛ به نحوي كه مردم اثرات آن را در زندگي خود احساس كنند و اطمينان يابند كه دولت 
در اين زمينه اهتمام الزم را به كار گرفته است. رئيسي همچنين به تيم اقتصادي دولت مأموريت داد: با استفاده از 
تجربه ها و ديدگاه هاي نخبگان هرچه سريع تر بودجه دولت و راهكارهاي تقويت ارزش پولي را بررسي و ارائه كند. 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به 10محور مهم اقتصادي مطرح شده در رهنمودهاي مقام معظم رهبري تصريح 
كرد: پيوند نزدن مشكالت اقتصادي به مذاكرات هسته اي و نتايج آن بايد همواره مورد توجه همه اعضاي دولت 
به ويژه ستاد هماهنگي اقتصادي قرار بگيرد و بايد محور اصلي در تصميم گيري ها ظرفيت هاي داخلي و تكيه بر 

نيروهاي فعال و جوان و آماده به كار باشد.

تعييــن مهلت یــك ماهــه براي 
رجيستري گوشــي هاي مسافري 
و رایزني براي فعال شــدن 4هزار 
گوشي غيرفعال مسافري زمينه رشد 
عرضه، ثبات و حتي كاهش قيمت 
گوشي درصورت تثبيت نرخ ارز را 

فراهم مي كند

در مبادالت دیروز و ثبت دو نيمه متفاوت نبود. دیروز 
همچنين در پایان مبادالت، نماد پاالیشگاه بندرعباس 
كه با نماد شبندر در بورس شناخته مي شود بعد از ماه ها 
و بعد از انجام افزایش سرمایه باز شد. برخالف انتظار با 
بازگشایي نماد این شــركت، حجم تقاضا براي خرید 
سهام پاالیشــگاه بندرعباس یكباره افزایش یافت و از 
مرز 320ميليون سهم فراتر رفت كه این موضوع منجر 
شد تا ميزان رشد قيمت ســهام این شركت در زمان 
بازگشایي با توجه به آنكه محدودیتي در روز نخست 
بازگشایي وجود ندارد به 100درصد برسد. با افزایش 
شدید قيمت سهام این شــركت، ناظر بازار سهام نيز، 
معامالت را تأیيد نكرد و در نهایت معامله اي روي سهام 
این شركت كه ماه هاست نمادش در بورس بسته است 
انجام نشد. تأیيد نشدن این معامالت منجر به اعتراض 

سهامداران این شركت شد. 



2   دوشنبه 8 شهریور 1400    شماره  8301 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

 بيماران مبتال به كرونا این روزها مشــكالت 
بســياري پيش رو دارنــد؛ جــدا از روند كند گزارش

واكسيناسيون، كمبود دارو، سرم و اكسيژن جان 
آنها را به شكلي جدي تهدید مي كند. شاید بتوان جایگزیني 
براي دارو یا ســرم پيدا كرد، اما نفس كه به قول سعدي ممد 
حيات است، جایگزیني جز اتصال به دستگاه اكسيژن ندارد و 
كمبود آن می تواند به مرگ بيمار منتهي خواهد شــد.  حاال 
كمبود دســتگاه هاي اكسيژن ساز و كپســول هاي اكسيژن 
مشكالت زیادي را به وجود آورده است  و در تعدادی از استان ها 
باعث شده خانواده های بيماران راهی صف های خرید و پركردن 

كپسول اكسيژن شوند.
به گزارش گروه ایرانشهر، چنين كمبودي بار اضافي بر دوش 
مردمي است كه با ترس از كرونا روزگار مي گذرانند، در انتظار 
نوبت واكسن هستند و درصورت بيماري باید هزینه گزاف تهيه 
داروهاي نه  چندان مؤثر وارداتي را هم تامين كنند یا حتي اگر 
بيمار نباشند، عضوي از كادر درمان هستند كه درصورت نبود 
اكسيژن باید مرگ بيمارانشان را نظاره گر باشند و مایوس از 

نجات بيمارانشان فرسوده تر از پيش شوند.
هم اكنون حداقل 8اســتان با این مشــكل مواجه هستند؛ 

به طوري كــه در گيــالن، اصفهان، 
خراسان شــمالي، همدان، خراسان 
رضــوي، چهارمحــال و بختياري، 
كرمانشــاه و قم كمبود اكسيژن به 
مرحله حــاد رســيده و گاهي نياز 
بيمــاران با كمك  خيــران و برخی 

نهادها  تامين مي شود.

كمبود اكسيژن در خراسان شمالي
همين چند روز قبل بود كه سيداحمد 
هاشمي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
خراسان شــمالي از مشكل تامين 
اكسيژن براي بيماران بيمارستان هاي 

هاشمي رفســنجاني و امام حسن)ع( این اســتان خبر داد؛ 
مشكلي كه به گفته او، با وجود نصب 2دستگاه اكسيژن ساز 

جدید هنوز باقي است.
معاون درمان علوم پزشــكي خراسان شمالي وضعيت فعلي 
بيماري كرونا در این اســتان را فوق بحراني ارزیابي مي كند و 
به همشهري مي گوید: در موج هاي قبلي حداكثر 350بستري 
داشــتيم، اما در این مــوج، با اینكه تعــداد تخت هاي فعال 
1040مورد است، 1200بيمار كرونایي در بيمارستان هاي 
استان بستري هستند. از سوي دیگر، هر روز 400بيمار به شكل 
سرپایي درمان مي شوند كه این تعداد هم، بار زیادي بر دوش 

كادر درمان مي گذارد.
قاسم بياني با بيان اینكه بيمارستان هاي هاشمي رفسنجاني 
و امام حسن)ع( در ســال 96راه اندازي شده اند و همان زمان 
براي هریك از آنها اكسيژن ســاز هم نصب شــد، مي افزاید: 
هم اكنون در بيمارستان هاشمي 230نفر و در بيمارستان امام 
حسن)ع( 335نفر بستري هستند و به همين دليل باكمبود 

مواجه شده ایم.
وي با بيان اینكه در هر دو بيمارستان هرجا امكان استفاده از 
دستگاه اكسيژن ساز است، بيماري بستري شده، مي گوید: در 
روزهاي گذشته در این 2 بيمارستان چندبار دچار افت اكسيژن 
شــدیم و براي جبران این وضعيت از دستگاه كمك تنفسي 
»باي پپ« اســتفاده كردیم تا بيماري آسيب نبيند. درحال 
حاضر هم یك دستگاه 600ليتري اكسيژن ساز قرار است نصب 
كنيم. البته در هر بخش یا هر اتاق بيمارســتان كپسول هاي 
اكسيژن هم وجود دارد كه درصورت قطع دستگاه  اكسيژن ساز 
یا پيش آمدن مشكالت دیگر، بيمار موقتا به آنها وصل مي شود.

بياني كار این روزهاي علوم پزشكي خراسان شمالي را مدیریت 
نقطه به نقطه مي نامد و ادامه مي دهد: آمار بيمارستان ها و ميزان 
بستري و مرخصي آنها 4بار در روز بررسي مي شود تا بتوانيم 

وضعيت و كمبودها را مدیریت كنيم.

تامين اكسيژن از تهران و اصفهان براي گيالن
بيمارستان هاي گيالن هم در روزهاي اخير با كمبود اكسيژن 
مواجه شــده اند. وجود 2هــزار بيمار بســتري كرونایي در 
بيمارستان هاي استان نياز به كپسول اكسيژن یا دستگاه هاي 
اكسيژن ساز را بيش از پيش كرده است و در نتيجه، برخي از 
گروه هاي خير و مردمي و نيز سپاه پاسداران براي تهيه كپسول 

اكسيژن همت گماردند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي گيالن با بيان اینكه ظرفيت 
توليد اكسيژن در گيالن محدود است به همشهري مي گوید: با 
وجود فعاليت 2كارخانه توليد اكسيژن مایع در استان، از تهران 

و اصفهان نيز براي بيماران كرونایي اكسيژن وارد مي كنيم.

انــوش دهنادي مقــدم با بيــان اینكه 11اكسيژن ســاز به 
بيمارستان هاي گيالن اضافه شده است، مي افزاید: در پيك 
پنجم كرونا 9اكسيژن ســاز با ظرفيت 600ليتري و 3مخزن 
اكســيژن با ظرفيت 20تن در بيمارســتان هاي اســتان به 

بهره برداري رسيده است.
با این حال و در شرایطي كه به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن 2اكسيژن ساز و چند مخزن اكسيژن با كمك خيران، 
سپاه قدس گيالن و وزارت بهداشت تهيه و در بيمارستان هاي 
گيالن نصب شده اســت، اما همچنان نياز به تهيه كپسول 

اكسيژن در گيالن وجود دارد.
ارسالن ساالري با بيان اینكه با كمك سپاه قدس گيالن، بسيج 
و خيران 500كپسول اكسيژن تهيه شــده است، مي گوید: 
200كپسول به بيمارستان هاي گيالن تحویل و 300كپسول 

دیگر تا چند روز دیگر وارد مي شود.

كمبود اكسيژن در ساير استان ها 
كمبود اكســيژن در بيمارســتان ها، مراكز تامين كپسول 
اكسيژن و همچنين در ميان بيماران بســتري در منزل در 
استان هاي دیگر نيز وجود دارد. اردبيل یكي از این استان هاست 
و گرچه دیرتــر از مناطق دیگر، وارد 
موج پنجم كرونا شد، اما اكنون شرایط 
ابتال و بستري در این استان بحراني 
است. هرچند روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشكي اردبيل موضوع كمبود 
اكسيژن در این استان را انكار مي كند، 
اما آنطور كه شهرام حبيب زاده، رئيس 
دانشــگاه علوم پزشــكي و خدمات 
بهداشــتي و درمانــي اردبيل گفته 
است، وضعيت بحراني شيوع كرونا 
در اردبيل ادامه دارد. شمار مبتالیان 
جدید و بستري نســبت به ماه قبل 
بيش از 8برابر شده و در این شرایط 
استان در زمينه تخت، پرستار و اكسيژن كافي مشكل جدي 
دارد. چهارمحال و بختياري هم مشــكالت خاص خود را در 
زمينه تامين اكسيژن دارد و به گفته معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي شهركرد، به دليل افزایش بيماران مبتال به كرونا، 
مراكز درماني اســتان مانند بيمارستان هاي هاجر و كاشاني 
شهركرد و بيمارستان سيدالشهدا)ع( فارسان با كمبود كپسول 

اكسيژن سيار روبه رو هستند.
در اصفهان هم  بيمارستان اميرالمومنين)ع( شهرستان شهرضا 
با كمبود اكسيژن براي بيماران كرونایي مواجه است و آنگونه 
كه رئيس این بيمارستان مي گوید درمان 150بيمار كرونایي 
بستري در این بيمارستان به جز كمبود اكسيژن با كمبودهاي 

دارویي و نيروي انساني به سختي انجام مي شود.
به گفته سيدمهدي دیباجي، هم اكنون از 200تخت بيمارستان 
اميرالمومنين)ع( شهرضا 160تخت در حال مصرف اكسيژن 
هســتند و امكانات فعلي جوابگوي بيماران نيست. درواقع 

بيمارســتان ها زماني ساخته شده 
كه ویروس كرونایي وجود نداشــته 
و اكسيژن ســاز بــراي آن زمــان 

درنظرگرفته شده است.
خراسان رضوي به نوعي دیگر مشكل 
اكسيژن دارد. در این استان تشكيل 
صف تقاضاي گاز اكسيژن در مشهد 
بيماران را نگران كرده اســت. با این 
حال به گفته جواد خزایي، سرپرست 
سازمان صمت خراسان رضوي 2واحد 
توليد گاز اكســيژن در مشهد وارد 
چرخه توليد شــده اند تا این مشكل 

رفع شود.
به گفتــه او، در این اســتان بيش از 

800كپسول اكســيژن از طریق خيران بخش خصوصي به 
دانشگاه علوم پزشــكي مشهد اهدا شده اســت تا بخشي از 

مشكالت این استان حل شود.

تجربه كمبود اكسيژن
موج پنجم كرونا در مازندران هم مانند استان هاي ذكرشده، 
همه ركوردهاي آماري مرتبط با دوران شــيوع كوویدـ19را 
شكست. از مجموع بستري شدگان و بيماران بدحال تا تعداد 
مرگ هاي ناشي از ابتال به كرونا همگي در 2ماه اخير با افزایش 
بيش از دو برابري نســبت به 4موج قبلي این بيماري مواجه 
شدند. درنتيجه فشــاري كه بر كادر درمان و زیرساخت هاي 
بيمارستاني این استان وارد شد به مراتب بيشتر از همه موج هاي 

قبلي این بيماري بود.

یكي از مهم ترین چالش ها نيز فشار بر سيستم  اكسيژن رساني 
بيمارســتان هاي مازندران بود. تعداد بيماران بستري شده 
نيازمند اكسيژن در بيمارستان هاي مازندران به حدي زیاد 
شده كه در برخي بيمارستان ها با وجود افزایش زیرساخت هاي 
تأمين اكسيژن طي یك سال اخير، باز هم این كمبود احساس 
مي شود و این وضعيت نه تنها براي بيماران مشكل ایجاد كرده، 
بلكه كادر درمان را نيز در شــرایط بحراني و پراضطرابي قرار 

داده است.
رئيس یكي از بيمارستان هاي مركز مازندران طي روزهایي كه 
موج پنجم كرونا در حال ثبت بيشترین آمارها بود، این اضطراب 
و نگراني را به طور مستقيم در مواجهه با كودكي كه از او خواسته 
بود به پدرش اكســيژن وصل كند، درك كــرد. او مي گوید: 
»پسري 8ساله در بيمارستان به سمتم دوید. كمربندم را گرفت 
و دائم از من مي خواست تا به پدرش كه سخت نفس مي كشيد، 
ماسك اكسيژن وصل كنيم. دقایقي بود كه با كمبود اكسيژن 
مواجه شده بودیم. نتوانستم خواسته اش را برآورده كنم. شب 
را با گریه از این ناتواني گذراندم. فــرداي آن روز با همكارانم 
مقداري پول روي هم گذاشتيم و به سهم خودمان یك كپسول 
براي بيمارستان خریدیم.« نياز مبرم بيمارستان هاي مازندران 
به اكســيژن موجب شده اســت كه اعتبار ویژه اي طي چند 
هفته اخير براي خرید دستگاه هاي اكسيژن ساز به این استان 

اختصاص یابد.
سيدعباس موسوي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران هم 
در گفت وگو با همشهري مي گوید: شرایط  بحراني موج پنجم 
كرونا در مازندران نگراني هاي زیادي را ایجاد كرده بود كه این 
وضعيت موجب شــده توجه ویژه اي به مازندران در شرایط 

دشوار پيش آمده شود.
وي از افزایش3برابــري ظرفيــت توليــد اكســيژن در 
بيمارستان هاي مازندران خبر مي دهد و مي افزاید: با تجهيز 
10بيمارستان استان ازجمله بيمارستان هاي امام خميني )ره( 
فریدونكنار، شهيد بهشتي نوشــهر و امام حسين)ع( نكا در 
هفته هاي اخير به دستگاه اكسيژن ساز این مشكالت رفع شد.

ندا قرباني، یكي از شــهروندان گيالني هم كه مادرش دچار 
بيماري كرونا شده است به همشهري مي گوید: مادرم را طبق 
دستور پزشك در خانه قرنطينه كردیم، اما بعد از چند روز به 
اكسيژن نياز پيدا كرد و بيمارستان نيز پر و امكانات كم بود؛ 
از این رو تالش كردیم با مســاعدت برخي از خيران در رشت 
كپسول اكسيژن تهيه كنيم كه بعد از 3روز به دستمان رسيد و 

مادرم توانست به این طریق تحت درمان قرار گيرد.

فشار كمبود امكانات بر كادر درمان
در كرمانشــاه هم هرچند كرونا هنوز به اوج خود نرســيده، 
اما در روزهاي گذشــته افزایش بيماران بستري كرونایي در 
بيمارستان ها مشكالت متعددي را به وجود آورده است. كمبود 
تخت بستري، اكســيژن و دیگر تجهيزات و داروها مهم ترین 
مشكالت بيمارستان هاي كرمانشــاه در این روزهاست. هر 
چند بيمارستان هاي نظامي استان نيز دست به كار شده اند، 
اما كماكان بيمارســتان ها با حجم 
گســترده بيماران كرونایي و كمبود 
تخت و اكســيژن مواجهنــد. یك 
پرستار كرمانشــاهي در گفت وگو با 
همشــهري توضيح مي دهد: تعداد 
مراجعه كننــدگان به بيمارســتان 
باالست. نبود امكانات موجب تنش 
و درگيــري بيــن همراهــان بيمار 
و پرسنل مي شــود و این كار هر روز 
ما در بيمارســتان است. محمدي با 
تأكيد بر اینكه دعواهاي هر روز مردم با 
كادر درمان، خستگي آنها را چندبرابر 
مي كند، مي گوید: بسياري از همكاران 
با وجود تزریق دوز دوم واكسن به كرونا 
مبتال شده اند. با این حال، پرستاران حتي در شرایط سخت هم 
به بيماران كرونایي رسيدگي مي كنند. در شرایطي كه نبود 
نيروي كافي پرستاري كادر درمان را تحت فشار قرار داده است 

باید با چالش هایي ازجمله كمبود اكسيژن هم مواجه باشيم.
  

نفس بيماران كرونایي در این 8استان و البته استان هاي دیگري 
كه همين حاال ممكن اســت به كمبود اكسيژن دچار شده 
باشند، به شماره افتاده است. اكسيژن جایگزیني ندارد و كرونا 
یك بيماري تنفسي پيش رونده است. حال كه واكسيناسيون 
روند كندي دارد، افزایش تعداد بيماران قابل پيشگيري نيست. 
بيمارستان ها سرریز مي شوند، اما این مسئوالن درماني كشور 
هستند كه باید فكري براي وضعيت نابسامان امكانات به ویژه 

اكسيژن كنند.

 8استان گيالن، اصفهان، خراسان شمالی، همدان، خراسان رضوی،
  چهارمحال و بختياری، كرمانشاه و قم با كمبود اكسيژن روبه رو هستند 

كه موجب فشار مضاعف بر بيماران و كادر درمان شده است

صف های دريافت كپسول اكسيژن در اصفهان   عكس: همشهری- پيمان شاه سنايی

صف اکسیژن

گزارش 2

احتمال افزايش روستاهاي بي آب در قم

فرزاد، اهل باقرآباد قم است؛ روستایي در مسيله. منطقه اي كه از 
سال ها پيش با بي آبي درگير بوده، اما امسال براي آنها هم اوضاع 
بحراني تر شده است. فرزاد مي گوید: امسال نه در باقرآباد و نه در 
صيدآباد و نه در هيچ یك از آبادي هاي اطراف آب نداریم. آبرساني 
سيار انجام مي شود، اما مانند هميشه این آب فقط كفاف نوشيدن 

را مي دهد.
او ادامه مي دهد: شــترداران به ناچار شترهایشان را مي فروشند. 
بسياري از اهالي، سال هاي قبل روستاها را ترك كرده اند. حاال هم 
همين خانوارهایي كه مانده اند، تصميم به كوچ گرفته اند. فقط ما 
مي مانيم كه پدرها و مادرهاي مان پير شده اند و دلشان مي خواهد 

در همين منطقه بمانند.
فرزاد مي گوید: مســئله آب روســتاهاي ما بعد از 15سال تقریبا 
درست شده بود، اما دوباره در این سال خشك، ما به همان بالي 
سال هاي قبل دچار شدیم. حاال فقط نبود آب نيست كه ما را تهدید 

مي كند، بلكه بار دیگر گردوغبار و نمك هم ما را تهدید مي كند.

بي توجهي به خواسته مردم 

موضوع خشكسالي در روستاهاي قم به ویژه پس از بحراني شدن 
وضع دریاچه نمك و تاالب مسيله، به یكي از عمده ترین مشكالت 
این اســتان تبدیل شده ؛ مشــكلي كه امســال با شدت گرفتن 

خشكسالي و كاهش بارندگي ها تشدید شده است.
محمد، یكي از اهالي روســتاي مبارك آباد بخش كهك قم است؛ 
روستایي كه مدت هاست دسترسي به آب آشاميدني شان با تانكر 
صورت مي گيرد؛ درحالي كه همه اهالي، داوطلب تامين مالي براي 

لوله كشي آب هستند.
محمد مي گوید: ما سال هاست كه آب نداریم. اهالي مبارك آباد با 
اینكه فقط 10كيلومتر با مركز اســتان فاصله دارند ولی از نعمت 
آب آشاميدني محروم هستند و امسال هم آبرساني منظم انجام 
نمي شــود و حتي براي آبرساني ســيار هم با جيره بندي مواجه 

هستيم.
او ادامه مي دهد: وضع مالي و معيشــتي اهالي مبارك آباد خوب 
نيست، اما همه مردم اعالم كرده اند حاضرند در انجام پروژه آبرساني 
به روستا، مشاركت مالي داشته باشند. با این حال، ظاهرا كسي به 

این مسئله توجهي نمي كند.

آبرساني سيار به 22روستا
بنابر اعالم شركت آب و فاضالب قم، اگرچه هم اكنون آبرساني به 
22روستاي این استان با تانكر انجام مي شود، اما با تداوم شرایط 
خشكسالي و كاهش پی در پی نزوالت آســماني، احتماال بر این 

تعداد افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب قم در این باره مي گوید: با افزایش 
دما و گرم شــدن هوا در تابســتان، در مناطق باالدست برخي از 
روستاها، در ساعاتي از شــبانه روز با قطعي یا كاهش فشار مواجه 
بودیم كه برنامه ریزي های الزم براي مدیریت و اصالح این موارد 
انجام شد. ناچار به آبرساني با تانكر براي 22روستا شدیم كه ممكن 

است با تداوم این شرایط بر تعداد این روستاها اضافه شود.
علي جان صادق پور، ادامه مي دهد: طرح هایي براي اصالح وضعيت 
موجود و همچنين مقابله با شــرایط مشابه در سال هاي آینده در 
دست انجام است. تانكرهاي آبرساني سيار شركت آب و فاضالب 
آمادگي دارند  تا براساس تعرفه هاي مشخص شده، آب آشاميدني 
مناطق كم آب را تأمين كنند. خوشــبختانه مشكلي براي تامين 
آب شــهرهاي تابعه نداشــتيم. به گفته وي، در ابتداي تابستان، 
تاسيسات پمپاژ یكي از چاه هاي تامين آب آشاميدني و بهداشتي 
شهر جعفریه نيز كه به  علت نوسانات برق و فشار ناشي از افزایش 
مصرف با مشكل مواجه شده بود، با هزینه  یك  ميليارد و600هزار 

ميليون ریال تعمير و وارد مدار بهره برداري شد.
این مقام مسئول افزایش برداشت از سد 15خرداد، آماده سازي و 
تجهيز 3چاه شهري براي ورود به مدار بهره برداري، هماهنگي براي 
ورود 2چاه دیگر و تعویض شــير خط شبكه براي بهبود فشار آب 
در مناطق سوم خرداد شمالي، كارگر و سالمت را از دیگر اقدامات 

مقابله با تنش آبي عنوان مي كند.

طرح هاي انتقال آب
صادق پور، مدیرعامل شركت آب و فاضالب قم درباره طرح هاي 
انتقال آب براي رفع مشــكالت بي آبي استان مي گوید: براي حل 
مشكل كهك، طرح ســاخت مخزن ذخيره آب در دست انجام و 
این مخزن و شــبكه لوله گذاري آن در مجموع بــا اعتبار بيش از 
42ميليارد ریال آماده بهره برداري شده است. مخزن ذخيره جدید 
شهر كهك با ظرفيت هزار مترمكعب و با هدف مدیریت فشار شبكه 

توزیع و افزایش حجم ذخيره این شهر ایجاد شده است.
صادق پور همچنين درباره لوله گذاري شــبكه توزیع شهر قم در 
مناطق فاقد شبكه توزیع مي افزاید: این لوله گذاري به طول حدود 
6هزار متر و با اعتبار بيش از 60ميليارد ریال ایجاد شده و تكميل 
آن مشكالت شهروندان این مناطق را رفع خواهد كرد. همچنين 
شبكه توزیع شهر قم به طول بيش از 2هزار متر با اعتباري بيش 

از 30ميليارد ریال اصالح و آماده بهره برداري در هفته دولت شد.
وي با بيان اینكه بيــش از 8هزار متر لوله گذاري شــبكه توزیع 
شهرها و روستاهاي اســتان در مناطق فاقد شبكه با اعتبار بيش 
از 70ميليارد ریال در یك ســال گذشــته انجام شد، می گوید: با 
تالش هاي صورت گرفته، بخش زیادي از مردم استان در شهرها و 
روستاهاي تابعه از آب سالم و بهداشتي برخوردار شده اند. همچنين 
به منظور افزایش ظرفيت استحصال آب، بازسازي و ترميم چاه ها 
انجام شده و ترميم جدار، احيا و رســوب زدایي 9چاه و وارد مدار 
كردن چاه هاي خــارج از مدار با اعتبار بيــش از 25ميليارد ریال 

صورت گرفته و آماده بهره برداري است.

ستاره حجتي
خبرنگار

سيداحمد هاشمی، رئيس 
دانشــگاه علــوم پزشــكی 
خراسان شــمالی از مشكل 
تامين اكسيژن برای بيماران 
بيمارســتان های هاشمی 
رفسنجانی و امام حسن)ع( 

این استان خبر داد

 یــك پزشــك مازندرانی: 
پسری 8ساله در بيمارستان 
بــه ســمتم دویــد. از من 
می خواســت به پدرش كه 
ســخت نفس می كشــيد، 
ماسك اكسيژن وصل كنيم، 

اما اكسيژن نداشتيم

نذر نفس
خيران هميشه پاي ثابت كمك به مردم در شــرایط سخت بوده اند، حتي حاال كه 
بحران كرونا مدام شدیدتر و امكانات درماني با مشــكل و كمبود مواجه مي شود. 
مراكز استاني مجمع خيران سالمت از ابتداي كرونا به كمك بيماران شتافته اند و 
تامين كپسول اكسيژن یا تجهيزات براي دستگاه هاي اكسيژن ساز یكي از مهم ترین 

مشكالتي است كه به دست یاریگر آنها انجام شده.

اهداي ۷۰كپسول اكسيژن در همدان
به گفته رشيد حيدري مقدم، رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان 1500بيمار 
مبتال به كرونا در بيمارستان ها و مراكز درماني استان بستري هستند و تامين 
كپسول اكســيژن، ونتيالتور و پرتابل از نيازهاي مهم بيمارستان هاي همدان 
است. در این شــرایط مجمع خيران ســالمت اســتان با كمك 140ميليون 
توماني همداني ها در پویش اهداي نفس، 70كپسول اكسيژن براي بيماران و 

بيمارستان هاي استان تهيه كرده است.
فائزه وهاج، یكي از خيران همداني به همشــهري مي گوید: پس از آنكه خودم 
به شكل سختي كرونا گرفتم، متوجه شدم اكسيژن تا چه اندازه براي بيماران 
حياتي است. هنگامي كه مجمع خيران اســتان اعالم كرد براي تهيه كپسول 
اكسيژن به كمك نياز است، تصميم گرفتم تا آنجا كه مي توانم به این كار كمك 
كنم. نياز مردم به اكسيژن باالست و این كپسول ها مي تواند مشكالت بسياري 

از مردم را حل كند.

بانك اكسيژن براي بيماران كرونايي قم
مدیرعامل مجمع خيران سالمت استان قم هم با اشاره به اینكه كپسول اكسيژن 
همراه اكسي متر و تب سنج از مهم ترین ابزارهاي مورد نياز بيماران كرونایي است 
به همشهري مي گوید: سال گذشته 1600كپسول اكسيژن از چين خریداري 
كردیم و آنها را در اختيار بانك اماني هالل احمر استان قرار دادیم. از كپسول هاي 
خریداري شده 400عدد به دانشگاه علوم پزشكي اهدا شد تا در بيمارستان هاي 

صحرایي و مراكز درمان سرپایي استفاده شود.
سيدمحمدجواد آل احمد با بيان اینكه مرحله دوم خرید كپسول اكسيژن براي 
قم در حال انجام است، ادامه مي دهد: در این مرحله 2هزار كپسول دیگر براي 
استان خریداري خواهيم كرد. مدیرعامل مجمع خيران سالمت قم وضعيت كلي 
اكسيژن در این استان را با كمبود مواجه مي داند و مي افزاید: كارخانه هاي توليد 

اكسيژن استان قدیمي و فرسوده هستند و باید به تكنولوژي روز مجهز شوند.
بيمارستان هاي استان فقط 4دستگاه اكسيژن ساز دارند و به همين دليل رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي قم از راه اندازي بانك اكسيژن در این استان خبر مي دهد 

تا نياز بيماران كرونایي قرنطينه در منزل تامين شود.
به گفته محمدرضا قدیر، این بانك اكسيژن با حمایت هالل احمر و مجمع خيران 

سالمت قم در حال ایجاد است.

پويش نذر نفس در مازندران
وضعيت بحراني بيمارستان هاي مازندران كه در روزهاي فوق بحراني موج پنجم 
تقریبا تمام ظرفيت شــان به بيماران كرونایي اختصاص یافته بود، موجب شد 
توجه مردم به مراكز درماني جلب شود و به بهانه  ماه محرم و اداي نذر اهالي خود 

به فكر كمك به این مراكز درماني بيفتند.
پویش »نذر نفس« یكي از خروجي هاي همين نگرش مردمي در مازندران بود 
كه از اول محرم توسط یك زوج قائمشهري براي اختصاص هزینه غذاي نذري به 
تأمين كپسول اكسيژن بيمارستان ها در فضاي مجازي به راه افتاد و خروجي آن 
جمع آوري هزینه خرید بيش از 22كپسول اكسيژن 40ليتري و برخي تجهيزات 
جانبي بود. فقط در این پویش مردمي 22كپســول همراه با برخي تجهيزات 
ازجمله مانومتر و پالس اكسيمتر به 13بيمارستان مازندران تحویل داده شد. 

نمونه این اقدامات در شهرهاي مختلف مازندران توسط خيران نيز انجام شد.

زنجيره كپسول رايگان در گيالن 
در گيالن هم خيران به ميدان آمدند تا براي تاميــن نيازهاي درماني بيماران 
كرونایي كمك كنند. محمدرضا قاسمي، یكي از خيران منطقه شرق گيالن به 
همشهري مي گوید: در یك ماه اخير با توجه به كمبود اكسيژن با دوستانم تصميم 
گرفتيم چند كپسول اكسيژن خریداري و به صورت موقت و رایگان به بيماران 
كرونایي ارائه كنيم. بيش از 100بيمار از این كپسول ها استفاده و پس از بهبود، 

آن را در اختيار دیگر بيماران قرار دادند.
یكي دیگر از جهادگران سالمت كه از ابتداي شــيوع كرونا در گيالن مشغول 
خدمت رساني به بيمارستان هاي استان بوده است با انتقاد از ضعف زیرساخت ها 
عنوان مي كند: ما شاهد كمبود تخت و استقرار بيمارستان صحرایي در استان 
بودیم. همين امر نياز به كپسول اكسيژن را بيشتر مي كرد و موجب شد گروه هاي 

جهادي و سپاه وارد كار شوند.
  

در كنار این موارد، در طرحــي به نام »نذر نفس« در ایام محرم هم بســياري 
از خيران به جاي هزینه براي تهيه غذاي نذري به خرید كپســول اكســيژن 

بيمارستان ها كمك كردند.

مكث
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اعتبار سد فينسك كه قرار است با  هدف 
محيط
انتقال آب از مازندران به استان سمنان زيست

ساخته شود در روزهاي اخير دچار تزلزل 
شده است. در پي انتشار نامه معاون وزیر نيرو مبني بر 
ملغي شدن اعتبار ســد فينســك و درز این نامه به 
رسانه ها، نماینده ســمنان، مهدي شهر و سرخه آن را 

تكذیب و اعالم كرد این اعتبار همچنان برقرار است.
عباس گلرو، نماینده شهرهاي سمنان، مهدي شهر و 
سرخه در مجلس در هفته گذشته در اینستاگرام خود 
با انتشار نامه اي خبر از اختصاص اعتبار 200ميليارد 
ریال براي احداث سد فينسك داد. در این نامه به یكي 
از آخرین مصوبات دولت پيشــين در مورد »دستور 
اختصاص 20ميليارد تومان از محل حساب خزانه براي 
احداث سد فينسك« استناد شده بود. اما معاون حقوقي 
و مجلس وزارت نيرو، چند روز پيش در نامه اي دیگر 
این تخصيص را »كان لم یكن« تلقي كرد. درحالي كه 
مخالفان احداث سد فينســك از ملغي شدن چنين 
مصوبه اي خوشحال بودند، عباس گلرو، نماینده سمنان 
ملغي شدن اعتبار 20ميليارد توماني را بي اساس اعالم 
كرد و گفت: »این اعتبار، تخصيص  یافته، به حســاب 
آب منطقه اي واریز شده و در حال هزینه شدن است؛ 
بنابراین پرسش این است كه جلوي چه چيزي گرفته 
شــده و چه چيزي كان لم یكن تلقي شده است؟ اگر 
مخاطب نامــه انجم شــعاع)معاون حقوقي و مجلس 
وزارت نيرو( من هستم، اعالم مي كنم كه چنين نامه اي 
به دست من نرسيده است و البته جاي شگفتي است كه 
نامه اي كه مخاطب آن من بوده ام و به دستم نرسيده، در 
كانال شخصي نمایندگان شمال كشور منتشر مي شود؛ 

این موضوع قابل پيگيري است.«
به گفته نماینده سمنان، مهدي شهر و سرخه، مقامات 
وزارت نيــرو از وجود چنين نامــه اي ابراز بي اطالعي 
كرده اند ولي به اعتقاد حنيف رضا گلزار، كارشناس آب 
و خاك باید دید آیا نماینده سمنان براي اصرار خود بر 
تخصيص یافتن این اعتبار به آب منطقه اي ســمنان 
سندي منتشــر مي كند. او در گفت وگو با همشهري 
مي گوید: بعيد است در وزارتخانه عریض و طویل نيرو، 

نامه اي با امضاي معاون حقوقي جعل شود.

انتقالآببيشازنيازآبيسمنان
حجم آبي كه قرار است به  سمنان از حوضه هاي آبریز 
استان هاي مجاور منتقل شــود به اعتقاد كارشناسان 

بيش از نياز و استانداردهاي فعلي است. سد فينسك 
روي سرشاخه هاي آبي رود تجن در استان مازندران 
براي انتقال به اســتان ســمنان ســاخته مي شود و 
همچنان با مخالفت هاي جدي روبه رو اســت. گلزار 
درباره طرح هاي انتقال آب به استان سمنان مي گوید: 
متأسفانه برنامه ریزي هایي براي دست اندازي به منابع 
آبي استان هاي مجاور به اسم تامين آب شرب سمنان 
صورت گرفته اســت. این اســتان با جمعيتي حدود 
700هزار نفر كه به اندازه یكي از شهرهاي پرجمعيت 
استان مازندران است نياز آبي چنداني در بخش شرب 
ندارد. در این استان ساالنه حدود 5هزار هكتار محصول 
غيراســتراتژیك خربزه و هندوانه با مصرف آب حدود 
150ميليــون مترمكعب و با بازده 30درصد كشــت 
مي شــود. یا اینكه بيش از 30درصد شبكه انتقال آب 
شرب درون شهري استان ســمنان فرسوده است كه 
ساالنه حجم زیادي از منابع آب شرب را هدر مي دهد. 
حال سؤال اینجاســت كه چرا متقاضيان آب، سراغ 

مدیریت منابع آبي درون استان نمي روند؟
چندین ســد به بهانه تامين آب شــرب سمنان روي 
سرشــاخه هاي آبي مازندران و تهران در حال احداث 
است. طرح انتقال آب از سد نمرود به گرمسار یكي از 

آنهاست. حنيف رضا گلزار در مورد این سد مي گوید: 
سد نمرود در حوزه سياسي و جغرافيایي استان تهران 
است و قرار است حدود 110ميليون مترمكعب آب را 
در سال به شــهر حدود 78هزار نفري منتقل كند كه 
حجم بسيار زیادي اســت. این آب هم به بهانه تامين 
آب شرب و كشاورزي قرار است منتقل شود. براساس 
قوانين و اسناد باالدستي انتقال آب بين حوضه اي فقط 
براي شرب مجاز اســت. انتقال آب از استان تهران كه 
خود دچار كم آبي است با این هزینه هاي گزاف و آثار 
مخرب زیست محيطي به شــهري با جمعيت بسيار 
اندك به چه دليل است؟ یا اینكه به بهانه رفع نشتي سد 
الر، ساالنه 160ميليون مترمكعب آب را مي خواهند 
از حوضه آبریز رودخانه هراز كه ســهم و حقابه استان 
مازندران اســت با هزینه اي گزاف براي تهران منتقل 
كنند. اگر در تهران كم آبي وجود دارد چرا حقابه تهران 
را مي خواهند به گرمسار منتقل كنند. این تناقضات را 
چه كسي پاسخگوست.عالوه بر پروژه انتقال آب براي 
گرمسار، قرار است 2ســد براي تامين آب شهر هاي 
سرخه و ســمنان احداث شــود. این متخصص حوزه 
آب و خاك مي گوید: قرار است 2سد براي تامين آب 
این شهرها كه هردو روي 2سرشاخه  متفاوت رودخانه 

تاالر واقع در اســتان مازندران است ساخته شود. سد 
كسيليان قرار است بر یكي از سرشاخه هاي رودخانه 
تاالر ساخته شود كه از شهرهاي قائمشهر و سوادكوه 
مي گذرد. بيش از 30ميليــون مترمكعب نيز براي آن 
اختصاص یافته است. روي یكي دیگر از سرشاخه هاي 
رود تاالر نيز قرار است سد روزیه با حجم 2.7ميليون 

مترمكعب در سال ساخته شود.

تعارضمنافع22روستاباسدفينسك
ساخت سد فينسك روي یكي از سرشاخه هاي تجن 
ازجمله سدهایي است كه 10 تا 13ميليون مترمكعب 
آب را به شهر ســمنان قرار اســت منتقل كند. گلزار 
درباره تبعات ســاخت این ســد مي گوید: آبي كه در 
سرشــاخه هاي تجن راهي جلگه مازندران مي شود، 
نظام هيدرولوژي را ایجاد كرده اســت كه سفره هاي 
آب زیرزميني به واســطه آن تقویت مي شود. حياتي 
در داخل و حاشــيه رودخانه شــكل گرفته است كه 
نمي توان آن را نادیده گرفــت. این آب حقابه مردمي 
است كه اقتصادشان بر پایه آن شــكل گرفته و بدان 
وابســته اســت. بيش از 22روســتا با بيش از 6هزار 
هكتار زمين كشاورزي و عمدتا شــاليزاري در پایين 

دســت سدفينســك قرار دارد كه با احداث این سد 
دچار آسيب هاي جدي مي شــوند. حذف 13ميليون 
مترمكعب آب در سال تبعات زیست محيطي بسياري 
براي پایين دست سد فينســك دارد. عالوه بر ایجاد 
مشــكالت عدیده در حوضه دهنــده آب )مبدا(، در 
محل ساخت مخزن ســد و انتقال آب به شهر سمنان 
نيز تخریب هاي زیست محيطي زیادي ایجاد خواهد 
شد. 3روستا در مخزن این سد زیر آب خواهند رفت. 
براســاس گزارش هاي زیســت محيطي مشاور سد، 
43هكتار پوشــش جنگلي هيركانــي از بين مي رود 
كه امكان احيا و بازگشــت به حالت اوليه ندارد. حجم 
عظيمي از خاك از بين مي رود. بيــش از 400هكتار 
اراضي كشــاورزي دیم و آبي 3روستاي تُم، تالجيم و 
مالده در مخزن سد براي هميشه غرق مي شود. نكته 
كمتر پرداخته شــده این اســت كه براساس گزارش 
مشــاور طرح، ساختگاه سد در بســتري كه به لحاظ 
تكتونيكي ناآرام گزارش شــده ساخته مي شود و این 

براي روستاهاي پایين دست بسيار خطرناك است.
او مي گوید: این استان چقدر نياز آبي در بخش شرب 
دارد كه مي خواهيد ميلياردها تومان هزینه كنيد تا آب 
بين حوضه اي را از استان دیگر به آنجا منتقل كنيد. 
تبعات اجتماعي و تخریب هاي زیست محيطي راكه به 
منابع طبيعي كشور وارد مي شود چه كسي برعهده 
مي گيرد. هم اكنون اختالف بين مردم و مسئوالن در 
مبدا و مقصد بر سر انتقال آب وجود دارد و باید یكي 
جواب دهد كه به چه قيمتي بين مردماني كه به لحاظ 
فرهنگي در طول تاریخ با هم با صلح زندگي كرده اند، 
مي خواهيد اختالف ایجاد كنيد. اگر برنامه ریزي تنها 
براي تامين نياز شــرب مردم این استان بود مطمئن 
باشــيد با مخالفت مواجه نمي شد. حجم آب انتقالي 
فقط براي شــرب 700هزار نفر جمعيت این استان 
نيست. به این سدهاي متعدد طرح مخرب انتقال آب 
كاسپين به سمنان را نيز باید اضافه كرد كه قرار است 
درصورت تعيين سرمایه گذار ســاالنه 200ميليون 
مترمكعب كه برابر حجم آب ســد كرج است به این 

استان منتقل شود.

در حالي كه معاون وزیر نيرو اعالم كرده اعتبار ساخت سد فينسك براي انتقال منابع آب از مازندران به سمنان باطل شده؛ نماینده سمنان این موضوع را رد مي كند

جدالبرسرساختسدفينسكباالگرفتهاست خبرها

زهرارفيعي
خبرنگار

توقفطرحانتقــالآبالر؛درخواســتنمايندگان
مازندرانازرئيسجمهوري

مجمع نمایندگان مازندران با تشــریح دالیل فني و علمي در نامه اي 
به رئيس جمهوري خواستار صدور دســتور توقف اجراي پروژه مهار و 
انتقال نشتي سد الر به تهران شــد. به گزارش ایرنا، پروژه پرحاشيه 
»سامانه مهار نشت آب سد الر« در حال اجراست و مجوزهاي اجرایي 
شدن آن توسط شركت آب منطقه اي تهران دریافت شده كه پس از 
رسانه اي شدن موضوع، مجمع نمایندگان مازندران در نامه 10بندي 
به رئيس جمهوري درخواست صدور دستور توقف اجراي این پروژه را 
مطرح كرد. با اجراي این پروژه قرار اســت به وسيله ساخت یك بند 
انحرافي و 2تونل ساالنه 167 ميليون مترمكعب آب از پایين دست سد 
الر و پيش از رسيدن به سد در حال ساخت هراز، به سمت سد لتيان 
براي مصرف در تهران انتقال یابد تا بخشي از آب آشاميدني ساكنان 
پایتخت تأمين شود. اما كارشناسان حوزه آب و مسئوالن كشاورزي 
معتقدند كه اجراي این پروژه ســبب افزایش تنش هاي آبي در دشت 
بزرگ و مهم هراز كــه بخش زیادي از برنج كشــور را تأمين مي كند 
مي شود. مسئوالن و كارشناسان حوزه محيط زیست نيز تأكيد مي كنند 
كه با اجراي این پروژه، حيات بسياري از زیستمندان رود هراز به خطر 

خواهد افتاد.

بنيادمستضعفان10موزهخودرابازگشاييكرد
بنياد مستضعفان اعالم كرد موزه هاي در اختيار خود را از امروز براي 
بازدید گردشگران بازگشایي كرده اســت. به گزارش ایسنا، این اقدام 
در شرایطي صورت گرفته است كه موزه هاي كشور از 18فروردین ماه 
امسال به دستور ستاد ملي كرونا تعطيل هستند. اما بنياد مستضعفان 
اعالم كرده است مجموعه فرهنگي و موزه اي سردار آسماني )ساختمان 
دفينه(، موزه هنر ایــران )كاخ مرمر(، موزه زمــان، مجتمع فرهنگي 
موزه اي شهداي رامسر )موزه عمارت مرمر، موزه تخصصي عاج ایران، 
موزه حمام قدیم، موزه مردم شناســي شــمال ایران، موزه آوندهاي 
تاریخي، نمایشگاه موزه اي و باغ موزه گياهشناسي در شهر رامسر( پس 
از حدود 5 ماه تعطيلي، از امروز بازگشایي شده اند. بنياد مستضعفان 
اعالم كرده است كه بازدید از موزه ها با رعایت پروتكل هاي بهداشتي و 

ثبت نام قبلي در سایت امكانپذیر است.

بازگشاييباغجهانيكرمانبامجوزستادمقابلهباكرونا
باغ ثبت جهاني شده شاهزاده یا شــازده در شهرستان ماهان كرمان 
پس از 2 ماه تعطيلي با مصوبه ستاد استاني مقابله با كرونا از صبح دیروز 
بازگشایي شد. به گزارش ایرنا، این بازگشایي مشروط به رعایت اصول 
بهداشــتي و اجراي 7شرط دانشگاه علوم پزشــكي كرمان در رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي شده است. باغ شاهزاده ماهان با 3و نيم هكتار 
مساحت یكي از باغ هاي تاریخي ایران به شــمار مي رود كه در حدود 
2كيلومتري شهر ماهان و در نزدیكي شهر كرمان و در دامنه كوه هاي 
تيگران جاي گرفته است و قدمت آن به پایان دوره قاجاریه برمي گردد. 
این باغ سال 2011 در نشست سي وپنجم ميراث جهاني یونسكو همراه 

8باغ ایراني دیگر در فهرست ميراث جهاني یونسكو به ثبت رسيد.

30بالگرد براي اطفاي حريق جنگل هاي كشور فعالند
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: منابع طبيعي كشور با كمبود 128هزار نيروي حفاظتي مواجه است

افزایــش آتش ســوزي هاي جنگلي طي 
منابع
ســال هاي اخير موجب شــده 30پایگاه طبيعي

اطفاي حریق هوایي با 30فروند بالگرد با 
سازمان جنگل ها در كشور همكاري داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني سازمان جنگل ها، سرهنگ 
رضا اكبري، فرمانده یگان حفاظت این ســازمان گفت: 
15فروند بالگرد در 2ماه اخيــر طي توافق به عمل آمده 
با وزارت دفاع به ایــن كار اختصاص یافته و این درحالي 
است كه با تبليغات سوء در فضاي مجازي این توانایي ها 

زیر سؤال مي رود.
پيــش از ایــن وي به همشــهري اعالم كــرده بود كه 
در ســال جاري تا نيمه مرداد، 3هزار هكتــار جنگل و 
5700هكتار مراتع كشور درگير آتش شده است.  او اكنون 
به موضوع منابع طبيعي و حفاظت از این عرصه ها اشاره 
كرده و گفته است: منابع طبيعي، سرمایه ملي، راهبردي و 
ميراث گرانبهایي است كه ارزش استراتژیك دارد و مربوط 
به نسل حاضر و نسل هاي آینده است. اكبري تأكيد كرده 
است: سازمان جنگل ها و منابع طبيعي باید یك نگاه ملي 
و حاكميتي به این عرصه ها داشــته و باید یك تفكر بر 

مدیریت راهبردي آن حاكم باشد.
از مجمــوع 164ميليون هكتــار عرصه كل كشــور، 
135ميليون هكتار آن عرصه ملي است كه این عرصه ها 
حساسيتي بيش از مناطق شهري به دليل ارزش مالي و 
اقتصادي دارند. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
اما اعالم كرده است كه برخي مي خواهند به این اراضي 
دســت اندازي كنند. او گفته اســت: اگر نگاه به منابع 
طبيعي حفاظت از این منابع باشــد با نيروي انســاني 
اندكي كه داریم نمي توان از این عرصه ها حفاظت كرد. 
اكبري گفت: سازمان جنگل ها باید پرچمدار »مدیریت 
حفاظت از منابع طبيعي« باشد و مسئوليت برنامه ریزي، 

ســازماندهي، هدایت و راهبري كالن ایــن موضوع را 
داشته باشد. وي با بيان اینكه در مناطق غيرمسكوني كه 
انسان ها حضور ندارند، دست اندازي ها بيشتر مي شود، 
گفت: باید از تمــام ظرفيت هاي اســتان به خصوص از 
ظرفيت عظيم نيروي انتظامي در استان ها در این موضوع 

استفاده كنيم.

نيازواقعيمنابعطبيعي
عرصه هاي منابع طبيعي 84درصد كشــور را شــامل 
مي شوند كه اگر براي هر هزار هكتار یك نيروي حفاظتي 
لحاظ شود، ایران نيازمند 135هزار نيروي حفاظتي در 
سراسر كشور است، ولي كل این نيروها 7هزار نفر هستند؛ 
بنابراین منابع طبيعي كشــور در ایــن عرصه با كمبود 
128هزار نيروي حفاظت مواجه است. از سویي در تجهيز 
امكانات نيز هنوز بيشــترین تمركز بر تجهيزات فردي 
است كه در آتش سوزي هاي گسترده به ویژه در مناطق 
صعب العبور كارایي الزم را ندارند. فرمانده یگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها به فرصت راهبــردي مردمي كردن 
حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي اشاره كرد و گفت: 
باید به نقطه اي برسيم كه هر یك نفر از جمعيت كشور به 
یك هميار طبيعت و دیده بان منابع طبيعي تبدیل شود. 
وي تأكيد كرد:  اولویت اول بــراي مدیریت حفاظت از 
منابع طبيعي استفاده درست از ظرفيت تمام دستگاه ها 
و سازمان ها و سپس مردمي سازي  است. وي نقش مردم 
در حفاظت از منابع طبيعي را در جایگاه نخست دانست 
و افزود: اگر مدیران منابع طبيعي این دیدگاه را نداشته 
باشند به مشكل مي خورند. ضمن اینكه نباید از ظرفيت 
رســانه و مراجع دیني غافل شد. فرمانده یگان حفاظت 
سازمان جنگل ها به جایگاه بازدارندگي دستگاه قضایي 
در تخلفات اشاره كرد و افزود: احكام صادر شده توسط 

دستگاه قضا براي مجرمان منابع طبيعي بيشتر احكام 
جایگزین است كه به حبس منجر نمي شود كه نتيجه آن 
وضعيت حاضر در عرصه هاي ملي و منابع طبيعي است. 
البته متخلفان به منابع طبيعي باید به دادسرا به لحاظ 

بازدارندگي فرستاده شوند.

حلقهمفقودهمنابعطبيعي
اكبري به موضوع فرهنگسازي  به عنوان حلقه مفقوده در 
حفاظت از منابع طبيعي اشاره كرد و گفت: در هفته جاري 
نشستي با آموزش و پرورش داریم تا در كتب درسي بحث 
منابع طبيعي و ارتباط آن با انسان تعریف شود. وي افزود: 
در كتاب مدارس ابتدایي موضوع آپارتمان نشيني آموزش 
داده مي شود، ولي موضوع منابع طبيعي و حفاظت از این 
عرصه ها در هيچ كدام از كتب درسي دیده نمي شود كه 
به همين دليل است كه زیستگاه ها را با دست خودمان 
تخریب مي كنيم. وي ادامه داد: طبيعت قابليت بازسازي 
و احياي خودش را دارد، ولي این نابودي منابع طبيعي و 
تخریب ها به دليل دست اندازي انسان هاست كه بهترین 
تصميم گيري براي منابع طبيعي این است كه تصميمي 

براي آنها گرفته نشود.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها یكي از دالیل 
خشكسالي ها، ریزگردها و آتش سوزي ها را سدسازي ها 
دانست و گفت:  به قدري ســد زده اند كه در پایين دست 
سدها با اتفاقات زیادي روبه رو مي شــویم كه نمونه آن 
را در خوزســتان مشــاهده مي كنيم؛ درحالي كه این 
آتش سوزي ها در گذشــته دیده نمي شد. وي در ادامه با 
اشاره به اینكه ســازمان جنگل ها از سال1384 تاكنون 
21شهيد و 500جانباز داشته، افزود: باید از جانفشاني 
این افراد كه تا پاي جان از عرصه هاي ملي كشــور دفاع 

مي كنند، آثار ماندگار تهيه شود.
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مژگان رضايي
دكتراي برنامه ریزي شهري و مدرس دانشگاه

 از سال95 به بعد، حدود 3سال سطح 
هوشمندسازي تهران با شيب عجيب 
و غریبي در فهرست هاي منتشر شده 
مؤسســه هاي مطالعاتي و پژوهشــي 

سقوط كرد تا به رده 80 رسيد

دریچه

تهران در فراز يا در فرود

اطالعات در جهان حاضر و در قرن بيست ویكم دقيقاً در جایي كه 
ما در حال زیستن در آن هستيم یك منبع قدرت براي كشورهاي 
توســعه یافته یا در حال توسعه به شــمار مي آید و چيزي بيش از 

یك دهه است كه شهرهاي هوشــمند با تكيه بر آن در پي ایجاد شهرهاي زیست پذیر براي 
شهروندان خود هستند. تكنولوژي اطالعات)Information Technology( با محوریت دانش 
انسان و تكيه بر اندیشه هاي وي و  با هدف دسترسي زودهنگام، دقيق و كاربردي و رفع نياز، در 
دهه هاي اخير مورد توجه بيشتر مدیران و برنامه ریزان شهري قرار گرفته است. از آنجایي كه 
تكنولوژي اطالعات )فناوري اطالعات( به عنوان محور توسعه جوامع و سازمان ها و ارگان هاي 
وابسته به مدیریت شهرهاي عصر جدید مطرح اســت، بنابراین طراحي ساختار آن نيازمند 
ژرف اندیشي و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسي مدل هاي موجود موفق و ناموفق در 
سطح داخلي و خارجي است. با ورود سيستم هاي اطالعاتي در سازمان ها، ميزان اطالعات تحت 
كنترل افراد تغيير كرده و بدین ترتيب قدرت افراد، مدیران و سازمان هاي وابسته و غيروابسته 
تحت تأثير این نيرو قرار گرفته است. بحث در مورد تأثير فناوري اطالعات بر افراد، سازمان ها و 
جامعه موضوع تازه اي نيست و از ابتداي پيدایش و گسترش فناوري اطالعات این موضوع مورد 
بحث قرار گرفته است؛ هرچند در زمان حاضر موضوع از قالب فردي خارج شده و جوامع را هدف 
غایي خود درنظر گرفته است. با این حال هنوز هم افرادي وجود دارند كه معتقدند بشر به وسيله 
تكامل تكنولوژي تهدید شده است و آنچه امروز یك مشكل عدیده براي بشر شناخته مي شود 
رویارویي با انبود اطالعات در شاخه هاي متفاوت است. پُرواضح است كه ما در یك ارتباط حياتي 
با تكنولوژي قرار داریم. با وجود این، باید در مورد اثــرات آن بر خود به عنوان افراد و به عنوان 
اعضاي سازمان ها و جامعه آگاه باشيم. در این بين شهرداري تهران نيز با قرار گيري در مسير 
هوشمند كردن شهر و ارائه خدمات نوین و كارآمد گام هاي مناسبي را در این حوزه برداشته 
اســت. اما باید آگاه بود كه جایگاه ایران- تهران در بين سایر كالنشهرهاي جهان كجاست؟ 
واقعيت هاي موجود نشان از این موضوع دارد كه رتبه شهر تهران در ميان كالنشهرهاي جهان 
با ركود زیادي طي نيم دهه اخير مواجه بوده و شــاید بتوان قاطعانه ابراز داشت كه تنها یك 
عامل نمي تواند موجب سقوط رتبه یك كالنشهر از 25به 70باشد و تمامي شاخص ها را باید 
مجدد از نو بررسي كرد و تكيه بر یك موضوع خاص نه تنها عامل انصاف نبوده، بلكه توجه را از 
بررسي سایر شاخص ها بازمي دارد و براي سنجش این جایگاه باید با توجه به مدت زمان ورود 
به این حوزه، زیرساخت هاي موجود، برنامه و مدل هاي تدویني، قوانين حمایتي از عمل تا اجرا 
را به درستي مورد ارزیابي قرار داد. باید نسبت به این موضوع نگاهي جامع، كامل و دقيق داشت؛ 
هرچند كه نگارنده در سایر یادداشت هاي گذشته به این مطلب اذعان كرده كه دسترسي به 
شهر هوشمند و تغيير جایگاه كالنشهر تهران نه امري غيرممكن، بلكه نيازمند صرف زمان، 
هزینه، قانونگذاري، حمایت و بيش از همه احساس نياز در این زمينه است. فعاليت هاي مربوط 
به فناوري اطالعات در شهر تهران به ویژه در 2سال اخير و با شيوع بيماري كرونا رفتار شهروندان 
را تحت تأثير خود قرار داده است و بخشي از نياز ســاكنان این كالنشهر را رفع كرده؛ هرچند 
نقدهایي نيز به آن وارد است، اما باید به این اندیشيد كه اگر این اقدامات انجام نمي پذیرفت با 
این بحران پيش آمده جهاني كه تهران نيز از آن مستثنا نيست چه باید مي كردیم؟ اما همين 
گام هاي كوچك و بزرگ مي تواند مسير دستيابي به توسعه را در سال هاي آتي فراهم كند. آنچه 
امروز بيش از گذشته به چشم مي خورد و جامعه به شدت به آن نياز دارد، همكاري، همياري و 
مساعدت مدیران و برنامه ریزان شهري بدون جهت گيري هاي فردي و سياسي با درنظر گرفتن 
سعادت جمعي اعضاي ساكن در كالنشهر اول كشور است. توسعه، مسيري همه جانبه است كه 

از گام هاي كوچك اما پيوسته حاصل خواهد آمد.

  تهران بايد به كجا برسد؟
طبق برنامه ها تهران بايد تا سال۱۴۱۴ شمسي يعني ۲۰۳۵ميالدي در جمع ۵۰شهر هوشمند جهان جاي 
گيرد. براي اين منظور در برنامه ۵ساله سوم توسعه شهر تهران آمده كه بايد از نظر اقتصاد هوشمند، 
كسب وكارهاي آنالين و نوين، جابه جايي هوشــمند، اتصال و يكپارچگي بين اشيا و پايش تعامالت و 
رفتارهاي آنها و هوشمندسازي در زمينه آب، توسعه يافته و پيشرفت كند. در بخش حكمراني هوشمند 
نيز مديريت شهري بايد با كاهش تصديگري، مقررات زدايي و تنظيم مقررات مشاركتي مناسب، ارتقاي 
شفافيت، جلب مشاركت عمومي شهروندان و ذي نفعان در تصميم گيري ها و اجراي برنامه ها را دنبال كند. 

در اين راستا در بخش هايی از مواد ۱9، ۴۲ و ۵۲ برنامه سوم آمده: 
شهرداري موظف است در مسير تحقق شهر هوشمند و ايجاد تحول ديجيتال، در حوزه زيرساخت ها و 

سرويس هاي نرم افزاري اقدامات زير را انجام دهد:
1  تامين، توسعه و بهينه سازي سرويس هاي نرم افزاري يكپارچه موردنياز مديريت شهري و شهروندان 

در بسترهاي مختلف با تأكيد بر خدمات ديجيتال و هوشمند غيرحضوري و شفاف.
2   آماده سازي زيرساخت انواع نظام هاي دريافت و پرداخت شهرداري و شهري و توسعه بسترهاي 

تبادالت مالي و غيرمالي براساس فناوري نوين مانند رمز ارزها و زنجيره بلوكي.
3   راه اندازي درگاه واحد خدمات و اطالع رساني شهرداري، شركت ها و سازمان هاي تابعه با رويكرد 

ساده سازي كاربرد آن براي گروه هاي مختلف شهروندي و در بسترهاي مختلف.
4   ارائه تمامي خدمات شهرسازي و معماري شهرداري ازجمله صدور پروانه و گواهي هاي ساختماني 

به صورت هوشمند و غيرحضوري )شهروندمحور( تا پايان سال اول برنامه.
5   شناسايي، كدگذاري و شناسنامه دار كردن كليه پاركينگ ها و محل هاي پارك دائمي شهر اعم از 

خصوصي، عمومي و حاشيه معابر با به كارگيري آخرين تكنولوژي هوشمند طي ۳سال اول برنامه.
حال سؤال اينجاست كه اكنون دوسال ونيم از برنامه گذشته، چه ميزان از اين اقدامات صورت گرفته؟ و 

آيا طي دوسال ونيم باقيمانده مي توان اين اهداف را تامين كرد يا نه؟

راه هاي نرفته تا هوشمندي تهران
پايتخت ايران طي يك دهه اخير فراز و نشيب هاي زيادي از نظر هوشمندسازي در ميان شهرهاي دنيا داشته است 

مســير تهران در هوشمندي بين 
شهرهاي جهان، طي یك دهه اخير گزارش

سينوسي بوده است. پایتخت ایران 
در برخي از این ســال ها توانسته با انجام اقداماتي 
مؤثر رتبه مناسبي بين شهرها به خود اختصاص 
 دهد و گاهي در ميان فهرســت  منتشــر شــده 
 IMD از ســوي مؤسســه بين المللــي و معتبر 
Institute for Management Develop�)

ment، مؤسسه مدیریت توسعه( قرار گيرد و حتي 
توانسته به رتبه زیر30 در ميان كالنشهرهاي مهم 
جهان برســد. این در حالي است كه از سال95 به 
بعد، حدود 3سالي تهران با شيب عجيب و غریبي 
در فهرست هاي منتشر شده مؤسسه هاي مطالعاتي 
و پژوهشي سقوط كرده و همانطور كه دیروز علي 
اصغر قائمي، عضو شوراي شهر تهران اعالم كرده، 
در رده80 جاي بگيرد. البته مدیریت شهري تهران 
در ســال1399 با همكاري نهادهاي دانشگاهي و 
دانش بنيــان و معاونــت علمــي و فنــاوري 
ریاست جمهوري، آن هم زیر سایه كرونا، توانست با 
اتخاذ شــيوه هایي اوضاع را بهبود ببخشــد و در 

شرایط سخت موجود 3پله  صعود كند.
البته كه تنها فهرست هاي منتشر شده نمي توانند 
در اینكه تهران چقدر در راه هوشــمندي حركت 
كرده، مالک باشند. با این حال، هم رنكينگ هاي 

جهاني، هم عقب ماندگي از برنامه هاي 5ســاله 
توسعه اي و هم شواهد نشان مي دهد كه كالنشهر 
تهران، سرعت الزم را در هوشمند شدن طي نكرده 
و از برنامه ها عقب است. به طور نمونه هنوز اغلب 
فرایندهاي مربوط به حوزه شهرسازي به صورت 
حضوري صورت مي گيرد یا آنچه در ســایت هاي 
شــهرداري و دفاتر خدمات الكترونيك شهر به 
شهروندان اعالم مي شــود با واقعيت تفاوت دارد. 
هوشمند نشدن پارک هاي حاشــيه اي خودرو، 
عدم ارائه خدمات نظارتي در حوزه نگهداشت شهر، 
عدم راه اندازي سيســتم هاي راهنمایي و كمك 
به افراد داراي معلوليت و توان یابان، نامشــخص 
بودن كاركرد رصد و كنترل هوایي حریم شهر و 
فراهم نشدن امكانات هوشمند در زمينه ترددها 
و حمل ونقل همگاني از دیگر مواردي به حســاب 
مي آید كه باعث شده تا تهران در زمينه هوشمندي 
و دیجيتال شــدن شــهر با عقب ماندگي روبه رو 
باشد. یك عضو شــوراي شــهر تهران در همين 
ارتباط گفت: »رتبه تهران در ميان كالنشــهرها 
طي 4سال گذشته به شدت افت كرده و به زیر80 
رسيده است.« علي اصغر قائمي با بيان اینكه ميزان 
مجاز قطعي ســرویس ها در طول یك سال باید 
5دقيقه و15ثانيه باشــد اما در طول 2سال بيش 
از 10ساعت قطعي داشته،  افزود: »در سال1400 
تاكنون، 2 بار داون تایم )Downtime، غيرقابل 
دســترس بودن یا غيرفعال بودن سيستم براي 
مدت زماني( در حدود 10ســاعت داشتيم. روند 

مميزي نيز از بازگشت به روال هاي قدیمي حكایت 
مي كند و درحالي كه آخریــن اجراي مميزي در 
سال 85برگزار شد و روند مميزي تغيير بنيادین 
كرد اما حاال به روال قدیمي برگشته ایم كه جاي 

بررسي دارد.« 

سنگاپور در صدر
آخریــن فهرســت رتبه بنــدي هوشــمندي 
كالنشــهرهاي مهم جهان كه از سوي مؤسسه 
IMD منتشــر شــده نشــان مي دهد كه شهر 
سنگاپور )پایتخت سنگاپور( در رتبه نخست قرار 
دارد. عایشه خانا كه ليسانس اقتصاد از دانشگاه 
هاروارد، كارشناسي ارشد تحقيقات عملياتي از 
دانشگاه كلمبيا و دكتري سيستم هاي اطالعاتي 
از دانشــكده اقتصاد لندن دارد، علت پيشرفت 
سنگاپور در زمينه هوشــمندي را ایجاد محيط 
هاي مولد براي جذب اســتارت آپ هاي نوآور 
مي دانــد. او كه اصالت پاكســتاني دارد و مقيم 

سنگاپور اســت، مي گوید: »دولت حمایت هاي 
گســترده اي در ترویج نوآوري داشــته و بين 
دســتگاه هاي مختلف یكپارچگي خوبي براي 
این منظور دیده مي شود. براي همين است كه 
مدیریت شهري هم توانسته در هوشمندسازي 
شــهر موفق عمل كند.« خانم خانا كه مؤسسه 
آموزشــي براي تربيت نســل جوان در زمينه 
فناوري اطالعــات و ارتباطــات و IT دارد و به 
دختران كم سن و ســال مي آموزد چطور آینده 
را مهندسي كنند، اضافه مي كند: »دولت مسير 
پيشرفت را باز گذاشــته و كارشناسان فناوري 
بسياري عالقه مند هستند تا به سنگاپور بيایند و 

تجربه  خود را به اشتراک بگذارند.«
شــاخصه هاي مؤسسهIMD شــهري را به عنوان 
شــهر هوشــمند تعریف مي كند كه در آن، براي 
افزایش و توســعه شــهر و حذف معایب و كمتر 
كردن چالش هاي شهرنشيني براي شهروندان، از 
تكنولوژي بيشترین بهره را برده باشند. بر همين 
اساس، سنگاپور توانسته براي 3سال پياپي )2018، 

2019 و 2020( رتبه نخست را كسب كند.
نكته اینجاست كه در فهرست منتشر شده براي 
ســال هاي 2019 و 2020 ميان 5شهر نخست، 
تغييراتــي رخ داده اســت كه ارتبــاط زیادي به 
موفقيت چند شــهر درخصوص مهار كرونا دارد. 
به این ترتيب، پس از سنگاپور، هلسينكي فنالند 
و زوریخ پایتخت سوئيس در فهرست اخير جاي 
گرفته اند. این در حالي است كه از كمي قبل تر و 

از بين 109كشور جهان، سنگاپور، سئول و لندن 
رتبه هاي یك تا 3 را در اختيار داشتند. به هرترتيب 
نيویورک، اوكلند پرجمعيت ترین شهر نيوزیلند و 
اسلو بزرگ ترین شــهر و پایتخت نروژ، كپنهاگ، 
ژنو، تایپه، آمســتردام، بيلبائو در شمال اسپانيا و 
دوســلدورف آلمان جزو هوشمندترین شهرهاي 

دنيا به حساب مي آیند.
از ایران نيز مشهد، تهران، اصفهان، تبریز و اروميه 
شهرهاي هوشمندتري نسبت به سایر كالنشهرها 

هستند.

هوشمندي در ترددهاي شهري
یكي از موضوعــات مهمي كه با شــيوع كرونا در 
دســتور كار بســياري از شــهرها قــرار گرفته  
هوشمندســازي بخش حمل ونقــل همگاني و 
ترددهاي شهري است. به گونه اي كه در نيویورک از 
این نظر اقدامات قابل توجهي رخ داده است و پس 
از افزایش دسترسي به اینترنت در نقاط كور شهر 
و باال بردن پهناي باند اینترنتي، با هوشمندسازي 
و اطالع رساني دقيق از طریق اپليكيشن ها، برخي 
از خيابان ها به روي عبور و مرور خودروها بســته 
مي شود و شــهروندان مي توانند در نقاط مختلف 
به ورزش و فعاليت هاي اجتماعي با رعایت فاصله 
فيزیكي بپردازند. در كلمبوس )مركز ایالت اوهایو( 
نيز هدف گذاري ها بر توســعه وسایل نقليه برقي 
پاک و كاهش آلودگي هوا، توليدي شــركت ها و 

صنایع متمركز شده است.
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حامد فوقاني
دبير  گروه شهر
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دریچه تازه هاي نشر

ابن سينا و گذر زهره از 
مقابل خورشيد

بيســت وپنجمين نشســت از مجموعــه 
درس گفتارهایــي دربــاره بوعلي ســينا، 
چهارشنبه دهم شــهریور، ساعت11 صبح 
با عنوان »ابن ســينا و گذر زهــره از مقابل 
خورشيد« به سخنراني اميرمحمد گميني 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش 

خواهد شد.
از ميان نســخ خطي به جامانــده از دوره 
اســامي، گزارش هایي مبنــي بر رؤیت 
نقطه اي سياه روي قرص خورشيد به دست 
ما رسيده اســت. این گزارش ها معموالً با 
این ادعا همراه هستند كه این نقطه سياه، 
در واقع، ســياره زهره یا عطارد است كه 
از مقابل قرص خورشــيد گذر مي كند و 
وجود این پدیده نشــان مي دهد كه زهره 
یا ُعطارد نسبت به خورشيد در فاصله اي 
نزدیك تر به زمين قرار دارنــد كه به این 
گزارش ها نمي توان اعتمــاد كرد. در این 
ميان شــواهدي وجــود دارد كه احتمال 
رؤیت گذر زهره توسط ابن سينا را افزایش 

مي دهد.
عاقه منــدان مي توانند این برنامــه را از 
اینســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشــاني: ketabofarhang، تلگــرام این 
مركز به نشاني: bookcitycc و صفحه این 

مركز در سایت آپارات پيگيري كنند.

   ترانزيت
»آنا زاگرس«، نویسنده اي كه خود در آغاز 
جنگ جهاني دوم مجبور به ترك آلمان و 
فرار شــد، »ترانزیت« را با محور آدم هاي 
تحت تعقيــب نازي هــا و در تكاپو براي 
گرفتن روادید و مهر شدن مدارك نوشت. 
آنا زاگرس درحالــي در 1944ترانزیت را 
نوشــت و منتشــر كرد كه داستان رمان 
شــگفت انگيزش به یكي از پرتكرارترین 
قصه هاي قرن بيســتم تبدیل شده بود و 
تا همين امروز هم این قصــه ادامه دارد. 

مردماني كه از دست حاكمان مستبد داخلي یا اشغالگران خارجي، 
خودخواســته یا به اجبار مجبور به فرار، تبعيد و پناهندگي مي شدند و 
مي شوند و روزها و ماه ها و حتي سال ها در فهرست ها و صف هاي انتظار 
سفارتخانه ها، كنسولگري ها و گمرك ها منتظر مي مانند تا كاغذي ممهور 
شده به دست شان داده شود، به نشــان نجات و آزادي شان. این ماجراي 
پرتكرار، اما الیه ها و جزئيات بسياري دارد كه رمان »ترانزیت« به بهترین 
شكل ممكن به آنها پرداخته است. داستان ترانزیت فقط داستان در صف 
روادید ایستادن نيست، داســتان انتخاب ها، تصميم ها، تقاهاي دروني، 
عذاب ها، وجدان ها، مسئله عشق، دوستي، خانواده و تردید ها، مفارقت ها 
و وصال هاست. كتاب ترانزیت را شاید بتوان با كم ترین تردید، عميق ترین 
رمان پيرامون زندگي در وحشت فاشيسم و حكایت مردمان فراري و در 
انتظار نجات دانست. رماني كه چنان ميان الیه هاي سياسي و اجتماعي 
به درون اذهان فردي و روابط انســاني نقب مي زند كه هر رمان عظيم و 
جهانشمولي باید چنين باشد. انتشارات ققنوس این كتاب 303صفحه اي 
را با ترجمه ســتاره نوتاج با شمارگان770نسخه، به بهاي 58هزار تومان 

منتشر كرده است.

  رقصيدن نهنگ ها در ميني بوس
رقصيدن نهنگ هــا در ميني بوس، به قلم 
پروانه سراواني، روایتگر زندگي زناني است 
كه در پي سال ها دوري، طي قراري، با هم 
همسفر مي شــوند و در این سفر با زوایاي 
پنهان زندگي یكدیگر آشــنا مي شــوند. 
پروانه ســراواني در روایت این داســتان 
یأس، سرخوردگي، ناكامي ، ترس و اميد 
و آرزوي زناني را دســتمایه قرار داده كه 

در آســتانه ميانسالي و در شــرف اتخاذ تصميماتي اساسي اند. 
تغيير راوي در هر فصل و روایت بریده اي از زندگي هر یك از شخصيت ها 
نقطه قوتي اســت كه فارغ از هرگونه یكنواختــي اي مخاطب را با خود 
همراه مي كند. نویسنده در این كتاب به موجزترین شكل شخصيت هاي 
داســتاني اش را معرفي مي كند و ما را با سرنوشــت این نســل از زنان 
سرزمينمان رودررو مي كند. انتشارات هيا این كتاب 152صفحه اي را با 

شمارگان 550نسخه به بهاي 38هزار تومان منتشر كرده است.

محمد قصاع، مترجم و نویسنده بيش از 250عنوان كتاب كودك و نوجوان:

كتابهايعلميوتخيلي،خالقيتبچههاراباالميبرد

شمارگان كتاب هاي ادبيات بزرگسال، 
اين روزها بســيار پايين آمده. آيا ادبيات كودك و 

نوجوان از اين قاعده مستثناست؟
اوایل انقاب كه كتاب ها چاپ مي شد، معموالً تيراژها 
3-2هزار نسخه اي بود و طي مدتي كمتر از یك سال هم 
به چاپ دوم مي رسيد. برخي از كتاب ها هم كه استقبال 
بيشتري از آنها مي شد، چاپ ســوم و چهارم را به خود 
مي دید و چندان غيرطبيعــي نبود كه 6هزار جلد طي 
2سال به فروش برســد، اما هم اكنون، كتاب هایي كه 
بخت با آنها و نویسنده شان یار باشد و نویسنده شناخته 
شده باشد، معموالً باالترین تيراژش 500نسخه است 
و بعضي از ناشران هم براي اینكه سرمایه شان نخوابد، 
كتاب هایشان را دیجيتال چاپ مي كنند و این كتاب ها 

تيراژي حدود 200و 250نسخه به خود مي بينند.
چه سلسله عواملي دست به دست هم 

داده تا تيراژ كتاب تا بدين اندازه پايين بيايد؟
عواملي كه در این زمينه دخيل  هســتند، زیاد اســت. 
سلسله عواملي خارج از صنعت نشر وجود دارد؛ مانند 
بحث نرخ ارز، سياســت هاي تجاري كه توسط دولت 
یا گمرك اعمال مي شود، واردات كاغذ كه توسط تجار 
انجام مي گيرد یا فيلم و زینك و قيمتش و وارداتش كه 
جملگي عوامل بيروني صنعت نشر به حساب مي آیند. 
سلسله اي از عوامل هم دروني است؛ عوامل دروني هم 
زیاد است. نویسنده اي كه یك سال وقت صرف مي كند 
و داستاني مي نویســد و با تيراژ 400یا 500نسخه اي 
كتابش را به چاپ مي رســاند، عمًا ایــن كتاب، هيچ 
ارزش اقتصادي براي او ایجــاد نمي كند و انگيزه را هم 
از او مي گيرد. این موضوع براي مترجم هم صادق است. 
مترجم كتابي را كه به ویژه برگردانش دشــوارتر است 
و زمان بيشــتري مي طلبد، اگر قرار باشد با شمارگان 
500نسخه اي چاپ شود، عمًا ارزش اقتصادي برایش 

ندارد. حتي براي ناشر هم این موضوع مصداق دارد. اگر 
بخواهيم رك و پوست كنده بگویيم، باید عنوان كرد كه 
براي ناشر هم ارزش اقتصادي چنداني در ميان نيست. 
كل زنجيره متأسفانه بيمار است و ایراد دارد. بحث توزیع 
كتاب هم سر جاي خود باقي اســت و وضع اقتصادي 
نامطلوب هم مزید بر علت شده است. مخاطبي كه باید 
كتاب را بخرد، با دست انداز مواجه است. البته از سویي 
معتقدم كه قيمت كتاب هنوز هم نسبت به بسياري از 
كاالها متعادل تر است، اما زودتر از دیگر كاالها از سبد 
خانواده ها حذف شده است. به فرض قيمت كتابي كه 
200یا 300صفحه اســت با قيمت یك كيلو از برخي 
ميوه ها تفاوت چنداني ندارد، اما نمي دانم چرا آن ميوه 
در سبد خرید هست، اما كتاب حذف شده! مردم ناچارند 
لباس و كفش را بخرند، اما خودشان را ناچار نمي بينند 
كه هزینه كنند تا كتاب وارد خانه شان شود. االن وضع 
بازار كتاب به شدت بحراني اســت و عده زیادي اعم از 

ناشر، مترجم، نویســنده و پدیدآورندگان 
مختلف را تحت تأثير قرار داده اســت. 
به نظــر نمي آید كه مشــكات حوزه 
كتاب به این زودي ها حل و فصل شود. 
واقعيت این است كه حتي در خارج از 
كشور هم، مانند كشورهاي اروپایي و 

آمریكایي و توسعه یافته جهان، مي بينيد 
اگر كتابــي تيراژ 50هزار نســخه اي 

دارد، خرید بيشتري از آن 
به سمت كتابخانه هاي 
ســــرازیر  بــزرگ 
مي شــود. منظورم 
یــي  نه ها بخا كتا
اســت كــه در هر 
محله وجود دارد 

و درحقيقت هر محله براي خود كتابخانه اي دارد. آنها 
بودجه دارند و كتاب ها را مي خرند و كسي كه توانایي 
خرید كتاب هایي كه هزینه هنگفت داشــته باشــد را  
ندارد، از كتابخانه محله اش آنها را تهيه مي كند. از سوي 
دیگر تعداد كتابخانه هایي كه كانشهر تهران به آنها نياز 
دارد، باالي 5هزار باب است؛ یعني به عبارت رساتر هر 
محله اي باید یك كتابخانه داشته باشد، اما هم اكنون 
اصًا چنين نيست. به فرض هم كه كتابخانه هایي ایجاد 
مي شود یا تخصصي اند یا چون بودجه شان محدود است، 
خرید رمان و كتاب هاي ادبي و فلسفي، در اولویت هاي 
آخرشــان قرار مي گيرد؛ به همين دليل به ناشــران و 
پدیدآورندگان ادبيات داستاني بيشــترین فشار وارد 
مي شــود و كمترین خرید را در این حوزه شاهدیم. در 
مجموع مسائل مانند كاف ســردرگم در هم پيچيده 

شده و حل و فصلشان هم زمان مي طلبد.
بخش قابل توجهي از كتاب هاي شــما، 
ترجمه آثار علمي و تخيلي براي نوجوانان اســت. 
نوجوان ها به ويژه در سنين خاصي جذب اين كتاب ها 
مي شــوند. آيا بحران خريد و توليد و تيراژ كتاب، 
گريبان كتاب هاي كــودك و نوجوان را هم گرفته 

است يا خير؟
صنعت نشــر هویت یكپارچــه اي دارد. بــه هر حال 
بسياري از ناشــران كه كتاب كودك و نوجوان راهي 
بازار كتاب مي كنند، كتاب بزرگســال هــم به چاپ 
مي رســانند یا برعكس. نكته اي كــه در این ميان 
به چشم مي خورد، این اســت كه گویي هنوز 
برخي از خانواده ها اعتقاد دارند بچه باید كتاب 
بخوانــد و با كتاب مأنوس باشــد. اما در عين 
حال و از ســوي دیگر به محض اینكه بچه به 
سنين و سال هاي دبيرســتان مي رسد، اغلب 
خانواده ها اصرار دارند فرزندشان صرفاً درس 
بخواند و كتاب خواندن را اتاف وقت 
و انرژي مي دانند؛ درحالي كه 
هميــن رمان هاي كودك و 
نوجوان است كه خاقيت 
را در ذهن نوجوان بيدار 
و خســتگي اش را در 
مي كند و توان فيزیكي 
و درك مطالب علمي را 

از سوي او باالتر مي برد. متأسفانه باورهاي غلطي وجود 
دارد كه هم در خانواده ها به چشم مي خورد و هم در نظام 
آموزشي مان و حتي برخي از ناشران در توليد آثارشان باز 
هم با همين متر و معيار جلو مي روند و پيش مي رانند و 
بر همين مبنا تأكيد دارند. همين موضوع باعث مي شود 

كه خاقيت ها كمرنگ و كمرنگ تر شود.
چرا در ســنين خاصي، به ويژه ابتداي 
دوران نوجواني بچه ها بيشتر جذب كتاب هاي علمي 

و تخيلي مي شوند؟
باید بگویم كه در حوزه كودك آثــار علمي و تخيلي 
بســيار اندكي داریم. در حوزه نوجوان البته كتاب ها 
قدري بيشتر است. خوشبختانه، طي 8تا 10سال اخير 
چاپ اینگونه آثار هم رونق بيشتري گرفته است. وقتي 
این آثار ترجمه مي شــوند و در اختيار مخاطب قرار 
مي گيرند و نوجوانان از خواندنــش لذت مي برند، باز 
هم سراغ همين ژانر مي روند. به گمانم باید از زاویه اي 
دیگر این موضوع را بررسي كرد؛ مثًا اینكه بدانيم ژانر 
علمي و تخيلي چه تأثيرات اجتماعي و فرهنگي روي 
گروه ســني كودك و نوجوانمان مي گــذارد. به نظرم 
مهم ترین تأثيرهایي كــه دارد و ضرورت دارد كه هم 
مسئوالن نظام آموزشــي مان و هم پدر و مادرها آنها 
را درك كنند، این اســت كه ادبيات علمي و تخيلي، 
حتي مي تواند به عنوان یك ابزار كمك آموزشي عمل 
كند؛ یعني ابزاري باشد كه به افزایش خاقيت بچه ها 
و جهت دهي به خاقيت شــان، كمك بسزایي كند. 
كودك و نوجواني كه كتاب علمي و تخيلي مي خواند، 
عاقه بيشتري هم به علم پيدا مي كند و طبعاً دوست 
دارد كه خودش را جاي آن دانشمند یا فضانورد قرار 
دهد. به شخصيت هاي داستان ها عاقه مند مي شود 
و در یــك كام، نوآوري هایي را كــه در این كتاب ها 
مي بيند، دوست دارد كه خودش هم در زندگي انجام 
دهد و دست كم از بخشي از آن تجربيات به طور عيني 
بهره مند شــود. ذهن چنين مخاطباني، ذهنيتي پویا 
و خاق خواهد بود كه بعدها هــم در درس خواندن 
و دانشــگاه و زندگي مي تواند تأثيرهاي مثبتي را در 
وجودشــان ایفا كند. به گمانم ادبيات علمي و تخيلي 
هنوز جاي كار زیاد دارد و آموزش و پرورش باید همت 
كند و الاقل به این ژانر به عنوان بخش مهمي از نظام 

آموزشي خود بنگرد.

محمد قصاع، مترجمي است كه او را در ادبيات كودك و نوجوان بيشتر 
با برگردان فارسي داستان هاي علمي و تخيلي مي شناسيم. او تا امروز 
بيش از 250عنوان كتاب اعم از ترجمه و تأليف به چاپ رسانده است. برخي از كتاب هاي او نيز ترجمه 
از فارسي به انگليسي است كه او به خوبي از عهده اين كار برآمده است. گفت وگوي ما با اين مترجم 
درباره شمارگان كتاب هاي ادبي كودك و نوجوان است و با او اين موضوع را واكاوي كرده ايم كه آيا 
ادبيات كودك و نوجوان و به ويژه كتاب هاي علمي و تخيلي از آفت پايين بودن شمارگان كتاب ها 

در امان مانده اند؟ 

فرشاد شيرزادي
 روزنامه نگار
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تحوالت سياسي جدید در افغانستان دوباره 
موضوع مهاجرت در این كشــور را در كانون گفتوگو

توجه ها قرار  داده است. افغانستان طي چند 
دهه گذشته همواره از نرخ باالي مهاجرفرستي برخوردار بوده 
اســت. این روند با برخي تحوالت سياسي همچون جنگ 
شوروي، جنگ طالبان و اشغال از سوي آمریكا تشدید و حاال 
با تسلط مجدد طالبان وارد فاز تازه اي شده است. این در حالي 
اســت كه از دیرباز ایران همواره به عنــوان یكي از مقاصد 
مهاجرتي اتباع افغانســتان مطرح بوده و در موج جدید نيز 
پيش بيني ها از احتمال مهاجرت شمار باالیي از آنها به ایران 

حكایت دارد. 
در این باره با رســول صادقي، 
دانشــيار جمعيت شناســي 
دانشگاه تهران و رئيس مؤسسه 
تحقيقات جمعيت كشــور به 
گفت وگو نشســتيم. او كه از 
محققان حــوزه مهاجرت هاي 
بين  المللي و جریانات پناهندگي است، ضمن ارائه رویكردي 
تاریخي از پدیده مهاجرت در جامعه افغانستان به پيش بيني 
مدل هاي مهاجرتي افغانستاني ها پس از تسلط طالبان در این 

كشور پرداخت.
پيشبينيهــاازشــكلگيريموججديد
مهاجرتدرجامعهافغانستاندرپيتحوالتسياسي
اخيراينكشورحكايتدارد.باتوجهبهرفتارهاوسوابق
مهاجرتياتباعافغانستاندرگذشته،شماچهمدلهايي

رابراياينموججديدپيشبينيميكنيد؟
یكي از پرسابقه ترین جریان هاي مهاجرتي از نوع مهاجرت هاي 
غيرمتعارف مربوط به مهاجران افغانستاني است؛ به طوري كه 
حدود 4دهه گذشته، تقریبا یك ســوم جمعيت افغانستان 
به مهاجر و پناهنده در كشــورهاي مختلف تبدیل شده اند. 
مهاجران افغانستاني در بيش از 70كشور جهان حضور دارند 
و یكي از بزرگ ترین شبكه هاي فرامليتي مهاجرین را تشكيل 
داده اند. كشور مقصد اكثریت مهاجران افغانستاني 2كشور 
همسایه یعني ایران و پاكستان بوده است كه البته الگوهاي 
متفاوتي در مهاجرت آنها به این دو كشور وجود داشته است. 
پشتون ها و اهل تسنن بيشتر به سمت پاكستان و هزاره ها و 

اهل تشيع بيشتر به سمت ایران پناهنده شده اند.

رویه و الگوي جریان هاي مهاجرتي افغانستاني ها در برش هاي 
زماني مختلف، متفاوت بوده است. بيشتر جریان مهاجرتي 
افغانســتاني ها به ایران قبــل از پيروزي انقاب اســامي، 
مهاجرت هاي اقتصادي بوده است، ولي بعد از تجاوز شوروي 
به خاك افغانســتان و به دنبال آن جنگ هاي داخلي در این 
كشور باعث شد جریان مهاجرت هاي غيرمتعارف و پناهندگي 
به ســمت ایران اتفاق بيفتد. در سال1370 حدود 3ميليون 
پناهنده افغانستاني در ایران داشتيم كه عمدتا غيرمتعارف 
بوده است. بعد از سال1380 الگوي مهاجرت متفاوت شد و در 
كنار مهاجرت افراد بدون مدرك از طریق شبكه هاي قاچاق، 
بيشتر مهاجرین اقتصادي و تحصيلي از افغانستان را به ایران 
داشتيم. در ســال 1394)2015(كه موج مهاجرتي به اروپا 
شكل گرفت، انتظار مي رفت آوارگان و پناهندگان سوري در 
این موج برجسته باشند، اما بعد از پناهندگان سوري، دومين 
گروهي كه به شكل غيرمتعارف وارد تركيه و بعد یونان و اروپا 

شدند، افغانستاني ها بودند.
در موج هاي مهاجرتي قبلي افغانستان، به طور خالص حدود 
6ميليون افغانستاني مهاجرت كرده  و بازنگشته اند. اینكه به 
مهاجرت خالص اشاره مي كنيم به خاطر این است كه برخي 
از افرادي كه مدتي مهاجرت كرده اند، دوباره به كشورشــان 

برگشته اند.
االن با توجه به شرایطي كه در افغانستان وجود دارد، افزایش 
مهاجرت از نــوع پناهجویي انتظــار مــي رود. در این دوره 
پيش بيني مي كنيم كه بيشتر افراد تحصيلكرده، آنهایي كه در 
شهرها ساكن هستند، زنان، هزاره ها و افرادي كه قبًا تجربه 

مهاجرتي داشته اند، بيشتر تمایل به مهاجرت دارند.
كدامكشورهابهعنواناصليترينمقاصد
مهاجــرانوپناهجويانافغانســتانيدرموججديد

مهاجرتيشانمحسوبميشوند؟
براساس پيمایشي كه قبل از تســلط طالبان در افغانستان 
انجام شده است، تمایل مهاجرتي افغانستاني ها به ترتيب به 
سمت كشورهاي اروپایي )به ویژه آلمان و سوئد(، ایران، تركيه، 
آمریكا و استرالياست. به نظر مي رسد اولویت اول مهاجرین 
تحصيلكرده، هنرمندان و ورزشكاران افغانستاني مهاجرت به 
اروپا، استراليا و آمریكاست، ولي در شرایطي كه این مهاجرت 
براي آنها اتفاق نيفتد، ایران و تركيه را براي مهاجرت انتخاب 
مي كنند. یكي از دالیلي كه تركيه در ماه هاي اخير شروع به 
بستن و دیواركشي مرزهایش كرد نيز آگاهي نسبت به همين 

موضوع است.
طبق مطالعات و پيمایشي كه در سال هاي 2018 و 2019 

روي افغانستان انجام شده است، نزدیك 40درصد جمعيت 
افغانستان تمایل به مهاجرت داشته اند. این پيمایش به لحاظ 
زماني قبل از تسلط طالبان انجام شده است. نتایج این پيمایش 
نشان مي دهدكه بحث تمایل به مهاجرت در بين جوانان در 
بازه سني 18 تا 40سال بيشــتر از دیگران است و این تمایل 
به ویژه در جوانان بين 18تا 30سال به باالترین سطح رسيده 
است. تمایل به مهاجرت در بين زنان جوان بيشتر از مردان 

جوان بوده است.
تمایل به مهاجرت بين افرادي كه دیپلم و مدرك دانشگاهي 
داشته اند خيلي بيشتر بوده و همچنين در بين قوم هزاره بيشتر 
از سایر اقوام گزارش شده اســت. تمایل به مهاجرت در بين 
شهرنشينان خيلي بيشتر از روستانشينان بوده است. همچنين 
آن دسته از پاسخگویان این پيمایش كه شبكه فاميلي در خارج 
از كشور داشته اند، تمایات مهاجرتي شان به مراتب بيشتر از 

دیگران بوده است.
عوامليكهقبلازتسلططالبانباعثوجود
ميلبهمهاجرتدر40درصدافغانستانيهابودهاسترا

شاملچهموارديميدانيد؟
احساس ناامني، ترس از روي كار آمدن طالبان و همچنين 
عواملي نظير نااميدي و بي اعتقادي به دولت مستقر )دولت 
اشرف غني( و افزایش بيكاري و وضعيت درآمدي نامناسب 
در سال هاي اخير، موجب شــده كه درصد قابل توجهي از 
افغانستاني ها تمایل به مهاجرت داشته باشند. البته بخش 
زیادي از این ترس ممكن بود به لحاظ ذهني و رواني باشد تا 
بخواهد جنبه عيني داشته باشد. در اتفاقاتي كه اخيرا شكل 
گرفته اســت با توجه به نگرش منفي افراد نسبت به گروه 
جدیدي كه روي كار آمده است و با توجه به فرهنگ مهاجرتي 
افغانستاني ها، افزایش اقدام به مهاجرت امري قطعي است. 
در این شرایط بخشــي از مهاجرت افغانستاني ها به صورت 
پناهندگي است؛ چون تصوري كه برخي افراد نسل جدید 
از طالبان دارند همان تصور قبلي است و براساس آموخته ها و 
تجاربي كه از بزرگ ترهاي شان دیده و شنيده اند، ترسي كه 
از طالبان در آنها وجود دارد بيشتر هم هست و اینها بيشتر 

متقاضي مهاجرت هستند.
همچنين اینكه یك سوم جمعيت این كشور تجربه مهاجرتي 
دارند و شبكه مهاجرتي فراملي آنها در كشورهاي دیگر ازجمله 
ایران، كشورهاي اروپایي روي شــكل گيري تمایل شان به 

مهاجرت اثرگذار بوده است.
وقتيمهاجرتغيرقانونيصورتميگيرد
بهنوعيكشــورهايميزباندرعملانجامشدهقرار

ميگيرند.آيــاميتوانپيشبينيخاصيازنســبت
مهاجرتهايقانونيوغيرقانونيافغانهادرموججديد

مهاجرتوپناهجوييآنهاداشت؟
بخشــي از آمال و تمایل مهاجرتي افغانســتاني ها توسط 
شبكه هاي قاچاق به واقعيت مي پيوندد. مهاجرت غيرقانوني 
در افغانستان به عنوان یك استراتژي بقا محسوب مي شود و 
قاچاق بر از منزلت اجتماعي باالیي هم برخوردار است؛ چون 
مي گویند قاچاق برها دارند زندگي مردم را نجات مي دهند. 
این موارد را كه كنار هم بگذاریم مي توان پيش بيني كرد كه 
پس از تحوالت اخير افغانستان با موج مهاجرت غيرقانوني 

افغانستاني ها به ایران مواجه خواهيم بود.
وظيفهكميســاريايعالــيپناهندگان
سازمانمللمتحدبرايحمايتازكشورهاييكهباموج
پناهجويانومهاجرانغيرقانونيافغانمواجهميشوند،
چيست؟دولتايراندراينزمينهچهدرخواستهايي

ميتواندازاينمرجعبينالملليداشتهباشد؟
باتوجه به شــرایط اقتصادي و تحریم هــاي ظالمانه عليه 
جمهوري اسامي ایران، ســازمان هاي بين المللي به ویژه 
كميســاریاي عالي پناهندگان ســازمان ملل متحد باید 
حمایت هاي مالي و اقتصادي براي مواجهه ایران با موج جدید 
پناهندگي را داشته باشند. البته تجربه 40ساله بيانگر حمایت 
اندك سازمان هاي بين المللي از ایران در حمایت از پناهجویان 
بوده است. براي مثال، در دهه1370 یك ميليون پناهنده از 
عراق هم در ایران حضور داشتند. كل تعداد پناهندگان جهان 
در این دهه برابر 16ميليون نفر بوده اســت؛ بنابراین در این 
دهه، با احتساب پناهندگان افغانستاني و عراقي، یك چهارم 

پناهندگان جهان در ایران جا گرفته بودند. این درحالي است 
كه حمایت هاي بين المللي از ایران بســيار اندك و حداقلي 

بوده است.
سياستايراندرهمهاينزمانهادرقبال
مهاجرتافعانستانيهابرچهاساسياستواربودهوآيا

اينسياستهاموفقبودهاند؟
بعد از پيروزي انقاب اسامي، سياست درهاي باز پيگيري 
مي شد و معموال پناهندگان با توجه به رویكرد اخوت اسامي 
و كمك هاي بشردوســتانه وارد كشور شــدند. پناهندگان 
افغانستاني به سمت شهرهاي ایران روانه شدند و به خصوص 
در شهرهاي تهران، قم، مشهد و... اسكان پيدا كردند. بعد از 
اینكه جنگ با شوروي تمام شد، سياست بازگشت داشتيم. 
همچنين بعد از اینكه طالبان در افغانســتان روي كار آمد، 
جریان مهاجرت مجدد به ایران به وجود آمد. ســپس وقتي 
كه در سال1380 طالبان به نوعي سرنگون شد، مجددا در 
سال هاي 1382 و 1383 سياست بازگشت براي پناهجویان 
افغانستاني داشــتيم كه همچنان ادامه داشته است. البته 
تقریبا این سياست ها ناموفق بود؛ زیرا ما االن در ایران به نوعي 
دیگر با مهاجرین سر و كار نداریم بلكه االن بيشتر با بچه هاي 
مهاجرین مواجه هستيم؛ یعني افغانستاني  االصل هایي كه در 
ایران متولد شده اند. حدود 60تا 65درصد افغانستاني هایي 
كه هم اكنون در ایران هستند، متولد ایران بوده و اگر سياست 
ما مبتني بر اصل خاك بود، ایراني محســوب مي شــدند. 
درخصوص این افراد سياســت بازگشت خيلي موفق نبوده 
است. بهترین سياست در مورد این گروه ادغام اجتماعي در 

جامعه ایران است.

درزمينهنوعمواجههبامهاجرانوپناهجويان
افغانستانيدرشرايطجديداينكشور،چهتوصيههاي

سياستيبرايدولتداريد؟
اگر بناي دولت ایــران بر پذیرش مهاجــران و پناهجویان 
افغانستاني باشد، منطقي است كه مسير قانوني كه افراد مهاجر 
تحصيلكرده و با مهارت دنبال مي كنند، تسهيل شود و بخشي 
هم مهاجریني هستند كه داراي سرمایه هاي مالي و اجتماعي 
باالیي هستند. دولت ایران باید درباره آنها فعاالنه عمل كند تا 
بتوانيم تعدادي را بپذیریم. در زمينه مواجهه با مهاجرت هاي 
غيرمتعارف كه داراي عواقب و پيامدها و آسيب هاي اجتماعي 
باالیي است، كنترل مرزها و ایجاد كمپ ها در مرزها استراتژي 

مناسب و موقتي براي كوتاه مدت است.
نحوهبرخوردباكســانيكهحتيحاضربه
اسكاندركمپهاهمنميشــوندوبهطورغيرقانوني
ازطريققاچاقبرهاازمرزعبورميكنندوبهشهرهاو

روستاهاپناهميبرند،چگونهبايدباشد؟
مبناي ایــران در مواجهه با پناهندگان هميشــه مبتني بر 
رعایت حقوق انســاني بوده است. هر چند بهترین سياست 
براي مواجهه با بخشــي از پناهندگان افغانستاني، استقرار 
آنها در كمپ هاســت، ولي به هر حال شاهد مهاجرت هاي 
غيرقانوني از طریق شبكه قاچاق هم خواهيم بود. در گذشته 
پس از دســتگيري افراد فاقد مدرك، آنها را به افغانســتان 
برمي گرداندند، اما در شرایط فعلي سياست بازگرداندن آنها به 
افغانستان سياست درستي نيست و پذیرش آنها در كمپ ها 
و مهمان شهرها و بررسي درخواســت هاي پناهجویي آنها 

مي تواند سياست مناسب تري باشد.

نيماشايان
خبر نگار

 بررسی ابعاد مختلف مواجهه ایران با موج جدید مهاجران افغانستاني در گفت وگوی همشهری
  با رئيس مؤسسه تحقيقات جمعيت كشور 

ایران؛سومينمقصدمهاجرتافغانها
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عكس:محمدجوادزاده كمپپناهجويانافغاندرمرزايران.
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   واكسن بزنيد تا بتوانيد سفر كنيد
افزايش نرخ واكسيناسيون در بسياري از كشورها، باعث شده است تا موج جديدي از سفرهاي تابستانه آغاز 
شود. در اين بين برخي كشورها شرط ورود توريست را داشتن كارت واكسن كه نشانه واكسينه شدن كامل 
فرد است، قرار داده اند. كشور امارات به عنوان يكي از همسايگان ايران، از امروز، 8شهريور، درخواست ويزاي 
توريستي از همه كشورها را باز كرده است. طبق دستورالعمل هاي جديد سفر به اين كشور، گردشگران بايد 
با يكي از واكسن هاي كوويد -19كه توسط سازمان بهداشت جهاني تأييد شده است، واكسينه شده باشند. 
اين تصميم شامل شهروندان همه كشورها مي شود؛ حتي كشورهايي كه تا پيش از اين ورودشان به خاك 
امارات ممنوع اعالم شده بود. عالوه بر اين، مسافراني كه با ويزاي توريستي وارد مي شوند، هنگام ورود بايد 
در فرودگاه تست سريع PCR اجباري انجام دهند. مسافران همچنين بايد وضعيت واكسيناسيون خود را در 
برنامه بهداشتي دولت ثبت كنند. پيش از اين ورود مسافران از كشورهاي هند، پاكستان و نيجريه به امارات 

ممنوع بود كه حاال با افزايش تعداد واكسينه شده ها، قوانين سفر در اين كشور به تدريج تسهيل شده است.

  با افزایش مجدد تعداد موارد ابتال 
به كووید-19، كشــورهایي كه دانش

شــانس واكسيناســيون درصد 
باالیي از جمعيت خود را داشــتند، حاال بر سر 
تزریق دوز سوم یا تقویتي در حال بحث هستند. 
در آمریكا مقامات بهداشتي به افراد بزرگسالي 
كه به طور كامل با 2دوز واكسينه شده اند، اعالم 
كرده كه با گذشــت 8مــاه از دریافت دوز دوم 
واكسن mRNA خود مي توانند از 20سپتامبر 
2021به بعد واكســن تقویت كننــده دریافت 
كننــد. آلمان نيز از ســپتامبر شــروع به ارائه 
تقویت كننده مي كند و رژیم صهيونيستي هم 
مدتي اســت تزریق دوز ســوم به افراد باالي 
60ســال را آغاز كرده اســت. با این حساب تا 
24آگوســت 2021، بيــش از 12ميليون دوز 
تقویت كننده در سراسر جهان تجویز شده است.

در این ميان برخي كاربران فيسبوك ادعا كردند 
تقویت كننده هــا درواقع به ایــن دليل تجویز 
مي شوند كه دوزهاي پيشــين واكسن كارایي 
نداشــته اند، اما این ادعاي نادرستي است. این 
واقعيت كه ممكن است به تقویت كننده واكسن 
كووید-19نياز باشــد به این معنا نيســت كه 
واكسن كار نمي كند. تزریق تقویت كننده درواقع 
براي حفظ مصونيت در افرادي كه قبال واكسينه 

شده اند، استفاده مي شود.
باتوجه به جهش هــاي متوالي ویروس كرونا كه 
ممكن است شــرایط بدتري را ایجاد كند، دوز 
تقویتي ممكن اســت به یك ضــرورت تبدیل 
شود؛ چراكه ســطح حفاظت ارائه شده توسط 
ایمن سازي  قبلي با گذشت زمان كاهش مي یابد. 
درحقيقت، دوز تقویت كننده یك روش استاندارد 
براي سایر واكسن هایي اســت كه چندین دهه 

مورد استفاده قرار گرفته اند؛ مانند واكسن كزاز.

نحوه عملكرد دوز تقويت كننده 
هنگامي كــه فرد نخســتين دوز واكســن را 
تزریق مي كند، سيســتم ایمني بــدن او براي 
مقابله با عامل بيماري زا آماده مي شــود. تعداد 
ســلول هاي ایمني بدن كه آنتي بادي ها را در 
برابر عوامل بيمــاري زا توليد مي كنند، افزایش 
مي یابد. امــا تعداد این ســلول هاي ایمني كه 
سلول هاي B ناميده مي شــود با گذشت زمان 
كاهش پيدا مي كند. آنچه باقــي مي ماند یك 
 T و B حوضچه كوچك از ســلول هاي حافظه
است. این سلول ها بدن شما را براي عفونت هاي 
بيماري زایي كه در برابر آن واكســينه شده اید، 
كنتــرل مي كننــد. تقویت كننده هــا بر این 

مصونيت مي افزایند.
علي البدي، ایمونولوژیســت دانشكده پزشكي 
دانشگاه واشنگتن در ســنت لوئيس، توضيح 
مي دهد كه یك دوز تقویت كننده طيف وسيعي 
از فرایندها را در بدن شما به حركت درمي آورد. 
سلول هاي B پس از دوز اضافي واكسن تكثير 
مي شــوند؛ بنابرایــن تقویت كننده هــا توليد 
آنتي بادي هاي بيشتري را عليه عامل بيماري زا 
تحریك مي كنند. ســپس تعداد ســلول هاي 
B یك بار دیگر كاهش مي یابنــد، اما مجموعه 
سلول هاي حافظه B كه باقي مانده است، اكنون 
بزرگ تر اســت؛ به این معنا كه پاسخ بعدي به 

عامل بيماري زا سریع تر و قوي تر خواهد بود.
عالوه بر ایــن، همانطــور كه البــدي توضيح 
مي دهــد، تقویت كننده ها فراینــدي را به نام 
بلوغ همبستگي شروع مي كنند. در این فرایند، 
ســلول هاي B به غــدد لنفــاوي مي روند. در 
آنجا فرایند جهــش و انتخاب منجــر به توليد 
آنتي بادي هایي مي شود كه درصورت عفونت در 
آینده قوي تر به پاتوژن متصل مي شوند. تزریق 
دوز بوســتر یا تقویت كننده نخستين بار نيست 
كه در برنامه واكسيناســيون اتفــاق مي افتد؛ 
به عنوان مثــال، تقویت كننده كــزاز، دیفتري 
و سياه ســرفه باید هر 10ســال یك بار تجویز 
شــود. دوزهاي تقویت كننده براي واكسن فلج 
اطفال نيز الزم اســت. در آمریكا، كودكان 3بار 
براي ایمن سازي  اوليه خود تا 18ماهگي و یك 
دوز تقویت كننــده بين 4تا 6ســالگي دریافت 
مي كنند. اغلب، تقویت كننده ها مشابه واكسن 
اصلي هستند. با این حال، در برخي موارد مانند 
واكسن آنفلوآنزاي فصلي، تزریق تقویت كننده 
براي افزایش محافظت در برابر انواع جدید اصالح 
مي شود. در مجموع، واكسيناسيون كامل از شما 
در برابر كووید-19محافظــت مي كند، اما این 
محافظت ممكن اســت با گذشت زمان كاهش 
یابد. تزریق تقویت كننده به منظور افزایش دوام 

حفاظت از شما در برابر بيماري است.

درحالی كه هنوز بسياری در ایران دوز اول واكسن را تزریق نكرده اند، دوز سوم در بعضی كشورها شروع شده 
و در حال تبدیل شدن به یك استاندارد معمول است

چندي پيش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملــل )UNCTAD( طــي گزارشــي ميزان نوآوری

پيشرفت در حوزه نوآوري و فناوري بخش هاي 
مختلف را منتشــر كرد. اهميت این گزارش در این است كه 
حتي بعضي كشورها، به دالیل مختلف در جدول رتبه بندي 
شاخص هاي این كنفرانس قرار ندارند؛ درحالي كه ایران نه تنها 
در این شاخص ها دیده مي شود، بلكه در بعضي از شاخص ها از 
جایگاه قابل قبولي برخوردار اســت. در دسامبر سال2020 
كارشناسان و پژوهشگران كشــورهاي مختلف در نشست 
آنالیني كــه از ژنو مدیریت مي شــد، نظــرات، اطالعات و 
پژوهش هاي خود را به كارشناساني كه درحال تهيه گزارش 
جهاني فناوري و نوآوري2021 كشورهاي درحال توسعه و 
توســعه یافته بودند، ارائــه كردند. در این نشســت آنالین، 
اميرعباس محمدي كوشكي، سرپرست تيم اختراعات ایران 
كه در STI Forum نوآوري ملــل متحد هم عضویت دارد، 
براي بررسي شــاخص هاي فناوري و نوآوري كه در صنایع 

مختلف باعث پيشرفت مي شود، مطالبي ارائه كرد.

اهميت گزارش آنكتاد
محمدي كوشكي در گفت وگو با همشهري با اشاره به اهميت 
این گزارش براي حوزه فناوري و نوآوري كشــور مي گوید: 
»همه كارشناســان حوزه های مختلف فنــاوري و نوآوري 
ازجمله آي ســي تي، صنعت، خودرو، تكنولــوژي موبایل و 
ســایر حوزه ها، دیتاها و آمارهایي را در این نشست آنالین 
ارائه كردند.« سرپرست تيم اختراعات ایران با اشاره به اینكه 
كارشناسان و متخصصان سازمان ها و دانشگاه هاي معتبر دنيا 
این اطالعات و آمارها را تجزیه و تحليل كردند، ادامه مي دهد: 
»آنها به ایــن ترتيب تأثير نوآوري و فناوري در پيشــرفت و 
توسعه یك كشور در صنعت فناوري اطالعات، صنعت خودرو، 

تحقيق و توسعه و شاخص هاي دیگر را بررسي كردند.«
محمدي كوشــكي با ذكر یك مثال توضيح مي دهد كه »در 
حوزه صنعت، رتبه كلي كشور ما 130 اعالم شد كه براساس 
یك ميانگين ارائه شده است؛ یعني اگر در صنعت هسته اي 
رتبه 10 را داریم، اما در صنعت خودرو از جایگاه شــاخصي 
برخوردار نيستيم. به عبارت دیگر، آنگونه كه كشورهاي دیگر 
از فناوري و نوآوري در صنعت خودرو اســتفاده مي كنند، ما 
هنوز نتوانسته ایم از فناوري و نوآوري در توليد خودرو استفاده 
كنيم. این در حالي است كه اگر بتوانيم از فناوري و نوآوري 
در صنعت خودرو اســتفاده كنيم، باعث صادرات خودرو به 
كشــورهاي دیگر مي شــود كه در رتبه جهاني ما در آنكتاد 

تأثيرگذار خواهد بود.«
به گفته او »درصورتي كه نتوانيم فناوري و نوآوري را در صنعت 
خودروي كشور ایجاد كنيم، رضایت مردم كاهش مي یابد و 
همچنين امنيت و سالمت مردم كشــور به خطر مي افتد و 

امكان صادرات كاهش مي یابد.«

جايگاه متوسط رو به باال
سرپرست تيم اختراعات ایران همچنين توجه به این نكته را 
الزم مي داند كه رتبه ما در شاخص تحقيق و توسعه37 است و 
این رتبه را نشان دهنده این موضوع مي داند كه كشور ما جزو 

كشورهاي »در حال توسعه رو به باال« قرار دارد.
به گفته محمدي كوشكي »رتبه یك تا 40 به این معناست 
كه یك كشــور در بخش باالیي جــدول رتبه بندي قرار 

گرفته است.«
سرپرست تيم اختراعات ایران همچنين نتایج این گزارش را 
در برون مرزي شدن اقتصاد یك كشور مؤثر مي داند و معتقد 
است كه فناوري و نوآوري در پيشــرفت، رشد توليد و رشد 

اقتصادي یك كشور حائز اهميت خواهد بود.
او با ذكر مثالي دیگر به افزایش پهناي باند اینترنت كشــور 
اشاره مي كند و این موضوع را نيازمند ایجاد نوآوري و فناوري 
مي داند و نتيجــه آن را ارزآوري و توليد ثروت براي كشــور 

عنوان مي كند.

رتبه بندي ايران

در این گزارش 1۵8كشــور مورد ارزیابي قــرار گرفته اند و 
براســاس جدول رتبه بندي كه آنكتاد ارائه كرده، امتياز كل 
عدد »یك« و متعلق به آمریكاست و امتياز كل كشور ما 0.46 
است. همچنين رتبه كلي ایران در این جدول71 ذكر شده 
اســت و در گروه امتيازي روبه باال )upper-middle( قرار 
گرفته ایم. براساس این گزارش، كشور ما در شاخص فناوري 
اطالعات رتبه82، در شاخص مهارت ها رتبه74، در شاخص 
تحقيق و توســعه رتبه37، در شــاخص صنعت رتبه130 و 
در شــاخص ســرمایه گذاري رتبه۵3 را داراست. شاخص 
ســرمایه گذاري به معناي ســرمایه گذاري در حوزه فناوري 
و نوآوري است كه شامل ســرمایه گذاري خارجي، داخلي، 

دولتي و خصوصي است.

آنكتاد چيست؟
UNC- )كنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل یا آنكتاد 

TAD( در سال1964 ميالدي با هدف یكپارچگي كشورهاي 
در حال توسعه با اقتصاد جهاني تأسيس شد. آنكتاد یك ركن 
فرعي مجمع عمومي ســازمان ملل متحد است و بر مبناي 
قطعنامه مجمع عمومي ســازمان ملل متحد بنا شده است. 
آنكتاد در تصميمات خود در عرصه تجارت بين الملل و توسعه 
اقتصادي مفهوم حاكميت اقتصــادي را عالوه بر حاكميت 
سياسي لحاظ كرد و اصل برابري، همكاري بين المللي مبتني 
بر انصاف و وابستگي متقابل به نفع كشورهاي در حال توسعه 

را مورد تأكيد قرار داده  است.
آنكتاد یا كنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل از طریق 
جســت وجو و تجزیه و تحليل رویه ها و جمع آوري اطالعات 
به دنبال ایجاد زمينه براي مشــورت بيــن دولت ها و تبادل 
تجربيات با هدف یكپارچه سازي عوامل توسعه  است. آنكتاد 
با ســازمان هاي دیگر براي رفع نيازهاي كشورهاي در حال 
توســعه همكاري دارد. دبيرخانه آنكتاد در انجام وظایفش 
همراه با دولت هاي عضو و در تعامل با سازمان هاي وابسته به 
سازمان ملل متحد و كميته هاي منطقه اي همانند مؤسسات 
دولتي، ســازمان هاي غيردولتــي و... كار مي كنــد. آنكتاد 
همچنين درراستاي تسهيل فرایند توسعه در كشورهاي در 
حال توسعه فعاليت هاي مختلفي را انجام داده  است كه یكي 

از آنها توجه به موضوع كارایي تجاري است.

37 ؛ رتبه جهانی ایران در تحقيق و توسعه
  اگرچه ایران هنوز در ميان كشورهاي نوآور و فناور رتبه باالیي ندارد

اما به طور كلي در رده كشورهاي»در حال توسعه به باال« طبقه بندي شده است

جهاني شدن تزريق دوز سوم واكسن

زهرا خلجي
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنيای رمزارز

به سوی آینده

نوسان قيمت رمزارز با قانون جديد كوبا

پس از آنكه كوبا به عنوان جدیدترین كشــور در به رسميت شناختن 
بيت كوین و ارزهاي دیجيتال در جهان معرفي شــد، قيمت رمزارزها 
ســير صعودي به خود گرفت كه این افزایش قيمت هــا البته چندان 
چشــمگير نبود و خيلي زود روند نزولي به خود گرفــت. به گزارش 
وب سایت سي ان بي سي، كوبا كشوري است كه تحت تأثير تحریم هاي 
طوالني مدت آمریكا با مشكالت اقتصادي بسياري روبه رو بوده و اكنون 
پس از السالوادور به دومين كشور جهان تبدیل شده كه رمزارزها را به 
رسميت شناخته است. پيش تر و درست در زماني كه كوبا، دالر را در 
این كشور ممنوع كرد، پيش بيني هایي شكل گرفت كه نشان مي داد، 
آنها نيز قصد دارند به ســمت ارزهاي دیجيتال رفته و با قانوني كردن 
معامالت آن، تالش كنند تا راهي براي مقابله با تحریم ها داشته باشند. 
»بواز سوبرادو«، تحليلگر داده هاي حوزه استارت آپ هاي مالي از لندن 
كه 4ســال را در حوزه ارزهاي دیجيتال در كوبا كار كرده است در این 
خصوص مي گوید: »آنها یك دولت محافظه كار دارند كه هنوز به همان 
شيوه هاي ماركسيستي سنتي كار خود را انجام مي دهد. در واقع بانك 
مركزي كمونيست كوبا توسط »چه گوارا« تاسيس شد. این واقعيت كه 
آنها با احتياط قوانين را كنترل مي كنند، نشان مي دهد كه كوبایي ها 
عالقه مند هستند كه ببينند، ارزهاي دیجيتال چه چيزي را مي تواند 

براي آنها به ارمغان بياورد.«
 

از سوي دیگر تحليل هاي مؤسســه »گلس نود« نشان مي دهد ميزان 
فعاليت شبكه بيت كوین از زمان ریزش بازار در ماه مه تاكنون نتوانسته 
است به قله جدیدي برســد؛ حتي با وجود آنكه بيت كوین در یك ماه 
گذشته بيش از 4۵درصد رشد قيمت را داشــته و براي مدتي كوتاه 
وارد كانال ۵0هزار دالر شــده است. این موضوع نشان مي دهد تمایل 
معامله گران نسبت به بيت كوین به ویژه آنهایي كه با دید سرمایه گذاري 
كوتاه مدت به ماجرا نگاه مي كنند كمي بدبينانه تر از قبل شده و برخي  
از آنها به سمت ارزهاي دیجيتال دیگر مانند اتریوم و كاردانو رفته اند. 
هم اكنون 47درصد از كل بازار رمزارزها در اختيار بيت كوین و 17درصد 
در اختيار اتریوم اســت. قيمت هر بيت كوین درحالي كه اوایل بامداد 
دیروز به وقت تهــران، به بيش از 49هزارو۵00دالر رســيده بود، در 

ساعت1۵ روز گذشته، حدود 48هزارو600 دالر معامله شد.

 درآمد 11/2ميليارد دالري گوگل 
از پلي استور در سال 2019

گوگل در سال2019ميالدي 11ميليارد و 200ميليون دالر از 
فروشگاه برنامه هاي تلفن همراه خود درآمد كسب كرده و این 
براي نخستين بار است كه چنين دید واضحي از نتایج مالي این 

سرویس منتشر مي شود. 
به گزارش خبرگزاري رویترز، دادستان كل ایالت یوتا و 36ایالت 
یا ناحيه دیگر ایــاالت متحده از گوگل به دليــل نقض قوانين 
ضد انحصار به وسيله فروشگاه برنامه هایش )پلي استور( شكایت 
كرده  و همچنين در پرونده ثبت نشــده اخير اعالم كرده اند كه 
این تجارت در سال2019ميالدي، 8ميليارد و ۵00ميليون دالر 
سود ناخالص و 7ميليارد دالر درآمد عملياتي داشته است. این 
ارقام شامل فروش برنامه ها، خریدهاي درون برنامه اي و تبليغات 
فروشگاه برنامه است. گوگل به رویترز گفته است كه این داده ها 
براي بد جلوه دادن مشــاغل ما در یك دعوي بي اســاس مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
این شــركت و متهــم كنندگانش، روز شــنبه اعــالم كردند 
محاكمه ای كه قرار اســت در اواخر ســال2022 انجام شود، 
می تواند در مورد سوء اســتفاده گوگل درخصوص انحصار در 
فروش برنامه برای دستگاه های اندرویدی، همه چيز را روشن 
كرده و پرونده را مختومه اعالم كند. وكالي دادگستري و شركت 
اپيك گيمز از توسعه دهندگان اپليكيشن هاي موبایل و سایرین 
كه به طور جداگانه از گوگل شكایت كرده اند، مدعي شده اند كه 
این شركت با دریافت 30درصد هزینه هر كاالي دیجيتال كه 
در داخل یك برنامه فروخته مي شود، سود هنگفتي را از طریق 
گوگل پلي به دست مي آورد. شــاكيان مي گویند هزینه گوگل 
به طور خودسرانه زیاد است و سود توســعه دهندگان برنامه را 
افزایش مي دهد.  گوگل اســتدالل مي كند كه جایگزین هایي 
براي فروشگاه و سيستم هاي پرداخت گوگل وجود دارد، اگرچه 
منتقدان مي گویند این مسيرها غيرممكن است و گاهي مسدود 
مي شوند. شاكيان ادعا مي كنند كه گوگل از طریق قراردادهاي 
ضد رقابتي مزایاي خود را براي توســعه دهندگان اصلي مانند 
Riot Games  سازنده "League of Legends" افزایش داده 
و آنها را از خروج از فروشگاهش، یعني گوگل پلي، بازمي دارد. 
طبق اســناد داخلي اپيك گيمز كه تاكنون فاش نشــده بود، 
براساس اســناد داخلي گوگل نگران این اســت كه درصورت 
كنار گذاشته شدن گوگل پلي و دور خوردن آن، یك ميليارد و 

100ميليون دالر از سود ساالنه فروشگاهش را از دست بدهد.

 دردسرهاي ويندوز 11
براي كامپيوترهاي قديمي
مایكروسافت به طور رسمي اعالم كرده رایانه هایي كه 

داراي پردازنده  هاي قدیمي هستند، شانسي براي استفاده 
از سيستم عامل جدید این شركت ندارند

سيســتم عامل وینــدوز11 با اما و 
اگرهاي بســياري روبه رو بوده و از 
زمان اعالم مایكروسافت در این خصوص، نقدهاي فراواني درخصوص 
آن نوشته شده است. با این حال، شركت مایكروسافت اعالم كرده است 
كه به هيچ عنوان با ویندوز11از نظر فني، ميليون ها رایانه را پشت سر 
نمي گذارد. به گزارش وب سایت ورج، در اصل آنها اعالم كرده اند كه 
این شركت شما را از نصب ویندوز11روي رایانه اي با تراشه قدیمي تر، 
مادامي كه برنامه ISO را خودتان دانلود و به صورت دستي نصب كنيد، 
منع نمي كند. اما به نظر مي رسد كه حتي این نكته فني خودش داراي 
یك نكته فني دیگر است. مایكروسافت هم اكنون تهدید مي كند كه اگر 
از این مسير استفاده كنيد، شما را از به روزرساني هاي ویندوز در نسخه 
ویندوز11محروم مي كند. دقيقا نمي شود مطمئن بود كه چرا شركت 

در گزارش اصلي خود به آن اشاره نكرده، اما مایكروسافت از آن زمان 
به وب سایت ورج گفته اســت كه رایانه هاي شخصي پشتيباني نشده 
حق دریافت به روزرســاني هاي ویندوز را ندارند و حتي ممكن است 
از به روزرساني هاي امنيتي و درایور نيز ممانعت شود. كامال محتمل 

است كه این فقط یك اقدام محافظتي از طرف مایكروسافت است.

موضوع پچ هاي امنيتي
سخت است تصور كنيم كه مایكروســافت پچ هاي امنيتي مهمي را 
صادر نكند؛ درحالي كه ما اغلب مي بينيم كه شركت پشتيباني خود 
را گســترش مي دهد و گاهي اوقات پچ رایــگان را حتي پس از قطع 
سيستم عامل براي هميشه ارائه مي دهد. البته این احتمال نيز وجود 
دارد كه مایكروسافت واقعاً از ارائه پچ ها در آینده به طور بالقوه خودداري 
كند. مایكروســافت هم اكنون از روشن شدن بيشتر موارد خودداري 
كرده است كه این نشان مي دهد، شركت كاماًل خوشحال است كه ما 

تصور كنيم این یك تهدید واقعي خواهد بود.

داستان پردازنده ها
نكته بســيار مهــم درخصــوص ویندوز11این اســت كــه فقط 
به روزرســاني هاي امنيتــي در خطر نيســت. اگر مایل نيســتيد 
 یــا نمي توانيد تراشــه )CPU( قدیمي تر از اینتل نســل هشــتم 
)8th Gen Intel( خود را جایگزین كنيد، ویندوز11از نظر تئوري 

مي تواند یك سيســتم عاملي باشــد كه در آن به روزهاي گذشــته 
بازمي گردید. به روزرساني هاي درایور براي همه سخت افزارهاي شما، 
چيزي كه سال هاســت نيازي به فكر كردن در مورد آن نداشتيد، به 
یك معضل جدي تبدیل خواهد شد. به روزرساني ویژگي ها احتماالً 
 ISO اهميت چنداني ندارد. اگر شما از افرادي هســتيد كه در ابتدا
ویندوز11را روي رایانه خود نصب كرده اید، احتماالً دفعه بعد كه یك 
به روزرساني عمده ویندوز مورد نظر شما وجود داشته باشد، مي توانيد 

ISO جدیدتري را دانلود كنيد و در محل نصب كنيد.

سودجويي
تصور مي شود كه مایكروسافت مي تواند نظر خود را در مورد الزامات 
سيســتم براي ISOهاي آینده نيز تغيير بدهد. با این حال پرسش 
بســياري از كاربران هم اكنون مي تواند این باشــد كه چرا ما را در 

تاریكي رها مي كنيد؟ بهترین حدس مي تواند این باشد كه وضعيت 
ارتقاي ویندوز11به تدریج گيج كننده تر شــده اســت. این شركت 
ظاهراً مي خواهــد كاربران ویندوز را مجبور بــه خرید رایانه جدید 
كند؛ خواه به آن نياز داشته باشند یا اینكه واقعا احتياجي به چنين 
كاري نباشد. به عنوان نمونه باید به این موضوع اشاره كنيم كه براي 
پشتيباني رسمي از ویندوز11، سيســتم  باید داراي چيپ امنيتي 
TPM 2.0باشد. در این ميان، شركت مایكروسافت دالیلي به ظاهر 
منطقي را براي چنين پيش نيازي ارائه كرده اســت. با داشتن این 
تراشه، طبيعتا امنيت رایانه شما ارتقا پيدا كرده و حمالت سایبري 
به شما نيز كاهش قابل مالحظه اي خواهد داشت. حاال اگر یك نفر 
رایانه اي با سيستم عامل ویندوز11به عنوان پيش فرض را خریداري 
كند، مشكلي نخواهد داشــت یا حتي اگر كسي رایانه اي تهيه كند 
كه پردازنده آن در فهرســت پردازنده هاي پشتيباني شده باشد نيز 
مشكلي نخواهد داشت. درست زماني كه فهرست پردازنده هایي كه 
مي توانند به درستي از ویندوز11پشتيباني كنند اعالم شد، به نظر 
رسيد كه مایكروسافت یك هدیه خاص را به اینتل و برخي دیگر از 
توليدكنندگان رایانه و قطعات آن اهــدا كرد. در عين حال پرواضح 
است كه مایكروسافت نيز سود بسيار خوبي را از این برنامه اي كه در 
ویندوز11خود در پيش گرفته به دســت خواهد آورد؛ چون فروش 
مجوز استفاده از ویندوز یا همان ليسانس آن، مي تواند سود بسيار 

خوبي را به حساب شركت واریز كند.

عملياتي شدن بزرگ ترين مزرعه بادي شناور جهان 
تا همين چند سال پيش شاید خيلي ها به 

انــرژي پــاك و اســتفاده از نيروگاه هاي فناوری
خورشــيدي و بادي به عنوان یك موضوع 
تفنني نگاه مي كردند اما این روزها در جهان استفاده از این 
منابع تجدیدپذیر به یــك موضوع جدید و حياتي تبدیل 
شده است. به تازگي بزرگ ترین مزرعه بادي دریایي شناور 
دنيا در اسكاتلند تكميل شده كه نمونه خوبي از پيشرفت 

این نيروگاه ها در جهان به حساب مي آید.
مزرعه بادي دریایي»Kincardine«  ظرفيت اسمي توليد 
برق ۵0 مگاوات  را دارد و در 1۵كيلومتري جنوب شرقي 
سواحل »ابردین شير« در شمال شــرقي اسكاتلند واقع 
شده است. این مزرعه بادي مي تواند ساالنه 218گيگاوات 
ساعت الكتریسيته توليد كند كه انرژي كافي براي تامين 
برق نزدیك به ۵۵هزار خانه در اسكاتلند به حساب مي آید.

مزارع بادي با پایه ثابت روي آب هایي با عمق 60تا80متر 

قرار مي گيرند.
بــه گفتــه مســئوالن آزمایشــگاه ملــي انــرژي 
تجدیدپذیر)NREL(، تعداد مزارع بادي شناور در حال 
افزایش است و این مزارع تا سال2024 در مقياس كاربردي 

به بهره برداري خواهند رسيد.
فناوري استفاده شــده در مزارع بادي شناور اوليه مشابه 
سكوهاي نفت و گاز بود اما با پيشرفت فناوري هاي جدید 
سيستم هاي ارزان تر و كوچك تري براي ساخت این مزارع 

مورد استفاده قرار گرفت.
یك سيستم از كابل ها و لنگرها هر توربين شناور را به بستر 
دریا متصل مي كند. قرار دادن توربين ها در دریا آنها را در 

معرض بادهاي سریع تر و پایدارتر قرار مي دهد.
شركت ها و سازمان هاي زیادي بر ســاخت مزارع بادي 
شناور تمركز كرده اند. شــركت جنرال الكتریك در  ماه 
مه امسال نقشــه مفهومي مزرعه بادي شــناور خود را 

منتشر كرد.
به گزارش همشــهري، هنوز برخي تصــور مي كنند كه 
انرژي هاي پاك جنبه سرگرمي و تفنني در جهان دارند 
اما تغييرات آب و هوایي زمين و افزایش گازهاي گلخانه 
نشان داده بشر باید كاري براي نجات زمين انجام دهد. به 
همين خاطر بسياري از كشورها در جست وجوي استفاده 
گسترده از انرژي هاي پاك هستند. به طور نمونه تمام برق 
مورد نياز در مقر شركت هایي مانند اپل و گوگل از انرژي  
پاك تامين مي شود. در انگليس هم براي نخستين بار در 
سه ماهه اول ســال2018 توليد برق مزرعه هاي بادي از 

نيروگاه هاي هسته اي پيشي گرفته است.
بزرگ ترین چالش بحث برانگيز تمدن در قرن21 كاهش 
توليد گازهاي گلخانه اي توســط انسان است به خصوص 
اینكه جمعيت جهاني درحال افزایش است و همراه با آن 

تقاضا براي انرژي نيز بيشتر مي شود.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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در معرض خطریم.« براســاس اعالم هاشــمي، با 
توجه به پراكندگي جمعيت، دسترســي  مردم به 
مراكز خدمات سالمت، مثل استان هاي برخوردار 
نيســت و حتي براي واكسيناســيون هم تيم هاي 
ســيار به برخي نقاط دور افتاده سفر مي كردند؛» 
واكسيناســيون، موضوع مهمي اســت كه باید به 
سرعت انجام شود. مسائل ما مقداري با استان هاي 
دیگر متفاوت اســت؛ ميزان رشد جمعيت و تعداد 
جمعيت جوان این اســتان باالســت و تردد این 
افراد مي توانــد منجر به چرخش بيشــتر ویروس 
شــود. همچنين موقعيت مرزي ما باعث مي شود 
كه بيشتر در معرض آسيب قرار بگيریم.« به گفته 
این مسئول در استان، هم اكنون واكسن براي افراد 
باالي 35سال در حال تزریق است. درصد پوشش 
تزریق در افراد باالي 40ســال، 45درصد و افراد 
باالي 18سال 24درصد است. براي نوبت دوم این 
عدد به ترتيب 19درصد و 8درصد است؛» قطعا این 
آمارها نمي تواند ما را در برابر كرونا با ســویه هاي 
جدید محافظت كند. بایــد 70درصد از جمعيت 
باالي 18سال ما ایمن شوند تا به نقطه امني برسيم. 
از ســوي دیگر سيستان و بلوچســتان بيشــترین 
جمعيت دانش آمــوزي را با 800هــزار نفر دارد و 
با این آمار درصورت بازگشــایي مدارس به كانون 
انتقال ویروس تبدیل خواهد شــد. انتظار مي رود 
واكسيناسيون كادر آموزشي و حتي دانش آموزان 
12تا 18ســال در این استان به ســرعت صورت 
بگيرد.« هاشــمي تأكيد مي كند كه حمایت از این 
استان، نباید تنها به دوران بحراني مثل پيك دلتا، 
محدود شــود، قطعا پيك هاي دیگري هم در راه 
است و با شــيوع ســویه هاي جدید، ميزان انتقال 
ویروس هم بيشتر مي شود. سيستان و بلوچستان، 
به عنــوان یكــي از اســتان هاي كم برخــوردار، 
آسيب پذیرتر است و شاخص پایين تعداد تخت هاي 
مراكز درماني و فقر و محروميت مردم، شــرایط را 
سخت تر كرده است، حتي فعاليت كادر درمان در 
این منطقه هم بسيار سخت تر از سایر استان هاست.

 
 مهاجران؛ تهديد بزرگ شــيوع گسترده تر 

بيماري در استان
یــك هفته اي مي شــود كه اســتان سيســتان و 
بلوچستان، وضعيت آرامي پيدا كرده، با این حال، 
مسئوالن این استان نگران شــرایط در هفته هاي 
بعد و شيوع جهش هاي دیگر كرونا هستند. جواد 
اكبري زاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
زابل این نگراني ها را با همشهري در ميان مي گذارد. 
به گفته او، وضعيت در این اســتان بسيار شكننده 
اســت، اگر مردم رعایت نكنند، مجــددا بيماري 
شيوع گســترده اي پيدا خواهد كرد: »یك مسئله 
مهم در ارتباط با استان وجود دارد و آن همجواري 

موضوع در نهایت به دسترسي افراد كم بضاعت به 
اقالم بهداشتي منجر شد و ميزان استفاده از ماسك، 
حفاظت شــخصي و فاصله گذاري اجتماعي كه تا 
پيش از آن در زاهدان بدترین وضعيت را داشت، تا 

حدودي كنترل شد.« 

45درصد جمعيت باالي 40ســال  و 24درصد 
افراد باالي 18سال  واكسينه شدند

به گفته رئيس دانشــگاه علوم پزشكي زاهدان اگر 
پذیرش بيماران در مراكز درماني اســتان صورت 
نمي گرفت، قطعا كنترل بيماري از دست مسئوالن 
خارج مي شــد؛ »تعداد تخت هاي مــا كافي بود و 
بخش هاي عادي هم تبدیل به بخش كرونا شدند. 
به اضافه اینكــه ظرفيت هاي دیگــري هم ایجاد 
شــد. هر چند كه در آن مقطع ما براي 30نفر در 
آي ســي یو پذیرش داشــتيم و این عدد یكباره به 
300نفر رســيد و نياز به ارائه خدمات بيشتر شد، 

به طوري كه سامانه هاي اكسيژن ساز باید 10برابر 
افزایش پيدا مي كرد. این مســائل مدیریت شــد، 
هرچند كه هنوز هم كمبودهایــي وجود دارد. در 
آن دوره، حاشيه ها و هجمه هاي زیادي عليه استان 
ایجاد شــد، هر چند كه همه آنها به نفع ما شــد و 
توجه  به این اســتان را باال برد. ما نســخه ویژه اي 
مي خواستيم و نياز داشــتيم كه امكانات بيشتري 
براي اســتان درنظر گرفته شــود كه این مسئله 
محقق شد. با ورود بسياري از ارگان ها، تجهيزات 
پزشكي براي مردم فراهم شد و حاال شاهد فروكش 
كردن تب كروناي دلتا در استان با تمام حمایت هاي 
صورت گرفته هســتيم.« این مسئول البته كمبود 
نيروي انســاني را همچنــان یكــي از مهم ترین 
مشكالت حوزه بهداشــت و درمان استان مي داند 
و مي گوید:»  پس از 16 ماه شيوع كرونا در كشور، 
تنها در 45روز فشــار عجيبي به كادر درمان وارد 
شــد. ما همين حاال هم با وجود افزایش تجهيزات 
درماني در استان، در زیرساخت ها نسبت به متوسط 
كشوري عقبيم و در استان، تعداد و شاخص تخت 
به ویژه در شهرهاي جنوبي بسيار كم است.« به گفته 
هاشــمي باید نگاه جدي به مدیریت كرونا در این 
استان ادامه داشته باشــد: »باید همچنان وسایل 
حفاظت فردي به مردم رســانده شود و خّيران در 
این زمينه، ورود كنند. از سوي دیگر، غربالگري ها، 
تشخيص زودهنگام بيماران و پيگيري مبتالیان، 
با جدیت انجام شود. نباید به همين یك روز بدون 
فوتي مثبت كرونا بســنده كنيم، چرا كه به شدت 

  آمار فوتي ها از 30نفر در روز،  به صفر رسيد
  نويد برهان زهي، فعال اجتماعي در سيستان و بلوچستان كه ماجرای به صفر 
رسيدن مرگ ها در اين اســتان را در فضای مجازی منتشر كرد،به همشهري 
مي گويد:»دوران بسيار سختي بر ما گذشت و مدت هاي زيادي روزانه 1500مبتال 
و 30فوتي كرونا داشتيم. اين آمار براي استان ما كه جمعيت پراكنده اي دارد، 
بســيار باال بود. روزي نبود كه در غم از دســت دادن نزديكان و دوستان مان 
سوگوار نشــويم اما يك اتفاق مثبت جريان را در اين استان محروم تغيير داد 
كه با بازتاب مشــكالت و بحران كروناي سيستان و بلوچستان در شبكه هاي 
اجتماعي شروع شد و باعث شد تا توجه عمومي به اين استان معطوف شود. تا 
قبل از آن اعتراض مردم به كمبودها را سياه نمايي عنوان مي كردند اما در نهايت 
مسئوالن ناچار شدند از نزديك وضعيت را ببينند.« او به انتصاب رئيس كميته 
كشوري اپيدميولوژي كوويد- 19به عنوان نماينده ويژه وزير بهداشت در استان 
براي ساماندهي وضعيت شيوع، اشاره مي كند و مي گويد:» با ورود دكتر سوري، 
تصميمات جديدي گرفته شد. مهم ترين تصميم هم كاهش سن واكسيناسيون 
بود كه تأثير زيادي داشت. با وجود آمار مرگ ومير و فضاي تلخ موجود در استان، 
مردم هم به شدت از واكسن زدن استقبال كردند؛ استقبالي كه هنوز هم ادامه 
دارد و براي تزريق واكسن، صف هاي طوالني تشــكيل مي شود. هر چند كه 
تحت تأثير برخي شايعات، تمايل به زدن برند خاصي از واكسن ها بيشتر شده 
اما همين كه واكسن مي زنند هم خوب است.« او مي گويد:» در استان بين مردم 
شايع شده كه آسترازنيكا، واكسن بهتري است، با اين حال در اين استان، در كنار 
آسترازنيكا، مردم مي توانند بركت و سينوفارم هم بزنند؛ يعني حق انتخاب دارند 
كه اين مسئله منجر به آرامش رواني ميان آنها شده است.« اين فعال اجتماعي 
در سيستان و بلوچستان، معتقد است كه 2دليل عمده در كنترل كرونا در استان 
وجود دارد  كه يكي رايگان شدن درمان براي بيماران مبتال به كروناست؛چرا كه 
باعث شده، مردم ديگر هراسي از هزينه هاي سرسام آور درمان كرونا نداشته 
باشند و زودتر خودشان را به بيمارستان برسانند و دوم كمك هاي مردمي كه 
تحت تأثير انتشار اخبار درباره وضعيت اســتان، روانه استان شد. به گفته او، 
واكسيناسيون گسترده و در دسترس بودن اقالم بهداشتي نقش مهمي در كنترل 
كرونا در اين استان دارد:» روز شنبه در استان هيچ كس بر اثر ابتال به كرونا جانش 
را از دست نداد، هر چند كه ممكن اســت در روزهاي آينده، به اين آمار اضافه 
شود، اما وضعيت مان بسيار بهتر از گذشته خواهد بود. مسئوالن در گذشته كم 
كاري كردند اما امروز شرايط مديريت شده است.« او به انتقادهايي كه با انتشار 
ماجراي صفر شدن موارد فوت در اثر كرونا ايجاد شد، اشاره مي كند. به گفته او، 

برخي مي گويند اين خبرها اغراق شده است:» در گذشته ما بدون هيچ ترسي از 
اتفاقاتي كه در استان رخ داد حرف زديم و انعكاس آن اخبار باعث شد تا مسئوالن 
نگاه جدي به وضعيت ما داشته باشند. حاال هم كه سن واكسيناسيون پايين 
آمده و فوتي ها به صفر رسيده نيازي به بيان چيزي خالف واقعيت نيست. برخي 
عوامل دست به  دست هم داده و اوضاع آرام شده است. از 1500مبتالي روزانه در 
گذشته به كمتر از 400بيمار   رسيده ايم و 30كشته روزانه مان هم به صفر و حتي 
يكي دو نفر رسيده است. نيازي نيست چنين وضعيتي را وارونه جلوه دهيم.« 
به گفته اين شهروند زاهداني، مناطقي در استان وجود دارد كه حتي با خودرو هم 
نمي توان تردد كرد، با اين حال بهورزان، خودشان را به آنجا مي رسانند تا مردم 
را واكسينه كنند. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا مطرح كردن اخباري ازجمله 
صفر شدن آمار فوتي ها يا وضعيت خوب استان خطري براي بازگشت مردم به 
همان روال سابق و بي توجهي به رعايت پروتكل ها محسوب نمي شود، توضيح 
مي دهد:» بايد زيرساخت ها بيشتر شود. از ابتداي كرونا تاكنون تست هاي كرونا 
در مراكز غربالگري سيستان و بلوچستان رايگان انجام شده اما همچنان تعدادش 
كم است. در خود زاهدان هم با وجود جمعيتي كه دارد تعداد مراكز غربالگري در 
مقايسه با شهري مثل دماوند در تهران كمتر است. ضمن اينكه همچنان طرح هاي 
غربالگري در حاشيه شهرها در حال انجام است. البته نبايد تمام وضعيت را به 
عادي انگاري مردم نسبت داد. هم اكنون با موج ورود مهاجران افغان در استان 
مواجهيم. روز گذشته نزديك به 4هزار افغان از مرز وارد ايران شدند. اين اتفاق 
مي تواند آرامش نســبي ای كه اكنون رقم خورده را برهم بزند. كروناي دلتا از 

پاكستان وارد شد و امكان رقم خوردن وضعيت بحراني ديگري وجود دارد.«

افراد بي شناسنامه فراموش شدگان واكسيناسيون
برهان زهي در ادامه صحبت هايش به مشكل ديگري كه در اين استان وجود دارد 
اشاره مي كند؛ جمعيت باالي افراد بي شناسنامه و ممنوعيت تزريق واكسن به 
آنها:»افراد بي شناسنامه  براي واكسيناسيون مشكل دارند. براي واكسيناسيون 
بايد كارت ملي ارائه داد. با توجه به اينكه تعداد اين افراد كم نيست، بايد براي 
واكسيناسيون آنها تصميم جدي گرفته شــود. ما در سيستان و بلوچستان،  
همواره از ساير استان ها عقب بوده ايم و همين يك بار است كه نسبت به ساير 
اســتان ها  وضعيت بهتري پيدا كرده ايم، بنابراين بايد ساير استان ها هم اين 
وضعيت را تجربه كنند.« به گفته او، درخواست اصلي مسئوالن استان و مردم، 
پايين آمدن سن واكسيناسيون است؛ چرا كه بيشتر جمعيت استان، جوان اند و 
مدام تردد مي كنند. با تكميل واكسيناسيون قشرجوان، زنجيره انتقال ويروس 

را مي توان قطع كرد. 

ث
مك

در حال حاضر واكســن برای افراد 
باالی 35 سال در حال تزریق است. 
درصد پوشش تزریق در افراد باالی 
40 سال،  45 درصد و افراد باالی 18 

سال 24 درصد است

معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشكی زابل: وضعيت بسيار شكننده 
است، اگر مردم رعایت نكنند، مجددا 
بيماری شــيوع گســترده اي پيدا 

خواهد كرد

آمــار مبتالیــان  دیروز

31516
واكســن های تزریق شــده)دوز(

26/176/126
آمــار جان باختگان دیروز

581
كل آمــار جان باختگان

106482

با نگاه به همه گيري كرونا این 4مرحله را مي توان تشریح 
كرد.

1- پيشگيري و كاهش اثرات
پایه و اصول پيشگيري مبتني بر خطرپذیري یا ریسك 
است. اینكه تا چه ميزان ریسك را بپذیریم، آن را مدیریت 
كنيم، ریسك را منتقل )بيمه( و ریسك را كم كنيم. بسيج 
عمومي و تسریع در واكسيناســيون همگاني و افزایش 
سرعت آن نسبت به انتشــار بيماري براي جلوگيري از 
موج هاي آتي و شكستن زنجيره انتقال همه گيري به عنوان 
اصلي مهم و ارتقای ســطح تاب آوري است كه به عنوان 

راهكاري در قالب مدیریت ریسك مطرح مي شود.

2- آمادگي 
در قانون مدیریت بحران كشور، آمادگي، »مجموعه تدابير 
و اقداماتي است كه ظرفيت جامعه و دستگاه هاي مسئول 
را براي پاسخ مؤثر به حوادث و ســوانح افزایش مي دهد 
به طوري كه خســارات انساني و مادي ناشــي از آن را به 

حداقل برساند.« پس باید آمادگي الزم را ایجاد كنيم.
مصادیق آمادگي عبارتند از: »پژوهش« و مثال توجه ویژه به 
مبحث آینده پژوهي، »برنامه ریزي« )تهيه و بهنگام سازي  
برنامه( و مثال ارائه برنامه براي ابتالي خانوادگي كرونا و ابعاد 
مختلف آن، »آموزش« مستمر حتي در برابر اینفودميك ها 
یا همان هجمه هاي اطالعات نادرست كه در فضاي مجازي 
و شــبكه هاي اجتماعي با حجم زیاد منتشر مي شوند و 
»تمرین« براي موارد احتمالي كه ممكن است در آینده 

پيش بياید.
در تعریفي برنامه عبارت است از ایجاد تعادل بين »منابع« 
دائما و به شدت در حال كاهش و »نياز«هاي دائما و به شدت 
در حال افزایش كه با هم نسبت معكوس دارند. برنامه در فاز 
آمادگي تهيه، تدوین و بهنگام سازي  شده و در مرحله مقابله 
یا پاسخ، اجرایي و عملياتي می شود. ارتباط تنگاتنگي بين 
همه فازها وجود دارد، به طور مثال برنامه در فاز آمادگي 
تهيه مي شود و بازخوردهاي استخراج شده از فاز مقابله 
یا پاسخ براي به روز رساني برنامه، مجددا به برنامه در فاز 

آمادگي برمي گردد تا بهنگام شود.
شــرایط اضطراري و بحران ها همواره نقطه عطفي براي 
تغيير به شمار مي آیند كه بســته به پهناي باند ذهني 
برنامه ریزان و مدیران مي تواند مثبت یا منفي باشند. هر چه 
پهناي باند ذهني برنامه ریزان و مدیران بيشتر باشد، كه به 
عوامل زیادي ازجمله نوع رویدادها، روندها، تصاویر ذهني 
)كه براساس تجربيات، تحصيالت و...( و اقدامات متنوع 
ربط دارد، درك و فهم انواع شرایط اضطراري عميق تر بوده 

و به همان نسبت تغيير مثبت بيشتر خواهد بود.

3- مقابله يا پاسخ
مصادیق مقابله یا پاسخ عبارتند از: »مدیریت« در سطح 
ستاد )تصميم گيري راهبردي و سریع متناسب با شرایط(، 
»فرماندهي« در ســطح ميدان )تصميم گيري عملياتي 
و سریع متناسب با شــرایط(، انواع »عمليات« )كه خود 
شامل انواع عمليات پزشــكي، پيراپزشكي، روانپزشكي، 
روانشناسي، اجتماعي و...( و »منابع« )مانند: تامين اقالم 
غذایي، دارویي و پزشكي مانند واكسن و سایر ملزومات، 

تجهيزات و...( و پشتيباني هایي كه الزم و ضروري است.
استفاده هماهنگ از نيروهاي مسلح ازجمله سپاه، بسيج، 
ارتش و نيروي انتظامي و استمرار طرح هاي موفق مانند 
طرح شهيد ســپهبد حاج قاسم ســليماني و استفاده از 
فناوري هاي نوین مي تواند به عنوان منبعي عظيم در شرایط 
كنوني كه با همه گيري كرونا روبه رو هستيم، راهگشا باشد. 
همچنين سرعت بخشيدن به واكسيناسيون سيستماتيك 
عمومي و همگاني، بسيج عمومي را باعث مي شود. از این 
طریق مدیریت ریسك براي فصل پایيز و زمستان انجام 
خواهد شد و از پيك هاي دیگر جلوگيري خواهد شد. عالوه 
بر این باید با روش هاي علمي مانند ردیابي تماس جلوي 
تردد بيماران گرفته و اجازه خروج آنها از منزل داده نشود. 
همچنين درنظر گرفتن جریمه هاي سنگين براي افرادي 
كه پروتكل ها را رعایت نمي كنند و در واقع قانون شــكن 
هستند، ضرورت دارد. مشاركت همه اقشار مردم در فاز 
مقابله یا پاسخ بسيار مهم است. جلوگيري از دورهمي هاي 
خانوادگي، به حداقل رســاندن اجتماعات غيرضروري و 
توجه ویژه و رعایت پروتكل هاي بهداشتي و ایمني ابالغي 
و نمونه هاي مشابه بسيار مهم اســت. در این بين جبران 
مقطعي و قسمتي از آسيب هاي وارده به كسب وكارهایي كه 
آسيب هاي جدي دیده اند، باعث احساس آرامش  مي شود.

4- بازيابي 
به مجموعه تدابير و اقداماتي گفته مي شود كه براي ترميم 
و بهبود خدمات و ساختارها، معيشت، توانمندي و شرایط 
زندگي جوامع متاثر از حوادث و ســوانح انجام مي شود؛ 
به نحوي كه موجب ارتقاي توانایي و ظرفيت آنها در جهت 
كاهش خطر حوادث آتي شــود. مثال كادر درمان نه تنها 
تحت تأثير فشار فيزیكي ناشي از شيفت هاي كاري و پوشش 
حفاظتي فردي ویژه بلكه از نظــر روحي هم تحت تأثير 
كمبودها، بيماران متوفي و عكس العمل هاي خانواده آنان 
و نمونه هاي مشــابه قرار دارند. لذا این مدافعان سالمت 
نيازمند بازتواني و تجدید قوا هستند تا بهتر بتوانند خدمت 

كرده و آسيب نبينند.
نتيجه اینكه باید چرخه مدیریت جامع شرایط اضطراري 
را براي ایجاد تاب آوري مطلوب به صورت یك كل درنظر 
گرفت و براي عناصــر مختلف آن برنامه ریــزي الزم را 
انجام داد. همه بایــد در كنار هم به مدیریت ریســك و 
شرایط اضطراري بپردازند. دولت، مردم و همه با هم باید 
پا به عرصه بگذارند. درخصوص همه گيري بيماري ناشي 
از ویروس كرونا، مدیریت ریســك مي بایســتي صورت 
پذیرد و برنامه ریزي باید به گونه اي باشــد كه دیرهنگام 
به رخدادها واكنش نشــان داده نشود و تصميم گيري ها 
سریع انجام شــود. تاب آوري كه برآیند چرخه مدیریت 
جامع شرایط اضطراري است، زماني حاصل مي شود كه 
همدلي، همفكري، همراهي، همكاري و هم افزایي تمامي 

بخش هاي جامعه تحقق یابد.

مدیریت بحران دومينوي كرونا
ادامه از صفحه اول اوایل خرداد امســال بــود كه مردم سيســتان و 

بلوچســتان با پيك وخيمي از كرونا مواجه شدند؛ 
همان موقع اعالم شــد كه ویــروس جهش یافته 
دلتا با قدرت در این استان شيوع پيدا كرده است. 
شــيب ابتال و مرگ در مدت زمان كوتاهي، تمام 
اســتان را زیر پا گذاشــت و براي اولين بار، ميزان 
مراجعه هاي سرپایی و بستری كرونا در این استان، 
از متوسط كشــوری باالتر رفت. آمار فوتي ها هم 
افزایش عجيبي پيدا كرد، بــه طوري كه وضعيت 
در این استان فوق بحراني توصيف و اعالم شد كه 
فاجعه انساني در حال رخ دادن است. این وضعيت 
در حالي در سيســتان و بلوچستان ایجاد شده بود 
كه دیگر استان ها، دوران آرام عبور از پيك چهارم 
كرونا را طي مي كردند، اما پيك بحرانی در جنوب 
شرقی ترین استان كشــور رقم خورده بود تا نشان 
دهد پيك بعدی كشــور هم از استان های جنوبی 
آغاز مي شود و به زودی سراسر كشور را فرا مي گيرد. 
اواسط تير بود كه محمدعباسی، سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان از 
ابتالي باالي جوانان این استان به ویروس خبر داد. 
به گفته او، 60 درصــد از مبتالیان ویروس جهش 
یافته كرونا در اســتان افراد بين 30 تا 60ســال 
هستند و از این ميزان 23 درصد را افراد زیر 30سال 
شامل می شــود. همه اینها در شــرایطي بود كه 
ميزان واكسيناسيون در این استان بر اساس اعالم 
مسئوالن استان به دليل استقبال نكردن مردم زیر 
20 درصد بود. وضعيت بحراني این اســتان سبب 
شد وزیر بهداشت وقت، نماینده  ویژه اي به استان 
بفرستد تا تصميمات جدیدي گرفته شود. حاال با 
گذشــت بيش از 2 ماه، خبرهاي خوبي از استان 
به گوش مي رسد. گفته مي شود آمار ابتال به شدت 
پایين آمده، شمار واكسيناسيون باال رفته و موارد 
مرگ به شدت پایين آمده اســت. به طوري كه به 
استناد آمار اعالم شده، در روز شــنبه هيچ فوتي 
در این اســتان گزارش نشد. خبر صفر شدن موارد 
مرگ، از سوي فعاالن اجتماعي این استان در فضاي 

مجازي منتشر شد.

رسانه اي شدن بحران به نفع استان شد 
محمد هاشمي شهري، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان درباره آخرین وضعيت شيوع كرونا در این 
استان به همشــهري توضيح هایي مي دهد: »نيمه 
دوم خرداد امســال بود كه پيك دلتا در استان ما 
شروع شد. ما پس از بوشــهر و هرمزگان سومين 
استاني بودیم كه وارد پيك دلتا شدیم و پس از آن 
این موج به سایر نقاط كشــور گسترش پيدا كرد. 
در زمان كوتاهي تعداد مــوارد ابتالي ما 5تا 6برابر 
شد، به طوري كه ســهم ما از موارد ابتال به كرونا در 
كشور، 10درصد بود. با افزایش تعداد بستري ها و 
بيماران بدحال نيازمند  آي سي یو و باال رفتن تعداد 
مرگ ها، وضعيت بحراني در این استان رقم خورد، 
این در حالي بود كه قبــل از این پيك، پيش بيني 
افزایش موارد بســتري را كرده و نسبت به افزایش 
تخت هاي بستري اقدام كردیم. با شيوع كرونا هم 
این ظرفيت ها به ميزان قابل توجهي بيشــتر شد. 
بيمارستان هاي سيار وارد اســتان شدند و برخي 
فضاهاي قابل استفاده به محيط بيمارستاني تبدیل 
شدند.« به گفته هاشمي، رسانه اي شدن وضعيت 
بحراني اســتان در رسانه ها منجر شــد تا عالوه بر 
ارگان هاي مختلف و تاميــن تجهيزات درماني در 
استان، خّيران از سراسر كشور، براي اهداي ماسك، 
وســایل حفاظت فردي، دستگاه هاي اكسيژن ساز 
10ليتري و كپسول هاي اكسيژن، پاي كار بيایند. 
این اقالم به سرعت در حاشيه شهر توزیع شد و در 
بهبود وضعيت رعایت پروتكل هاي بهداشتي مؤثر 
بود. این مسئول با تأكيد بر اینكه اجراي طرح هاي 
غربالگري و بيمار یابي طرح شــهيد سليمانی براي 
تشــخيص و درمان زودهنــگام مؤثر بــود، ادامه 
مي دهد:»این طرح ها از ســوي گروه هاي جهادي، 
دانشــگاهي، هالل احمر و با اســتفاده از نيروهاي 
مردمي انجام شد. ما در همين مدت 50تيم سيار 
مردمي و 22تيم ثابت مردمي داشتيم كه خانه به 
خانه ویزیت و غربالگــري و درمان انجام مي دادند. 
كمك هاي معيشتي سپاه و بسيج هم باعث شد تا 
مردم آرامش رواني بيشتري داشته باشند. همين 

انعكاس رسانه اي وضعيت بحراني شــيوع كرونا، اهداي اقالم بهداشتي به مردم از 
سوي خيران، اجراي نسخه بومي مدیریت كرونا، عملياتي شدن طرح هاي بيماریابي، 
كاهش سن واكسيناسيون و رایگان شدن درمان بيماران مبتال به كرونا، مهم ترین 
عوامل به صفر رسيدن موارد مرگ در استان سيستان و بلوچستان عنوان مي شود

همشــهري در گفت وگو با مســئوالن درماني و فعاالن اجتماعــي جزئيات 
فروكش كردن شــيوع كرونا در استان سيستان و بلوچســتان را بررسي كرد

با افغانستان و پاكستان است. این دو كشور از نظر 
سازمان بهداشــت جهاني، بدترین مناطق از نظر 
شــيوع كرونا و رعایت موارد بهداشــتي به شمار 
مي روند و بيشــتر بيماري هایي كه در دنيا و حتي 
ایران حذف شــده ، همچنان در این كشورها ثبت 
مي شــود؛ حتي بيماري هاي نوپدیــد هم در این 
كشورها وجود دارد.« به گفته او، ایران در همسایگي 
با این كشــورها، مخاطرات بهداشتي زیادي دارد. 
اینكه عنوان مي شود كرونا در این دو كشور چندان 
مورد توجه نيست به دليل ضعف سيستم بهداشتي 
و آمارگيري آنهاست وگرنه اوضاع آنها اصال خوب 
نيست و موارد بيماري بســيار باالست؛ به همين 
دليل ورود مهاجران از این كشورها به ایران، خطر 
بزرگي براي اســتان و حتي كشــور است؛ چراكه 
مهاجران با ورود به سيستان و بلوچستان به سوي 
دیگر مناطق كشــور هم روانه مي شوند و موجب 
تســري بيماري كرونا  یا سایر بيماري ها مي شوند. 
اكبري زاده تأكيد مي كند كه باید سالمت این افراد 
در مرزها، كنترل شود كه البته فشار كاري مضاعفي 
به دانشــگاه وارد مي كند، اما بایــد در این زمينه 
تدابيري اندیشيده شود تا جلوي شيوع گسترده تر 
ویروس در كشور گرفته شود. با این همه اما معاون 
بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي زابل مي گوید كه 
پيك دلتا، با همه اتفاقات تلخي كه رقم زد، منجر 
به تقویت سيستم بهداشتي استان شد؛ به طوري كه 
حتي از نظر بهداشتي، محروميت ها در روستاهاي 
این منطقه كم شد: »در تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
درماني یكي از بهترین اتفاقات افتتاح مركز درماني 
تنفسي در بيمارستان ســينا بود كه در پيك اخير 
به طور كامل، به بيماران كرونایي اختصاص یافت و 
باعث شد تا بيماران مبتال به كرونا، ترددي به دیگر 
بخش هاي بيمارستان نداشته باشند. این اقدام مانع 
از آلودگي كادر درمان و بيماران دیگر شــد. اتفاق 
مثبت دیگر هــم تجهيز و راه اندازي بيمارســتان 
تخصصي سل بود، اســتان سيستان و بلوچستان، 
باالترین ميزان بروز بيماري سل را در كشور دارد، 
دليل آن هم، خشكسالي، سوءتغذیه و همسایگي 
با افغانستان اســت. ميانگين بروز این بيماري در 
منطقه از هر 100هزار نفر 120نفر در سال است. 
در پيك اخير بود كه با ســفر مسئوالن كشوري به 

استان این بيمارستان تجهيز و راه اندازي شد.« 

مهم ترين عامل فروكش كردن بيماري، اجراي 
نسخه بومي بود

حميد سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كوویدـ 19كه همزمان با بحراني شــدن وضعيت 
شــيوع كرونا در سيستان و بلوچســتان، به عنوان 
نماینده ویژه وزیر بهداشــت دولت دوازدهم راهي 
این استان شــد، حاال با بهبود شــرایط شيوع، از 
تجربه هاي موفق براي كاهــش موارد ابتال و مرگ 
در این استان مي گوید. او در گفت وگو با همشهري 
تأكيد مي كند كه مهم ترین عامل در فروكش كردن 
بيماري در این استان، اجراي نسخه بومي بود: »رمز 
موفقيت جوامع بشــري در كنترل اپيدمي اجراي 
برنامه مناسب علمي و متناسب با شرایط بومي هر 
منطقه است. البته سرعت و شدت عمل در مواجهه 
با بيماري و تمایل به انجام كار از سوي همه بخش ها 
به عنوان یك اولویت ملي نه صرفا موضوع بهداشتي 
و مرتبط با وزارت بهداشت هم نقش بسيار مهمي 
در مدیریت ویروس دارد.« او ادامه مي دهد: »درباره 
سيستان و بلوچســتان ما شــاهد الزام به رعایت 
قوانين و پروتكل ها از ســوي مردم و نهادها بودیم. 
در این ميان شــيوه ها و برنامه هاي موفق كشوري 
و جهاني را با مولفه هاي بومي، استاني و منطقه اي 
تلفيق كردیم. درس هاي موفق در كنترل اپيدمي 
بومي سازي شــد و با اختياراتي كه داشتيم اقدام 
به انجام كار كردیم. این اتفــاق تصادفي رخ نداده 
و مي تواند نمونه بارز و موفق بــراي مهار كرونا در 
سراسر كشور باشد؛ حتي مي تواند به سایر مناطق 
كشور هم تعميم داده شود. این تصور نادرستي بود 
كه یك دستورالعمل یكســان براي مدیریت كرونا 
در تمام اســتان ها اجرا شــود. به دليل تفاوت هاي 
زیاد در فرهنگ و شرایط اقتصادي  استان ها، باید 
به دانشگاه هاي علوم پزشــكي فرصت داده شود تا 
باتوجه به وضعيت منطقه اي اصالحات و تغييرات 

را در دستورالعمل ها اعمال كنند.«

هر منطقه نياز به دستورالعمل بومي دارد
ســوري در پاســخ به این ســؤال كه چرا با وجود 
چنين دستاوردي شاهد اجرایي شدن نسخه هاي 
اینچنيني در اســتان هاي بزرگ كشور كه 5پيك 
متوالي را تجربه كرده اند، نيستيم، توضيح مي دهد: 
»در مدیریت اپيدمي، سرعت عمل بسيار مهم است. 
ویروس منتظر ما نمي ماند و نمي توان با ســيكل 
معمول و سازماني به مقابله آن رفت. اختالف نظرها 
و تضاد منافع اقتصادي، سياســي و صنفي و... در 
برخي بخش ها دیده مي شــود كــه مانع از محقق 
شــدن طرح هاي مقابله با بيماري است. ما باید از 
فرصت هاي عمده  و تمــام بضاعت هاي موجود در 
كشور بهره ببریم؛ درحالي كه حتي از فناوري هاي 
نوین هم اســتفاده نمي كنيم. گوش شــنوایي در 
این زمينه وجود نــدارد و نباید مراجع تصميم گير 
صرفا به حلقه هاي مدیریتي خودشــان اتكا كنند. 
حتي در ستاد ملي مقابله با كرونا هم نيازمند اتاق 
فكر براي تصميم گيري هاي بومي هســتيم و همه 
اینها قابليت كاهش بــار بيماري را دارند.« به گفته 
این اپيدميولوژیســت، باید اثــرات منفي رواني، 
اجتماعي و اقتصادي با طوالني شدن شيوع كرونا 
مدنظر قرار گيرد: »اميدواریم مســئوالن در دولت 
جدید عالقه مند باشند كه حرف هاي ما را بشنوند 
و برنامه ریزي هدفمندي با اســتفاده از نسخه هاي 
بومي براي پيشــگيري از پيك هــاي بعدي رقم 
بخورد.« سوري درباره یكي از مشكالت سيستان 
و بلوچستان كه واكسينه نكردن افراد بي شناسنامه 
است، توضيح مي دهد: »مقرر شده هویت ملي این 
افراد از ســوي یكي از مراجع قانوني تأیيد شود تا 

نسبت به تزریق واكسن اقدام كنند.«
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زخم عميق مدیریت ناكارآمد 
بر صنعت دامپروري

 

غفلــت در اقتصاد كشــاورزي و دامپــروري و 
مزيت ها و مضرات توليد، رعايت نكردن آمايش 
ســرزميني و زنجيره ارزش، باعث زيان فراواني در حوزه توليدات كشاورزي 
به خصوص دامپروري ايران شده است، به نحوي كه هم اكنون به دليل نداشتن 
يك الگوي مشخص، هرروزه با بحران هاي جديدي دست وپنجه نرم مي كنيم 
و دامداران به دليل سياست هاي ناقص و مبهم كالن كشور در حوزه دامپروري 
دچار سردرگمي در توليد هستند. نگاه سياسي  برخی مسئوالن به كشاورزي و 
دامپروري موجب شده با دو زاويه واقعي ولي مشكل ساز در اين صنعت روبه رو 
باشيم؛ يعني از ديد امنيت غذايي و اشتغال زايي، بدون اينكه مزايا و معايب آن را 

در دوراني كه با تحريم ها مواجه هستيم بررسي و تحليل كنيم.
امنيت غذايي و اشتغال زايي زماني محقق مي شــود كه توليد آن نياز به نگاه 
بيرون را نداشته باشد. اما به جاي سياستگذاري صحيح در امر تامين نهاده هاي 
دامي در داخل با اســتفاده از دانش فني و مهندســي بومــي، ارتقاي ژنتيك 
بذور مصرفي، اصالح مصرف آب در كشــاورزي و جانمايي صحيح كشاورزي 
و دامپروري با درنظر گرفتن صنايع باالدســتي و پايين دســتي آن و اجراي 
صحيح كشــت قراردادي و هم افزايي صنايع مرتبط با دامپروري و كشاورزي، 
با سياســتگذاري هاي غلط موجب شــده ايم هم مزيت امنيت غذايي و هم 
اشتغال زايي در اين بخش به مخاطره بيفتد و دامپروري تبديل به صنعت زيانده 
شود كه وابسته به خارج بوده  و با مشــكل كمبود آب و بيكاران بدهكار بانكي 
مواجه است. دولت ها با به كار گيري مديراني با اولويت سياسي، جناحي و گاهي 
غيرمتخصص يا به ظاهر متخصصاني كه ديدگاه سياسي دارند، باعث تضعيف 
روزبه روز زيرساخت هاي دامپروري كشور شــده اند كه ناشي از نبود شناخت 
دقيق از سوي مديران نسبت به ظرفيت هاي موجود كشور و همچنين نبود كار 
كارشناسي و تقلب در توليد تخصصي از كشورهايي با ظرفيت متفاوت و اجراي 

كوركورانه سياست هاي اشتباه در حوزه دامپروري است.
با اينكه در برهه اي از زمان نياز به واردات قطع شــد ولي عمال اين بي نيازي را 
مي توان ناشي ازسرانه پايين مصرف لبنيات، گوشت و همچنين افزايش رشد 
جمعيتي دانست و اين مسئله باعث شد كه تصميم گيران با چشم پوشي از نظر 
متخصصان و دلسوزان نسبت به توليد غيركارشناســي، با نگاهي سياسي به 
سمتي هدايت شوند كه شرط بقاي مديران را افزايش توليد بدون درنظرگرفتن 
نظرات كارشناسي بدانند. سياستگذاراني كه پايه هاي توليد با رشد نامتقارن را 

فراهم كردند از نگاه كارشناسان فاقد بينش كافي در توليد بوده اند.
از طرف ديگر سياست هاي توليدي در سال هاي بعد صرفا با افزايش توليد، مسير 
خود را ادامه داد تا اين سياست اشــتباه به دولت هاي بعد منتقل شود. در اين 
مقطع با تزريق نقدينگي در اين بخش فاجعه اي بزرگ در روستاها و شهرهايي 
كه از لحاظ آب و مزيت نسبي دامپروري جانمايي درستي نداشتند، رقم خورد و 
موجب بروز بحران در سياست هاي كالن دامپروري كشور شد. توليد دامپروري 
به شيوه غرب و شــيوه مقابل آن به شــيوه هندي باعث تناقض در سياست 
دولت هاي مختلف شد، در شرايطي كه مي توانستيم از ظرفيت هاي توليدي 
كشور بهترين بهره برداري را كنيم. متأسفانه با افزايش درآمد نفتي و به تبع آن 
افزايش نقدينگي دولت ها توجه مردم ساكن در روستاها و حاشيه شهرها را به 
سرمايه گذاري هاي خرد در حوزه توليد بدون توجه به صرفه اقتصادي با ارائه 
تسهيالت زود بازده كردند و از طرف ديگر بانك هايي كه هنوز ماهيت بانكداري 
اســالمي را نمي دانند باعث شــدند متقاضياني كه براي ايجاد شغل و كسب 
درآمد از بانك ها استقراض كرده بودند با طرح هاي توجيهي غيركارشناسي به 
دام بانك و بدهي ها و سودهاي بانكي بيفتند. توزيع نقدينگي در بازار هم باعث 
سرازيرشدن سرمايه هاي بخشي از ساير مشاغل به اين حوزه شد تا از تسهيالت 
اين بخش بهره برداري الزم را داشته باشند. تاســيس گاوداري ها با مديريت 
غيركارشناسي و توقع باال از سرعت بازگشت سرمايه از تبعات منفي ايجادشده 

در بازار بود كه دامداران اصيل را متضرر كرد.
متدهاي غيرمتعارف تصميم گيري در عرصه كشور باعث فاجعه اي جبران ناپذير 
در چند سال اخير در صنعت دامپروري شده، به نحوي كه فاجعه رخ داده با ارز 
ترجيحي ۴۲۰۰توماني آنچنان صدماتي به پيكره توليدات دامپروري وارد كرده 
كه شايد سال ها طول بكشد تا بتوان دوباره اين صنعت را به رونق رساند. در اين 
مدت رانت خواران ارز دولتي براي واردات نهاده رقابت مي كردند و مجموعه ها 
و تشكل هاي دامپروري از سوي امور دام كنار گذاشته شده بودند و صرفا توزيع 
نهاده هاي وارد شده به دست مافياي واردات برعهده امور دام كشور و تشكل ها 
بود. هر افزايش قيمتي ضربه اي بر توليد و دست نوازشي بر سر واردكنندگان 
گوشت و شيرخشك بود. تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي ممنوعيت هاي 
واردات و صادرات كشور نيز ضربه اي ديگر بر ساختار توليد كشور بود كه نشان 

مي داد دست اندركاران با پاك كردن صورت مسئله، قصد حل مشكل را دارند.
اكنون كه دولت ها تمامي مسيرهاي سياستگذاري را رفته اند، شايد به درك كار 
كارشناسي در حفظ منافع ملت و توليدكننده رسيده باشند. با شرايط موجود و 
حذف دام مولد طي سال اخير و محاسبه نكردن بهاي تمام شده محصوالت دامي 
از يك سو و كنترل نابجا براي تعيين قيمت دستوری يا تأثير قيمت، فاجعه اي 
بزرگ در كشور رقم زده كه بعيد است بتوان اين زخم عميق مديريت ناكارآمد 
غيركارشناسي و اقتصادي را از بدنه صنعت دامپروري كشور و جيب مردم پاك 
كرد و شايد سال ها مردم ما تبعات اين فاجعه بزرگ را با خود به دوش بكشند. 
صنعت و توليدي كه سال ها بايستي به پايش و برنامه ريزي در آن توجه كرد در 
زمان اندكي به فنا رفته و جان گرفتن آن نياز به همت وااليي از سوي مديران و 

توليد كنندگان نااميد و زخم خورده دارد.
لذا هم اكنون ابتدا بايستي با داده ها و آمار صحيح به پيشواز حل مشكالت رفت. 
تا پيش از اين، مديريت ناكارآمد خود را پشت آمارهاي اشتباه پنهان مي كرد اما 

اكنون شفاف سازي  آماري مي تواند گره اي از مشكالت توليد را بگشايد.
ميزان نهاده مورد نياز از منابع داخلي و خارجي با آمار صحيح تعيين مي شود و با 
اصالح ساختار كشاورزي و لحاظ كردن مزيت نسبي، مي توان پروانه دامداري ها 
را جدا از مسائل سياسي كارشناسي صادر و راه را براي يك توليد اقتصادي فراهم 
كرد. در آن شرايط است كه سياستگذاري مديران با نگاه هاي كارشناسي متفاوت 
ديگري مي تواند صنعت دامپروري را دستخوش تغييرات وسيع اقتصادي و سبد 

كااليي و امنيت غذايي مردم را تامين كند.
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فرشيد صراف
مديرعامل اتحاديه گاوداران و دامدارن 

صنعتي خراسان رضوي

رئيس هيأت مدیره انجمن صنایع خوراك دام، طيور و آبزیان ایران: 
فقدان بهره وري، ساالنه یك و نيم ميليارد دالر ارز دولتي را هدر مي دهد
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مجيد موافق قدیری:
 از آنجا  كه بيش 

از ۹8درصد 
سرمایه گذاري بخش 
كشاورزي در حيطه 

بخش خصوصي است، 
از دولت آقاي رئيسي 

و خاصه وزیر جدید 
جهادكشاورزي 
می خواهيم در 

چارچوب قوانين و 
مقررات باالدستي 
موجود، واگذاري 

امور غيرحاكميتي 
به بخش خصوصي را 

با جدیت و فوریت 
در دستور كار قرار 

داده و در تمام سطوح 
مدیریتي و ستادی 

از تصویب مقررات و 
دستورالعمل ها بدون 
كسب نظرات مستند 

و معتبر تشكل هاي 
ملي فراگير باالدستي 

در حوزه هاي كالن 
كشاورزي جداً 

خودداري كند. ضمن 
اینكه با شجاعت 

كافي از نفوذ هرگونه 
عوامل رانت خواري، 

ویژه خواري و 
واسطه گري فسادزا 

جلوگيري كند

مائده اميني
روزنامه نگار

اعداد گوشتي 
در تمام سال هاي گذشته »گوشت قرمز« سهم مهمي در اخبار 

منتشرشده از رسانه ها داشته و حاشيه ساز بوده است 
نه فقط مردم ايران كه همه مردم جهان وابستگي غيرقابل انكاري به مصرف 
گوشت قرمز دارند. براساس نتايج تحقيقي ميداني كه مركز افكارسنجي 
دانشجويان ايران در ســال 99انجام داده و منتشــر كرده است، بيش از 
۲ميليون خانوار در يك سال گذشته گوشت قرمز مصرف نكرده اند. افزايش 
قيمت گوشت قرمز و تورم بيش از 7۰درصدي در دسته خوراكي ها به گواه 
مركز آمار،  احتماال مهم ترين علت حذف گوشــت قرمز از سفره اين تعداد 
قابل توجه از ايراني ها بوده اســت اما واقعيت اين است كه حواشي گوشت 

قرمز تنها به قيمت آن ختم نمي شود.

وابسته به گاوميش
كارشناسان مي گويند مسئله آب و مشكل مديريت، زندگي 
گاوميش داران استان خوزستان را دچار مشكل كرده است

گاوميش حضورش در خوزستان مربوط به همين سال ها و حتي سده هاي اخير 
نمي شود. اين حيوان به گفته اهالي و دامداران تاريخي ۴هزار و5۰۰ساله دارد. 
ظاهرش خشن و زمخت اما خوي اش آرام است و به راحتي مي توان اين حيوان را 
كنترل كرد. طبيعت آرام، تحمل و پايداري گاوميش در انجام كارهاي سنگين، 
اين جانور را به كليد اقتصادي روستا در كشورهاي آسيايي بدل كرده  است. تعداد 
اين دام در ايران ۴59هزار راس است كه 9۸هزار راس آن در خوزستان بوده و 
اين استان را به خواستگاه اصلي پرورش گاوميش در كشور بدل كرده اما زندگي 

گاوميش ها بسيار وابسته به آب است.

آشنايي با گاوهاي ايران
براساس آمار اعالمي از سوي مركز آمار ايران، بيش از 

5ميليون گاو و گوساله در دامداري ها پرورش داده مي شوند
پرورش دام سنت ديرينه اي است كه مردمان كشــورهاي مختلف در كنار 
كشــاورزي به آن پايبند بوده اند و گذر زمان و نياز مردم موجب شده است تا 
اين شــغل با تكيه بر آداب دنياي صنعتي به كار خود ادامه بدهد. دامداري و 
دامپروري در ايران همچون دهه هاي گذشته ادامه دارد و براساس يافته هاي 
طرح آمارگيري در زمســتان 99 بايد گفت كه تا پايان زمســتان اين سال، 
5/63ميليون رأس گاو و گوساله در دامداري هاي كشور موجود بوده است. به 
گزارش مركز آمار ايران، پرورش دام سنگين )گاو، گاوميش و شتر( يكي از دو 

فعاليت اصلي زيربخش دامداري است.
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تحریم همه ماجرا نيست. سوءمدیریت، براي صنعت دامداري 
كشــور، زیان هاي جبران ناپذیر بســياري رقم زده است. 
واحدهاي كوچك دامداري در اســتان هایي مثل خوزستان، 
كهگيلویه و بویر احمد و... به دالیلي مثل باال بودن هزینه هاي توليد، كمبود آب و... ورشكست مي شوند و تهيه 
نهاده هاي دامي و خوراك دام براي آنها تبدیل به بحراني مستمر شده است. روزانه هزار ميليارد تومان خسارت 
به توليدكنندگان تحميل مي شود. صاحب یك دامداري كوچك در شهركرد مي گوید: هر روز یكي از ملزومات ما 
گران یا كمياب مي شود؛ مثال خرداد ماه امسال، افزایش قيمت علوفه و كمبود نهاده دامي باعث شد ما تا آستانه 
ورشكستگي پيش برویم. تا جایي كه صاحبان دامداري هاي كوچك مجبور شدند دام مولد خود را كشتار كنند. 
در حالي كمبود نهاده هاي دامي برخي دامداري ها را دچار بحران هاي جدي كرده است كه 714كارخانه توليد 
خوراك دام با ظرفيت اسمي 27ميليون تن در كشور فعاليت مي كنند اما مصرف خوراك در ایران 21ميليون 
تن است. سوءمدیریت اینجا خودش را عيان مي كند كه كارخانه هاي توليد خوراك دام ما با متوسط 15درصد 
ظرفيت خود كار مي كنند و به دليل سوءمدیریت و تصميمات سليقه اي مدیران دولتي در آستانه تعطيلي قرار 
دارند، درصورتي كه این واحدها به راحتي پاسخگوي نياز داخلي هستند و این اعداد رنج آور در حالي كنار هم 
گذاشته مي شوند كه 70درصد هزینه هاي توليد در یك واحد دامداري صرف خوراك دام مي شود و حيات یك 
واحد دامداري به خوراك دامي بسته است. درباره چالش هاي صنعت دامداري كشور با مجيد موافق قدیري، رئيس 
هيأت مدیره انجمن صنایع خوراك دام، طيور و آبزیان ایران به گفت وگو نشستيم و تالش كردیم حداقل چند سویه 

از مشكالت موجود را واكاوي كنيم.

آیا كرونا تامين نهاده هاي دامي در ایران 
را دچار مشكل كرده است؟ در خارج از كشور چطور؟ 
یعني آیا اساسا زنجيره توليد دام توانسته از شيوع 

ویروس چيني آسيب ببيند؟
تأثير اصلي ای كه شــيوع كوويد-19مي توانســت روي 
تامين خوراك دام و طيــور در داخل كشــور بگذارد، از 
طريق مختل كردن حمل ونقل بود كه در ايران اين اتفاق 
نيفتاد و هرگز حمل ونقل نهاده هــاي دامي با محوريت 
كرونا دچار اختالل يا توقف جدي نشد. در ابتداي پاندمي 
كرونا بالفاصلــه نهادهاي متولي همچــون معاونت امور 
دام و ســازمان دامپزشكي كشور و ســتاد مقابله با كرونا 
دستورالعمل هايي را ابالغ كردند كه به مقابله با اختالل هاي 
احتمالي پرداخت اما در سراسر دنيا اين قاعده برقرار نبود 
چرا كه قيمت نهاده هاي دامي افزايش پيدا كرد، به خصوص 
در كشورهايي مثل چين يا آمريكا كه در نهايت منجر به 
افزايش ذخاير استراتژيك مواداوليه و نهاده هاي دامي در 
اين كشورها شــد؛ چرا كه نرخ ها در حمل ونقل جهاني با 

گسترش كرونا، افزايش پيدا كرد.
 در مــورد تخصيــص ارز دولتــي به 
نهاده هاي توليد، اختالف نظر بســيار است؛ آنها 
كه به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند می گویند تخصيص 
یارانه به هر كاالیي نه تنها منجر به كاهش قيمت 
آن در بازار نمي شود بلكه بساط رانت، فساد و... را 
فراهم مي كند. این در حالي است كه برخي فعاالن 
در صنعت دامداري مي گویند كه اگر قرار باشــد 
مبناي كار در این صنعت ارز 27هزار توماني باشد 
هيچ كس نمي تواند گوشت بخرد. درباره گوشت 
قرمز اما دیدیم كه این اتفــاق نيفتاد؛ حذف ارز 
دولتي از چرخه واردات این كاال در درازمدت منجر 
به كاهش قيمت آن و حتي رسيدن به ثبات نسبي 

در نرخ هاي آن شد. شما چطور فكر مي كنيد؟
معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانــي پرچالش ترين و مهم ترين 
تصميم اشــتباه دولت دوم آقاي روحاني بوده است. از 
زمان اعــالم ارز ۴۲۰۰توماني، پيش بيني مي شــد كه 
بازارهاي هدف اين ارز، براي سوداگران و نورچشمي ها 
جذابيت داشته باشد. از واردات نهاده هاي دامي تا انتهاي 

زنجيره توليد، صنعــت توليد پروتئيــن حيواني دچار 
چالش شــد. با اعطاي ارز ۴۲۰۰توماني، دولت به دنبال 
سركوب قيمتي و دخالت در بازار محصوالت پروتئيني 
بود. نتيجه ارز ۴۲۰۰توماني براي هر بازار رقابتي، مخرب 
و نابودكننده اســت. در واقع وقتي 3ضلع مثلث دولت، 
مصرف كننده)مردم( و توليد كننده را كنار هم مي گذاريد 
مشاهده مي شود كه هيچ كدام از اين سه ضلع از تخصيص 
ارز ۴۲۰۰توماني منتفع نشــده اند. بعضــي از موافقان 
تخصيص اين ارز دغدغه گران شدن كاالهاي پروتئيني 
و حذف آن از سبد غذايي خانوارهاي كم درآمد را دارند. 
سياســتگذاران اقتصادي و بخش دولتي در اين جرگه 
جاي مي گيرند؛ چرا كه به دنبال »كســب محبوبيت« 
به هر قيمتي براي خودشان هســتند و بر اين اساس از 
جيب توليد كننده خرج مي كنند و براي خودشان رأي 
مي  خرند. به شــدت معتقدم مرغ، گوشــت و... را نبايد 
تبديل به كاالهاي سياسي كرد. در واقع همگي مي دانيم 
كه 7۰درصد قيمت تمام شــده محصــوالت پروتئيني 
به خوراك دام برمي گردد و اگــر ارز ۴۲۰۰توماني براي 
خريد اين خوراك به ۲5هزار تومان برسد و ارز ترجيحي 
برداشته شــود، احتماال قيمت تمام شــده محصوالت 
پروتئيني حداقل ۴ برابر مي شود اما دخالت هاي دولتي در 
اثر تداوم اين ارز منجر به افزايش تنش و ادامه مشكالت 
ماه ها و سال هاي قبل مي شود كه حداقل نتيجه اش اين 
بود كه كشوري كه جزو 1۰ كشور اول توليدكننده مرغ 
دنيا بود به واردكننده مرغ تبديل شــد و در حوزه شير   و 
لبنيات نيز تاكنون تصميم مناسب و استخوان داري در 
حوزه قيمت و صادرات رخ نداده و شوربختانه كسي هم 
مسئوليت آن را نمي پذيرد. حداقل نتيجه اين نابه ساماني 
اين مي شود كه همگي در بالتكليفي به سرمي برند و البته 
ريسك  توليد افزايش پيدا مي كند  و انگيزه و سرمايه گذاري 
در اين بخش كاهش می يابد و دامدار مجبور مي شــود 
برخالف ميل باطنــي اش دام هاي مولد خــود را راهی 

كشتارگاه كند.
اما خب همه محصول دخالت دولت كه این 
نيست؛ براي مثال دولت امكاني مانند خرید تضميني 
را هم براي توليدكننده هــا فراهم مي كند كه به نظر 

 در بخشــي از صحبت هایتان به تعدد مرغداري و 
دامداري در ایران اشــاره كردید. آیــا نمي توانيم با 
بهره مند بودن از این تعداد واحد بي نياز از واردات شویم 

و حتي به مازادتوليد براي صادرات برسيم؟
با همين تعداد واحد مرغــداري، دامداري، آبزي پروري و 
كارخانه توليد خوراك دام موجود، حتي اگر در ۲۰سال 
آينده هيچ واحد توليدي تازه اي افتتاح نشود، ما به راحتي 
مي توانيم نياز كشور را در زمينه شير، گوشت و تخم مرغ 
تامين كنيم. متأسفانه به دليل سوءمديريت در سال هاي 
قبل واحدهاي توليدي با يك ســوم ظرفيت شــان كار 
مي كنند و مشكل اصلي همين جاســت. اگر واحدهاي 
توليدي با بيش از 7۰درصد ظرفيت فعاليت كنند، قيمت 
تمام شــده آنها حداقل 15درصد كاهــش پيدا مي كند 
و همين خصيصه كافي اســت تا قــدرت چانه زني ما در 
بازارهاي داخلي و فرامنطقه اي افزايش پيدا كند. ضمن 
اينكه فراموش نكنيم تحريم باعث شــده تــا نهاده هاي 
دامي خوراك دام حداقل ۲۰درصد گران تر از كشورهاي 
خليج فارس و همسايه ايران به مقصد ايران بارگيري شود.

ميزان توليد گوشت و مرغ ما ساالنه ۲ميليون و5۰۰هزار 
تــن و ميــزان مصــرف داخلــي گوشــت و مرغ مان 
حدود۲ميليون و3۰۰ هزار تن است؛ اين يعني ما حدود 
۲۰۰هزار تن مازاد توليد در كشور داريم كه مي توانيم به 
كشورهاي ديگر صادر و امنيت غذايي كشورهاي همسايه 
را كنترل كنيم. حاال تصور كنيد كه اگر واحدهاي توليدي 
با ظرفيت كامل به فعاليت بپردازند چه ميزان در اشتغال، 

افزايش سرمايه گذاري و... تأثيرگذار خواهد بود.
اما براي خرید همين گوشــت و مرغي 
كه شما مي گویيد مازاد توليد داریم، مردم بارها و 
بارها در صف هاي طوالني كه دور از شأن شان بوده 
ایســتاده اند و بعضا حتي نتوانسته اند در نهایت 

تهيه كنند...
سوءمديريت! از آنجا  كه بيش از 9۸درصد سرمايه گذاري 
بخش كشاورزي در حيطه بخش خصوصي است، از دولت 
آقاي رئيسي و خاصه وزير جديد جهادكشاورزي می خواهيم 
در چارچوب قوانين و مقررات باالدستي موجود، واگذاري 
امور غيرحاكميتي به بخش خصوصي را با جديت و فوريت 
در دستور كار قرار داده و در تمام سطوح مديريتي و ستادی 
از تصويب مقررات و دســتورالعمل ها بدون كسب نظرات 
مســتند و معتبر تشــكل هاي ملي فراگير باالدستي در 
حوزه هاي كالن كشــاورزي جداً خــودداري كند. ضمن 
اينكه با شجاعت كافي از نفوذ هرگونه عوامل رانت خواري، 

ويژه خواري و واسطه گري فسادزا جلوگيري كند.
سوءمدیریت از چه ساحتي؟

داليل متعددي را مي توان برشمرد؛ يك مورد مثال مي زنم 
كه اصوال در اين سال ها شــبكه توزيع مناسبي در ايران 
طراحي نشده. نه شــبكه توزيع نهاده هاي دامي مناسبي 
داريم نه شبكه توزيع درستي براي محصوالت پروتئيني. 
يكي از آســيب هاي اصلي همين جاست. با وجود چنين 
ضعفي، سامانه اي به راه مي اندازيم به نام بازارگاه نهاده هاي 
كشاورزي كه رصد و پايش نهاده هاي دامي را انجام دهد 
اما امروز كه حدود ۲سال از راه اندازي اين سامانه گذشته 
است كماكان با ايرادات بسيار جدي مواجه است. اين ريشه 
در سوءمديريت مسئوالن در وزارت جهادكشاورزي و بانك 

كشاورزي دارد.

نمي رسد فعاالن صنعت دامداري یا كشاورزي با آن 
مخالف باشند...

نه لزوما. متأسفانه كشور در شرايط سياسي باثباتي نيست 
و شوربختانه از مديران و كارشناســان خبره، متعهد و 
دلسوز كمتر استفاده مي شــود كه بتوان به تدبير آنها 
اتكا كرد. همين شرايط موجب شده كه در واقعيت هيچ 
نگاه مثبتي به دخالت دولت در فرايند توليد از ســوي 
توليدكننده ها وجود نداشته باشد. البته در شرايط كنوني 
تعيين »قيمت حمايتــي« روي محصوالت پروتئيني 
من جمله شــير و لبنيات تصميم خوبي اســت اما بايد 
بپذيريم كه توليدكنندگان شــير، مرغ و تخم مرغ خود 
مي توانند در محيطي كامال رقابتي به فعاليت بپردازند 
و بازار را تنظيم كنند. بايد بپذيريم كه دنيا امروز به دنبال 
آن است كه از دانش، فناوري هاي روز و تكنولوژي هاي 
در دسترس پيروي كند كه قيمت تمام شده محصوالت 
در صنعت دامداري را پايين بياورد. در ايران ابدا چنين 
دغدغه اي وجود نــدارد و بهره وري و توســعه عمودي 
مفاهيمي بيگانه براي مسئولين ماست. به همين دليل 
از وزير جديد جهادكشاورزي می خواهيم در امور مربوطه 
مشورت رســمي از صاحب نظران ملي و بين المللي و با 
كمك تشــكل هاي معتبر حوزه هاي كالن كشاورزي را 
عملي و بر ســنت حاكم بر بدنه فكري موجود در وزارت 

جهادكشاورزي غلبه كند.
و اگر بخواهيم بهره وري در صنعت دامداري 
را به زبان ساده براي ما توضيح دهيد، به نيروي انساني 

اشاره دارید یا به توازن هزینه و توليد؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد بگوييد كه ۸سال پيش كجا 
ايستاده بوديم، امروز كجا؟ از نظر كيفي بسيار از برنامه هاي 
توسعه عقبيم. تا همين چند سال پيش بايد ۲/5كيلوگرم 
خوراك مي داديم تا به توليد يك كيلوگرم گوشــت مرغ 
برسيم اما امروز بايد متوســط ۲كيلوگرم خوراك براي 
توليد يك كيلوگرم گوشت مرغ مصرف كنيم. اين عدد در 
دنيا به طور متوسط 1/5 كيلوگرم خوراك براي توليد يك 
كيلوگرم مرغ است. اين ضريب تبديل متعلق به ۲5سال 
قبل است و ما ۲5 سال در اين حوزه عقب هستيم. مي بينيد 
چقدر از دنيا عقب افتاده ايم؟ سالي يك و نيم ميليارد دالر ارز 
بيشتري براي تامين نهاده هاي دامي خوراك دام مصرف 
مي كنيم و در واقع به امنيت غذايي كشور آسيب مي زنيم.

فراموش هم نشود بيش از ۴۰هزار مرغدار و دامدار در سطح 
كشور به فعاليت مشغول اند. هيچ كشوري در دنيا به اندازه 
ما مرغداري و دامداري با ايــن وضعيت توليد و خروجي 
منفي ندارد. كشور تركيه به عنوان مهم ترين رقيب ايران 
در سند چشم انداز 1۴۰۴ محصوالت لبني و شير خود را 
به 9۸ كشور دنيا صادر مي كند يا همين كشور با 1۲شركت 
توليد كننده به 56 كشور دنيا مرغ و تخم مرغ صادر مي كند. 
چطور مي شود كه ۲6هزار مرغدار ما به اندازه 1۲شركت 
تركيه براي ما عايدي ندارند؟ ما بيش از ۲۰ هزار دامداري 
صنعتي داريم. اين اعداد رســمي و از واحدهاي رسمي و 
داراي مجوز اســت. تصور كنيد اگر واحدهاي غيرمجاز و 
دامداري هاي كوچك و روستايي و عشايري و دام كوچك 
در روســتاها هم به اين عدد اضافه شود چه رقم بزرگي را 
مي سازد كه رقابت در آن كامل بوده و ثابت مي كند هيچ 
نيازي به دخالت دولت در آن نيست. به طوري كه چنين 

بازاري را نمي توان با سركوب قيمت ها تنظيم كرد!

دامداری
این شماره
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بسياري از دامدارها 
به دليل كمبود خوراك 

دام و گراني آن، در 
آستانه تعطيلي هستند 

و بسياري ديگر عماًل 
فعاليتي ندارند. 40درصد 

از جيره با توجه به نوع 
صنعت بايد از طريق 

كنسانتره و جيره متراكم 
و پر انرژي استفاده شود 
كه اين نهاده ها به دليل 

وارداتي بودن به سختي 
در دسترس دامدار قرار 

مي گيرد

با توجه به سطوح 
طبقات و امتيازات 
حاصله در امور دام، 
استان هاي آذربايجان 
شرقي، آذربايجان 
غربي، خوزستان، 
اردبيل و كردستان 
در گروه استان هاي با 
توسعه يافتگي بسيار 
باال و استان هاي 
مازندران، زنجان، 
چهارمحال وبختياري، 
ايالم، مركزي، هرمزگان، 
كرمانشاه، خراسان، 
اصفهان، بوشهر، 
كرمان و گيالن در 
گروه استان هاي با 
توسعه يافتگي باال 
طبقه بندي شده اند

جغرافياي دامداري در ايران
استان هاي آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، خوزستان، اردبيل و كردستان در گروه استان هاي 

با توسعه یافتگي بسيار باال در بخش دام هستند
پرورش انواع حيوانات اهلي اصلي ترين عنصر در كشاورزي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته 
است؛ از اين رو كه تامين كننده مهم ترين و بيشترين ماده غذايي است. طبق برآوردهاي سازمان خواربار 
وكشاورزي جهاني حدود 50درصد درآمد ناخالص ملي در بخش كشاورزي و بيش از 20درصد كل درآمد 
ناخالص ملي در بيشتر اين كشورها از دامپروري تامين مي شــود )البته اين آمار و ارقام در ايران بسيار پايين تر است(. در واقع دام و محصوالت 
تامين كننده درآمد نقدي مستقيم است. به اعتقاد صاحب نظران اقتصاد كشاورزي، دام ها بانك هاي زنده كشاورزان هستند. البته دام ها نه فقط 
به خاطر درآمد، بلكه به خاطر توليد پروتئين، انرژي كار و فضوالت كه منبع سوخت و حاصلخيز كننده آلي هستند نيز مورد توجه متخصصان توسعه 
در مناطق روستايي بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار دارند. با وجود اهميت باالي دامپروري در اين كشورها اما در كشور در حال توسعه اي 

مانند ايران ميزان بهره وري توليد محصوالت دامي بسيار پايين است.

تورم فزاينده و خطر تعطيلي گاوداري هاي صنعتي
هزینه هاي راه اندازي گاوداري هاي صنعتي ازجمله خرید زمين، بناي ساختمان، خرید گاو و 

گوساله، تهيه علوفه و مراقبت هاي بهداشتي و دامپزشكي بسيار افزایش یافته است
دامداري هاي صنعتي نقش مهمي در تأمين شير و گوشت كشور داشته و افزايش آنها نقش مهمي در رشد و توسعه 
صنعت شير و گوشت دارد. از سال98 به اين سو اما رشد چشمگير هزينه هاي تأسيس و اداره دامداري هاي صنعتي و 
تورم بي سابقه در اين زمينه، دامداران را با مشكل جدي مواجه كرده است. حسن موسوي، كارشناس حوزه دام، در 

گفت وگو با همشهري، چالش هاي مربوط به دامداري هاي صنعتي را بررسي مي كند.

توسعه يافتگي استان ها در پرورش دام
براســاس اطالعــات مركز آمــار و تحقيقات 
انجام شــده از ســوي محققــان وزارت 
جهادكشــاورزي و ســازمان تحقيقــات، 
ترویج و كشــاورزي اســتان ها براساس معيار 
توسعه یافتگي در بخش امور دام )تعداد واحد 
دامي، ميزان مرتع، ميزان زمين زراعي، ميزان 
جنــگل، ميزان توليد گوشــت قرمــز، مقدار 
توليد شير، تعداد دامپزشك، تعداد تكنيسين 
دامپزشكي، تعداد كارشــناس ترویج و تعداد 
كارشناس امور دام( به چهار گروه استان هاي 
با توسعه یافتگي بســيار باال، با توسعه یافتگي 
باال، با توســعه یافتگي پایين و توسعه یافتگي 
بسيار پایين دسته بندي مي شوند. با توجه به 
سطوح طبقات و امتيازات حاصله، استان هاي 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، خوزستان، 
اردبيل و كردســتان در گروه اســتان هاي با 
توسعه یافتگي بسيار باال و استان هاي مازندران، 
زنجان، چهارمحال وبختياري، ایالم، مركزي، 
هرمــزگان، كرمانشــاه، خراســان، اصفهان، 
بوشهر، كرمان و گيالن در گروه استان هاي با 
توسعه یافتگي باال طبقه بندي شده اند. به همين 
ترتيب استان هاي كهگيلویه وبویراحمد، فارس 
و لرستان در دسته استان هاي با توسعه یافتگي 
پایيــن و اســتان هاي همــدان، تهــران و 
سيستان وبلوچســتان در گروه استان هاي با 
سطح توسعه یافتگي بسيار پایين طبقه بندي 

شده اند.

رتبه بندي 
اســتان ها با استفاده از شــاخص هاي توسعه 
امور دام در سطح اســتان هاي كشور ازجمله 
نســبت واحد دامي به بهره بردار، نسبت مرتع 
به بهره بردار، نســبت زمين هــاي زراعي آبي، 
دیم و جنگلي بــه ازاي هــر 100واحد دامي، 
نسبت مقدار توليد گوشت قرمز و شير به تعداد 
دام و نســبت بدنه كارشناســي )دامپزشك، 

تكنيســين دامپزشكي، كارشــناس ترویج و 
كارشــناس امور دامي( به ازاي هر 100واحد 
دامــي و براســاس تاكســونومي، این طــور 
تقسيم بندي شده اند: استان آذربایجان شرقي 
با ســطح توســعه یافتگي برابر 0.93در رتبه 
اول، آذربایجان غربي با ســطح توسعه یافتگي 
0.83در رتبه دوم، خوزســتان در رتبه سوم، 
اردبيل در رتبه چهارم، كردستان در رتبه پنجم، 
مازندران در رتبه ششم، زنجان در رتبه هفتم، 
چهار محال وبختياري در رتبه هشــتم، ایالم 
در رتبه نهم، مركــزي در رتبه دهم، هرمزگان 
در رتبه یازدهم، كرمانشــاه در رتبه دوازدهم، 
خراسان در رتبه ســيزدهم، اصفهان در رتبه 
چهاردهم، بوشــهر در رتبــه پانزدهم، كرمان 
در رتبه شــانزدهم، گيــالن در رتبه هفدهم، 
كهگيلویه وبویر احمد در رتبه هجدهم، فارس 
در رتبه نوزدهم، لرستان در رتبه بيستم، همدان 
در رتبه بيست ویكم، تهران در رتبه بيست ودوم 
و سيستان وبلوچستان با سطح توسعه یافتگي 

برابر 0.41در رتبه بيست وسوم قرار دارد.

دام عشاير
درحالي كه خانوارهاي عشایر كوچنده كشور 
1.4درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص 
داده اند، در حدود 30درصد از دام سبك كشور 

)گوســفند و بــز( را در اختيار دارنــد كه این 
موضوع نشان مي دهد جامعه عشایر كوچنده 
در توليد گوشت قرمز كشور داراي نقش بسيار 
مهم و تأثيرگذاري است. عشایر 200هزار تن 
نياز گوشت كشــور را تامين مي كنند. بخشي 
از توســعه یافتگي دامپــروري در آذربایجان 
شــرقي، آذربایجان غربي، خوزستان و اردبيل 
مربوط به عشایر كوچكنده این استان هاست. 
به عنوان نمونه عشایرنشينان استان آذربایجان 
شرقي یك ميليون و 934هزار و 218رأس دام 
سبك و 507هزار و 144رأس دام سنگين را در 
اختيار دارد كه 20درصد دام استان را تشكيل 
مي دهد و نقش مهمــي در توليد محصوالت 
دامي برعهــده دارد. یك ميليــون و 28هزار 
رأس دام سبك و سنگين نيز در اختيار2هزار 
و 410خانوار عشایري در اســتان آذربایجان 
غربي اســت كه 11درصد كل دام اســتان را 
شامل مي شود. عشــایر خوزســتان نيز با در 
اختيار داشتن یك ميليون و 200هزار رأس دام 
سبك و 15هزار رأس دام سنگين نقش مهمي 
در تامين محصوالت دامي كشور دارند. عشایر 
استان اردبيل هم با جمعيت دامي 1.5ميليون 
با توليد حدود 10هزار و 500تن گوشت قرمز 
حدود 36درصد گوشت قرمز استان را تامين 

مي كنند.

سهم گاوداري هاي صنعتي در توليد شير 
و گوشت

موســوي در ابتدا به پرورش دام هاي سنگين 
به صورت صنعتي اشــاره مي كند و مي گوید: 
دامداري صنعتي مربوط بــه پرورش دام هاي 
ســنگين اســت كه در این حوزه، پرورش گاو 
و گوســاله از جایگاه مهمي برخوردار اســت، 
به طوري كه از نظر تعــداد بهره برداري حدود 
98 درصد و از نظر تعداد دام 94درصد را به خود 
اختصاص داده اســت. از طرف دیگر، پرورش 
گاو و گوساله 42درصد واحد دامي، 90 درصد 
كل شير توليدي و 56 درصد وزن گوشت قرمز 
كشتارشده در كشــتارگاه هاي كشور را شامل 
مي شــود. با وجود اینكه طي ســال هاي اخير 
پرورش گاو و گوساله به روش صنعتي توسعه 
چشمگيري یافته، بررســي ها نشان مي دهد 
كه از 619هزار واحد بهره برداري داراي گاو و 
گوساله در كشور، فقط 27 هزار )یعني 4 درصد( 
به صورت صنعتــي فعاليت مي كنند. ســهم 
توليد شــير گاوداري هاي صنعتــي نيز از كل 

گاوداري هاي كشور 58 درصد است.
موسوي درخصوص آمار و اطالعات مربوط به 
گاوداري هاي صنعتي مي گوید: آخرین پژوهش 
جامعي كه در سال98 درخصوص گاوداري هاي 
صنعتي انجام شده نشــان مي دهد كه در این 
ســال، تعداد كل گاوداري هاي صنعتي كشور 
27هزار واحــد با ظرفيــت 7.3ميليون رأس 
بوده كه از این تعداد 17هزار گاوداري صنعتي 
با ظرفيــت كل 4.2ميليــون رأس مربوط به 
پرورش گاو شــيري و تعداد 10هزار گاوداري 
صنعتــي با ظرفيــت كل 3.1ميليــون رأس 
مربوط به پرواربندي گاو و گوساله بوده است. 
به لحاظ رده بندي اســتاني نيز اســتان هاي 
تهران، اصفهان و خراســان رضوي با 4هزار و 
205، 2هزار و 772و 2هــزار و 696گاوداري 
بيشترین تعداد گاوداري را دارند؛ این آمار در 
مقایسه با سال95 نشان دهنده افزایش تعداد 
گاوداري هاي صنعتي در این 3اســتان است. 
مقدار توليد شير نيز در گاوداري هاي صنعتي 
در ســال1398 بيش از 5ميليون تن بوده كه 
نسبت به سال1394حدود 22درصد افزایش 

داشــته اســت. در آمارگيري از گاوداري هاي 
صنعتي كشــور در ســال1398 استان هاي 
تهران، اصفهان و خراســان رضوي 50درصد 
شير كل كشور را توليد كرده اند. بررسي توليد 
شير در كشور نشان مي دهد كه گاوداري هاي 
صنعتي به رغم اینكه تنها 4درصد از واحدهاي 
گاوداري كشور )صنعتي، نيمه صنعتي و سنتي( 
را به خود اختصاص داده اند ولي ســهم آنها در 
توليد شير بيش از 58درصد كل توليد شير در 

كشور بوده است.

چالش هاي گاوداري هاي صنعتي
كارشناس حوزه دام درخصوص دشواري هاي 
تأسيس و در ادامه فعاليت گاوداري هاي صنعتي 
مي گوید: هزینه هاي ســاخت و ســپس اداره 
یك گاوداري صنعتي عدد ثابتي نيســت، زیرا 
هزینه هاي این كار ازجمله خرید زمين، بناي 
ساختمان، خرید گاو و گوســاله، تهيه علوفه، 
مراقبت هاي بهداشتي و دامپزشكي و... به شكل 
فزاینده اي در حال افزایش است. به عنوان مثال، 
درخصوص زمين، بسته به تعداد دام موردنظر 
و اینكه دامداري در چه اســتان یا منطقه اي 
واقع شده باشــد بين یك تا 5ميليارد هزینه 
دارد. هزینه هاي ساخت هم با توجه به قيمت 
مصالح ســاختماني، عدد قابل پيش بيني اي 
نيست. مسئله بعدي كه در چند سال اخير تأثير 
زیادي بر افزایش هزینه هاي اداره گاوداري هاي 
صنعتي داشته، افزایش قيمت نهاده و كمبود آن 
است. در سال 99 نهاده هاي دامي در 3مرحله 

افزایش قيمت داشــته، افزایــش هزینه هاي 
دیگر ماننــد حمل ونقل و انتقــال نهاده هاي 
خریداري شــده از بنادر به محل گاوداري ها، 
هزینه دارو، واكسن و... را نيز باید به هزینه هاي 
جاري گاوداري هاي صنعتــي افزود. به عنوان 
مثال، یك بار نهاده دامي بــراي تغذیه حدود 
20گاو بيش از 100ميليون تومان هزینه دارد، 
قيمت هر گوســاله نيز بين 10تا 15ميليون 
بســته به نژاد متفــاوت اســت، هزینه هاي 
مراقبت هاي بهداشــتي نيز بسيار باالست. به 
جز این، هزینه توليد گاوداري هاي ســنتي و 
صنعتي پارسال به ترتيب 15 و 32.42درصد 
رشد داشته كه بيشترین افزایش قيمت مربوط 
به كود با 72.32درصد بوده اســت. در همين 
رابطه، نرخ تورم گاوداري هاي صنعتي نسبت 
به ســال هاي گذشته رشــد 32.42 درصدي 

داشته است.

متضررشدن دامداران
موســوي در ادامه بــه دشــواري هاي اداره 
دامداري هاي صنعتي و ســنتي اشاره مي كند 
و مي گوید: بسياري از دامدارها به دليل كمبود 
خوراك دام و گراني آن، در آســتانه تعطيلي 
هستند و بسياري دیگر عماًل فعاليتي ندارند. 
40درصد از جيره با توجــه به نوع صنعت باید 
از طریق كنســانتره و جيره متراكم و پر انرژي 
اســتفاده شــود كه ایــن نهاده هــا به دليل 
وارداتي بودن به ســختي در دســترس دامدار 

قرار مي گيرد. 

شيوا نوروزي 
روزنامه نگار

مرضيه حسيني 
روزنامه نگار

سهم من؛    500گرم گوشت قرمز
اعداد و ارقام درباره هزینه و مصرف گوشت قرمز در ایران

سبا ثروتي
روزنامه نگار

دیجیتال

نرخ گوشــت قرمز از 1357تا به 
امــروز همواره رونــدي صعودي 
داشــته اســت. از این رو عجيب 
نيست كه تا به امروز، سال به سال گزارش ها و آمارهایي درباره 
كاهش ميزان مصرف گوشت قرمز توسط نهادها و سازمان هاي 
آماري، ازجمله مركز آمار ایران یا بانك مركزي منتشــر شود. 
افزایش قيمت گوشت قرمز ارتباطي مستقيم با سرانه مصرف 
گوشــت در خانوارهاي ایراني دارد و حتي مقایســه چندسال 
یك بار این سرانه هم شــيب معكوس مصرف گوشت را نسبت 
به شــيب قيمت ها آشــكار مي ســازد. براي مثال در دوره اي 
16ساله- از ســال 84 تا 1400- ميزان مصرف ساالنه گوشت 
قرمز هر خانوار چهارنفره ایراني از 57كيلوگرم به 24كيلوگرم 
رسيده است. یعني هر عضو از خانواده اي چهارنفره در ایران در 
خوش بينانه ترین حالت ممكن به صورت متوسط ماهي 500گرم 
و روزي 16گرم گوشــت قرمز مصرف مي كند. همچنين گفته 
مي شود سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور از 12كيلوگرم به 
6كيلوگرم رسيده اســت. در دوره اي كوتاه تر هم پژوهش هاي 
مركز آمار نشان مي دهد در دوره اي دو ساله از سال 95 تا سال 
97، مصرف گوشت قرمز از 9.6كيلوگرم در سال به 8.5كيلوگرم 

رســيده اســت. به این ترتيب باالبودن قيمت گوشــت قرمز 
تحت تأثير افزایش قيمت ملزومات پرورش دام و كاهش مصرف 
گوشــت قرمز تحت تأثير كاهش قدرت اقتصادي خانوارهاي 
ایراني و كاهش ميزان تقاضا، سال به سال به شكلي محسوس رخ 
مي دهد. مركز آمار همچنين براساس اطالعات شاخص قيمت 
مصرف كننده گزارش كرده اســت قيمت هر كيلوگرم گوشت 
گوسفند از فروردین ســال96 تا آبان  سال98 از 361هزار ریال 
به 946هزار ریال رسيده و افزایشي 162درصدي داشته است. 
در همين بازه زماني هم قيمت هر كيلوگرم گوشــت گوساله از 
345هزار ریال به 846هزار ریال افزایش یافته اســت. و بازهم 
در فاصله اي كوتاه تر، براســاس گزارش مركز آمار ایران، قيمت 
گوشت گوســفند از تيرماه ســال 99 تا خرداد سال 1400 از 
100هزار تومان به 135هزار تومان رســيده اســت. همچنين 
متوسط قيمت گوشــت گوســفند در تيرماه1400 به نسبت 
تيرماه99 درحدود 33درصد افزایش داشــته اســت. متوسط 
قيمت گوشت گوساله هم از تيرماه سال پيش تا خرداد ماه امسال 
از 85هزار و 400تومان به 127هزار تومان رسيده است. البته 
این قيمت در تيرماه به 147هزار تومان هم رســيد اما متوسط 
قيمت تيرماه 130هزار تومان اعالم شــده است. به این ترتيب 

متوسط قيمت گوشت گاو و گوســاله از خرداد تا تير افزایشي 
1.8درصدي و از تيرماه ســال گذشــته تا تيرماه سال جاري 
افزایشي 51.3درصدي داشته است. در نتيجه این روند صعودي، 
سال به سال و  ماه به  ماه است كه ميزان مصرف گوشت در كشور 
كاهش قابل توجهي یافته است. به گفته شوراي تامين دام كشور، 
متوسط مصرف گوشت قرمز در كشور معموال یك ميليون تن 
بوده اما امروزه به واسطه نبود تقاضا و كاهش قدرت خانوارهاي 
ایراني، به 500هزار تن رسيده است، درحالي كه در ميزان توليد 
تغيير قابل توجهي رخ نداده است. در ادامه نگاهي مي اندازیم به 
ميزان قيمت و سرانه مصرف گوشت در طول 10سال گذشته 
در ایران. داده هاي این اینفوگرافيك برگرفته از داده هاي مركز 
آمار ایران و نقل قــول مقامات صنعت دام كشــور در بازه هاي 
زماني مختلف است و از آنجا كه نحوه محاسبات و تخمين این 
اعداد در هر گزارش متفاوت است، اعدادي كه در گزارش هاي 
آماري منتشر شده اند هم متفاوت از یكدیگرند؛ از این رو اعداد 
باید به صورت تخميني درنظر گرفته شــوند. همچنين قيمت 
گوشــت قرمز به صورت ميانگين بازار درنظر گرفته شده است 
زیرا قسمت هاي مختلف الشــه قيمت هاي متفاوتي نسبت به 

یكدیگر دارند.

دامداری
این شماره
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دامداری
این شماره

 بحران خوراك دام و طيور
 محصول ضعف مديريتي است

گفت وگو با منصور پوریان، رئيس شوراي تأمين دام 
كشور درباره چالش هاي دامداري در ایران

در چند سال اخير به ويژه در دوسال گذشته 
افزايش قيمت گوشــت و مرغ، اين كاالهاي 
اساسي را از دسترس بسياري از مردم خارج 
كرده است. بروز مشكل در تهيه نهاده هاي دامي و طيور كه عمدتاً به صورت وارداتي تأمين 

مي شود و دشواري جابه جايي ارز به دليل تحريم هاي چند سال 
اخير در كنار خشك شدن مراتع، دامداري ها و مرغداري ها، كشور 
را با مشكل مواجه كرده اســت. منصور پوريان، رئيس شوراي 
تأمين دام كشور، در گفت وگو با همشهري ابعاد مختلف كمبود 

نهاده هاي دامي و پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار مي دهد.

نابودي مراتع و چراگاه ها 
حوزه دامپروري به ویژه دام سبك، ارتباط مســتقيمي با وضعيت مراتع و چراگاه ها دارد. بيش 
از 80درصد از این نوع دامپروري به صورت سنتي و در روستاها و مراتع طبيعي انجام مي گيرد. 
مراتع نيز به نوبه خود در ارتباط مستقيم با شرایط اقليمي، جوي و آب  و هوایي ازجمله ریزش هاي 
ساالنه برف و باران، خشكي و گرماي هوا قرار دارند؛ در چند سال اخير گرماي شدید و كاهش 
چشمگير نزوالت جوي، تأثير مستقيم و مخربي بر مراتع طبيعي ایران داشته و هم اكنون بخش 
زیادي از این مراتع خشكيده و غيرقابل استفاده است. این مسئله، دامپروري و توليد گوشت و 
شير را با مشكل جدي مواجه كرده است. وضعيت درخصوص پرورش دام سنگين مانند گاو، چه 
در حوزه توليد شير و چه گوشت، متفاوت اســت. زیرا پرورش دام سنگين در فضاي بسته و در 
گاوداري ها انجام مي گيرد و به صورت مستقيم به مراتع سنتي وابسته نيست. اما در همين حوزه 
نيز ایران با مشكل جدي تأمين نهاده هاي دامي روبه روست، مسئله اي كه اثر مستقيمي بر قيمت 
گوشت و لبنيات داشته و قيمت این اقالم را به شكل فزاینده اي افزایش داده است به طوري  كه 

پروتئين گوشتي و لبنيات عماًل از سفره بسياري از مردم حذف شده است.

اتكا به واردات خوراك دام و افزايش قيمت گوشت و لبنيات
رئيس شوراي تأمين دام كشــور، افزایش قيمت انواع پروتئين  گوشتي اعم از گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ را به مشــكالتي كه در چند ســال اخير در حوزه توليد این محصوالت ایجاد 
شده است،  مرتبط مي داند و مي افزاید: عامل محوري این مشكالت به ضعف شدید مدیریتي 
در محاسبات و برنامه ریزي هاي مربوط به توليد گوشــت و مرغ و لبنيات برمي گردد. یعني، 
مجوز براي تأسيس دامداري و مرغداري به راحتي صادر مي شود اما محل تأمين ابزار مورد نياز 
كار این دامداري ها یا مرغداري ها كه مهم ترین آن نهاده ها هســتند، درنظر گرفته نمي شود. 
بي تردید با توجه به رشــد جمعيت در چند ســال اخير نيازمند افزایــش توليد محصوالت 
پروتئيني هستيم اما اینكه مرغدار و دامدار براي رشد و افزایش توليد به خوراك نياز دارند، 

مورد توجه نبوده است!
پوریان ادامه مي دهد: متأســفانه به دليل اتكا به واردات نهاده هاي دامي و طيور، به ضرورت 
خودكفایي در این حوزه توجه نشده و این بي توجهي سبب شــده كه در شرایط تحریم، كار 
تأمين نهاده براي دامداري ها و مرغداري ها دشوار شود؛ این فقدان، ضمن افزایش قيمت مرغ 
و گوشت و لبنيات، مشكالتي را براي ادامه كار دامداري ها ایجاد كرده و در كنار خشك شدن 
مراتع سنتي، بسياري از دامداري هاي تازه تأسيس را با خطر تعطيلي مواجه كرده است؛ این 
در حالي است كه امكان كشت و تهيه نهاده ازجمله جو، ذرت، سویا و كنجاله در كشور فراهم 

است و اتفاقاً ظرفيت هاي خوبي هم در این حوزه داریم.
رئيس شوراي تأمين دام كشور درخصوص تأثير مســتقيم تحریم بر وضعيت نهاده هاي دام 
و مرغ مي گوید: این نكته فراموش نشود كه ما تحریم نهاده نيستيم، یعني اینطور نيست كه 
نتوانيم خوراك دام و طيور وارد كنيم، مشكل این است كه به دليل تحریم بانكي، جابه جایي 
ارز بسيار دشوار و زمانبر است كه البته در این زمينه، ضعف مدیریت هم بي تأثير نيست، یعني 
واردكننده، نهاده را از خریدار خارجي خریداري و عمدتاً با كشتي به یكي از بنادر وارد مي كند، 
اما ارز دولتي در بسياري از مواقع بسيار دیر در اختيار واردكننده قرار مي گيرد و او ناچار است 
ميليون ها تومان جریمه معطلي بپردازد و حتي نهاده هاي وارداتي آسيب ببينند، زیرا طبق 
معاهده هاي بين المللي، تا زماني كه خریدار تسویه نكند كشتي بار خود را تخليه نمي كند و هر 

روز كه این تحویل بار به تعویق بيفتد، واردكننده باید به دالر جریمه بپردازد.

حمايت نكردن دولت از كشاورز، عامل كمبود خوراك دام و طيور
پوریان در ادامه در توضيح دالیل  استقبال نكردن كشاورزان از كاشت نهاده هاي مورد نياز دام 
و طيور مي گوید: كشاورزان رغبتي به توليد محصوالت تشكيل دهنده نهاده هاي دامي ندارند 
چون دولت اقبالي به خرید آنها از كشاورز نشان نمي دهد، اما به عنوان مثال درخصوص گندم، 
دولت این محصول را به صورت تضميني از كشاورزان خریداري مي كند و كشاورز در این معامله 
تا حد زیادي ذي نفع است، به همين دليل توليد گندم تا اندازه اي با اقبال مواجه شد كه در این 
محصول حتي به خودكفایي نزدیك شدیم. در مورد كلزا هم به همين ترتيب بود، یعني تبليغ 
خوبي درخصوص كشت این دانه انجام شد و در ادامه، دولت با خرید تضميني كلزا، كشاورز را 
به كاشت این محصول تشویق كرد. در بخش ذرت و جو و اساساً نهاده هاي دام و طيور اما دولت 
براي خرید یا توليد از كشاورز حمایت نمي كند، به همين دليل كشاورزي كه درصورت كاشت 
این محصوالت متضرر مي شود، نسبت به توليد آن رغبتي ندارد، این در حالي است كه جمعيت 
كشور مدام رو به افزایش است و نياز به توليد گوشت و مرغ و آبزیان به ضرورتي هرروزه تبدیل 
شده است. در همين رابطه باید اشاره كرد كه جمعيت دامي ما هم رو به افزایش است، یعني 
تعداد گوسفندان از 50ميليون رأس در سال 90به 70ميليون رأس در سال 99رسيده این در 

حالي است كه تأمين نهاده و خوراك دام، همگام با این افزایش، رشد نكرده است.
رئيس شوراي تأمين دام كشور با بيان اینكه در شرایطي كه توليد داخلي وجود ندارد، مدیریت 
كشور آسان ترین راه یعني واردات را انتخاب كرده، مي افزاید: این وابستگي به واردات در چند 
سال اخير، كشور و البته مردم را با دشواري مواجه كرده اســت زیرا دشواري جابه جایي ارز 
به منظور خرید نهاده، به لحاظ كمي تأثير چنداني نداشــته اما بــه لحاظ كيفي، قيمت ها به 

اندازه اي باال رفته كه مردم توان خرید خود را از دست داده اند.

در حال از دست دادن جايگاه هاي جهاني خود هستيم
رئيس شوراي تأمين دام كشور در توضيح ضرورت ورود دولت سيزدهم به بحث خودكفایي در 
توليد نهاده هاي دامي و طيور مي گوید: كشور ما در زمينه توليد گوشت و مرغ جایگاه خوبي در 
سطح بين المللي دارد، یعني ما در حوزه توليد گوشت در زمره 7كشور اول دنيا هستيم، تازه 
این رتبه در حالي است كه ما تنها از 50درصد ظرفيت كشور براي توليد گوشت و مرغ استفاده 
مي كنيم؛ اگر از 100درصد ظرفيت هایمان استفاده كنيم مي توانيم مانند سال 92و 93 حتي 
مازاد مصرف مان را صادر كنيم. به عالوه، حوزه گوشت و مرغ و لبنيات، در بحث اشتغال زایي 
بسيار مهم و داراي پتانسيل هستند، یعني اگر ما بخش كشــاورزي را كه از سال 97 به این 
سو دچار ركود است، فعال كنيم و در بحث توليد گوشت و مرغ هم ظرفيت هایمان را افزایش 

دهيم، مي توانيم براي هزاران نفر شغل ایجاد كنيم.

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامه نگار

در سال هاي اخير 
پيداكردن چوپان يك 

مقدار سخت شده 
است اما راه هايي 

وجود دارد؛ مثال من 
اگر يك چوپان جديد 
بخواهم، پيش همان 

گروه چوپان هاي اهل 
افغانستان مي روم و 
به آنها مي گويم كه 
يك چوپان خوب 

به من معرفي كنند. 
درواقع پيداكردن 

چوپان راحت است 
اما چوپاني كه خوب 
باشد، كم است. اگر 

كار چوپان خوب باشد 
بيشتر از يك سال 
پيش ما مي ماند اما 

اگر كار چوپان خوب 
نباشد، بيشتر از 2 ماه 
نمي توان با او كار كرد

ابراهيمی: 
خشكسالي، كم آبي، 

 كمبود نهاده ها، 
باال رفتن قيمت آن 

و... بر توليد دامدارها 
اثر گذاشته و شرايط 

سختي براي اين گروه 
ايجاد كرده است. با 
خشك شدن كرخه 

خوزستان، از آنجا 
كه اين رودخانه به 

حر مي رسد و در 
اين منطقه اغلب 

گاوميش داران زندگي 
مي كنند و از اين آب 

براي شناي گاوميش ها 
بهره مي برند. بيماري، 

مرگ، سقط جنين و 
شوري آب كه براي 

گاوميش ها مشكالتي 
ايجاد كرده، دامداران 

را به سختي انداخته 
است

گاوميش حضورش در خوزســتان مربوط به همين سال ها و حتي 
سده هاي اخير نمي شــود. اين حيوان به گفته اهالي و دامداران 
تاريخي 4هزار و500ساله دارد. ظاهرش خشن و زمخت اما خوي اش 
آرام است و به راحتي مي توان اين حيوان را كنترل كرد. طبيعت آرام، تحمل و پايداري گاوميش در انجام 
كارهاي سنگين، اين جانور را به كليد اقتصادي روستا در كشــورهاي آسيايي بدل كرده  است. تعداد 
اين دام در ايران 45۹هزار راس است كه ۹۸هزار راس آن در خوزستان بوده و اين استان را به خاستگاه 
اصلي پرورش گاوميش در كشــور بدل كرده اما زندگي گاوميش ها بسيار وابسته به آب است و اين دام 
نيمه آبزي بايد ساعت ها در محيط مرطوب قرار گيرد تا بيشترين شير را توليد كند، از اين رو وجود تاالب ها 
و رودخانه هاي مختلف در خوزستان، اين استان را به يكي از مســتعد ترين مكان ها در زمينه پرورش 
گاوميش بدل كرده و تقريبا در تمام تاالب هاي استان كار پرورش اين دام به صورت سنتي در جريان است 
اما كمبود آب و خشكسالي، در فصل هايي از سال حيات گاوميش ها را به خطر انداخته است. بيشتر اين 
دام ها در تاالب هاي هورالعظيم، شادگان، و رودخانه هاي كارون، كرخه، شاوور، زهره و دز زيست مي كنند، 
درحالي كه افزايش فاصله محل نگهداري گاوميش ها با تاالب ها بر اثر عقب نشيني آب و نبود علوفه كافي 
به خطر افتاده. با وجود خشكسالي گسترده و شرايط نامناسب دامداران استان خوزستان، به سراغ اقتصاد 
در مخاطره اين شغل و حيات آن در استان رفته و شرايط گاوميش دارها را از جواد ابراهيمي، مديرعامل 

اتحاديه دامداران استان و جواد ناصري، مديرعامل تعاوني گاوميش داران خوزستان جويا شده ايم.

30تا 40ميليون تومان؛ قيمت هر گاوميش 
گاوميش دار ها، این حيوان را نجيب لقب مي دهند. 
حيواني مفيد و كم توقع كه ســخت ترین شرایط 
و بيماري هــا را همــواره تاب آورده اســت. مردم 
خوزستان كه این حرفه دشــوار را از پدران به ارث 
برده و آن را سنتي ادامه مي دهند، بسيار به دام خود 
وابسته هســتند  و در طول عمر مفيد این حيوان 
كه معموال 16سال اســت، از آن چون فرزندشان 
مراقبت مي كنند. بعضي از دامداران نيز در ماه هایي 
از محل خود براي چراي دام كوچ می كنند كه این 
كار گاه دام را با مخاطراتــي مواجه مي كند. جواد 
ناصري، مدیرعامل تعاونــي گاوميش داران درباره 
وضعيت دامداران خوزســتاني مي گوید: »در این 
دوره چند راس گاوميش تلف شد و بعضي جنين 
خود را سقط كردند اما جهادكشاورزي و... اعتباري 
براي این گاوميــش داران درنظر گرفتند تا غرامت 
گاوميش هاي تلف شــده پرداخت شود. از سویي 
علوفه ارزان قيمت تر به دامدار داده شــد و ساخت 
حوضچه هایي براي پرورش گاوميــش در برنامه 

قرار گرفت«.
بيماري، تصادف، مرگ طبيعي و حاال خشكسالي و 
كوچ، عامل مرگ گاوميش هاست، هر چند به گفته 
ناصري تعداد گاوميش هاي تلف شده، آنقدر نيست 
كه جبران پذیر نباشد اما از آنجا كه هر گاوميش بين 
30تا 40ميليون تومان قيمت گذاري مي شود، مرگ 
هر راس، جبران خســارت براي دامدار را ناممكن 
مي كنــد؛ »هر دامــدار با 8تــا 10راس گاوميش 
مي تواند نان آور 2تــا 3خانواده باشــد. گاوميش 
ارزشي ملي اســت و مرگ این حيوان قابل جبران 
نيســت. گاوميش داري نيز شغلي دشــوار است، 
چندان قابل آموزش نيست و ســنتي و خانوادگي 

انجام مي شود.«

زندگي هزاران نفر وابسته به حيات گاوميش
گاوميش ها نياز به آب فراوان دارند، از این رو كم آبي 
و تخليه فاضالب در رودخانه، اغلب این حيوانات را 
دچار بيماري عفوني، افتادگي پوست، سوختگي و 
ســقط جنين مي كند. حدود 2هزار نفر به صورت 

مســتقيم و 4 هزار نفر غيرمســتقيم از پرورش و 
فروش محصوالت این دام امرار معاش مي كنند كه 
درصورت اختصاص نيافتن آب كافي به رودخانه ها 
و تاالب هاي استان شاهد بيكاري گسترده در ميان 
گاوميش داران و سایر مشاغل وابسته به این صنعت 
خواهيم بود. از آنجا كه این حيوان، از نظر اقتصادي 
و معيشــتي، زندگي دامدار را تامين مي كند، انس 
خاصي ميان فرد و حيوان شكل مي گيرد. دامداران 
خوزســتان گاهي از 5راس تا 200راس گاوميش 
دارند. ناصري معتقد است، مشكالت دامداران در 
این منطقــه عالوه بر تامين آب و...، بزرگ شــدن 
شهرها و محدود شــدن فضاي الزم براي دامداري 
و زندگي گاوميش هاســت. او مي گوید: »وسعت 
شهرها خصوصا در كوت عبداهلل باعث شده، رساندن 
گاوميش به آب و... از محيط شــهري باشد و این 
باعث مشــكالتي توامان براي دامدار و شهرنشين 

شده است«.
باور مردم بر این اســت كه طبــع گرم محصوالت 
توليدي از این دام بر ســالمتي افراد تأثير داشته 
و مصرف لبنيات و گوشــت آن بــراي رفع برخي 

بيماري هاي انسان به افراد توصيه مي شود.

دامداران؛ گرفتار طلب كارخانه داران از دولت
جواد ابراهيمــي، مدیرعامل اتحادیــه دامداران 
استان خوزستان درباره مشكالت دامداران استان 
مي گوید: »در واقع خشكســالي، كم آبي، كمبود 
نهاده ها، باال رفتن قيمت آن و... بر توليد دامدارها 
اثر گذاشته و شرایط سختي براي این گروه ایجاد 
كرده است. با خشــك شــدن كرخه خوزستان، 
از آنجا كــه این رودخانه به حر مي رســد و در این 
منطقه اغلــب گاوميش داران زندگــي مي كنند و 
از این آب براي شــناي گاوميش ها بهره مي برند. 
بيماري، مرگ، سقط جنين و شوري آب كه براي 
گاوميش ها مشــكالتي ایجاد كرده، دامداران را به 
سختي انداخته است«. او به دپوي نهاده هاي دامي 

در بندر امام اشــاره مي كند و اینكــه این خوراك 
به دست دامداران نرسيده و مشــكالتي در تغذیه 
دام ها ایجاد كرده است. او مي گوید: »در بازار آزاد 
نيز نهاده ها با قيمتي به فروش مي رسد كه دامدار 
توان خرید آن را ندارد. همه این مسائل باعث شده 
است كه دامداران متضرر شــوند. در  ماه گذشته، 
ســبوس گندم كه در اختيار كارخانه هاي آرد قرار 
دارد و متولي آن جهادكشاورزي است، به دامداران 
تحویل نشــد. درحالي كه این ســبوس متعلق به 
دامدار است. كارخانه هاي آرد به علت طلبي كه از 
دولت داشتند، سبوس را به عنوان تسویه طلب شان 
از دولت، با نرخ آزاد به دامداران مي فروشــند؛ این 
یعني ســبوس یك هــزار و 400 تومانــي در بازار 
آزاد 4هزار و500 تومن عرضه مي شــود. از سویي 
كارخانه ها حاضر نيستند سبوس خریداري شده در 
سامانه فروش را كه دامدار مبلغ آن را پرداخت كرده، 
تحویل شــان دهند. همين امر باعث شده دامدار 
فشار چندجانبه اي را تحمل كند«. با توجه به اینكه 
35درصد خوراك دام ها از سبوس تامين مي شود، 
در این ميان كارخانه هایي كه كنســانتره براي دام 
تهيه مي كنند، با نبود این ماده در بازار، فعاليت شان 
متوقف شده است. ابراهيمي مي گوید: »با تصميمات 
غلط دولت و كارخانه دارها شرایط دامدار سخت تر 
شده است. درحالي كه دولت مي تواند این وضعيت 
را تسهيل كند«. او پيشنهاد مي كند بهتر است كه 
دولت با خرید تضميني شــير و گوشت از دامدار، 
2هدف را پيگيري كند؛ »در وهله نخست آنكه این 
محصوالت بازار پيدا كنــد و در وهله بعدي اینكه 
دســت دالالن از محصوالت كوتاه شود تا قيمت 
بي جهت افزایش پيدا نكنــد.« به گفته مدیرعامل 
اتحادیه دامداران استان خوزستان براي خرید شير، 
دولت مصوبه اي را تنظيم كرده تا شركت پشتيباني 
امور دام و... منوط به اعتباري كه بانك مركزي براي 
این مسئله درنظر مي گيرد، دامداران را حمایت كند 

اما هنوز این مصوبه اجرایي نشده است.

چوپاني كار پر دردســري است كه 
هر روز از جمع طرفدارانش كاســته 
مي شود و ديگر كمتر جوان ايراني اي 
است كه حاضر باشد سختي اين كار 
را به تن بخرد. چنين بي رغبتي هايي 
موجب شده اســت تا در سال هاي 
اخير چوپان هاي ايراني ناپيدا شوند و 
اين شغل به مهاجران اهل افغانستان 

سپرده شود.
هر چنــد هنوز هــم در مناطقي از 
ايران شــغل چوپاني به عنوان شغل 
خانوادگي مورد توجه است و با توجه 
به تعداد باالي دام پرورشــي، افراد 
راهي جز قرارگرفتن در قامت چوپان 
ندارند اما كمبود چوپــان در ايران 
چنان گسترده شــده است كه هر 
ازگاهي يكي از مســئوالن مرتبط با 
حوزه پرورش دام هاي سبك از بحران 

نبود چوپان سخن مي گويد.

ليال شريف
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

یك گله دار در گفت وگو با همشهري از كمبود چوپان ایراني با وجود دستمزد حداقل 5ميليون توماني خبر داد

ديگركسیچوپاننمیشود

قاســم دریاباري در حوالي فيروزكوه به پرورش 
دام سبك مشغول اســت و براي نگهداري گله 
گوســفندهایش از چوپان هاي خبره اســتفاده 
مي كند. نبود »چوپان كاربلد« مهم ترین مشكل 
این گله دار است. گذر زمان موجب شده است تا 
دریاباري دنياي چوپاني را خوب بشناسد چراكه 
یك سر ماجراي پرورش گوسفند، داشتن چوپان 

ماهر است.
او در گفت وگو با همشهري از نبود چوپان ماهر 
گالیه می كند و مي گوید: »چوپــان كاربلد كم 
شده است. اگر دست من باشد كه مي گویم باید 
گله را كال از بين برد چــون دیگر چوپان خوب 
نيســت. خيلي از افراد وقتي مي آیند، خودشان 
را كاربلد معرفــي مي كنند اما وقتــي چند روز 
كار مي كنند، معلوم مي شــود كه هيچ چيزي از 
چوپاني نمي دانند. فرد چوپان وقتي ســنش به 
باالي 40سال مي رسد، دیگر فایده ندارد اما تعداد 
چوپان ها این قدر كم شــده كه بعضي ها مجبور 

مي شوند از چوپان سن باال هم استفاده كنند«.
نبود چوپان به یك مشــكل جدي تبدیل شده 
است تا جایي كه مهدي رجبي زاده مدیركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري شمال استان كرمان چندي 
پيش در گفت وگو با ایســنا اعالم كرد كه طبق 
بررسي هایي كه در كشور صورت گرفته، مشخص 

شده سن چوپانان در ایران 65سال است.

 ۹0درصــد چوپان هــا از مهاجــران اهل 
افغانستان هستند

افزایش ســن چوپانــان بر ایــن واقعيت صحه 

مي گذارد كــه جوانان عالقه اي بــراي انتخاب 
چوپاني به عنوان راهي براي كسب درآمد ندارند. 
دریاباري نيز این موضوع را تأیيد مي كند: »االن 
وضعيت طوري شده است كه افراد محلي و ایراني 
عالقه اي به چوپاني ندارند، نسل چوپان ایراني در 
حال انقراض است و بيشتر مردم مهاجر افغانستان 
در این كار مانده اند. بيشتر از 90درصد چوپان ها 
اهل افغانستان هســتند و ایراني ها، به خصوص 
جوان ترها عالقه اي به ایــن كار ندارند. جوان ها 
به بهانه اینكه لباس ما بــوي دام مي گيرد، زیاد 
نمي توانيم به خانواده مان سر بزنيم و حرف هایي 

از این دست، سراغ چوپاني نمي آیند«.
نایب رئيس شــوراي اتحادیه عشــایري استان 
ســمنان نيز در ســال95 از فعاليــت بيش از 
2500چوپان افغان فاقد مجــوز قانوني در این 
استان خبر داده بود. بدون شك این آمار در گذر 
زمان سير صعودي به خود گرفته است و باید قبول 
كرد كه مهاجران قانوني و غيرقانوني افغانستان 

نقش اصلي را در این حوزه بازي مي كنند.

 حداقل و حداكثر درآمد چوپان چقدر است؟
هرچند درآمــد چوپان ها از یــك الگوي ثابت 
پيروي نمي كند اما دریاباري كه سال هاست براي 
گله هایش چوپان استخدام مي كند، حقوق رایج 
در ميان چوپان ها را به هر ماه حداقل 5 ميليون و 
حداكثر 8ميليون تومان تقسيم مي كند. براساس 
گفته او یك چوپان ماهر در  ماه بين 7 تا 8ميليون 
تومان حقوق دریافت مي كند؛ »كمترین حقوقي 
كه به یك چوپان مي دهيم 60ميليون در سال و 

بيشترین هم 80 تا 90ميليون در سال است. البته 
این حقوق را ماهانه پرداخت مي كنيم.«

دریاباري در تمام صحبت هایش به سختي هاي 
پيداكردن یك چوپان خــوب گریزي مي زند و 
مي گوید كه بارها و بارها افرادي با ادعاي بسيار 
آمده اند اما چند ماه بيشتر دوام نياورده اند چراكه 
در همان ابتداي كار مشــخص شــده است كه 
تجربه اي از چوپاني ندارند. او نحوه گرفتن چوب 
در دســتان چوپان را مالك انتخــاب مي داند؛ 
»چوپان وقتي چوب را دســتش مي گيرد و گله 
را حركت مي دهد، معلوم مي شــود كه كارش را 

بلد است یا نه.«
هر كارفرمایي بــراي پيداكردن نيــروي خود 
راهي را بلد است و این گله دار نيز در مورد نحوه 
پيداكــردن چوپان مي گوید: »ســال هاي اخير 
پيداكردن چوپان یك مقدار ســخت شده است 
اما راه هایي وجود دارد؛ مثال من اگر یك چوپان 
جدید بخواهم، پيش همان گــروه چوپان هاي 
اهل افغانســتان مي روم و به آنهــا مي گویم كه 
یك چوپان خوب به من معرفــي كنند. درواقع 
پيداكردن چوپان راحت اســت اما چوپاني كه 
خوب باشد، كم است. اگر كار چوپان خوب باشد 
بيشتر از یك ســال پيش ما مي ماند اما اگر كار 
چوپان خوب نباشد، بيشــتر از 2 ماه نمي توان با 

او كار كرد«.

24ساعت در روز؛ زمان كاري چوپان
چوپاني كاري 24ســاعته اســت. بــا توجه به 
این توضيح، مشــخص مي شــود كه چرا درآمد 

اقتصاد وابسته به گاوميش
كارشناسان مي گویند مسئله آب و مشكل مدیریت، زندگي گاوميش داران استان خوزستان را دچار مشكل كرده است

ميليوني یك چوپان جذاب نيســت. زماني كه 
صاحبان دام، گله را به چوپان مي سپارند، چوپان 
موظف مي شود كه براي یك بازه زماني طوالني 
مسئوليت تمام و كمال رسيدگي به دام ها در تمام 

روزهاي سال را برعهده بگيرد.
دریابــاري در مورد ســاعت كار و نحوه فعاليت 
چوپان ها توضيــح مي دهــد: »چوپاني كاري 
24ساعته است. چوپان ماهر، شب و روز دنبال 
گله اســت؛ مثال یك گله بــا 600 تا 700رأس 
گوســفند باید دوتا چوپان داشــته باشد. خود 
چوپان ها كار را بين هم تقســيم مي كنند. یكي 
مسئول شب َچر )چراي شبانه( و یكي مسئول 

گرم َچر )چراي بعدازظهر( مي شود«.
حضور هــرروزه و 24ســاعته چوپان ها در كنار 
گوسفندها، دسترسي آنها را به خانواده هایشان 
دشوار مي كند؛ مشــكلي كه در كنار پياده روي 
طوالني، شب بيداري زیاد، دوشيدن روزانه شير، 
حفظ گله زیر باران شدید، تحمل گرما و سرماي 
محيط و مراقبت گله از ســرقت و حمله گرگ 
به عنوان بخشي از مشــكالت چوپانان شناخته 
مي شود. دریاباري در مورد نحوه تعامل چوپان ها 
با اعضاي خانواده مي گویــد: »چوپان هاي اهل 
افغانستان هرچند وقت یك بار مرخصي مي گيرند 
و به خانواده شان در افغانســتان سر مي زدند و 
برمي گردند. اگر هم چوپان ایراني باشد و بخواهد 
به خانواده اش سر بزند، فردي را به جاي خودش 

مي آورد و بعد مي رود«.
هرچند از نظر این گله دار، چوپاني خيلي سخت 
نيســت و اگر فرد رویه گلــه را بلد باشــد، كار 
برایش آسان مي شود اما زمان یيالق و قشالق، 
مشقت هاي كار بيشتر عيان مي شود تا جایي كه 
دریاباري نيز اعتراف مي كند پياده روي روزانه با 
گوسفندها كار سختي است؛ » از سختي هاي كار 
براي زماني است كه چوپان با گله باید به یيالق 
یا قشالق كوچ كند و روزي 2كيلومتر راه بروند. 
معموال عبور از این مسيرها نزدیك به 2 ماه طول 
مي كشد. كوچ دام بيشتر در فصل گرم سال انجام 
مي شود و در فصول ســرد دام ها را به منطقه و 

دامداري ها باز مي گردانيم.«
سختي هاي یيالق و قشــالق موجب شده بود 
تا بيشــتر گله دارها تمایل به نگهــداري دام در 
آغل هاي بزرگ و با امكانات داشــته باشــند اما 
براســاس گفته این گله دار، گرانــي نهاده هاي 
دامي موجب شــد تا گله دارها سختي كوچ را به 
جان بخرند؛ »نگهداري دام سبك در دامداري ها 
نيازمند صــرف هزینه باالي خوراك اســت، به 
همين دليل بيشتر گله دارها ترجيح مي دهند تا 
غذاي دام خود را از طریق چراندن دام در مراتع یا 

مزارع زیركشت علوفه تأمين كنند.«
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آشنايي با گاوهاي ايران
 براساس آمار اعالمي از سوي مركز آمار ایران

 بيش از 5ميليون گاو و گوساله در دامداري ها 
پرورش داده مي شوند

پرورش دام ســنت دیرینه اي اســت كه 
مردمــان كشــورهاي مختلــف در كنار 
كشاورزي به آن پایبند بوده اند و گذر زمان 
و نياز مردم موجب شده است تا این شغل با تكيه بر آداب دنياي صنعتي به كار 
خود ادامه بدهد. دامداري و دامپروري در ایران همچون دهه هاي گذشــته 
ادامه دارد و براساس یافته هاي طرح آمارگيري در زمستان 99 باید گفت كه 
تا پایان زمستان این سال، 5/63ميليون رأس گاو و گوساله در دامداري هاي 

كشور موجود بوده است.
به گزارش مركز آمار ایران، پرورش دام ســنگين )گاو، گاوميش و شتر( یكي 
از دو فعاليت اصلي زیربخش دامداري اســت. مهم ترین دام سنگيني كه در 
كشور ما پرورش داده مي شود، گاو و گوساله است كه حدود 90درصد كل شير 
توليدي دام هاي كشور و بيش از نيمي از وزن گوشت قرمز عرضه شده از سوي 
كشتارگاه هاي دام را به خود اختصاص مي دهد. با توجه به اهميت موضوع طرح 
آمارگيري ماهانه تعداد و توليدات دام سنگين در زمستان 98، اجراي این طرح 
آمارگيري به صورت فصلي از ابتداي سال99 در دستور كار مركز آمار ایران قرار 
گرفت. بنابراین براي دانستن جزئيات تعداد گاوهاي موجود در ایران مي توان 
به آمار فصلي این مركز تكيه كرد. در زمستان 99، تعداد 1/31ميليون رأس 
گاو و گوساله اصيل، 2/40ميليون رأس گاو و گوساله آميخته و 1/92ميليون 
رأس گاو و گوســاله بومي در بهره برداري هاي پرورش دهنده گاو و گوســاله 
وجود داشت و اگر بخواهيم این ارقام را به درصد تبدیل كنيم باید گفت كه در 
زمستان 99، 34درصد گاوها و گوساله ها بومي و 42/7درصد و 23/2درصد، 
به ترتيب گاوهــاي آميخته و اصيل بودند. همچنين آمار نشــان مي دهد كه 
513هزار رأس گاو و گوســاله در این بازه زماني در دامداري ها پروار شدند و 

مقدار 2ميليون تن شير گاو نيز به دست آمد.
نيم نگاهي به آمار بهار 99 نيز نشان مي دهد كه در آن بازه زماني تعداد گاو و 
گوساله موجود در بهره برداري هاي پرورش دهنده گاو و گوساله كشـور بيش 
از 4، 9ميليون رأس برآورد شد كه نســبت به فصل زمستان سال قبل حدود 
3درصد افزایش یافته بود. یافته هاي این طرح آمارگيري نشــان مي دهد در 
فصل بهار 99، نزدیك به 353هزار رأس گاو و گوساله در دامداري هاي ایران 

پروار و همچنين 1، 9ميليون تن شير توليد شده بود.
در رابطه با شهر تهران نيز آمار منتشرشــده از گاوداري هاي صنعتي استان 
تهران در سال 98 كه از سوي معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت استان 
تهران اعالم شــد، نشــان مي دهد كه از ميان 4205واحد گاوداري صنعتي 
استان، 1260گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 441هزار رأس مربوط به فعاليت 

پرورش گاو شيري است.

نژادهاي گاوهاي ايراني
چند نژاد به عنوان نژادهاي شاخص بومي گاوهاي ایراني شناخته مي شوند و 
در كنار آنها نژادهایي از كشورهاي دیگر وارد چرخه دامپروري شده اند. طرح 
صحبت هایي مانند اینكه »گاو بومي گلپایگان منقرض شــده است.« از زبان 
عضو هيأت علمي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي استان اصفهان نشان از 
این واقعيت دارد كه برخي از گاوهاي بومي ایران به دليل تلقيح مصنوعي گاو 

ایراني با نژادهایي مانند »هلشتاین« از بين رفته اند.
براساس اطالعات موجود باید گفت كه نژاد تالشي، سرابي، دشتياري، نجدي، 
گلپایگاني و سيستاني در دسته نژادهاي بومي قرار مي گيرند. نژاد تالشي جزو 
گاوهاي شيري و گوشتي است و در نقاطي از گيالن و استان اردبيل پرورش 
داده مي شود. گاو دشتياري نيز مانند گاو تالش از جثه بزرگي برخوردار است و 

در دسته نژاد شيري- گوشتي قرار مي گيرد.
گاو ســرابي با توجه به محل زندگي اش به عنوان گاو كوهستان شهرت دارد. 
خاستگاه این نژاد شهرستان سراب بوده و به همين دليل مقاومت بسيار باالیي 
در برابر ســرما دارند. رنگ گاوهاي ســرابي غالبا زرد روشن بوده كه تا طيف 
قهوه اي سوخته متغير است. گاو اصيل سيستاني از گونه هاي دامي منطقه است 
كه قدمتي تاریخي و باســتاني دارد اما تداوم خشكسالي در منطقه سيستان 
موجب شده اســت تا پرورش این نژاد با مشكالت بســياري همراه شود. گاو 
سيستاني معموالً به رنگ سياه و داراي كوهاني بزرگ است و در دسته گاوهاي 
گوشتي قرار مي گيرد. گاو گلپایگاني به دليل توليد گوشت و شير باكيفيت یكي 
از محبوب ترین نژادهاي گاو از نگاه دامداران بود. محل اصلي پرورش این گاوها، 
شهرهاي گلپایگان، خوانسار، فریدن، زرین شهر، نطنز، فریدون شهر، فالورجان، 
اردستان و اطراف كاشان است. گاو نجدي جزو گاوهاي بومي خوزستان است 
كه در شهرستان هاي هندیجان، سوسنگرد، شوشتر و... پرورش داده مي شوند. 
گاوهاي نجدي جزو بزرگ ترین گاوهاي ایراني است و كوهان این نژاد باعث 

شده است كه به راحتي از سایر نژادهاي گاو ایراني قابل تمایز باشد.
در كنار نژادهاي بومي، صنعــت دامداري به خرید گاوهــاي خارجي مانند 
هلشتاین، ســمينتال و هرفورد روي آورده اند. گاو هلشتاین یكي از نژادهاي 
پرورشي گاو شيري است و این نژاد گاو در جایگاه باالترین ميزان توليد شير 
در ميان كل حيوانات شــيرده جهان قرار دارد. نژاد گاو سمينتال نيز بهترین 
نژاد گاو براي اصالح نژاد است و نخستين بار در سال1330 وارد ایران شد. این 
گاو به رنگ صورتي و سفيد و با لكه هاي قرمز وجود دارد. گاو هرفورد نيز یكي 
از نژادهاي مورد توجه در حوزه پرواربندي اســت و به عنوان یكي از بهترین و 
مشهورترین نژاد گاوهاي گوشتي جهان شناخته مي شود. این نژاد گاو نسبت به 
نژادهاي دیگر كمترین ميزان خوراك دام را مصرف مي كند و بيشترین ميزان 

توليد گوشت را به همراه دارد.

گاو زنده چند؟
قيمت نژادهاي مختلف گاو با توجه به سن، جنسيت و وزن متفاوت است، به 
همين دليل نمي توان قيمت دقيق را ثبت كرد. گشت و گذاري در سایت هاي 
فروش گاو و گوساله زنده قيمت برخي از نژادها را نشان مي دهد. به عنوان مثال 
گاو شيري با قيمت تقریبي 35 تا 45ميليون تومان خرید و فروش مي شود، 
گاو سمينتال از 24ميليون تا 65ميليون، گوساله هلشتاین 60ميليون تومان 

و همچنين گاو تالشي نزدیك به 16ميليون تومان قيمت گذاري شده است.

نورا عباسي
روزنامه نگار

برگ آخر

گوشت ها از كجا می آيند 
 صادركنندگان گوشت به ايران ثابت نيستند و با توجه به شرايط كشور تغيير مي كنند. 

 بيشترين گوشت قرمز مورد نياز ايران از كشورهايي مانند برزيل و استراليا تامين مي شود.
 واردات گوشت ايران در سال هاي اخير به طور ميانگين بيش از 50درصد كاهش پيدا كرده است. 

 براي مثال در هفت ماه نخست سال 99، 4هزار و 69تن گوشــت قرمز سبك گرم وارد شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۷5درصد كاهش را تجربه كرده بود. در هفت ماه اول سال 98، بيش از 

18هزار تن گوشت قرمز سبك گرم وارد شده بود.
 در سال 93، امارات 50درصد و برزيل 31درصد گوشت گوساله و گاو وارداتي ايران را تامين مي كردند.
در سال 9۷، عمده كشورهاي مبدا تامين گوشت گوسفندي وارداتي را استراليا، مغولستان، قزاقستان، 
گرجستان، ارمنستان و داغستان روســيه بودند كه در اين ميان، از كشور استراليا 40تن در روز و 

كشورهاي اوراسيا، ۷0تا 80تن در روز گوشت وارد كشور مي شد.
 در سال 1399، ميزان واردات گوشت گوسفندي ۲54۲ تن اعالم شده است. 

ماجرای واردات گوشت از نيوزيلند 
  ايران در دهه60 از بازارهاي مهم نيوزيلند بود و ما پيش از دهه ۷0 كه پس از آن فعاليت هاي تجاري با 

ايران محدود شد يك چهارم از گوشت گوسفند صادراتي خود را به اين كشور صادر مي كرديم.
  در دهه های 50و 60، صادركنندگان و مقامات نيوزيلند با وجود شرايط سياسي دشوار، درباره معامالت 

تجاري با ايران مذاكره و قراردادي تنظيم كردند. 
  براساس اين قرارداد در اواسط دهه1980 به دليل نفت خيز بودن ايران، در زمينه پرداخت، عنوان شد 
تا پرداخت گوشت بره در برابر بشكه نفت انجام شود كه تجارت، براي يك زمان كوتاهي رونق داشت و 

درنهايت مدتي بعد از انقالب اسالمي واردات گوشت از نيوزيلند ممنوع شد. 
  در ارديبهشت سال 96 اما شركتي نيوزيلندي ابراز تمايل به صادرات گوشت به ايران كرد. قرار بود به 

موجب اين تفاهمنامه تازه، به طور ميانگين  60 تن گوشت منجمد به ايران به شكل روزانه صادر شود. 
  اين تفاهمنامه عمر درازي نداشــت، تحريم هاي آمريكا همه معادله ها را دوباره بر هم زد و ايران و 

نيوزيلند دوباره به وقفه ۲0ساله مرادوات گوشتي برگشتند. 

داستان گوشت های آلوده   در دهه هشتاد 
  اواســط ســال81 رغبت مردم به گوشت و 
فراورده هاي گوشتي سيرنزولي پيدا كرد، تا جايي 
كه براســاس گفته مديرعامل اتحاديه  گوشت 
و محصوالت گوشــتي، در آن زمان نزديك به 
140ميليارد تومان ضرر براي اين صنف ثبت شد. 
ترس از مصرف گوشت آلوده، علت اين اتفاق بود.
  6۷نفر در اين پرونده متهم شناخته شدند. 
15نفر از متهمان پرونــده، به تبعيد باالي 
5سال و برخي ديگر به 1۲ ماه تا 15سال حبس 

محكوم شدند.
 در آن سال ۲00تن گوشت قرمز به صورت قاچاق 
از هند وارد ايران شد. ورود اين گوشت ها به كشور 
چنان جنجالي به پا كرد كه در نهايت دولت و قوه 
قضاييه براي پيگيري هرچه سريع تر آن دست 

به كار شدند.
 در آن سال ها ورود گوشت از كشور هند ممنوع 
بود، به همين دليل وارد كنندگان اين گوشــت 
دست به راه حلي غيرقانوني زدند و با استفاده از 

قايق سواران، گوشت هاي منجمد گوساله هندي 
را وارد كشور كردند.

  براساس گفته قاضي عليمرداني كه رسيدگي 
به اين پرونده را برعهده داشت، مسير قاچاق اين 
گوشت ها از جايي در اطراف ميناب شروع و به 
شهرهايي مانند اصفهان و تهران ختم شده بود. 
اين گوشت ها در نهايت سوزانده شدند و بر سر 
»آلوده« بودن، ذبح غيرشرعي و غيرقانوني بودن 

آنها اختالف نظر وجود داشت. 

بيماری های گوشت قرمز 
سياه زخم گوارشي 

  طي سال هاي 6۷تا 83تعداد 38مورد سياه 
زخم گوارشي در كرمانشاه گزارش شد؛ بيماري 
نادري كه بعــد از حدود ۲تــا 5روز از مصرف 
گوشت هاي با طبخ ناكامل يا خام آلوده در بدن 
خودش را با عوارضي مثل درد شــديد شكم، 

اسپاسم عضالني و اسهال شديد نشان مي داد.

تب مالت
 تب مالت هم يكي ديگر از بيماري هايي است كه 
گوشت قرمز خام يا نيم پز شده مي تواند به انسان 
منتقل كند. البته بيشــترين عامل انتقال اين 
بيماري، شير، بستني، كره و اساسا لبنيات است.
  در سال9۷ تعداد 16 هزار و 619 مورد ابتال به 
بيماري تب مالت جديد در كشور به ثبت رسيده 
است و براساس جمعيت، در هر 100هزار نفر ۲0 
نفر به تب مالت دچار مي شــوند. افراد همواره 
در معرض ابتال به اين بيماری قرار دارند و خطر 

هميشه وجود دارد.

تب كريمه
  اين بيمــاري در ايــران نخســتين بار در 
كتاب گنجينه خوارزمشــاه جورجاني حدود 
سال1110توصيف شــده و در سال 1349وجود 

بيماري در ايران ثابت شد.
  اين بيماري، در فصل هاي گــرم و عموما در 
شــهرهاي مرزي - مخصوصا كرمانشاه- بروز 

پيدا مي كند. 
  در سال 99، موارد قطعي و غيرقطعي كريمه 
در كشور ما 40نفر بود كه 5مورد به شكل قطعي 

مبتال شده بودند و اين تعداد فوت كردند.
  امسال يك نفر در كرمانشاه بعد از ابتال به تب 

كريمه فوت كرد. 

وقه دولتی و افشای مافيای گوشت  ماجرای  ارز های مسر
  در ســال9۷، بعد از قرارگرفتن ايران تحت 
تحريم هاي شديد آمريكا،  دولت براي كنترل 
قيمت كاالهاي ضروري، به واردكنندگان اين 

كاالها ارز 4۲00توماني تخصيص داد.
  ارز دولتي هيچ كمكي به كنترل قيمت نكرد و 
در نهايت منجر به شكل گيري شبكه هاي فساد 

گسترده و باندهاي مافيايي شد.
  بر همين اســاس، روزنامه ايران در گزارشي 
تحقيقي به قلم ريحانه ياســيني افشا كرد كه 
هم اكنون به طور رسمي، نزديك به 100واردكننده 
مجوز واردات گوشت با ارز 4۲00توماني دارند اما 
بررسي در ميان منابع مختلف به ويژه فهرست 
دريافت كنندگان ارز دولتي بانك مركزي نشان 

مي دهد كه كمتر از 5شركت، بخش عمده واردات 
را در دست گرفته اند.

  در اين گزارش آمده است كه بعد از گران شدن 
گوشــت داخلي براي تامين بــازار، واردات 
گسترده گوشت گرم گوسفندي از كشورهاي 
مختلف به خصوص استراليا و روسيه آغاز شد. 
اما از ميانه تيرماه امســال، مسئوالن  مختلف 
تعزيراتي از تخلف در واردات گوشت و فساد 

۷۷8 ميليون دالري خبر دادند.
  بررسي اسناد بانك مركزي در آن زمان نشان 
مي داد كه تا 1۲ مهر سال9۷، تنها يك شركت 
بيش از 35 ميليون و ۷00 هزار يورو ارز 4۲00 
توماني براي واردات گوشت دريافت كرده بود. 

با وجود تمام اينها، فعاليت هاي شبكه اي براي 
واردات و توزيع به نحوي پيش رفت كه گوشت 

قرمز 9۲درصد گران شد.
  براســاس داده هاي اين گزارش، يك شبكه 
شريكي واردات و توزيع، نزديك به 3ميليارد و 
360هزار تومان تنها از مجراي واردات گوشت 

استراليايي به دست آورده است. 
  بعد از انتشار اين گزارش كم كم ارز دولتي از 
واردات گوشت حذف شد و در نهايت در سال 
99، ميزان واردات گوشت قرمز گوسفندي و 
گوساله در مقايسه با سال 98به ترتيب 100درصد 
و 93درصد كاهش يافت. قيمت گوشت اما در 

تمام اين مدت ثابت ماند يا كاهش پيدا كرد. 

نوسان ممنوعيت ها 
 مهرماه سال9۷ گمرك ايران در بخشنامه اي، به تمامي گمركات اجرايي اعالم 
كرد كه صادرات رسمي و خروج غيررسمي هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد 

توليد داخل و وارداتي )با ارز 4۲00 تومان( تحت هر عنوان ممنوع است.

 در دهم فروردين سال 96، ممنوعيت واردات فراورده هاي گوشتي از برزيل لغو 
شد. اين ممنوعيت ها پس از ادعاي پليس برزيل مبني بر پرداخت رشوه از سوي 

شركت هاي توليد گوشت اين كشور به مأموران بهداشت وضع شده بود.

و تاريخ، آلودگی را تكرار كرد 
 گوشت هاي آلوده 16سال بعد با جزئيات متفاوت تري در صدر خبرها نشستند. 

 خرداد ماه سال 9۷فرمانده انتظامي استان هرمزگان خبر از كشف و ضبط ۲00تن گوشت وارداتي قاچاق آلوده 
به باكتري سالمونال داد. 

 بهمن همان سال، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان اعالم كرد كه هر دو متهم پرونده قاچاق گوشت هاي 
آلوده در بندرعباس به 10 سال حبس و بيش از 35 ميلياردتومان جزاي نقدي محكوم شدند.

ايران در دهه60 از بازارهاي مهم نيوزيلند بود و ما 
پيش از دهه ۷0 كه پس از آن فعاليت هاي تجاري 

با ايران محدود شد يك چهارم از گوشت گوسفند 
صادراتي خود را به اين كشور صادر مي كرديم

دامداری
این شماره

نه فقط مردم ايران كه همه مردم 
جهان وابستگي غيرقابل انكاري 
به مصرف گوشت قرمز دارند. براســاس نتايج تحقيقي ميداني 
كه مركز افكارسنجي دانشجويان ايران در سال 99انجام داده و 
منتشر كرده است، بيش از ۲ميليون خانوار در يك سال گذشته 
گوشت قرمز مصرف نكرده اند. افزايش قيمت گوشت قرمز و تورم 
بيش از ۷0درصدي در دسته خوراكي ها به گواه مركز آمار،  احتماال 
مهم ترين علت حذف گوشت قرمز از سفره اين تعداد قابل توجه 
از ايراني ها بوده اســت اما واقعيت اين است كه حواشي گوشت 
قرمز تنها به قيمت آن ختم نمي شود. واردات گوشت با ارز دولتي، 
فروش گوشت آلوده به مردم، بيماري هاي ناشي از طبخ اشتباه اين 
كاالي خوراكي و تحريم ها و نوسانات قانوني در اين حوزه، همه و 
همه دست به دســت هم داده كه اين بخش از سفره غذايي مردم 
همواره در صدر خبرها بوده و حساسيت بسياري روي آن وجود 

داشته باشد.

اعداد گوشتی
در تمام سال هاي گذشته

 »گوشت قرمز« سهم مهمي در اخبار منتشرشده 
از رسانه ها داشته و حاشيه ساز بوده است

آوين آزادي
روزنامه نگار
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 ورزشكاران پارالمپيكي ايران روز پر مدالي داشتند
2   طال در جودو  ،  2 نقره در دو   و ميداني   و   وزنه برداري  ، ايران را به رتبه شانزدهم جدول مدال  ها رساند

فدراسيون فوتبال اسامي 10بازيكن برگزيده از ليگ ايران را اعالم كرد اما 
هنوز خبري از لژيونرها نيست

مديرعامل استقالل يكي يكي بازيكنانش را به كميته انضباطي احضار مي كند 
تا با جريمه نقدي آنها بخشي از مشكالت مالي را رفع كند

     پول نمي دهند، جريمه هم مي كنند     ليست تيم ملي نصفه اعالم شد

ســايت فدراســيون فوتبال ايران روز گذشته 
اســامي 10بازيكن برگزيده از ميان 22بازيكن 
دعوت شده به تيم ملي را اعالم كرد. درحالي كه 
تنها 3روز به نخستين بازي تيم ملي باقي مانده 
و شاگردان اسكوچيچ بايد11شهريورماه مقابل 
سوريه قرار بگيرند، هنوز ليست نهايي تيم ملي 
اعالم نشده است. پيش بيني مي شد ليست نهايي 
تيم ملي با حضور لژيونرها روز گذشته اعالم شود 
اما اين اتفاق رخ نداد و فدراســيون فوتبال تنها 
به اعالم نام 10بازيكــن برگزيده از ليگ داخلي 

بسنده كرد. خورشيدي، سرپرست تيم ملي روز 
گذشته اعالم كرد از ميان 22بازيكن دعوت شده 
از ليگ برتر ايران، اين 10بازيكن براي حضور در 
ليست نهايي انتخاب شــده اند: صالح حرداني، 
ســياوش يزداني، اميد نورافكن، ميالد سرلك، 
ياسين ســلماني، مهدي ترابي، محمد كريمي، 
زبير نيك نفس، عارف آقاسي و وحيد اميري. اين 
10بازيكن به همراه لژيونرهايي كه از باشگاه هاي 
خارجي دعوت مي شوند، ليست نهايي تيم ملي را 
براي 2بازي مقابل سوريه و عراق تشكيل خواهند 

داد. سرپرســت تيم ملي ضمــن تأكيد بر اينكه 
ليست لژيونرها امروز )دوشنبه( اعالم مي شود، 
از احســان حاج صفي، مرتضي پورعلي گنجي، 
ســيدمجيد حســيني و علي كريمي به عنوان 
4لژيونري نام برد كه به دليل مصدوميت در اين 

2بازي حضور نخواهند داشت.
به اين ترتيب، تيم اســكوچيچ نسبت به آخرين 
بازي هايــي كــه در بحرين انجــام داد، حداقل 
3بازيكن يعنــي حاج صفــي، پورعلي گنجي و 
حسيني را در اختيار نخواهد داشت. عدم حضور 
پورعلي گنجي و حســيني در دفاع مياني باعث 
شده دراگان نام عارف آقاسي و سياوش يزداني 
را در ميان برگزيده هاي ليگ داخلي قرار بدهد تا 
اين دو نفر ذخيره هاي شجاع و كنعاني در دفاع 
مياني باشند. در ليســت 10بازيكن برگزيده از 
ليگ داخلي، حضور ياســين ســلماني، محمد 

كريمي، صالح حرداني و زبير نيك نفس هم جالب 
توجه است كه براي نخستين بار در ليست نهايي 
تيم ملي قــرار مي گيرند. اين ليســت 10نفره از 
3بازيكن فصل گذشته فوالد، 3بازيكن سپاهان، 
3بازيكن پرســپوليس و يك بازيكن از استقالل 
تشــكيل شــده كه موفقيت بزرگي براي فوالد 
و جواد نكونام ســرمربي فصل گذشته اين تيم 
محســوب مي شــود. جالب اينكه از ميان اين 
3فوالدي، 2نفر تــا اين لحظه راهي اســتقالل 
شده اند و احتمال استقاللي شــدن سومين نفر 
)حردانــي( هم وجــود دارد. سرشــناس ترين 
خط خورده اين ليست نيز شــهريار مغانلو است 
كه با انتقال از پرســپوليس به ســپاهان يكي از 
بزرگ ترين نقل وانتقاالت تابستان را رقم زده اما 
به دليل حضور چندين لژيونر سرشناس در خط 

حمله، در ليست نهايي اسكوچيچ جايي ندارد.

باشگاه استقالل اين روزها در احضار بازيكنانش به كميته 
انضباطي ركورد شكسته است. احمد مددي، مديرعامل 
باشــگاه ظاهرا عالقه زيادي به تنبيه و تهديد بازيكنان 
دارد و اين موضوع حسابي براي آبي ها دردسرساز شده 
است. در اين بين، رشيد مظاهري يك پاي ثابت حضور 
در كميته انضباطي است و اين روزها سخت ترين مقطع 
حضورش در اســتقالل را تجربه مي كند. رشــيد البته 
با وجود اختالف با احمد مددي، يكــي از اعضاي ثابت 
تمرينات بوده و از زمــان آغاز تمرينــات هيچ كدام از 
جلسات تمريني تيمش را از دست نداده است. اما به نظر 
مي رســد مديران اســتقالل قصد دارند اين دروازه بان 
را براي فسخ قرارداد و ترك باشــگاه در فشار بگذارند. 
كميته انضباطي باشگاه با درخواســت مددي تا امروز 
4احضاريه براي مظاهري فرستاده و اين دروازه بان هم 
در جلسات كميته انضباطي شركت كرده است. اين در 
حالي است كه همچنان شــايعات مختلفي درخصوص 
جدايي اين بازيكن از استقالل مطرح است ولي مظاهري 
فعال تصميمي براي جدايي ندارد و حتي چند روز پيش 
در اينســتاگرام اعالم كرد كه در اســتقالل مي ماند و 

مي جنگد.

  رشيد الي در گير كرده است
گفته مي شود سپاهان، گل گهر و فوالد تيم هايي هستند 
كه تمايل دارند مظاهري را بــراي فصل بعد به خدمت 
بگيرند اما اســتقالل حاضر نيســت به ايــن راحتي ها 

اجازه جدايــي گلر خود را صادر كــرده و رقبا را تقويت 
كند. شايعاتي درباره پيشنهاد آبي پوشان براي معاوضه 
مظاهري با يكي از بازيكنان سپاهان نيز در فضاي مجازي 
منتشر شد كه اين خبر از سوي هيچ كدام از طرفين مورد 
تأييد قرار نگرفت. هم اكنون مهم ترين دغدغه مظاهري، 
برخي مشــكالت مالي و تعهدي اســت كــه به برخي 
اشــخاص داده ولي به دليل مشكالت مالي عملي نشده 
است. مظاهري به مسئوالن استقالل و فرهاد مجيدي 
گفته كه در شرايط ســختي قرار دارد و از آنها خواسته 
طلب فصــل گذشــته اش را بدهند تا مشــكالت مالي 
برطرف شود. اين در حالي است كه باشگاه تا به امروز به 
هيچ كدام از بازيكنان جديد و قديمش پولي نداده است.

   وريا و دانشگر هم احضار شدند
بعد از احضار مظاهري به كميته انضباطي اســتقالل، 
باشــگاه اين كار را در مورد وريا غفوري هم تكرار كرد و 
روز گذشته هم نامه اي براي محمد دانشگر ارسال شد 
تا مدافع اســتقالل هم به كميته انضباطي اين باشگاه 
فراخوانده شــود. باشگاه اســتقالل كتبا از اين بازيكن 
خواسته تا پيرامون مصاحبه اش در مقابل دوربين هاي 
تلويزيونــي توضيح بدهــد. به نظر مي رســد مديران 
اســتقالل و در راس آنها مددي قصد دارنــد با جريمه 
كردن بازيكنان، درصد مهمي از مبالغ قراردادهاي آنها 
را پرداخت نكنند تا در اين بحران مالي كمتر به باشگاه 

فشار بيايد.
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  ادامه بدشانسي جهانبخش
تيممكابيدستازسربازيكنانايرانيبرنميدارد

خوشحالي از نخريدن
وقتيباشگاهپرسپوليس

درموردآبشك،تسليمهوادارانشد
درروزهاييكهتازهجدايــياحمدنوراللهيقطعي
شدهبودوجذبرضااســديهمبرايميانهميدان
دشواربهنظرميرسيد،باشــگاهپرسپوليسسراغ
مذاكرهبامحمدآبشــكرفت.هافبكدفاعيفوالد
حتيبهتهرانآمدودردفترباشــگاهپرســپوليس
همحاضرشــد،امااينمســئلهباواكنشمنفيو
تندبسياريازهوادارانمواجهشد.درحقيقتآنها
فاكتورهايالزمبرايپرسپوليسيشدنرادرآبشك
نميديدند.نهاينكهاوبازيكنبديباشد؛بههرحال
آبشــكهمينحاالهمدرتيمخوبفوالدمشغول
بهكاراســت.نكتهاينجاســتكهازيكطرفسن
اينبازيكنزيادبودواودر35سالگينميتوانست
خريديمطلوببــرايقرمزهابهشــماربيايدواز
طرفديگربرخيحواشيآبشكدرطولسالهاي
گذشته،تصويرينهچندانخوشايندازاينبازيكن
ساختهبود.اوتابهحالچندينبارسابقهدرگيريبا
بازيكنانحريفوراهانداختنجنگروانيراداشته
وچنديننوبتدركانونحواشــيقرارگرفتهبود.
واكنشمنفيهوادارانبهاحتمالحضورآبشــك
چنانبودكهجعفرســميعي،مديرعاملقرمزهادر
مقابلساختماناينباشگاهگفت:»كادرفنيبراي
ماتعيينتكليفميكند،نههواداران«.نهايتاامابا
تسليمباشگاهبرابرانتقادات،حضورآبشكمنتفيشد
وپرسپوليسباتمركزبيشتررويخريدرضااسدي،
انتقالاينبازيكنراقطعيكرد.ازآنطرفآبشك

همقراردادشرابافوالدتمديدكرد.

فوتبالايران

نكتهبازي

آماربازي

كاش خدا بيشتر دوستت داشته باشد

در زمين خوب باشيد لطفا!

بارسلونا تو را مي خواند

سعيدآذريميتواندمصاحبهكند،
حتيوقتــيدرفوتبالنيســت.
مديرعاملپيشينفوالدخوزستان
كهابتدايفصــلازمديريتاين
باشگاهاستعفاكرد،دراظهارنظري
جديدگفته:»خدادوســتمداشتكه
امسالمديرعاملنبودم«.البتهايشاناستداللهاييهمدارد،در
مورداينكهقيمتبازيكنانباالرفتهومسائليازايندست.يعني
طوريكهانگارتا2هفتهپيشودورانمديريتايشان،قيمتها
معقولواوضاعكامالبسامانبود.همينكهجنابآذريپايش
راازفوتبالبيرونگذاشت،همهچيزبههمريختوكسانيكه
االندراينعرصهدارندكارميكنند،آنهاييهستندكهخدا
دوستشانندارد!بههرحالاميدواريمخداوندهمچنانبيشتر
وبيشترآقايآذريرادوستداشتهباشــدوايشاندورازاين

فوتبالمتورموآلوده،استراحتكنند.

بعدازمدتهاكشــمكشوانتشــار
شايعاتضدونقيض،رشيدمظاهري
يكپســتطوالنياينستاگرامي
گذاشــتهپــرازواژگانوجمالت
شاعرانه.يعنيايننوشتهطورياست
كهقشنگبايدچراغهاراخاموشكني،
شمعيبيفروزيوباگوشهخيسچشمهايتآنرابخواني.آدم
بغضميكندپايايننوشته.البتهاينانشاكميبرايهواداران
استقاللگرانتمامشدهوچندميلياردتومانيآبخوردهاست.
خالصهاشهمايناستكهمظاهريگفتهميخواهددراستقالل
بماندوبجنگد.خيليهمعالي!بمانوبجنگ،اماخداوكيليزورت
رادرزمينبزن،نهاينستاگرام.استقاللرا»حرف«ازپادرآورد.
بهجاياينمصاحبههايشيكوبيانيههايپرطمطراق4تابازي
قشنگانجامبدهيدوهوادارانراراضيكنيد.اينتيمفوتباليست

ميخواهد،نهميرزابنويس.

مثلهمهبازيكنانفوتبالايران،رضا
اســديهمبعدازعقدقــراردادبا
پرسپوليسگفتهتماميشايعاتيكه
درموردارقامدرخواستياومنتشر
شده،غيرواقعيوحتيمضحكبوده
است.حاالبگذريمكهآناعدادنجوميرا
آدمهايخودباشگاهدرگفتوگوبادوستانرسانهايشانتأييد
ميكردند.درعينحالجالبترميشداگرميفهميديمدستمزد
واقعيوغيرمضحكاسديدرپرسپوليسچقدراست.حيفكهرو
نميكنيد.ديگرنكتهمهمقرارداداسديهممدتزمانآناست.
اينبازيكنتنهاحاضرشدهقرارداديكسالهباسرخپوشانببنددو
گفتهميشودهمهتالشهايباشگاهبرايافزايشمدتقرارداد
بينتيجهماندهاست.خبالبتهحقهمدارد.سالديگرحتما
بارسلونامنتظراسديخواهدبود؛مثلپارسالكهاودربزرگترين

تيمجهانيعنيسنتپولتناتريشهمهچشمهاراخيرهكرد!

متریكا

تيمگلگهرسيرجاندرفصلگذشتهلطمه

زياديازضعفدروازهبانــشخوردتاامير19
قلعهنوييبالفاصلهبعدازبازشــدنپنجره
نقلوانتقاالتدستبهتغييردروازهبانهايش
بزند.عليرضاحقيقيكهفصلگذشتهازنساجيبهگلگهررفتهبودحاال
دوبارهبهتيمسابقشبرگشتهاست.آمارايندروازهباندرسايتمتريكانشان
ميدهداوبين38دروازهبانيكهدرليگبيستمبهميدانرفتهاندرتبه19را
بهدستآوردهاست.حقيقيدرليگبيستم18باربرايگلگهربهميدان
رفتوفقطدريكسوماينبازيهاموفقبهكلينشيتشد.اوباميانگين
0/9گلخوردهو1/4مهاردرهربازي،نمره6/53راازمتريكادريافتكرد.
حقيقيدرطولفصل9اشتباهداشتوفقط60/5درصدضرباتيراكهبه

دروازهاشزدهشدمهاركرد.

بعدازعليرضاحقيقي،دروازهباندومگلگهر

مهردادبشــاگرديبودكهاوهمباامتيازي14
نزديكبهحقيقيدرســتپشــتســر
همتيمياشدررتبهبيستمدروازهبانهاقرار
گرفت.ميانگيننمراتحقيقي6/53از10بودوبشاگرديهمباميانگين
نمره6/50يكرتبهپايينترازحقيقيايستاد.اماگلگهربرايفصلآيندهبه
جايايندودروازهبانمحسنفروزانومحمدحسيناكبرمناديراازفوالد
وســايپابهخدمتگرفتهاست.فروزانفصلگذشــتهدر20بازيليگ
دروازهبانفوالدبودوباميانگيننمره6/75دررتبه14جدولدروازهبانها
ايســتاد.اودرهربازي1/7مهارداشتودرصدمهارهايشبه72/3درصد
رسيدكهآماربهترينسبتبهحقيقياســت.فروزانطي20بازي9بار
كلينشيتكردويكبارهمموفقبهمهارپنالتيشد.اودرجامحذفيهم

پنالتيهايزياديبرايفوالدگرفت.

اماازبين2دروازهبانيكهبهگلگهرپيوستهاند

تاجانشينحقيقيباشند،بهترينعملكردرا10
درفصلگذشتهمحمدحسيناكبرمنادي
داشتهاست.دروازهبانفصلگذشتهسايپابا
ميانگيننمره6/83درسايتمتريكادررتبهدهمجدولدروازهبانهانشسته
است،يعني4رتبهباالترازفروزانو9پلهباالترازعليرضاحقيقي.مناديفصل
گذشته25بازيبرايسايپاانجامداد،درهربازي0/9گلدريافتكردو6بار
همموفقبهكلينشيتشد.اودرنخستينبازيفصلمقابلپرسپوليس
خوشدرخشيدودروازهاشرامقابلسرخپوشانبستهنگهداشتتابهعنوان
بهترينبازيكنزمينشناختهشود.منادياينكاررا2بارديگرهمدرطول
فصلانجامدادتامجموعا3بارعنوانبهترينبازيكنزمينرابهدستبياورد

وازاينلحاظدومينركوردرابيندروازهبانهاداشتهباشد.

مهدي طارمي يك روز پيش از پيوستن به اردوي تيم ملي 
نخستين گل فصلش را براي پورتو زد. آقاي گل مشترك 2 
فصل پيش ليگ برتر پرتغال براي ثبت نخستين گلش در 
اين فصل 4 هفته صبر كرد. او در پيروزي 3 بر صفر پورتو 
برابر آروكا در دقيقه34 موفق به گلزني براي اژدهايان 
شد. پورتو با اين پيروزي ۱۰ امتيازي شد و با توجه به توقف 
اسپورتينگ مدافع عنوان قهرماني مقابل تيم ته جدولي 
به صدر جدول رسيد. طارمي هم بهترين بازيكن زمين 
شــد، 2 موقعيت گل ايجاد كرد و در 6۰درصد نبردهاي 
هوايي موفق بود. او فصل قبل 23گل براي پورتو و يك 
فصل قبل تر 2۱گل براي ريو آوه زده بود. در هفته هاي آينده 
اگر خامس رودريگس از اورتون و آرتور ملو از يوونتوس يا 
يكي از اين دو به پورتو بپيوندند، شانس گلزني طارمي هم 
بيشتر خواهد شد. پورتو براي رقابت با ليورپول، اتلتيكو 
و ميالن در گروه مرگ ليگ قهرمانان اروپا تا سه شنبه كه 
پنجره نقل وانتقاالتي تابستان بسته مي شود فرصت دارد 
تا خودش را تقويت كند. طارمي در پايان مسابقه پيراهنش 

را به يك خانم هوادار هديه داد.

     عليپور
غيرازطارميبرخيديگرازلژيونرهايايرانيهماينهفته
عملكردخوبيازخودارائهكردند.يكشبزودترازطارمي،
عليعليپورهمتوانستهبوددربازيبااستوريلپراياپاس
تكگلماريتيمورابهوينكبدهــد.ماريتيمواينبازيرا
2بريكباختوبااينشكست،4امتيازيباقيماندوموقتا

درردهدهمجدولقرارگرفت.

   قدوس
سامانقدوسدرهفتهسومليگبرتربراياولينبارتوانست
جاييبرايخودشدرتركيبثابتتيمبرنتفورددستوپا
كند.اودرتساوييك-يكمقابلاستونويال66دقيقهدر
زمينحضورداشتوبا3تكلبهترينآماررادراينزمينهبه
نامخودثبتكرد.برنتفوردبا5امتيازدرپايانشباولهفته
سومليگدرردهنهمجايگرفتكهبراييكتيمتازهصعود
كردهدستاوردبدينيســت.اينراهمدرنظربگيريدكه

آرسنالهنوزامتيازيدشتنكردهاست.

   قلي زاده
عليقليزادهتنهايــكنيمهدرتركيبشــالرواحضور
داشــتودرنيمهدومدرزميننبودتادرنخستينبرد
اينتيمدرفصلجديدنقشيپررنگتربازيكند.شالروا
5بر3بيرشوترابردتانوار4تساويپياپياشقطعشودو

با10امتيازتاردهششمجدولصعودكند.

   عابدزاده
اميرعابدزادهكهخيليهاميگفتنــدنبايدازليگبرتر
پرتغالبهدســتهدوماسپانيابرود،درســگونداديويژن
غوغاكرده.اودر2هفتهاولكلينشــيتكردوبهترين
بازيكنهردومسابقهشــد.دربازيدوم9تامهارداشت
اماسرانجامدرهفتهسومطلسمدروازهاشباطلشد.با
اينحالپونفراديناموفقشدباامير2بريكخيروناراببرد
وبا9امتيازدرصدرجدولجاخوشكند.بازيبعديآنها

باآلمرياخواهدبود.

طارمي دوباره شروع كرد
مهاجمايرانيپورتونخستينگلشرادراينفصلزد؛عابدزادههمگلكاشت

برنامهبازيها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

20:30

22:30

۱۱ شهريور ۱4۰۰

۱6 شهريور ۱4۰۰ 

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

عليرضاجهانبخشآدمبدشانسينيستامادرهرتيميكهبازيميكند،بانمايندهرژيم
صهيونيستيروبهروميشــود.اوكهيكيازعواملصعودفاينوردبهمرحلهگروهيليگ
كنفرانسبوده،حاالبايدبرايروياروييباتيممكابيحيفاكهدركناريونيونبرلينواسپارتا
پراگدرگروهفاينوردقراردارد،راهيبيابد.ايناولينبارينيستكهلژيونرايرانيباچنين
قرعهايروبهروميشود.درست5سالقبلدرهمينشهريورماهوقتيدرآلكمارهلندبازي
ميكردوهنوزبهبرايتوننرفتهبود،درگروهD ليگاروپابهقرعههمينمكابيخوردهبود
وتيمشدركنارزنيتوداندالكونمايندهرژيمصهيونيســتيدريكگروهقرارداشت.
روياروييورزشكارانايرانيباتيمهاياسرائيليبرخالفورزشهايانفراديدرگذشته
سابقهداشته.درهمانمقطع5سالپيشجهانبخشدرديداررفتدرزميناينتيم
حاضرنشدوباشگاههماورادرككردامادرديداربرگشتمقابلمكابيبازيكرد.

مرحوممهردادميناوندهمزمانيكهدراشتورمگراتسعضويتداشتتنهادرديدارخانگي
اينتيممقابلنمايندهرژيمصهيونيستيبازيكرداماحاضربهسفربهاينكشورنشد.وحيد
هاشميانهمدرسال2004ودردورانحضوردربايرنمونيخدچارچنينسرنوشتوقرعهاي
شــدهبود.جالباينكهآندفعههمحريفبازيكنايراني،تيممكابيبود.هاشميانبهبهانه
مصدوميتازحضوردرآنمسابقهسرباززدهبود.يكبارهماشكاندژآگهپيشازپذيرفتن
عضويتدرتيممليايرانودرسال2007ازسفربهاسرائيلباتيممليزير21سالآلمان
خودداريكردوبااينكهواكنشهاييمنفيرامتوجهخودساختهبود،محروميتيبرايش
درنظرگرفتهنشد.همچنين4سالقبلاحسانحاجصفيومسعودشجاعي،2بازيكنايراني
تيمپانيونيوسيوناندرديداربرگشتمرحلهحذفيليگاروپامقابلتيممكابياسرائيل

حضوريافتندكهاينحركتآنهاواكنشهايتنديدروزارتورزشبهدنبالداشت.

بهروز رســايلي| از قرار معلوم قرارداد علي 
كريمي با كايسري اســپور تركيه فسخ شده 
است. هافبك دفاعي پيشين استقالل و تيم 
ملي كه اخيرا از ليگ ستارگان قطر به تركيه 
كوچ كرده بود، پيش از آغــاز فصل با همان 
مشكل قديمي آســيب ديدگي از ناحيه كمر 
مواجه شد و حاال بايد زير تيغ جراحان برود. به 
همين دليل هم باشگاه كايسري اسپور قرارداد 
اين بازيكن را فسخ كرده است. اين البته در 
شرايط عادي اتفاق چندان عجيبي نيست، 
اما اگر به طلسم اعتقاد داشته باشيد، احتماال 
با ما هم عقيده خواهيد بود كه فوتبال تركيه 
بدترين مقصد ممكن براي بازيكنان ايراني 
بوده است. به شكلي عجيب و شگفت انگيز در 
تمام اين سال ها تقريبا هيچ بازيكني نداشتيم 
كه درست و حسابي به اين ليگ برود، راحت 
كارش را بكند و برگردد. مرور كوتاه و تيتروار 
چند دهه حضور ناموفق بازيكنان ايراني در 

اين كشور خالي از لطف نيست.

  دهه ۷۰
محمدخاكپور،مدافعپيشينتيممليكشورمان
درســال1376برايمدتكوتاهيراهيليگ
تركيهشــدوبهعضويتواناســپوردرآمد،اما
حضوراودراينتيممطلقاناموفقبود.خاكپور
تنهابعدازيكنيمفصلحضوردراينتيمجدا
شدوبهبهمنكرجبازگشــت.سال77نوبتبه
رضاشاهروديرسيدكهمسافرتركيهشودودر
اوجشهرتومحبوبيتبهعضويتآلتايازمير

دربيايد،اماحضورشــاهروديهمدراينكشور
موفقيتآميزنبودوبعدازانجامفقطچندبازي
بامشقتودشــواريفراوانجداشدوشايعاتي
همدربارهاشساختهشد.يكسالپسازآنهم
سهراببختياريزادهومحمدمومني،2بازيكن
پيشيناستقاللبهارزروماســپورپيوستندكه
مطابقمعمولدرموردآنهاهــماتفاقچندان
خوبيرخنــداد.ايندوبازيكــنحتيموفقبه
دريافتمطالباتخودهمنشدندوبههميندليل

بهايرانبرگشتند.

  دهه 8۰
حامــدكاويانپــورســال85بعــدازجدايياز
پرسپوليسبهكايسرياســپورپيوست،امااوبا
مشكليمتفاوتمواجهشــد.ستارهخطمياني
فوتبالايراندرآنســالها،درحاليكهكمتر
ازتعدادانگشتانيكدستبرايتيمتركيهاي
بازيكردهبود،بامشــكلمثبتشــدنتست
دوپينگشمواجــهوطبيعتاقراردادشفســخ
شــد.اوبههميندليلبامحروميتي2ســاله
مواجهشــدكهالبتهبعدابهيكســالكاهش

پيداكرد،امااينبهمعنايپايانكارشدرليگ
تركيهبود.كاويانپوربعــدازايناتفاقبهفوتبال
ايرانبازگشتوبهعضويتاستيلآذيندرآمد.
همچنيناوايلايندههخدادادعزيزينيزپس
ازجداييازكلنآلمان،درآســتانهپيوســتن
بهترابوزاناســپورقرارداشــتكــهنهايتااين
جابهجاييرخنداد.روايتعزيــزيازاتفاقاتي
كهدرآنماجرابرايشرخداد،بســيارعجيبو

شنيدنياست.

  دهه ۹۰
ســال95ســجادشــهباززادهبعــدازجدايي
ازاســتقاللبهآالنيااسپورپيوســت،اماآنجا
عملكــردموفقيتآميزينداشــت.ســجاددر
طوليكفصلحضوردرآالنيــاتنها4باربراي
اينتيمبهميدانرفتويكگلبهثمررســاند.
درنتيجهطبيعيبــودكهبهليــگبرترايران
برگردد.مجيدحســينيشــايدپرتداومترين
بازيكنايرانيدرتاريخمســابقاتباشــگاهي
تركيهباشــد.او3فصلپيشبهترابوزاناسپور
پيوستهواگرچهدورانپرفرازونشيبيراپشت

سرگذاشته،امابههرحالخودشرادرليگآن
كشورحفظكردهاست.مدافعپيشيناستقالل
درفصلجديدبرايكايسرياسپوربازيخواهد
كرد.اللهيــارصيادمنشهمبهعنــوانيكياز
مهمتريناســتعدادهايايرانيدراينساليان،
باقراردادي5سالهبهفنرباغچهپيوست،اماآنجا
بهاوبازينرســيد.صيادمنــشدرادامهبهتيم
استانبولاسپوردردستهپايينترقرضدادهشد،
امابازهمموفقيتيكسبنكردتابرايساختن
رؤياهايشناچاربهحضوردرليگاوكراينشود.
درايندههحضــوركوتاهمــدتوحيداميري
درترابوزاناســپورراهمداشــتيم.اينبازيكن
باجداييازپرســپوليسبهترابوزانپيوســت،
عملكرديناموفقداشتوبهجمعسرخپوشان
بازگشت.بدترينتجربهدراينزمينهاماپيوستن
مهديطارميورامينرضاييانبهريزهاســپور
تركيهبودهاســت.حتمابهيــادميآوريدكه
2ستارهپيشــينپرسپوليسدرســال95به
شكليعجيبباريزهاســپورتوافقكردندواين
قراردادباكودتايتركيههمزمانشــد.طارمي
فورابهپرسپوليسبازگشتوخودشوباشگاه
رابهدردســرانداخت،رامينرضاييانهمكمي
بعدبافســخرســميقراردادشهمينكاررا
انجامداد.هماكنونمحمدنادري،بازيكنفصل
گذشتهاستقاللديگرنمايندهفوتبالايراندر
ليگتركيهبهشــمارميرودكهبهآلتاياسپور
پيوستهوآنجاشاگردمصطفيدنيزليشدهاست.
حاالبايدديدنادريدرتركيــهميتوانددوران

موفقيتآميزيداشتهباشديانه.

مقصد شوم
3دههحضورناموفقبازيكنانايرانيدرليگتركيه
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يوونتوس در غياب كريستيانو رونالدو كه پس از 15دقيقه بازي در تساوي 2-2هفته اول سري آ 
مقابل اودينزه اين تيم را ترك كرده و به منچستر رفته است، به تيم تازه صعود كرده امپولي در 
خانه خودش باخت. اين سومين بار در 52فصل اخير است كه يووه نتوانسته هيچ يك از 2ديدار 
ابتدايي خود در ليگ را ببرد. دو بار قبلي در فصل هاي 2011-2010 و 2016-2015 بود. 
امپولي هم براي نخستين بار پس از 15سال و 5بازي در خانه يوونتوس موفق به شكست اين 
تيم شد. آخرين بار سرخيو آلمايرون در سال 2006 موفق شده بود در تورين براي امپولي گل 
بزند. بعيد است با جدايي رونالدو و افكار تدافعي آلگري و مصدوميت كيه ليني به اين زودي 
حال بانوي پير خوب شــود. در نقطه مقابل، منچســتريونايتد به خاطر خريد ارزان قيمت و 
تنها 25ميليون يورويي كريستيانو رونالدو احســاس خوشبختي مي كند. رونالدو در حالي 

به اولدترافورد برگشته كه ممكن بود ســر از اردوي رقيب و من سيتي دربياورد. همين براي 
خوشحالي هواداران يونايتد كافي است اما فقط همين نيست. با آمدن رونالدو، سود و محبوبيت 
و دنبال كننده و ارزش سهام هم افزايش مي يابد. بالفاصله پس از پيوستن او به منچستر نزديك 
به 4.6ميليون فالوئر در اينستاگرام به صفحه باشگاه اضافه شد. با افزايش ارزش 9درصدي 
سهام باشگاه 306ميليون دالر سود به دست آمد. پست معارفه پي اس جي براي مسي طي 
2هفته 869هزار اليك گرفته بود و پست منچستريونايتد براي كريستيانو 1.2ميليون اليك 
فقط در يك ساعت گرفت. تعداد اليك هاي پست اينستاگرامي منچستريونايتد هم اكنون 
8.6ميليون است و بيش از 412هزار كامنت هم طي كمتر از 2ساعت گرفت. معارفه رونالدو 
در يك ساعت 6۷4 هزار ريتوييت و پست معارفه مسي 25۷ هزار ريتوييت داشت. بر مبناي 
گزارش سان، ارزش هر سهم يونايتد در بازار نيويورك در ابتداي روز جمعه 1۷.38 دالر بود و 
اين عدد در ساعات مياني روز )پيوستن رونالدو به يونايتد( با 19.09 دالر به باالترين ميزان 
رسيد تا ضمن رشدي 9.8 درصدي، ارزش برند باشــگاه را به ميزان 293 ميليون دالر ارتقا 
دهد. يوونتوس هم از اين همه سود و توجه رسانه اي و اعتبار صرف نظر كرد، هم اين ستاره را 

۷5ميليون زير قيمت خريد به فروش رساند؛ ضرر مضاعف.

پيش از شــروع بازي بايرن مونيخ بــا هرتابرلين كه با بــرد 5بر صفر 
باواريايي ها همراه بود، لواندوفســكي جايزه بهترين بازيكن آلمان در 
فصل گذشــته را از كيكر گرفت. مهاجم لهســتاني براي سيزدهمين 
بازي پياپي در بوندس ليگا موفق به گلزني شد كه اين يك ركورد جديد 
براي خودش است اما 3 بازي ديگر تا ركورد گرد مولر فقيد فاصله دارد. 
لوا در اين 13 بازي، 22 بار براي بايرن گل زده اســت. گل دوم رابرت 
لواندوفســكي به هرتا در هت تريك شنبه شب سيصدمين گل لوا براي 
بايرن مونيخ تنها در 333مسابقه بود؛ 222بازي در بوندس ليگا و 208 
گل )هر 89/13 دقيقه(، 32بازي در جام حذفي و 29 گل )هر 98/03 
دقيقه(، 68بازي در ليگ قهرمانان اروپا و 56 گل )هر 102/4 دقيقه(، 
11بازي در سوپرجام ها يا جام باشگاه هاي جهان با 8 گل )هر 119/۷5 

دقيقه( و در مجموع 333 بــازي، 301 گل، هر 92/98 دقيقه، 
يك گل و البته و همچنان 262 گل فاصله با گرد مولر. او روي 
350گل تأثير مستقيم داشــته، 301گل و 49پاس گل. در 
الليگا هم كريم بنزما در برد يك بر صفر رئال در زمين بتيس 

به كارواخال پاس گل داد و آمار خود را در اين فصل به 2گل و 3 
پاس گل در 3مسابقه كه بازوبند را در دست داشت رساند.

پس از تحمل تنها يك شكست در 13 تقابل ابتدايي )9 برد، 3 تساوي(، 
يورگن كلوپ كه در هر دو تقابل اخير برابــر توماس توخل با ليورپول 
بازنده بود، در آنفيلد توانست كام بك بزند و با استفاده از پنالتي و اخراج 
ريس جيمز در اواخر نيمه اول براي سومين بار پشت هم به هموطنش 
نبازد. او پيش از تساوي يك-يك ليورپول با چلسي در هفته سوم 
ليگ برتر، يك باخت 2بر يك با ليورپول به پاري ســن ژرمن و يك 
باخت يك بر صفر با توخل در كسوت ســرمربي چلسي داده بود. 
كلوپ پيش از اين تنها برابر 3 سرمربي، شكست در 3 مسابقه پياپي 
را تجربه كرده كه هر 3 آلماني بودند؛ فليكس ماگات )2 بار، 2006 
و 2010(، تومــاس دال )2006( و توماس شــاف )200۷(. محمد 
صالح هم چهاردهمين پنالتي پي درپي خودش را تبديل به گل كرد. 
از سويي، توماس توخل كه تولد 48سالگي اش را جشن گرفت، تعداد 

بردهاي عمر مربيگري اش را به عدد2۷9در 481بازي رساند. او در اين 
بازي ها يك بار ليگ قهرمانان را برد، يك بار ســوپرجام اروپا، 2 بار ليگ 
يك فرانســه، 2 ســوپرجام و يك جام حذفي و يك جام اتحاديه ديگر 
در فرانســه. يك جام حذفي با دورتموند در آلمان و يك جايزه بهترين 

مربي سال يوفا.

زيان دوبله
ضررهايي كه يوونتوس از رفتن رونالدو متحمل شد

سندروم آلمانيلواندوگل

انگار مالكان آمريكايي باشــگاه يادشــان رفته كه 
تيمي به نام آرســنال هم دارند. هــر هفته نتايج 
ليگ برتر را اگر وقت كنند و دنبال كنند، به نتايج 
آرسنال مي خندند اما حواس شان نيست كه اين تيم 
خودشان است. شايد آنها هم متقاعد شده باشند كه 
بايد به زودي باشگاه را بفروشند، شايد به قطري ها. 
معلوم نيســت چرا ميــكل آرتتا از ســرمربيگري 
توپچي ها بركنار نمي شود. او هر كاري براي اخراج 
الزم بوده، انجام داده است. بعد از 2شكست پياپي 
2برصفر مقابل برنتفورد و چلسي در 2هفته ابتدايي 

ليگ، نوبت بــه باخت به تيمي بــود كه متخصص 
5تايي كردن حريفان اســت. آرتتا شــايد گمان 
مي برد هنوز دستيار گوارديوال در منچسترسيتي 
است، وگرنه هر جور ديگري حســاب كنيم، آمار 
مالكيت آرسنال در نيمه دوم اين بازي كه دورقمي 
هم نشد، قابل توجيه نيست. اين نتايج در حالي رقم 
مي خورد كه آرتتا باالي 140ميليون پوند در همين 
فصل نقل وانتقاالتي براي خريد بازيكن هزينه كرده 
است. شكست 5 برصفر برابر منچسترسيتي صداي 
مســوت اوزيل را هم درآورد. ســتاره آلماني كه با 

بي مهري از آرسنال كنار گذاشته شد و به فنرباغچه 
رفت، در توييتي با اين جمله »فرايند را باور كنيد« 
كه جمله مشهور آرتتا پس از نتايج ضعيف ماه هاي 
اخير و در پاسخ به انتقادها بوده است به او كنايه زد. 
اوزيل 3فصل هم با آرتتا در همين تيم همبازي بود.
با شكســت هاي تحقيرآميز آرســنال، جوك هاي 
بسياري توسط كاربران ايراني و هواداران و دشمنان 
آرسنال در شــبكه هاي اجتماعي ســاخته شد. از 
آخرين باري كه آرســنال موفق شده در ليگ برتر 
دروازه منچسترسيتي را باز كند تاكنون 15گل از 

اين تيم دريافت كرده. آرسنال به دومين تيم تاريخ 
ليگ برتر انگليس بدل شد كه 3بازي نخست فصل 
را با شكست و تفاضل گل منفي9 به پايان مي رساند. 
پيش از اين تنها وولورهمپتون در فصل 2003-04 
)كه با قهرماني توپچي ها به پايان رســيد( چنين 
آماري را از خود به جا گذاشته بود كه درنهايت فصل 
را با حضور در رده بيستم جدول به پايان رساند. تنها 
2تيم از 92تيم حاضر در ليگ هاي مختلف فوتبال 
انگليس، پس از انجام حداقل 3بازي در ليگ موفق 
به گلزني نشــده اند: تيم گمنام شــروزبري و تيم 

محبوب آرسنال.
پس از اين مسابقه خليفه بن حمد آل ثاني از اعضاي 
خاندان سلطنتي قطر و برادر كوچك تر امير فعلي 
 » QIA قطر و عضو »سازمان ســرمايه گذاري قطر
كه ناصر الخليفه به نمايندگي از آنها مالك باشگاه 
پاري سن ژرمن اســت، توييت كرد: »آرسنال آن 
زمان بايد برگردد )اشاره به دوران شكوه آرسنال(« 
اين توييت شائبه خيز اين شركت و قطري ها براي 
تصاحب باشگاه آرســنال را بر سر زبان ها انداخت. 
شايد صاحب ورزشگاه امارات، به زودي از آمريكايي 
به قطري تغيير هويت بدهد. سازمان سرمايه گذاري 
قطر عالوه بر شــركت هاي داخلي چون بانك ملي 
قطر، صنايع نفتي قطر، قطــر هولدينگ فعال در 
انبوه سازي، توسعه حمل ونقل ريلي و... هم اكنون 
در شمار زيادي از شركت هاي چندمليتي در صنايع 
مختلف، داراي سهام است، كه براي نمونه مي توان 
به: گروه فولكس واگن)15/6درصــد(، رويال داچ 
شــل)3درصد(، باركليز)6/65درصــد(، كرديت 
سوئيس)5/20درصد(، بورس لندن)15/4درصد(، 
گلنكور)8/42درصد(، ويوندي )3درصد(، الگاردر 
)12/80درصد(، وئوليا )5درصــد(، گروه ايرباس 
)6درصــد(، ميراماكــس فيلمــز )100درصد(، 
سينزبوريس، پورشه، اچ اس بي ســي و آلفا بانك، 
شــركت هواپيماهاي چارتر هرودز بريتانيا اشاره 
كرد. از توييت برادر اميــر قطر مهم تر اقدام محمد 
الكعبي خبرنگاري نزديك به باشگاه پاري سن ژرمن 
بود كــه در بيوگرافي توييترش نام آرســنال را به 
ليست تيم هاي محبوبش اضافه كرده. پيش از اين 
فقط نام رئال مادريــد و PSG در پروفايلش وجود 
داشت. كعبي همان كسي اســت كه انتقال نيمار، 
مسي و راموس به پاري سن ژرمن را از مدت ها پيش 
از رسمي شدن پيش بيني كرده بود. اگر قطري ها 
به ليگ برتر بروند، رقابتي دشــمنانه تر و سخت تر 
بين آنها و مالكان اماراتي باشــگاه منچسترسيتي 
شكل خواهد گرفت. شايد يك وقت در آينده يكي 
از فوق ستاره ها مثل امباپه يا بنزما يا لواندوفسكي را 
با پيراهن آرسنال ببينيم؛ چيزي نزديك به شكوه 
گذشته. در اين بدبختي ها و سوژه شدن هواداران 
آرسنال اين تنها چيزي است كه مي تواند آنها را به 

آينده اميدوار كند.

انتقال سردار؛ قسمت هزارم

نريمان جهان: بايد برويم براي قهرماني آسيا

با تمام وجود مقابل النصر بازي مي كنيم

براي هزارمين بار خبر انتقال سردار آزمون به يك باشگاه بزرگ 
اروپايي منتشر شــد؛ اين بار همزمان يك روزنامه روس به نام 
اسپرت اكسپرس و روزنامه معتبر اكيپ چاپ فرانسه اين خبر را 
كار كردند. تنها امروز و فردا براي جابه جايي بازيكنان در فصل 
نقل وانتقاالت فرصت هســت و ســردار مي تواند پس از هفت 
هشت سال يكي از شايعات انتقالش به تيم هاي بزرگ را واقعي 
كند. اكيپ گزارش داده كه تيم ليون با مبلغ 15ميليون يورو 
براي خريد اين بازيكن ايراني به بازار رفته و احتماال به زودي با 

باشگاه زنيت بر سر اين معامله به توافق مي رسد. طبق 
ادعاي اين دو روزنامه خود سردار هم با مفاد قرارداد 
موافقت كرده. اين قرارداد درصورت امضا شــدن 
5ساله خواهد بود. آزمون كه اين هفته يكصدمين 

گلش را در ليگ روســيه )زنيت، روســتوف و 
روبين كازان( به ثبت رساند، احتمال دارد 

نتواند اين آمار را در ليگ اين كشور 
بهبود ببخشــد. اميدواريم اين 
خبر اين بار صحت داشته باشد و 
سردار از ليگ روسيه دل بكند و برود 
به جايي بهتر با امــكان بازي كردن 
مقابل مســي و نيمار. كريم بنزما 
و ممفيس هم از همين پســت در 
همين تيم ليون به باشــگاه هاي 

بزرگ تري رفتند.

امیرحســین اعظمی| تراكتور بايد روز 23شهريورماه 
در مرحله يك هشــتم نهايي مسابقات لیگ قهرمانان 
مقابل النصر عربستان قرار بگیرد، اين در حالي است 
كه تیم تبريزي در بحراني ترين شــرايط ممكن قرار 
دارد. بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت، دست باشگاه را 
براي جذب بازيكنان جديد بسته و اين در حالي است 
كه تراكتور چند بازيكن تأثیرگذارش را هم از دســت 
داده است. درخصوص شرايط بحراني تراكتور با سامان 
نريمان جهان صحبت كرديم كه هافبك سرخ پوشان 
تبريزي به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد. 
نريمان جهان با امیدواري زيادي در مورد بازي با النصر 

صحبت مي كند.

   اوضــاع تراكتور 
همچنان بحراني است، با اين 
شرايط جو تیم چطور است، آيا 

بازيكنان شما نگران نیستند؟
طبيعتــا نگراني هايــي در مــورد 
بســته بودن پنجره وجود دارد ولي تا جايي كه مي دانم قرار 
است پنجره باز شود. همه ما مي دانيم شرايط سخت است 
ولي بچه ها در تمرينات تالش مي كننــد و اميدواريم كه از 
بازي با النصر سربلند بيرون بياييم. به هر حال، در اين بازي 
بحث حيثيت و دفاع از اعتبار تيمي مثل تراكتور مطرح است.
   يعني شــما با اين وضعیت امیــدوار به 

شكست دادن النصر هستید؟
قرار نيست ما نااميد باشيم و تا آن بازي قطعا شرايط تيم ما 

بهتر خواهد شد.
   ولي قبول داريد تیمي مثل تراكتور نبايد با 

اين وضعیت مواجه شود؟
حرف شما درست است. تراكتور تيمي است كه ميليون ها 
ترك هوادارش هستند و كمتر تيمي در دنيا پيدا مي شود كه 
چنين پتانسيلي داشته باشد. تراكتور با اين پتانسيل نه تنها 
در ايران بلكه بايد در آسيا هم مدعي قهرماني باشد. اميدوارم 
هر چه زودتر مشكالت برطرف شود تا بتوانيم با شرايط خوبي 
در بازي با النصر به ميدان برويم. اميدوارم مسئوالن و مردم 

هم پشت تيم باشند.
   شناختي از النصر داريد؟

شناخت ما روي بازي هاي مرحله گروهي است ولي قطعا فيلم 
بازي هاي اخير النصر را هم خواهيم ديد و كادر فني هم نكات 
الزم را به ما مي گويند. مطمئن باشــيد با تمام وجود مقابل 

النصر بازي مي كنيم.
   فصل قبل بعد از بازگشت به تراكتور براي 

تو چطور بود؟
خوشبختانه براي من خوب بود و عملكرد قابل قبولي داشتم. 
من در آسيا 2 پاس گل دادم كه منجر به صعود تيم شد و در 
ليگ برتر هم 4پــاس گل دادم، 2گل زدم و يك پنالتي هم 
گرفتم. اين آمار در نيم فصل براي من خوب بود و اميدوارم در 

فصل آينده هم عملكرد خوبي داشته باشم.
   چرا تصمیم گرفتي به فوتبال ايران برگردي؟

دوست داشتم دوباره براي تراكتور بازي كنم، از طرفي دوري 
از خانواده هم سخت بود.

فوتبال ايران

متقارن به سبك فرهاد

اواخر فصل گذشته زماني كه فرهاد مجيدي به شدت از مديران استقالل 
شاكي بود، مصاحبه تندي انجام داد و مدعي شد اين تيم به شكل متقارن 
بسته نشده است. خب اين يعني چه؟ يعني در بعضي پست ها با ترافيك 
بازيكن خوب مواجه است و در بعضي پست ها خالي به نظر مي رسد. خود 
مجيدي در آن زمان به ترافيك بازيكنان در پست هافبك دفاعي اشاره 
كرده و در نقطه مقابل مدعي بود تيمش به اندازه كافي وينگر ندارد. حاال 
اينكه مثال هاي انتخابي فرهاد درســت بودند يا نه، خودش يك بحث 
ديگر است كه همان موقع هم زياد در موردش حرف زده شد. اصل حرف 

مجيدي اما اين بود كه استقالل بايد يكنواخت و منظم بسته شود. االن 
و در شرايطي كه هنوز نقل وانتقاالت تابستاني آبي ها به پايان نرسيده 
است، به صراحت مي توان گفت دست كم در يك پست، همين خواسته 
مجيدي نقض شــده و خود او در اين زمينه مقصر بوده است. داريم در 
مورد خط دروازه حرف مي زنيم؛ جايي كه حســين حسيني و رشيد 
مظاهري ماندگار شدند و عليرضا رضايي هم جذب شد. آيا اين همان 

چيزي نبود كه از آن شكايت داشتي آقاي مجيدي؟
حسيني و مظاهري فصل گذشــته براي رســيدن به تركيب اصلي 

استقالل با هم رقابت داشتند؛ اوايل فصل رشيد وضع بهتري داشت، 
اما اواخر فصل حســيني او را گرفت. به نظر مي رسيد براي فصل آينده 
به منظور كاستن از حواشي كاذب تيم و صرفه جويي مالي، يكي از اين 
دو دروازه بان جدا شــوند. با اين حال اول حسيني قراردادش را تمديد 
كرد و بعد هم مظاهري ماندگار شد. رشيد البته بدش نمي آمد برود، اما 
باشگاه به او رضايتنامه نداد. اين در حالي است كه استقالل رضايي را هم 
از پيكان گرفته. او يكي از معدود خريدهاي تيم بوده كه فرهاد مجيدي 
صراحتا در موردش حرف زده و حتي مدعي شــد آينده درخشاني در 
تيم ملي دارد. پس ما االن 2گلر سطح باال و باسابقه داريم، به اضافه يك 
دروازه بان جوان كه با اعتماد ويژه سرمربي جذب شده و بعيد است فقط 
براي نيمكت نشيني آمده باشد. اين خودش مصداق عدم تقارن در تيم 
بستن است؛ آنچه مجيدي از آن ايراد مي گرفت و حاال در دوران خودش 

تكرار شده است.

3دروازه  بان در استقالل؛ ماجراي پیچیده يك پست

تغيير هويت از امارات به قطر
آيا آرسنال با پاري سن ژرمن برادر مي شود؟
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سرمربي

زنگ آخر

نايب رئيس بانوان فدراسيون بسكتبال در انتقاد 
به كساني كه گفته اند كه دخترش با استفاده از 
اعتبار او به تيم ملي دعوت مي شود گفته 3 سال 
و نيم پيش در فدراســيون قبلي وقتي دخترش 
به اردوي تيم ملي رفته بود در جواب شنيده بود 
كه بازيكناني بهتر از او داريم و خط خورده بود. 
از 3سال و نيم گذشته كه شجاعي، نايب رئيس 
شده، دخترش در تمامي مسافرت هاي باشگاهي 
)در بهترين تيم ها( و ملي حضور داشته. در تيم 
نفت آبادان و سال بعد كه مستقيم از آمريكا به 
تيم بهمن در باشــگاه هاي غرب آسيا پيوست. 
ســپس بازي در تيم ملي هم به او رسيد. براي 
اطالع از كيفيت بازي او كافي اســت همين 70 
روز گذشــته در فينال ليگ را به ياد بياوريم كه 
نيمكت نشين مهرام بود بدون هيچ كارايي. البته 
مادر ايشــان معتقد اســت:دخترش به خاطر او 

ضرر كرده است!

براساس شــنيده هاي ما سرمربي جديد تيم ملي 
بسكتبال اگر تا ديشب معرفي نشده باشد ظرف 
امروز يا فردا معرفي مي شــود. چــه معني دارد 
مراسم قرعه كشي پنجره هاي فيبا تا جام جهاني 
2023 فردا در سوئيس برگزار شود آن وقت تيم 
ملي ما سرمربي نداشــته باشد؟ به همين منظور 
كميته فني با جمع آوري انواع مدارك و مستندات 
موقع كوچينگ، قهر در فرودگاه، ضرب و جرح و 
»چرا محكم همديگه رو نزديد«، ايضا »توهين به 
اختيار« در تمرينات و... از سرمربي قبلي تصميم 
به معرفي ســرمربي جديد تيم ملي بســكتبال 
مي گيرد. يك وقت فكر نكنيد اين اتفاق هايي كه 
گفتيم در كوچه و خيابان افتاده؛ نخير؛ در زمين 
بســكتبال بوده و مداركش هم بعد از رســانه اي 
شدن برخي اتفاقات توسط بازيكنان موجود است.

در ورزش ما همه كارها به لحظه آخر و به قول 
ما بســكتي ها دقيقه40 مي كشــد كه همان 
دقيقه90 فوتبالي هاست. زمان مدرسه وقتي 
همــه درس هــا وارد برنامه  هفتگي مي شــد 
جاي خالــي بــه ورزش مي رســيد. معموال 
زنگ آخر. حــاال حكايت تيم هاي منتســب 
به شهرداري هاست. پارســال شهرداري هاي 
گــرگان و بندرعبــاس به ترتيــب در بانوان و 
مردان تيمداري مي كردند اما امســال حال و 
روز مســاعدي ندارند.گرگاني ها بعد از اينكه 
بازيكنان خود را از دســت دادند، براي فصل 
جاري يكهو گفتند تيم مي دهند و تيم بندري 
هم به گفته مسئوالن شــهر، يك هفته مهلت 
دارد براي بستن تيم خوب تعيين تكليف كند! 
تكليف ما با ورزش از پايان يك فصل تا شروع 
فصل بعد روشن نيست، برنامه دو  سه ساله براي 
»تصميم گيري« و »حضور پرقدرت« پيشكش.

زير حلقه

ضرر

ديروز روز دروي مدال هاي پارالمپيك توسط ورزشكاران ايراني بود. حتي در جودو 
هم كه تنها 2نماينده داشــتيم مدال طال گرفتيم كه پيش از اين حتي يك مدال هم 
در اين رشته ورزشي به دست نياورده بوديم. در ششمين روز بازي هاي پارالمپيك 
توكيو2020 در جريان رقابت هاي دووميداني در ماده پرتاب وزنه كالسF53 عليرضا 
مختاري نماينده ايران بود كه توانست با پرتاب 8متر و48سانتي متر صاحب مدال 
نقره شود. مختاري در حركت نخست خود وزنه را 7متر و86سانتي متر پرتاب كرد و 
پرتاب دوم او خطا شد. مختاري در حركت سوم خود وزنه را به طول 8متر و48سانتي 
متر انداخت و در حركت چهارم وزنه را 8متر و36سانتي متر انداخت. حركت پنجم 
مختاري خطا شد تا با همان پرتاب ســوم كه 8متر و48سانتي متر بود به مدال نقره 
پارالمپيك برسد. در اين ماده الوين آستانوف از آذربايجان با پرتاب 8متر و77سانتي 
متر قهرمان شد و ركورد پارالمپيك را 5سانتي متر ارتقا داد. آلس كيسي از جمهوري 
چك هم با 8متر و 25سانتي متر عنوان سوم را از آن خود كرد. ركورد جهاني اين ماده 

در اختيار آندره روچا از برزيل با 8متر و83سانتي متر است.

  تقديم به پدر و مادرم
عليرضا مختاري پس از كسب مدال نقره پارالمپيك گفت: »در ابتدا بايد بگويم كه 
شرمنده مردم ايران شدم و دوست داشتم مدال خوشرنگ تري كسب كنم؛ با اين حال 
تمام تالش خودم را انجام دادم.« مختاري با اشاره به اينكه در زمان برگزاري بازي هاي 
پارالمپيك ريو مادر خود را از دست داد، گفت: »متأسفانه حين برگزاري پارالمپيك 
قبل مادرم به رحمت خدا رفت و 8 ماه پس از آن هم پدرم را از دست دادم و جايشان 
خيلي خالي بود. دوست داشتم آنها بودند و اين موفقيت ها را مي ديدند. دوست دارم 

اين مدال نقره را به روح اين دو عزيز و مردم خوب كشورم تقديم كنم.« 

  دومين مدال طالي ايران 
وحيد نوري، جودوكار تيم ملي نابينايان پارالمپيك ايران روز گذشــته با نمايشي 
فوق العاده تمامي حريفانش را پشت سر گذاشت و به مدال طال رسيد. نوري در دور 
نخست اين رقابت ها با قرعه اســتراحت روبه رو شد و در دور دوم توانست سيلوا از 

برزيل را با امتياز ايپون از پيش رو بردارد. او در نيمه نهايي با امتياز طاليي بر حريف 
فرانسوي غلبه كرد و راهي فينال شد. نوري كه قهرماني جهان و مدال طالي بازي هاي 
پاراآسيايي2018 جاكارتا را در كارنامه دارد، در فينال وزن منهاي 90كيلوگرم جودوي 
پارالمپيك به مصاف استيوارت اليوت از انگليس رفت كه در نهايت توانست با امتياز 
ايپون اين حريف را نيز شكست دهد و مدال طالي پارالمپيك توكيو را كسب كند. 
اين دومين مدال طالي كاروان ايران در شانزدهمين دوره بازي هاي پارالمپيك توكيو 
بود. پيش از اين روح اهلل رستمي در پاراوزنه برداري موفق به كسب نخستين مدال 

طالي  پارالمپيك توكيو شده بود.

   برنامه ريزي چند ساله
وحيد نوري پس از كســب مدال طالی پارالمپيك در رشته جودوی نابينايان گفت: 
»تمام رقابت هاي من سخت بود؛ هر چند در گذشته با اين حريفان مبارزه كرده بودم، 
اما شرايط پارالمپيك متفاوت است و همه به دنبال مدال هستند. در نيمه نهايي و در 
مقابل حريف رقابت سختي داشتم و مسابقه ما در حدود 8 دقيقه طول كشيد كه من 
در نهايت توانستم او را با امتياز طاليي شكست دهم. در فينال نيز با حريفي مواجه 
بودم كه نازاينكو قهرمان جهان و نفر نخست وزن منهاي 90كيلوگرم را مغلوب كرده 
بود و شكست وي كار راحتي نبود، اما به لطف خدا با غلبه بر نماينده بريتانيا مدال طال 
را براي ايران كسب كردم.« دارنده مدال طالي پارالمپيك توكيو در رشته جودوی 
نابينايان گفت: »اين نخســتين مدال طالي جودو ايــران در رقابت هاي المپيك و 
پارالمپيك است كه من موفق شدم آن را در وزن منهاي 90كيلوگرم كسب كنم. براي 
كسب اين مدال من تنها نبودم بلكه طالي امروز وزن منهاي 90كيلوگرم حاصل يك 

برنامه ريزي بلندمدت است.«

   مدال نقره صلح
سيدحامد صلحي پور در پاراوزنه در دسته منهاي 97كيلوگرم موفق شد مدال نقره 
پارالمپيك توكيو را كسب كند. صلحي پور براي حركت اول خود وزنه 221كيلوگرم 
را انتخاب كرد كه در ليفت آن ناكام بــود. صلحي پور كه براي حركت دوم خود يك 

كيلوگرم هم وزنه را افزايش داد، باز هم در ثبــت آن ناكام بود. كار براي صلحي پور 
سخت شده بود، اما توانســت در حركت آخر خود وزنه 222كيلوگرم را ثبت كند و 
به مدال نقره پارالمپيك توكيو برسد. مدال طالي اين وزن به »ين پان پان« از چين 
رسيد. او با 227كيلوگرم در حركت دوم مدال طالي خود را قطعي كرد و در حركت 
سوم خود با درخواست وزنه 243/5 به ركورد جهان و پارالمپيك حمله كرد كه در 

زدن اين وزنه ناكام بود.

    طالهاي نوبرانه جودو
محمدرضا خيراهلل زاده در ادامه رقابت هاي جودوي نابينايان بازي هاي پارالمپيك 
توكيو در دور نخست دســته 100+ كيلوگرم در نخستين مبارزه خود، تئودور سوبا 
حريف جامائيكايي خود را ايپون كرد و راهي مرحله نيمه نهايي شد. خيراهلل زاده در 
مرحله نيمه نهايي به مصاف جانگجون چوئي از كره جنوبي رفت و موفق شد اين حريف 
را هم با نتيجه ايپون شكست دهد و راهي ديدار فينال شود. حريف خيراهلل زاده در 
فينال چيكويدزف، دارنده مدال نقره جام جهاني2010 از گرجستان بود كه جودوكار 
ايران اين حريف را هم با نتيجه ايپون شكســت داد و توانست سومين مدال طالي 

كاروان ايران را كسب كند.

   در مسير موفقيت
 جودوكار طاليي كم بيناي كاروان ايران در پارالمپيك2020 توكيو درباره اين مسابقات 
گفت: »خدا را شــكر دومين مدال جودو را گرفتم و خوشحالم كه با اين مدال پرچم 
كشــورم را به اهتزاز درآوردم. مدال را تقديم به مردم كشورم مي كنم و خوشحالم 
كه باعث شادي مردم شــدم.« خيراهلل زاده با ابراز اميدواري از اينكه جودوی ايران 
رفع تعليق شود، گفت: »با حمايت هاي فدراســيون جودو توانستيم موفق شويم. 
فدراسيون براي در اختيار گذاشتن حريف تمريني كمك زيادي به ما كرد و از همين جا 
از آنها تشكر مي كنم. اميدوارم كه تعليق جودو برداشته شود تا جودوكاران ايران 

بتوانند در ميادين بين المللي حضور داشته باشند.« 

   صعود به رده شانزدهم 
در پايان در پنجميــن روز از بازي هــاي پارالمپيك توكيو، ورزشــكاران ايران 
در رشــته هاي تيروكمان، دووميداني، جــودو و وزنه برداري مســابقه دادند كه 
وحيد نوري و خيراهلل زاده در جودو موفق به كســب مدال طال و عليرضا مختاري 
در دووميدانــي و حامد صلحي پــور در وزنه برداري موفق به كســب مدال نقره 
 شــدند. اكنون ايران با 3مدال طال و 4مدال نقره در رده شــانزدهم جدول مدالي

 قرار دارد.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال
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افقي:
1- دوستي- موفق و پيروز- 

جراحت
2- تكــرار حرفــي- قوي و 

نيرومند- به دنيا آمده
3- آذرخش- زاينده- در بيان 

علت به كار مي رود
4- دريغ- از القاب اشــرافي 

زنان اروپايي- عدد قرن
5- ضايعه ســطحي پوست- 
از ملزومــات اداري- حــس 

بساوايي
6- كمك رســاني- بيژن را از 

چاه نجات داد- قدم
7- اندازه- مجموعه فعاليت هاي 
مختلف براي رسيدن به نتيجه 

خاص- صميمي
8- نوعي بازي براي سنجش 
مهارت هدف گيري- شكستني 

ورزشي- يكتاپرست
9- فرمانروايي- آب دادن به 

كشتزار- نت آخر
10- دكان كوچك- آغشته به 

خون- خباز
11- درخشندگي- سه گوشه- 

شكيبايي
12- پيــچ و تــاب- ازدواج- 

داراي جنبه داستاني
13- نامي دخترانه- واحدي 
براي اندازه گيري طول- نوعي 

خواهر و برادر

14- هماهنگــي- رماني از 
محمد حجــازي- بت عصر 

جاهلي
15- گنــج- نامه نــگاري- 

دستبند زنانه
  

عمودي:
1- آخرين عمليات در جريان 
جنــگ تحميلــي- آهنگر- 

بخش مياني شلوار
2- پشت سر- نمايشنامه اي 

نوشته محمد چرمشير
3- دانشــمند- رهن دهنده- 

البيرنت
4- ايســتادن وســيله نقليه 
در جايــي- از لوازم التحرير- 

اجازه نامه
5- عازم- نام غيراصلي شاعر- 

رطوبت
6- در خــود فرورفتــن- 

مجبور- بلندمرتبه
7- نخســتين دوره از دوران 
ســوم زمين شناسي- آحاد- 

لگد
8- طرح و الگو- شــهري در 

شمال اوكراين- پرستار
9- قوم حضرت موســي)ع(- 
ســبز مايل به خاكســتري- 
نخست وزير بريتانيا در جنگ 

جهاني دوم
10- هيــأت وزيــران- آش 

هفت دانه- از ادات پرسش
11- صداي كلفت- غذايي از گوشت 
چرخ كرده و آرد نخودچي- كامپيوتر

12- لبخند مليح- پنهان شدن براي 
حمله ناگهاني- كمك

13- قــدرت- تكاپــوي بســيار و 
بي حاصل- سفارش پيش از مرگ

14- كتابــي از شــيخ بهايــي در 
رياضيات مقدماتي- روشنايي

15- زمان طوالني- نام امام زمان)عج(- 
ميوه آماده چيدن

جنسامدايبنابد
يرههيجوروهدنل
فوهلنسراگنوير
هننقميدمرسساب
دلوتمايلاتنا

بايماكهمزمز
لهجتلادعكبديف
اواممطالتهلاخ
دانسالييويشوي
نيماتهنادرم

يرادازعرمارگ
كارميالملسانت
دهاشنتمافانبم
سامتلاادنالاب
تبهدننزدنياشك 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4010
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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   زمين خالي بلوار دالوران، محل تجمع اراذل و اوباش 
یك زمين خالي در بلوار دالوران خيابان واالیيان جنوبي، تقاطع كوچه 
یكم شرقي واقع در منطقه4 شهرداري تهران هست كه مدت هاست 
پاتوق اراذل و اوباش منطقه شده؛ به گونه اي كه آرامش را از اهالي سلب 
كرده است. از شهرداري محترم منطقه استدعا داریم كه این زمين را 
تعيين تكليف كند و همچنين از ناجا درخواست بذل عنایت و رسيدگي 

درخصوص برقراري نظم و امنيت را داریم.
سعادت از تهران 

  شماره خودرويم به محل سكونتم نمي خورد هر روز جريمه مي شوم
گناه كساني مانند من كه شماره خودرویشان با محل سكونت شان یكي 
نيست، چيست؟ خودروي من شماره كرج را دارد، اما خودم در كرج 
زندگي نمي كنم و در 4 روز چندبار جریمه یك ميليوني شدم. قولنامه 
هم دارم كه در شهري غير از كرج مستأجرم و در آژانس شاغلم، اما باز 

هم جریمه مي شوم. مسئوالن بگویند تكليف امثال ما چيست؟
محمودي از بوئين زهرا

   قطعي برق هر روز در قيطريه و تهديد جان كرونايي ها
3بيمار كرونایي در منزل هستيم كه 2نفر از ما نياز مبرم به اكسيژن 
داریم. قطعي برق هر روزه منطقه قيطریــه تهران، براي این دو بيمار 
بسيار خطرناك است. حتي در روزهاي جمعه هم قطعي برق داریم.  
این در حالي است كه اكنون مدت هاست كارخانجات و صنایع در روزها 
تعطيلند و حتي كارگران بسياري بيكار شده اند. با این وجود رواست كه 

هم برق قطع بشود هم صنایع تعطيل و هم بيماران تهدید؟
كريمايي از تهران 

   برای زير شيرها و آبسردكن ها، آبراه درست كنند
بر اساس سنت ارزشــمند رفع تشنگي رهگذران، شــيرهاي آب و 
آبسردكن هاي زیادي در گوشه و كنار شهر هست كه پيشنهاد مي شود 
در راستاي توسعه اصالح الگوي مصرف زیر این شيرها و آبسردكن ها 
آبراه درست كنند كه به پاي درختان برسد؛ در این صورت هم درختان 

سيراب مي شوند و هم جلوي اسراف آب گرفته مي شود.
عسگري  از مشهد

   جوي های آب در منطقه 4 شهرداري مملو از زباله
جوي هاي آب و البه الي گياهان كوچه و خيابان در منطقه4  شهرداري 
تهران مملو از زباله است. جمع آوري زباله و رعایت بهداشت، نخستين 
وظيفه شهرداري است كه به نظر مي رسد مدت هاست در این منطقه، 

نادیده گرفته شده است.
فرزاد برخ از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

تزريق واكسن تقلبي كرونا به 
مردم توسط كالهبردار سابقه دار

تحقيقات از مــردي كه در خودرواش تعدادي واكســن 
كرونا كشف شده بود نشان داد او متهم سابقه داري است 
كه تاكنون در ازاي تزریق واكسن كروناي تقلبي از مردم 
80ميليــون تومان كالهبرداري كرده اســت. به گزارش 
همشهري، چند روز قبل مأموران كالنتري 14۷گلبرگ 
هنگام گشت زني به سرنشين یك پژو 206 مظنون شدند 
و پس از توقف خودرو به بازرسي آن پرداختند. مأموران 
در خودروي این مرد 2واكســن ســينوفارم و 2واكسن 
آسترازینكاي تقلبي همراه با سرم و یك مهر تقلبي پزشكي 
كشف كردند. شواهد نشان مي داد این مرد به شهروندان 
واكسن تقلبي تزریق مي كند. به همين دليل براي بررسي 
ابعاد ماجرا، او به كالنتري منتقل شد.  بررسي سوابق متهم 
نشان مي داد كه او از افراد سابقه داري است كه پيش از این 
بارها دستگير و زنداني شــده است. به همين دليل تحت 
بازجویي هاي فني قرار گرفت و اعتراف كرد كه تاكنون با 
تزریق واكسن هاي تقلبي به شهروندان در تهران دست كم 
80ميليون تومان به جيب زده اســت. ســرهنگ جليل 
موقوفه اي، رئيس پليس پيشــگيري تهــران در این باره 
گفت: این متهم سابقه دار مدتي قبل با قيد وثيقه از زندان 
آزاد شده بود كه هم اكنون در بازداشــت به سر مي برد و 

تحقيقات براي روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد.

 سرمايه گذاري در فاركسحمله اراذل و اوباش به اورژانس يزد
دامي براي كالهبرداري

ازدستگيريدزدفرنگرفته
تابازداشتسارقانبنزسوار

سومين مرحله از طرح كاشف 
كه امسال از ســوي مأموران داخلي

پليس پایتخت اجرا شــد، با 
دســتگيري 288مجرم به پایان رسيد. در 
ميان مجرمان دستگير شده، سارقان عجيبي 
بودند كه هر كدام سرنوشت هاي جداگانه اي 

داشتند.
به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، 
رئيس پليس تهران دیــروز با حضور در مقر 
پليس آگاهي تهران درباره دســتاوردهاي 
این طرح گفت: همكاران من در حوزه پليس 
امنيت اقتصادي و آگاهــي از چند روز قبل 
سومين مرحله از طرح كاشف را اجرا كردند 
و موفق شدند 288تبهكار را دستگير كنند. 
متهمان دســتگير شده، ســارقان به عنف، 
متجاوزان به عنف، زورگيران، سارقان خودرو 

و ســارقان لوازم داخل خودرو هســتند كه 
18۷نفر از این افراد سابقه دارند. وي افزود: 
با دســتگيري این افراد ۵۷باند منهدم شد 
كه 11باند در زمينه زورگيري و گوشي قاپي 
فعاليت داشتند، 10باند ســرقت از منزل و 
اماكن و مغازه انجام مي دادنــد و مابقي در 
زمينه جعل و ســرقت مســلحانه و جرائم 
دیگر فعاليت داشتند. رئيس پليس تهران از 
اعتراف مجرمان دستگير شده به 3۵00فقره 
ســرقت خبر داد و گفت: در ميان متهمان 
دستگير شده اعضاي باندي 20نفره حضور 
دارند كه كارشــان زمين خواري بود. از آنها 
200ســند دفترچه اي كشف شده كه همه 
آنها جعلي است و اعضاي اصلي باند با جعل 
مهرهاي سازمان هاي مختلف در حوزه تهران 
و دماوند زمين ها را شناسایي و با جعل سند 

پايان4ماهفرارمتهمبهقتل
در تازه ترين طرح كاشف، يك متهم به قتل كه از 4 ماه قبل تحت 
تعقيب پليس بود دستگير شده است. جنايتي كه او رقم زده بود در 
جريان يك درگيري دسته جمعي در يكي از پارك هاي غرب تهران 
رخ داد و حاال متهم فراري كه شاهدان مي گويند ضربه اصلي را به 
مقتول زده دستگير شده است و در گفت وگو با همشهري جزئيات 

درگيري مرگبار را شرح مي دهد.

درگيري چطور رخ داد؟
اردیبهشت ماه بود كه به همراه 3نفر از دوســتانم به پاركي در غرب تهران 
رفته بودیم. همه ما مشــروبات الكلي مصرف كــرده بودیم و حالت عادي 
نداشتيم. همان موقع مقتول به همراه دوستانش وارد پارك شد و به من و 
دوســتانم خيره نگاه كرد. از این رفتار او خوشمان نيامد با این حال حرفي 
نزدیم. دقایقي بعد موبایل دوســتم زنگ خورد، یكي از دوستانش بود كه 
با او درگير شــده بود و تلفني دعوا مي كرد. مقتول و دوستانش به دوستم 
خندیدند و متلك گفتند. ما كه از رفتار قبلي مقتول هم خوشمان نيامده 
بود با آنها درگير شدیم اما فقط من نبودم كه با چاقو به مقتول ضربه زدم، 
دوستانم هم با چاقو ضرباتي به مقتول زدند. چون دوستانم نيز حرفشان این 
بود كه چرا مقتول و دوستانش از یك محله دیگر به پاتوق ما آمده اند و براي 

ما قلدربازي درمي آورند.
بعد از قتل چه كرديد؟

من همان شب متوجه شدم كه مقتول فوت شده است. به همين دليل فراري 
شدم و به شهرستان رفتم. در این مدت با هویت جعلي كارگري مي كردم تا 

اینكه پليس رد مرا زد و دستگير شدم.
دوستانت هم دستگير شدند؟

بعيد مي دانم.
شاهدان مي گويند كه ضربه اصلي را تو زدي؟

این حقيقت ندارد. همه چاقو زدنــد و من هم یك ضربه به مقتول زدم. 
من كشتي گير هســتم و ورزشــكارم. تا به حال پایم به اداره پليس باز 

نشده است.

رويايزندگيدرآمريكا
ماموران پليس پايتخت، اعضاي يك باند 4نفره را دستگير كردند كه 
رؤياي زندگي در آمريكا را داشتند. آنها براي رسيدن به رويايشان 
يك باند سرقت مسلحانه تشــكيل دادند و 2شگرد براي سرقت 
داشتند؛ نقشــه اول آنها بازي در نقش خريدار دالر بود و شگرد 
دومشان زورگيري با تهديد اسلحه و قمه. سركرده اين باند سرقت 

مسلحانه از جزئيات نقشه هاي مجرمانه خود مي گويد.

چطور نقشه سرقت هايتان را اجرا مي كرديد؟
ما 2شگرد داشتيم؛ شگرد اولمان ســرقت دالر بود. یكي از دوستانمان مرا 
در یك گروه تلگرامي عضو كــرده بود. گروهي بود كــه در زمينه خرید و 
فروش دالر فعاليت داشت. افرادي كه قصد فروش دالر داشتند در آنجا پيام 
مي گذاشــتند و ما به آنها پيام مي دادیم و نقش خریدار را بازي مي كردیم. 
معموال وقتي قيمت دالر پایين مي آمد افراد زیــادي تصميم مي گرفتند 
دالرهایشان را بفروشند. من و همدستانم سر قرار حاضر مي شدیم و شروع 
مي كردیم به سياه بازي. من مي گفتم دالرها را یك لحظه در اختيارمان قرار 
بدهيد تا مشخص شود كه جعلي است یا نه. به این بهانه دالرها را مي گرفتم 
و بعد به صورت صوري زنگ مي زدیم به دوستمان. به فروشنده مي گفتيم كه 
دوستمان در بانك است و شماره حسابتان را بدهيد تا پول را واریز كند. آنها 
هم شماره حساب مي دادند و بعد از آنها فاصله مي گرفتيم و در یك لحظه 

سوار بر موتور شده و فرار مي كردیم.
شگرد دومتان چه بود؟

زورگيري با تهدید اسلحه و قمه بود. با ماشــين هاي سرقتي، مسافر سوار 
مي كردیم و بعد با تهدید اسلحه و قمه  اموالشان را مي دزدیدیم.

ماشين ها را چطور سرقت مي كرديد؟
دوستان دیگرمان كه در كار سرقت ماشين بودند، آنها را به ما هدیه مي دادند! 
البته درست است كه همه  چيز رفاقتي بود اما در ازاي این كار، باید امتيازي 
مي گرفتند؛ مثال یكي از دوستانمان كه ماشين سرقتي به ما داد، درخواست 
كرد كه به خانه فردي برویم و لپ تاپش را كه اطالعات محرمانه داخل آن بود 

سرقت كنيم. ما هم درخواستش را اجرا كردیم.
سابقه داريد؟

نه هر 4نفرمان نخستين باري است كه دستگير مي شویم. ما مي خواستيم پول 
جمع كنيم و براي ادامه زندگي به آمریكا برویم اما پول زیادي از این سرقت ها 
گيرمان نيامد؛ شاید نفري ۵0یا 60ميليون تومان كه پول بليتمان هم نمي شود!

تخصص؛سرقتخودروهايمدلباال
»در آلمان و فرانسه دوره مكانيكي ديدم اما به جاي اينكه راه درست 
را بروم راه كج رفتم و خالفكار شدم.« اينها را مجرم سابقه داري 
مي گويد كه تا به حال 10بار به اتهام سرقت و زورگيري بازداشت 

شده است. او جزئيات بيشتري از سرقت هايش را شرح مي دهد.

فقط خودرو سرقت مي كردي؟
فقط خــودروي مدل باال. تخصص من ماشــين هایي مانند بنــز و بي ام و، 

لندكروزر و هيونداست. اصال سمت ماشين هاي دیگر نمي روم.
چطور اين ماشين ها را سرقت مي كني؟

من یك مكانيك حرفه اي ماشين هاي مدل باال هستم و در اروپا دوره دیده ام. 
به راحتي مي توانم ماشين هاي خارجي را با تبحري كه دارم سرقت كنم. هر 
ماشيني كه در خيابان ببينم و خوشم بياد به هر نحوي شده مي دزدمش. اگر 
هم نتوانم زنگ مي زنم به دوستم كه جرثقيل دارد. سه دقيقه اي خودش را 

مي رساند و ماشين را با جرثقيل سرقت مي كنيم.
پس براي خودت باندي تشكيل داده اي؟

باندم را منهدم كردند؛ یكي راننده جرثقيل بود، یكي دیگر جاعل حرفه اي 
اما دستگير شدند.

با ماشين هاي سرقتي چه مي كردي؟
بستگي داشت. گاهي پيش مي آمد كه ماشين یك ميليارد یا دوميلياردي را 
100ميليون تومان به مالخر مي فروختم و یا اگر حوصله اش را داشتم پالك 
و اسناد جعلي جور مي كردم و یك ميليارد آن را مي فروختم. تصميماتم ربط 

مستقيم به حال و حوصله ام داشت!
چه زمان هايي سرقت مي كردي؟

هر وقت پولم تمام مي شد ســراغ ســرقت مي رفتم. گاهي هم در خيابان 
مي چرخيدم و در لحظه تصميــم مي گرفتم كه ســرقت كنم و انجامش 

مي دادم.
تو كه در اروپا به دنبال تخصــص بودي چرا تبديل به 

دزد شدي؟
راه درســتي را نرفتم. خانواده ام خيلي پولدارند و براي تحصيل مرا به اروپا 
فرستادند اما من ذاتا خالفكار بودم. انگار خالف در خونم رخنه كرده بود. از 
19سالگي هم به جرم سرقت خودرو و زورگيري دستگير شدم و بيشتر عمرم 
را پشت ميله هاي زندان بودم.اما این بار مي خواهم توبه كنم. معتادم و قصدم 
این است مواد را كنار بگذارم و در آستانه 3۷سالگي راه درست را انتخاب كنم.

شرطبنديعجيبدامادوبرادرزنپولدار
در ميان متهماني كه در جريان طرح كاشف دستگير شده اند  2متهم 
عجيب به چشم مي خورند. آنها 2مرد پولدار و بنز سوار هستند كه 
تنها به خاطر يك شرط بندي و كري خواني سر از دنياي تبهكاران 

درآورده اند.

به چه جرمي دستگير شده ايد؟
داماد جوان:  سرقت از 2انبار اما اصال نياز مالي نداشتيم و همه وسایل هم در 

خانه ما كشف شده است.
پس چرا دست به سرقت زديد؟

برادرزن:  یك شب شيشه كشيده بودیم و در جمع دوستانمان بودیم. این 
داماد ما هر وقت شيشه مي كشد توهم بروسلي مي زند؛ یعني فكر مي كند 
بروسلي اســت و مي خواهد كارهاي خارق العاده انجام بدهد. دوستانمان 
گفتند مي توانيد خالف كنيد؟ داماد ما هم گفت مي توانيم. براي اینكه مقابل 
آنها كم نياوریم و نشان بدهيم كه مي توانيم، شرط بندي كردیم و دست به 
سرقت زدیم؛ فقط به خاطر یك كل كل. ماشين زیر پاي من و دامادمان بنز 
گران قيمت است. من كارم آزاد است و دامادمان قنادي دارد. اصال نياز مالي 

نداریم اما حاال اینجایيم و به شدت نادميم.
چطور از انبارها سرقت كرديد؟

داماد جوان: 2انبار كاال را شناســایي كردیم. بعد یك كاميون و چند نوچه 
استخدام كردیم. در آخر به 2انبار حمله كردیم و با بستن دست و پاي نگهبان 

دست به سرقت زدیم.
چه وسايلي سرقت كرديد؟

انبار تجهيزات پزشــكي بود اما من تصور مي كردم انبار وسایل مربوط به 
ماشين اســت. به حدي كه یك ظرفي كه داخل آن مایعي بود را به تصور 
اینكه آب باطري است، برداشتم و به خانه بردم. یك روز محتوي آن را داخل 
بطري هاي كوچك ریختم و در خانه رها كــردم غافل از اینكه مایع داخل 
بطري، ماده بيهوشي بود. همين باعث شــد تمام پرنده هاي زینتي كه در 
خانه نگهداري مي كردم بيهوش شوند. با دیدن آنها فكر كردم همه مرده اند 
اما چند ســاعت بعد به هوش آمدند و تازه فهميدم مایع داخل بطري ماده 
بيهوشي بوده و من تجهيزات پزشكي ســرقت كرده ام. راستش من عاشق 
پرنده ها هســتم و كلكســيوني از كبوترهاي گران قيمت، طوطي، عروس 

هلندي، قناري و... دارم.

 288تبهكار در عمليات
 پليس پايتخت دستگير شدند

هنگام شارژ، مبلغي از اعتبار كارت بليت كسر نمي شود
روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران در پاسخ به مطلب 
منتشر شده در ستون با مردم روز 19مردادماه با عنوان »هزینه اضافي 
شارژ كارت مترو« جوابيه اي ارسال كرده است؛ »احتراما ضمن تشكر از 
مسافر گرامي، به اطالع مي رساند در هنگام شارژ، هيچ مبلغي از اعتبار 
كارت بليت مسافران محترم كسر نمي شــود. در صورت ارائه شماره 
سریال كارت مســافر گرامي به غرفه مربوطه در ایستگاه ها، بررسي 

بيشتر انجام مي گيرد و توضيحات كامل ارائه خواهد شد.«

بايسته هاي اقتصادي كابينه سيزدهم 
ایجاد فضاي اميد و اعتماد در جامعه به طور قطع  ادامه از 

در موفقيت دولت بــراي رویارویي با چالش ها و صفحه اول
بحران هاي اقتصادي و آغاز گشایش ها، نقش حياتي را بازي مي كند. 
دولت نباید این عنصر مهم كه سرمایه بزرگ سياسي و اجتماعي آن 
اســت، را نادیده انگارد یا آن را كم اهميت جلوه دهد. حضور ميداني 
رئيس دولت و اعضاي كابينه در روزهاي نخست شروع به كار در بطن 
مسائل و چالش ها از انگيزه باال و مسئوالنه آنها براي رفع مشكالت و 
چالش ها حكایت دارد اما نكته مهم و قابل اشــاره این است كه صرف 
داشتن انگيزه و حس خدمت نمي تواند زمينه دميدن روح اميد و اعتماد 
در جامعه باشد. واقعيت این است كه افزایش قيمت ارز، كاهش ارزش 
پول ملي و افزایش قيمت كاالها در بازار كه پس از یك ثبات چندماهه 
در دولت قبل دوباره روند روبه رشد گرفته و حتي ركورد شكسته، نشانه 
خوبي براي شروع به كار كابينه نيست. نفس آغاز به كار دولت و كابينه 
جدید باید به طور طبيعي حامل پيام مثبت و اميدآفرینی براي اقتصاد 
و بازار كشور باشد. بروز این شرایط نشان از این دارد كه دولت و كابينه 
جدید هنوز در جلب اعتماد و اطمينان اقتصاد موفق عمل نكرده اند. 
جامعه اقتصادي و مردم عادي در این روزهاي سخت در انتظار شنيدن 
تصميمات و برنامه هاي بزرگ براي گشــایش اقتصادي هستند. این 
تصميمات و برنامه ها هم فقط محدود به تيم اقتصادي دولت نيست 
بلكه راه حل چالش هاي اقتصادي ایران در كليت دولت و با همياري و 
همدلي همه اعضــاي كابينه اعم از اقتصادي، سياســي، اجتماعي، 
فرهنگي، سياست خارجي و امنيتي ميسر است و چه بسا درابتداي این 
مسير نقش تيم هاي سياســي و امنيتي از اهميت و اعتبار بيشتري 

برخوردار است.
 اقتصاد ایران براي حركت دوباره و ایجاد گشــایش در زندگي مردم، 
نيازمند ثبات سياسي و امنيتي اســت كه این الزاما در گام نخست از 
دریچه دیپلماسي خارجي بيرون مي آید. فرصت كم نظير هماهنگي 
درون و در بين بخش هاي مختلف حاكميت بــدون تردید در ایجاد 
این ثبات نقش تعيين كننده اي را بازي مي كند. این شــرایط به طور 
طبيعي، اميد و اطمينان را به فضاي اقتصادي و فعاالن اقتصادي كه 
صحنه گردان واقعي و اصلي گشایش و رونق اقتصادي هستند تزریق 
كرده و آنها را آماده فعاليت و ســرمایه گذاري مي  كند. در چارچوب 
چنين فضایي اســت كه تيم اقتصادي، زمينه را براي سياستگذاري 
و برنامه ریزي اقتصادي فراهم دیده و با اتخاذ سياست ها و برنامه هاي 
مناســب، با محوریت فعاالن اقتصادي، ماشين اقتصادي كشور را به 
حركت درآورده و زمينه رونق و گشایش اقصادي را موجب مي شوند. 
به طور قطع اقتصاد ایران نيازمند اصالحات ساختاري و عميق است 
كه درصورت انجام درســت و به موقع، آثار و پيامدهاي واقعي آن در 
زندگي مردم، در كوتاه مدت نمایان نخواهد شد. اگرچه طوالني شدن 
رنج و زحمات اقتصادي مردم، آنها را براي رســيدن به شرایط خوب 
اقتصادي، عجول ساخته اما این وظيفه حاكميت است كه از فرصت 
موجود نه به صورت مسكن وار بلكه واقعي و اساسي به درمان اقتصاد 

ایران بپردازند.

مردي كه به بهانه سرمایه  گذاري در بورس خارجي)فاركس( دست به كالهبرداري 
10ميليارد توماني در شيراز زده بود، دستگير شد.

به گزارش همشهري، این روزها كه بازار سرمایه گذاري، مخصوصا در بازارهاي جهاني 
و رمزارزها داغ است، مرد جواني در شــيراز تصميم گرفت با فریب مردم و به بهانه 
سرمایه گذاري در بازار فاركس سرمایه  آنها را به جيب بزند. این مرد شروع به تبليغات 
در فضاي مجازي كرد و خودش را نماینده یكي از شركت هاي بورس خارجي معرفي 
كرد و به مشتریانش مي گفت كه با سرمایه گذاري در این بازار مي توانند به سودي 
وسوسه كننده دست پيدا كنند. او براي اجراي بهتر نقشه اش چند جدول تهيه كرده 
بود كه سرمایه گذاران مي توانستند به دلخواه خود، برنامه اي براي سرمایه گذاري از 
طریق این جداول انتخاب و در آنجا سرمایه گذاري كنند. متهم پرونده براي جلب 
اعتماد بيشــتر طعمه هایش، به صورت هفتگي ســودي را كه مدعي بود مربوط به 
سرمایه گذاري آنهاست پرداخت مي كرد و همين باعث شد كه افراد بيشتري براي 
سرمایه گذاري در این بازار وسوسه شوند. تا جایي كه دست كم 90نفر از شهروندان 
شيرازي با مراجعه به مرد كالهبردار، سرمایه  خود را در اختيار او قرار دادند و وقتي 
مجموع این مبالغ از 10ميليارد تومان گذشت، حساب همه سرمایه گذاران مسدود 
شد و وقتي آنها به ســراغ مرد كالهبردار رفتند، هيچ ردي از وي پيدا نكردند. مرد 
شياد پس از به جيب زدن سرمایه  ميلياردي طعمه هایش فراري شده بود و با شكایت 
مالباختگان، تحقيقات پليس فتا استان فارس براي شناسایي و دستگيري او آغاز شد.

ســردار رهام بخش حبيبي، فرمانده انتظامي فارس مي گویــد: در مدت كوتاهي 
بيش از 90شاكي به پليس فتا مراجعه كردند و مأموران موفق شدند پس از چند ماه 
بررســي هاي تخصصي مخفيگاه این مرد را در یكي از محله هاي شيراز شناسایي و 
او را در یك عمليات ضربتي دستگير كنند. وي ادامه مي دهد: این مرد 3۵ساله در 
بازجویي ها به كالهبرداري 10ميليارد توماني از شهروندان اعتراف كرد و پس از سير 

مراحل قانوني راهي زندان شد.

داماد جيرفتي خون به پا كرد
دامادي كه به دليل اختالفات خانوادگي با پدرزن خود درگير شده و او را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود 2ساعت پس از جنایت دستگير 
شد. به گزارش همشهري، این درگيري خونين روز شنبه در یكي از روستاهاي بخش ساردوئيه شهرستان جيرفت اتفاق افتاد. داماد 
جوان از مدتي قبل با خانواده همسرش دچار اختالف و كشمكش شده بود و این اختالفات ادامه داشت تا اینكه روز حادثه او با پدرزنش 
درگير شد و با ضربه چاقو وي را مجروح كرد. هرچند این مرد دقایقي بعد به مركز درماني منتقل شد اما شدت جراحت وارده و خونریزي 
او به حدي بود كه ساعتي بعد روي تخت بيمارستان جانش را از دست داد. با گزارش این قتل به پليس تحقيقات در این خصوص آغاز 
شد. سرهنگ رضا محمدرضایي، فرمانده انتظامي جيرفت با اعالم جزئيات این پرونده گفت: ضارب پس از اینكه متوجه شد پدرزنش در 
بيمارستان جانش را از دست داده است تالش كرد تا فرار كند اما 2ساعت بعد با تالش و سرعت عمل مأموران پاسگاه انتظامي ساردوئيه 

دستگير شد. به گفته وي هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در این باره ادامه دارد.

حملهدزدانبهخودرويحاملواكسنكرونا
چند وقت قبل سارقان به خودرويي كه حامل واكسن هاي كرونا بود هجوم بردند و تعداد زيادي واكسن سرقت كردند.
سردار رحيمي ديروز درباره جزئيات اين سرقت گفت: اين سرقت حدود 2هفته قبل رخ داد. فردي كه مسئول انتقال 
اين واكسن ها از انبار وزارت بهداشت به مركز واكسيناسيون بود يك زن بود و خودرويي كه قرار بود واكسن ها با آن 
منتقل شود نيز يك خودروي كرايه اي بود. سارقان بعد از خروج خودروي حامل واكسن از انبار وزارت بهداشت در 
منطقه يافت آباد، در حالي كه خودرو كنار خيابان پارك شده و مسئول انتقال  نيز محل را ترك كرده بود، به خودرو 
حمله و واكسن ها را سرقت كردند.  سردار رحيمي گفت: تنها همين يك مورد سرقت واكسن كرونا در پايتخت رخ 

داده كه سارقان 300واكسن دزديدند و تحقيقات پليسي براي دستگيري آنها ادامه دارد.
 رئيس پليس تهران با هشدار به شهروندان گفت: خالفكارها هميشــه به كمين نشسته اند و جيب مردم را نشانه 
گرفته اند. در روزهاي اخير چند نفر را دستگير كرديم كه به اسم واكسن كرونا،  آب مقطر و... به افراد تزريق كرده 
و پول كالني از مردم گرفته اند. به همين دليل توصيه من به مردم اين است كه فقط در مراكز واكسيناسيون معتبر 

اقدام به تزريق واكسن كرونا كنند. 

ث
مك

مي فروختند. به گفته سردار رحيمي، كشف 
448هزار انواع و اقسام دارو، 12هزار الستيك 
قاچاق، 6200قلم انواع لــوازم الكترونيك، 
۵400قلم لــوازم یدكي، 160هــزار ثوب 
پارچه و 1214دستگاه ماینر نيز از اقدامات 
پليس اقتصادي در این طرح بود. همچنين 
۷0شــركت صوري كه با مــدارك جعلي 
اقدام به راه اندازي شركت هایي كرده بودند 
شناسایي شدند و معلوم شد كه اعضاي این 
شركت ها اقدام به اخذ ارز 4200توماني براي 
واردات كاالهاي اساســي كرده بودند اما در 
بازار كاالها را با قيمت ارز آزاد مي فروختند. 
این افراد در مجموع 900ميليون دالر طي 
سال هاي گذشــته دریافت كرده بودند و تا 
این لحظه 200 نفر از اعضاي این شركت ها 

دستگير شده اند.

اراذل و اوباش با حمله به آمبوالنســي در یــزد آن را تخریب 
كرده و باعث شدند كه در این شــرایط كرونایي از دور خارج 
شود. به گزارش همشــهري، این حادثه حدود ساعت23:30 
نيمه شب در منطقه 8 یزد اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود كه 
امدادگران اورژانس از یك ماموریت در حال بازگشت به پایگاه 
بودند كه ناگهان چند نفر از اراذل و اوباش به آمبوالنس حمله ور 
شــدند و به تخریب آن پرداختند. سيدحســين طباطبایي، 
سخنگوي سازمان اورژانس اســتان یزد در توضيح این حادثه 
گفت: آمبوالنس در حال بازگشت از ماموریت امدادرساني بود 
وخوشبختانه بيمار نداشــت. اراذل و اوباش در تقاطع خيابان 
مهدي و بلوار دهه فجر عالوه بر حمله به آمبوالنس و تخریب 
آن، به چند خودرو و مغازه نيز حمله ور شــده و خسارت مالي 
فراواني را به بار آوردند. وي ادامــه داد: در این حادثه بيش از 
600ميليون ریال خســارت به آمبوالنس اورژانس وارد شد و 

عمال این آمبوالنس از مدار خدمت رساني خارج شد. او ضمن 
درخواست از دستگاه قضایي براي رسيدگي به این حادثه گفت: 
تخریب اموال عمومي و از مدار خارج كردن تجهيزات امدادي 
آسيبي مهم اســت كه باید با عامالن آن برخورد جدي شود. 
به گفته وي یك نفر از مهاجمان توســط مردم و یك نفر دیگر 

نيز صبح یكشنبه توسط نيروي انتظامي دستگير شده است.
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سالن هايي بدون تماشاگر 
تماشاخانه ها براي اجراهاي شهریور وضعيت نامشخصي دارند

قبل از آغاز موج پنجم كرونــا، تقریبا 30نمایش و 
برنامه نمایشــنامه خواني در سالن هاي تهران روي 
صحنه مي رفت و با آمدن  ماه شــهریور و طوالني تر 
شــدن پيك پنجم برخي از اجراها در حالي به كار 
خود پایان دادند كه اجرایي جایگزین آن نشده است.

تئاتر این روزهاي ما با توجه به وضعيت كرونا كه تمام 
وجوه زندگي را تحت تأثير قرار داده، حالش چندان 
خوب نيست. در ميان تماشــاخانه هاي خصوصي 
كه بخشي از آنها در این ماه ها، تعطيل شدند اندك 
سالني اجراي نمایش دارد. ســالن هاي دولتي هم 
كمترین فعاليت را دارنــد. دیگر خبري از اجراهاي 
مستمر و تماشاگران مشتاق نيست. برخي از سالن ها 
ترجيح مي دهند نمایش هایــي با اجراهاي محدود 
و حتي تك اجرا داشــته باشــند. برخي از سالن ها 
نيز اقدام به برگزاري نمایشــنامه خواني مي كنند. 
تماشاخانه هایي كه تالش دارند چراغ سالن هایشان 

به اميد آمدن یك روزگار خوب روشن بماند.
از هفته آینده، 14شــهریور پرســتش پورميرزا در 
نخستين تجربه كارگرداني »اشباح« هنریك ایبسن 
را در خانه نمایــش مهــرگان روي صحنه مي برد. 
پورميرزا، كارگردان جوان تئاتر و هنرجوي رشــته 
هنرهاي نمایشي هنرســتان دخترانه سوره است و 
پيش از این در حوزه تئاتر و تصویر بازیگر و دستيار 
كارگردان بوده است. این كارگردان جوان »اشباح« را 
ساعت 20به مدت 6روز در سالن شماره یك مهرگان 
روي صحنه خواهد داشت. بيشــتر كساني كه این 
روزها سختي اجرا را مي پذیرند، كارگردانان جوان 
هستند؛ البته برخي از كارگردانان نيز تمرینات خود 
را آغاز كرده و خود را براي اجراي بعد از كرونا آماده 
مي كنند. آروند دشت آراي، پس از تجربه  در نمایش 
»بداهه« با بازي رضا كيانيان بار دیگر قصد دارد با این 
بازیگر باسابقه  تئاتر، ســينما و تلویزیون در نمایش 

»پدر« به تهيه كنندگي محمد قدس همكاري كند.
تمرین هاي این اثر آغاز شــده و پس از مراحل اخذ 
مجوز از شوراي نظارت و ارزشيابي اداره كل هنرهاي 

نمایشي روي صحنه مي رود. ضمنا قرار است اجراي 
این نمایش پس از آرام شدن شرایط شيوع ویروس 

كرونا صورت گيرد.

آغازتمرينات»پدر«
نمایشنامه  »پدر« نوشــته  فلوریان زلر است كه در 
سال2020 فيلم آن را نيز ساخته كه 2 جایزه اسكار 
بهترین بازیگر مرد براي آنتوني هاپكينز و بهترین 

فيلمنامه  اقتباسي را براي خود زلر به همراه داشت.
از یازدهم شهریور، نوفل لو شــاتو ميزبان »درخت 
شيشه اي آلما« به كارگرداني فرید قادرپناه خواهد 

بود. نمایشي كه 20روز روي صحنه خواهد رفت.

نمايشهاييتاهفتهدومشهريور
خانه مهرگان هم تا چنــد روز دیگر ميزبان »متران 
پاژ« حسين حسيني است. این نمایش مانند دیگر 
نمایش هایي كه این روزها اجرا مي شوند 20درصد 
تخفيف فروش بليت را دارد.»خيانت اینيشــتين« 
از دیگر آثار نمایشي است كه اجرا مي شود نمایشي 
از اریك امانوئل اشــميت كه شــكيبا عليزاده آن را 
كارگرداني و اجرایش تا 9شــهریور است. در سالن 
شماره یك مهرگان »مصلوب« به كارگرداني فائزه 
محمدیان اجرا مي شود. نمایشي كه به نظر مي رسد 
تا 19شهریور اجرا دارد اما با وجود بليت فروشي در 
تيوال، تعطيل شده و زمان هاي اجرایش نامشخص 
است. در ســالن شهرزاد هم »شــب جنایتكاران« 
نهم شــهریور به اجراي خود پایان مي دهد. در این 
تماشاخانه »بروج« فرنود سميع هم اجراي خود را تا 
یازدهم شهریور دارد. این نمایش براي دانشجویان 

تخفيف ویژه دارد.
اميررضا كوهستاني هم »در انتظار گودو« را تا نيمه 
دوم شــهریور در فضاي باغ كتاب با تماشاگر بسيار 
محدود و بليت 70هزار توماني اجرا مي كند. »ب ن 
چ« عنوان نمایشي اســت كه تماشاخانه هيالچ آن 
را ميزبانی مي كند.نيما صمــدي كارگردان این اثر 
نمایشي اجرایش را از 11شهریور آغاز مي كند و پایان 

نمایش دوم مهر ماه است.

ونيز؛ميزباناجالسيدربارهفيلمسازانمهاجرافغان

هفتاد و هشتمين دوره جشــنواره ونيز كه از روز 
چهارشــنبه اول سپتامبر)10شــهریور( آغــاز 
مي شــود، ميزبان پنلي براي بررســي وضعيت 
فيلمســازان مهاجر افغاني خواهد بود كه در پي 

تسلط طالبان از این كشور خارج شده اند.
به گزارش ورایتي، در این پنل به طور ویژه مباحثي 
در ارتباط با اینكه تســلط طالبان بر افغانستان 
چه تأثيري بر وضعيت فيلمسازان و به طور كلي 
هنرمندان این كشــور خواهد گذاشت، بررسي 

مي شود.
جشــنواره ونيز در بيانيه اي اعالم كرده است كه 
پنلي در روز 4ســپتامبر )14شهریور( با موضوع 
»نياز به ایجاد كریدورها و ضمانت هایي به منظور 
اعطاي عنوان پناهنده سياســي به فيلمسازان و 
هنرمندان افغان جهت تســهيل روند خروج آنها 
از افغانســتان و رفع نگراني ها دربــاره آینده این 
هنرمندان و ایجاد زمينه هاي الزم براي اقامت آنها 

در اروپا«، برگزار مي شود.
»گيوالنو باتيستا« خبرنگار ایتاليایي كه در زمينه 
سينماي افغانستان تخصص دارد، قرار است اداره 
این پنل را به عهده بگيــرد. »وانجا كالوجركيچ« 
مدیر هنري جشنواره روتردام، »اورا نيرابيا« مدیر 
هنري جشنواره فيلم مستند آمستردام، »مایك 
داوني« رئيس آكادمي فيلم اروپا و »ووتر كانول«، 

مدیر اجرایــي آكادمي فيلم اروپــا  كه همگي از 
اعضاي هيأت رئيســه »ائتالف بين المللي براي 
فيلمسازان در معرض خطر« هستند، در این پنل 

حضور خواهند یافت.
»صحرا كریمي« فيلمســاز و نخســتين زني كه 
ریاست كمپاني ملي فيلمســازي افغان در دوره 
پيش از تصرف طالبان را به عهده داشــت و اخيرا 
در نامه اي سرگشــاده كه در تویيتــر به دفعات 
به اشتراك گذاشته شــده، نگراني درباره آینده 
ســينماي افغانســتان و وضعيت هنرمندان در 
افغانستان تحت تسلط طالبان را منعكس كرده 
اســت  نيز در این اجالس حضور خواهد داشت. 
»صحرا كریمي« در نامه خود ضمن شرح داستان 
فرار خود از افغانســتان تحت ســلطه طالبان و 
وحشتناك توصيف كردن شــرایط افغانستان در 
ماه هاي اخير، خواستار آن شده تا اعضاي جامعه 
ســينمایي در عرصه بين الملــل از صداي خود 
براي مقابله با اقدامات طالبــان ازجمله اقدامات 
ضد فرهنگي این گروه در افغانستان استفاده كنند.

»صحرا ماني« كارگردان زن و مستند ساز افغان كه 
با قصد ارائه مستند »ملودي كابل« در بازار فيلم 
»جشنواره فيلم ونيز« به این شهر آمده، به همراه 
صحرا كریمي، مدیر كمپاني ملي فيلم افغانستان 

در این پنل حضور خواهد داشت.

ساتوري، نقاشي هاي الناز كاظم تاش، گالري ثالث
النازكاظمتاش،نقاشياستكهانتزاعرابهعنوانرويكرداصليخوددرنقاشيانتخابكردهاست.يكرنگيا
طيفيازرنگهاينزديكبههم،زمينهنقاشيقرارميگيرندواثرراشكلميدهندورنگيديگرميآيدوتاشي
رويتابلوميپاشدواثركاملميشود.شماريازآثارالنازكاظمتاشبهچنينشيوهايشكلگرفتهاند؛مانندآنچه
راكهپيشتردرنمايشگاه»وابي،سابي«ديدهبوديم.البتههرچهپيشترميآييمتنوعرنگهادرآثاراوبيشتر
ميشود،همچنانكهگوناگونيرنگهادر»ساتوري«نمايشگاهتازهنقاشيهاياوكهاينروزهادرگالريثالثدائر
است،بسياربيشترازنمايشگاههايگذشتهاوستوكارهااگرچهانتزاعياست،امابادشواريبيشتريخلقشده
است.آنچهدرنقاشيهاياوبيشترازهمهجلوهميكند،نحوهاستفادهازرنگهاست.اوبيشترازرنگهايسرد
بهرهميبرد،رنگهاييكهشايدنقاشانكمترازآنهااستفادهكنند.نكتهديگراينكههمهرنگهاياو،خودآگاهيا
ناخودآگاه،ازدلطبيعتميآيندودرشماررنگهاييكهقرارميگيرندبازهمنقاشانانتزاعيكمترازآنهابهره
ميبرند.نقاشانانتزاعيبهرنگهاييكهمحصولتركيبرنگهايصنعتياست،بيشترتمايلدارندتااستفادهاز
رنگهاييكهريشهدرطبيعتدارند.»ساتوري«،ادامهمسيرياستكهكاظمتاشدرنقاشيانتزاعيرفتهاستكه

مجموعهايبسامانتردركارنامهاومحسوبميشود.

وسترنمردانهايبهكارگردانييكزن
جين كمپيون با »قدرت سگ« به ونيز مي رود

نتفليكس، نخستين تریلر فيلم »قدرت سگ« 
به كارگرداني  جين كمپيون  را چند روز پيش از 
اكران این فيلم در جشــنواره فيلم ونيز منتشر 

كرد.
ورایتي گزارش داد،  جيــن كمپيون  این فيلم 
وســترن را با اقتباس از رماني به همين نام اثر 
»توامس ساویج«، نویسنده آمریكایي ساخته 
است. قرار است »قدرت سگ« با بازي  بندیكت 
كامبربچ ،  كریســتن دانست ،  جســي پلمونز  و 
  كادي اسميت مك في  براي نخستين بار روز دوم 
سپتامبر)11شهریور( در هفتاد و هشتمين دوره 
جشنواره فيلم ونيز نمایش داده شود. این تنها 
فيلمي است كه در تمام جشــنواره هاي فصل 
پایيز ازجمله »تلوراید«، »تورنتو« و »نيویورك« 
نمایش داده خواهد شــد و یكــي از فيلم هایي 
است كه بسياري انتظار آن را داشتند تا در فصل 

اهداي جوایز سينمایي به نمایش درآید.
داستان فيلم در ســال1925 مي گذرد. 2برادر 
مزرعه دار ثروتمند اهل  مونتانا ،  فيل  )بندیكت 
كامبربچ( و  جورج  )جســي پلمونــز( كه اولي 
شخصيتي بي رحم دارد و با رفتارهایش اطرافيان 
را مي ترســاند.  جورج  مخفيانه با »رز« یك زن 
بيوه )كریستن دانست( ازدواج مي كند و او را با 

پسرش  پيتر )اسميت مك في( به خانه مي آورد، 
 فيل  این پســر را زیر بال و پر خود مي گيرد تا 

زندگي  رز  را تحت تأثير قرار دهد.
جين كمپيون برنده جایزه اســكار در رشــته 
بهترین فيلمنامه غيراقتباســي/ بــراي فيلم 
»پيانــو«)1993(، در فيلم »قدرت ســگ« از 
تيمي از با اســتعداد ترین بازیگران حال حاضر 
سينما بهره برده است.  كامبربچ  امسال در 3فيلم 
دیگر »زندگي الكترونيكــي لویي وین«، »مرد 
عنكبوتي: راهــي به خانه نيســت« و »پيك« 
نقش آفریني كرده و یك بار نيــز به دليل بازي 
در فيلم »بازي تقليــد«)2014( به كارگرداني 
 مورتن تيلدام  نامزد دریافت جایزه اسكار بهترین 
بازیگر مرد شده است.  كریستن دانست  و  جسي 
پلمونز  در زندگي واقعي، با یكدیگر نامزد هستند 
و در دوران فعاليت هنري خود به دليل بازي در 
فيلم »مالنكوليا«)2011( به كارگرداني  الرس 
فون تریر  و فيلم »در فكر پایان دادن به همه  چيز 
هســتم« اثر  چارلي كافمن  از سوي منتقدان 

مورد تحسين واقع شده اند.
 اســميت مك في  نيز دیگر بازیگر مطرح فيلم 
»قدرت ســگ« در یــك دهه اخير توانســته 
به عنوان یكي از استعدادهاي جوان سينما در 
فيلم هایي نظير »جاده« بــه كارگرداني  جان 
هيلكات  بازي درخشــاني از خــود ارائه دهد و 

همچنان در ایــن زمينه طي ســال هاي اخير 
پيشرفت خوبي داشته است.

 توماسين مكنزي  ازجمله بازیگران مطرح مكمل 
فيلم »قدرت سگ« است كه بازي در فيلم هاي 
»رد پایي از خود به جا نگذار« را در كارنامه خود 
دارد.  فرانســيس كانروي  از دیگر بازیگران این 
فيلم نيز ســابقه بازي در فيلم »جوكر« را دارد. 
 كيت كارادین  و  آدام بيچ  نيز به ترتيب به خاطر 
بــازي در فيلم هاي »نشــویل« و »پرچم هاي 

پدران ما« شناخته شده هستند.
 جين كمپيون  در »قدرت سگ« كه نخستين 
پروژه فيلمســازي وي از سال2009 محسوب 
مي شود، از هنرمندان ماهر در زمينه هاي دیگر 
نيز بهره برده اســت. ازجمله  جانــي گرینوود، 
نامزد دریافت جایزه اســكار براي موســيقي 
فيلم »رشته خيال«)2017( به كارگرداني  پل 
توماس اندرسون  كه در ســال جاري موسيقي 

فيلم »اسپنسر« را نيز ساخته است.
كمپيون عالوه بر كارگرداني و نگارش فيلمنامه 
»قدرت ســگ«، در كنــار  راجر فراپيــه ،  تانيا 
سقطچيان ،  اميل شــرمان  و  الین كانينگ  كه 
این دو آخري تهيه كنندگان فيلم »ســخنراني 
پادشاه« برنده جایزه اســكار بهترین فيلم در 
سال2010 بودند، تهيه كنندگي فيلم »قدرت 

سگ« را نيز عهده دار بوده است.

زمان بازيافته، علي ميزاني، گالري ُا
عليرضوانيبرايخلقطبيعتبيجانهايخودازالگوهاي
رايجوكليشههافاصلهگرفتهوبهسراغچيزهاييرفتهكهكمتر
بهعنوانطبيعتبيجانتصويرشدهاند،مثلكتابهايادستگاه
ريشتراش،توپبدمينتونو...امامسئلهاينجاستكهبيشتر
چيزهاييكهتصويركردهاستچندانبوميبهنظرنميرسند.
شايداشيایپيرامونهنرمندهمينهاباشدوضرورتينيست
كههمهنقاشانتصويرهاييبوميرانقاشيكنندامااشيايي
كهعليميزانينقاشيكردهشائبهتأثيرازديگرانرابيشتر
ميكند.بااينهمه،نمايشگاه»زمانبازيافته«خبرازحضور
نقاشيدرجامعهحرفهاينقاشانميدهدكهرويكرديمتفاوت

بهنقاشيدارد؛نقاشيكهكمتراز30سالدارد.

تناسخ، نازلي عباس پور، گالري راه ابريشم
بازآفرينيعكسهــايقديميازايدههايياســتكهدر
سالهاياخيررونقبسياريافتهاست.عكاسانوهنرمندان
بهشكلهايگوناگونبهســراغعكسهارفتهاندوبااضافه
وكمكردنچيزهاييآثارتازهايبهدستدادهاند؛ازسميرا

عليخانزادهتاسحرمختاري.
نازليعباسپورهمكهعكسهايقديميرادستمايهكارخود
كردهوپيشترنيزمجموعههاييازكارهايخودباعكسها
رادرنمايشگاههاعرضهكردهاست،حاالنمايشگاهتازهخود
بهنامتناسخراباتغييردرصورتعكسهايقديميسامان
دادهوپروانههارابهجايصورتهانشاندهاست.اماآياتنها
پروانههابرايتناسخكفايتميكند؟حتياگرتناسخآدمها
راتناسخعكسهابهروايتعكاسبدانيمآيابهترنبودعكاس
ازايدههايگوناگونبراينشاندادنتناسخهريكازآدمها

بهرهميبرد؟

سينما

2 پرده از سينماي كوتاه ایران
سادگيوكليشهها

طی روزهاي گذشــته وضعيت دنياي فرهنگ و هنر كشور دچار 
تعطيلي و ركودي تكراري شده است. پيك پنجم كرونا اگر موجبات 
تعطيلي سالن هاي سينما و تئاتر را  فراهم نكرده باشد، دل و دماغي 
هم براي مخاطبان نگذاشته تا به تماشاي محصوالت مدنظرشان 
بنشينند. ترس از خطرناك ترین سویه ویروس كرونا، جایي براي 
خطرپذیري نمي گذارد. از همين رو شــاید تماشاي محصوالت 
فرهنگي متفاوت بتواند تجربه اي تازه به حســاب  آید؛ براي مثال 
فيلم هاي كوتاه كه چندان در سالن هاي ســينما جایي ندارند و 
خوراك جشنواره هاي رنگارنگ سال هاي گذشته بودند. با تعطيلي 
جشنواره ها اما فيلم هاي كوتاه از طریق پلتفرم هاي مختلف به یك 
بازار پخش دســت یافته اند، اتفاقي كه پيش از كرونا چندان مورد 
توجه نبوده است. تعطيلي اخير براي نگارنده فرصتي بود براي غور 

در این پلتفرم ها.
»تاسيان« كاري از الهام احمدي آخرین حضور سينمایي مرحوم 
صدیقه كيانفر به حساب مي آید. فيلم، داستان پيچيده اي ر ادنبال 
نمي كند. براي دختري كه در مركز داســتان قرار دارد اتفاقي رخ 
مي دهد و آدم هاي فيلم درباره آن رویداد قضاوت مي كنند، قضاوتي 
كه با تصویر دختر تفاوت هایي دارد. شــاید همه  چيز به نام فيلم 
بازمي گردد. تاســيان، واژه اي گيلكي است كه معادلي در فارسي 
ندارد؛ »حالتي كه به خاطر نبودن كسي به انسان دست مي دهد.« 
این واژه براي طرفداران ابتهاج نيز آشناست، شعري با این مطلع 

»خانه دلتنگ غروبي خفه بود/مثل امروز كه تنگ است دلم«.
الهام احمدي را بيشــتر به عنوان عكاس ســينمایي مي شناسم، 
دانش آموخته دانشگاه هنر در نخستين تجربه سينمایي خودش 
نسبتاً متفاوت با جریان ســينماي كوتاه ایران اقدام كرده است. 
درحالي كه بخش مهمي از سينماي كوتاه درگير رئاليسم اجتماعي 
و بهره گيري از تكنيك هاي ثابتي براي نزدیك شدن به سينماي 
فرهادي و امثالهم است، احمدي به سوي نوعي سينماي رمانتيك 
رفته و آن را در دل یك شبه مســتند قرار داده است. دختري كه 
مدام مي بينيم دیگر وجود ندارد و حاال آدم هایي كه آخرین دقایق 
زندگي او را دیده اند و با بي خيالي از كنارش گذشته اند، دست به 
قضاوتش مي زنند؛ اما قضاوت ها دیگر شبيه برخورد گذشته شان 
نيست. انگار در فقدان دختري كه آنان نمي شناسند، آدم ها درگير 

حالت تاسيان مي شوند.
برخالف جریان اصلي فيلم هاي كوتاه كــه در آنها یك قهرمان – 
عموماً زن – در مركز فيلم قرار مي گيرد و او در مقام راوي مصایب 
خویش را نشان مي دهد، در تاسيان دختر از مركز خارج مي شود تا 
نشان دهد آدم هاي اطرافش درگير چه مصایبي هستند. به عبارتي 
كارگردان به جاي یك روایت خطي از یك روز یك شــخصيت، 
تصویر پراكنده از آدم هاي معمولي شهرنشــين ارائه مي دهد و با 
این تصور مبــارزه مي كند كه براي روایت ســينمایي نياز به یك 
رویداد دراماتيك است. دوربين احمدي قرار است به عنوان ناظر 
به مسائل ساده، وجه دراماتيك بدهد. از همين رو فيلم در فرم هم 
دچار تفاوت شده است. خانم احمدي با تجربه طوالني در عكاسي، 
به خصوص عكاســي پرتره، قهرمان اصلي اش را دوربين قرار داده 
است. این دوربين است كه به ما حس یكپارچگي تصویري مي دهد. 
فيلم كه بيشترش در سكوت است، به كمك دوربين روایت را پيش 
مي برد و گفت وگوهاي ناشنيده را دیداري مي كند. انتخاب زوایاي 
دوربين و مواجهه آن با آدم ها، ميزانســن آدم ها در برابر دوربيني 
كه تالش مي كند فرم مشخصي را نشان دهد، همگي »تاسيان« 
را جذاب مي كند تا نخستين ساخته الهام احمدي قابل قبول براي 

مخاطب باشد.
فيلم دیگري كه قصد معرفي دارم »بعد از مهماني« اثر صبا قاسمي 
است. فيلم كه به صورت رایگان در پلتفرم آپارات بارگذاري شده 
روایتگر پسربچه اي اســت كه در انتظار شروع یك مهماني است؛ 
اما تداخل حمام رفتن او و آمدن مهمان ها دنياي كودك را خراب 
مي كند. خانم قاسمي به سراغ تجربه اي تكرار شده براي بخشي از 
ما رفته اســت. تجربه اي كه نگارنده خود در كودكي تجربه كرده 
است. تجربه تلخي از حضور ماندن در حمام و انبوهي از آدم هایي 
كه كودك از حضور در ميانشان با آن سبك و سياق، با حوله اي بر 
تن شرم مي كند. به عبارتي فيلم خانم قاسمي، فيلمي درباره شرم 

كودكي است.
فيلم به شدت ساده اســت. دوربين  تالش مي كند روایتي عاميانه 
از مقوله سينما داشته باشد. به هر حال قهرمان فيلم كودك است 
و كليت فيلم در یك كنش خالصه مي شــود. كودكي وارد خانه 
مي شــود، لباس هایش را عوض مي كند، حمام مي كند و ناگهان 
مهمان ها مي آیند و او بي لباس در حمام است. همين كنش ساده 
موجبات شــرم او را پدید می آورد و این در حالي است كه كودك 
شوق حضور مهمانان و بچه هایي را دارد كه مي تواند با آنان بازي 
كند. قاســمي به هيچ وجه قصد بر هم زدن این سادگي را ندارد. 
تصاویر در معمولي ترین شكل ممكن رخ مي دهد و شاید حتي از 
دراماتيك شدن هم فاصله مي گيرند. دوربين تالش مي كند حس 
تلخكامي پسربچه را به نمایش بگذارد. از همين رو هيچ چيز عجيب 
و غریبي رخ نمي دهد. حتي نماها یك ابعاد ساده را حفظ مي كنند. 
وجه ســوبژكتيو پيدا نمي كند و در پایان تنهایي محصول شــرم 

كودك را به نمایش مي گذارند.
دو فيلم تاسيان و بعد از مهماني، دو ساخته كارگردان جوان زن، 
براي نگارنده فاصله گرفتن از كليشه هاي مرسوم سينماي كوتاه 
ایران بود. جایي كه مي شود از قصه هاي آدم هاي فقير یا نزاع هاي 
خانوادگي فاصله گرفت و به مقوالت انساني اطراف خود توجه كرد. 
شــاید برخي نواقص فني و روایي در فيلم ها دیده شود؛ اما اینها 

تجربه هاي اوليه دو كارگردان جوان به حساب مي آیند.

احسانزيورعالم
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

در جست و جوي خاطره هاي گذشته
نگاهي به 3 نمایشگاه نقاشي از بازآفرینی عكس های قدیمی و طبيعت بی جان تا نقاشی انتزاعی

برنامهگالريهادريكي،دوهفتــهاخيرنهچندان
پررونقاســتونهچندانكمرونق.درروزهاييكه
هنوزشمارقربانيانكروناسهرقمياست،بعضيازگالريهاترجيحدادهاند
كهدرحالحاضر،درهايخودراببندند.بعضيديگرنيزبهتمديدنمايشگاهها

بسندهكردهاندوتنهاشماريازگالريهابهطورمنظمنمايشگاههايجديد
برگزارميكنند.بااينهمه،ميزاننمايشگاههايجديدآنقدرهستكهبتواند

گالريگردانهاراراضيكندوازتماشايآثارتازهلذتببرند.
درگالريگردياينهفتهسهنمايشگاهرامروركردهايم.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مهردادطبرسی
روزنامه نگار
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   خط خبر
 طالبان ديروز اعالم كرد كه احتمال حمله تروريستي 
دوباره داعش به شدت زياد است و از مردم خواست به 

فرودگاه كابل نروند.
 پروازها به و از كابل به طور محسوسي كاهش يافته 
و كار تخليه متقاضيان خروج و شــهروندان خارجي با 

كندي انجام مي شود.
 صف هاي طوالني در مقابــل بانك ها در كابل برقرار 

است و مردم در انتظار بازگشايي بانك ها هستند.
 يك منبع امنيتي غربي به رويترز گفته كه كار انتقال 
نيروهاي نظامي آمريكايي از افغانستان وارد فاز نهايي 
شده اســت. ديروز فقط هزار غيرنظامي منتظر خروج 

از كابل بوده اند. 
  طالبان اعالم كرده كه منتظر تحويل كامل فرودگاه 
از سوي آمريكاست. اين گروه كنترل امنيت بخش  هايي 
از فرودگاه را در اختيار دارد و گفته است مهندسان و 

تكنيسين هاي كافي براي اداره فرودگاه دارد.
  شب گذشته يك خودروی بمب گذاری شده كه قصد 
انجام حمله انتحاری در نزديكی فرودگاه كابل را داشت، 
با شليك هواپيماهای بدون سرنشين آمريكا منهدم شد.

كيوسك

  ویدئویي اخيرا در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده كه در آن نيروهاي طالبان گزارش

در حال بررســي یكي از نمادین ترین 
تسليحات مدرن آمریكایي یعني بالگرد بلك هاوك 
هستند. این بالگرد پرواز نمي كند و نيروهاي طالبان 
فقط موفق شــدند آن را روي باند قــدري به حركت 
درآورند اما هرچه باشد، این فيلم پيام مهمي به دنيا 
مخابره كرده است: طالبان دیگر آن گروهي نيست كه 
سربازانش فقط كالشــنيكف به دست دارند و با وانت 
جا به جا مي شوند. تصاویر زیاد دیگري هم هست كه 
نشان مي دهد نيروهاي طالبان، از تسليحات مدرن و 
خودروهاي نظامي آمریكایي استفاده مي كنند. برخي 
از این نيروها، چنان تجهيزات انفرادي كامل و مدرني 
دارند كه به راحتي مي شود آنها را با هر نيروي ویژه اي 

در دنيا مقایسه كرد.
طالبان این تســليحات را از نيروهاي ویژه و سربازان 
ارتش افغانستان هنگام تســليم شدن شان غنيمت 
گرفته اند. برخي در شبكه هاي اجتماعي گفته اند كه 
حاال طالبان به تنها گروه افراطي دنيا تبدیل شده كه 

نيروي هوایي دارد.

نيروي هوايي طالبان 
نيروي هوایي افغانســتان 167بالگرد از جمله بالگرد 
و هواپيماهاي هجومي در اختيار داشته اما مشخص 
نيست كه چه تعداد از آنها به دست طالبان افتاده است. 
تصاویر ماهواره اي از فرودگاه قندهار نشان مي دهند 
كه برخي از این تجهيزات ارتش افغانستان همچنان 

در باند مستقر هستند.
در یك تصویر ماهواره اي كه 6روز بعد از سقوط شهر 
گرفته شــده، 5هلي كوپتر در فرودگاه قابل شناسایي 
هستند؛ از جمله 2هلي كوپتر MI-17 ساخت روسيه 

و 3هلي كوپتر بلك هاوك.
در یك تصویر ماهواره اي كه پيش از ســقوط شــهر 
گرفته شــده، 16هلي كوپتر قابل شناسایي هستند؛ 
این یعني برخي از این هلي كوپترها یا از كشور خارج 
یا به پایگاه هاي دیگر منتقل شــده اند. طالبان دیگر 
پایگاه ها از جمله هرات، خوست، قندوز و مزار شریف 
را هم گرفته اند اما مشخص نيست چند هلي كوپتر یا 

هواپيما در اختيار آنهاست.
برخي از نيروهاي طالبان و رسانه هاي خبري محلي 
تصاویري از ایــن پایگاه ها در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشــر كرده انــد كــه نشــان دهنده هلي كوپتر و 
پهپادهایي است كه به دست طالبان افتاده است اما این 
ایده هم مطرح است كه تعداد زیادي از هلي كوپترها و 
هواپيماهاي نظامي افغانستان پيش از سقوط كابل، به 
خارج از كشور منتقل شده اند. در تصاویر ماهواره اي از 
 ،MI-17 فرودگاه ترمز ازبكستان تعدادي هلي كوپتر

بلك هاوك و چند هواپيماي هجومي سبك اي-29 
كـــه احتـــــــــــماال از افغانستان به این پایگاه 

منتقل شده اند مشخص هستند.

بهترين ها در اختيار طالبان
درحالي كه تردیدهاي زیادي دربــاره قدرت هوایي 
طالبان وجود دارد، كارشناســان توافق دارند كه آنها 
روي زمين، توانایي كافي بهره برداري از تســليحات 
پيشــرفته مانند اســلحه هاي انفرادي، مسلسل ها 
و خودروهــاي نظامــي را دارند و از خوش شانســي 
طالبان، تعداد زیادي از این تسليحات در افغانستان 

وجود دارد.
بين ســال هاي 2003 تــا 2016 ميــالدي، آمریكا 
حجم انبوهي از تسليحات و تجهيزات نظامي را بين 
نيروهاي افغــان توزیع كرد: 358هزارو530ســالح 
انفــرادي از انــواع مختلــف، 64هــزار مسلســل، 
25هزارو327نارنجك انداز و 22هزارو174خودروي 

نظامي هاموي.
بعــد از آنكه نقــش رزمــي ناتو در ســال2014 در 
افغانستان كنار گذاشته شد، مسئوليت تامين امنيت 
كشــور به ارتش افغانستان سپرده شــد. همزمان با 
ناتواني ارتش براي مقابله با طالبان، آمریكا تجهيزات 
نظامي بيشتري به افغانستان داد و تجهيزات در حال 
فرسوده شدن را هم عوض كرد. فقط در سال2017 
ميــالدي، 20هــزار نارنجك انداز جدیــد به ارتش 
افغانستان داده شــد. در ســال هاي بعد هم آمریكا 
3هزارو598ســالح انفــرادي، 3هزارو12هاموي و 
تعداد قابل توجهي از دیگر تســليحات و تجهيزات به 

افغانستان منتقل كرد.
ارتش افغانســتان همچنين تعداد زیادي خودروي 
زرهي تهاجمي در اختيار دارد كــه براي جا به جایي 
ســریع نيروها مورد اســتفاده قرار مي گيــرد. از این 
خودروهاي عــالوه بر حمــل نفرات، بــراي حمل 

تجهيزات هم استفاده مي شود.
عالوه بر همــه اینها، وزیر دفاع روســيه هم اخيرا در 
گفت وگو با تلویزیون دولتي این كشور گفته است كه 
بعد از فروپاشي ارتش افغانستان، بيش از 100موشك 
ضدزره هدایت شونده جاولين به دست طالبان افتاده 
است. سرگئي شایگو گفته است كه این ميزان موشك، 
حتي از دخيره تســليحاتي ارتش اوكراین هم بيشتر 
اســت. از جاولين عالوه بر مقابله با تانك، براي هدف 
قرار دادن هر هدف دیگري، از ســنگر و ســاختمان 

گرفته تا هلي كوپتر هم استفاده مي شود.

همه تسليحات قابل استفاده اند؟
غنيمت گرفتن هواپيما شــاید براي طالبان آسان 
بوده است اما استفاده عملياتي و حفظ و نگهداري 
آنها احتماال بسيار سخت و حتي شاید غيرممكن 
باشــد. دكتر جاناتان شــرودن، از گروه مشاوره 
امنيتي سي ان اي گفته است كه در هلي كوپترها و 
هواپيماها، قطعات باید مدام عوض شوند و عملياتي 
ماندن آنهــا بدون حضور تكنيســين هاي زميني 

غيرممكن است.
بيشتر این هلي كوپترها و هواپيماها توسط پيمانكاران 
آمریكایي عملياتي نگه داشته مي شدند و همه آنها، 
پيش از پيــروزي نهایي طالبان افغانســتان را ترك 
كرده اند. این احتمال هم وجود دارد كه این پيمانكاران 
یا ارتش افغانستان، به نوعي هلي كوپترها و هواپيماها 
را از كار انداخته باشــد. با این حال، شــاید طالبان 
خلبان هاي افغان را پيــدا كنند و بــا تهدید خود و 
خانواده هایشان، آنها را مجبور كنند كه هلي كوپترها 

و هواپيماها را به پرواز دربياورند.
طالبان اما در مورد تسليحات زميني چندان مشكل 
نخواهد داشــت و حتي نيروهاي مبتــدي آنها هم 
مي توانند به راحتي از ســالح هاي انفرادي استفاده 
كنند چون سال هاســت كه آنهــا را در طرف مقابل 
دیده اند و به صورت موردي آنهــا را غنيمت گرفته و 
اســتفاده هم كرده  اند. یك نگراني مهم این است كه 
این تسليحات، سر از بازار سياه دربياورند و به خارج 
از كشور قاچاق شوند و این احتمال هم وجود دارد كه 
در اختيار دیگر گروه هــاي افراطي قرار بگيرند. حتي 
این احتمال هم وجود دارد كه گروه هاي زیرمجموعه 
طالبان با رهبري آن به مشكل بربخورند و در آینده، 
از طالبان جدا شوند و تسليحات را با خود به جاهاي 

دیگر ببرند.

 از بالگردهای پيشرفته بلك  هاوك گرفته تا خودروها و تسليحات انفرادي؛ طالبان با انبوه 
تسليحات آمریكایي متعلق به ارتش افغانستان به روز شده است

تسليحات آمريكايي؛ هديه ارتش افغانستان به طالبان

ساندي تلگراف نوشته كه انگليس طي 2هفته 
اخير و پس از تسلط طالبان بر افغانستان بيش 
از ۱۵هزار نفر از شهروندان انگليسي و افغان را از 
طريق فرودگاه كابل تخليه كرده و بدين صورت به 
حضور 2۰ساله خود در اين كشور پايان داده است. 
همچنين كار تخليه هزار پرسنل نظامي انگليس 

نيز به پايان رسيده است. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه ساندي تلگراف ]انگليس[

كنفرانس بغداد؛ نقطه آغازي 
براي كاهش تنش هاي منطقه اي

خروج خونبار از افغانستان

خروج انگليس از افغانستان

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخســت خود به 
كنفرانس اخير بغــداد و تأثير آن بر تحوالت منطقه 
خاورميانه پرداخته است. به نوشته اين روزنامه، با وجود 
عدم برگزاري گفت وگوي مستقيم ايراني- سعودي در 
اين نشست اما نشانه هايي مبني بر پيشروي تدريجي 

مذاكرات ميان 2 كشور ديده مي شود. 

روزنامه نيويورك تايمز با انتشار تصاوير ۱3سرباز 
آمريكايي كشته شــده در انفجار تروريستي 
فرودگاه كابل نوشته كه ۱۱نفر از آنها تفنگداران 
دريايي آمريكا بوده اند. يك نفر پزشك نيروي 
دريايي و يك نفر هم سرباز نيروي زميني بوده 
است. همزمان با انتقال اجساد كشته شدگان، 
قرار است جو بايدن در مراسم تدفين اين افراد 

حاضر شود. 

نگاه

نگاه هند به ايران در بحران 
افغانستان

رسانه هاي جهاني، طي هفته هاي گذشــته گزارش ها و تحليل هاي 
متعددي درباره پيامدهاي بحران افغانســتان براي چين، روســيه 
و یا حتي ایران منتشــر كرده اند. اما در این ميان تمركز چنداني بر 
تأثير بحران فعلي افغانستان نســبت به هند دیده نمي شود؛ قدرتي 
آسيایي كه براي تحقق چشم اندازهاي تجاري-اقتصادي خود باید به 
وضعيت ثبات و استقرار در حوزه آسياي ميانه اطمينان داشته باشد. 
بدون شك هند در مســير تحكيم موقعيت خود در افغانستان، پس 
از خروج آمریكا از این كشور با چالش هاي روزافزوني روبه رو خواهد 
شد. هندي ها محاسبات سياســي و امنيتي خود را بر پایه روابط با 
دولت-ارتش افغانســتان و در درجه دوم، مقاومت احمد مســعود و 
حاميانش در دره پنجشير بنا كرده بودند؛ محاسباتي كه دیگر به نظر 
نمي رسد كارایي چنداني براي تامين منافع آنها داشته باشد، چرا كه 
از یك سو دولت اشرف غني و تمام مؤسســات زیر نظر آن، از جمله 
ارتش دچار فروپاشي شده و از ســوي دیگر، طالبان با ميانجيگري 
روسيه به  دنبال مذاكره با احمد مسعود و حل پرونده پنجشير، بدون 
هيچ گونه درگيري نظامي است. نقش ميانجيگرایانه اي كه طالبان در 
پنجشير به روسيه واگذار كرده، تفاوت چنداني با نقش این كشور در 
بلخ و مزارشریف ندارد؛ نقشي كه در نتيجه آن، شخصيت هایي نظير 
عطا محمد نور و یا ژنرال دوســتم بدون مقاومت قابل توجهي برابر 
طالبان، افغانستان را به مقصد كشــورهاي همسایه یعني ایران و یا 
ازبكستان ترك كردند. البته احمد مسعود تا كنون با تكرار این سناریو 

در پنجشير مخالفت كرده است.

باید توجه داشت كه تسليم ژنرال دوستم و همراهانش مقابل طالبان 
با اجراي یك مانور نظامي كم ســابقه توسط روســيه، ازبكستان و 
تاجيكستان در مرزهاي افغانستان )به عنوان سازمان امنيت و همكاري  
كشورهاي عضو شوروي سابق( همراه بود؛ دقيقا در روزهایي كه روند 
فروپاشي ارتش و دولت اشرف غني كليد خورده بود. اگر اصرار مسعود 
بر مقاومت نظامي مقابل طالبان را هم همچون دیگر فرماندهان ملي 
افغانستان، امري كوتاه مدت به شــمار آوریم، بنابراین مي توان گفت 
پرونده هاي باقيمانده از بحران افغانستان در چارچوب طرح پيشنهادي 
عبداهلل عبداهلل و حامد كرزي حل و فصل خواهد شد؛ طرحي كه شامل 
گفت وگو با طالبان، پيوســتن به دولت این گروه و تاســيس شوراي 
حكومتي متشكل از 12عضو است. در عين حال به نظر مي رسد تمامي 
قدرت هاي مؤثر در افغانستان، یعني چين، روسيه، ایران و پاكستان 
هم از این چارچوب حمایت مي كنند. بر این اســاس هند دیگر هيچ 
راهي براي اعمال نفوذ در افغانستان، مگر از طریق تعامل با طالبان و 
یا یكي از قدرت هاي ذي نفوذ در این كشــور ندارد. جالب آنكه ژنرال 
بيبين راوات، رئيس ستاد ارتش هند سال گذشته در جریان كنفرانسي 
امنيتي در دهلي نو نسبت به این موقعيت هشدار داده و ابراز نگراني 
كرده بود: »خروج غيرمسئوالنه ائتالف از افغانستان ممكن است خأل 
بزرگي را ایجاد كند كه در نهایت توسط نيروهاي بر هم زننده ثبات در 

این كشور پر خواهد شد«.
نگراني اصلي هند به چين و پاكســتان مربوط مي شــود؛ از دید این 
كشور، چين و پاكســتان پس از خروج غيرمســئوالنه آمریكا براي 
افزایش چشمگير نفوذ و قدرت خود در افغانســتان آماده شده اند، 
اما راه حل اصلي پيش روي این كشــور چيســت؟ به باور من پس 
از فروپاشي چشــم انداز ژئوپليتيك هند در آســياي ميانه با خروج 
آمریكا، این كشــور ناچار بر تمركز كامل بر چشم انداز ژئواكونوميك 
از طریق بندر چابهار ایران اســت. آن هم درحالي كه چين بر بخش 
قابل توجهي از اقتصاد پاكستان ســيطره یافته و هم اكنون به دنبال 
شراكتي استراتژیك با ایران است. به عبارت دیگر، هند براي تحكيم 
موقعيت خود در افغانستان، مقابل تهدید فزاینده چين و پاكستان، 
هيچ گزینه بهتري از تعامل با تهران پيــش روي خود ندارد و بر این 
اساس، ناچار اســت از تحریم هاي آمریكا عليه این كشور عبور كند. 
به این ترتيب، چشم انداز هند در پرونده افغانستان مي تواند فرصتي 
استثنایي در اختيار تهران كه در محاصره تحریم هاي آمریكا گرفتار 
است نيز قرار دهد. این در حالي اســت كه ایران تاكنون براي حفظ 
امنيت مرزهاي شرقي خود و زمينه سازي  به منظور تعامل با حاكمان 
جدید افغانستان، عملكردي مشابه روسيه از خود به نمایش گذاشته 
است؛ امتناع از مداخله و هشدار درباره ناامني. نتایج مثبت این رویكرد 
نيز به فاصله چند روز از قدرت گرفتن طالبان نمایان شــده است: از 
سرگيري صادرات انرژي و مشتقات نفتي ایران به افغانستان در مقابل 
كاهش عوارض و ماليات هاي گمركي بر محصوالت این كشور. البته 
سياست همكاري با طالبان در ازاي مرزهاي امن، دستاورد دیگري نيز 
به همراه داشته است: ثبات و عدم وقوع درگيري ميان اقليت شيعي 
هزاره با گروه طالبان، به گونه اي كه پيش بيني مي شــود این اقليت 
افغانستاني نيز سياستي مانند شبه نظاميان تحت امر ژنرال دوستم 

در مرزهاي تاجيكستان و ازبكستان داشته باشد.
باید پذیرفت كه درها به روي حمایت خارجــي از هرگونه مقاومت 
داخلي در افغانستان مقابل طالبان بسته شده است. به عبارت دیگر، 
هيچ گزینه دیگري غير از گفت وگو با این گروه و كمك به تشــكيل 
دولتي كه از سوي جامعه جهاني و یا دست كم كشورهاي منطقه به 
رسميت شناخته شود، وجود ندارد و این نقطه، بابي براي اعمال نفوذ 
چين، روسيه، ایران، پاكستان، كشــورهاي آسياي ميانه و شاید در 

آینده، تركيه و هند در مسائل داخلي افغانستان خواهد بود.
افغانســتان طي یك دهه آینده، یكي از كانوني تریــن نقاط جهان براي 
تمركز قدرت هاي منطقه اي و بين المللي است. بر این اساس، بسياري از 
واقعيت هاي ژئوپليتيك و اقتصادي جهان در پرونده افغانستان، همزمان 
با عقب نشيني هاي آمریكا و پيشروي هاي فزاینده چين و روسيه به تدریج 
تغيير مي كند و تمامي كشــورهاي جهان ناچار هستند چشم اندازهاي 
سياسي، اقتصادي و امنيتي خود را براساس این تغييرات بازتعریف كنند. 
بدون شك یكي از این كشورها هند است؛ قدرتي آسيایي كه پس از خروج 
آمریكا از افغانستان باید در سياست هاي خود نسبت به خليج فارس، ایران 
و شاید حتي پاكســتان بازنگري كرده و طرحي نو در اندازد. بازتعریف 
سياست هاي هند نسبت به پرونده افغانستان و آسياي ميانه، سهم بزرگي 

در تعيين آینده سياسي-اقتصادي آسيا خواهد داشت.
منبع: العربي الجدید

مال برادر؛ فاتح كابل
6روز پس از سقوط كابل، عبدالغني برادر، معروف به »مال 
برادر آخند«، فاتحانه وارد پايتخت افغانستان شد؛ جايي 
كه 2۰سال قبل جانش را برداشته و همراه ديگر رهبران 
طالبان از آن گريخته بود. او اكنون محتمل ترين گزينه 
گروه طالبان براي هدايت حكومتي است كه قرار است 
به زودي پايه گذاري شــود؛ حكومتي كــه آن را امارت 
اسالمي افغانستان مي خوانند. خط سرگذشت مالبرادر، 
درست همان خط سرنوشت طالبان از بدو تاسيس است. 
او در دهه۱99۰ ميالدي، در جنگ داخلي افغانســتان با 
ديگــر قوميت هاي افغان جنگيد؛ ســپس در حكومت 
طالبان حضور پيدا كرد و بعد از سقوط طالبان، طي 2دهه 
با آمريكا و هم پيمانانش درگير جنگ شد. مالبرادر تنها 
بازمانده حلقه نخســتين رهبران ارشد طالبان است. او 
در سال۱968 در واليت پشــتون نشين اروزگان به دنيا 
آمد. مثل ديگر رهبران طالبــان، مالبرادر ابتدا در خط 
نيروهاي مجاهد در برابر ارتش سرخ شوروي مي جنگيد. 
آن زمان، مجاهدين افغان از حمايت ســازمان ســيا و 
سازمان امنيت ارتش پاكستان موسوم به آي اس آي بهره 
مي بردند. يك دهه اشغال خاك افغانستان در سال۱989 
با شكست نيروهاي شوروي و خروج آنها به پايان رسيد. 
در دهه۱99۰، افغانستان درگير يك جنگ خونبار داخلي 
شد. همان گروه هايي كه شوروي را بيرون كرده بودند، 
حاال عليه يكديگر وارد جنگ شــدند. در سال۱994، 
مال برادر در كنار فرمانده خود يعني مالعمر قرار گرفت 
و جنبش طالبان را بنا نهاد. تفســير سختگيرانه اي كه 
مالعمر و اطرافيانش از دين اسالم ارائه مي دادند، خيلي 
زود آنها را از ديگر گروه هاي مذهبي و قومي داخلي در 
افغانستان جدا كرد. عبدالغني طي 2سال بعد، پا به پاي 
مالعمر در جنگ داخلي افغانستان جنگيد تا در نهايت 
گروه طالبان موفق شد كابل را فتح كند و تشكيل حكومت 
دهد؛ حكومتي كه ۵سال بعد در جريان يورش نيروهاي 
آمريكايي به افغانستان به زير كشيده شد. مالبرادر طي 
ســال هاي حكومت طالبان، برخالف ديگران، در كابل 
نماند و راهي قندهار شد. او وارد سيستم حكومت طالبان 
نشد. قندهار در منطقه پشتون نشين جنوب افغانستان 
پايتخت معنوي طالبان به شــمار مي رفت. پس از حمله 
آمريكا به افغانســتان، مالبرادر و ديگر رهبران طالبان 
به پاكستان گريختند. گفته مي شود مالعمر را مالبرادر 
سوار بر موتورسيكلت نجات داد و در مناطق مرزي ميان 
افغانستان و پاكستان مخفي كرد. آنها پس از چندي در 
مناطق قبايلي شمال پاكستان نيروهاي خود را بار ديگر 
ســازماندهي كردند و حمالت بسياري را عليه نيروهاي 
خارجي مستقر در افغانستان ترتيب دادند. در سال2۰۱۰، 
مالبرادر در عملياتي مشترك ميان نيروهاي ويژه سازمان 
سيا و نيروهاي ضدتروريسم پاكستاني در كراچي دستگير 
شد. همان زمان گفته مي شد كه او درگير مذاكره با دولت 
افغانستان به رياســت حامد كرزي براي پايان دادن به 
جنگ و آغاز روند سازش است. كرزي بعدها در گفت وگو با 
خبرگزاري آسوشيتدپرس تأييد كرد كه براي پايان دادن 
به درگيري هاي خونين و فرسايشي افغانستان، مذاكراتي 
را با مالبرادر آغاز كرده بود. كــرزي در همان مصاحبه 
مي گويد كــه 2بار از آمريكايي ها و پاكســتاني ها براي 
آزادي مالبرادر درخواست كرده بود اما هر بار به در بسته 
خورد. آن زمان، آمريكايي ها خود را پيروز يك دهه نبرد 
با طالبان مي دانستند و تصور مي كردند مي توانند يك بار 
براي هميشه با اســتفاده از ابزار نظامي از شر اين گروه 
خالص شوند. پاكستاني ها هم مخالف هر روند سياسي 
در افغانستان بودند كه بدون حضور و نظر آنها انجام شود. 
حامد كرزي اكنون بار ديگــر در روند مذاكرات صلح در 
افغانستان دخيل است و احتماال به زودي بار ديگر براي 
گفت وگوهاي مشابه رودرروي مالبرادر بنشيند. حذف 
مالبرادر از هرم رهبري طالبان، فضا را براي قدرت گرفتن 
چهره هاي تندروی اين گروه آماده كرد. پاكســتاني ها 
8سال بعد او را به درخواست دوستان آمريكايي شان آزاد 
كردند. طالبان بخش هاي وسيعي از خاك افغانستان را 
تصرف كرده بود و آمريكا به دنبال فرمولي براي خروج بود. 
عبدالغني برادر از زندان آزاد شد تا بار ديگر باب مذاكرات 
باز شود. او اين بار به عنوان معاون مالهبت اهلل آخوندزاده 
فعاليت مي كرد. مالهبت اهلل پس از مرگ مالعمر به رهبري 
طالبان رسيد. مالبرادر اما همچنان براي نيروهاي طالبان 
چهره اي اثرگذار و كاريزماتيك بود. ســفر او به دوحه و 
حضورش در گفت وگوهاي صلح با آمريكا، جان  تازه اي 
به مذاكرات داد. امضاي تاريخي او پاي توافقنامه اي كه در 
نهايت به پايان 2۰سال حضور نظامي آمريكا در افغانستان 
منجر شد. او اكنون در آســتانه انتصاب به عنوان رئيس 

دولت اسالمي طالبان در پايتخت افغانستان قرار دارد.

حازم عياد
تحليلگر اردني

حمله حوثی ها به پايگاه هوايی نيروهای ائتالف

در حمله موشــكي حوثی ها به یك پایگاه هوایی نيروهای ائتالف تحت رهبری عربستان در 
جنوب غربی یمن  دست كم 30 سرباز كشته شــدند.  به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از 
محمد النقيب، ســخنگوی نيروهای مستقر در جنوب یمن، حوثی  ها با اســتفاده از پهپاد و 
موشك های بالستيك به پایگاه العند حمله كرده اند. به گفته او در این حمالت 60 نفر زخمی 

شده اند.
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انرژي ها هــم وقتي برق مهدياگلمحمدي حتــي بيش فعال ها و پر 
قطع شــده و ناگهان همه جا تاريك مي شود از جايشان 
جمــب نمي خورند. خيلــي بــا دل و جرأت باشــند 
كورمال كورمال با دست هايي باز، پي چيزي مي گردند تا 
به واسطه آن مكان خود را حدس زده  و به جايي نخورند. 
اما اينكه در تاريكي محض، بتواني همپاي يك دونده دوي 
100متر المپيك بدوي دل شير مي خواهد. در پارالمپيك 
اما اين اتفاق افتاد. دونده هايي كه دنيا برايشــان كامال 
تاريك اســت و فقط به واســطه بندي كه در دست يك 
دونده دوي 100متر است، چون باد مي دوند. تمرين هاي 
آنها طاقت فرساست. كاش آمار زمين خوردن هايشان در 

حين تمرين را مي دانستيم تا حساب كنيم، چندبار دست 
روي زمين گذاشته و بلند شــده اند. بعد اين آمار ها را با 
ترس  از زمين خوردن خودمان مقايســه مي كرديم كه 
نتيجه آن  درس ها و عبرت هاي فراواني به همراه داشت. از 
مقايسه با خود كه بگذريم، يكي ديگر از راز هاي موفقيت 
آنها اعتماد است. مربي ديويد بروان، سريع ترين نابيناي 
جهان مي گويد:  آنها به همپاي شان شك نمي كنند، بند را 
مي گيرند اعتماد مي كنند و مي دوند. نتيجه اين اعتماد در 
خور توجه اســت. براي نمونه درحالي كه بسياري براي 
سلفي گرفتن با يوســين بولت قهرمان 6دوره مسابقات 
جهاني ساعت ها در صف مي ايستند ترزين ها گويلهرمينا 
قهرمان پارالمپيك برزيل در كنار او تمام مسير مسابقه را 

دويد. حاال او مي تواند در كتاب خاطراتش از يوزپلنگاني 
كه با او دويده اند بنويسد.

باقــي ورزشــكار هاي پارالمپيــك هم در جــاي خود 
حرفي براي گفتن دارند. همين چنــد روز پيش بود كه 
جريد كليفورد، قهرمان پارالمپيــك جهان بدون اينكه 
متوجه شود، يكي از ركورد هاي رشته ماراتن را جابه جا 
كرد. اين ورزشكار 22ســاله درحالي كه بسياري از ما با 
بدني كامال سالم سال هاســت ندويده ايم، 36كيلومتر را 
از هر توان ياب ديگري ســريع تر مي دود. به طور خالصه 
شايد بتوان گفت؛ پيام پارالمپيك اين است كه كاستي ها 
براي نرسيدن به هدف، دليل مناسبي نيستند؛ بايد جاي 

ديگري دنبال دليل بگرديم.

دويدن در تاريكي

در خانه قرنطينه شده اند و براي تهيه دارو با مشكل فاطمهعباسي خيلي از ما اين روزها كه بسياري از بيماران كرونايي 
رفت وآمد به داروخانه ها مواجه اند، به اين فكر كرده ايم كه اي كاش مي شد دارو را 
هم، مانند بسياري از كاالهاي ديگر به صورت آنالين تهيه كرد تا افراد مبتال كمتر 
مجبور باشند در بين مردم تردد كنند و نياز به داروي خود را از اين طريق برآورده 

كنند.
 اما اين امكان هنــوز به وجود نيامده و براســاس آيين نامه ســازمان غذا و دارو، 
داروخانه هاي آنالين و داراي مجوز فروش اينترنتي، صرفا مجاز به فروش كاالهاي 
بهداشتي، آرايشي و مكمل هاي تغذيه اي، شيرخشــك، فراورده هاي طبيعي و 
سنتي و ملزومات مصرفي پزشكي هستند و غيراز اين موارد اجازه فروش دارو هاي 

ديگر را ندارند. 
البته مدتي است كه دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي در حال جمع شدن است 
و عالوه بر آن نسخه هاي الكترونيكي هم جايگزين نسخه هاي كاغذي شده اند كه 
گام مثبتي در جهت حذف كاغذبازي بوده است. اما اين طرح نيز هنوز با مشكالتي 
مواجه است ازجمله اينكه پزشكان جهادي كه به شهرها و استان هاي ديگر مي روند 
فقط مي توانند تعداد محدودي نسخه بنويسند و در شهري كه مجوز نظام پزشكي 

گرفته اند مجاز به كار مداوم هستند.
 حذف دفترچه هاي بيمــه نيز فعال تنها بــراي بيمه تاميــن اجتماعي در حال 
اجراســت و افراد با بيمه هاي ديگر اين امكان را ندارنــد و بايد همچنان همراه با 
دفترچه به پزشــك يا داروخانه مراجعه كنند. اين در حالي اســت كه با رفع اين 
مشكالت و يكپارچه سازي  نظام سالمت بسياري از معضالت پزشكان و بيماران 
برطرف مي شــود. همچنين صف هاي طوالني و ازدحام جمعيت به خصوص در 
داروخانه ها كه مي تواند منجر به بحران هاي بزرگ تر كرونا شود نيز با دادن مجوز به 

داروخانه هاي آنالين تنها با يك مديريت صحيح برچيده خواهد شد.

دوای برخط
مسابقات اربابان سالح از چارچوب رقابت های ارتش های جهان  با رقابت تيم های ايران و ويتنام، روسيه و ازبکستان در شاهين 

شهر اصفهان و در ماده پرتاب راکت انداز کاتيوشا برگزار شد.  اول آخر

كرونا، از آن ميهمان هاي ناخوانده ناخوشايند است كه اين  روزها، در شهر دنبال خانه هاي فتح نشده مي گردد. بعد از شيدااعتماد
يك سال و خرده اي كه كرونا به جان جهان افتاده، به نظر مي آيد بايد به وجودش 

عادت كرده باشيم اما نه، عادت نكرده ايم.
با آمدنش اول ترس مي آيد و بعد همه  چيز در خانه شكل واقعي خودش را از دست 
مي دهد. ما خوب از خودمان مراقبت كرديم كه تمام اين مدت از آسيبش در امان 
بوديم اما دقايقي غفلت، تمام زحمات را بر باد داد و باالخره اين ميهمان شــوم به 
خانه مان آمد. بيماري موذي، خانه را از شــكل واقعي خودش خارج كرد. اتاق ها، 
بوي شربت سرفه گرفتند. آشــفتگي توي تمام لحظه ها جا گرفت و آن اضطرابي 
كه مثل احساسي مگو از آن حرف نمي زنيم آمد نشست روي اثاثيه، روي پرده ها، 

روي تمام ظرف هاي نشسته. به خانه نگاه مي كردم و منتظر آن احساس آرامش 
بودم، آن احساسي كه مي گويد بين اين ديوارها از همه جاي جهان امن تر است و 
هيچ اتفاق بدي هرگز اينجا ســراغت نمي آيد. خانه اما خانه هميشگي نبود. خانه 
آينه تب و آشفتگي و سرفه ها شده بود. كار چنداني از دست خانه برنمي آمد. رفتيم 
پيش پزشك. با كيسه داروهايمان برگشــتيم و پناه برديم به خانه. حاال همه  چيز 
به نظر آرام تر مي رســيد. مانده بود چك كردن عددهاي روي تب سنج و شمارش 

نفس هاي بي تاب و انتظار.
خانه، همانطور كه داشــت احاطه مــان مي كرد زمزمه كرد: »همه  چيز درســت 
مي شود« و پرده ها را با باد رقصاند تا چشــم هاي خسته ما كم كم به خواب بروند. 

اضطراب داشت از پنجره هاي باز مي رفت بيرون و خانه دوباره داشت مي شد پناه.

بينوايان
 

من ژان والژان هســتم. يك محكوم. 19ســال 
زنداني بودم. 4 روز پيش آزاد شــدم و امروز 12 
فرســخ پياده راه آمده ام. از تولون راه افتاده ام و 
مي خواهم به پونتارليه بروم. اما به خاطر گذرنامه 
زردم كه خاص محكومين اســت و بايد آن را به 
شهرداري نشان مي دادم، در هيچ مسافرخانه اي 
راهم ندادند. كســي هم به من جا نــداد. به النه 
سگي پناه بردم. بي شــك آن سگ هم اگر انسان 
بود و مي فهميد زنداني ســابقه دار هستم، او هم 
مرا از النه اش بيرون مي كرد. به صحرا رفتم تا زير 
آسمان خدا بخوابم و ستاره ها را ببينم اما ستاره اي 
وجود نداشت. لحظه اي با خود فكر كردم اگر باران 
ببارد، خــدا جلوی باريدنــش را نخواهد گرفت. 
براي همين به شهر آمدم تا دِر خانه اي را بزنم. در 
ميدان شهر، روي تخته سنگي دراز كشيده بودم 
كه پيرزني خانه شما را نشانم داد و گفت در بزنم. 
اينجا مسافرخانه است؟ من پول دارم. در زندان 
پس انداز كرده ام. 109 فرانك و 15 سو مي شود. 
مي توانم هزينه اش را بپردازم. خسته و گرسنه ام. 

مي توانم شب را همين جا بمانم؟

روبان قرمز
 

- امروز روز مباهله اســت آقا داوود، يا تو بر حقي 
يا من. مي بيني، نه دادگاهي هست و نه مردمي، 
محبوبه شاهده و خدا كه اون باال قضاوت مي كنه. 
اگر حق با تو باشه جزاش ميني هست كه ميره زير 
پاي من، ولي اگر تو ناحق باشي آقا داوود... به اين 

دادگاه شك نكن، پاشو بيا.
+ اين ديوونــه  بازيا منو سســت نمي كنه، راهتو 

بكش برو.
- مگه نمي گي اين زمين مقدســه، خب بيا. مگه 
نمي گي هر روز وسوسه زندگي رو خنثي مي كنم، 

خب بيا.

بوك مارك

ديالوگ

حافظ

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشاني داد

که تاب من به جهان طره فالني داد

50
میلیون تومان

جدیدترین گزارش بانك 
مركزی از متوسط قیمت 

مسكن در مناطق مختلف 
تهران حاكی از تفاوت 

۵۰ میلیون تومانی میانگین 
قیمت مسكن در 2 منطقه 

یك و ۱۸ تهران است.

4.5
برابر

گران ترین منطقه پایتخت از 
نظر قیمت مسكن، منطقه 
یك با میانگین قیمت هر متر 
۶۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان 
است و ارزان ترین خانه های 

تهران در منطقه ۱۸ با 
میانگین قیمت هر مترمربع 
۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان 

است. به عبارت دیگر، 
میانگین قیمت مسكن در 
منطقه یك تهران حدود 
۴/۵برابر میانگین قیمت 

مسكن در منطقه ۱۸ است.

30
میلیون تومان
این در حالی است كه 

میانگین قیمت مسكن در 
مناطق یك تا ۷ تهران كه در 

دامنه باالی ۳۰میلیون تومان 
در هر مترمربع قرار دارند، 

۴۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان 
است.

عدد خبر

گفتنی ها مان

 از همين اطراف خودمان
 تا مزارشريف

سعيدكيائي
اولي گفت: هنر، مثل مالتي است كه 
الي زندگي بايــد ريخت تا آجرهاي 
زندگي محكم و سفت به هم بچسبند.

دومي گفت: آجرهاي زندگي را بايد 
طوري انتخاب كني كه بناي خانه ات، 

هم مقاوم باشد و هم زيبا.
ـ آجر و مــالت بايد به هــم بيايند؛ 
نمي شود مالت آب آهك را به بلوك 
سيماني زد و توقع داشت ديوار، ديوار 

شود...
ـ آره ديگه، به هم نيان كه نميشه... 
بايد بيان. بايد ماســه سيمان براي 
بلوك زد، براي كاشــي هم چسب. 
ديدي ايــن چســب ايراني ها چه 
كيفيتي داره؟ بخواي بكني بايد ديوار 

رو جا به جا كني باهاش...
ـ آره، الكردار... خيلي خوش مالته. 
آب هم كم مي خواد بزني بهش. تا توي 
كار ننشسته، ميشه جا به جاش كرد، 

ولي واي به روزي كه بشينه.
ـ آره، از هنر مي گفت. چطور يهو. قسم 

خورده بودي نگي كه!
ـ آره، گفتم نمي گم. حاالم 22سال و 
10 ماه و 3روزه هيچ، الم تا كامي ازش 

نگفتم. مي دوني چي شد گفتم؟
ـ نه.

ـ ديشب زود رســيدم خونه. گوشي 
بچه رو گرفتم، رفتم اين كانال ها رو 
نگاه كردم. چه باليي سر افغانستان 
آوردن... ياِد وردستم افتادم. يادته؟ 

اسمش جمعه بود.
ـ آره، خيلي خوش مرام بود. جمعه. 

بچه كجا بود؟
ـ بچه مزارشــريف. هميشه هم، هم 
مزارش رو مي گفت و هم شــريفش 
رو... خيلي با عشق بود. عشق موال بود. 
ياد اون كردم. عجب صدايي داشت. 
عجب پنجه اي. اين رو اون گفته بود...

ـ چي رو؟
ـ همين كه هنر مثل مالت زندگيه.

ـ آها! آره. غروب رو ساختمون نشسته 
باشــي، دم غروب، مگه ميشه دهن 
داشته باشي و آواز نخوني. همه روز رو 

مي شوره مي بره.
ـ بي خبري بد درديه ها؛ درِد بد، همين 

بي خبريه...
ـ كي رفت؟ كجا رفت؟

ـ همين چند وقت قبل هم بود. كار 
مي گرفتيم با هم، خواســتم براش 
زن بگيــرم اينجا بمونــه. گفت نه. 
اون عكســه بود، عكسه كه دراومد 
»جان پدر كجاســتي!؟« بعِد اون 
انگار آتيش گرفت، رفت. فقط برام 
نوشت، وضعم كه خوب شد دعوتت 
مي كنم با عيال بيايين مزار شريف. 

به خرج خودم.
ـ آره، بچه جمع كني بود. ولي آروم 

نداشت... قرار نداشت.
ـ عكسش رو ديدم. بمبه كه تركيده...

ازينجا به بعدش رو گريه كرد.
ـ فردا برات صداش رو ميارم. يه شب 
كه نبودي، با اون ضبط دو كاسته اي 
كه بود، ضبط كرديم صــداش رو... 
»غمــت در نهانخانه دل نشــيند« 

مي خوند.
با خيال صداش خوند.
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بانك مركزي انگلســتان اعالم كرد؛ 
10نقاشــي رنگ روغن و 7تنديس از 
شــخصيت هاي مرتبط با برده داري 
برچيــده خواهــد شــد. مقامــات 
بانك مركزي انگلســتان، اين تصميم 
را در پي اعتراضات گســترده ســال 
2020ميالدي عليــه وجود تنديس  
افراد ذي نفوذ دولتــي و اعيان مرتبط 
با بــرده داري گرفتنــد. به عنوان گام 
نخست، 10پرتره نقاشي رنگ  روغن 
قيمتي از موزه هاي انگلســتان حذف 
شــد. مقامات بانك مركزي انگلستان 
كه قدمت آن به ســال 1694ميالدي 
بازمي گردد تا به حــال اين پرتره ها و 
تنديس هــا را صرفــا داراي ارزش 
هنري ذكــر مي كردنــد. اما جنبش 
جان سياهپوستان  ارزش دارد و باقي 
راهپيمايي هاي اعتراضي، شروع مراحل 
قانوني برچيدن اين آثــار را كليد زد. 
اندرو بيلي، ســخنگوي بانك مركزي 
انگلســتان در اين باره گفت:  ما به نظر 
اكثريت مردم احترام گذاشــتيم و از 
اين پس، ايــن آثار فقــط در اختيار 
پژوهشــگران قــرار مي گيــرد و در 
انظار عمومي خبــري از آنها نخواهد 
بود. دنيل گيلز، صاحــب يكي از اين 
تنديس هــا در ســال 1795ميالدي 

صاحب 5هزار برده بوده است.

 برچيدن 
نشان اعيان

گرينويچ

نئو داعش  
اثر آندره کاريليو

آخر مصور

ويكتورهوگو

ابراهيمحاتميكيا

خانه آلوده به پاندمي



پیشخوان خزان زده 
مطبوعات در استان ها
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 خانه ای
  برای کارآفرینی

 و خالقیت 
4

 »شیرازان« 
 الگوی توسعه روستایی

 در اصفهان

اجرای موفق طرح هادی در »شیرازان« 
از توابع شهرستان اردستان، زمینه ساز 

مهاجرت معکوس به این روستا شده است

خانه استارتاپ کرج موفق شده در5سال 
اخیر در مسیر ایجاد اشتغال تاب آور و توسعه 

اقتصادشهری گام های موثری بردارد

3,2
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پیشخوان خزان زده 
مطبوعات در استان ها

از گذشته های دور یکی از مراکز توزیع و ارائه نشریات کشور، دکه های مطبوعاتی هســتند. دکه داران ازجمله فعاالن عرصه مطبوعات 
به شمار می روند که تاکنون کم تر موردتوجه قرارگرفته اند و البته با مشکالت زیادی هم دست و پنجه نرم می کنند و معموال گالیه هایشان در 
مطبوعاتی که خودشان توزیع کننده اش به حساب می آیند، منعکس نمی شود. حاال دیگر در دکه ها می توان انواع تنقالت، دخانیات، چای و 
قهوه و حتی انواع اسباب بازی را در کنار روزنامه ها و مجالت سراسری و استانی دید. دراین میان همه گیری ویروس کرونا مشکالت دکه داران 
را جدی تر از گذشته نمایان کرده و عمال به تهدیدی برای معیشت آنها تبدیل شده است. همشهری در پرونده ویژه ای مشکالت دکه های 
مطبوعاتی موجود دراستان های مختلف کشور را مورد بررسی قرار داده و ضمن معرفی تعدادی از پیشکسوتان این عرصه، وضعیت کنونی 

عرضه نشریات و دالیل کاهش تیراژ آنها در سال های اخیر را با توجه به تحوالت روز، از زاویه دید دکه داران رصد کرده است. 

چهارمحال وبختیاری
 فضای مجازی در رکود فعالیت دکه های روزنامه فروشی چهارمحال و بختیاری 
تأثیر به سزایی داشته است، به طوری که از 13دکه روزنامه فروشی در مرکز این 
استان، برخی با رکود شدید مواجه اند و با چندمنظوره کردن این دکه ها ازجمله با 
فروش برخی مواد خوراکی کسب روزی می کنند. به گفته رئیس سازمان مشاغل 
شهرداری شهرکرد، بسیاری از دکه داران در سال های اخیر درخواست جابه جایی 
یا چندمنظوره کردن دکه ها را داشــته اند، چراکه درآمد آنها از روزنامه فروشی 
بسیار ناچیز اســت و جوابگوی کرایه این دکه ها نیست. »حسن رییسی« یکی 
از دکه داران باسابقه شهرکرد اســت که اعتقاد دارد پیش از همه گیری ویروس 
کرونا کار بسیاری از دکه های روزنامه فروشی تمام شده بود، چراکه فضای مجازی 
نقش زیادی در کاهش فروش روزنامه ها و مجله ها داشت و بسیاری از دکه داران 
نمی توانستند کرایه خود را پرداخت کنند و به تعطیلی کشیده شدند یا اینکه در 

کنار روزنامه به فروش دیگر محصوالت پرداختند. 
 

كرمان
 دکه هاي روزنامه فروشی کرمان که روزگاري صف مشتریان اول صبح را به خود 
دیده بود، حاال با وجود کرونا مشتریان انگشت شــماری دارند و باید مجله هاي 
پرمخاطب که ماه ها یا سال ها در دکه ها خاك خورده اند را باعنوان »مجله باطله 
سه عددي« با یك دهم قیمت به فروش برسانند. اما دراین میان برخی سودجویان 
کاســبي پر رونقي به راه انداخته اند و بازار خرید و فروش کاغذ باطله داغ است. 
تیراژ باالیي از روزنامه ها قبل از نشستن روي گیشه ها و پیش از اینکه خطي از آنها 
خوانده شود، به دست دالالن کاغذ باطله مي رسد و با قیمت هاي باال به مغازه داران 
مرغ و ماهي فروشي، سبزي فروشي ها، کارواش، رنگرزي ها و ... فروخته مي شود. 

آذربایجان غربی
 آذربایجان غربی یکی از استان های برتر در زمینه تعداد دکه های مطبوعاتی به 
نسبت جمعیت است، اما تعداد این دکه ها مرتبا درحال کاهش است؛ درحالی که 
در سال13۹۵ تعداد دکه های مطبوعاتی استان درحدود۲1۰دکه بود، اکنون این 
رقم درحال حاضر با تعطیلی تعدادی از این دکه ها، به حدود 18۰مورد رسیده که 
حدود ۶۰دکه در ارومیه فعال است. قدیمی ترین دکه های مطبوعاتی این شهر در 
میدان شهرداری و اطراف بازار قدیمی ارومیه فعالیت می کنند که در سال های 
گذشته بیشتر به فروش نشریات مشغول بودند، اما اکنون بخش زیادی از درآمد 
این دکه ها از فروش ســیگار و تنقالت تأمین می شود. به گفته برخی دکه داران، 
فروش روزنامه و نشریه برای آنان هیچ ســودی ندارد و حتی کفاف اجاره پایین 
دکه را هم نمی دهد. این درحالی است که با گسترش نشریات الکترونیك، فروش 
رســانه های مکتوب کاهش چشمگیری داشــته و اداره ها بیشترین خریداران 
نشریات هستند. همچنین با کاهش آگهی ها که منبع اصلی درآمد نشریات محلی 
را تشکیل می دهند، انتشار منظم این نشریات و همچنین تیراژشان به یك سوم 

1۰سال گذشته رسیده است.

هرمزگان
درحال حاضر کم تــر از 3۰دکه مطبوعاتــی در هرمزگان فعالند کــه همه آنها در 
بندرعباس قرار دارند و شهرستان های دیگر استان فاقد کیوسك مطبوعاتی هستند. 

عالوه بر کم توجهی و همراهی نکردن مسئوالن مربوط در توزیع محصوالت 
مطبوعاتی، می توان گرانی کاغــذ و همه گیری ویروس کرونا را نیز 

در رکود فعالیت دکه داران در اســتان موثر دانست. »عباس 
الری زاده« یکی از روزنامه فروشان باسابقه بندرعباس 

است که روزنامه فروشــی را از مغازه ای در میدان 
قدس این شهر آغاز کرد و در روزگاری که مردم 

تنها ازطریق روزنامه اخبار جهان را دریافت 
می کردند، ایــن مغــازه پایگاهی برای 

جوانان و افراد سالمند بود تا روزنامه ها 
و مجالت را تهیه کنند. وی 3۰سال 
دراین مــکان جوانی خود را صرف 
فــروش روزنامه، مجلــه و اقالم 
فرهنگی کرد و به دلیل عالقه اش 
در رشته ارتباطات به تحصیل 
پرداخــت و اکنــون مدرك 
کارشناسی این رشته را دارد. 
همچنین بیــش از 8۰درصد 
از نشــریات کشــوری در 
بندرعباس ازسوی الری زاده 

توزیع می شود.

آذربایجان شرقی
نخستین دکه های مطبوعاتی آذربایجان شرقی ۲دکه در بازار و خیابان فردوسی 
تقاطع »تربیت« تبریز بودند که در اوایل دهه 131۰شمسی راه اندازی شدند. از 
آن پس تعداد دکه ها بیشتر شد و در دیگر شهرهای استان نیز فروش مطبوعات 
رونق گرفت. در اوایل دهه۷۰شمسی این دکه ها در استان به بیش از3۰۰مورد 
رسید، اما با گسترش فضای مجازی، هر روز از  آنها کاسته شد و حاال به ۲۰۵دکه 
رسیده که ۷۵مورد آن در تبریز فعال اســت. این دکه ها معموال 3۰تا۵۰عنوان 
نشریه و روزنامه می فروشند، اما باتوجه به تیراژ پایین روزنامه های محلی، فروش 
این دکه ها نیز بسیار کم و به طور میانگین، روزانه ۲۰۰تا3۰۰جلد است. دراین 
میان برخی دکه داران اقدام به توزیع نشریات با موتور یا دوچرخه هم می کنند، 
اما با کاهش تعداد مشتریان مشترك شده، کار آنان هم از سکه افتاده است. بیشتر 
دکه داران تبریزی درآمد ثابتی ندارند و مجبور به فروش چای، سیگار و تنقالت 

هستند و بخش زیادی از نشریه ها برگشت داده می شود. 

كردستان
 در استان کردســتان ســنندج 3۹دکه، ســقز ۵دکه، دیواندره ۲دکه و بیجار 
هم ۲دکه مطبوعاتی فعال دارند و تعداد این دکه هــا در کامیاران به 4دکه، در 
مریوان به ۷دکه، درقروه به 4دکه و در دهگالن  به4دکه می رسد و بانه و موچش 
هرکدام، یك دکه مطبوعاتی دارند. در ســروآباد هم 1۰سالی می شود که دکه 
روزنامه فروشــی ندارد. این درحالی است که ســاماندهی دکه های مطبوعاتی 
به تنهایی از عهده اداره فرهنگ و ارشاداسالمی خارج است و دکه داران کردستانی 
معتقدند دیگر دستگاه های متولی ازجمله مدیریت شهری نیز باید آنها را دراین 
مســیر همراهی کنند. درچنین شــرایطی اما وجود متولیان متعــدد در اداره 
دکه های مطبوعاتی، به مشکلی اساسی برای ساماندهی آنها تبدیل شده است، 
چراکه بســیاری از دکه داران، صاحبان اصلی نیســتند و با اجاره این دکه ها به  
امرارمعاش می پردازند. نداشــتن بیمه و اســتقبال نکردن مردم از مطبوعات، 
مهم ترین دلیــل تغییر رویه دکه های مطبوعاتی اســت و دکــه داران در کنار 
مطبوعات و روزنامه ها، موادغذایی، سیگار و تنقالت نیز می فروشند. همچنین 
قدیمی ترین دکه های مطبوعاتی کردستان در خیابان فردوسی، آزادی و آبیدر 

واقع شده اند.  

خراسان رضوی
 درحال حاضر ۲۰۰دکــه مطبوعاتی در مشــهد وجود دارد، امــا این آمار در 
سایر شهرهای استان بسیار کم اســت و درمجموع تعداد دکه های مطبوعاتی 
خراســان رضوی از 3۰۰ تا 3۵۰عدد بیشتر نمی شــود. این درحالی است که 
تیراژ روزنامه ها نســبت به سال گذشــته حدود ۶۰ یا ۷۰درصد کاهش یافته 
و گرانی نشریات و مشــکالت اقتصادی هم ســبب کاهش رغبت مردم برای 
خرید نشریات شده است.ازسوی دیگر بیشــتر مردم ازطریق فضای مجازی به 
مطبوعات دسترسی دارند و کم تر به سراغ نشریات کاغذی می روند.  »محمود 
و احمد یادگاری« دو برادر مشــهدی هستند که از ســن 1۵سالگی و به مدت 
۵۵سال است که به فروش جراید مشغول هستند. در گذشته در مشهد ۲مغازه 
مطبوعات فروشــی وجود داشــت و بقیه به صورت 
دکه هایی سر چهارراه ها نشریات 

را عرضه می کردند.

همدان
اســتان همــدان 3۲دکه 
مطبوعاتــی دارد وهیچ یــك از 
شهرســتان هایش بدون دکه نیســتند. اگرچه 
گسترش فضای مجازی از میزان خرید نشریات کاســته، اما باید به تعداد این 
دکه ها، که به نســبت جمعیت همدان کم اســت، اضافه کرد تا دسترســی به 
نشریات مکتوب و رغبت به مطالعه بیشتر شود. درچنین شرایطی هنوز برخی 
نشریات عالقه مندان خاص خود را دارند و شهروندان هنوز به دریافت اشتراك 
روزنامه ها پایبند هستند. براساس مطالعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات 
وزارت فرهنگ و ارشاد، در سال گذشته حدود ۲۵درصد از شهروندان همدانی 
اعالم کرده اند روزنامه و مجله می خوانند. 4۲درصد گروه اول نشریات را به صورت 
الکترونیك می خوانند و ۵8درصد نیز ترجیح می دهند روزنامه کاغذی مطالعه 
کنند. از آن جاکه مجوز برپایی دکه مطبوعاتی ازسوی شهرداری صادر می شود 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد صرفا مجوز توزیع صادر می کند، طی کردن مراحل 
اداری برای دریافت مجوزها دشوار اســت و درصورت تسهیل صدور مجوزها، 
می توان به افزایــش تعداد دکه های مطبوعاتی امیدوار بود. »پورانجالســی«، 
»یزدانی« و »نراقی« از قدیمی ترین دکه داران همدان هســتند، اما »عزیزآقا 
طریقت یاب« به عنوان قدیمی ترین روزنامه فروش همدان محســوب می شود 
که بزرگداشــت او در هفته خبرنگار امسال توســط یکی از نشریات خصوصی 

برگزار شد.

قم
چند سال قبل ۲1دکه مطبوعاتی فعال در شهر قم وجود داشت 

و برای 4۰دکه دیگر نیز جانمایی شــده بود، اما نه تنها هیچ 
دکه ای دراین شهر اضافه نشــده، بلکه دکه های موجود 

نیز هرسال کم تر شده اند. درحال حاضر ۲شهرستان 
کهك و جعفرآباد و شهرهای سفلچگان، قنوات 

و دستجرد کیوسك مطبوعاتی ندارند و تنها 
شهر قم اســت که کم تر از 1۰کیوسك 

مطبوعاتی دارد و البتــه تعدادی از 
آنها هم فعال نیستند. یکی از دالیل 

این موضوع، به مزایده گذاشــتن دکه ها 
ازسوی شهرداری اســت. دکه های موجود 

در ورودی شــهر و مکان های پرتردد هم به دلیل 
باالبودن اجاره ها، به سوپرمارکت های کوچك تبدیل 

شــده اند. هیچ یك از دکه هــای مطبوعاتــی در قم تنها 
به عرضه نشــریات اختصــاص ندارند، چراکــه کاهش اقبال 

شــهروندان به روزنامه خوانی و افت تیراژ رسانه های چاپی، سبب 
شــده درآمد دکه داران کاهش یابد، به گونه ای که اگر ســیگار و اقالم 

خوراکی دراین دکه ها عرضه نشود، درآمد ناشی از فروش مطبوعات هزینه 
اجاره آنها را تأمین نمی کند. همچنین دکه داران قمی بیمه نیســتند و ازاینکه 
حرفه آنها درحال تغییر کاربری است، نگرانند. روزنامه های محلی نیز تولیدات 
چاپی خود را به صورت رایگان در اداره ها و مجموعه های مختلف توزیع می کنند 

و فروش مطبوعات در دکه ها نزدیك به صفر شده است.

مازندران
مازندران با 1۷روزنامه محلی، پس از تهران دومین اســتان کشــور در تعداد 
روزنامه  های اســتانی اســت و حدود ۶۰هفته نامه نیز مجوز فعالیت دارند که 
این استان را در زمره پرنشــریه ترین استان های کشور قرار می دهد. در چنین 
شرایطی انتظار می رود دکه های مطبوعات استان پویا باشند، اما واقعیت، جور 
دیگری اســت. طی ســال های اخیر به دلیل کاهش فروش و مشکالت شغلی 
مانند نداشتن بیمه و زیان ناشی از فروش نرفتن نشریات، برخی دکه ها تعطیل 
شده اند و بسیاری نیز عمال کاربری خود را به سمت فروش موادغذایی، سیگار، 
کتاب و ارائه خدماتی مانند فتوکپی تغییر داده اند تا درآمدزا شوند. مازندران 
حدود ۵۰دکه مطبوعاتی دارد که بیشــترین آنها به ترتیب در ساری، بابل و 
قائمشهر قرار دارند. دکه های میدان شــهدا، میدان امام خمینی)ره( خیابان 
مازیار، بلوار تبرستان و خیابان فردوسی در ســاری از شاخص ترین دکه های 
مطبوعاتی مرکز استان هســتند. در قائمشــهر نیز برخی باجه ها مانند باجه 
بازارعلی، از مراجع اصلی تهیه نشریات هستند. همچنین میزان فروش نشریات 
دراین باجه ها در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته و حتی در برخی موارد 
به صفر رسیده است. فروش نشــریات محلی نیز در دکه های این استان عمال 

جایگاهی ندارد.

فارس
همه گیری ویروس کرونا و پایین آمدن تیراژ روزنامه ها و نشریات تأثیر 
زیادی بر کسب وکار دکه داران مطبوعاتی درچند سال اخیر داشته است. 
در شیراز اما شــرایط برای دکه داران چندان مناسب نیست و بیشتر 
آنان که مستأجر هســتند، معتقدند چندسالی است ازپس هزینه ها 
برنمی آیند. مستأجران این دکه ها توان پرداخت هزینه ها و اجاره بهارا 
ندارند؛ اجاره بهایی که کم هم نیست و باید با واسطه به مالك اصلی 
پرداخت شــود و جدا از هزینه ناچیزی اســت که با عنوان خدمات 
شهری از مالکان این دکه ها گرفته می شود. بیشتر فعاالن این صنف 
به دلیل نداشتن پس انداز، بیمه نیســتند و آن دسته  ای هم که بیمه 
بودند، به دلیل پرداخت نشدن بیمه شان به زودی با مشکالت جدیدی 
روبه رو خواهند شد. یکی از دکه داران قدیمی شیراز با گالیه از وضعیت 
فعلی می گوید که با گران شــدن روزنامه ها و کاغذ و کم شدن اشتیاق 
مردم به خرید روزنامه، درآمد ما سال به سال کم تر شد، اما بازهم حسرت 
همان روزها را می خوریم. اگر کرونا نکشد، استرس اجاره دکه، اجاره خانه 
و چندین قسط و وام دیگر ما را خواهد کشت، چون با تعرفه 1۰درصدی از 
فروش نشریاتی که تعداد صفحات و تیراژ و فروش شان روزبه روز کم تر می شود، 

نمی شود چرخ زندگی را چرخاند.

اردبیل
در استان اردبیل ۵۷دکه مطبوعاتی وجود دارد که از این تعداد، 1۲دکه 

در شهرستان ها و 4۵دکه نیز در مرکز استان فعال است. البته از دکه های مرکز 
استان ۵دکه دایر مقابل بیمارســتان ها، تنها اقالم بیمارستانی عرضه می کنند. 
برخی شهرستان ها مانند کوثر، نیر، انگوت و سرعین هم دکه مطبوعاتی ندارند 
و شــهروندان برای مطالعه مطبوعات به کتابخانه ها مراجعه می کنند. در چند 
سال اخیر میزان خرید مطبوعات دراستان کم تر شده و با اینکه مطبوعات محلی 

و سراسری کاهش تیراژ داشــته اند، اما حدود ۵۰درصد از همین تعداد هم به 
فروش نمی رود. دکه داران اردبیلی از نبود متولــی و حامی گالیه دارند و 

می گویند که در ســخت ترین شــرایط و با کم ترین درآمد، به عنوان 
آخرین حلقه ارتباط مطبوعات به مــردم انجام وظیفه می کنند، 

اما نه خانه مطبوعات و نه اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
خود را موظف به بیمه و حمایت از این قشــر نمی دانند. 

سال هاســت که دکــه داران اردبیلی برای کســب 
درآمد مجبورنــد غیر از اقــالم مطبوعاتی، به 

فروش انواع مواد خوراکی، ســیگار و... نیز 
بپردازند. از »اروج باغبان رحیمی« در 

منطقه سرچشــمه و »سیدهاشم 
فتوحی« به عنوان قدیمی ترین 

و  توزیع کننــدگان 
دکــه داران اردبیلی 

یاد می شود.

سمنان
اســتان ســمنان ازنظر تعداد دکه های 

مطبوعاتی شرایط مطلوبی ندارد. این موضوع 
طی ۲دهه اخیر بارها به عنوان یکی از چالش های 

فعالیت مطبوعات و توزیع نشــریات سراسری دراین 
اســتان ازســوی فعاالن حوزه رســانه و همچنین برخی 

مســئوالن مرتبط با این حوزه مطرح شده اســت، اما کماکان 
تعداد دکه ها دراین اســتان محدود و به همین دلیل ضریب نفوذ 

نشریات در سمنان پایین است. درحال حاضر حدود 3۰دکه مطبوعاتی 
در استان سمنان وجود دارد که ســهم مرکز استان ازاین تعداد ناچیز است. 

روزنامه خوان های سمنان در روزها و ســال های پرتیراژ مطبوعات کشور، مانند 
دهه 8۰ نیز برای تهیه نشریات دراین استان با مشکل مواجه بودند و اکنون که 
تیراژ نشریات پایین آمده و گرایش به سمت فضای مجازی بیشتر شده است، این 
رکود بیشتر به چشم می آید. کمبود دکه های مطبوعاتی در سمنان سبب شده 

توزیع نشریات در این شهر بزرگ با مشکل مواجه شود.

گلستان
ازمجموع 14شهرستان استان گلستان ۲شهرستان »مراوه تپه« و »گمیشان« 
حتی یك دکه مطبوعاتی هــم ندارند و حتی فروش روزنامه همشــهری در 
مراکز این ۲شهرستان طی ۲سال گذشته در ۲نانوایی انجام می شد. در دیگر 
مراکز شهرســتان ها نیز، به جز گرگان و گنبدکاووس، یك تا ۲دکه مطبوعاتی 
وجود دارد. درچنین شرایطی توزیع برخی نشریات سراسری با 3هزارتیراژ در 
استان طی 3سال گذشته به کم تر از حدود هزارنسخه در روز رسیده است که 
این رقم تنها سهم گرگان و گنبدکاووس می شود. به دلیل اجاره باالی دکه ها 
که معموال در مالکیت شهرداری  هســتند، عموما دکه داران مجبور به فروش 
محصوالت جانبی مانند تنقالت، دخانیات یا تایپ و تکثیر می شوند. دکه »علی 
نقیبی« که دور میدان شهرداری گرگان قرار داشت، تنها دکه استان بود که تا 
آخرین روز کاری، کاالیی جز مطبوعات در پیشخوانش جا نداشت که سرانجام 
به دلیل مشکل مالی گسترده، مجبور به تعطیلی آن شد. همچنین در دکه ای 
قدیمی دور میدان »شــهید قندهاری« یا میدان ترمینال سابق هم »فروزان 
اصف نخعی« روزنامه نگار باسابقه گلستانی حضور داشت که این دکه هم حاال 

تعطیل است.
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البرز
حدود 420کیوســک مطبوعاتی در مناطق مختلف کرج، 

فردیس، کمالشهر، محدوده آسارا و محمدشهر فعالند و با وجود اینکه از سال 
1380 تاکنون مجوز فعالیت به هیچ دکه ای داده نشده، اما این تعداد بیش از 
3برابر میانگین دکه های مطبوعاتی در سایر کالنشهرهای کشور است. هدف 
از فعالیت دکه ها عرضه محصوالت فرهنگی اســت، اما آنها بیشــتر در حوزه 
فروش اقالم خوراکی و ســیگار فعالیت می کنند. سد معبر، مشکل رفت وآمد 
مردم در پیاده روهای مناطق مرکزی شــهر و خیابان ها از معضالت جانمایی 
دکه های کرج اســت، برای اصالح این وضعیت قرار بود از دکه هایی که 
به مغازه تبدیل شــده اند، عوارض چندبرابری دریافت شــود تا کم 
کم شاهد بازگشــت ماهیت واقعی دکه های مطبوعاتی باشیم، 
اما به دلیل مقاومت دکه داران، هنوز شــهرداری نتوانســته 
با آنها مقابله کند. کاهش درآمد ناشــی از افت تیراژ و 
فروش نشریات سراســری و محلی، افزایش کرایه 
چندبرابری ازسوی سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و عدم انعقاد قرارداد اجاره ازسوی 
این سازمان، جابه جایی کیوسک ها و 
جانمایی جدید بــرای آنها بدون 
درنظرگرفتن دسترسی های 
الزم و ... ازجمله معضالت 
فعــاالن ایــن صنف 

است.  

مرکزی
در استان مرکزی آمار دقیقی 
از تعداد دکه هــای مطبوعاتی در 
دست نیســت، چراکه در بسیاری از 
شهرستان ها دکه مطبوعاتی وجود ندارد 
و نشــریات در مغازه ها توزیع می شوند، اما در 
کالنشهر اراک 32کیوســک مطبوعاتی وجود دارد 
که تعدادی از آنها به دلیل کاهش تیراژ نشــریات، فعال 
نیستند. فعال ترین کیوسک های مطبوعاتی اراک در باغ ملی، 
میدان دارایی، ابتدای الهیه، میدان حافظیه، میدان نماز، خیابان 
امام خمینی)ره(، خیابان شهید رجایی و خیابان شهید بهشتی حضور 
دارند و وضعیت دکه های مطبوعاتی اراک درحال تغییر اســت، چرا که 
شهرداری در تالش برای ساماندهی آنهاست. یکی از پیشکسوتان کیوسک های 
مطبوعاتی در اراک آقای »بیات« است که از سال1368 در دکه اش مقابل پاساژ 
ساسان در خیابان شهید بهشتی مشــغول فعالیت است. دکه های زیر پل خیبر 
در خیابان محسنی با مدیریت آقایان »رضایی«، »حقدادی« و »کشمیری« از 
دیگر کیوسک های قدیمی شهر اراک محسوب می شوند. به دلیل کاهش فروش 
روزنامه ها و نشریات، درآمد دکه داران به شــدت افت کرده، عرضه مطبوعات از 
اولویت نخست این افراد خارج شده و فروش سیگار، شارژ تلفن همراه و اغذیه به 

اولویت آنها تبدیل شده است.

قزوین
در قزوین77کیوســک مطبوعاتی فعالند که از این تعــداد، 15دکه در داخل 
این شــهر فعال بوده و صرفا به فروش روزنامه و مجله ها می پردازند. از اواســط 
سال1393 سازمان میادین و تره بار اقدام به یکسان سازی دکه های مطبوعاتی 
در شهر متناسب با مبلمان شهری کرد، با این حال بسیاری از نبود انشعاب آب 
در دکه خود گالیه مندند. برخی هم از باالرفتن قیمت روزنامه ها و مجالت و نیز 
سود کم حاصل از فروش نشــریات گالیه دارند. برخی هم می گویند بسیاری از 
روزنامه ها به دلیل عدم فروش برگشت می خورد و همچنین در گذشته روزنامه ها 
صبح زود به دست شــان می رســید، اما اکنون دیرتر به دست شــان می رسد. 
در قزوین بیشــتر دکه داران بین 100 تا 300هزارتومان به شــهرداری اجاره 
می دهند، اما هزینه اجاره  ای که به مالکان می  دهند، بیش از اینهاســت و حتی 
به ماهی 2تا3میلیون تومان نیز می رسد. از سال گذشته دکه داران توزیع کننده 
مطبوعات در شهر قزوین از تخفیف20درصدی در پرداخت اجاره بها به شهرداری 

برخوردار شدند. 

گیالن
در ســال های گذشــته 

گیالن 350دکه مطبوعاتی 
فعال داشــت که اکنون به حدود 

80دکــه فعــال رسیده اســت. ازایــن 
میان،40دکه تغییر کاربری داده اند و دیگر نشریه 

نمی فروشند، بقیه نیز به فروش انواع بیسکوئیت، تنقالت، سیگار، 
چای و روزنامه مشغولند. در گذشــته دکه داران بابت این تغییر کاربری جریمه 
می شدند، اما اکنون با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی، این فشار از روی آنها 
برداشته شده است. با این وجود دکه داران رشت از بیمه نبودن گالیه مندند و با 
وجود فعالیت چند ساله دراین حرفه، بیشتر آنان بیمه خویش فرما هستند. گران 
بودن اجاره دکه ها به ویژه در مرکز شهر هم قابل توجه است. برخی از دکه داران  
ماهانه3 تا 5میلیون تومان اجاره می دهند و بیشترین درآمدشان هم از فروش 
اقالم سوپرمارکتی است، اما متوســط اجاره دکه ها در مناطق پایین شهر بین 
300تا 500هزارتومان در ماه است. به گفته دکه داران، بیشتر مجالت و نشریات، 
مشترک خانگی دارند یا در کتابفروشی ها بهتر فروخته می شوند. ازسوی دیگر 
گسترش اســتفاده از فضای مجازی و گرانی کاغذ بر کاهش فروش نشریات اثر 

نامطلوبی برجا گذاشته است. 

کرمانشاه
 در اســتان کرمانشــاه 505دکه مطبوعاتی وجود دارد که60دکه تنها روزنامه 
می فروشند، اما بقیه در کنار روزنامه، اقالم دیگری هم عرضه می کنند و مجوز 
فروش آبمیوه در بسته، نوشت افزار، آب معدنی و ســیگار را هم دارند. کرونا و 
تعطیالت متعدد تأثیر زیادی بر کاهش فروش روزنامه ها داشته و نداشتن 
بیمه از دیگر مشــکالت دکه  داران استان کرمانشــاه است. برخی از 
این دکه ها اجاره ای هســتند و باید به شــهرداری کرایه زیادی 
بدهند. ازســوی دیگر هیچ یــک از افرادی کــه در دکه های 
مطبوعاتی کار می کنند بیمه نیستند، درحالی که برخی 
20 تا 30ســال هم ســابقه کار دارند. درآمد برخی 
خوب اســت، اما دکه هایی که در کمربندی ها 
و خیابان هــای فرعی قرار دارنــد، از درآمد 
چندانی برخوردار نیستند. باسابقه ترین 
دکه های مطبوعاتی کرمانشــاه نیز 
در خیابــان مدرس و میــدان آزادی 
فعالیت می کنند. به عنوان مثال »مهدی 
فرسادفر« 44سال است در دکه مطبوعاتی اش 
در خیابان مدرس فعال اســت. همچنین »حسن 
ترابی«37سال، »مجتبی ولیپور«37سال، »خدامراد 
سوری«35ســال، »اصغر سوری«34ســال، »شاه عباس 
رضایی« و »فریبرز ترابی« هریک 32سال است که دراین عرصه 

فعالیت می کنند و از دکه داران قدیمی کرمانشاه هستند.

ایالم
تعداد دکه های مطبوعاتی استان ایالم اکنون بیش از 60عدد است، اما به دلیل 
اینکه این روزها حال وهوای مطبوعات مکتوب خوب نیســت، دکه داران حوزه 
جنوب اســتان که فقط روزنامه می فروختند و از این محــل ارتزاق می کردند، 
بساط بیکاری پهن کرده و در دکه های خود هیچ نشریه ای برای فروش ندارند. 
کرونا هم سبب شد بسیاری از روزهای سال کارشان تعطیل شود و با مشکالت 
اقتصادی زیادی مواجه شوند. استقبال مردم نیز از نشریات و روزنامه های مکتوب 
در ایالم به شدت کاهش پیدا کرده و عمق این فاجعه تاحدی است که برخی از 
دکه داران استان، به ویژه حوزه جنوب استان، کار خود را تعطیل کرده اند و اندک 
نفس های باقی مانده هم به زودی به شماره می افتند. دکه های مطبوعاتی دیگر 
شهرستان ها نیز به سیگارفروشــی و فروش لوازم التحریر تبدیل شده اند. »ایرج 
کرمی«، از دکه داران قدیمی آبدانانی معتقد است که فروش آدامس، پفک، کارت 
شارژ و سیگار در کنار مطبوعات، نوعی بی احترامی به اصحاب قلم و رسانه است. 

خراسانشمالی
باال بودن اجاره دکه های مطبوعاتی یکی از مشکالت بزرگ دکه داران در استان 
خراسان شمالی است. دراین استان حدود 21دکه عرضه مطبوعات وجود دارد و 
در شهرستان بجنورد، مرکز استان، تعداد دکه های مطبوعاتی انگشت شمار است 
و افراد نیز برای ایجاد آن رغبت ندارند، چراکه برای تأسیس یک دکه مطبوعاتی 
باید مراحل زیادی طی شــود و از شــهرداری، نیروی انتظامی، مرکزبهداشت، 
اداره فرهنگ وارشاداسالمی و ... مجوز گرفته شود و درنهایت به دلیل فروش کم 
روزنامه و نشریه، سود چندانی عاید دکه دار نمی شود. مسئول یکی از دکه های 
مطبوعاتی بجنورد می گوید که روزنامه ها هنوز از مشــهد می آید و این موضوع 
سبب می شود از فروش روزنامه سود کمی برای دکه های مطبوعاتی شهرستان 
باقی بماند. مســئوالن دکه های مطبوعاتی از هیچ تسهیالت و حق و حقوقی 

برخوردار نیستند و اجاره های گزافی هم برای این دکه ها پرداخت می شود

اصفهان
در شــهر اصفهان هنوز38  دکه مطبوعاتی فعال هســتند، آن هم به دلیل 
اینکه شــهرداری قراردادهای دکه داران را به صورت تنقالتی و مطبوعاتی 
منعقد می کند تا راه فروش اقالم دیگر برایشان باز باشد؛ درغیراین صورت 
باید کسب وکار خود را تعطیل کنند. این روزها مردم به دلیل دریافت اخبار 
و اطالعات موردنیاز خود از فضای مجازی، دیگــر تمایلی به خرید روزنامه 
ندارند. از گرانی کاغذ و اوضاع نامطلوب اقتصادی مردم و ناشــران گرفته تا 
همه گیری ویروس کرونا، همگی سبب شــدند فروش مطبوعات در دکه ها 

تا 70درصد کاهش یابد. در سال1393 شــهرداری اصفهان 15دکه جدید را 
جانمایی کرد تا در مناطقی که نیاز اســت، دکه های مطبوعاتی ایجاد شود، اما 
با عدم استقبال مردم، 5دکه جمع آوری شد. از قدیمی ترین دکه داران اصفهانی 
می توان از »علیرضا اســکندری« دکــه دار خیابان چهارباغ عباســی و »اکبر 
کاظمی« دکه دار خیابان آمادگاه نام برد که اصلی ترین مشــکل امروزشــان را 
فروش نرفتن روزنامه ها و ســختی امرارمعاش دراین حرفه می دانند و معتقدند 

حتی فروش تنقالت نیز جوابگوی هزینه های آنها نیست.

خراسانجنوبی
 در خراســان جنوبی 
50دکــه  حــدود 
روزنامه فروشی فعالیت 
بیرجنــد،  و  می کننــد 
به عنوان مرکز این اســتان، 
تنها 2دکه روزنامه فروشی دارد 
که از قدیمی ترین کیوســک های 
مطبوعاتی استان هستند. دراین میان 
کیوسک اصلی روزنامه فروشی که در میدان 
اصلی شهر بیرجند فعالیت می کرد نیز به دلیل باال 
بودن اجاره  دکه، به گل فروشی تغییر کاربری داده است. 
وضعیت اقتصادی موجود، گران شدن کاغذ، کم شدن تیراژ نشریات، 
گســترش اســتفاده از فضای مجازی و همه گیری ویــروس کرونا تأثیر 
زیادی بر وضعیت نامناســب اقتصادی کیوســک داران داشــته و درآمد 
این قشر در استان خراســان جنوبی را به حداقل رسانده است. یکی دیگر 
از دالیل کم رونق بودن کیوســک ها، فروش نشریات توســط مغازه ها و 
سوپرمارکت هاست، به طوری که می توان گفت فروشگاه های موادغذایی 
جای کیوســک ها را در فروش مطبوعات گرفته اند. در خراســان جنوبی 
قانون ممنوعیت فروش موادغذایی، ســیگار و... در کیوسک ها با جدیت 
اجرا می شود و همین موضوع سبب شده تا از این کار استقبال نشود. یکی 
دیگر از معضالت فعاالن این عرصه، لغو شــدن یا نبود پروازهای روزانه به 
استان است. دراین شرایط نشریات به موقع به استان نمی رسند و با وجود 
فضای مجازی و اخبار اینترنتی، دیگر کســی از روزنامه  تاریخ گذشــته 

استقبال نمی کند.

زنجان
در اســتان زنجان 8دکه مطبوعاتی وجود دارد که 4دکه در شهر زنجان 
فعال اســت و به دلیل تعداد کم آنها، مطبوعات در سوپرمارکت های این 
شهر نیز عرضه می شود. فعاالن توزیع نشریات و دکه داری زنجان معتقدند 
این روزها با این وضعیت تیراژ و قیمت و همچنین نبود اســتقبال ازسوی 
شــهروندان، دکه داری صرفه اقتصــادی ندارد. همچنین دکــه داران از 
بالتکلیفی میان شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاداسالمی هم گالیه مندند، 
چراکه هیچ حمایتی از دکه داران انجام نمی شــود. مشــکل دیگر، انتقال 
دکه ها از خیابان های پرتردد به مکان هایی اســت که کم تر در دید عموم 
قرار دارد و به ایــن ترتیب مطبوعات حتی از نگاه ســطحی رهگذران نیز 
محرومند. دکه داران معتقدند رســانه ها و مسئوالن مربوط، هنوز فعاالن 
عرصه توزیع نشریات را به عنوان مهم ترین حلقه ارتباطی رسانه ها با مردم 
قبول نکرده اند که نمونه آن را می توان در شرایط همه گیری ویروس کرونا 
و اختصاص واکسن به خبرنگاران و بی توجهی به دکه داران مشاهده کرد. 
دکه داری در شهر زنجان غالبا شــغلی ارثی به حساب و »جعفر پیرجانی« 
از قدیمی ترین های عرصه دکه داری در زنجان بــود که اکنون »مرتضی 

پیرجانی« فرزند وی، این شغل را ادامه می دهد.

کهگیلویهوبویراحمد
استان کهگیلویه وبویراحمد حدود 70دکه مطبوعاتی دارد که از این تعداد 
60 مورد در یاســوج، مرکز استان، فعال هســتند و 5مورد در گچساران، 
2مورد دهدشت و یک مورد نیز در چرام فعالیت می کنند که البته همه شان 
هم مطبوعاتی نیستند. ازحدود 60دکه مطبوعاتی یاسوج 7مورد به توزیع 
نشریات مشغولند و بقیه به فروش تنقالت و ســیگار می پردازند، چراکه 
فروش روزنامه دیگر برایشان سودی ندارد و به ویژه در یک سال اخیر و بعد 
از همه گیری ویروس کرونا، شرایط ســخت تر شده است. روزهای نخست 
همه گیری ویروس کرونا، مردم می ترســیدند به روزنامه دســت بزنند و 
ازسوی دیگر با گســترش فضای مجازی و انتشــار اخبار در این فضا، کار 
روزنامه ها کساد شده و به تبع آن، دکه داران نیز بیکار شدند. بررسی های 
میدانی نشان می دهد کیوسک های مطبوعاتی که فقط به توزیع نشریات 
اشتغال دارند، به صورت میانگین روزی 100هزارتومان هم درآمد ندارند. 
»علی علیزاده«، سرپرســت روزنامه همشهری در یاسوج، از قدیمی ترین 
دکه داران مطبوعاتی در استان کهگیلویه وبویراحمد هم محسوب می شود 

که دکه وی در میدان هفتم تیر یاسوج قرار دارد.

سیستانوبلوچستان
 در سیستان وبلوچستان به دلیل نبود درآمد کافی، کاالی فرهنگی جای چندانی 
در سبد خانوار ندارد. این استان 13شهرستان دارد و به غیر از زاهدان، در هریک 
از شهرستان ها فقط یک دکه دار در زمینه عرضه مطبوعات فعالیت می کند. در 
بیشتر این دکه ها روزانه به تعداد انگشت شمار روزنامه های کثیر االنتشار کشور 
عرضه می شود که همین تعداد هم به سختی به فروش می رسد. در شهر زاهدان 
هم 8دکه مطبوعاتی وجود دارد که ازاین میان، 5کیوسک فعالیت بهتری دارند، 
اما آنها نیز به نسبت، شرایط سختی را سپری می کنند، چراکه استقبال از روزنامه 
به شدت کاهش یافته است و پرتیراژترین روزنامه های کشور با کم ترین تعداد روی 
پیشخوان این دکه ها عرضه می شوند. کیوسک داران زاهدانی معتقدند گسترش 
شبکه های اجتماعی، کمبود کاغذ و متعاقبا گران شدن روزنامه ها وهمه گیری 
ویروس کرونا در یکی دوســال گذشــته، به شــدت به اقتصاد عرضه کنندگان 
مطبوعات استان آسیب زده است و اگر فعالیت های اقتصادی ناچیز جانبی نباشد، 

دیگر نمی توان با فروش مطبوعات روزگار گذراند. 

لرستان
شهرستان خرم آباد 24دکه دارد که 17دکه، فعالیت مطبوعاتی انجام می دهند. 
سایر شهرستان های لرستان نیز از یک تا چند دکه دارند و هیچ شهرستانی بدون 
دکه مطبوعاتی نیست. درست است که فضای مجازی میزان استقبال از نشریات 
کاغذی را کاهش داده، اما قیمت باالی کاغذ و در ادامه، افزایش قیمت نشریات 
نیز در کاهش میزان استقبال از نشــریات کاغذی موثر بوده است. یکی دیگر از 
عوامل موثر در کاهش تیراژ و خرید نشریات کاغذی دراین استان، تولید محتوای 
ضعیف ازسوی نشریات محلی است. لرستان 120نشریه محلی دارد که بیشتر 
آنها به انتشار اخبار اداره ها و نهادهای دولتی می پردازند و شاید بتوان گفت تنها 
10تا 15نشریه به تولید محتوای حرفه ای می پردازند. اگر نشریات به لحاظ مالی 
حمایت شــوند و به تولید محتوای قوی بپردازند، شهروندان نیز از آنها استقبال 
می کنند. دراین میان باید اشاره کرد که خرم آباد یک دکه مطبوعاتی قدیمی در 
میدان مرکزی شهر دارد که سال هاســت به عرضه نشریات کاغذی دراین شهر 

می پردازد.

یزد
   استان یزد پایین ترین سرانه فروش روزنامه را نسبت به استان های همجوار خود 
دارد و تعداد دکه های مطبوعاتی در کل استان هم بیش از  انگشتان یک دست 
نیست. تا سال گذشته 5دکه روزنامه فروشی در مرکز استان فعالیت می کردند، 
اما یکی از آنها به دلیل توسعه بوستان باغ ملی تعطیل شد و بقیه هم به جزعرضه 
روزنامه، در حوزه توزیع موادغذایی و ســیگار نیز فعالیت می کنند. درباره سایر 
شهرهای اســتان نیز باید گفت تنها در مرکز شهرســتان های اردکان و مهریز 
یک دکه فروش روزنامه وجود دارد و در ســایر مراکز شهرستان ها روزنامه ها به 
تعداد محدود تنها در کتابفروشی ها عرضه می شود. با همه گیری ویروس کرونا، 
میزان فروش روزنامه ها در اســتان یزد به صورت چشمگیری کاهش یافته است 
و روزنامه های پرتیراژ تا 50درصد و سایر روزنامه ها نیز تا 90درصد کاهش تیراژ 
داشــته اند. یکی دیگر از دالیل کاهش تیراژ، افزایش قیمت روزنامه ها به دلیل 

افزایش قیمت کاغذ و درنتیجه عدم استقبال مردم از خرید نشریات است. 

خوزستان
استان خوزستان درمجموع 485دکه مطبوعاتی دارد که به گفته دکه داران کار 
و کاسبی شان در سال های اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته کساد شده است. 
شــهر اهواز، به عنوان مرکز اســتان، 200دکه مطبوعاتی دارد که در گذشــته 
همه شان به توزیع مطبوعات سرگرم بودند و حاال از کل آنها حدود 60-70دکه 
توزیع نشریات را انجام می دهند. در آبادان هم 15-16دکه مطبوعاتی فعال بود 
که حاال از این تعداد 4مورد کار توزیع نشــریات را انجام می دهند. بررسی های 
میدانی نشــان می دهد بیشــتر دکه داران، عرضه مطبوعات را رهــا کرده اند، 
چراکه با درنظرگرفتن اجاره ماهانه 4-5میلیون تومانی، فروش نشــریات کفاف 
هزینه هایشان را نمی دهد و به جای آن با فروش سیگار و تنقالت درآمد بهتری 
دارند. »خونباز محمدحسینی« در چهارراه نادری و »رحیم محمدحسینی« در 
میدان شهدای اهواز از قدیمی ترین کیوسک داران خوزستان به حساب می آیند 
و درحالی به فعالیت مشغولند که ســایر دکه داران به دلیل درآمد پایین، انگیزه 

خود را از دست داده اند.

بوشهر
استان بوشهر در شرایط کنونی 138رســانه فعال دارد که ازجمله آنها می توان 
به 3روزنامه، 29هفته نامه و 2ماهنامه اشــاره کرد. در سال های اخیر که شاهد 
گرایش عموم مردم به شبکه های اجتماعی هستیم، جایگاه های عرضه مطبوعات 
در استان بوشــهر هم به محاق رفته اند و اکنون از 10شهرستان استان فقط در 
3شهرســتان، کیوســک فعال مطبوعاتی وجود دارد. از این تعداد، 4کیوسک 
در شهر بوشهر،3کیوســک در برازجان مرکز شهرســتان دشتستان و 
یک کیوســک هم در بندر گنــاوه فعالیت دارند. متأســفانه 
چراغ روزنامه فروشی ها در 7شهرستان دیگر خاموش 
اســت و شــهروندان این نقاط عمال به مجالت و 
نشریات روز کشــور دسترســی ندارند. در 
شهر بوشــهر»چراغچی« ،»هالل بحر« 
و »آرامی«، در برازجــان »خالقی« 
از دکه داران باســابقه محســوب 
می شوند. استقبال نکردن مردم 
از نشــریات، هزینــه باالی 
اجاره بهــا، نبود اشــتراک 
روزنامه هــا، هزینه باالی 
بــرق، ضعف پوشــش 
بیمه ای و نبود پشتوانه 
کســادی  شــغلی، 
کســب وکار فرهنگی 
و نداشــتن درآمــد 
متناســب بــا هزینه 
جــاری زندگــی، از 
مهم ترین دغدغه های 
این روزهای دکه داران 

بوشهری است.
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  دلهره کشاورزان 
کشاورزی از شیروان در استان خراسان شــمالی هستم که می خواستم به گوش مسئوالن 
برسانید که فکری برای کم آبی دراین منطقه بکنند. یکی دو سال پیش بارندگی خوب بود و 
مشکلی در آبیاری مزارع نداشتیم، اما امسال رودخانه ها به شدت کم آب یا بی آب شده است. 
سال ها برای آباد کردن باغ ۲هکتاری خود ســرمایه گذاری کرده ام، اما امسال خشکسالی 
زهرش را ریخت. کشاورزان این منطقه، مشکالت ناشی از کم آبی را به خوبی لمس کرده اند 
و چشم انتظار اتخاذ تدابیر مناسب ازسوی مسئوالن اســتان برای گذر از چنین وضعیتی 

هستند.
رسول دماوندی از شیروان در استان خراسان شمالی

صدای همشهری

خانه استارتاپ شهر کرج، به عنوان نخستین  زهرا اشرف زاده
مرکز پیش شــتاب دهی استارتاپی کشور، از خبرنگار

سال1395 کار خود را آغاز کرد؛ خانه ای که 
هدف از تشــکیل آن ایجاد اشــتغال پایدار و تاب آور در اســتان البرز و توسعه 

اقتصادشهری به کمک استارتاپ ها یا همان کسب وکارهای نوپاست.
 این طرح به همت مدیریت شهری کرج افتتاح و راه اندازی شد که در نوبه خود 
تجربه ای بی نظیر و به عنوان یک مدل موفق در کشــور محسوب می شود؛ خانه 
اســتارتاپ مکانی برای تبدیل »ایده« به »پدیده« و استقرار تیم های استارتاپی 
است و افرادی که ایده دارند، می توانند با تیم های خود در خانه استارتاپ مستقر 
شوند و به مدت چند ماه روی استارتاپ شان به مطالعه و فعالیت بپردازند، همچنین 
در رویدادهای مختلف شرکت کنند و از تجربه کارآفرینان و نخبگان این حوزه 

بهره کافی را ببرند.
 

ظرفیت های مناسب کرج
یکی از افرادی که به همراه تیمش، ایده خود را به خانه استارتاپ کرج آورده است، 

می گوید: کرج هم مانند تهران، ظرفیت های باالیی در بخش اســتارتاپی 
دارد. بسیاری از اســتارتاپ هایی که امروز پرکاربرد شده اند، پس از 

تثبیت در پایتخت، کرج را به عنوان مقصد بعدی برای گسترش 
فعالیت های خــود انتخاب می کنند. از طرفــی کرج  برای 

استارتاپ هایی که برای آغاز کار، سرمایه زیادی ندارند 
و کم خرج بودن برایشان خیلی اهمیت دارد، مزیت 

مناسبی است.
»رضا احمدی« می افزایــد: ما یک تیم 

4نفره هستیم که ایده ای برای رونق 
گردشــگری در اســتان و سپس در 

ســطح کشــور داریم که متفاوت تر از 
سایر برنامه های فعلی است که طراحی شده 

خوشبختانه خانه اســتارتاپ این فضا را برای ما 
ایجاد کرده است که بتوانیم در این مکان گردهم جمع 

شویم و روی طرح خود کار کنیم.

گسترش فرهنگ کارآفرینی 
مدیر خانه اســتارتاپ کرج نیز تمرکز بر کســب وکارهای اســتارتاپی، 

دانش بنیان، فناورانه، نوآور و خالق را از جمله دالیل راه اندازی این خانه عنوان 
می کند و می گوید: هدف ما در خانه استارتاپ این است که فرهنگ کارآفرینی را 
توسعه دهیم و جوانان را دعوت کنیم از تفکر حقوق بگیری دست بردارند و به سوی 

تحقق ایده های ارزش آفرینی و خلق ثروت حرکت کنند.
»فرشته کریمی« می افزاید: درمدت 5ســالی که از آغاز فعالیت خانه استارتاپ 

کرج می گذرد، رویدادهای بســیار متعددی برگزار شده و بیش از ۲۰هزارنفر به 
شکل تخصصی با رویدادها، خدمات و فرهنگ استارتاپی آشنا شده اند. همچنین 
دراین مدت ایده های بسیاری شــکل گرفته که با کمک خانه استارتاپ تبدیل 
به پدیده هایی شده اند و توانسته اند در کشــور خلق ثروت کنند.وی با اشاره به 
برگزاری رویدادهایی باحضور سرمایه گذاران و مبتنی بر جذب این افراد، ادامه 
می دهد: این فرایند زمینه ساز گردش نخبگان و حضور ساالنه صدها نفر در خانه 

استارتاپ شده است. 
در هرســال نزدیک به ۲۰تیم تخصصی در خانه اســتارتاپ مستقر می شوند و 
کارگاه ها و دوره هایی با هدف توانمندسازی آنها برگزار می شود. این تیم ها پس از 

شکل گیری راهی شتاب دهنده های بزرگ پایتخت می شوند.

یک الگوی موفق
کریمی اظهار می کند: اســتارتاپ های بســیاری فعالیت خــود را از کرج آغاز 
کرده اند که برخی از آنها جایگاه ملی و حتی بین المللی مناســبی دارند 
و فریلنســرهای )افــرادی که بدون اینکه به ســازمان یا شــرکت 
مشــخصی متعهد شــوند، فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را 
برای مجموعه های مختلــف انجام می دهند و بســته به 
نیاز، کارفرمای خــود را تغییر می دهنــد( متعددی 
موفق به ایجاد اشــتغال شــده اند. در واقع وجود 
خانه استارتاپ کمک کرده یک اکوسیستم 
کارآفرینی و اســتارتاپی در استان البرز 
و کــرج  شــکل بگیــرد و حتی از 
اســتان های دیگر راهی کرج 

شوند.
مدیر خانه اســتارتاپ کرج 
با بیان اینکه فضــای کاری، 
اســتودیو، اتاق جلســات، کافه 
و شــرکت در نمایشــگاه های ملی و 
بین المللی نمونه هــای کوچکی ازخدماتی 
است که ازسوی شــهرداری در اختیار جوانان و 
اعضای خانه اســتارتاپ قرارگرفته است، می گوید:  
موفقیت های به دست آمده سبب شده دستگاه های مختلف 
مانند اتاق بازرگانی، پارک علم وفنــاوری، وزارت ارتباطات و 

استانداری دراین بخش ایفای نقش کنند.
کریمی ادامه می دهد: فعالیــت خانه اســتارتاپ پیش زمینه ای بود تا 
طرح های دیگر این چنینی مانند »خانه نوآوری« که با مشــارکت شهرداری و 
معاونت علمی ریاست جمهوری راه اندازی شده، مرکز کارآفرینی اجتماعی کاج، 
مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی و... با رویکرد جامع خانه استارتاپ شکل بگیرند.

آموزش کار مشارکتی
مدیر تجاری ســازی جهاد دانشــگاهی البرز آموزش کار گروهی و مشارکتی را 
ازجمله خدمات خانه استارتاپ کرج می داند و می گوید: با توجه به اینکه جوانان، 
دانشــجویان، فارغ التحصیالن و دانش آمــوزان از ایده پردازترین و خالق ترین 
قشرهای جامعه به شمار می روند، الزم است در محیط های شهری مرکزی وجود 
داشته باشد تا این افراد بتوانند ایده های خود را مطرح کنند و با تشکیل گروه در 

مسیر جریان سازی در حوزه اقتصاد گام بردارند.
»ابوالقاسم قاسم پور« با اشاره به نحوه عضویت دراین خانه می افزاید: عضویت در 
خانه استارتاپ کرج به این شکل اســت که افراد ایده خود را با فرمت استارتاپی 
مطرح می کنند و گروه جذب و داوری خانه، ایده را بررسی می کنند. اگر این قابلیت 
وجود داشته باشد که ایده موردنظر تبدیل به یک کار تجاری شود، فرد انتخاب و 
در استارتاپ مستقر می شود و می تواند از امکانات خانه، حضور مشاوران باتجربه و 
کارآفرین بهره بگیرد و اگر نیاز به ارتباطات سازمانی الزم باشد، زمینه اش فراهم 
می شود.وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت خانه اســتارتاپ کرج عنوان می کند: 
فضای کاری با بیش از 15ساعت فعالیت روزانه، قرارگیری در مرکز شهر، داشتن 
امکانات حداقلی کار اشــتراکی، ارتباط با مراکز رشد و خانه های علم و فناوری، 
برگزاری رویدادهای متعدد، ارتباط با شخصیت های کارآفرین و مشاوران مختلف، 

ازجمله ویژگی های خانه استارتاپ کرج است.

نقاط ضعف خانه استارتاپ کرج
مدیر تجاری سازی جهاد دانشگاهی البرز با اشاره به نقاط ضعف خانه استارتاپ 
ادامه می دهد: یکی از نقاط ضعف کنونی این است که انتظارات موجود در حوزه 
منابع مالی به صورت ایده آل برای افراد شــرکت کننده برآورده نمی شود و باید 
سرمایه گذاران بیشتری را جذب خانه کرد. ازسوی دیگر الزم است همه مراکز 
رشــد و خانه های فناوری و کارآفرینی به این حوزه ورود کنند، چراکه خواسته 
افراد ایده پرداز و نوآور به لحاظ ســاختار علمی، تنها مرتبط با خانه اســتارتاپ 

نیست.
قاسم پور می افزاید: خانه اســتارتاپ دیدگاه کارآفرینی دارد و از ایده های مطرح 
شده دراین عرصه حمایت می کند. همین موضوع سبب شده فرهنگ کارآفرینی 
در استان توسعه یابد و هرکدام از جوانان اســتان که ایده قابل توجهی داشتند، 
خانه استارتاپ سعی کرده تا جایی که امکان دارد، ارتباط ایجاد و طرح و ایده را 
اجرایی کند. البته باید توجه داشت که سرمایه گذاری استارتاپی در ورود به دنیای 
کارآفرینی بیشتر به صورت ریزش است و نباید انتظار داشت همه افرادی که وارد 

شدند، موفق شوند.
وی اضافه می کند: افرادی که وارد فضای کار اشتراکی می شوند، به صورت دوره 
کارورزی و کارآموزی با هم نشست برگزار  می کنند و کار مشارکتی و نوشتن طرح 
و ارتباطات را یاد می گیرند. همچنین اگر  فرد دراین کار موفق نشود، اصول توانمند 

شدن را می آموزد تا بتواند به کارهای دیگر وارد شود و درآن به موفقیت برسد.

خانه ای برای کارآفرینی و خالقیت 

 دوشنبه 8 شهريور 1400 
شماره 8301 

اجرای موفق طرح هادی در »شیرازان« از توابع شهرستان »شیرازان«؛ الگوی توسعه روستایی در اصفهان
اردستان، زمینه ساز مهاجرت معکوس به این روستا شده است

یکــی از پیامدهایــی که »توســعه 
نامتوازن« در حوزه زیســت روستایی 
به همــراه دارد، شــتاب گرفتن روند 
مهاجرت روستاییان به شهرهاست؛ فرایندی که غالبا 
به پررنگ تر شدن حاشیه نشینی در اطراف شهرهای 
بزرگ و به ویژه مرکز استان می انجامد. دراین میان 
کارشناسان معتقدند تقویت زیرساخت های زندگی 
در روستا می تواند به ماندگاري بیشتر اهالی و حتی 
مهاجرت معکوس منتهی شــود؛ موضوعی که در 
استان اصفهان به خوبی تجربه شده و نتیجه مثبتی 

نیز به ارمغان آورده است.
درسال های اخیر بازسازی و بهسازی روستاها ازسوی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب اجرای »طرح 
هادی«، توانسته در مهاجرت معکوس اهالی روستا 
تأثیرگذار باشد. ازجمله این روستاهای بهسازی شده 
در استان اصفهان »شــیرازان« از توابع شهرستان 

اردستان است.
بهسازی معابر روستایی، سنگفرش کردن کوچه ها، 
انبوه سازی و ســاخت واحدهای مســکونی مقاوم 
به همراه ارتقای ســطح بهداشت روســتا ازجمله 
مواردی اســت که در ســال های اخیر در شیرازان 

محقق شده و ضمن حفظ سیما و بافت سنتی روستا، 
زمینه شــکل گیری مهاجرت معکوس و بازگشت 

اهالی کوچ کرده به دیار خود شده است.

 تاریخچه طرح هادی روستایی
طرح هادی روستایی در سال1378 در بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کلید خورد؛ طرحی که در آیین نامه 
اجرایی اش »ایجاد زمینه مناســب برای توســعه 
و عمران روســتاها با توجه به شــرایط فرهنگی - 
اقتصادی«، »تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد 
تســهیالت اجتماعی، تولیدی و رفاهی«، »هدایت 
وضعیت فیزیکی روســتا« و »ایجاد تسهیالت الزم 
برای بهبود مســکن روســتاییان و خدمات محیط 
زیســتی و عمومی« به عنوان اهــداف مدنظر ذکر 

شده است. 
از آن مقطع ایــن طــرح به اجرا درآمــد تا ضمن 
ســاماندهی و اصالح بافت موجــود، میزان و مکان 
گســترش آینده و نحــوه اســتفاده از زمین برای 
عملکردهای مختلف از قبیل مســکونی، تولیدی، 
تجــاری و کشــاورزی، تأسیســات و تجهیزات و 
نیازمندی های عمومی روستایی را برحسب مورد، 
در قالــب مصوبات طرح هــای ســاماندهی فضا و 
سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای 

تعیین کند.
براین اساس بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف به 

اجرای طرح هادی در روستاهایی شد که 
جمعیت آن باالی ۲۰خانوار باشد. 

با توجه به این موضوع ساالنه 
از محل اعتبــارات دولتی، 
مطالعات طرح های هادی 
روستایی انجام می شود 
که با اجرایی شدن آنها، 
بتوان گام هــای موثری 
درمســیر رونق روزافزون 

روســتاها  در  زندگــی 
برداشت.

  بهسازی روستاهای    اردستان
اجرای طرح هادی روســتایی از زمــان تصویب تا 
اجرایی شــدن، همواره با فراز و نشیب هایی روبه رو 
بوده، اما در سال های اخیر نمونه های قابل توجهی از 
بازسازی و بهسازی روستاها در قالب این طرح انجام 
شده اســت که در روند مهاجرت معکوس و افزایش 

سطح رفاه روستاییان تأثیر ملموسی داشته است. 
رئیس بنیــاد مســکن اردســتان دراین بــاره به 
خبرنگارهمشــهری می گویــد: این شهرســتان 
9۰روســتای هدف اجــرای طرح هــادی دارد که 

بهسازی بیش از 6۰روستا انجام شده است.
»ایمان فتوحی« می افزاید: بهســازی این روستاها 
با توجه به وسعت شــان، میزان اختصاص اعتبار و 

همچنین پیگیری مســئوالن محلی  انجام 
شده است و به تناسب روستاها، از 4۰ 

تا 1۰۰درصد بهسازی شده اند.
وی اضافه می کند: اجرای طرح 
هادی در شهرستان اردستان 
جمعیتی بیش از 13هزارنفر 
را زیرپوشــش قرار می دهد 
و نقش موثری در توســعه 
قابلیت های اقتصاد روستایی 

در استان اصفهان دارد.

  شیرازان نفس تازه کرد
روســتای شــیرازان از توابع دهســتان 
»همبرات« با قدمتی 5۰۰ساله، در 17کیلومتری 
شهرستان اردســتان قرار دارد و دارای 47خانوار و 
1۲7نفر جمعیت است. رئیس بنیاد مسکن اردستان 
با اشــاره به آغاز اجرای طرح هادی دراین روستا از 
سال139۰ می گوید: مراحل بهســازی این روستا 
شامل سنگ فرش کردن معابر، ایمن سازی مسیر، 
آسفالت ورودی و زیباسازی روستا با صرف بیش از 

8میلیاردریال انجام شده است.
فتوحی ادامه می دهد: شیرازان نخستین روستای 
شهرستان اردســتان اســت که طرح بهسازی آن 
به طورکامل اجرا شده اســت. براین اساس در یک 
بازه زمانی 1۰ســاله و با دریافت اعتبارهایی که در 

سال های مختلف اختصاص یافت، عملیات به سازی 
روستا سال گذشته به پایان رسید.

وی عنوان می کند: اعتبارات اختصاص یافته برای 
اجرای طرح هادی روستای شــیرازان صرف انجام 
4هزارو5۰۰متر زیرسازی، 4هزارمتر آسفالت، 5هزار 
مترمربع سنگ فرش و ســاخت ۲3واحد مسکونی 

شده است.

 حفظ اصالت روستا
آنچه در نگاه نخســت، پس از اجــرای طرح هادی 
در سیمای شیرازان به چشم می خورد، حفظ بافت 
سنتی روســتا با وجود به ســازی های انجام شده 
است. رئیس بنیاد مســکن اردستان یکي از اهداف 
این نهاد را در اجرای طرح هــای هادی، زنده کردن 
بافت سنتی روســتاها می داند و می گوید: هرچند 
در سال های گذشــته تغییرات بعضا ناهمگونی در 
بافت سنتی روستای شــیرازان اعمال شده بود، اما 
در فرایند بهسازی سعی شد نما، سیما و بافت روستا 

حفظ شود.
فتوحــی می افزایــد: بــه همیــن دلیــل از مدل 
شهرک ســازی های جدید فاصله گرفتیم و ســعی 
کردیم نمای کوچه ها و معابر به همان شکل سنتی 
خود حفظ شود. حتی جداره سازی هایی انجام شد 
که نمای بناهای فرسوده که سیمای جالبی نداشت 

نیز حفظ شود.

 بازگشت مهاجران
به گفته مســئوالن محلــی، پیگیری روســتاییان 
شیرازان تأثیر قابل توجهی در پیشرفت اجرای طرح 
هادی و تخصیص اعتبار برای بهســازی این روستا 
داشته است. »نیره درویشــی«، دهیار سابق روستا 
با اشــاره به پیگیری های ویژه اهالــی برای اجرای 
طرح هادی، به روند مهاجرت معکوســی که پس از 
بهسازی روستا محقق شده اشاره می کند و می گوید: 
تاکنون ۲5نفر به این روستا برگشته اند و 5خانوار در 

واحدهای مسکونی تازه ساز ساکن شده اند.
وی ادامه می دهد: روستاییان تازه واردی که اکنون 
برای اقامت دائم در شیرازان مصمم هستند، مسکن 
نامناســب را به عنوان عامل اصلــی مهاجرت خود 
از این روســتا عنوان می کنند. همچنین باال رفتن 
سطح بهداشــتی شــیرازان دلیل دیگری است که 
برخی اهالی را نســبت به مهاجرت معکوس مجاب 

کرده است.
***

تجربه های گذشته نشان می دهد عمران و توسعه 
روستایی همواره با مشــکالتی از قیبل پراکندگی 
روستاها، نبود دسترســی به مصالح مرغوب برای 
ساخت وســاز، محدودیــت بودجــه و اعتبــارات 
و ســبک انگاری اجرای برخــی پروژه های عمران 
روستایی ازسوی بعضی مســئوالن و اداره ها مواجه 

بوده است.
این درحالی اســت که همواره باید درنظر داشــت 
توسعه همگون و متوازن، ضرورتی انکارناپذیر برای 
رونق هرچه بیشتر روستاها به حساب می آید. اجرای 
دلســوزانه و مســئوالنه طرح های هادی روستایی 
می توانــد نقطه عطفی برای جبــران کم کاری ها و 

کم لطفی ها در حق برخی روستاها باشد.

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 زندگی عشایر شاهسون اردبیل 
در ییالقات سرسبز سبالن- عکس: میراث آریا
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