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 فرمانده معتمد
 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب

در پی درگذشت سرلشکر 
سیدحسن فیروزآبادی

سرلشــکر بســیجي سیدحســن 
فیروزآبادي ديروز در 70ســالگي 
درگذشت. او ديروز يکي از 561نفري 
بود كه به دلیل ابتال به كرونا جان خود 
را از دست داد. هر چند خبرگزاري ها 
ابتدا علــت فوت فرمانده پیشــین 
ستاد كل نیروهاي مسلح را تحمل 
و اثرات »يك دوره بیماري« عنوان 
كردند، اما كمي بعد اعالم شــد كه 
وي پــس از ابتال به ويــروس كرونا 
درگذشته است. فیروزآبادي 27سال 
فرمانده ســتاد كل نیروهاي مسلح 
بود كه بیشــترين زمان فرماندهي 
نهادي نظامي پس از انقالب اسالمي 
محسوب مي شــود. او پس از كنار 
رفتن از اين ســمت در سال95 به 
عضويت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درآمد. جداي از عکس هايي كه 
هفتگي از حضور او در نشست مجمع 
منتشر مي شد، رفته رفته كمتر نامي 
از او در رسانه ها و محافل سیاسي به 
گوش مي رسید. صفحه2 را بخوانید.

تهران در هفته گذشته، وضعیت پیچیده اي را تجربه كرد. با نرسیدن محموله جديد واكسن در روزهاي گذشته، مراكز واكسیناسیون 
پايتخت، بار ديگر، با صف هاي طوالني از متقاضیان واكســن اين بار براي دريافت دوز دوم واكســن، مواجه شدند. بسیاري از 
مراكز واكسیناسیون، زودتر از موعد مقرر ذخیره واكسن را تمام كردند، برخي از مراكز هم تنها واكسن بركت تزريق مي كردند 
و تعدادي ديگر هم به دلیل نرســیدن واكســن، تعطیل كرده بودند. بخش قابل توجهي از مراجعه كنندگان، متقاضیان دوز 
دوم واكسن اند. آنها اغلب ســینوفارم تزريق كرده اند و دوز دوم را هم بايد از همان برند تزريق كنند.  كمبود واكسن را وزير 

جديد بهداشت هم تأيید مي كند. بهرام عین اللهي، نگران وضعیت شیوع كرونا در آبان است و تأكید مي كند كه بايد تا آن زمان، 
واكسیناسیون با سرعت انجام شود. روز گذشته او از برطرف شدن مشکل تامین واكســن از اين هفته خبرداد. اشاره او به واردات 

2 محموله واكسن در روزهاي گذشته است. صفحه12 را بخوانید.

افزايش قیمت مواد پروتئیني مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهي، شیر و لبنیات از ابتداي امسال موجب رشد نسبي تقاضاي خريد براي برخي 
اقالم مواد غذايي جايگزين مانند سويا، حبوبات و ماكاروني شده است. به گفته فعاالن صنفي در 5 ماه نخست امسال به دلیل شیوع كرونا، 
كمترشدن برگزاري مراسم مهماني، عزاداري و عروسي و افت قدرت خريد مشتريان، میزان مصرف انواع مواد غذايي 35درصد افت داشته 
است. عالوه بر آن شرايط تولید داخل، واردات و تامین برخي اقالم مواد غذايي مانند حبوبات، گوجه فرنگي، سويا و... باعث شده تا قیمت 
اين اقالم رشد 2 تا چند برابري نسبت به سال گذشته را تجربه كند. با دبیركل اتحاديه بنکداران مواد غذايي، در مورد وضع بازار و قیمت 

بنکداري اين اقالم گفت وگو كرده ايم. صفحه5 را بخوانید.

واژگونــي میني بوســي حامــل 
دسـت كـــم 28سـرنشیـــن در 
منطقه اي كوهستاني در كامیاران 
جان 16نفر را گرفت و 12نفر ديگر 
را با مصدومیت راهي بیمارســتان 
كرد. بررســي هاي اولیــه حاكي از 
اين است كه نقص در سیستم ترمز 
میني بوس علت اصلــي اين حادثه 
بوده اســت. به گزارش همشهري، 
صبح روز پنجشنبه تعدادي از اهالي 
يکي از روستاهاي مريوان واقع در 
اســتان كردســتان به قصد زيارت 
مرقد اويس قرني در استان كرمانشاه 
سوار بر يك میني بوس شدند و به راه 
افتادند. آنها بايد از مسیر سروآباد- 
كامیاران عبور مي كردند. صفحه21 

را بخوانید.

 واژگونی مينی بوس
در دره مرگ

 حادثه در جاده كامیاران 
جان 16نفر را گرفت و 12مصدوم 

بر جا گذاشت

پايان سرگرداني دوز  دومي ها
  همزمان با ورود بیش از 6 میلیون دوز واكسن به كشور

 همشهري از وضعیت تزريق واكسن در مراكز واكسیناسیون  گزارش مي دهد

کاهش 35درصدي تقاضاي خريد مواد غذايي

جمعه 
تعطيل 
نيست

 شهرداری بزرگ ترين 
مركز واكسيناسيون  كشور  را 
راه اندازی می كند

رئیس جمهور  ديروز از مناطق محروم 
سیستان و بلوچستان بازديد كرد و 
 شهردار تهران، روز اول كاري خود را 
 با حضور  در مركز واكسیناسیون 
 و گفت وگوي بي واسطه 
با مردم آغاز كرد

زاكاني: امروز آغاز يك سرفصل جديد 
است كه در آن بايد شهرداري را 
به عنوان خدمتگزار مردم تهران ببینیم

در حالي كه  برخی رسانه ها گفته بودند، 
قرار است معارفه مجللی برای زاكانی 
برگزار شود،  شهردار تهران كار خود را 
از معراج شهدا  آغاز كرد

 دختر مـالشيه
از حاشيـه تا متن

   هاشمیه متقیان:  وقتي فیلم پرتابم را مي بینم
گريه ام مي گیرد

 گفت و گوی همشهری با پدر،  برادر  و هم محله ای های  قهرمان 
صفحه6پرتاب نیزه ايران در پارالمپیك توكیو

رئیس جمهور روز گذشــته در جمع مردم زابل اعالم 
كردند كه در اســتان هايي كه مشــکل خاص دارند، 
استانداران ويژه انتخاب خواهد شد تا با اختیارات ويژه بتوانند به مصاف محرومیت 
بروند و مشکالت مناطق محروم را حل كنند.اما چنین اقدامي تا چه اندازه مي تواند 
در رفع مشکالت و چالش هاي استان ها نقش داشــته باشد و اهمیت حضور يك 
استاندار در هیأت دولت چیســت و چگونه مي تواند  به مصاف مشکالت استان و 

رفع محرومیت ها برود؟ 
به نظر نگارنده مطلع ترين فرد در زمینه مشــکالت هر استان، استاندار است.  در 
تمامی اين سال ها وقتي مقامات به يك استان سفر مي كنند رسم بر اين است كه 
استانداران اطالعات درباره مشــکالت و مسائل استان را به مقامات منتقل كنند؛ 
معموال در اين سفرها ده ها مسئله مطرح مي شود و گاهي اوقات آن مطلب اصلي 
ذبح يا متناسب با اهمیت آن طرح نمي شود. اين شکل از طرح مسائل و مشکالت 
طبیعتا نمي تواند راهگشا باشــد؛ چنان كه تا كنون هم نبوده  و نتوانسته مشکالت 
عمده اســتان ها را حل كند. دلیل اين امر اين است كه استاندار در ديدار مقامات 
ارشد فرصت زيادي ندارد و ناچار است تعداد زيادي مشکل را در يك مالقات كوتاه 
طرح كند، در چنین شرايطی ممکن اســت آن مسئله اصلي ديده نشود يا آنگونه 
كه بايد مورد توجه قرار نگیرد. لذا اصطالحا بايد طرحي نو در انداخت و اين طرح 

نو مي تواند همین »استانداران ويژه« باشد. استاندار ويژه ضرورتا به معني داشتن 
اختیارات ويژه نیست. در ادوار گذشــته هم اختیارات قابل  توجهي به استانداران 
داده شده است؛ يعني اختیارات آنها كم نیســت. آنچه بیش از اختیارات اهمیت 
دارد، فهم و تبیین موضوع براي هیأت دولت است. اگر موضوعي مستقیم از زبان 
استاندار در دولت مطرح بشود همه وزارتخانه ها همگرا خواهند شد. به عنوان نمونه 
در مسئله آب گلستان؛ اين استان جزو دو، سه استاني است كه آب آشامیدني آن نه 
از طريق سد بلکه از چاه ها تأمین مي شود. در سال جاري همه مي دانیم خشکسالي 
بوده و ممکن است ســال آينده هم تکرار شود. همین امروز بخش قابل توجهي از 
مردم گرگان مشکل آب  دارند و ما به سختي توانســته ايم آب را تامین كنیم. در 
سال هاي گذشته من با وزير نیرو بارها جلسه داشته ام و مجمع نمايندگان استان 
هم پیگیري كردند كه بخشي از آب درياي خزر را شیرين سازي  و به شهر گرگان 
منتقل كنیم.  اما هنوز اقدامي صورت نگرفته است. اگر اين تصمیم چند سال پیش 
در هیأت دولت مطرح مي شد و وزارتخانه مربوطه پاي كار مي آمد و همه نهادهاي 
مرتبط از سازمان حفاظت از محیط زيست و جهادكشاورزي تا وزارت نیرو به معناي 
واقعي همراه مي شدند، تا امسال مسئله آب آشامیدني با شیرين سازي حل شده 
بود. بر اين اساس اختیارات ويژه جاي خود محفوظ است اما آنچه اهمیت بیشتري 
دارد، طرح مسائل استاني و منطقه اي در هیأت وزيران است كه مي تواند بیشترين 
اثرگذاري را داشته باشد. موضوع مهم تر اين است كه شايد در ظاهر 2 استان مشکل 
آب داشته باشند، اما راه حل براي آنها يکي نباشد. يا هر استاني ممکن است مسائل 
خاص خود را داشته باشد يا يك مسئله در يك اســتان عمیق تر باشد كه اگر در 
هیأت دولت مطرح شود و همه وزرا هم بشنوند، ديگر بعید مي دانم   شاهد بسیاري 
از اتفاقات در استان ها باشیم. بنابراين می توان استان هاي بیشتري را با انتصاب 
استاندار ويژه از مزيت هاي اين طرح بهره مند كرد. يا همانطور كه ذكر شد طرحي 
نو براي رفع مشکالتي كه معموال استانداران براي شیوه طرح مشکالت استان ها 

دارند و به آن اشاره شد، در انداخت.

يادداشت
 هادي حق شناس؛ استاندار گلستان

 طرحی نو  برای
 حل مشکالت ويژه استان ها

عکس:  شايان مهرابی
صفحه هاي2، 3 و6

برنده تنها
غیر از ايران كه بدون سرمربي اش سوريه را برد، 

هیچ تیم ديگري در گروهA پیروز نشد
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 رئيسي به سيستاني ها چه قول هايي  داد
در جريان سفر دو روزه رئيسي به استان سيستان و بلوچستان، رئيس جمهور براي حل مشكالت و محروميت هاي اين استان حداقل 

10وعده به مردم اين منطقه داد که عناوين آن به شرح زير است: 
    ساماندهي وضع کپرنشيني در چابهار تا آخر سال.

  حل و رفع دغدغه مردم در رابطه با آب و احياي حقابه هيرمند و دسترسي مردم منطقه به آن.
  حل مشكل کم آبي سيستان در کوتاه مدت با افزايش بهره وري در استفاده از چاه نيمه ها و توسعه استحصال منابع آب ژرف.

  پيگيري مسئله گازرساني و روشن شدن علمك گاز در منطقه سيستان.
  معرفي دقيق و کامل ظرفيت هاي سرمايه گذاري در منطقه مكران.

  تبديل سواحل مكران به قطب رونق و ارتباطات تجاري و اقتصادي با دنيا.
  پيگيري مسائل اسكله و رفع سريع مشكالت ساحل نشينان کنارك.

  بررسي اتصال چابهار به راه آهن سراسري.
  ساماندهي و وضعيت بازارچه ها و تبادالت مرزي و حمايت از مبادالت مرزنشينان.

  رونق بخشيدن به اقتصاد روستاها.

ث
مك

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب
در پي درگذشت سرلشكر 

فيروزآبادي
حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت سرلشكر سيدحسن 

فيروزآبادي را تسليت گفتند.
 به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن این 

پيام به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 درگذشت همكار دیرین اینجانب، سرلشــكر جناب آقاي دكتر 
سيدحســن فيروزآبادي رحمت اهلل عليه را به همســر گرامي و 
فرزندان محترم و دیگر بازماندگان تسليت عرض مي كنم. عمري 
مجاهدت ارزشــمند، از تالش هاي مبارزاتي دوران دانشجویي 
در مشهد، تا فعاليت هاي متنوع و گســترده در سال هاي پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، در عرصه هاي مهم مانند جهاد سازندگي 
و مجموعه هاي وابسته به شــوراي عالي دفاع، و به ویژه خدمات 
طوالني مدت در رأس ستاد كل نيروهاي مسلح و سرانجام عضویت 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ذخيره معنوي و توشه اخروي 
این برادر پرتالش و خيرخواه اســت. روح تعبد و تدین و صدق و 
ثبات در پایبندي به ایمان و عمــل انقالبي، امتياز بزرگ دیگري 
اســت كه همواره با این برادر گرامي همراه بود. این خصوصيات 
برجســته مایه رحمت و رضوان الهي براي ایشــان خواهد بود 
ان شــاءاهلل. مغفرت الهي بــراي وي و آرامــش و بردباري براي 

بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت مي نمایم. 
سيدعلي خامنه اي
1400/۶/1۲

 

  روزهاي پرکار وزير خارجه
 روزهاي شــلوغ وزیر خارجه ادامه دارد. حسين اميرعبداللهيان 
دیروز با همتایان چيني، فرانســوي، آلماني، هندي، اتریشــي 
و ارمني گفت وگوي تلفني داشــت. در این ميان سفراي جدید 
بالروس، انگليــس، ســریالنكا و اتریــش نيــز در دیدارهایي 
اســتوارنامه هاي خــود را تقدیــم وزیرخارجه ایــران كردند. 
اميرعبداللهيان در پایان پس از این دیدارها در گزارشي تویيتري 
با اشــاره به تماس تلفني با همتایان آلماني، فرانسوي و اتریشي 
خود نوشــت: »در تماس تبریك وزراي خارجه آلمان، فرانســه 
و اتریش درخصوص سياســت خارجي متوازن و تنظيم روابط با 
اتحادیه اروپا، ارسال واكسن، افغانســتان، منطقه و برجام بحث 
شد.« او در ادامه نوشت: » تأكيد كردم كه مذاكرات وین باید منافع 
و حقوق ایران را تأمين كند. رفتار غيرمسئوالنه و بي عملي اتحادیه 
اروپا باید پایان یابد.« این در حالي است كه مقامات اروپایي نيز 
خواستار بازگشت ایران به گفت وگوهاي وین براي احياي برجام 

شده بودند.

رايزني هاي فشرده اميرعبداللهيان 
وانگ اي، وزیر خارجه چين در تماس تلفنــي با اميرعبداللهيان 
گفت: »معتقدیم هيچ تحــول و یا مانعي در ســطح بين المللي 
نمي تواند در روابط پایدار ۲ كشور خللي ایجاد كند.« به گزارش 
ایســنا این مقام چيني در ادامه آمادگي كشــورش براي اجراي 
توافقات پيشين بين ۲ كشور و ازجمله سند مشاركت راهبردي 
۲5 ســاله و همچنين پيگيري موارد مورد توافق در گفت وگوي 
تلفني ۲ رئيس جمهور را مورد تأكيــد قرار داد. وانگ اي در ادامه 
از ارســال حجم باالي واكسن ســينوفارم در  ماه سپتامبر و طي 
روزهاي آینده به كشورمان خبر داد. وزیر امور خارجه كشورمان 
نيز یكجانبه گرایي آمریــكا را تهدیدي براي صلح و ثبات جهاني 
ذكر كرد و سياست قطعي ایران در مخالفت با مداخله جویي هاي 
برخي قدرت هــا در امور داخلي كشــورهاي دیگر ازجمله چين 
را مورد تأكيد قرار داد. اميرعبداللهيــان در گفت وگوي تلفني با 
هایكو ماس، وزیر خارجه آلمان نيــز گفت: »اصل گفت وگوهاي 
وین قابل قبول است، اما مذاكره اي را قبول داریم كه به رفع واقعي 
تحریم ها و تامين حقوق حقه ایرانيــان بينجامد.« موضعي كه 
اميرعبداللهيان از زمان روي كار آمدن، آن را تكرار كرده است. امير 
عبداللهيان همچنين در این رایزني تلفني از آلمان خواست تا براي 
نهایي كردن مذاكرات انجام شده براي ارسال واكسن بایون تك به 
ایران اقدام كند. هایكو ماس در خالل این گفت وگو، آغاز هرچه 
سریع تر مذاكرات وین را خواســتار شد و آمادگي كشورش براي 
ارتقاي همه جانبه روابط ميان ۲ كشــور را مورد تأكيد قرار داد. 
وزارت خارجه فرانســه نيز پس از تماس تلفنــي ژان لودریان با 
اميرعبداللهيان بيانيه اي منتشر كرد. بنابراین بيانيه وزیر خارجه 
ایران در این تماس تلفني تأكيــد كرد: »هيأت حاكمه آمریكا به 
واســطه خروج غيرقانوني از برجام و اعمال تحریم هاي ظالمانه 
عليه مردم بزرگ ایران و طرف هاي اروپایي به دليل بي عملي شان، 
مسئول بروز شرایط فعلي هستند و باید به اجراي كامل تعهدات 
برجامي شان بازگردند.  بر این اساس جمهوري اسالمي ایران در 
مذاكراتي كه نتایج ملموسي   در تامين حقوق و منافع مردم ایران 

در بر داشته باشد، حضور خواهد یافت.« 

 

 عزل فرمانده يگان حفاظت زندان اوين 
در دي۹۹ 

محمدمهدي حاج محمدي، رئيس ســازمان زندان هاي كشور با 
انتشار حكم عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در دي ماه سال 
گذشته به علت نظارت ضعيف بر عملكرد پرسنل، بر سابقه دار بودن 
برخورد با تخلفات در سازمان زندان ها تأكيد كرد. او در این باره در 
حساب كاربري اش در تویيتر نوشت: »واضحه؛ نصب دوربين براي 
ثبت تخلف و پيگيري آنهاست، همانطور كه سخنگوي محترم قوه 
گفتند، این تخلفات سابقه رسيدگي دارد. ولي فقط براي آرامش 
خاطر هموطنان عزیزي كه نگران شــده اند، تصویر دستور عزل 
فرمانده یگان حفاظــت زندان اویــن در 1399/10/۲1 به دليل 

نظارت ضعيف بر عملكرد پرسنل را منتشر مي كنم.«

مي رســد  به نظــر    
ســيدابراهيم رئيسي بنا دولت

دارد آخــر هــر هفتــه 
به صورت سرزده به همراه تيمي از وزرا 
و مسئوالن اجرایي اش راهي استان هاي 
محروم شــود و خود در رأس دولت بر 
روند امور اســتان ها نظارت كند. او در 
همين راستا در دومين هفته استقرار 
هيأت دولتش، سيستان و بلوچستان را 
مقصد دومين سفر استاني خود انتخاب 
كرد و همچون سفر هفته گذشته اش به 
خوزستان، سرزده و بدون اطالع قبلي 

وارد این استان شد.
به گفته رئيس جمهور، سفر به استان ها 
از برنامه هــاي مهم دولت اســت كه 

حضــورش در این 
استان ها به منظور 
آشنا شدن با مسائل 
و مشكالت مردم، 
مدیــران مناطق و 
به ویژه شــناخت 
ي  فيت هــا ظر
اقتصادي است كه 
مي تواند در منطقه 
براي ایجاد اشتغال، 
رونق توليــد، رفع 
مردم  مشــكالت 
و كمك بــه فقرا و 

محرومان فعال شــود. نخستين سفر 
استاني رئيسي به عنوان رئيس دولت 
سيزدهم هفته گذشــته با حضور در 

خوزستان انجام شد.
وزیران كشور، راه و شهرسازي، صنعت، 
معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارایي، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس 
دفتر رئيس جمهور همراهان رئيسي در 

دومين سفر استاني اش بودند.
بازدید از ســواحل مكران و اســكله 
كنارك، حضور در مزار شهداي مدافع 
امنيت چابهار، حضور در مزار شهداي 
حوادث تروریســتي چابهار، بازدید از 

منطقه كپرنشــينان مراد آباد، دیدار و 
گفت وگو با نمایندگان اقشار مختلف 
مردم، نخبگان، علماي شــيعه و سني 
و مدیران شهرستان چابهار، بازدید از 
روستاي مالعلي و... ازجمله برنامه هاي 
ســفر دو روزه رئيســي به سيستان و 

بلوچستان بود.

 استانداراني با اختيارات ويژه
سفر دو روزه رئيس جمهور به سيستان 
و بلوچستان فشــرده و پركار بود؛ در 
ميان همه بازدید ها و ســخنراني هاي 
او در جمع مردم و مســئوالن گوشه و 
كنار سيستان بلوچستان اما تأكيد او 
به واگذاري برخي امور به اســتانداران 
ویژه براي تسریع در 
رفــع محروميت از 
استان هاي محروم 
موضوعــي مهم و 
متفــاوت از روند 
عملكردي روساي 
دولت قبلي بود. او 
در جریان بازید از 
زابل خبــر انتخاب 
استاندا ران ویژه را 
رسما اعالم  كرد و 
در این بــاره گفت: 
مقــرر كرده ایــم 
براي حــل مشــكالت اســتان هاي 
محروم، اختيــارات و امتيازاتي ویژه 
به اســتاندار تفویض شــود تا بتوان 
مشكالت این اســتان ها را با فوریت و 
ســرعت بيشــتري حل و فصل كرد و 
 سيســتان و بلوچســتان جزو همين

 استان ها ست.
البته این نخســتين باري نيست كه او 
از انتخــاب اســتانداران ویژه صحبت 
مي كند؛ قریب بــه 40روز پيش و در 
جریان ناآرامي هاي استان خوزستان 
بر سر مسئله آب برخي شهرهاي این 
استان، او وعده داده بود كه با انتخاب 

اســتاندار ویژه به مشكالت خوزستان 
به صورت جدي و پر سرعتي رسيدگي 

خواهد كرد.
 اگرچــه در این مدت خبــري از روند 
انتخاب استاندار ویژه براي استان هایي 
چون خوزستان و سيستان نبوده است، 
اما به نظر مي رسد با آغاز به كار رسمي 
ســردار احمد وحيد در وزارت كشور 
كه انتخاب استانداران یكي از وظایف 
اصلــي او خواهد بود، بحــث انتخاب 
استاندار ویژه با جدیت بيشتر از سوي 
رئيس جمهور و هيــأت وزیران دنبال 

شود.

دولت عالقه منــد به اطــالع از 
محروميت هاست

 رئيس جمهــور  همچنين در بدو ورود 
به زابــل به خاطــر امكان پذیر نبودن 
دیدارهــاي مردمي به خاطــر رعایت 
دســتورالعمل هاي بهداشتي از مردم 
اســتان عذرخواهي كرد و گفت: بنده 
بنا دارم این ســفرها به دور از هرگونه 
تشریفات باشد و به صورت كامال كاري 
انجام شود تا بتوانيم به شكلي مؤثرتر و 
واقعي تر وضعيــت بخش هاي مختلف 
كشور را از نزدیك مشاهده كرده و براي 
رفع مشكالت، تصميمات كارآمدتري 

بگيریم.
 به گزارش پاد، رئيس جمهور همچنين 
در جمع عزاداران حسيني زابل، خطاب 
به همه سيستاني ها به خصوص جوانان، 
گفت:  در ابتداي كار دولت عالقه مند 
بــه اطــالع از محروميت هــا بودم.  
برخورداري ها كه جاي خود دارد و باید 
شاكر خدا باشيم اما باید از كاستي ها و 

چيزهایي كه نداریم، مطلع شویم.
وي ادامــه داد: از اول كار دولــت به 
مواردي مثل محروميت ها و مشــكل 
كمبودهــاي موجود توجــه كردم و 
باید دنبال حل اینها رفــت؛  اینكه آیا 
حل شدني است یا نيست. مي خواهم 

بگویم با داشتن ســرمایه هاي خوب، 
توكل به خدا و اعتماد به نفســي كه در 
این منطقه وجود دارد، مشكالت قابل 

حل هستند.
رئيس جمهور  خاطرنشان كرد: یكسري 
طرح هاي زود بازده مثل اســتفاده از 
فناوري آب ژرف وجود دارد كه امروز 
3تا 4چاه ژرف در این منطقه حفر شده 
است و مي تواند افزایش این چاه ها آب 

را به  دست مردم برساند. 
رئيســي  بــا بيــان اینكه مــا دنبال 
راهكارهاي ميان مدت و طوالني مدت 
هم خواهيــم رفت، گفت در مســئله 

گازرســاني با پيگيري  هایي كه انجام 
شــده به زودي علمك گاز در منطقه 

سيستان روشن خواهد شد.

  از حقابه هيرمند نمي گذريم 
وي تصریح كرد: مسئله حقابه هيرمند 
حقي متعلق بــه این مردم اســت. از 
این حق نه ما مي گذریــم و نه مردم از 
آن خواهند گذشــت. در این زمينه ما 
نيازمند دیپلماسي فعالي هستيم كه 
این حق مسلم مربوط به مردم منطقه 
احيا شود. رئيس جمهور  گفت: مسئله 
فعال شدن دادوستد مرزي بين مردم 

منطقه و مردم افغانستان با فعال شدن 
بازارچه هاي مرزي مي تواند قانونمند 
و فعال تر شــود. وي تصریح كرد: كار 
بسياري انجام شــده و براي همه آنها 
باید قدرداني كــرد و كارهــاي زیاد 
دیگري هــم باید انجام شــود. من به 
همه سيســتاني ها و به همــه جوانان 
عزیز بگویم به فكــر اینكه این منطقه 
را ترك كنيد و به منطقه دیگر بروید، 
هرگز نيفتيد. منطقه مال شماســت. 
باید بمانيد، به دست توانمند شما این 
منطقه باید ساخته شود. ما هم در كنار 

شما هستيم. 

سفيران ويژه محروميت زدايي 
رئيس جمهور  در دومين سفر استاني  اش به سيستان و بلوچستان رفت و از 

برنامه دولت براي حل مشكالت مناطق محروم رونمایي كرد

بســيجي سيدحســن   سرلشــكر 
فيروزآبادي   در 70سالگي درگذشت. يادبود

او دیروز یكــي از 5۶1نفــري بود كه 
به دليل ابتال به كرونا جان خود را از دست داد.

هر چند خبرگزاري ها ابتدا علت فوت رئيس ســابق 
ستاد كل نيروهاي مسلح را تحمل و اثرات »یك دوره 
بيماري« عنوان كردند، اما كمي بعد اعالم شد كه پس 

از ابتال به ویروس كرونا درگذشته است.
فيروزآبادي ۲7سال رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
بود كه بيشترین زمان فرماندهي نهادي نظامي پس 

از انقالب اسالمي محسوب مي شود. 
با این همه او پس از كنار رفتن از این سمت در سال95 
به عضویت در مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد. 
جداي از عكس هایي كه هفتگي از حضور او در نشست 
مجمع منتشر مي شد، رفته رفته كمتر نامي از او در 

رسانه ها و محافل سياسي به گوش مي رسيد.
  اما  توجه رسانه ها به فيروزآبادي كمتر و كمتر شد؛ 
تا جایي كه حتي خبــري از ابتالي او بــه كرونا نيز 
پيش از درگذشتش منتشر نشــد. دیروز اما پس از 
فوت فيروزآبادي موج پيام هاي تســليت به راه افتاد 
و روساي 3قوه، معاون اول رئيس جمهوري، شهردار 
تهران، رئيس ســتاد كل نيروهاي مســلح و دیگر 
مقام هاي لشكري و كشوري در پيام هایي مرگ او را 
به مقام معظم رهبري، خانواده او و كاركنان نيروهاي 

مسلح تسليت گفتند.

از قرارگاه خاتم االنبيا تا ستاد کل نيروهاي مسلح
سيدحسن فيروزآبادي از سال۶8تا هشتم تير ماه95 

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح بود.

براساس اطالعات منتشــر شــده درباره رزومه او، 
فيروزآبادي متولد1330 در مشــهد بود و دكتراي 

دامپزشكي را از دانشگاه مشهد گرفت.
 او پس از انقالب اســالمي فعاليت هاي نظامي خود 
را آغاز كرد. وی در دولت شــهيد رجایي به ریاست 
جمعيت هالل احمر رسيد و در پي آن در سال13۶1 
با حكم نخســت وزیر دوران جنــگ به عنوان عضو 
شوراي مركزي جهاد سازندگي و معاونت امور دفاعي 

نخست وزیري منصوب شد.
 او در دوران دفاع مقدس مســئوليت هاي مختلفي 
ازجمله معاونت امــور دفاعي نخســت وزیر وقت و 
جانشــيني او در قرارگاه خاتم االنبيا، ستاد امداد و 
درمان جنگ، امور پناهگاه ها، پدافند شــيميایي و 
كميته ســاخت موشــك زمين به زمين را برعهده 
داشت. پس از جنگ نيز با حكم مقام معظم رهبري 
باالترین مقام نظامي پس از ایشان را داشت. دوران 
طوالنــي فرماندهي او باعث شــد تــا بركناري اش 

واكنش هاي زیادي را به همراه داشته باشد.
 اما درحالي كــه برخي ایــن بركنــاري  را ناگهاني 
مي دانستند، فيروزآبادي در مهر ماه95 در مصاحبه 
با خبرگزاري فارس روایت متفاوتي از آن ارائه كرد. او 
به گفته خود 1۲سال پيش از بركناري در نامه اي به 
مقام معظم رهبري به بيماري قلبي و كليوي خود و 
ضعف جسماني اش اشاره كرده و 10نفر را به عنوان 

نامزد جایگزیني   پيشنهاد كرده بود. 
طبق توضيحــات فيروزآبادي مقــام معظم رهبري 
با این درخواســت موافقت نكردند و فيروزآبادي بار 
دیگر 7سال پيش از بركناري درخواست خود را تكرار 
كرده است، اما این نامه و نامه ســوم نيز با مخالفت 

مقام معظم رهبري رو به رو شده اســت. پس از این 
طبق توضيحــات فيروزآبــادي، او معاونت اركان را 
در ستاد كل نيروهاي مســلح ایجاد و سردار محمد 
باقري را مسئول این معاونت كرد . به این ترتيب در 
4سال پایاني در واقع سردار باقري تحت این معاونت 
ستاد كل نيروهاي مسلح را با اختيارات فيروزآبادي 
اداره مي كرده اســت. ســرانجام در تيرماه 95مقام 
معظم رهبري ســردار باقري را به فرماندهي ستاد 
كل نيروهاي مســلح منصوب مي  كنند. سرلشــكر 
فيروزآبادي نيز با حكم مقــام معظم رهبري، عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور فرماندهي 

كل قوا در امور نظامي مي شود.
 پس از روي كار آمدن دولت یازدهم موضع گيري هاي 
سياســي فيروزآبــادي در حمایت از ایــن دولت 
حاشــيه هایي براي او به همراه داشت. او از نخستين 
مقامات بــود كــه از توافق هســته اي حمایت كرد 
و حتي در ســال1394 و پس از توافــق اوليه5+1 
در لــوزان در نامــه اي بــه مقــام معظــم رهبري 
 »موفقيت تيم مذاكره كننده هســته اي« را تبریك

 گفت. 
فيروزآبادي در رابطه با دولت نهم نيز موضع مشابهي 
داشت و اگرچه كه در ابتدا حامي سرسخت محمود 
احمدي ن ژاد بود، رفته رفته موضع گيري هاي تندي 
عليه او كرد.  با این همه وقتي او از فرماندهي ستاد كل 
كنار رفت، تقریبا تا خرداد 97كمتر نام و ردي از او در 
رسانه ها یا فضاي مجازي وجود داشت تا اینكه دیروز 
یعني 1۲شــهریور1400 خبر درگذشت او منتشر 
شد؛ خبري كه موجي از پيام هاي تسليت را از سوي 

مقامات لشكري و كشوري به همراه داشت.

تالش گروسی برای مالقات با رئيس سازمان انرژی اتمی ايران

رئيس سابق ستاد کل نيروهاي مسلح درگذشت

 فرمانده معتمد

  رافائل گروسی، مدیركل آژانس بين المللی انرژی اتمی می خواهد پيش 
از آغاز دور تازه گفتگوهای وین با رئيس تازه ســازمان انرژی اتمی ایران هسته ای

دیدار و با محمد اسالمی درباره دسترسی بيشتر بازرسان آژانس به مراكز 
هسته ای گفت و گو  كند.

به گزارش همشهری آنالین، شبكه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی درباره دست های 
پر ایران پيش از آغاز دور تازه گفتگوهای هســته ای با غرب نوشت: مدیر كل آژانس 
بين المللی انرژی اتمی قصد دارد پيش از آغاز از سر گيری گفت و گو های وین با معاون 
رئيس جمهوری ایران و رئيس سازمان انرژی اتمی گفت و گو  كند. هدف گروسی از 
این دیدار، یافتن راهی برای بيشتر شدن دسترســی ها و نظارت های آژانس بر مراكز 

هسته ای ایران اعالم شده است.
بلومبرگ نوشت: روسای جمهوری چين و روسيه در روزهای گذشته با سيد ابراهيم 
رئيســی رئيس جمهوری ایران تماس گرفته و با وی درباره راه های بازگشت به توافق 
هسته ای گفت و گو كرده اند. شی جين پينگ حمایت كامل خود را از دغدغه های قانونی 
ایران برای بهره بردن از مواهب برجام نشان داده و اعالم كرده است دومين اقتصاد بزرگ 

دنيا پشتيبان تهران است. ميزان توليد فوالد در ایران در حال افزایش است و این كشور 
را به دهمين توليدكننده فوالد دنيا تبدیل كرده است.

در جبهه دیپلماسی، سرگئی الوروف )وزیر امور خارجه روسيه( هفته گذشته در وین 
حضور داشت تا با مدیر كل آژانس بين المللی انرژی اتمی دیدار و گفت وگو كند. در حالی 
كه مسكو پيش تر از عالقه خود برای همكاری های بيشتر تهران با آژانس خبر داده بود 
اما كرملين همچنان هيچ ميلی برای افزایش فشار بر ایران ندارد. چين هم به بازرسان 
آژانس هشدار داده است فراتر از نقش بازرسی و نظارت خود در پی اجرای خواسته های 

آمریكا و اروپایی ها نباشند.
گفته می شود گروسی می خواهد هر چه سریع تر با رئيس جدید سازمان انرژی اتمی و 
دیگر مقام های دولت تازه ایران گفت و گو كند و به آنها درباره پيامدهای صدور قطعنامه 
احتمالی آژانس هشــدار دهد اما دیپلمات های اروپایی معتقدند تهران به پشــتوانه 
حمایت های مسكو و پكن نگران رفتن پرونده هسته ای خود به شورای امنيت سازمان 

ملل و اعمال تحریم های تازه نيست.
تاراج كرانبرگ، همكار موسسه بين المللی پژوهش صلح استكهلم می گوید: »پس از 

اعمال سياست فشــار حداكثری آمریكا، اروپا به یك دوراهی ناممكن رسيده است. از 
این رو، اروپایی ها اعتبار خود را از دست داده اند و تهران سياست های خود را به سمت 

شرق برده است.«

به فكر اینكه این منطقه را 
ترك كنيد و به منطقه دیگر 
بروید، هرگز نيفتيد. منطقه 
مال شماست. باید بمانيد و 
به دست توانمند شما این 
منطقه   ساخته شود. ما هم 

در كنار شما هستيم

رهبری

دیپلماسی

خبر
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عليرضا زاكاني با صدور حكم وزیر كشور، 
به صورت رسمي كار خود را در شهرداري گزارش

تهران آغاز كرد. به گزارش همشهري، او كه 
با رأي اكثریت قاطع اعضاي شوراي شهر ششم به عنوان 
شهردار تهران انتخاب شــده بود، روز پنجشنبه با حكم 
احمد وحيدي، وزیر كشــور دولت جدید ســيدابراهيم 
رئيسي، رسما اداره پایتخت را به دست گرفت. زاكاني در 
نخســتين روز كاري خود، با حضــور در منزل مهدي 
چمران، رئيس شوراي شهر تهران از او عيادت كرد. چمران 
چند روزي مي شود كه به علت مشــكل فشار خون، به 
توصيــه پزشــكان در منزل اســتراحت مي كنــد و به 
همين خاطر، شــهردار جدید تهران به همراه چند عضو 
شوراي شهر ازجمله پرویز سروري، جعفر بندي شربياني،  
عليرضا نادعلي و همچنين مالك شریعتي نماینده تهران 
در مجلس شــوراي اســامي به خانه او رفتند و ضمن 

عيادت، براي او آرزوي سامتي كردند. 

افتتاح بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون
صبح روز جمعه عليرضا زاكاني در ســالن نمایشگاهي 
بوستان گفتگو حاضر شد تا از مراحل تجهيز بزرگ ترین 
و مجهزترین مركز واكسيناسيون كه روز یكشنبه شروع 
به كار خواهدكرد،  بازدید كند. در این ســالن قرار است 
در نهایت روزانه 15هزار نفر واكســينه شــوند. شهردار 
تهران همچنين دیروز به پایگاه پشــتيباني و مدیریت 
بحران بوستان بعثت رفت؛ جایي كه مدتي است به عنوان 
یك مركز بزرگ، واكسيناسيون پرسنل شهرداري طبق 

برنامه ریزي از پيش تعيين شده صورت مي گيرد. 
شهردار تهران در بازدید از مركز واكسيناسيون بوستان 
گفتگو با بيان اینكه كرونــا موضوعي فرا ملي و فرازماني 
است كه در یك مدت كوتاه قابل حل نيست، گفت: »باید 
همه افراد جامعه به ویژه افراد داراي بيماري زمينه اي را 
كه در معرض آسيب بيشتري قرار دارند مورد توجه قرار 
دهيم. سطح یك ارائه خدمت، پيشگيري و درمان است 
كه واكسيناسيون بخشي از آن به شمار مي آید. عاوه بر 
كادر درمان و وزارت بهداشــت تاش هاي زیادي انجام 
داده و در این مدت افتخارات بزرگــي خلق كردند و ما 
نيازمند پتانســيل جدیدي هستيم. عاوه بر پيشگيري 
و درمان، بحث فاصله اجتماعي و دقــت در فعال بودن 
شهر در عين صيانت از شهروندان خط دوم تاشي است 
كه تا امروز مغفول واقع شده است. همچنين خط سوم 
تاش كه نياز به اقدام جهادي و جدي دارد ارائه خدمات 

اجتماعي است.« 

زاكاني ضمن تشكر از مدیران فعال شهرداري ادامه داد: 
»شهرداري تا امروز زحمات و تاش هاي زیادي انجام داده 
اما امروز آغاز یك سرفصل است كه در آن باید شهرداري 
را به عنوان یك  ركن ركين و خدمتگزار آحاد مردم تهران 
ببينيم و همه ظرفيت هاي خــود را در خدمت رفع این 
پاندمي جهاني كه در ایران نيز آثار بدي به جا گذاشته و 
هم اكنون روزانه حدود ۶00نفر از هموطنان مان را از ما 

مي گيرد، قرار دهيم.«

اختصاص پایگاه هاي بیشتر براي واکسیناسیون 
شــهردار تهران با اعام این خبر كه نقشــه راهي براي 
مقابله با كرونا ترسيم شده، گفت: »این نقشه راه، حاصل 
جلســات مداوم طي 2 هفته اخير با استادان دانشگاه و 
جمعي از متخصصان است و براساس آن شهرداري با یك 
فعاليت افزایش یافته در خدمت شهروندان خواهد بود. 
به همين منظور در آینده مردم خبرهاي خوبي خواهند 
شــنيد كه البته ما نه در مقام خبر بلكــه در مقام عمل 
در حوزه بهداشــت و درمان، فاصله گــذاري اجتماعي ، 
زیست فعال و پویا و خدمات اجتماعي نهایت تاشمان 

را خواهيم كرد.«
او درباره واكسيناسيون كاركنان شــهرداري و خانواده 
آنها بيان كرد: »واكسيناســيون كاركنان شروع شده و 
بخش زیادي از آنها واكسينه شــدند و در مسير تكميل 
واكسيناسيون كاركنان هستيم و گام دوم این است كه 
تمام خانواده هاي پرسنل را واكسينه كنيم چراكه اگر ما 
ادعاي خدمت داریم این كار به وسيله پرسنل شهرداري 

رقم مي خورد. وظيفه ما صيانت از این كاركنان است.«
زاكاني گفت: »شــهرداري ظرفيت هــاي باالیي دارد. 
به عنوان مثال هم اكنون از110ســوله بحران در مناطق 
مختلف تنها بخش كمي از آنها در خدمت همشــهریان 
براي واكسيناســيون قرار دارد و تــاش مي كنيم كه از 
تمام ظرفيت ها اســتفاده كنيم. بنابرایــن آنچه اتفاق 
مي افتد قابل مقایسه با شرایط فعلي نخواهد بود. یكي از 
ویژگي هایي كه در همين مركز )مركز بوستان گفتگو( 
كه تا چند روز آینده افتتاح خواهد شــد، دیده مي شود 
این است كه پرسنل شهرداري به ظرفيت عظيم مردمي 
گره خورده و این نيروهاي جهــادي، متولي خدمت در 
این عرصه هستند. اميدواریم بتوانيم با ایجاد هماهنگي 
در ظرفيت هاي حاكميتــي و حكومتي و پيوســتگي با 
ظرفيت هاي مردمي عرصه خدمتگزاري را توسعه دهيم.«

تعیین اولویت هاي کاري
شــهردار تهران عنوان كــرد: »از مهم ترین دغدغه هاي 
مردم و نخستين اولویت، توجه به بحث كروناست و هر 
یك فوتي یك خانداني را عزادار مي كند و این یك ضایعه 
بزرگ است. اولویت دوم موضوع جدیت در ارائه خدمت 
است و با راه اندازي یك قرارگاه ویژه خدمتگزاري چهره 
شهر را از آلودگي هاي حوزه پسماند و دیگر آالینده ها كه 
مانع زیست و رفاه مردم مي شوند، مي زدایيم.« او اضافه 
كرد: »بخش ســوم ناظر به معضات اجتماعي است. در 
جامعه اي زندگي مي كنيم كه كــودكان كار و معتادان 
متجاهر و سایر عناصر جنبه هاي غيرقابل تحمل در شهر 

ایجاد مي كنند و یك تأثير منفي بــر روح و روان مردم 
خواهد گذاشت. در نهایت نيز تأكيد بر باال بردن وظایف 
ذاتي خودمان براي باال بردن ارائه خدمت دغدغه اي مهم 
است تا مردم رفاه و آسایش را در شهري كه به روح و كالبد 
شهر توجه دارد، احساس كنند.« زاكاني در بازدید از مركز 
واكسيناســيون بعثت نيز گفت: »در شهرداري تصميم 

شهردار جدید تهران، كارش را با حضور در معراج شهداي خيابان بهشت، عيادت از مهدي چمران و بازدید از 2مركز بزرگ واكسيناسيون شهرداري آغاز كرد

راه اندازی بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون کشور
چه خبر از شورا؟

  دولت و سازمان هاي مردم نهاد در 
قبال پسماند مسئولیت دارند

مهدي پیرهادي، رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیســت و خدمات شهري شورا در 
بازدید ازمجتمع پــردازش آرادکوه:یكي 
از مســائل مهم در این حوزه بحث زباله هاي 
بيمارستاني و دفن آن است كه وزارت بهداشت 
باید نســبت بــه آن اهتمام ویژه اي داشــته 
باشــد تا دفن این زباله ها با رعایت پروتكل ها 
و شرایط مورد توافق انجام شــود. با توجه به 
حساســيت ها دولت نيز باید كمــك كند تا 
بتوانيم فضــاي الزم را براي بهبود مســائل و 
مشــكات در این بخش ایجاد كنيم. گرچه با 
اقدامات و طرح هاي سازمان مدیریت پسماند 
و بحث هوشمندســازي، حجم پســماندها 
نسبت به ســاليان قبل كاهش پيدا كرده، اما 
یكي از برنامه هــا و موضوعات كليدي كاهش 
پسماند و تفكيك زباله هاست؛ بنابراین از افراد 
دغدغه مند در این حــوزه، فعاالن فرهنگي و 
اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد، نهادهایي 
كه مسئوليت هاي اجتماعي دارند و صاحبان 
صنایع تقاضا داریم به مسئوليت خود در قبال 
حوزه شهري عمل كنند تا این كارها منجر به 

بهبود وضعيت شهر شود.)همشهري(

  شوراي ششم قصد تعدیل نیرو ندارد
علیرضا نادعلي، سخنگوي شوراي اسالمي 
شهر تهران در واکنش نسبت به خبر تعدیل 
نیرو در شوراي شهر: ما كسي را لغو قرارداد 
نكردیم و تاش خواهيم كــرد برخي از افراد 
را به نقاط دیگر شــهرداري مأمــور كنيم تا 
براساس نياز و تخصص نيرو جذب شوراي شهر 
تهران شود. در دوره قبلي شوراي شهر تهران 
بسياري از افراد بنا به تخصص یا موارد دیگر به 
دالیل مختلف به نقاط دیگري از شــهرداري 
فرستاده شــدند یا لغو قرارداد صورت گرفت 
كه تعداد باالیي داشــتند. شوراي شهر ششم 
چنين نگاهي ندارد، اما بایــد به این موضوع 
توجه كرد كه عضو شــوراي شهر تهران حق 
انتخاب مســئول دفتر یا دیگر اعضاي دفتر یا 
كارشناســان خود را دارد. در دوره پيش نيز 
شاهد این موضوع بودیم كه برخي از كميته ها 
فعال نبودند و در دوره مدیریت شهري ششم 
بنا بر این است كه كميته ها فعاليت مستمر و 

خوبي داشته باشند.)میزان(

مرکز واکسیناسیون بوستان گفتگو      عكس ها: علیرضا طهماسبي و شایان محرابيمرکز واکسیناسیون بعثتمرکز واکسیناسیون بعثتمرکز واکسیناسیون بعثت

   معارفه مجلل فقط با حضور شهدا
علیرضا زاکانی در آغازین ســاعات فعالیت خود به عنوان 
شهردار تهران با حضور در معراج الشــهدا واقع در خیابان 
بهشت، تجدید میثاقي با روح بلند شــهدا داشت. پیش از 
این برخی رسانه های داخلی و شبكه های تلویزیونی مخالف 
جمهوری اسالمی  گفته بودند، قرار است معارفه مجللی برای 
زاکانی برگزار شود. اما شــهردار تهران کار خود را از معراج 
شهدا و پس از پیمان بستن با یاران و دوستان شهیدش آغاز 
کرد.  زاکاني پس از تجدید میثاق با شهدا در جمع خبرنگاران، 

درباره حضورش در این مكان به اهمیت الگو گرفتن از شهدا برای انجام کارها اشاره کرد و توضیح داد: »شهدا همه سرمایه هاي 
ما هستند و به شهدا نگاه مي کنیم تا تاریخ را مرور کرده باشیم. ما به شهدا هم به عنوان الگوها و اسطوره هاي خود توجه 
مي کنیم و هم توجه داریم که آنها زنده و حاضر هستند و نزد خدا رزق و روزي دارند و مي توانند از ما دست گیري کنند؛ لذا 
به آنها پناه آوردیم تا زمینه خدمتگزاري بهتر و بیشتر فراهم شود.« او افزود: »اساس کار ناظر بر این است که بتوانیم سطح 
خدمتگزاري را در جهت ایجاد یك خدمت شایسته به مردم باال ببریم و تالش کنیم به فضل الهي و کمك مردم شرایط را 
به سمتي ببریم که هم رنگ و روي شهر تغییر کند و هویت مورد انتظار را پیدا کند و هم اینكه تسهیالتي که درنظر گرفته 
مي شود، رفاه ، آسایش و آرامش را براي شهروندان به ارمغان آورد.« شهردار تهران در ادامه، نخستین اقدام اساسي و جدي 
شهرداري را مقابله با کرونا اعالم کرد و گفت: »در این رابطه، شهرداري باید رسالت ها و مسئولیت هاي اجتماعي خود را در 
جهت خدمت به مردم تهران و براي کاهش آالم و دردهایي که از قبل کرونا و اکنون به آنها تحمیل مي شود انجام دهد.« او 
دقایقی بعد پس از استقبال و دعای خیر توسط مادر شهید واالمقام حمید مطلق وارد دفتر کار خود در ساختمان شورای 
شهر شد. شهید حمید میانلو مطلق از شهدای غواص است که در عملیات بدر پس از تحمل حدود 2سال اسارت در سال 64 

به شهادت رسید. فرزندان سرداران شهید همت و صالحی نیز در این استقبال حضور داشتند.

گرفتيم تا قــرارگاه كرونا راه اندازي شــود و با هم افزایي 
ظرفيت هاي مختلف در روزهاي آینده در تمام ســطوح 

خدمت شایسته اي براي مردم فراهم مي كنيم.« 

ظرفیت هاي باالي واکسیناسیون در بعثت و گفتگو
 امكانات شهرداري براي واكسيناسيون در برابر كرونا از 
طریق یك  پروســه  رایزني با وزارت بهداشت و دانشگاه 
علوم پزشكي، فراهم شده است. بر همين اساس، عاوه 
بر مركز ساختمان شماره2 شوراي شهر تهران، در حوزه 
جنوب شــهر در پارك بعثت، روبه روي ترمينال جنوب 
و ســوله مدیریت بحران، واكسيناســيون در 20غرفه 
صورت مي گيرد؛ به گونه اي كه در این سوله روزانه بيش 
از 2500نفر واكسينه مي شــوند. در بوستان گفتگو نيز 
40 ایستگاه تزریق واكسن كرونا فراهم شده كه به زودي 
به بهره برداري مي رســد. نكته جالب اینجاست كه این 
مركز در شيفت بعدازظهر هم كار مي كند. به گفته عليرضا 
زاكاني، شــهردار پایتخت اگر واكســن به ميزان كافي 
تامين شود، امكان تزریق 15هزار دوز واكسن در سالن 
نمایشگاهي بوستان گفتگو وجود دارد و به همين خاطر 
یك فرصت و ظرفيت ویژه براي سرعت بخشيدن به امر 

واكسيناسيون به حساب مي آید.
این در حالي است كه هم اكنون 30سوله مدیریت بحران 
شــهرداري به مراكز واكسيناســيون بدل شده و خود 
شهرداري هم از طریق شركت شهر سالم 4مركز بزرگ 
براي واكسيناسيون راه اندازي كرده است. از سوي دیگر، 
شرایط براي اضافه شدن حداقل 30پایگاه دیگر  هم در 
حال آماده سازي است و درصورت درخواست، طي حدود 
2روز ایــن پایگاه ها آماده تحویل به ســتاد ملي كرونا و 
ارگان هاي مسئول براي انجام واكسيناسيون خواهد شد.
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   سبد خالي مصرف
بنكداراني كه با همشهري گفت وگو كرده اند از نصف شدن ميزان فروش برنج مي گويند كه به معناي پر كشيدن برنج از سفره  
بسياري از ايراني هاست. در كشوري كه باكيفيت ترين، خوش عطرترين و خوش پخت ترين برنج  دنيا را توليد مي كند، بسياري از 
اقشار از دسترسي به معمولي ترين برنج ها محروم شده اند و در شرايطي است كه ابتدا تصور مي شد بازار مصرف برنج به دوش 
ساير محصوالت نظير نان بيفتد، اما نانوايي ها هم از كاهش ۲۰تا۳۰درصدي فروششان در پي افزايش قيمت ۳۰درصدی نان خبر 
مي دهند. بعد از كاهش سهم اقالم پروتئيني و لبنيات در سبدهاي مصرف، به نظر مي رسد برنج هم، بدون آنكه جايگزيني داشته 

باشد، كم كم جاي ثابت خود را در سبد مصرف برخي اقشار از دست داده است.

پایش فقر چندبعدي در ایران از شــرایط  گزارش
نامساعد اســتان سیستان وبلوچستان در 
اغلب شاخص ها حكایت دارد. به گزارش 
همشهري، مجموعه گزارش هاي پایش فقر چندبعدي در 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حاكي از این است كه تا 
پاییز گذشــته، نرخ فقر در ایران به 31.4درصد رسیده 
و20درصد خانوارها بدمسكن بوده اند، سهم هزینه مسكن 
در سبد خانوار به 2.5برابر میانگین جهاني رسیده، نرخ 
باسوادي همچنان در 16استان پایین تر از میانگین جهاني 
بوده و البته وضع خانوارهاي ایراني در شاخص دسترسي 
به آب ســالم و هزینه انرژي در ســبد خانوار، به مراتب 
مســاعدتر از میانگین جهاني اســت. طبق این گزارش 
درمجموع خانوارهاي ایراني در حوزه مســكن و كیفیت 
آموزش وضع خوبي ندارند اما به واسطه پرداخت همیشگي 
یارانه  انرژي وضع خانوارها از نظر دسترسي به آب سالم و 
سهم هزینه انرژي بهتر از میانگین جهاني است و ازنظر 
عمده شاخص هاي بهداشت و سالمت نیز در شرایطي بهتر 
از متوســط جهاني و البته بدتر از متوسط كشورهاي با 

درآمد باال قرار دارند.

جوالن محروميت در استان سيستان وبلوچستان
بررسي وضعیت 31استان ایران براساس 5شاخص عمده 
مسكن، آب و انرژي، آموزش، بهداشت و خدمات مالي، 
حاكي است: باوجود ناهمگوني پراكندگي محرومیت ها 
در این شاخص ها، استان سیستان وبلوچستان درمجموع 
نسبت به میانگین كشور وضع نامســاعدتري را تجربه 
مي كند؛ به گونه اي كه از نظر نرخ بدمسكني بعد از استان 
هرمزگان، بدترین شرایط را دارد و براساس شاخص هاي 
آموزش، شمول مالي و فقر بهداشت و سالمت نیز بدترین 

وضعیت كل كشور را به خود اختصاص داده است.
این اســتان از نظر شــاخص فقر انرژي و آب نیز باوجود 
شــرایط مســاعد ایران در جهان و پرداخت یارانه هاي 
سراسري، وضعیت نامساعدتري نسبت به میانگین كشور 
دارد و بعد از اســتان كرمان، محروم ترین اســتان ایران 

محسوب مي شود.

توزيع جغرافيايي فقر مسكن
براســاس تعاریف جهاني 20درصــد خانوارهاي ایراني 
دچار حداقل یك محرومیت از ابعاد مســكن )دسترسي 
به آب، دسترسي به سرویس بهداشــتي، مكان زندگي 
كافي، مسكن بادوام و امنیت تصدي( هستند و بدمسكن 
محسوب مي شوند. این مقدار در مناطق شهري 12درصد 
و در مناطق روســتایي 43درصد است. بررسي ها نشان 
مي دهد باالترین نرخ بدمسكني در ایران به استان هاي 
هرمزگان، سیستان وبلوچســتان و گیــالن تعلق دارد. 
محاسبه نر خ فقر شدید مسكن، یعني جمعیتي كه داراي 
بیش از یكي از ابعاد محرومیت مسكن هستند حاكي از 
این است كه باوجود نرخ 20درصدي براي بدمسكني، فقط 
یك درصد از جمعیت كل كشور دچار فقر شدید مسكن 
هستند و مشمول دو مورد یا بیشــتر از ابعاد محرومیت 
مسكن مي شوند. بررسي فقر شــدید مسكن به تفكیك 
استان نشان مي دهد استان سیستان وبلوچستان با نرخ 
32.8درصد، باالترین نرخ فقر شدید مسكن را دارد و در 
مقابل استان تهران با نرخ نزدیك به صفر، از كمترین نرخ 
فقر شدید مسكن برخوردار است. البته در استان تهران 
79درصد خانوارها به مســكن مقرون به صرفه دسترسي 
ندارند و از این نظر استان تهران در رتبه اول قرار مي گیرد.

هزينه مسكن ايران ۲.5برابر ميانگين جهاني
براساس اطالعات وزارت كار، شاخص هزینه مسكن در 
هزینه خانوار و طول دوره انتظار مسكن در ایران معادل 
2.5برابر میانگین جهاني بوده و نشان دهنده فشار باالي 
هزینه هاي مسكن بر خانوارهاي ایراني است. همچنین، 
نرخ برخوردارنبودن از مسكن مقرون به صرفه و بدمسكني 
به طور معناداري بین »فقرا« و »خانوارهاي زن سرپرست« 
باالتر است، به گونه اي كه 30درصد از فقرا دچار بدمسكني 
و 41درصــد از آنها از مســكن مقرون به صرفه برخوردار 
نیستند. از طرف دیگر نسبت خانوار بدون كودك محروم 
از مســكن مقرون به صرفه به خانوارهاي داراي كودك، 
1.7برابر اســت. طبق آمارها 24.3درصد از خانوارهاي 
داراي كودك در مسكن استیجاري زندگي مي كنند كه 
این مقدار براي خانوارهاي بدون كودك حدود 13.9درصد 
است و این طبقه بندي نشان دهنده فشار باالي هزینه هاي 

مسكن روي مستأجران است.
 نكته قابل توجه این است كه با توجه به روند افزایشي سهم 
هزینه هاي مسكن خانوار كه در سال98 به 33.2درصد و 
دوبرابر میانگین شاخص جهاني رسیده و همچنین باوجود 
چشم انداز نه چندان مطلوب بازار مسكن در ایران، سهم 
وام مســكن در بدهي خانوارهاي ایراني از سال1393تا 
1398 روند كاهشــي داشــته و مقدار این شــاخص به 
20درصد كاهش یافته اســت. این آمار به وضوح گویاي 
فشار باالي هزینه هاي مسكن بر دوش خانوارهاي ایراني 
و ناتواني آنها براي اقدام به خرید مسكن حتي با ابزار وام 
بانكي اســت. درنهایت تصویر كلي به لحاظ رتبه بندي 
استان ها در فقر مسكن با 7شاخص »مصالح به كاررفته، 
دسترسي به آب آشامیدني لوله كشــي، سرانه زیربناي 
واحد مسكوني، تراكم خانوار در واحد مسكوني، دسترسي 
به امكانات بهداشتي )حمام(، عدم برخورداري از مسكن 
مقرون به صرفه و شاخص حداقل دو محرومیت از مسكن« 
حاكي از این است كه استان هاي سیستان وبلوچستان و 
كرمان با نمره6 )از 7شاخص( وضعیت بدتري از متوسط 
كشوري داشته اند و پس  از آن استان هاي خراسان  جنوبي 
و خراسان  شمالي با نمره5 قرار دارند و در مقابل استان هاي 
سمنان و مركزي با نمره صفر )در هیچ شاخصي وضعیتي 
بدتر از میانگین كشــوري ندارند( در جایگاه بهتري در 

بخش مسكن قرار دارند.

حذف فقر انرژي با پرداخت يارانه
بررسي كارشناسان وزارت كار حاكي است: اگرچه ایران 
به واسطه پرداخت همیشــگي یارانه هاي انرژي، از نظر 
دسترسي آســان و كم هزینه به انرژي و آب بسیار غني 
است اما بازهم مناطقي از كشور از این منظر در فقر به سر 
مي برند. براساس شاخص هاي دسترسي به انرژي و آب، 
هم اكنون 99درصد از كشور برق رساني شده و فقط هزار و 
190روستا فاقد برق هستند كه از این تعداد نیز 250نقطه 
در دست برق رساني تا پایان سال1400 است. در ارتباط با 
آب شرب نیز 95.75درصد از روستاهاي باالي 20خانوار 
و 99.8درصد از مناطق شــهري كشــور از امكانات آب 
شرب سالم برخوردارند. طبق ســالنامه1398 شركت 
آبفا مناطق روستایي استان هاي یزد، كرمان، كردستان، 
بوشهر، سیستان وبلوچستان و هرمزگان به ترتیب كمترین 
استان هایي بوده اند كه مناطق روستایي آنها از آب شرب 
سالم بهره مند هستند. در یك تصویر كلي مي توان گفت 
مناطق روستایي هیچ یك از استان هاي كشور به صورت 
100درصد از آب آشامیدني ســالم بهره مند نیستند و 
به طور میانگیــن 24درصد از جمعیت روســتایي ایران 

دسترسي به آب شرب سالم ندارند.
بررسي شاخص سهم هزینه انرژي از سبد هزینه خانوار نیز 
نشان مي دهد كه یك خانوار ایراني فقط 4درصد از درآمد 
خود را صرف خرید انرژي مي كند كــه عمده دلیل این 
موضوع انرژي ارزان و در دسترس و یارانه انرژي پرداختي 
از ســوي دولت است؛ باوجود این، ســنجش فقر انرژي 
براساس 5شاخص 3بخش دسترســي به آب، برق و گاز 
حاكي از این است كه استان كرمان با عدد4 )از 5شاخص( 
وضع بدتري از متوســط كشــوري دارد و پــس  از آن، 
استان هاي سیستان وبلوچستان و كهگیلویه وبویراحمد 
با عدد 3قرار مي گیرند. طبق این ســنجش 7استان در 
2شاخص و 9اســتان در یك شــاخص دچار فقر انرژي 
هستند و 12استان شامل اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، 
خراسان رضوي، قم، كردستان، گلستان، گیالن، مركزي 
و یزد با فقر انرژي مواجه نیستند. بررسي ها نشان مي دهد 
استان كرمان با 11درصد و استان سیستان وبلوچستان 
با 9.11درصد بیشترین میزان و استان قم با 0.3درصد 
كمترین میزان خانوارهاي فقیر انرژي به لحاظ سهم انرژي 

از كل هزینه خانوار را دارا هستند.

سايه فقر آموزشي
گــزارش وزارت كار از وضعیت فقر آموزشــي حاكي از 
این است كه؛ایران در دوســطح دسترسي و بهره مندي 
به آموزش وضــع مطلوبي ندارد، به گونــه اي كه باوجود 
بهبود نرخ باسوادي، همچنان این نرخ در 16استان كشور 
پایین تر از متوسط جهاني است و نرخ تحصیالت در سطوح 
متوسطه دوم، بسیار پایین تر از كشورهاي اتحادیه اروپا و 
حتي تركیه قرار دارد. عالوه بر این آموزش هاي كسب شده 
نیز كیفیت الزم را نداشــته و دانش آموزان ایراني، هم در 
مقطع دبستان و هم متوسطه، در پایین ترین رتبه در میان 

كشورهاي مورد بررسي قرار مي گیرند. 
طبق بررسي هاي كارشناسي، مهم ترین عوامل پایین بودن 
كیفیت آموزش در ایران را مي توان به 2دســته »عوامل 
مرتبط با خانه: شامل فقر خانوار و تحصیالت پایین والدین 
و نر خ پایین آموزش پیش از دبســتان و »عوامل مرتبط 
با مدرســه: تراكم باالي دانش آموزان در كالس و نسبت 
باالي دانش آموز به معلم« تقسیم كرد. از این رو، گسترش 
آموزش پیش از دبستان و ارتقاي سطح كیفي مدرسه و 
به خصوص معلمان از الزامات رفع فقر آموزشي در ایران 
است. در رده بندي استاني، نابرابري در وضعیت آموزشي و 
برخورداري از امكانات آموزشي دیده مي شود و درمجموع، 
از بین 14شاخص فقر آموزشي و عوامل مؤثر بر آن، استان 

سیستان وبلوچســتان در 12شــاخص وضعیت بدتري 
از میانگین كشــوري دارد و پس  از آن استان آذربایجان 
غربي با عدد 10 و استان هاي خراسان رضوي و خوزستان 
با عدد9 قرار مي گیرند. در انتهاي جدول نیز استان هاي 
مازندران و سمنان قرار دارند كه براساس این رتبه بندي، 

وضعیت بهتري نسبت به سایر استان هاي كشور دارند.

نقشه فقر بهداشت و سالمت
وضعیت ایران از نظر عمده شاخص هاي بهداشت و سالمت 
بهتر از متوسط جهاني و بدتر از متوسط كشورهاي با درآمد 
باالتر از متوسط ارزیابي مي شود. بررسي استان هاي كشور 
در 13شاخص )1- ســرانه پزشك به ازاي 100هزار نفر، 
2- سرانه پیراپزشك به ازاي 10هزار نفر، 3- سرانه تخت 
فعال بیمارستاني به ازاي هزار نفر، 4-سرانه مراكز مراقب 
اولیه بهداشتي به ازاي 100هزار نفر، 5- میزان پوشش 
فاضالب بهداشتي شــهري، 6- میزان پوشش فاضالب 
بهداشتي روستایي، 7- نر خ مرگ ومیر كودكان زیر 5سال 
برحســب هزار تولد زنده، 8- نر خ مرگ ومیر مادران از 
عوارض بارداري و زایمان برحسب 100هزار تولد زنده، 
9-نرخ پوشش آب شهري، 10- نرخ پوشش آب روستایي، 
11-پوشش بیمه پایه كل درماني، 12- نر خ سوءتغذیه در 
كودكان زیر 6سال و 13- هزینه هاي كمرشكن سالمت( 
حاكي از این است كه اســتان سیستان وبلوچستان در 
10شــاخص وضعیت بدتری از میانگین كشوري دارد 
و در رتبــه اول محرومیت خدمات بهداشــتي و درماني 
قرار مي گیرد و پس  از آن اســتان خراسان رضوي كه در 
9شــاخص وضعیت بدتری از میانگین كشوري دارد، در 
رتبه دوم قرار مي گیرد. در مقابل استان گیالن كه فقط در 
یك شاخص وضعیت بدتری از میانگین كشوري داشته، 
برخوردارترین استان كشور به لحاظ امكانات و خدمات 

بهداشتي و درماني بوده است.

رتبه اول ايران از نظر تعداد حساب بانكي
نتایج پژوهش كارشناســان وزارت كار نشان مي دهد در 
ایران شــبكه بانكي به عنوان محور اصلي خدمات مالي 
باوجود اینكه در بانكداري الكتریك رشــد داشــته و در 
برخي از آمارها و شاخص ها وضعیت مساعدي كسب كرده 
اما نتوانسته نیاز خانوارها به اعتبار به جهت هموارسازي 
مصرف در طول زمان را فراهم كند. شواهد نشان مي دهد 
گسترش نیافتن كارت هاي اعتباري در ایران، كه كشور را 
در رتبه75 دنیا قرار داده، باعث شده خانوارها براي تأمین 
اعتبار، نیازمند دریافت تسهیالت از بانك باشند و از این 
منظر ایران در رتبه نهم دریافت تسهیالت بانكي در دنیا 
قرار گرفته است. عالوه بر این، نسبت پایین وام مسكن به 
ارزش مسكن كه در اغلب سال ها كمتر از 20درصد است 
و همچنین سهم پایین وام مسكن در سبد بدهي خانوار 
كه در ســال98 از 20درصد فراتر نرفته، نشان مي دهد 
نیاز به تأمین مالي كالن نیز توســط شبكه بانكي فراهم 

نشده است. 
نتایج بررســي ها نشــان مي دهد به طوركلي، ایران در 
شاخص هاي سطح پایه نظیر افراد داراي حساب بانكي، 
شاخص هاي دسترسي به شعب بانكي و دستگاه ATM و... 
وضع مطلوبي بین كشورهاي جهان دارد كه البته بخشي 
از آن به دلیل اجراي طرح یارانه نقــدي در ایران و نقش 
گســترده این طرح در برخورداري گروه هاي مختلف از 
حساب بانكي بوده است. نكته دیگر اینكه ایران با ركورد 
7هزار و 637حساب به ازاي هر 1000نفر بزرگسال رتبه 
نخست جهان را دارد كه مقدار بسیار باالي این شاخص 
مي تواند نشان دهنده نوعي آشفتگي در بازار پولي و بانكي 
كشور نیز باشد كه در ردیابي حساب ها و پولشویي موضوع 

مهم و چالش برانگیزي است.

همشهری از نقشه فقر چندبعدی در ایران گزارش می دهد

استان سیستان وبلوچستان از میان 5شاخص پایش فقر، در 4شاخص، محروم ترین استان  كشور 
شناخته شده و در شاخص فقر انرژي و آب نیز بعد از استان كرمان در رتبه دوم قرار گرفته است

ابعاد محرومیت در سیستان و بلوچستان

سبقت نرخ ۳8 قلم خوراكي از تورم
مركز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد1400 را 42.4درصد  تورم
برآورد كرده؛ اما همین نهاد مي گوید: رشد قیمت 38قلم از 53قلم 
خوراكي مورد مصرف خانوارها در این مدت باالي نرخ تورم نقطه 
به نقطه بوده است. اما اگر مالك نرخ تورم نقطه به نقطه، گروه كاالهاي خوراكي 
و آشامیدني باشد، دست كم 20قلم كاالي خوراكي رشد قیمتي باالتر از نرخ تورم 
56.8درصد گروه خوراكي ها و آشامیدني ها را تجربه كرده اند و میانگین شاخص 
قیمت خوراكي ها خرید و فروش شده اند. به گزارش همشهري، هویج فرنگي، 
گوجه فرنگي، نخود و هلو به ترتیب باالترین رشد قیمت را در مرداد امسال نسبت 
به شهریور پارسال تجربه كرده و رشد قیمت  آنها باالتر از 100درصد بوده و هویج 

با جهش قیمت 224درصد یكه تازي كرده است.
تازه ترین آمار رسمي نشان مي دهد در مردادماه امسال و در گروه سبزیجات و 
حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به هویج فرنگي با 
70.5درصد، قارچ با 14.7درصد و گوجه فرنگي با 9.9درصد بوده درحالي كه در 
این مدت سیب زمیني با 4.9درصد و بادمجان با 4.1درصد افت قیمت مواجه 
شده است. در گروه نان و غالت اما برنج ایراني درجه یك رشد قیمت 3.4درصدي 
در مرداد نسبت به تیرماه امسال داشته و پس از آن شیریني خشك و رشته  آش 

قرار دارد كه 2.5درصد گران  شده است.
یافته هاي مركز آمار نشان مي دهد در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده هاي 
آنها باالترین رشــد قیمت در مرداد نسبت به تیرماه امســال مربوط به ماهي 
قزل آال با 8.9درصد، مرغ ماشــیني با 7.2درصد و گوشــت گاو یا گوســاله با 
6.6درصد بوده و در گروه لبنیات، تخم مرغ و انــواع روغن هم باالترین قیمت 
به تخم مرغ با 8.9درصد، ماست پاســتوریزه با 5.6درصد و شیر پاستوریزه با 
5.4درصد اختصاص داشته است. این در شرایطي است كه قیمت روغن نباتي 
جامد در  ماه گذشته نسبت به تیرماه 2.3درصد ارزان شده است. باالترین رشد 
قیمت ماهانه در گروه میوه و خشــكبار اما مربوط به قیمت پرتقال با جهشي 
39.5درصدي اختصاص داشته و سیب خوراكي هم رشد قیمت 8.2درصدي 
را ثبت كرده درحالي كه در مرداد امسال نســبت به تیرماه گذشته لیموترش 
14.1درصد و هندوانه 9.8درصد ارزان شده است. هویج شاید براي نخستین بار 
در نیم قرن اخیر است كه صدرنشین رشد قیمت ها در بین همه اقالم خوراكي 
ایرانیان شده، آن هم به لطف شــیوع كرونا و شیوع این فرضیه كه نوشیدن آب 
هویج به درمان كرونا كمك مي كند. در مرداد امسال قیمت هویج 70.5درصد 
قد كشید درحالي كه در همین مدت قارچ 14.7درصد و گوجه فرنگي 9.9درصد 
گران شد. در عوض قیمت سیب زمیني 4.9درصد و بادمجان 4.1درصد كاهش 
یافت. در بین سایر كاالهاي خوراكي باالترین رشد قیمت ماهانه به سس مایونز 

با 6.5درصد و نوشابه گازدار با 5.9درصد اختصاص دارد.

رشــد بدون وقفه قیمت برنج تامین این  بازار
كاالي پرمصرف را براي برخي خانواده ها 
هر روز سخت تر مي كند. حاال قیمت هاي 
كمتر از 30هزار تومان براي برنج ایراني شوخي به حساب 

مي آید و حرف از كیلویي 45هزار تومان به باالست. 
مرغوب ها و مجلسي ها به 50هزار تومان نزدیك شده اند 
و معمولي ها را باید حول و حوش 35تا40هزار تومان پیدا 
كرد. حتي برنج نیم دانه را هم كه ارزان ترین محصول بازار 
برنج است، به ســختي مي توان كمتر از كیلویي 20هزار 
تومان خرید. بازار برنج نیم دانه كه قبال محرم،  صفر و دیگر 
مناســبت هاي مذهبي براي پخت شله زرد گرم مي شد، 
حاال 4فصل سال گرم است و آنهایي كه از پس خرید برنج 
درجه یك برنمي آیند، نیم دانه مي خرند تا عطر برنج ایراني 

از خانه هایشان گم نشود.

افت ۳۰درصدي فروش گران قيمت ها 
یك متصدي فروش برنج در یكــي از هایپرماركت هاي 
تهران، در پاســخ به پرســش خبرنگار همشــهري، از 
رشــد خیره كننده فروش برنج نیم دانه در ماه هاي اخیر 
خبر مي دهد و مي گویــد: »قبال عرضه برنــج نیم دانه 
در فروشــگاه هاي بزرگ و زنجیره اي معمــول نبود، اما 
تقاضاي باال براي این كاال باعث شــده در یكي، دوسال 
اخیر این برنج هم به فهرســت فروش اضافه شــود و در 
همین مدت استقبال فراتر از انتظار بوده است.« او اتمام 
سریع موجودي را شاهدي براي این استقبال مي داند و 
اضافه مي كند: »موجودي برنج نیم دانه مخصوصا در هفته 
اول ماه به سرعت تمام مي شود و این نشان مي دهد بخشي 
از حقوق بگیران با درآمد پایین كه معموال در هفته هاي 
اول  ماه خریدشــان را انجام مي دهنــد به دلیل گراني 
برنج نشكســته به مصرف برنج نیم دانه یا شكسته روي 
آورده اند.« به گفته او با اینكه این فروشگاه در منطقه اي از 
تهران واقع شده كه ساكنان آن از توان اقتصادي متوسط 
و به نسبت خوبي برخوردارند، فروش برنج هاي مرغوب و 
گران قیمت 30درصد نسبت به پارسال افت داشته است.

ناچاريم قسطي بفروشيم
مشاهدات میداني خبرنگاران همشهري حاكي است؛ در 
خواربارفروشي هاي محلي هم فروش برنج به شدت افت 
كرده است. صاحب یك خواربارفروشي در محله پیروزي 
تهران فروش امسالش را دقیقا نصف پارسال اعالم مي كند 
و مي گوید، اگر نسیه و قســطي نفروشد، فروشش از این 
هم كمتر مي شود. او كه معتقد است قیمت برنج نسبت به 
پارسال افزایش زیادي نداشته دلیل افت فروش را كاهش 
قدرت خرید مي داند و مي  گوید: »گراني و تورم باعث شده 
خانوارها خرید خود را مدیریت و اجناسي با قیمت مناسب 
خریداري كنند، اما شرایط در 2سال اخیر به شدت بدتر 
شده؛ به طوري كه خیلي ها كه تا 2ســال پیش ارقام به 
نسبت ارزان برنج ایراني را مي خریدند و مخلوط با برنج 
خارجي استفاده مي كردند، از سال قبل نه برنج ایراني زیر 

20هزار تومان پیدا مي كنند و نه برنج خارجي.«
 ارزان ترین برنج ایراني موجود در این فروشگاه 32هزار 
تومــان و ارزان ترین برنــج خارجي كیلویــي 23هزار 
تومان اســت، اما برنج نیم دانه را كیلویي 19هزار تومان 
مي فروشد. به گفته این فروشنده تنها برنجي كه افزایش 
فروش داشته نیم دانه بوده: »چون خیلي ها فقط مي توانند 
نیم دانه بخرند.« او كه با تكیه بر سال ها تجربه، با ادبیاتي 

نزدیك به یك تحلیلگر اقتصادي صحبت مي كند، معتقد 
است: تورم باعث ایجاد »فقر پیش رونده« در جامعه شده 
و هر روز بخش بیشتري از خانوارها با كاهش توان خرید 
و فقر مواجه مي شوند؛ به طوري كه حتي خریدهاي عمده 

هم بیشتر به صورت اقساطي انجام مي شود.
 

رشد ۳/4درصدي قيمت برنج در مردادماه
تازه ترین گزارش مركــز آمار از متوســط قیمت اقالم 
خوراكي مردادماه نشان مي دهد، برنج ایراني بیشترین 
تورم ماهانه را در بخش نان و غالت به خود اختصاص داده 
است. براساس این گزارش، برنج ایراني در فاصله تیرماه تا 
مردادماه 3.4درصد رشد قیمت داشته و از متوسط قیمت 
37هزارو360تومان به 38هزارو640تومان رسیده است. 
اما آنچه در این گزارش بیش از تــورم ماهانه قابل توجه 
است، رقمي است كه براي تورم ساالنه این كاال محاسبه 
شده، براساس گزارش مركز آمار، قیمت برنج درجه یك 
ایراني در فاصله مرداد پارسال تا مرداد امسال 42.9درصد 
افزایش یافته و قیمت به طور میانگین از 27هزار تومان به 
38هزارو600تومان رسیده است. میانگین قیمت 40هزار 
تومان براي هر كیلو برنج ایراني در شرایطي به روال عادي 
بازار تبدیل شــده كه متوســط قیمت برنج خارجي در 

مردادماه امسال 25هزارو100تومان بوده است. 
پیش  از این برنج خارجي به دلیل قیمت مناســب مورد 
استقبال بیش از 6دهك درآمدي جامعه بود، ولي جهش 
سه برابري قیمت آن در سال گذشــته دسترسي به این 
جایگزین به صرفه را هم مشكل  كرد. براساس آمار انجمن 
واردكنندگان برنج، پارســال 850هزار تــن برنج وارد 
كشور شد كه در مقایســه با آمار یك میلیون و200هزار 
تني سال هاي قبل تقریبا به نصف رسید. واردكنندگان 
مي گویند، این موضوع نشان مي دهد مصرف برنج خارجي 

در طول سال گذشته به نصف كاهش یافته است.

برنج ايراني و حاشيه هايش
بسته به شــرایط آب و هوایي، دســت كم نیمي از نیاز 
3میلیون تني بازار برنج ایران را شــالیكاران مازندران، 
گیالن، گلستان و تا حدودي خوزستان و اصفهان تامین 
مي كنند كه البته در برخي سال ها این نسبت تا دوسوم 
هم افزایش مي یابد. طبق آمار مابقي تقاضاي بازار برنج را 
واردكنندگان پوشش مي دهند؛ واردكنندگاني كه همواره 
به واردات بیش از نیاز بازار متهم شده اند. اما با وجود همه 
اعتراض ها تمام حجم واردات برنج در سال هاي اخیر به 
فروش رسیده و این واقعیت حاكي از وجود تقاضا براي 

این كاالست.
برنج هاي وارداتي با وجود تمام شایعات درباره تراریخته 
بودن، تولیــد صنعتي و بــوي نامطبوع آنهــا همواره 
بازارفروش خود را حفظ كرده و دلیل آن چیزي نیست 
جز گراني برنج ایراني. هرچند تولیدكنندگان معتقدند 
برنج ایراني با توجه بــه هزینه هاي تولیــد آن به هیچ 
عنوان گران نیســت. دبیر انجمن تولیدكنندگان برنج 
در گفت وگو با همشهري میانگین قیمت انواع مرغوب 
برنج را در مبدا تولید یعني استان هاي شمالي 30هزار 

تومان اعالم مي كند و تأكیــد دارد، قیمت هاي نجومي 
40هزار تومان به باال حاصل نبود نظارت بر فرایند توزیع 
و به عبارت بهتر ناشي از سوءاســتفاده دالل هاست. اما 
مشاهدات میداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد، 
قیمت برنج حتي در شهرهاي شمالي هم به 38تا40هزار 
تومان رسیده و این منحصر به ارقام كیفي نیست، بلكه 
 ارقام پرمحصول را هم به سختي مي توان كمتر از 35هزار 

تومان پیدا كرد. 
یك تولیدكننده در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به 
اینكه بیشــترین هزینه تولید برنج مربوط به دستمزد 
كارگر اســت، مي گوید: »دســتمزد كارگر در سال هاي 
اخیر به شــدت باال رفته و حتي گاهي ناچاریم در فصل 
برداشت روزانه 500تا800هزار تومان به كارگر بپردازیم؛ 
به همین دلیــل فروش برنج با قیمت كمتــر از 35هزار 
تومان به هیچ عنوان به صرفه نیست.« او اضافه مي كند: 
»هیچ كارگري حاضر نیســت زیر آفتاب داغ و در هواي 
شرجي كه به سختي مي توان نفس كشید، با دستمزدي 
كمتر كار كند و امسال من به سختي توانستم چند كارگر 
پیدا كنم كه با روزي 300هزار تومان كار كنند.« به گفته 
او، فروش برنج با قیمت هاي كمتر تنها در شرایطي اتفاق 
مي افتد كه شــالیكار به دلیل بدهي یا هزینه هاي دیگر 
ناچار اســت محصول برنج خود را قبل از فصل برداشت 

پیش فروش كند.

برنج هاي مخلوط از كجا مي آيند؟
حاشیه دیگري كه پیرامون برنج ایراني وجود دارد، افت 
كیفیت آن اســت. البته تعدادي از فروشندگاني كه در 
این رابطه از آنها سؤال مي شود، با تأكید بر اینكه به طور 
مستقیم و از تولیدكننده هاي مطمئن خرید مي كنند، 
این شــایعه را رد مي كنند، اما كســاني هم هستند كه 
معتقدند خریدهایشــان حتي از ارقام معروف و كیفي 
برنج »یكدست« نیست. یكدست نبودن و مخلوط شدن 
ارقام مختلف برنج، چیزي است كه نماینده رسمي صنف 
تولیدكنندگان نیز بر آن اذعان دارد. جمیل علیزاده شایق، 
البته دلیل این امر را تقلب در میانه زنجیره تولید تا مصرف 
مي داند و معتقد است، دالالن سال هاست در كیسه هایي 
كه نام برندهاي خوشــنام بر آن نقش بسته، برنج هایي 
با درصد باالي شكســته و درصد پایین خلوص را عرضه 
مي كنند. به این معنا كه ارقام درجه2 به نسبت باالیي با 
درجه یك ها مخلوط مي شود و درصد برنج شكسته هم 

در این كیسه ها بیش از حد معمول است.

گزارش میداني همشهري نشان مي دهد

بنكداران و خواربارفروشاني كه با همشهري گفت وگو كرده اند، مي گویند  رشد قیمت ها 
برخي اقشار را به خرید برنج نیم دانه براي مصرف روزمره ترغیب كرده است

گرمي بازار برنج نيم دانه

فرخنده رفائي
خبرنگار

   محرومیت پنهان از خدمات مالی
ايران در شاخص هاي دسترسي به شعب بانكي رتبه بيست وچهارم و در شاخص دسترسي به دستگاهATM رتبه سي وسوم دنيا 
را دارد. طبق آمار صندوق بين المللي پول در سال۲۰18 به ازاي هر 1۰۰هزار نفر بزرگسال در ايران، ۳۷شعبه بانك و 88دستگاه
ATM وجود دارد. همچنين ايران از نظر دسترسي به دســتگاه هاي POS رتبه دوم را در جهان داراست. هرچند تعداد زياد 
دستگاه هاي POS به علت ارائه رايگان خدمات پرداخت و لحاظ كردن آن به عنوان يك خدمت عمومي، هزينه بااليي به بدنه 
بانكي كشور تحميل كرده است. براساس گزارش بانك جهاني در سال۲۰1۷ در زمينه خدمات ديجيتال، 5۲درصد افراد جوان از 
طريق موبايل يا اينترنت به حساب بانكي دسترسي دارند و 4۹درصد جوانان نيز از اينترنت براي پرداخت صورتحساب يا خريد 
آنالين استفاده كرده اند و وضعيت ايران در اين دو شاخص خدمات ديجيتال باالتر از متوسط جهاني است. در اين ميان، وضع 
ايران در شاخص هاي شموليت مالي مرتبط با استفاده از كارت هاي اعتباري اصاًل مطلوب نيست و فقط ۹درصد افراد در ايران 
موفق به استفاده از كارت اعتباري شده اند. ايران رتبه۷5 را در اين شاخص داشته و حتي مقدار آن پايين تر از متوسط جهاني 
است. بررسي ها نشان مي دهد عدم كفايت ميزان تسهيالت و اعتبارات از بخش رسمي باعث شده كه سهم بخش غيررسمي در 
سبد بدهي خانوار ايراني باال باشد، به گونه اي كه در ايران 51درصد افراد باالي 15سال از خانواده و دوستان وام دريافت كرده اند. 
باال بودن سهم بخش غيررسمي در سبد بدهي خانوار از ضعف بخش رسمي در تأمين اعتبار و تسهيالت حكايت دارد و ميزان 
اين شاخص در كشورهاي كمتر توسعه يافته باالست. ايران در اين شاخص بعد از كشورهاي نپال و عراق، رتبه سوم دنيا را دارد.
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وضع بازار بنكداري و تقاضاي خريد مواد 
غذايي چگونه است؟ 

براساس بررســي هاي اتحادیه بنكداران مواد غذایي، 
ميزان مصرف حبوبات و ســایر مواد غذایــي از ابتداي 
امسال تا پایان تير نسبت به مدت مشابه پارسال 35درصد 
كاهش داشته است. علت اصلي این افت تقاضا، گراني 
و رشــد دوبرابري قيمت برخي از ایــن اقالم، كاهش 
مهماني ها، مراسم عروسي و عزاداري بر اثر شيوع كرونا 
و همچنين كمترشدن اسراف و دورریز مواد غذایي بوده 
است. همزمان با كاهش 35درصدي تقاضاي خرید مواد 
غذایي، به دليل افزایش قيمت اقــالم پروتئيني مانند 
گوشت قرمز، مرغ، شير و لبنيات، ماهي و برنج، بسياري 
از مصرف كننده ها مواد غذایي دیگري را جایگزین مواد 
پروتئيني مرسوم در سبد مصرفي خانوار خود كرده اند. 
با این روند تقریبا در همه اقــالم مواد غذایي، با افزایش 
قيمت و كاهش مصــرف مواجه بوده ایــم و در برخي 
محصوالت مانند برنج ایراني این كاهش تقاضا بيشتر بوده 
چنان كه برخي خانوارها به استفاده از ماكاروني به عنوان 
ماده غذایي جایگزین برنج روي آورده اند، همانطور كه 
با افزایش قيمت گوشــت قرمز ميزان استفاده از سویا 

به عنوان ماده غذایي جایگزین، افزایش یافته است.
آيا دليل ميزان افزايش قيمت سويا همين 

عامل بوده است؟
از ابتداي امسال بازار داغ سویا به دليل گراني گوشت و 
جایگزیني آن با این ماده باارزش غذایي را شاهد بوده ایم، 
به نحوي كه تقاضاي خرید سویا در بازار به دليل گراني 
گوشــت بيش از 70درصد افزایش یافته است. عالوه بر 
جایگزیني سویا در سبد مصرفي بسياري از خانوارهاي 
كم درآمد به جاي گوشت قرمز گوســفندي و گوساله، 
بسياري از توليد كنندگان صنعتي و صنایع غذایي نيز 
سویا را جایگزین گوشت قرمز در توليدات خود كرده یا 
سهم این ماده غذایي را در توليدات خود به شدت افزایش 
داده اند. این شرایط موجب شده قيمت عمده فروشي هر 
كيلوگرم سویا به 21هزار تا 22هزار تومان افزایش یابد. 
درحالي كه قيمت دولتي هر كيلوگرم سویاي وارداتي با 
ارز 4200توماني تا 6800تومان اســت. افزایش تقاضا 
و مصرف سویا در بخش انســاني و خوراك دام موجب 
افزایش شــدید قيمت سویا شده اســت. با این روند از 
ابتداي امسال قيمت عمده فروشــي هر كيلوگرم سویا 
200درصد افزایش داشــته و تقاضاي خرید ســویا در 
مرداد ماه امسال نسبت به پارســال نيز 70درصد رشد 
داشته و سویا در بسياري از آشــپزخانه هاي صنعتي، 
صنایع غذایي و سبد مصرفي خانوارها جایگزین گوشت 
قرمز شده زیرا حتي با وجود گراني 200درصدي هنوز 
هم قيمت یك كيلوگرم ســویا یك پنجــم قيمت هر 

كيلوگرم گوشت قرمز است.
رب گوجه فرنگي هم ازجمله اقالم غذايي 
است كه اين روزها با افزايش قيمت مواجه بوده، علت 

اين گراني چيست؟
بخشي از افزایش قيمت رب  گوجه فرنگي به دليل كمبود 
و كاهش توليد گوجه فرنگي و افزایش قيمت برخي دیگر 
از نهاده هاي توليد رب، مانند قوطــي و دِر قوطي بوده 
است. از ابتداي امســال كمبود بارش ها، گرماي زیاد یا 
سرمازدگي در برخي مناطق موجب افت توليد و برداشت 
گوجه فرنگي و ميزان استحصال رب از این محصول شده، 
به نحوي كه قبال از هر 4كيلوگرم گوجه فرنگي 800گرم 

رب  گوجه فرنگي استحصال مي شد اما اكنون كم آبي و 
گرما موجب كمتر شدن گوشــت )بریكس یا سایر مواد 
ریزمغذي( در گوجه فرنگي هاي توليدي شــده و از هر 
4كيلو و 500گرم گوجه فرنگي برداشت شده 800گرم 
رب استحصال مي شود. عالوه بر آن ميزان برداشت گوجه 
از بوته هاي گوجه فرنگي كم شده، به نحوي كه اگر قبال 
2 تا 3بار از بوته ها گوجه برداشت مي شد این ميزان اكنون 
به یك بار برداشت كاهش یافته و كم آبي و افت فشار آب 
در چاه هاي كشاورزي نيز موجب كم آبي، ضعيف ترشدن 
و باردهي كم بوته هاي گوجه فرنگي شــده است. عامل 
مؤثر دیگــر در افزایش قيمــت رب گوجه فرنگي رونق 
صادرات این محصول بوده اســت. با این شرایط قيمت 
عمده فروشــي یك قوطي 800گرمي رب گوجه فرنگي 
دردار كه در ســال97 به 19هزار تومان افزایش یافته 
اما به دليل كاهش تقاضــا به 11هــزار تومان كاهش 
یافته بود، حاال دوباره به 19 تا 22هزار تومان، بنابر نوع 
برند محصول، افزایش یافته كه بيانگــر افزایش 50 تا 
60درصدي قيمت بنكداري این محصول است. با این 
حســاب، قيمت رب  گوجه فرنگي تا حدود قيمت هاي 

سال97 و حتي باالتر افزایش یافته است.
حبوب هم ازجمله محصوالت جايگزين 
مواد پروتئيني است؛ وضع بازار و قيمت اين اقالم 

چگونه است؟
كاهش سطح زیركشت و توليد حبوب، به خصوص انواع 
دیم، به دليل كاهش شدید بارش ها و خشكسالي موجب 
افزایش وابستگي كشور به واردات این محصوالت شده 
است. 70درصد حبوبات مورد نياز كشور از طریق واردات 
تامين مي شود. چنان كه بيشتر عدس وارداتي از كانادا و 
سپس روسيه تامين مي شود. عدس كانادا به دليل درشت 
و یكدست بودن بيشتر مصرف خانوار دارد و عدس روسيه 
به دليل ریزبودن بيشــتر براي توليد برخي مواد غذایي 
مانند  آش استفاده مي شــود و با اقبال كمتري در بازار 
خرده فروشي مواجه است. همچنين بخش عمده نخود 
مورد نياز از استراليا و تركيه و لوبيا از قرقيزستان و چين 
وارد مي شود. عالوه بر آن به دليل آنكه برداشت حبوب در 
كشور تازه آغاز شده نمي توان در مورد ميزان توليد داخل و 
نياز به واردات این اقالم در سال جاري به درستي اظهارنظر 
كرد و ميزان واردات این اقالم نيز بيش از هر چيز در گرو 
تخصيص ارز مورد نياز واردات كنندگان در بانك مركزي 
است. با این روند به طور متوســط قيمت عمده فروشي 

حبوب از 20 تا 45درصد افزایش داشته است.
وضع بازار عمده فروشــي روغن نباتي و 

شكر چگونه است؟

قيمت دولتي روغن نباتي از ابتداي امســال با افزایش 
35درصدي مواجه شــد. نرخ شــكر نيــز در 2مرحله 
90درصد افزایش یافت. با وجــود این عالوه بر كاهش 
مصرف این اقالم در ســبد مصرفي خانوارها، شــيوع 
بيماري كرونا و عدم برپایي مهماني، عزاداري و عروسي 
نيز در افت تقاضاي خرید شــكر و روغن مؤثر بوده و در 
مراسم عزاداري محرم امســال نيز خرید روغن، برنج و 
شكر براي برپایي مراســم هيئت هاي مذهبي كاهش 

مشهودي داشت.
قيمت برنج ايرانــي و وارداتي از ابتداي 

امسال چقدر افزايش داشته است؟
 قيمت عمده فروشي هر كيلوگرم برنج ایراني از ابتداي 
امســال 48درصد افزایش یافته و از 21هزار تومان به 
46هزار تومان رســيده اســت. كمبود و گراني برخي 
نهاده هــاي توليد مانند كود و ســم و هزینــه كارگر و 
ممنوعيت واردات برنج خارجي، زمينه افزایش قيمت 
برنج ایراني را فراهم كرده است. با وجود كاهش واردات، 
قيمت عمده فروشــي برنج خارجي تایلندي و هندي 
از ابتداي امسال تغيير چنداني نداشته و به ترتيب 19 
تا 23هزارو500تومان و نرخ هر كيلوگرم برنج ســفيد 
پاكســتاني حدود 27هزار تومان اســت. قيمت برنج 
خارجي نســبت به 2ماه قبل تغييري نكــرده، قيمت 
تمام شده برنج وارداتي با ارز نيمایي در بندرعباس حدود 
23هزار تومان است اما به نرخ 19هزارو500 تا 23تومان 
فروخته مي شود، در واقع خواب طوالني برنج وارداتي در 
گمرك و هزینه هاي تحميلي به آن موجب شده هزینه 
تمام شده واردات برنج افزایش یابد. قيمت 45هزار توماني 
برنج ایراني نيز منطقي به نظر مي رسد زیرا كشاورزي كه 
با نرخ باالي تورم مواجه است، یك سال براي فروش هر 
كيلوگرم برنج مرغوب ایرانــي به نرخ بنكداري 43هزار 
توماني و خرده فروشــي 45هزار توماني صبر كرده اما 
واقعيت آن است كه ميزان درآمد و قدرت خرید مردم 
به شدت كاهش یافته و این شــرایط است كه نرخ برنج 

ایراني را براي بسياري از مردم گران تلقي مي كند.
وضع بــازار بنكداري چاي و كنســرو 

ماهي تون چگونه است؟
شاید بتوان گفت چاي خارجي از معدود كاالهایي است 
كه در 6 ماه گذشــته افزایش قيمت چنداني نداشــته 
اســت. نياز كشــور به چاي 80هزار تن است كه فقط 
5درصد این نياز از محل چاي توليد داخل تامين مي شود 
و بر همين اســاس افزایش قيمت چــاي ایراني تأثير 
چنداني در نرخ بــازار بنكداري چاي نــدارد و قيمت 
عمده فروشي هر كيلوگرم چاي فله بنابر نوع و كيفيت از 
70 تا 140هزار تومان در نوسان است كه این قيمت در 
انواع چاي بسته بندي با احتساب سایر هزینه ها افزایش 
مي یابد. كنسرو ماهي تون نيز از دیگر اقالم كاالیي است 
كه با ثبات قيمتي بيشــتري مواجه بوده زیرا افزایش 
قيمت این كاال زمينه متعادل شدن مصرف آن را فراهم 
كرده است. آخرین افزایش قيمت رسمي كنسروهای 
ماهي تون قبل از عيد امسال بوده است. با وجود این قرار 
است به دليل رشد هزینه تمام شده توليد به دليل گراني 
ماهي تون و قوطي كنسرو، قيمت كنسروهای ماهي تون 
بازهم افزایش یابد. اكنون متوسط قيمت عمده فروشي 
هر قوطي ماهی تــون 19 تا 21هزار تومــان و قيمت 
خرده فروشي این محصول بنابر نوع برند و كيفيت از 25 

تا 31هزار تومان است.

دبيركل اتحادیه بنكداران مواد غذایي در گفت وگوي تفصيلي با همشهري خبر داد

کاهش 35درصدي تقاضاي خريد مواد غذايي
آمار ها نشــان مي دهــد همگام با رشــد  بورس
شــاخص هاي بورس از خرداد ماه امسال 
تاكنون 50هزار ميليــارد تومان به ارزش 
صندوق هاي ســرمایه گذاري فعال در بورس و فرابورس 
اضافه شده و ارزش این صندوق ها به مرز 500هزار ميليارد 
تومان رســيده اســت. طبق آمار، 11ميليون نفر در این 

صندوق ها سرمایه گذاري كرده اند.
به گزارش همشهري، روند توســعه بازار سرمایه، شتاب 
گرفته و موجب شده تعداد سهامداران بازار سرمایه ایران 
به مرز 50ميليون نفر برسد كه بيش از دو سوم از جمعيت 
ایران را شامل مي شود. با این نسبت مي توان گفت ایران 
هم اكنون یكي از كشور هایي اســت كه داراي بيشترین 
جامعه سهامداري اســت و در منطقه نيز رتبه نخست را 
دارد. در كشور هاي توســعه یافته تا 70درصد از جمعيت 
به طور مستقيم و غيرمستقيم در بازارهاي مالي، سهامدار 
هستند، اما در كشــور هاي در حال توسعه این نسبت به 

40تا50درصد مي رسد. 
در ایران نيز به لطف آزاد سازي  سهام عدالت و پذیره نویسي 
دو صندوق ســرمایه گذاري دولتي، هم اكنون 60درصد 
جمعيت ایران در بازار ســرمایه حضور دارند و متناسب 
با رشــد جمعيت ســهامداران، ميزان ســرمایه گذاري 
غيرمستقيم ایراني ها از طریق صندوق هاي سرمایه گذاري 

هم افزایش یافته است.

جمعيت 11ميليون نفري
تازه ترین اطالعات آماري نشــان مي دهد؛ همگام با رشد 
شاخص هاي بورس و افزایش جمعيت سهامداران، تعداد 
افرادي كه وارد صندوق هاي ســرمایه گذاري شــده اند 
هم افزایش یافته و به مرز 11ميليون نفر رســيده است. 
ســرمایه گذاري در صندوق هاي ســرمایه گذاري نوعي 
سرمایه گذاري غيرمســتقيم در بورس به حساب مي آید. 
این صندوق ها از طریق مدیــران حرفه اي پس انداز هاي 
خرد را جمع مي كنند و به جاي صاحبــان نقدینگي در 
بورس ســرمایه گذاري مي كنند، در نهایت سود حاصل 
از این سرمایه گذاري ها به ســرمایه گذاران در صندوق ها 

تعلق مي گيرد.
آمارها نشــان مي دهد تحت تأثير افزایش اســتقبال از 
بورس ظرف 1.5ســال گذشته، تعداد ســرمایه گذاران، 
فقط در یك صندوق ســرمایه گذاري متعلــق به یكي از 
شــركت هاي كارگزاري، به 3.2ميليون نفر رسيده است. 
2صندوق ســرمایه گذاري دولتي یعنــي پاالیش یكم و 
دارا یكم هم به ترتيب با 2.8و 2.2ميليون سرمایه گذار در 
رتبه هاي بعدي، در جدول پرجمعيت ترین صندوق هاي 
ایران، قرار گرفته اند. یك بانك خصوصي نيز توانسته نيم 

ميليون سرمایه گذار را از طریق شعب خود جذب صندوق 
سرمایه گذاري اش كند. به نظر مي رسد رشد پرشتاب تورم 
و پایين بودن بازده سرمایه گذاري در بازار هاي موازي، بار 
دیگر سرمایه گذاران را ترغيب كرده وارد بازار سرمایه شوند. 
آمار ها نشان مي دهد بازار سهام، یكي از مهم ترین بازارهایي 
است كه به عنوان سپر تورمي از دارایي سهامداران در مقابل 
تورم محافظت مي كند و شاید همين موضوع اصلي ترین 
علت افزایش تمایل مردم براي سرمایه گذاري در بورس 

بوده است.

ارزش 500هزار ميلياردتوماني
تحت تأثير استقبال از ســرمایه گذاري در بورس، ارزش 
صندوق هاي ســرمایه گذاري نيز از سال گذشته تاكنون 
با رشــد زیادي مواجه شــده و به مرز 500هزار ميليارد 
تومان رسيده است. فقط در 3 ماه گذشته كه شاخص هاي 
بورس دوباره در مســير صعود قــرار گرفته اند ارزش كل 
صندوق هاي ســرمایه گذاري 50هزار ميليــارد تومان 
افزایش یافته است. آمار ها نشــان مي دهد در یك سال و 
نيم گذشــته 180هزار ميليارد تومان از منابع مالي تازه 
وارد صندوق هاي سرمایه گذاري شــده، به نظر مي رسد 
بخش عمده این تزریق منابع به صندوق ها ناشي از رشد 
شدید تورم بوده و صاحبان نقدینگي براي مقابله با تورم 
پول هایشان را از مسيري غيرمستقيم وارد بورس كرده اند.

هم اكنــون بخش عمــده نقدینگي ســرمایه گذاران در 

صندوق هاي با درآمد ثابت پس انداز شده است؛ به طوري 
كه طبق آخرین آمار ها جمــع كل ارزش این صندوق ها 
به 353هزار ميليارد تومان رســيده است. این صندوق ها 
به دليل آنكه در سررســيد هاي مختلف، ســود ثابت به 
سرمایه گذاران مي پردازند و ریسك كمتري در مقایسه با 
سایر صندوق ها دارند، مورد استقبال بيشتر سرمایه گذاران 
قرار گرفته اند. هم اكنون ارزش صندوق هاي سرمایه گذاري 
در ســهام هم به 62هزار ميليارد تومان رســيده است. 
صندوق هاي سرمایه گذاري در سهام نوعي از صندوق ها 
هســتند كه بخش عمده منابع مالي شــان را در ســهام 
سرمایه گذاري مي كنند؛ به همين دليل ریسك بيشتري 
دارند، اما در مقابل صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد 
ثابت بخش عمــده نقدینگي خود را صــرف خرید اوراق 
بدهي مي كنند كه سود ثابتي دارد و ریسك كمتري را به 

سرمایه گذاران تحميل مي كند.
برخي تحليلگران بر این باورند كه چنانچه پذیره نویسي 
صندوق هاي سرمایه گذاري دولتي در سال گذشته ادامه 
پيدا مي كرد حجم ســرمایه گذاران و ارزش صندوق هاي 
سرمایه گذاري با رشــد بيشتري مواجه مي شــد. با این 
حال به دليل چالش هایي كه در مورد نحوه مدیریت این 
صندوق ها پيش آمد پذیره نویسي این صندوق ها متوقف 
شد و مشخص نيست آیا دولت سيدابراهيم رئيسي در قالب 
اقتصاد عدالت محور، پذیره نویسي صندوق هاي دولتي را با 

تخفيف هاي ویژه آغاز خواهد كرد یا خير؟

گزارش تحليلي همشهري از افزایش اقبال به سرمایه گذاري غيرمستقيم در بورس

ارزش صندوق ها به مرز 500هزار ميليارد تومان رسيد
افزايش قيمت مواد پروتئيني مانند گوشت قرمز،  گزارش
مرغ، ماهي، شــير و لبنيات از ابتداي امسال 
موجب رشد نسبي تقاضاي خريد براي برخي 
اقالم مواد غذايي جايگزين مانند سويا، حبوبات و ماكاروني 
شده اســت. به گفته فعاالن صنفي در 5 ماه نخست امسال 
به دليل شيوع كرونا، كمترشــدن برگزاري مراسم مهماني، 
عزاداري و عروســي و افت قدرت خريد مشتريان، ميزان 
مصرف انواع مواد غذايي 35درصد افت داشته است. عالوه بر 
آن شــرايط توليد داخل، واردات و تامين برخي اقالم مواد 
غذايي مانند حبوبات، گوجه فرنگي، سويا و... باعث شده تا 
قيمت اين اقالم رشد 2 تا چند برابري نسبت به سال گذشته را 
تجربه كند. با قاسم علي حسني، دبيركل اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي، در مورد وضع بازار و قيمت بنكداري اين اقالم 

گفت وگو كرده ايم.

   بازده صندوق ها
آمار ها نشان مي دهد شاخص كل بورس تهران از ابتداي خرداد امســال تاكنون 40درصد افزايش يافته و بازده صندوق هاي 
سرمايه گذاري نيز همگام با رشد شاخص بورس افزايش يافته است. اين اطالعات نشان مي دهد بهترين عملكرد را در ميان همه 
صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازار گرداني داشته اند كه عملكرد برخي آنها حتي فراتر از ميزان بازده شاخص بوده 
است. طبق اين اطالعات در شرايطي كه شاخص بورس در 3 ماه گذشته با رشد 40درصدي مواجه شده است بازده يك صندوق 
بازارگرداني به 116درصد و دو صندوق ديگر به ترتيب به 55و46درصد رسيده است. دست كم 15صندوق سرمايه گذاري در 
3 ماه گذشته بين 30تا 55درصد بازده به دست آورده اند؛ يعني صندوق هاي سرمايه گذاري بازارگرداني عملكردي به مراتب 
بهتر از ساير انواع صندوق هاي سرمايه گذاري ازجمله صندوق هاي در سهام و صندوق هاي با درآمد ثابت و مختلط داشته اند.  
صندوق هاي بازارگرداني، صندوق هايي هستند كه در زمان هاي فراز و فرود شاخص جلوي ايجاد گره هاي معامالتي و حتي صعود 
و نزول بيشتر قيمت ها را مي گيرندو به شناور سازي  سهام يك شركت كمك مي كنند. فعاليت اين صندوق ها از سال گذشته 
به دنبال نزول سنگين شاخص بورس براساس مقررات سازمان بورس گسترش پيدا كرد. آمار ها همچنين نشان مي دهد بعد از 
صندوق هاي بازارگرداني، صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام بهترين عملكرد را داشته اند و ميانگين بازده اين صندوق ها در 
3 ماه گذشته 21درصد بوده است. با اين حال در اين مدت ميزان بازده برخي از صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام و برخي ديگر 
كمتر از شاخص بورس بوده است. ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت نيز در 3 ماه گذشته 5.3درصد بوده 
است، اما با توجه به اينكه اين صندوق ها در سررسيد هاي مختلف سود ثابت و بدون ريسك به سرمايه گذاران پرداخت مي كنند 

اين صندوق ها همچنان در كانون توجه سهامداران قرار دارند.

ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري- ارقام به درصد
بازده ساالنهبازده شش ماههبازده سه ماههبازده ماهانهنوع صندوق

1.825.359.6318.87با درآمد ثابت
6.0620.7619.7121.99در سهام 

0.87-5.6914.9816.25مختلط

دبيركل اتحادیه 
بنكــداران مواد 
غذایــي: رشــد 

تقاضا و افزایش قيمت براي كاالهاي 
جایگزین مثل سویا به جاي گوشت 
و ماكاروني به جاي برنــج در بازار 

مشهود است



2   شنبه 13 شهریور 1400    شماره  8305 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

  از وقتي از توكيو برگشته، سرش شلوغ است. 
يا به برنامه هاي تلويزيوني دعوت مي شود يا 
اطرافش پر از آدم هايي است كه براي تبريك 
آمده اند. هاشميه متقيان در اين سال هايي كه 
در ورزش بوده، مدال كم نداشته است؛ 2مدال 
نقره جهان، طال و نقره بازي هاي آسيايي، اما به 
قول خودش طالي پارالمپيك يك چيز ديگر 
اســت. انگار تا روي آن سكوي اول المپيك 

نروي، ديده نمي شوي.
تا ديروز كسي اسم هاشــميه متقيان را هم 
نشنيده بود، اما حاال خيلي ها آدرس خانه اش 
را هم بلد شده اند، از روزهايي مي گويند كه او 

خمير ورز مي داده و...
اين طال هاشميه را زنده كرده و به همه نشان 
داده؛ قدرتش، استقامت و تالشش را . هنوز 
هيجان دارد و اين هيجان، خواب را هم از او 
گرفته است. اين مصاحبه قرار بود بلندتر از 
اين باشد، اما مهمان هاي هاشميه اين اجازه 
را ندادند. بهتر است فعال دختر طالي پرتابگر 

نيزه، راحت باشد.

از آن لحظه اي بگو كه اشك همه 
درآمد؛ ركورد زدي و يك خوشحالي بي نظير 

داشتي.
نمي توانستم احساســاتم را كنترل كنم. با همه 
توان نيزه را پرتاب كردم و گلویم خشــك شده 
بود. آب خواستم. داشتم سر بطري را باز مي كردم 
كه دیدم ركورد زدم، نمي دانستم آب بخورم یا 
جيغ بكشم. حس خاصي بود. اینقدر جيغ زدم 
كه گلویم بدتر شد. باور مي كنيد فيلم پرتابم را 
مي بينم، گریه ام مي گيرد. دائم مي گویم قربانت 

بروم خدا.
شوكه شدي، فكر نمي كردي ركورد 

بزني؟
دقيقا شــوكه شــدم. ركورددار جهان، پرتابگر 
آلماني بود. قبل از مسابقات به مربي ام مي گفتم، 
خيلي دوســت دارم هم ركورد بزنم و هم مدال 
طال بگيرم، ولي مي دانستم سخت است. پرتابگر 
لتوني یك سال پيش در تمریناتش 27متر ركورد 
زده بود. به خودم مي گفتم او هست و  نمي تواني 
طال بگيري، ولي مي دانســتم مدال نقره یا برنز 
مال من است. سر مسابقه خيلي استرس داشتم. 
بعد از اینكه مطمئن شدم مدالم قطعي است، در 
پرتاب سوم گفتم آخِر توانم را مي گذارم، هرچه 
شد، شــد. پرتاب كردم و یك دفعه ركورد زدم. 
در بازي هاي ریو با اختالف 28سانتي متر، مدال 
برنز را از دست داده بودم. این مدال برایم خيلي 
با ارزش بود. باورتان نمي شــود وقتی كه طالي 
المپيــك را با ركوردزني به دســت بياوري، چه 

حسي بِهت دست مي دهد.
هنوز هم هيجان داري؟

اصال خواب نــدارم. همه اش بــه آن لحظه فكر 
مي كنم. نمي دانيد چه حــال و هوایي دارم. من 
مدال طال و نقره كم ندارم، ولي این مدال خيلي 
لذتبخش بود. طالي المپيك یك چيز دیگر است. 
خانواده ام هم مثل خودم ذوق دارند. داداشم بين 
آشپزخانه و حال راه مي رود و هي مي گوید مگر تو 
نگفتي لتوني طال مي گيرد، پس چي شد خودت 

طال گرفتي.
لتوني چرا ركوردش پايين آمد؟ 

به قول بچه هاي كاروان، مــن یك جوري جيغ 
زدم و ورزشگاه را به هم ریختم كه بقيه ترسيدند 
و نتوانستند كاري كنند. من هميشه در مسابقات 
پایين تر از ركورد خودم پرتاب مي كردم، اما این 
نخستين بار بود كه باالتر از ركورد خودم پرتاب 
كردم. این نخستين مدال طالي المپيكي زنان 

در دووميداني بود.
با طــالي المپيــك، مدال هايت 

تكميل شد قانع شدي؟
نه. من هنوز كار دارم. باید در پاریس با یك ركورد 
بهتر، طال بگيرم یا حداقل طالیم را تكرار كنم. 
مســابقات جهاني و بازي هاي آسيایي در پيش 
است. استراحت نداریم، باید هرچه زودتر براي 

آن مسابقات آماده شوم.

خبر روز

 آب، راه و مرز
 3دستوركار كلي براي سيستان وبلوچستان

معاون استاندار سيستان و بلوچستان و نماینده این استان در مجلس از سفر 
رئيس جمهوری می گویند

سيستان وبلوچستان به عنوان محروم ترین استان ایران و در شرایطي كه طي یك ماه گذشته 
روزانه شاهد حضور صدها پناهجوي افغانستاني است، پنجشنبه و جمعه)11و12شهریور( ميزبان 
دومين سفر استاني رئيس جمهوري بود. سيدابراهيم رئيسي را در این سفر وزراي كشور، نيرو، راه 
و شهرسازي، امور اقتصادي و دارایي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه و 
رئيس دفتر رئيس جمهوري همراهي مي كردند. معاون اقتصادي استاندار سيستان و بلوچستان 
به گروه ایرانشهر همشهري مي گوید: درخواست  و اولویت ما در سفر رئيس جمهوري بيشتر در 
زمينه مزیت هاي استان، تامين اعتبار براي تكميل زیرساخت ها، تخصيص كامل بودجه1400، 
تكميل پروژه هاي راه آهن، طرح هاي بزرگراهي و راه هاي مواصالتي، رفع مشكالت حاشيه نشيني 
و توجه خاص به مرز و بازارچه هاي مرزي بود. ماندانا زنگنه، معدن را یكي دیگر از اولویت هاي 
استان توصيف مي كند و مي افزاید: سيستان وبلوچستان معادن فراواني از آنتيموان، تيتانيوم، 
مس و حتي طال دارد. معدن یك ظرفيت خاص براي استان محسوب مي شود و درخواست ها و 

پيشنهادهایي را در این زمينه اعالم كرده ایم.

3وعده رئيس جمهوري به بلوچستاني ها
چابهار بيش از 50هزار نفر حاشيه نشين دارد و در زاهدان هم 44درصد جمعيت حاشيه نشين 
هستند؛  هرچند در 3سال گذشته 2260ميليارد تومان اعتبار براي ساماندهي و بهسازي مناطق 
حاشيه شهرهاي این استان هزینه شده، اما مشكالت به قوت خود باقي است.نماینده چابهار در 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با همشهري ادامه می دهد:  آقاي رئيسي در سفر خود به 
چابهار به دعوت بنده به مناطق حاشيه نشين هم رفتند كه قرار شد با اختصاص اعتبار ویژه  در 
كمتر از یك سال بخش زیادي از مشكالت حاشيه ها رفع شود.معين الدین سعيدي مي افزاید: 
مشكل عمده ما در سيستان و بلوچســتان به ویژه در پهنه ســواحل مكران دسترسي به آب 
آشاميدني است كه قول هاي خوبي در این زمينه داده شد و همچنين مهم تر از همه اینها به ما قول 
دادند دانشگاه علوم پزشكي چابهار ایجاد شود كه با ایجاد این دانشگاه بسياري از مشكالتي كه 
به ویژه جنوب استان در زمينه شاخص  سالمت دارد، رفع خواهد شد. نماینده چابهار در مجلس 
شوراي اسالمي همچنين درباره ظرفيت هاي مرزي و طرح این موضوع در سفر رئيس جمهوري 
تصریح مي كند: باید سازوكاري اندیشيده شود كه عالوه بر استفاده از ظرفيت مرز و بازارچه هاي 
مرزي، موضوع سوخت بري ساماندهي شود و مردم بتوانند به صورت قانوني تبادل سوخت را در 
مرزها داشته باشند تا هم شرایط معيشتي آنها بهتر شود و هم آورده اي براي كشور داشته باشند. 
سعيدي همچنين تأكيد مي كند: استاندار ویژه براي سيستان وبلوچستان فقط نباید به یك نام 
محدود شود و این فرد باید از نيروهاي توانمند بومي با برش ملي تعيين شود و در جلسه هاي 
هيأت دولت هم حضور پيدا كند.وي مسائل و مشكالت سيستان وبلوچستان را با سایر مناطق 
كشور متفاوت مي داند و می گوید:  این استان از نظر شاخص محروميت در كشور رتبه اول و در 
زمينه همه شاخص هاي توسعه به ویژه در جنوب با ميانگين كشوري فاصله معنادار و نجومي دارد.

احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان وبلوچستان تنها راه پيشرفت و آباداني سيستان وبلوچستان 
و رسيدن به شاخص هاي استاندارد كشوري را اختصاص ردیف بودجه مستقل دانست تا سرانه ها 

به حد مطلوب برسد.
  

رئيس جمهوري در سفر به زابل در شمال سيستان وبلوچستان هم براي حل موضوع آب وعده 
داد و قرار شد راهكاري كه هزینه كمتري دارد و زودتر به نتيجه می رسد، مورد توجه قرار گيرد.

 »أهال، أهال، أهال بيك، شعب االهواز إیحيك« اهوازي ها 
با این شعار به استقبال بانوي طالیي پارالمپيك رفتند: گزارش 

»دختر اهواز، مردم اهواز به تو خوشامد مي گویند«. 
حوالي ظهر جمعه )12شهریور( »هاشميه متقيان معاوي« از قهرمانان 
این دوره مسابقات پارالمپيك توكيو در ميان استقبال پرشور هوادارانش 
وارد فرودگاه اهواز شد. او تنها بانوي كاروان دووميداني ایران بود كه نهم 
شهریور در هشتمين روز پارالمپيك توكيو موفق شد نخستين مدال 
طالي تاریخ ورزش بانوان ایران در این رشــته را به دست آورد. او در 
كالس ادغامي F55 و F56 براي گرفتن مــدال طالي پرتاب نيزه 
توانست 9رقيب را پشت سربگذارد و با پرتاب 24متر و50سانتي متر، 

ركورد جهاني را نيز بشكند.

تماشاي مسابقه در خانه پدري
پدر بانوي طالیي مي گوید: »هاشــميه در 
منطقه محروم مالشــيه كه هيچ امكاناتي 
نداشت، رشد و براي هدفش تالش كرد. در 
این راه همه خانواده نيز تشویقش كردند. او 
دختري صبور و با ایمان است و مي تواند به 
هدف هاي دیگر هم برسد.« كاظم متقيان 
معاوي مي افزاید: »در روز مسابقه هاشميه، 
همه دوستان و بستگان به منزل ما آمدند 
و به خاطر موفقيتش شادي كردند.« شيخ 
اسماعيل كریمي نســب از بزرگان طایفه 
معاوي نيز مي گوید: »ما بــه نمایندگي از 
طایفه معاوي آمدیم از این جوهره كه توانست 
در مسابقات مدال طال كسب كند و پرچم 
مزین به اسم جالله را باال ببرد، استقبال كنيم 

و به او خسته نباشيد بگویيم. هاشميه از مالشيه به قهرماني رسيد و 
توانست این مدال ها را كسب كند. از مسئوالن مي خواهيم به مردم 

این محله محروم توجه و نواقص را جبران كنند.«

رؤياي سرود و پرچم
مدیركل ورزش و جوانان خوزستان نيز در آیين استقبال از بانوي 
طالیي خوزســتان وعده داده كه براي فراهم شدن شرایط جذب 
مدال آوران پارالمپيك با وزارت ورزش مكاتبه كند؛ اگرچه ایرادات 
قانوني در این زمينه وجود دارد. افشين حيدري همچنين تقویت 
زیرســاخت هاي ورزش، تكميل زمين چمن و دیگر امكانات را از 
برنامه ها عنوان مي كند و از شــركت ها و صنایع بزرگ استان نيز 
مي خواهد كه همانند سایر استان ها براي اهداي پاداش درخور این 
قهرمانان مشاركت كنند. مربي خوزستاني تيم ملي پارادووميداني 
نيز تأكيد مي كند: »با سختي ها و تالش هایي كه داشتيم كسب مدال 
طال قابل پيش بيني بود. هاشميه استرس هایي داشت ولي ما پيش 
از حضور در توكيو همه اینها را تصور كرده بودیم. ما حتي نواختن 
سرود ملي و باالبردن پرچم كشورمان را نيز تصویرسازي كرده بودیم 
و خدا هم یاري كرد.« زهرا كرم زاده ادامه مي دهد: »هاشميه با وجود 
رقباي سرسخت، ركوردی بسيار عالي زد. البته این ابتداي راه ماست. 
بازي هاي آسيایي را در پيش داریم كه ركوردها افزایش مي یابد و 
مي خواهيم به ركوردي دست پيدا كنيم كه با رقباي اصلي فاصله 
زیادي داشته باشيم.«  به گفته وي، خوزستان داراي پتانسيل هاي 
خوبي، به ویژه در حوزه بانوان اســت ولي نياز به حمایت دارد. در 
مراسم استقبال، تعدادي از مســئوالن همچون مجتبي یوسفي 
نماینده اهواز در مجلس، سيدمحسن موسوي زاده عضو شوراي 
شهر و مسعود اميني معاون فرهنگي اجتماعي شهردار اهواز حضور 
داشتند اما جاي خيلي ها ازجمله مدیركل امور زنان استانداري، 

فرماندار اهواز و استاندار خوزستان خالي بود.

طالي قهرماني براي مالشيه
هاشميه بعد از فرودگاه در ميان شــعرخواني و هلهله و صداي 
صلوات خانواده، بستگان، هم محله اي هاي قدیمي و هوادارانش كه 
از ساعتي قبل با پالكاردها و دسته هاي گل منتظر ورودش بودند، 
مشایعت شد. این بانوي طالیي براي اداي دین به زادگاهش، بعد از 
ورود به اهواز ابتدا به محله مالشيه رفت و از ميان كوچه هاي تنگ 

و قدیمي بازار به هم محله اي هایش سالم كرد.

مالشيه از زمان انتشار خبر قهرماني بانوي طالیي آماده استقبال 
شده بود. روز پنجشنبه، یك روز مانده به استقبال، بستگان هاشميه 
و همســایه هاي قدیمي در حال تدارك مراسمي به یادماندني 
شدند. حسينيه حضرت زینب)س( در خيابان كمربندي مالشيه 
كه 2سال پيش مركز پشتيباني در سيل شــده بود، حاال محل 

هماهنگي براي مراسم استقبال اهالي منطقه است.
متولي حسينيه و از فعاالن اجتماعي منطقه به همشهري مي گوید: 
»روز جمعه همه به استقبال دختر مالشــيه آمدیم. متأسفانه 
مسئوالن توجهي به قهرمانان خوزستاني نمي كنند؛ مثال چند 
روز پيش یكي از مدال آوران المپيك به اهــواز آمد، درحالي كه 
هيچ استقبالي از او نشد. به همين دليل ما تبليغات گسترده كرده 
و از همه دعوت كردیم كه به فرودگاه بيایند چون مي خواستيم 
استقبال شایســته اي از این بانوي قهرمان داشته باشيم. روزي 
كه خبر مدال طالي هاشميه آمد، اهل محل شادي و در خيابان 
شيریني و شكالت و شربت و چاي و قهوه 
پخش كردند. حتي روحاني محله باالي منبر  

قهرماني دختر مالشيه را تبریك گفت.«
علي ضامني فر ادامه مي دهد: »محله مالشيه 
به رغم همه محروميت ها و كمبود امكانات، 
ورزشكارخيز است. علي بداوي بازیكن تيم 
ملي فوتبال و فاطمه ســيالوي، مربي تيم 
شطرنج ناشنوایان كشور از اهالي این محله 
هستند و خانم متقيان هم پرچمدار و كسي 
است كه افتخار قهرماني را براي همه كشور 
به ارمغان آورده. ما انتظار داریم مسئوالن به 

قهرمانان توجه ویژه اي داشته باشند.«
ماهر چلداوي، مسئول كانون هواداران تيم 
فوتبال استقالل خوزســتان و یكي دیگر 
از اهالي مالشــيه نيز در برنامه ریزي براي 
استقبال همكاري داشته است و مي گوید: 
»قهرماني این بانوي ورزشكار باعث خوشــحالي و افتخار همه 

ماست.«

نور اميد پارالمپيك، افتخار محله 
خيابان هاي مالشــيه   هنوز خاكــي و پر از چاله چوله اســت. 
جوی هاي روباز فاضالب همچنــان چهره برخي خيابان هایش 
را آلــوده مي كند. خيابان هاي مالشــيه تا 2مــاه پيش محل 
اعتراض مردم به بي آبي و محروميت بــود؛ اعتراض هایي كه با 

خشك شدن هورالعظيم و ادامه طرح هاي 
انتقال آب در برخي شــهرهاي خوزستان 
باالگرفت. كوچه هاي پيچ در پيچ مالشيه 
را به كوچه هاي شهر نجف تشبيه كرده اند. 
چند خيابان باالتر از حسينيه زینب)س(، 
كوچه باریك و شلوغ بازارچه، محل خانه 
قدیمي خانواده متقيان معاوي اســت كه 
پنج، شش سال پيش از آنجا به كوي مجاهد 
نقل مكان كرده اند، اگر چه هنوز خود را اهل 
مالشيه مي دانند. »أم جاسم« كه با پسرانش 
سوپرماركت محله را مي چرخاند، با اشتياق 
از هاشميه تقدیر مي كند كه اهالي مالشيه 
را در زمان قهرماني فراموش نكرده و خود 
را از آنها معرفي كرده اســت. او مي گوید: 
»37سال همسایه روبه روي خانه متقيان 
بودیم و گویي اهل یــك خانه ایم. در این 
مدت جز خوبي از هاشــميه و خانواده اش 

چيزي ندیدیم.« جاسم ساكي مغازه دار هم مي گوید: »هاشميه 
از كودكي پشتكار زیادي داشت و به  خودش متكي بود. خانواده او 
هم وقتي متوجه استعدادش شدند، جلوي فعاليتش را نگرفتند. 
ما خوشحال مي شویم دیگر دختران مالشيه هم در این راه گام 
بردارند.«  شرجي نفسگير تابستان در روزهاي قرمز كرونایي اهواز، 
از شلوغي بازار مالشيه كم نكرده است. تعداد كساني كه ماسك بر 
چهره دارند، اما كمتر از انگشتان دست است. پير و جوان همدیگر را 
مي شناسند و خوش و بش مي كنند. از آقاسيد فالفل فروش گرفته 
تا زن سالمند ماهي فروش و همكالسي قدیمي، اسم هاشميه را 
كه مي شنوند، چشمانشان برق خوشحالي مي زند و چهره شان 
با لبخندي گشاده مي شود. جواد ساكي مي گوید: »روزي كه خبر 

مدال طالي هاشميه اعالم شد، همه دختران و پسران مالشيه 
عكس و خبر قهرماني اش را به عنوان استوري اینستاگرام خود قرار 
دادند.« ملوك معاوي، هم مدرسه اي قدیمي هاشميه مي گوید: 
»مالشيه قبال دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي دخترانه نداشت 
و ما با هم به دبيرستاني در شــهرك مجاور مي رفتيم. هاشميه 
بسيار متين و خونگرم بود. او سال هاست در مسابقات مدال كسب 
مي كند كه براي همه ما موجب افتخار اســت. از وقتي كه مدال 
طالي المپيك گرفته من هم به این فكر افتاده ام كه باید براي مردم 
و محله ام كاري انجام دهم.« ملوك از كمبود امكانات مالشيه هم 
گالیه مي كند: »این محله هيچ امكانات ورزشي ای، به ویژه براي 
زنان ندارد. مدتي پيش یك باشگاه زنانه افتتاح شد اما كمي بعد به 

یك باشگاه مردانه تبدیل شد و حاال هم تعطيل است.« 
خدیجه شرفي از دیگر اهالي مالشــيه هم مي گوید: »ما باهم به 
دبيرستان شهرك مجاور مي رفتيم )شهرك نورد(. او از همان زمان 
مدرسه خيلي عالقه مند و مستعد بود و اكنون موفقيتش خيلي 
روي بچه هاي ما تأثير مي گذارد. اميدواریم مقام قهرماني هاشميه 
روي نگاه مسئوالن به مالشيه تأثير بگذارد و امكاناتي براي بچه هاي 
این محله فراهم كنند. من پسري دارم كه از شدت عالقه به ورزش 
فوتبال، شب ها توپ و لباسش را كنار خود مي گذارد اما متأسفانه 

هيچ امكاناتي براي فعاليت ندارد.« 

وعده هاي بي سرانجام به دختر ايران 
هاشميه، دختر سوم خانواده است و 8خواهر و برادر دارد. در كودكي 
وقتي سرماخورده بود با تزریق آمپول اشتباه، توان پاهایش از دست 
مي رود امــا او همزمان با ادامه تحصيل در دانشــگاه، آنقدر تالش 
مي كند تا ابتدا در واليبال نشسته و بعد هم در پرتاب دیسك و نيزه 
پيشرفت چشــمگيري مي كند. برادر هاشميه كه در بازار مالشيه 
مغازه دار اســت در این باره مي گوید: »هاشميه از كودكي استعداد 
نهفته اي داشت و زحمات بسياري متحمل شد و به پيشنهاد یكي از 
مربي ها، رشته ورزشي خود را از واليبال نشسته تغيير داد و توانست 
استعداد بيشتر خود را نشان دهد. در این دوره از مسابقات پارالمپيك 
مي دانستيم كه یك مدال كسب خواهد كرد اما انتظار مدال طال را 
نداشتيم، به همين دليل از قهرماني اش بسيار خوشحال شدیم. مردم 
هم در این شادي سهيم هستند و اغلب كارهاي مراسم استقبال را 
آنها انجام دادند.« هاشم متقيان معاوي مي افزاید: »خانواده هيچ گاه 
مانع ورزش و فعاليت هاشميه نشد و همه او را تشویق مي كردیم. اگر 
هم صحبتي مي شد او با استدالل خاص خود همه را قانع مي كرد. 
گاهي اوقات با خودروي خودم او را به محل تمرین مي رساندم. او در 
كارهاي دیگر هم مشاور خوبي براي خانواده 
است و قهرماني اش باعث شده الگویي براي 
كودكانمان باشد.«  او ادامه مي دهد: »امكانات 
ورزشي بســيار ضعيف است و بيشتر هزینه 
تمرین را هاشميه و خانواده متقبل مي شدند 
و كمك هاي مسئوالن بسيار ناچيز بوده است. 
متأسفانه در این مدت مسئوالن فقط وعده و 
وعيد دادند و به هيچ كدام هم عمل نكردند. 
حتي وعده داده بودند كه اگر در مســابقات 
جاكارتا مقام كسب كند به او شغل بدهند اما 
همين هم عملي نشد. در گذشته نمایندگان 
شورا و مجلس هم آمدند و قول هایي دادند كه 
محقق نشدند. ولي با وجود همه بدعهدي ها 
او قهرماني اش را به همه ثابت كرد. به گفته 
دوستان، حاال او فقط دختر ما نيست، بلكه 

دختر ایران است.«

محاصره صنايع پولساز
یك سوم جمعيت كالنشهر اهواز در مناطق حاشيه ای چون مالشيه 
زندگي مي كنند و نيمي از جمعيت این شــهر را نيز محله هاي 
كم برخوردار و غيربرخوردار تشــكيل مي دهند. محله قدیمي 
مالشيه با حدود 100هزار نفر جمعيت، در حالي از 5سال پيش 
به محدوده شهري اهواز اضافه شده كه هنوز رنگ و بوي توسعه 
نگرفته است. مالشيه در محاصره 18كارخانه و شركت بزرگ اما 
در حسرت آب آشاميدني، شبكه فاضالب، آسفالت، مدرسه، پارك، 
اماكن ورزشي و... است و بيش از نيمي از جوانانش بيكار و در انتظار 
شغل هستند. حال باید دید آیا رؤیاي مدال قهرماني براي جوانان 

مالشيه دوباره تكرار مي شود؟

هاشميه متقيان معاوي، قهرمان پرتاب نيزه ایران در پارالمپيك توكيو در ميان استقبال پرشور اهوازی ها 
به ویژه ساكنان محله مالشيه به خانه بازگشت 

گفت و گوی همشهری با پدر، برادر و هم محله ای های قهرمان پارالمپيك ایران

بچه مالشیه؛ از حاشیه تا متن
نادره وائلي زاده 

خبر نگار

ليلي خرسند 
خبرنگار

در محلــه مالشــيه از 
آقاسيد فالفل فروش تا 
زن سالمند ماهی فروش 
و همكالســی قدیمی، 
اســم هاشــميه را كه 
می شنوند، چشمانشان 
برق خوشحالی می زند 
و چهره شان با لبخندی 

گشاده می شود

امكانات ورزشــی بسيار 
ضعيف اســت و بيشتر 
هزینه تمرین را هاشميه و 
خانواده متقبل می شدند 
و كمك های مســئوالن 
بسيار ناچيز بوده است، 
متاســفانه در این مدت 
مســئوالن فقط وعده و 
وعيد دادند و به هيچ كدام 

هم عمل نكردند

هاشميه متقيان در گفت وگو با همشهري: 
 فيلم پرتابم را مي بينم

گريه ام مي گيرد
هر

ا: م
س ه

عك
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   ضرغامی كيست و چگونه به وزارت رسيد؟
سيدعزتاهللضرغاميامابراســاسآنچهصدايميراثمنتشركردهاست،ششم
اسفندماهسال۱۳۳۸درميدانگمركدرجنوبتهرانودريكخانهاستيجاري
بهدنياآمد.تولداودرستمصادفباتصويبقانوناصالحاتاراضيدرايرانبود.
ضرغامياصالتخوزستانيازشــهردزفولدارد.پدرش،سيدحسينضرغامي،

كارمندشركتنفتبودكهپسازمهاجرتبهتهراندرمحلهگمركساكنشد.
اوهشتمينفرزندازيكخانواده۱۱نفرهاست.دورانابتداييرادردبستانبرومند
درخيابانانبارنفتگذراند.راهنماييرادرمدرسهپهلويچهارراهگمركخواندو
مقطعمتوسطهرادردبيرستانبزرگتهرانواقعدرضلعشماليپاركشهرسپری
كرد.شهيدحسنتهرانيمقدمازشهدايهســتهايكشوروحميدرضاكاتوزيان،

حقوقدانمشهورهمشاگرديهايشدردبيرستانبودند.
سال۵7همزمانباپيروزيانقالباســالميايرانعزتاهللضرغاميدردانشگاه
اميركبيرپذيرفتهشــد.تحصيالتاودرايندوره۸سالبهطولانجاميد.بهگفته
او،دليلآن۳رويدادپيروزيانقالباسالميايران،اشغالالنهجاسوسيوانقالب
فرهنگيبود.اوسرانجامدرســال۶۵موفقبهفارغالتحصيليدررشتهمهندسي
عمرانازدانشگاهاميركبيرشد.طوالنيشدندورانتحصيلضرغاميدراينمقطع
البتهبهدليلفعاليتهاياودربحبوحهانقالبوســهيمبودندرماجرايتسخير
سفارتآمريكادرتهرانتوسطدانشجويانپيروخطامامبودكهبهماجراياشغال

النهجاسوسيشهرتيافت.
عزتاهللضرغامييكدانشجويانقالبيبود.فعاليتهايسياسيوفرهنگيجنوب
شهرتهرانرادركنارآيتاهللسيدعبدالمجيدايرواني،نمايندهامامورئيسكميته
انقالباسالميوقتادامهدادتابهمديريتكانوناسالميحر)كاخجوانانسابق(در
ميدانراهآهنتهرانرسيد.همزماندرآموزشوپرورشمنطقه۱۶تهراننيزفعال
بودومربيپرورشيشد.اوسال۱۳۶۱بهطوررسميبهسپاهپاسدارانانقالباسالمي

پيوستونخستينفعاليتخودرادرســپاهبايكبرنامهراديوييآغازكرد.سال
72-7۱نيزمعاونتپارلمانيوزارتفرهنگوارشاداسالميرابرعهدهگرفتودر
فاصلهسالهاي۱۳7۴تا۱۳7۶معاونتامورسينماييوزارتارشادراعهدهدارشد.
باشروعدولتاصالحاتدرايران،عزتاهللضرغاميبهوزارتدفاعرفتوازسال7۶
تا7۹معاونپارلمانيآنوزارتخانهبود.سال۱۳7۹وباآغازبهكارعليالريجانيدر
كسوترئيسسازمانصداوسيما،اوبهمعاونتامورمجلسواستانهاياينسازمان
منصوبشدوتاسال۱۳۸۳رابطپارلمانيسازمانصداوسيمابامجلسبودتاآنكه
درســال۱۳۸۳باتصميمعليالريجانيبرايحضوردرانتخاباتمجلس،عزتاهلل
ضرغاميسكانرسانهديداريوشنيداريايرانيعنيسازمانصداوسيمارادردست
گرفتوتاسال۱۳۸۹درهمينجايگاهابقاشد.همينسالبودكهدرپايانمسئوليت
خوددرسازمانصداوسيمانشانجهادگرعرصهفرهنگوهنررانيزدريافتكرد.

دردورانرياستاوبرسازمانصداوســيمايجمهورياسالميايران،شبكههاي
سراسرينسيم،پويا،نمايش،آيفيلمفارسيوعربي،ورزش،تماشا،سالمت،قرآن،
آموزش،مستندو…راهاندازيشــد.ضرغاميهمچنينباراهاندازيشبكههاي
بينالملليالعالم،پرستيوي،الكوثر،هيسپانتيوي،سحروبسياريازشبكههاي
راديوييبرونمرزيومالقاتبا۶رئيسجمهوروشــخصيتهاومقاماتسياسي
وفرهنگيورســانهايوانديشمندانازكشــورهايمختلف،فصلجديديرادر
ديپلماسيفرهنگي–رسانهايايراندركسوترئيسسازمانصداوسيماگشود.

زيستوزندگيعزتاهللضرغاميباسياستوپسازآنفرهنگدرآميختهاست
واودرسال۱۴۰۰تصميمبهنامزديدرانتخاباترياستجمهوريگرفت.عزتاهلل
ضرغامياگرچهازرياستجمهوريسال۱۴۰۰بازماند،اماگزينهنهاييرئيسجمهور
جديدبرايتصديوزارتميراثفرهنگي،گردشــگريوصنايعدســتيشــد.
وزارتخانهايكهباوجودتحريموكرونانيازمندبازسازيجديوخروجازاغماست.

 عــزت اهلل ضرغامي بــا رأي قاطع 
ميراثو
نمایندگان مجلــس، دومين وزیر گردشگري

ميراث فرهنگــي، گردشــگري و 
صنایع دستي شد. او توانست با جذب آراي موافق 
262نماینده مجلس و تنها 13رأي مخالف و 6رأي 
ممتنع و 5رأي ســفيد، به عنــوان دومين وزیر 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي در 
دولت سيزدهم به ریاست ســيدابراهيم رئيسي، 
سكان هدایت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 

و صنایع دستي كشور را در دست بگيرد.
پيش از او علي اصغر مونســان، نخســتين وزیر 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي 
كشور بود كه با رأي پایين تر از ضرغامي توانست 
ســكانداري وزارت ميراث فرهنگــي در دولــت 

روحاني را عهده دار شود. 
او تنها 163رأي موافق از مجلس براي در دست 
گرفتن ســكان وزارت ميراث فرهنگي داشــت و 
87نماینده مجلس نيز مخالف حضور او به عنوان 

وزیر در كابينه دوازدهم بودند.

مونسانكهبودوچهكرد؟
علي اصغر مونســان متولد 1349در تهران است 
و كارشناسي خود را در رشته عمران از دانشگاه 
صنعتي شریف گرفت. كارشناســي ارشد را نيز 
در رشته مدیریت ســاخت در دانشگاه اميركبير 
گذرانــد و دكتري عمــران خود را از دانشــگاه 
صنعتي شــریف اخذ كرد. او ســال 72در اسكله 
شــهيدرجایي و پس از آن در بنياد مستضعفان 
و بعدتر در پارس جنوبي مشــغول به كار شــد. 
مدیرعامل ســازمان مهندســي و عمران شهر 
تهران و سپس معاونت امور اجتماعي – فرهنگي 
شــهرداري تهران را نيز عهده دار شــد. سپس 
مدیرعامل منطقــه آزاد كيش شــد و عضویت 
هيأت مدیــره یكي از شــركت هاي زیرمجموعه 
ستاد اجرایي فرمان امام را نيز برعهده گرفت. در 
تمام این فعاليت ها رویكرد مونسان ساخت وساز 
و مهندسي بود. برهمين اساس سال 1395چهره 
ســال صنعت ســاختمان شــد. 30مردادماه 
1398هــم با حكــم روحاني، رئيس ســازمان 
ميراث فرهنگي و پس از تبدیل این ســازمان به 
وزارتخانه با رأي شــكننده در مجلس نخستين 
وزیر ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 

كشور شد.
علي اصغــر مونســان در دوران وزارت خــود در 
وزارتخانه اي كه پاســدار فرهنگ و تاریخ ایران و 
صيانت كننده از هنرهاي بومي و ســنتي كشور و 
همچنين معرف جاذبه هــاي طبيعي – تاریخي 
كشور به جهان اســت، بخش گردشگري را مورد 
توجه ویژه و جدي خود قرار داد. او 3برنامه جدي 

را از همان آغاز به كار در دستور كار خود قرار داد.
برنامه نخســت او، طراحي برند ملي گردشگري 
ایران بود. نشان سيمرغ، یك پرونده افسانه اي در 
دوران او بود كه برند ملي ایران براي معرفي كشور 
به گردشگران جهان شــد. برنامه دوم او تدوین 
سند ملي گردشــگري ایران و ســومين برنامه 
تدوین حســاب هاي اقماري صنعت گردشگري 
بود تا اســتراتژي راهبردي گردشگري كشور و 
همچنين سهم گردشــگري در توليد ناخالص 
داخلــي و درآمدزایي این صنعت براي كشــور 
مشخص شود. مونســان مي گوید: این 3 طرح 
با موفقيت به انجام رسيده اســت. ایجاد 2هزار 
اقامتگاه بومگردي در كشور نيز در دوره او مطرح 

شد و به انجام رسيد.

مقابلهبافسادوتوسعهمتوازنازارگآزادي
اما برنامه هــاي عزت اهلل ضرغامــي براي احياي 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 

چيســت و او تا چه اندازه موفق بــه اجراي آنها 
خواهد شــد؟ عزت اهلل ضرغامي براســاس آنچه 
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس، به عنوان 
كميســيون اصلي بررســي برنامه هــاي وزیر 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي 
اعالم كرده اســت، یكي از مهم تریــن اقدامات 
خود در وزارت ميراث فرهنگي را مقابله با فســاد 
دانســته و البته دیگــر برنامه هــاي او در حوزه 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي 
نيز او را واجد صالحيت براي احراز ســمت وزیر 

ميراث فرهنگي كرده است.
برنامه 22صفحه اي ضرغامي كه به مجلس ارائه 
و او را با رأي قاطع نماینــدگان به وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي رساند، در 
همان ابتدا نقاط ضعــف وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي را پيش روي نمایندگان 
مجلس و رســانه ها قرار داد. ارسال نشدن الیحه 
اهداف و وظایف این وزارتخانــه به مجلس پس 
از گذشــت بيش از یك ســال از تبدیل سازمان 
ميراث فرهنگــي به وزارتخانه، نداشــتن قانون و 
اهداف و وظایف مشخص، وجود چالش هاي دروني 
و بيروني در این وزارتخانه و بازماندن از دستيابي 

به اهداف گام دوم انقــالب به رغم برخورداري از 
ظرفيت هاي قانوني فراوان از مهم ترین ضعف هاي 

وزارت ميراث فرهنگي اعالم شده است.
ضرغامي برنامه گردشگري خود را بر گردشگري 

خانواده محور قرار داده و با برشمردن تهدیدها در 
این بخش اعالم كرده كه برنامه اش تحول گرایانه 

است.

چيدمانگردشگري
مقابله با ایران هراســي، مقابله بــا ركود صنعت 
گردشگري در بحران كرونا، تبليغات و بازاریابي به 
جهت مقابله با موج رقابت كشورهاي رقيب براي 
جذب گردشگران خارجي، افزایش سرمایه گذاري 
خارجي در صنعت گردشــگري ایران، جلوگيري 
از خروج متخصصان صنعت گردشــگري از این 
صنعت، جلوگيري از گردشگري تخریب گرایانه در 
مواجهه با آثار تاریخي و طبيعي ایران، جایگزیني 
مقاصد گردشــگري كشور، تقســيم زمان پيك 
سفر در كشور، ترویج فرهنگ سفر براي كاستن 
از تبعات اخالقي و محيط زیســتي سفر، به پایان 
رســاندن تدوین نظام جامع حساب هاي اقماري 
گردشــگري و از همه مهم تر همراه كردن تمامي 
دستگاه هاي كشور با وزارت ميراث فرهنگي براي 
اتخاذ تصميم هماهنگ در توســعه گردشگري 
كشــور برنامه هاي ضرغامي براي راهبري بخش 

گردشگري است.

حفاظتازميراث
در بخش ميــراث فرهنگي او وعده داده اســت 
كه با »قاچــاق روزانه« آثار تاریخــي- فرهنگي 
به كشــورهاي همســایه مقابله كنــد و تعيين 
حریم تپه ها و محوطه هاي تاریخــي را به پایان 
ببرد. ســازوكار كافي براي بيمه آثــار و بناهاي 
تاریخي و فرهنگي فراهم و ســكوت قانونگذار در 
قبال آثار ثبت نشــده تاریخــيـ  فرهنگي واجد 
ارزش كشور را بشــكند. ضرغامي در برنامه خود 
تالش دارد رشــد غيرقابل كنتــرل حفاري هاي 
غيرمجاز در كشور را متوقف كند و دستگاه هاي 
دخيل در حفاظــت از ميراث فرهنگي و بناهاي 
ثبت  ملي و جهاني شده كشــور را یك صدا كند 
تــا بدین ترتيب بتواند مقابل جریــان خروج آثار 
تاریخي از فهرست ثبت ملي بایستد. او تأكيد دارد 
كه باید سازوكار مناســب و كارآمد براي حمایت 
و حفاظت از ميراث فرهنگي ملي كشــور تدوین 
شــود تا با بهانه به صرفه نبودن قرار گرفتن آثار 
تاریخيـ  فرهنگي در فهرســت ثبت آثار ملي از 
تالش مالكان براي خروج آثار از فهرســت ملي و 
تخریب بناها جلوگيري شود. ضرغامي همچنين 
بر تدوین قوانين و مقررات كارآمد كه تمام ابعاد 
و زوایاي مسائل ميراث فرهنگي را پوشش دهد، 
تأكيد كرده است. او به یك موضوع مهم دیگر نيز 
در ماجراي واگذاري بناهــاي تاریخي نظر دارد. 
ضرغامي معتقد است، دســته بندي یكپارچه ای 
از آثار تاریخي-فرهنگي كشــور وجــود ندارد و 
سازوكارهاي واگذاري بناهاي تاریخي و فرهنگي 
توســط صندوق توســعه و احيای صنایع دستي 
و فرش دستباف شــفاف نيســت و باید به نبود 

شفافيت در واگذاري بناهاي تاریخي پایان داد.

صيانتازهنرهايسنتي
وزیر جدیــد ميراث فرهنگي برنامــه جامعي در 
بخش صنایع دســتي ارائه كرده است. ضرغامي 
مي داند كه 370رشته از 460رشته صنایع دستي 
جهان در ایران وجود دارد و به دليل همين تنوع 
و تعدد محصــوالت صنایع دســتي و همچنين 
عجين بــودن توليدات هنرهاي ســنتي ایران با 
فرهنگ عامــه، نقطه قوت صنایع دســتي ایران 
براي ارزآوري به كشــور و ایجاد اشتغال است؛ به 
همين دليل او معرفي نكردن صنایع دستي ایران 
به گردشگران از طریق بازاریابي و روش هاي نوین 
تبليغات، ناكافي بودن نمایشگاه هاي ثابت براي 
ارائه صنایع دستي در مراكز اســتان ها و شهرها، 
استقالل فرش دســتباف از صنایع دستي ایران، 
بي توجهي به برندسازي در حوزه صنایع دستي، 
عدم حمایت از ســرمایه گذاران صنایع دســتي 
با هــدف حفظ هنرهاي ســنتي ایــران، فقدان 
اشتغال پایدار در یكي از عرصه هاي بروز اقتصاد 
مقاومتي و عدم همــكاري مناســب بانك ها در 
اعطاي تسهيالت مناسب به فعاالن صنایع دستي 
را ازجمله تهدیداتي دانسته است كه باید در جهت 
برطرف كردن آنها كوشيد. تالش براي كاربردي 
كردن صنایع دستي ایراني، رفع برخي مشكالت 
قانوني در مســير كارگاه هاي سنگ هاي قيمتي، 
صنعت گوهرتراشــي و طالوجواهر، جلوگيري از 
ورود صنایع دســتي خارجي بي كيفيت، اعطاي 
درجه هنري به هنرمندان صنایع دستي، برچيدن 
پراكندگي رســيدگي به وضعيت هنرمندان در 
وزارتخانــه فرهنگ و ارشــاد اســالمي و وزارت 
ميراث فرهنگــي، گنجاندن برخي رشــته ها در 
رشته هاي دانشــگاهي مرتبط با صنایع دستي، 
حمایــت از صادركنندگان، برچيــدن تأخير در 
اعطاي جوایز صادراتي و جلوگيري از بسته بندي 
ضعيف و نامناســب در صنایع دستي نيز از جمله 
رویكردهاي عزت اهلل ضرغامي براي ایجاد توسعه 
متوازن در 3شاخه ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي كشور در دوران حضور وی در ارگ 

آزادي تهران اعالم شده است.

همشهري برنامه های راهبردي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي  در دولت فعلی و گذشته را مقایسه كرد تالش تازه براي خروج از اغماء

محمدباريكاني
دبير گروه زیست بوم

منابع طبيعي

شناسايينقاطآتشخيزتاالبانزلي
از ابتداي شهریورماه تاكنون 15هكتار از نيزارهاي تاالب 

انزلي توسط سوداگران زمين در آتش سوخته است

در پي ســوختن بيش از 15هكتــار نيزارهاي اطراف تــاالب انزلي طي 
هفته هاي اخير، نقاط حساس آتش ســوزي این منطقه شناسایي شد تا 
درصورت بروز حوادث مشابه، مدیریت اطفا سریع تر و مؤثرتر صورت گيرد.
در جریان آتش ســوزي اخير كه 7هكتار در منطقه چراغ پشتان انزلي و 
5هكتار در نقاط شرقي تاالب سوخت، نيروهاي آتش نشاني شهرداري، و 
بنادر و دریانوردي، منطقه آزاد انزلي، سپاه، محيط باني در منطقه حضور 
یافتند اما محيط مردابي اطراف تاالب اجازه نداد آتش به سرعت و دقت 
مهار شــود و این موجب شــد آتش 5روز ادامه یابد. حتي اعزام بالگرد و 

هواپيماي آبپاش نيز به قدر كافي مفيد فایده نبود.
نكته مهم در حریق تاالب انزلي، عمدي بودن آن است كه پيش از این نيز 
مسبوق به سابقه بود. پيش از این، روز 3شهریور نيز 5هكتار از نيزارهاي 
روستاي شانگهاي پرده انزلي طعمه حریق شد كه شواهد حاكي از عمدي 
بودن این آتش سوزي با هدف زمين خواري بود. در عين حال حوالي این 
تاالب برخي زمين هاي كشــاورزي وجود دارد كه اگر نيزارهاي آن آتش 
بگيرند، مي تواند به عنوان فضاي كشــاورزي یا ویالســازي تلقي شود و 
محيط زیست شهرستان بندرانزلي باید نسبت به حفظ حریم این تاالب 

توجه ویژه اي داشته باشد.
در جریان آتش ســوزي در نيزارهاي چراغ پشتان انزلي نيز عمدي بودن 
حریق مشــخص شــد و 2نفر به جرم ایجاد حریق با هدف تصرف زمين 
دستگير شدند. از سوي دیگر در سال98 نيز حدود 10هكتار از نيزارهاي 

تاالب بين المللي انزلي توسط سودجویان به آتش كشيده شد.
تاالب بين المللي انزلي با مساحتي حدود 20هزار هكتار از شمال به انزلي، 
از جنوب به صومعه سرا، از شرق به خمام، از جنوب شرقي به رشت و از غرب 
به كپورچال و آبكنار انزلي محدود شده اســت. این تاالب سال1354 در 
فهرست تاالب هاي بين المللي كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد همچنين 
سازمان بين المللي حيات پرندگان، این تاالب را به عنوان زیستگاه با اهميت 
براي پرندگان تشخيص داده  و جزو تاالب هاي طبيعي و آب شيرین كشور 
و ازجمله زیباترین مناظر آبي منطقه است. تاالب انزلي محل تخم ریزي 
آبزیان و پناهگاه و مامن پرندگان بومي و مهاجر اســت، این تاالب كه با 
بيش از 100گونه پرنده، 50گونــه ماهي و صدها گونه موجودات گياهي 
اكوسيستم كم نظيري دارد، از سال1354 جزو تاالب هاي بين المللي تحت 
حفاظت شناخته شد و مهم ترین منبع تكثير و توليد ماهيان خاویاري و 
استخواني دریاي خزر بوده و ســاالنه پذیراي مسافران بي شمار داخلي و 

جهانگردان خارجي است.

بارانبهدادرسيد
آتش نيزارهاي تاالب انزلي با بارش باران كــه دیروز )جمعه( در منطقه 
آغاز شد، سرانجام پس از 5روز خاموش شد. براساس اظهارات مسئوالن 
محيط زیست شهرســتان بندرانزلي آتش در برخي نقاط دوردست كه 
فاقد راه دسترسي و باتالقي بود مشاهده مي شد كه البته به صورت كنترل 
شده بوده و به همين منظور گروهي متشكل از محيط بان گشت ميداني 
منطقه را انجام مي دادند تا درصورت بروز مشكل با هماهنگي سایر گروه ها 
اقدامات الزم براي اطفاي حریق را انجام دهند. سيدفرشيد فالح، رئيس 
اداره محيط زیســت شهرســتان انزلي در این باره به خبرنگاران گفت: با 
توجه به نظرات كارشناســان جهت جلوگيري از احتمال حریق مجدد با 
هماهنگي هالل احمر چادري در منطقه برپا شــد و 4نفر از محيط بانان، 
3نيروي سپاه و جمعيت هالل احمر مجهز به كوله پشتي هاي حاوي آب در 
منطقه مستقر بودند كه به محض بروز حریق، عمليات اطفا را انجام دهند 
و با اطالع رساني به ستاد بحران شهرستان جلوي حریق گرفته شود. وي 
اضافه كرد: با شروع بارندگي ها گروه مستقر در محل حادثه از منطقه خارج 
شدند و هم اكنون محيط زیســت در حال پایش منطقه براي اطمينان از 
خاموشي كامل حریق است. رئيس محيط زیست انزلي با تأكيد بر اینكه 
راه هاي دسترسي كه به منظور مهار حریق ایجاد شد دوباره احيا و به حالت 
طبيعي خود باز خواهد گشت، گفت: از این پس باید مراقب بود اراضي آتش 
گرفته توسط افراد سودجو تصرف نشود. به همين منظور از تردد خودرو 
و موتورسيكلت در منطقه ممانعت به عمل خواهد آمد. فالح با بيان اینكه 
احساس مسئوليت براي حفظ منابع باید بين آحاد مردم باشد، تأكيد كرد: 
هر كسي كه در حاشيه تاالب زندگي مي كند باید این دغدغه و نگراني را 
داشته باشد كه حفظ منابع طبيعي مانند آب و هواي پاك مهم ترین ميراث 
براي آیندگان است. وي اضافه كرد: حس مسئوليت پذیري باید بين مردم 
محلي وجود داشته باشد و با اطالع رساني درست و به موقع همكاري های 
الزم را براي حفظ اكوسيستم هاي طبيعي داشته باشند تا با این مشاركت 
بتوانيم این نعمت ها را حفظ كنيم؛ زیرا تاالب نه تنها ميراثي جهاني بلكه 

براي مردم بومي نيز یك ميراث هویتي است.

پور
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د س
حم

ي/ ا
هر

مش
س: ه

عك

ارســال نشــدن الیحه اهــداف و 
وظایــف وزارت ميــراث فرهنگی 
به مجلس پس از گذشــت بيش از 
یكسال، نداشــتن قانون و اهداف و 
وظایف مشخص، وجود چالش هاي 
 دروني و بيرونــي در این وزارتخانه 
و بازماندن از دســتيابي به اهداف 
گام دوم انقالب به رغم برخورداري 
از ظرفيت هاي قانونــي، مهمترین 
ضعف هــاي وزارت ميراث فرهنگي 

اعالم شده است

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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تهــران را خيلــي 
دوست دارم و برایم 
بســيار جــذاب و 
جالب است. البه الي 

نوشته هایم هم ردپایي از این شهر مهربان و 
درعين حال خشن را مي بينيد

تازه هاي نشر

  شنبه ی گلوريا
كتاب »شــنبه ی گلوریا« اثر ماریو بندتي را ليال 
مينایي به فارسي برگردانده و نشــر ماهي آن را 
منتشر كرده است. خواندن آثار بندتي این توفيق 
را براي شما دارد كه سفري را از جهان تخيل آغاز 
كنيد. همانطور كه در داستان هاي كامل او نشان 
داده شده است، جایي كه داستان هاي عاشقانه، 
سياســي، طنزآميز و حتي غم انگيز یك ســري 
آینه هستند كه مي توانيم زندگي خود را در آنها 

ببينيم. همه ما مي توانيم یكدیگر را در شخصيت هایشان 
تشخيص دهيم. ماریو بندتي)اروگوئه، پاسو د لوس توروس، 14سپتامبر1920 
- مونته ویدئو، 17مه2009( در یك مدرســه آلماني تحصيل كرد و زندگي 
خود را به عنوان طنزنویس، فروشنده، صندوقدار، حسابدار، كارمند عمومي 
و روزنامه نگار پيش برد. او نویسنده رمان، داســتان كوتاه، شعر، تئاتر و نقد 
ادبي بود. كارهاي او از مجموعه اي بيش از هشتاد كتاب تشكيل شده است و 
استعداد او در سراسر جهان شــناخته شده است. نشر ماهي چاپ جدید این 

كتاب را در 168صفحه به بهاي 21هزار تومان منتشر كرده است.

  راز 
رمان »راز« نوشــته فيليپ گرمبر را مهســتي 
بحریني به فارســي برگردانده اســت. فيليپ 
گرمبر داستان خود را در ابتداي امر از یك روایت 
یكنواخت شروع مي كند. فضایي مسحور كننده 
كه در عوامل طبيعي ریز به ریز چيده مي شوند و 
ناگهان و به یك آن، به یك نقطه عطف می رسد. 
شاید بهترین ایماژي كه مي تواند این داستان را 
به تصویر درآورد همان طرح جلد كتاب باشد. 

طرحي كه با هوشــياري انتخاب شده است. این 
رمان آن قدر براي گرمبر خوشــامد بود كه جوایز زیــادي را براي آن به 
ارمغان آورد و بر شهرتش افزود. براســاس این رمان فيلم با اهميتي هم 
به كارگرداني »كلود ميلر« فرانسوي ساخته شده است. نشر ماهي این كتاب 

152صفحه اي را به بهاي 20هزار تومان منتشر كرده است.

  عصيان
»عصيان« نوشــته یوزف روت را علي اسدیان به 
فارسي برگردانده است. پس از خواندن این كتاب، 
خواننده هرگز آندریاس رمان »عصيان« را از یاد 
نخواهد برد، همانطور كه گرگور سامساي »مسخ« 
را و همانطور كه راسكلنيكف »جنایت و مكافات« 
را. یوزف روت، همچون نوابغ داستان نویسي در 
داستانش پرتره اي را تصویر مي كند كه مثل یك 
همزاد با ما زندگي مي كند و مثل یك پيشگو از 

سرنوشت محتوممان خبر مي دهد. پرتره زندگي 
انساني كه تصور مي كند قانون نجات دهنده است اما همين قانون از او یك 
عصيان گر مي سازد. نشر ماهي این رمان خواندني را در 176صفحه به بهاي 

22هزار تومان منتشر كرده است.

 فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

چرا كالنشهر »تهران« در ادبيات داستاني 
ما كمتر به تصوير كشيده شده است؟ غير از آثار چند 
نويسنده شاخص، ازجمله اسماعيل فصيح، داستان ها 
در تهران اتفاق نمي افتد و روايتي از اين شهر بزرگ 
وجود ندارد. دليل اصلي اين موضــوع از نگاه و نظر 

شما چيست؟
بسياري از نویســندگان ادبيات داســتاني ما  زاده تهران 
نيستند و از شــهرهاي دیگر به تهران مهاجرت كرده اند. 
مي توان پرسيد مگر یك نویسنده مهاجر نمي تواند درباره 
شهري كه در آن زندگي مي كند، بنویســد و به آن شهر 
توجه داشته باشــد؟! البته كه مي تواند. اما به نظر مي آید 
نویســندگاني كه در تهــران زندگي مي كننــد، ترجيح 
مي دهند درباره زادگاه خودشــان بنویسند. نوعي حس 
نوستالژیك به زادگاه خود دارند. اگر جنوبي و شيرازي اند 
از شيراز و اگر  زاده شمال  هســتند درباره شمال داستان  
مي نویسند. درواقع توجه شان بيشتر به زادگاهي است كه 
در آن به دنيا آمده اند. اما این پرســش، پاسخ دیگري هم 
دارد و آن اینكه تهران اساسا چقدر شهریت دارد و چقدر 
توانسته در ذهن و جان نویســندگان نفوذ داشته باشد؟ 
به نظر مي رسد تهران، به این دليل كه به ویژه در سال هاي 
اخير دچار نوعي بي هویتي شده و جدال سنت و مدرنيته 
و هجوم نشانگان غيرایراني، غيرسنتي و غيراصيل، بيشتر 
در آن به  چشم مي خورد و حضور پاساژها برندها و فضاهایي 
كه به وفور آنها را در تهران مي بينيد، شهر را در حال دوپاره 
شدن نشــان مي دهد، شــهري كه خودش دچار مشكل 
هویت است، چطور مي تواند نویسندگان را ترغيب كند كه 
درباره اش بنویسند! این شهر در عين داشتن فضایي سنتي 
و قدیمي و اصيل، با هجوم تازگي ها و نوعي مدرنيزه شدن 
مواجه  است. ساخت و سازهاي نابجا و تصميم هاي نادرست 
در سال های پيش باعث شده بسياري از محله هاي تهران 
از بين برود. بزرگراه هایي كه در شهر ساخته شده، انقطاع 
و اختالل در محله هاي قدیم و نوعي آشــفتگي و بي سر و 
ساماني در تهران ایجاد كرده  است. بي شك، مكان در ذهن 
و باور نویســنده تأثير خودش را به جا مي گذارد. شاید در 
ذهن و زبان نویســندگان این آشفتگي انگيزه اي شده كه 
براي داســتان پردازي به زادگاهشان پناه ببرند؛ زادگاهي 
كه حس نوســتالژیك و خاطره اي ازلي، همراه با آرامشي 

دلپذیر برایشــان فراهم مي كند؛ مكان هایي كه هنوز در 
ذهن نویسنده دست نخورده تر، سنتي تر و ماندگارتر باقي 

مانده است.
آيا تهران به عنوان شهري كه موجوديت 
دارد، اگر آن را زنده فرض كنيم، به خودي خود مقصر 
است؟ آيا متروی تهران، پارك هاي تهران، پل طبيعت، 
پارك نهج البالغه و بســياري مكان هــاي ديگر كه 
مي تواند داستان ها در آنجا اتفاق بيفتد يا از آنجا شروع 
شود و از قضا فضاي رئال و داستاني هم داشته باشد، 

تقصير دارند؟
به نظرم وقتي مكاني هنوز از بي هویتي رنج مي برد، نمي تواند 
هویت ساز باشد. نمي تواند بخشي از شاكله فكري، روحي و 
عاطفي یك نویسنده را پوشش دهد و آن را درگير خود كند. 
این درگير كردن، موضوع مهمي است كه كوششي اتفاق 
نمي افتد. باید در ذهن و ضمير نویسنده تأثير ماندگاري 
بگذارد كه او بتواند ناخودآگاه در داستان هایش به آن اشاره 
كند. نشانگان شهري مانند پل طبيعت و پارك نهج البالغه 
كه به آن اشاره كردید، جاهاي زیبایي است، اما اگر بخواهد 
خاطره بسازد و تأثير گفتماني و هویت ساز براي نویسنده 

بسازد، نياز به زمان بيشتري دارد.
چون ساخت آنها قدمت چنداني ندارد؟

بله. اینها به تازگي ساخته شده اند و احتماال، نویسندگان 
نسل هاي جدید مي توانند از آنها تأثير بگيرند. قدیمي ها 
شــاید كمتر با این فضاها ارتباط بگيرنــد. آنها به دنبال 
فضاهاي قدیمي تر و سنتي تر در تهران هستند كه متأسفانه 
چندان درست و روشن دیده نمي شوند. احتماال شما باید 
یك تور تهرانگردي بروید تا با این فضاها آشــنا شــوید و 

بتوانيد تأثيري از این فضاها بگيرید؛ به طور مثال خودم كه 
بچه خيابان ري و كوچه دردار هستم، سال هاست كه از آن 
مكان دورم و ارتباط چنداني با آن ندارم و چنان فاصله بين 
آن فضا، خيابان ها و محله هایش با فضایي كه در آن زندگي 
مي كنم و چندان هم شمال شــهر نيست و به نوعي مركز 
شهر به شمار مي رود، زیادشــده و به كلي تغيير كرده كه 

گویي همه از نوعي »بي مكاني« رنج مي بریم.
مگر نويسندگان ديگر حتي نويسندگان 
كالســيك اروپا مانند بالزاك كه پاريس در آثارش 
نمود و ظهور بيروني دارد يا چارلز ديكنز كه اگر لندن 
يا حومه اين شهر را از داستان هايش بگيريم، آثارش 
ناقص مي شود يا پاتريك موديانو، نويسنده فرانسوي 
ايتاليايي تبار در يك رمان 100صفحه اي كوتاه كه شايد 
بيش از هزار اسم كافه، ايستگاه، پارك و خيابان هاي 
پاريس را در خود دارد و اگر پاريس را از داستان هايش 
بگيريم، روح داستان هايش را حذف كرده ايم، تفاوت 
زمين تا آسمانی با تهران و نويسندگان تهراني دارند؟ 
آيا تهران چنين امكانات و هويتي نــدارد و لندن و 

پاريس بيش از تهران هويت دارند؟
نوشتن داســتان و رمان دستوربردار نيســت كه شما به 
نویســنده بگویيد دربــاره تهــران بنویــس و آن را در 
داســتان هایت بياور! این اتفاق باید به شكل خودجوش 
رخ دهد و مكان آن قدر باید براي نویســنده اهميت ویژه 
بيابد و در جانش رسوخ كند كه بخشي از هویتش را بسازد. 
به نظرم، نویســندگان ما از نوعي بي مكاني رنج مي برند. 
شما مي توانيد در شــهري زندگي كرده و به شدت در آن 
احساس غربت كنيد. در ســفري كه به اروپا داشتم، باید 
بگویم آنها روح شهرهایشــان را حفظ كرده اند. هنگامي 
كه در خيابان هــاي رم، پایتخت ایتاليــا مي چرخيد، به 
زیبایي، روح قرون وسطي، پس از قرون وسطي، رنسانس 
و همه آنها را در نوع مجسمه سازي هایشان، نوع نشانگان 
فرهنگي و شهري شان مي بينيد. گاهي احساس مي كنيد 
در دل تاریخ قدم مي زنيد. حتي وقتي به بارسلونا رفتم، در 
محله »گوتيك« گویي به فضایي تاریخي پرتاب شــدم. 
قطعا نویسنده اي كه در چنين شــهري زندگي مي كند، 
چنين فضایي روي روح، ذهن و زبانش تأثير مي گذارد، اما 
یكدستي را در تهران خيلي كم حفظ  كرده ایم و بسياري 

مكان ها را از بين برده ایم. در ایران شاید برخي شهرها مانند 
یزد، یا بخشــي از اصفهان و چند جاي معدود دیگر، این 
سنت را حفظ كرده اند. وقتي در كوچه هاي سنتي یزد قدم 
مي زنيد، احساس مي كنيد شهریت و روح آن فضا به شما 

منتقل مي شود.
به عنوان نويسنده ادبيات داستاني، چقدر 

به تهران تعلق خاطر داريد؟
تهران را خيلي دوســت دارم و برایم بسيار جذاب و جالب 
است. البه الي نوشته هایم هم ردپایي از این شهر مهربان 
و درعين حال خشــن را مي بينيد، امــا در اینكه بخواهد 
جنبه هاي هویت بخشــي برایم داشــته باشــد و حس 
نوستالژیكي به من نویسنده بدهد، شاید حضورش كمرنگ 
باشــد. به نظرم، خود تهران به خودي خود مقصر نيست، 
منظور و مراد كساني  هســتند كه تهران را به این شكل 
درآورده اند. آنها تأثيراتي را كه در مدنيت و شــهریت باید 
اعمال مي كردند، نكردند؛ یا فاقد دانش بوده اند یا از این امر 
غفلت كرده اند. مي توانم بگویم همان قدر كه تهران به عنوان 
یك موجود زنده از این مسئله رنج مي برد، براي نویسندگان 
هم رنجي مضاعف ایجاد مي كند؛ رنجي كه به طور طبيعي 
خودش را در ساختار داستاني نشان مي دهد. اینكه تهران 
در داســتان ها ظهور و بروز یافته یا نه، چندان كوششي 
نيست، به اصطالح جوششي است و باید هویت این شهر در 

جان نویسنده رسوخ كرده باشد.
به ري و كوچه دردار اشاره كرديد كه زادگاه 
شماست. محله هاي تهران هم در داستان هاي ما مغفول 
مانده است. حتي محله ها به عنوان نشانه های خرد، جاي 
اين را ندارند كه نقش خودشان را هر چند كوچك، در 
داستان هاي نويسندگان اين شهر ايفا كنند؟ پارك وي، 
مجيديه، تجريش، نياوران، نازي آباد، نارمك، شميران نو 
و صدها محله ديگــر زادگاه قهرمانان اين شــهرند. 
تهران آنها را در چنگ خود گرفته و در گذر ساليان، به 
عرصه رسانده، اما اين محله ها در داستان ها سرك هم 

نمي كشند. شاعر تهران داشته ايم و داريم و حتي سپانلو 
شــعرهاي متعددی درباره تهران و مثال بلوار ميرداماد 

دارد، اما از سوي داستان نويسان مغفول مانده. چرا؟
بعضي محله ها محليت شان را بعضا از دست داده اند و آن 
حس تأثيرگذاري را براي روایــت ایجاد نمي كنند. وقتي 
وارد كوچه دردار و آبشــار و آب منگل مي شوید، به قدري 
خيابان هاي جدید و بزرگراه كشيده اند و محله ها را از وسط 
نصف كرده اند كه هویت محله اي آنها كمرنگ شده است. 
در سفري كه به هند داشتم در دهلي، كوچه ها و بسياري 
از محله ها همچنان، به همان شــكل حفظ شده اند. شاید 
بگویيد اینجا در تهران نوســازي انجام شده و شهر به روز 
شده و این فعاليت مثبتي است، اما با نوسازي هاي بي رویه 
و كارشناسي نشده، بسياري از خيابان ها و محله هاي تهران 
روح و هویت شان را از دســت داده اند. اگر مراقبت و توجه 

نكنيم وضع از این هم بدتر مي شود.
ميان نويسندگان جوان كساني هستند كه 
تهران را به تازگي به تصوير بكشند؟ اگر با ذكر نام اشاره 

كنيد، مخاطبان ما آگاه مي شوند.
اخيرا كتاب سارا ســاالر را با عنوان »احتماال گم شده ام« 
خواندم. این كتاب جاهایي از تهران را به تصویر كشــيده 
اســت یا كتاب »یوســف آباد خيابان سي وسوم« نوشته 
ســينا دادخواه كه درباره تهران مدرن نوشته شده و البته 

كتاب هاي دیگري كه االن حضور ذهن ندارم.
نكته آخر؟

به گمانم وجود شبكه هاي مجازي و اینستاگرام هم بي تأثير 
نبوده است. اینها به شكلي تبدیل به وطن شده اند؛ به ویژه 
در 2ســال اخير كه با كرونا درگير بوده ایم، افراد بيشــتر 
خانه نشين اند و به هر حال وطن شان مكاني است در پيج ها 
و استوري ها و شــبكه هاي مجازي كه وقت شان را در آن 
مي گذرانند و تشویق هم مي شــوند كه در شهر نچرخند. 
شــبكه هاي مجازي گویي در این روزها تبدیل به وطن و 

هویت ساز آدم هاي شهري شده  اند.

گفت وگو با زهرا زواریان، نویسنده و منتقد ادبي

روحتهراندرداستانهاگمميشود...
زهرا زواريان، نويسنده پس از انقالب است. او سال1341 در تهران متولد شد و از سال136۸ به داستان نويسي روي آورد و چند سال 
سردبير مجله ادبيات داستاني بود. زواريان، نقدها و پژوهش هاي متعددي نيز بر ادبيات جنگ نوشته است. »زني در جزيره گمنام« و 
»ديانا كه بود« جزو شاخص ترين رمان هاي اين نويسنده و منتقد ادبي است. با او درباره حضور و فقدان »تهران« در داستان ها و رمان هاي ايراني گفت وگو كرده ايم.
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ایثارگران بدانند

دستورالعمل تبديل وضعيت 
استخدامي ايثارگران)6(

5- از نكات مهمي كه در این دستورالعمل مورد توجه قرار نگرفته و با 
سوءاستفاده برخي از دستگاه هاي اجرایي مواجه شده، بند4 ماده2 این 

بخشنامه است. در این بند آمده است: 
 این نيروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایي یا شركت هاي 
طرف قرارداد، قرارداد داشته باشــند و قرارداد آنها در سال جاري نيز 
تمدید شده باشــد. با عنایت به اینكه قبل از تصویب بند د تبصره 20 
قانون بودجه سال 1400 موضوع تبدیل وضعيت استخدامي ایثارگران 
و فرزندان آنان در قالب چند استفساریه در مجلس تصویب شد و پس از 
مرحله سوم به تأیيد شوراي نگهبان رسيد، دستگاه هاي اجرایي آمادگي 
این را داشتند كه این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پيگيري 
است، لذا برخي از دســتگاه ها از این فرصت استفاده كرده و نسبت به 
تمدید قرارداد ایثارگران اقدام ننمودند و این باعث شد بخشي از آنان 
با مشكل تبدیل وضعيت مواجه شوند. بند 4 ماده 2 بخشنامه فرصت 
سوءاستفاده بيشتر دستگاه ها براي عدم اجراي قانون را به آنان داده و 
طبيعي است با این حربه بخشي از ایثارگران از شمول این قانون خارج 
خواهند شد. لذا ضرورت دارد دســتگاه هاي نظارتي و دیوان عدالت 
اداري در پيگيري ها یا شكایت ایثارگران به این نكته توجه و تاریخ فسخ 

قرارداد را در پيگيري حقوق قانوني آنان لحاظ كنند.
6 - ماده 4 بخشنامه ابالغي ایجاد محدودیت دیگري در اجراي قانون 
است. با توجه به اینكه قانونگذار به صورت مطلق و بدون ایجاد محدودیت 
در تعداد، ایثارگــران و فرزندان آنــان را مشــمول تبدیل وضعيت 

استخدامي قرار داده، در ماده 4 آمده است: 
درصورت محدودیت اعتبارات تخصيصي دســتگاه در سقف اعتبار 
تعيين شــده در قســمت اخير بند د تبصره 20 قانون، اولویت براي 
استخدام یا تبدیل وضعيت مشمولين براساس سابقه خدمت بيشتر 
اســت. در متن قانون اعمال محدودیت براي تعداد افراد پيش بيني 
نشــده و عالوه بر آن این موضوع نوعي بي عدالتــي در اجراي تبدیل 
وضعيت استخدامي ایثارگران است به دليل آنكه در برخي از دستگاه ها 
ایثارگراني هستند با سابقه طوالني خدمت كه به دليل محدودیت سقف 
اعتبار تخصيصي از تبدیل وضعيت محروم خواهند شد درصورتي كه در 
سایر دستگاه ها ایثارگران باسابقه بسيار كمتر وجود دارند كه مي توانند 

از این مزایا بهره مند شوند.
۷ - از نكات ضعف این بخشــنامه كه در ماده ۷ آمده است، مسئوليت 
پيگيري اجراي بند د در دستگاه ها است. براي دستگاه هایي كه براي 
كارمندان خود از ســامانه كارمند ایران شماره مســتخدم دریافت 
نمي كنند ماننــد وزارت نفت، بنيادمســتضعفان، وزارت اطالعات و 
سایر دستگاه هاي مشابه مســئوليت پيگيري به عهده بنياد شهيد و 
امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

مسلح گذاشته شده است.

نيما شايان
خبر نگار

 توقف واكسيناسيون دانشــجویان كارشناسي ارشد و 
دكتري در بيشتر دانشــگاه ها و شروع نشدن عمليات گزارش

واكسيناسيون آنها در برخي دیگر از دانشگاه هاي كشور، 
برنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي بازگشایي دانشگاه ها در 
مهر ماه را با چالش روبه رو كرده است، به طوري كه روساي دانشگاه ها 
در نقاط مختلف كشور مي گویند كه برنامه آموزشي نيمسال اول سال 
تحصيلي پيش  رو براي دانشجویان همه مقاطع تحصيلي، حتي براي 
دانشــجویان تحصيالت تكميلي كه قرار بوده با واكسيناسيون شان 

به صورت حضوري برگزار شود، كماكان مجازي خواهد بود.
محمدتقي نظرپور، معاون اداري مالي و مدیریت منابع وزارت علوم در 
نيمه مرداد ماه1400 اعالم كرده بود كه با توجه به ضرورت از سرگيري 
آموزش حضوري دانشجویان و به منظور فراهم آوردن همه امكانات 
براي برگزاري كالس هاي حضوري دانشــجویان مقاطع تحصيالت 
تكميلي در مهرماه، واكسيناسيون حدود 30هزار عضو هيأت علمي 
و 64هزار نفر از كاركنان و كارشناســان اداري دانشگاه ها و همچنين 
واكسيناسيون دانشجویان تحصيالت تكميلي طبق اولویت بندي در 
شهریور ماه صورت مي گيرد و عده اي كه فعال نصفه و نيمه محقق شده 

و سرانجام آن نامعلوم است.

توقف فرايند واكسيناسيون دانشجويان
محمدرضا رئوفي، مدیر مركز بهداشت و درمان دانشگاه تربيت مدرس 
كه بخشي از دانشــجویان آن در مقاطع تحصيالت تكميلي تحصيل 
مي كنند، در این باره گفت: »به ما اعالم شــد به دليل كمبود واكسن 
در كشور، فرایند واكسيناســيون متوقف شود.« بابك كریمي، رئيس 
دانشگاه تحصيالت تكميلي زنجان نيز در گفت وگو با همشهري گفت: 
»تا كنون فقط واكسيناسيون استادان، كاركنان و دانشجویان ساكن 
در خوابگاه هاي دانشگاه تحصيالت تكميلي زنجان انجام شده است. 
دانشگاه علوم پزشــكي زنجان هم اعالم كرد كه فعال واكسن موجود 
نيســت.« رئيس دانشــگاه تحصيالت تكميلي زنجان با بيان اینكه 
تا كنون فقط 30 نفر از دانشــجویان این دانشگاه واكسينه شده و دوز 
اول را دریافت كرده اند، مي  افزاید: »دانشگاه علوم پزشكي زنجان براي 
واكسيناسيون دانشجویان بومي فرصت خواسته و گفته اند تا یكي دو 
هفته آینده ســعي مي كنند انجام دهند.«  محمود نيلي احمدآبادي، 
رئيس دانشگاه تهران نيز به همشــهري اعالم كرد: »واكسيناسيون 
آن دســته از دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشــگاه تهران كه كار 
آزمایشگاهي دارند و در خوابگاه ها مستقرند و همچنين دانشجویاني 
كه ساكن تهران هستند، آغاز شده است. براساس آماري كه دانشگاه 
دارد تا هفته قبل 2500دانشجوي ســاكن در خوابگاه ها و ساكن در 
تهران یعني حدود 10درصد دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشگاه 
تهران واكسينه شده اند.« اگرچه برخي از دانشگاه ها در حدود 2 هفته 
مانده تا آغاز سال تحصيلي جدید موفق شده اند درصدي از دانشجویان 
كارشناسي ارشد و دكتري خود را واكسينه كنند اما برخي دانشگاه ها 
هم هستند كه هنوز عمليات واكسيناسيون دانشجویان در آنها اصال 
شروع نشده است. حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: »وزارت بهداشت هنوز به طور رسمي واكسيناسيون 
دانشجویان دانشگاه شيراز را شروع نكرده است. اما همه اعضاي هيأت 

علمي دوز اول واكسن را گرفته و یك عده اي هم در حال دریافت دوز 
دوم هستند. از هفته جاري واكسيناسيون دانشجویان رشته هایي مانند 
دامپزشكي كه مرتب در فضاي آزمایشگاهي حضور دارند و همچنين 

دانشجویان دكتري و دستياران پژوهشي شروع مي شود.«

وعده واكسيناسيون از اين هفته
درحالي كه روســاي دانشــگاه ها از ســرعت پایين واكسيناســيون 
دانشجویان سخن مي گویند، بهرام عين اللهي، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي عصر پنجشنبه 11شــهریور ماه در حاشيه بازدید 
از مركز واكسيناســيون مصالي اردبيل درباره بازگشــایي مدارس و 
دانشگاه ها گفته است: »مصمم به شروع فعاليت مراكز آموزشي هستيم، 
اكثر استادان دانشگاه ها و معلمان واكسينه شده اند و واكسيناسيون 
دانشجویان نيز از هفته آینده شروع مي شود. فعاليت دانشگاه ها با توجه 
به وضعيت و ميزان واكسيناسيون به اســتان ها محول خواهد شد و 
فعاليت مدارس احتماال به صورت تركيبي خواهد بود. فعاليت حضوري و 
مجازي در مدارس و دانشگاه ها مدنظر است و كالس هاي درس با حضور 

محدود دانشجویان و دانش آموزان دایر خواهد شد.«

تكليف بازگشايي دانشگاه ها چه مي شود؟
با ناكام ماندن پروژه واكسيناسيون دانشجویان تحصيالت تكميلي، 

روساي دانشــگاه ها در گفت وگو با همشــهري عنوان مي كنند كه 
آموزش در نيمســال اول ســال تحصيلي جدید براي همه مقاطع 
همچنان به صورت غيرحضوري خواهد بود. البته برخي از آنها تأكيد 
دارند كه هر زمان فرایند واكسيناسيون دانشجویان تكميل شود، حتي 
در ميانه ترم نيز آمادگي دارند تا آموزش حضوري را از ســر بگيرند. 
محمدتقي احمدي، رئيس دانشگاه تربيت مدرس در این باره گفت: 
»برنامه دانشگاه تربيت مدرس این اســت كه كالس ها در نيمسال 
جدید همچنان غيرحضوري باشد. تعداد زیادي از دانشجویان دانشگاه 
تربيت مدرس كار تحقيقاتي در دست دارند و مجبورند براي استفاده 
از كارگاه ها و آزمایشگاه ها در دانشگاه حضور پيدا كنند. اميدواریم دوز 
دوم واكسن دانشجویان در مهر ماه تزریق شود. در صورتي كه دوز دوم 
را هم دریافت كنند، تسهيالت براي حضور آنها فراهم خواهد شد. اما 
كالس هاي آموزشي دانشجویان و همچنين كالس هاي جدیدالورود 

با همان روش مجازي و اینترنتي دایر خواهد شد.«
بابك كریمي، رئيس دانشــگاه تحصيالت تكميلي زنجان نيز درباره 
برنامه این دانشگاه براي بازگشــایي در مهر ماه، گفت: »برنامه ریزي 
درسي دانشگاه در فصل پایيز به صورت مجازي صورت گرفته است. 
اما درصورتي كه واكسيناسيون دانشجویان در موعد مقرر انجام شود 
بخشــي از دانشــجویان مانند بومي ها مي توانند در دانشگاه حضور 
داشته باشند. البته هم اكنون هم دانشــجویاني كه روي تزهایشان 

كار مي كنند به صورت هر اتــاق یك نفر در خوابگاه هاي دانشــگاه 
حضور دارند.« نيلي، رئيس دانشگاه تهران هم در این باره مي گوید: 
»با وضعيت فعلي كرونا در كشــور، از نظر ما كالس ها باید به صورت 
مجازي برگزار شود چون واكسيناسيون دانشــجویان كامل نشده 
است. بنابراین منتظر هســتيم كه واكسيناسيون دانشجویان كامل 
شود. ولي تغيير شيوه آموزش از مجازي به سيستم حضوري خيلي 
براي دانشــگاه كاركردي ندارد چون هم اكنون استادان و كاركنان 
در دانشگاه حضور دارند و آزمایشــگاه ها نيز فعال است و فقط فعال 
كردن غذاخوري ها و خوابگاه ها با تمام ظرفيت مي ماند كه انجام این 
كار هم به سرعت صورت مي گيرد. البته همين االن هم آن دسته از 
دانشجویان تحصيالت تكميلي غيربومي كه كار آزمایشگاهي دارند 
در خوابگاه ها مستقر هستند و دانشجویان تهراني هم از آزمایشگاه ها 

و كارگاه ها استفاده مي كنند.«

همه اگرها براي حضوري شدن آموزش دانشجويان
در همين حال، رئيس دانشگاه شيراز به عنوان دانشگاهي كه تاكنون 
هيچ كدام از دانشجویانش واكسينه نشــده اند، در تشریح برنامه این 
دانشگاه براي بازگشایي سال تحصيلي جدید گفت: »اگر واكسيناسيون 
دانشجویان به موقع تمام شود تصميمات جدیدي گرفته خواهد شد 
ولي هم اكنون وزن شيوه آموزش دانشــجویان در نيمسال جدید به 
سمت تداوم آموزش مجازي است چون به افت و خيز كرونا نمي توان 
اعتماد كرد مگر اینكه فقط براي دانشجویاني كه داراي كار كارگاهي 
و آزمایشگاهي هستند جهت اسكان نوبتي در خوابگاه ها تسهيالتي 
درنظر گرفته شود. البته یك ســناریوي دیگري هم مطرح است كه 
اگر وضعيت كرونا در كشــور كمي افت پيدا كنــد و تزریق دوز اول 
دانشجویان تا اول مهر تمام شود، به فاصله 15روز پس از تزریق دوز 

اول بتوانيم كالس هاي حضوري را شروع كنيم.«
مجموع سوگيري دانشگاه ها در نقاط مختلف كشور حاكي از این است 
كه آموزش نه تنها براي دانشجویان كارشناســي كه براي دانشجویان 
كارشناسي ارشــد و دكتري هم حداقــل در پایيز امســال به صورت 
غيرحضوري خواهد بود. در این ميان انتظــار مي رود كيفيت آموزش 
مجازي دانشجویان با توجه به چند ترم تجربه آموزش غيرحضوري، رو 
به بهبود برود و یا اینكه پس از گذشت 3 ترم آموزش مجازي، براي هزینه 
اینترنت مورد نياز دانشجویان و یا بهره مندي آن دسته از افرادي كه توان 

مالي براي تهيه موبایل هوشمند و لپ تاپ ندارند فكري شده باشد.

از اينترنت رايگان تا پرداخت نقدي تسهيالت 
محمود نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران درباره درنظر گرفتن 
تسهيالت براي اینترنت مورد نياز دانشجویان، به همشهري مي گوید: 
»وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، هزینه اینترنت براي دانشجویاني 
كه به آموزش دانشــگاه تهران وصل مي شوند را در حد صفر قرار داد و 
همچنين بسته اینترنتي هم به دانشجویان اختصاص داد. اميدواریم 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات همچنان ارائه این تســهيالت را 
براي دانشــجویان ادامه دهد.« حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز 
هم عنوان مي كند:  در هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 

آدرس سرورهاي این دانشــگاه به این وزارتخانه 
اعالم و مقرر شد كه هر كســي از ساعت 8صبح 

تا 8شب یعني در ساعات ارائه آموزش به این سرورها متصل مي شود 
تسهيالت بگيرد. 

 گزارش همشهري از ناكام ماندن پروژه واكسيناسيون دانشجویان كارشناسي ارشد 
و دكتري براي حضور دانشجویان از اول مهر ماه  بر سر كالس ها

 بازگشايي دانشگاه
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   رقابت مؤثر شركت هاي دارويي
رقباي بزرگ دارويي دنيا يعني فايزر و مرك به همراه شركت داروي بزرگ سوئيسي Roche Holding AG  از زمان 
پيدايش ويروس كرونا و بيماري كوويد-19 بيشترين پيشرفت را در توسعه نخستين قرص ضد ويروسي براي درمان 
يا احتماال جلوگيري از ابتال به اين بيماري داشته اند. پس از آزمون و خطاهاي بسيار با داروي هاي مختلف ازجمله 
هيدروكسي كلروكين، آزيترومايسين، فاموتيدين و فاويپيراوير براي معالجه بيماران بدحال كوويد-19، تا به امروز، 
داروي وريدي وكلوري از شركت Gilead Science Inc كه به طور كلي به نام رمدسيوير شناخته مي شود، تنها 
درمان ضد ويروسي مورد تأييد براي كوويد-19 در برخي از كشورها ازجمله آمريكا و ايران است. تحقيقات شركت 
Roche و شريكش Atea Pharmaceuticals در  ماه ژوئن براي درمان كوويد-19 به نتايج اميدبخشي رسيد. 
اين دو شركت اعالم كردند كه داده هاي اوليه از آزمايش ضد ويروسي خوراكي تجربي AT-527 نشان مي دهد كه 

اين دارو بار ويروسي را در بيماران بستري كاهش مي دهد.
مرك نيز در  ماه ژوئن اعالم كرد كه دولت آمريكا موافقت كرده است درصورت اثبات كاركرد و مجوزهاي نظارتي، 
مبلغ 1.2ميليارد دالر براي 1.7ميليون دوره قرص مولنوپيراوير بپردازد. اين شركت گفته است كه انتظار مي رود 
مجوز استفاده اضطراري از مولنوپيراوير در آمريكا در ماه هاي اخير و پيش از پايان سال2021 به اين دارو اعطا شود.

 درحالي  كه نبرد با كووید-19 در دنيا 
هنوز به پایان نرســيده است، 2غول دانش

بزرگ دارویي فایزر و مرك روي ساخت 
داروهایي كه مي توانند عفونت ها را درمان و پيشگيري 
كنند ســرمایه گذاري كرده اند. درمان هاي خوراكي 
آسان، جایگزین جذابي براي درمان هاي آنتي بادي 
مونوكلونال موجود اســت كــه نياز بــه تزریق در 
محيط هاي بيمارستاني دارد و از سویي به راحتي در 
داروخانه ها در دسترس قرار مي گيرد. مدیران شركت 
فایزر معتقدنــد باتوجه به جهش هــاي ویروس كه 
مقاومت در برابر واكسن هاي تأیيد شده را به همراه 
دارد، ساخت داروهایي براي درمان كووید-19، یك 
گزینه مداوم و در دسترس تر در بازار جهاني است. این 
شركت تخمين زده است احتماال صدها ميليون بيمار، 
داوطلب شركت در كارآزمایي باليني درمان جدید 

كووید-19 فایزر شوند.

آنزيمي براي مهار ويروس
درمان جدید و اميدبخش فایــزر درواقع تركيبي از 
مهاركننده هاي پروتئاز اســت كه مدت هاست براي 
مبارزه با ویروسHIV  اســتفاده مي شود. این قرص 
با نام علمي PF-07321332 بــراي جلوگيري از 
فعاليت یك آنزیــم كليدي مورد نياز بــراي تكثير 
ویروس كرونا طراحي شــده اســت و به این ترتيب 

به بدن كمــك مي كند جلوي پيشــگيري ویروس 
را بگيرد. در تركيب ایــن دارو از قــرص ریتوناویر 
كه بــراي درمان ایدز بــه كار مي رود نيز اســتفاده 
شده اســت. ریتوناویر در واقع 25ســال است با نام 
تجاري Norvir فروخته مي شود. شــركت فایزر از 
  PF-07321332 ماه جوالي با اســتفاده از داروي 
آزمایش هاي باليني متفاوتــي را روي 1140بيمار 
غيربســتري كووید-19 با شرایط بيماري زمينه اي 
مانند دیابت كه در معرض خطر ابتال به بيماري شدید 
هستند، آغاز كرده است. فایزر اميدوار است با اعالم 
داده هاي مربــوط به كارآزمایي بالينــي در پایيز، با 
كمك سرمایه گذاران در سه ماهه چهارم سال2021 

تأیيدیه استفاده اضطراري این دارو را بگيرد.

كارآزمايي باليني داروي مولنوپيراوير
در این بين اما شــركت دارویي مرك نيز با همكاري 
شركت Ridgeback Biotherapeutics در حال 
كار روي گزینــه مختص به خود اســت. این درمان 
 نيز به عنــوان معالجه اي بــراي بيمــاران مبتال به

كووید-19خفيف تا متوســط  مــورد مطالعه قرار 
مي گيرد. قرار اســت داده هاي ایــن آزمایش قبل 
از پایان سال اعالم شــود. این مطالعه جدید، با نام 
MOVe-AHEAD، در بيش از ده ها كشور ازجمله 
ایاالت متحده آمریكا، برزیــل و آفریقاي جنوبي در 
حال انجام اســت. محققان بررسي خواهند كرد كه 
چگونه بســياري از بيماران مبتال به نوع عالمت دار 
كووید-19 مي شــوند و چه تعداد از آنها یك عارضه 
جانبي را تجربه مي كنند و چه تعــداد به دليل یك 
عارضه جانبي پس از 14روز فــوت مي كنند. طبق 
اعالم شــركت مرك، آزمایش جدید داروي تجربي 
مولنوپيراویر براي پيشگيري از كووید-19 در ميان 
بزرگساالن همزمان با آزمایش هاي فایزر روي افرادي 
كه مبتال به نوع عالمت دار كووید-19 هستند، مورد 
بررسي قرار مي گيرد. مولنوپيراویر در واقع یك نوع 
داروی ضد ویروســي اســت كه براي ایجاد خطا در 
RNA ویروس طراحي شده است و در نهایت از تكثير 

آن جلوگيري مي كند.

فایزر و مرك به عنوان 2 غول بزرگ دارویي دنيا در حال بررسي مرحله جدید آزمایش باليني 
داروي كووید-19 براي پایان دادن به پاندمي این بيماري هستند

یك تخته سنگ درست در مسيري قرار 
گرفت كه متــه جدیدترین مریخ نورد فضا

Persever- (ناسا به نام اســتقامت 
ance( بتواند آن را بشكافد و تكه اي از آن را به عنوان 
نمونه جــدا كنــد. این یــك موفقيت مهــم براي 

دانشمندان به حساب مي آید.
این مریخ نورد پس از شكست هاي عجيب وغریب در  
ماه گذشته ميالدي، توانســت نمونه اي از سنگ را با 
موفقيت جدا كند. این مریخ نورد از سنگ داخل لوله 
گردآوري نمونه عكس گرفــت و تصاویر را به زمين 
فرستاد تا مسئوالن این ماموریت مطمئن شوند كه 
این بار یك محفظه خالي نخواهند داشــت. عكس ها 

نشان مي داد كه سنگ در محفظه موجود است.
آدام استلتزنر، مهندس ارشد این مریخ نورد، در تویيتر، 
این تكه ســنگ را »یك نمونه خالص بســيار زیبا« 
توصيف كرد. به گزارش نيویورك تایمز، درحالي كه 
لوله به صورت عمودي قرار گرفته و دهانه آن به سمت 
باال بود، مریخ نورد در یك ثانيه، پنج بار آن  را تكان داد 

تا جاي بيشتري براي نمونه هاي بيشتر باز شود.
اما در عكس هاي بعــدي، ذرات ســنگ دیگر قابل 
مشاهده نبود. آیا آنها ناپدید شــده بودند؟ آیا مریخ 

مي خواست ما را گيج و سردرگم كند؟

ناپديدشدن نمونه ها
ناسا در یك نشست خبري گفت كه افراد این ماموریت 
اطمينان دارند كه ســنگ هنوز در لوله جمع آوري 
نمونه قرار دارد اما سایه ها مانع مشاهده آنها مي شود. 
این موضوع خيلي عجيب اســت كه تكان دادن لوله 
باعث بيرون پریدن نمونه ها شــود. با این حال، ناسا 
مي گوید این مریخ نورد قبل از بستن لوله و قراردادن 
آن درون خود، با اســتفاده از نــور بهتر، عكس هاي 
بيشــتري ثبت مي كند. جنيفر تروسپر، مدیر پروژه 
این ماموریت، در این نشست خبري گفت: »ما آنچه 
رابراي انجام این ماموریت الزم بود، انجام دادیم. ما در 
شرایطي كه نور به صورت لحظه ایجاد مي شود تصاویر 
را ثبت مي كنيم و به این ترتيب اميدواریم كه نمونه اي 

در این لوله وجود دارد.«
یكي از وظایف كليدي این مریخ نــورد، جمع آوري 
سنگ و خاك است كه در نهایت با ماموریت دیگري 
به زمين بازگردانده مي شود تا دانشمندان بتوانند با 

استفاده از ابزارهاي پيشرفته در آزمایشگاه هاي خود، 
آنها را مورد مطالعه قرار دهند. یعني با همان روشي 
كه آپولو سنگ هاي  ماه را در دهه های1960و70 به 
زمين فرستاد. چيزي كه دانشــمندان و مهندسان 
نمي خواســتند، تكرار عمليات 6آگوست بود. یعني 
نخستين باري كه مریخ نورد Perseverance یك 
نمونه ســنگ را حفاري، جمع آوري و براي ارسال به 
زمين مهر و موم كرد. به نظر مي رسيد همه  چيز بدون 

عيب پيش  مي رود اما لوله نمونه ها خالي بود.
كنت فيرلي، پروفسور ژئوشــيمي مؤسسه فناوري 
كاليفرنيا و دانشــمند این پروژه، در مصاحبه اي قبل 
از آخرین تالش براي حفاري گفت: »این اتفاق قطعا 
نااميدكننده بود. همه آماده اعالم پيروزي بودند اما 
ناگهان یكي از همكاران گفت در عكســي كه از لوله 
گرفته شده هيچ چيزي وجود ندارد و این اتفاق بسيار 
گيج كننده بود.« مریخ نورد با استفاده از دوربين هاي 
خود، اطراف را پایش كرد تا بفهمد آیا ســنگ روي 
سطح مریخ افتاده اســت؟ اما هيچ نشاني از آن نبود. 

به نظر مي رسيد كه نمونه ناپدید شده است.
بزرگ ترین نگرانــي این بود كه مكانيســم پيچيده 
حفاري مریخ نورد دچار نقص فلج كننده اي شده بود 
و به هيچ وجه قادر به جمع آوري هيچ نمونه اي نبود. 
اما پس از بررسي داده ها، مهندســان و دانشمندان 
به این نتيجه رسيدند كه اشــكال از سنگ است و نه 
مریخ نورد. تروسپر در پست وبالگ ناسا در 19آگوست 
نوشت: »سنگ مریخي آن ســنگي نبود كه ما فكر 

مي كردیم. این سنگ بسيار شكننده بود.«

او گفت: »عمليات نمونه گيري، منجر به شكسته شدن 
سنگ و تبدیل آن به پودر و قطعات كوچكي شد كه 
به دليل اندازه كوچكشان ، در لوله باقي نمانده بودند.«

با این حال، دانشمندان مي گویند این بار قطعات بسيار 
خوبي از سطح مریخ جمع آوري شــده كه مي تواند 

باعث تكامل دانش بشر از سياره سرخ شود.

جمع آوري نخستين نمونه از سطح مريخ 
بعد از چند تالش ناموفق، سرانجام مریخ نورد استقامت در موفقيتي بزرگ توانسته است 

نمونه هاي قابل قبولي از سنگ هاي مریخ گردآوري كند

اميدهاي تازه براي توليد قرص كرونا

زهرا خلجی
خبر نگار

دنياي رمزارز

خيز درخشان اتريوم براي ۴هزار دالر

اتریوم بامداد دیــروز صعود فوق العاده خود را ادامــه داد و از مرز 
3800دالر عبور كرد كه این، باالترین حد قيمت در 3ماه گذشته 
این ارز دیجيتال بوده اســت. به گزارش وب ســایت فورچون، در 
كنار این رشــد باید به ثبات صعود اتریوم نيز اشــاره اي داشــته 
باشيم. دومين ارز دیجيتال ارزشــمند جهان در یك هفته حدود 
21.6درصد جهش داشــته كه این مي تواند حــاوي پيامي براي 
تمامی كارشناسان و فعاالن این حوزه محسوب شود. رمزارز اتریوم 
اوایل وقت جمعه به 3841دالر رسيد تا حسابي از ركورد پيشين 
خود در  ماه آگوست كه 3500دالر بود، فراتر برود. با صعود قيمت 
در هفته گذشته، اتریوم فاصله بازدهي خود در بازار ارز دیجيتال را 
نسبت سال گذشته افزایش داد. این رمزارز تا روز پنجشنبه بيش 

از 700درصد بازدهي نسبت به سال گذشته داشته است كه این 
رقم در مقایســه با 300درصد بيت كوین و 26درصد و 21درصد 
بازارهاي سهام S&P 500 و داو جونز، رشد فوق العاده اي را نشان 
مي دهد. در عين حال اتریوم هم اكنون و در ســال2021 بيش از 
400درصد صعود داشته است؛ به همين دليل برخي از كارشناسان 
مي گویند كه این ارز دیجيتال مي تواند به 4هزار دالر نيز برسد؛ زیرا 
از افزایش تراكنش ها و افزایش خرید NFT در بالك چين اتریوم 
ســود مي برد. آخرین باري كه اتر از مرز 4هزار دالر فراتر رفت در 
اواسط  ماه مه بود كه بالفاصله پس از آن، سقوط شدیدي رخ داد 
و قيمت آن از نصف هم پایين تر رفت. كارشناسان دالیل بسياري 
را براي رشد قيمت اتریوم در بازار ارزهاي دیجيتال بيان كرده اند. 
با این حال شــاید بزرگ ترین عامل افزایش قيمت اتریوم، ارتقای 
شبكه باشد. در عين حال بيت كوین نيز روز گذشته صعود خوبي 
داشت و تا پيش از ظهر به مرز 50هزار دالر رسيد. بيت كوین مدتي 
است كه رفت وآمد بسياري تا مرز 50هزار دالر و حتي كمي باالتر 
از آن داشته است، اما به نظر مي رسد كه این ارز دیجيتال توانایي 
ركوردشكني ندارد. حاال سؤال اصلي این است كه آیا صعود پياپي 
اتریوم، سيگنالي خواهد بود كه بيت كوین از آن پيروي كرده و از 
موانع مقاومت در  ماه سپتامبر عبور  كند؟ از لحاظ تاریخي، سپتامبر 
 ماه اصالح بوده اســت؛ به این معنا كه چنين رشــدي مي تواند 

بسياري از معامله گران را غافلگير كند.

با تحویل آخرین فروند از 
ایربــاسفناوري هواپيمــاي 

A380، پایان توليد این 
شــاهكار صنعت هوانوردي بســيار 
نزدیك اســت. به گزارش وب ســایت 
بيزنــس اینســایدر، امــارات روز 
چهارشــنبه اعالم كرد كــه ایرباس 
آخرین نسخه از این هواپيماي 2 طبقه 
را در ماه نوامبر آینده بــه آنها تحویل 
مي دهد و بدین ترتيب به طور رسمي به 
برنامه فروش A380  به این كشــور 
پایان مي دهد. این كشور بزرگ ترین 
خریدار این مدل از ایرباس اســت كه 
تقریبا نيمي از 251سفارش توليد را 
شــامل مي شــود. هم اكنــون، آنها 
115فرونــد هواپيمــايA380 را در 

ناوگان هوایي خود دارنــد، اما پس از 
تحویــل آخرین هواپيماهــاي توليد 
شده، این تعداد به 118فروند خواهد 
رسيد. ایرباسA380  نخستين پرواز 
خود را در سال2005 انجام داد كه در 

آن زمان یك شاهكار بزرگ در زمينه 
مهندســي بود، اما از آن زمان به بعد 
به دليــل هزینه هاي عملياتــي باال و 
ناكارآمــدي، به یكــي از بزرگ ترین 
شكست هاي شــركت ایرباس تبدیل 

شد. ایرباس در بيشتر زمان توليد این 
هواپيما، براي یافتــن خطوط هوایي 
مایل بــه خرید A380  تالش بســيار 
زیادي كرد كه البته در این راه ناكام بود. 
ایرباسA380 با 445ميليون و600هزار 
دالر، یكــي از گران ترین و مجلل ترین 
هواپيماهایي است كه تا به حال ساخته 
شده و گنجایش سوار كردن 800مسافر 
را دارد. بدین ترتيب برنامه ساخت این 
هواپيما، تنها با توليد 251فروند به پایان 
مي رسد. همه گيري بيماري كووید-19 
نيز یكي دیگر از اصلي ترین دالیل این 
امر به حساب مي آید. كاهش پروازها در 
جهان باعث شــد تا بسياري از خطوط 
هوایي به دنبال خرید هواپيماي جدید 

نباشند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

پايان غول ايرباس
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اوایل شروع آموزش مجازي، هزینه اینترنت افرادي 
که از آموزش مجازي استفاده مي کردند نصف قيمت 
محاسبه مي شد اما مدتي است که رایگان شده. حتي 
به تعدادي از دانشجویان که مشــكل تهيه موبایل و 
لپ تاپ داشــتند به صورت وام یا بالعوض تسهيالتي 
تعلق گرفت تا بتوانند وسایل موردنياز را خریداري   و 
در کالس هاي مجازي شرکت کنند. هم اکنون بالغ بر 
95درصد دانشجویان دانشــگاه شيراز از کالس هاي 
آنالین اســتفاده مي کنند و بقيه هم که به هر دليلي 
نمي توانند در کالس ها حضــور پيدا کنند از آموزش 

آفالین بهره مي برند.
نادگران افزود: »در ترم گذشــته مشكالت آموزش 
مجازي نسبت به مشكالتي که در آغاز راه با آنها روبه رو 
بودیم، به زیر یك چهارم رسيد. موردي که همچنان 
با آن مواجه هســتيم قطع و وصل ارتبــاط در ميانه 
برگزاري کالس هاست که همه دانشگاه ها با آن روبه رو 
هســتند. البته این هم در آغاز هر ترم مشكلي شایع 
است ولي مدتي که مي گذرد، وضعيت بهتر مي شود. 
براي جبران آثار منفي این مشكل، کالس هاي آنالین 
همان موقع ضبط و روي سرورها ذخيره مي شوند تا 
دانشجویاني که نتوانسته اند از کالس آنالین استفاده 

کنند، از نسخه آفالین بهره مند شوند.« 
بابك کریمــي، رئيس دانشــگاه تحصيالت تكميلي 
زنجان هم با ابراز اميدواري نســبت به کمتر شــدن 
مشكالت آموزش مجازي در نيمسال جدید، درباره 
تسهيالت به دانشــجویان در زمينه هزینه اینترنت، 
توضيح داد: »دانشــگاه تحصيــالت تكميلي زنجان 
از معدود دانشــگاه هایي اســت که تا کنون 2بار به 
دانشــجویان خود کمك هزینه خرید بسته اینترنتي 
پرداخت کرده اســت. این کمك هزینه بــار اول در 
سال99 و بار دوم در ســال1400 براي خرید بسته 

کامل 3ماهه به همه دانشجویان پرداخت شد.« 

 آموزش حضوری 
پشت سد واکسيناسيون

ادامه از صفحه 10

ســخنگوي گمــرك دیــروز اعــالم کــرد: بــا ورود محمولــه 5 ميليــون 
دوزي، رکــورد واردات واکســن در ایــران شكســته شــد . وزیــر بهداشــت 
هم تاکيــد کرد کــه مشــكل واکسيناســيون از ایــن هفته حل مي شــود

 همزمــان بــا ورود بيــش از 6 ميليــون واکســن بــه ایران همشــهري 
از وضعيــت تزریــق واکســن در مراکــز واکسيناســيون  گــزارش داد

تهران در هفته گذشته، وضعيت پيچيده اي را تجربه کرد. 
با نرسيدن محموله جدید واکسن در روزهاي گذشته، 
مراکز واکسيناســيون پایتخت، بار دیگر، با صف هاي 
طوالني از متقاضيان واکسن این بار براي دریافت دوز دوم 
واکسن، مواجه شدند. بسياري از مراکز واکسيناسيون، 
زودتر از موعد مقرر ذخيره واکسن را تمام کردند، برخي 
از مراکز هم تنها واکسن برکت تزریق مي کردند و تعدادي 
دیگر هم به دليل نرسيدن واکسن، تعطيل کرده بودند. 
بخش قابل توجهي از مراجعه کنندگان، متقاضيان دوز 
دوم واکسن اند. آنها اغلب سينوفارم تزریق کرده اند و دوز 

دوم را هم باید از همان برند تزریق کنند.
 کمبود واکسن را وزیر جدید بهداشت هم تأیيد مي کند. 
بهرام عين اللهي، نگران وضعيت شيوع کرونا در آبان است 
و تأکيد مي کند که باید تا آن زمان، واکسيناســيون با 
سرعت انجام شود. روز گذشته او از برطرف شدن مشكل 
تامين واکسن از این هفته خبرداد. اشــاره او به واردات 
دو محموله واکسن در روزهاي گذشــته است. دیروز، 
ســخنگوي گمرك اعالم کرد محموله 5ميليون دوزي 
واکســن وارد ایران شــده. با ورود این محموله رکورد 
واردات واکســن به ایران شكسته شــد. یك روز قبل از 
آن هم، سخنگوي ســازمان غذا و دارو از ورود سومين 
محموله واکسن کرونا از کوواکس خبر داد. به گفته او، این 
محموله شامل یك ميليون و 449هزار و 600دوز واکسن 
آسترازنيكاست. گفته مي شود قرار است این محموله از 
آســترازنيكا براي دوز دومي هایي که قبال این واکسن را 
دریافت کرده اند، تزریق شود. روند واکسيناسيون در ایران 
هنوز منظم و ســازماندهی اصولی نشده و این در حالي 
است که جمعيت هدف تعيين شده نزدیك به 60ميليون 
نفر است و به گفته معاون درمان ستاد مقابله با کروناي 
تهران، باید هر 6 تا 9ماه، بار دیگر، تمام جمعيت واکسينه 

شوند. براساس اعالم نادر توکلي، با واکسيناسيون افراد 
باالي 60سال، ميزان مرگ در گروه سني 40 تا 60سال 
باال رفته است. بيش از 7 ماه از آغاز واکسيناسيون با اولویت 
کادردرمان در ایران مي گذرد و براســاس اعالم وزارت 
بهداشت، تنها حدود 9ميليون و 500هزار نفر دوز دوم 

را دریافت کرده اند.

صف هاي طوالني مقابل درهاي بسته
در مرکز واکسيناســيون پارك ترافيك ميدان پونك، 

از صبح روز پنجشــنبه تزریق 
واکســن متوقف شــده بود، 
براســاس اطالعيه هایــي که 
به صورت یك تكه کاغذ بر دیوار 
نصب شده، این مرکز به مدت 
دو روز تعطيل است. خيلي ها 
بي اطالع از این وضعيت، به مرکز 
آمده اند تا دوز دوم شان را تزریق 
کنند؛ »همراه همسرم دوز اول 
را همين جا زدیم اما چهارشنبه 
که نوبت تزریق دوم بود، گفتند 
واکسن تمام شده و تا شنبه هم 
خبري نيست. امروز هم آمدم 
شاید کسي باشــد که درباره 
فردا پاسخي بدهد.« این را مرد 

سالخورده اي که کارت ملي و واکسن اش را نشان مي دهد، 
مي گوید. او مي گوید نمي تواند به مراکز دیگر برود، هر جا 
رفته قبولش نكرده اند. گفته اند باید همان مرکز دوز دوم 
را تزریق کند؛ »نمي توانم تمام شهر را بگردم.« تنها این 
مرکز تعطيل نبود، مراکز تزریق واکســن خودرویي در 
خيابان ستاري هم تعطيل بود، با این حال برخي همچنان 

صف کشيده و منتظر پاسخگویي یكي از مسئوالن  نشسته 
بودند. آن سوي خيابان اما مرکز دیگري، درهاي حياطي 
را باز کرده بود براي تزریق واکسن. آنجا صف هاي طوالني 
بدون خودرو، تشكيل شده بود. آن ســاعت از روز، این 
مرکز تنها 400دوز واکسن سينوفارم آن هم براي تزریق 
دوز دوم داشت، اما جمعيتی بسيار بيشتر از ذخيره واکسن 
در صف ایستاده  بودند به اميد رسيدن واکسن هاي جدید. 
جز سينوفارم، این مرکز، واکسن برکت هم داشت.  یكي 
از مسئوالن این مرکز که فهرست بلندباالیي از اسامي 
متقاضيان واکسن را در دست 
دارد، مي گوید قرار است تعدادي 
واکسن به این مرکز فرستاده 
شود اما هنوز قطعي نيست؛ »به 
ما گفته اند تا روز سه شنبه این 
هفته، از سينوفارم، به ویژه براي 
تزریق دوز اول خبري نيست و ما 
هم همين را به مردم مي گویيم. 
بيایند سر بزنند اگر واکسن بود، 
تزریق مي کنيم اگــر نه که تا 
همان سه شنبه منتظر بمانند. 

 کيانوش جهانپور، سخنگوي 
سازمان غذا و دارو درباره توجه 
بيش از حد متقاضيان واکسن 
بــرای تزریق برنــد خارجی و  
ميزان اســتقبال مردم از واکســن برکت به همشهري 
مي گوید که تا همين حاال استقبال خوبي از واکسن برکت 
شده اســت. به گفته او، تا روز پنجشنبه هفته گذشته، 
نزدیك به 5ميليون دوز واکسن از شرکت برکت تحویل 
داده شده و از این ميزان 2ميليون و 165هزار و 665دوز 
در نوبت اول و 675هزار و 614دوز هم در نوبت دوم تزریق 

شده است. او در پاسخ به این سؤال که چرا اقداماتي براي 
استقبال بيشتر از واکسن برکت انجام نمي شود، توضيح 
مي دهد: »با توجه به موجودي این واکســن، هم اکنون 
شاهد استقبال مردمي بيشتر از عرضه هستيم. به تدریج 
براي استقبال از این واکسن پيش خواهيم رفت چراکه 
کيفيت این واکســن مورد تأیيد است و در آینده شاهد 
استقبال بيشتري از این واکســن و دیگر واکسن هاي 
ایراني خواهيم بود.« در یكي دیگر از مراکز واکسيناسيون 
در غرب تهران که روز پنجشنبه نسبتا شلوغ بود، جواني 
همراه مادرش براي تزریق دوز دوم آمده و منتظر واکسن 
بود. او مي گوید: »من و چند نفر از دوســتانم حاضریم 
واکسن برکت هم بزنيم اما نوبت ســن ما نشده است، 
مسئوالن چند مرکز براي تزریق این واکسن اعالم کنند تا 
افراد بدون محدودیت سني، درصورت تمایل این واکسن 

را تزریق کنند.« 

ايراني يا خارجي؟
ســوله مدیریت بحران بریانك اما برخالف سایر مراکز، 
موجودي قابل توجهي از واکسن دارد. موجودي واکسن 
خوب بوده و واکسيناســيون به ســرعت در حال انجام 
اســت. آســترازنيكا و ســينوفارم دوز دوم براي همه 
تزریق مي شــود و متولدان 1350به قبل هم مي توانند 
ســينوفارم یا برکت بزنند. متصدي مقابل در ورودي از 
مردم مي پرسد: »واکسن ایراني یا خارجي؟« اغلب هم 
خارجي مي خواهند، بدون اینكه نام دقيق واکســن را 
بدانند. برخي مشاغل اولویت دار هم در گوشه دیگر سالن 
در حال دریافت واکسن ســينوفارم اند؛ مثل کارمندان 
شرکت هاي دارویي. یكي از افراد حاضر در این مراکز که 
منتظر رسيدن نوبتش براي تزریق واکسن است، نسبت به 
این روند واکسيناسيون انتقاد مي کند: » انصاف نيست که 

برخي مشاغل در اولویت واکسن قرار گرفته اند، درحالي که 
بسياري از مشاغل در معرض خطر هنوز منتظرند. فرزندم 
کارگر نانوایي است، هر روز از صبح تا شب با مردم سروکار 
دارد اما به او واکســن نمي زنند.« یك نفــر دیگر هم از 
اطالع رساني هاي بســيار ضعيف درباره واکسن گالیه 
مي کند و مي گوید: »این مرکز را خيلي اتفاقي پيدا کردیم. 
از سه شنبه هفته پيش معطل زدن دوز دوم واکسن مان 
مانده ایم. هرجا که رفتيم یا کارت واکســن مان را قبول 
نمي کردند یا واکسن تمام شده بود. اینجا را یكي از دوستان 
معرفي کرد و مراجعه کردیم. بهتر بود وزارت بهداشت 
تنها چند مرکز بزرگ مثل اینجا را بــراي دوز دومي ها 
تعيين مي کرد و مردم این همه سرگردان تعطيلي مراکز 
واکسيناسيون نمي شدند. خيلي ها وضعيت من را دارند و 

نگران زدن دوز دوم واکسن شان هستند.«    

 نمي توان براي دوز دومي ها واكسن ذخيره كرد
عاطفه عابدیني، دبير کميته علمي ستاد ملي مقابله با 
کرونا به همشهري مي گوید که نمي توان براي دوز دومي ها 
از ابتدا واکسن ذخيره کرد: »نگهداري واکسن هایي مثل 
سينوفارم به مدت یك ماه براي دردسترس بودن تزریق 
دوم کاری علمي نيست و حتي سازمان جهاني بهداشت 
هم این مسئله را تأیيد نمي کند.« به گفته او، تأکيد سازمان 
جهاني بهداشت بر واکسيناسيون نوبت اول است، اینكه 
براي نوبت دومي ها، واکسن ذخيره شود، اشتباه است. 
او درباره درخواست گروهي از جمعيت عمومي جوان، 
براي تعيين مراکز تزریق واکسن برکت بدون محدودیت 
سني، مي گوید: »این اقدام منطقي نيست، باید براساس 
سند ملي واکسيناسيون تزریق انجام شود. اگر کسي از 
برکت استقبال نمي کرد، شاید این اتفاق مي افتاد اما حاال 

هم استقبال از این واکسن کم نيست.«

مريم سرخوش پایانسرگردانيدوزدوميها
خبرنگار
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دبير کميته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا به همشهري 
مي گوید: بر اســاس قوانين 
سازمان بهداشــت جهاني، 
تاکيد بر واکسيناسيون نوبت 
اول اســت و ذخيره دوز دوم 
واکسن، اقدام اشتباهي است
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غير از ايران كه بدون سرمربي اش سوريه را برد، هيچ تيم ديگري در گروهA پيروز نشد.  اما اين موفقيت تحت تاثير نمايش 
نه چندان باكيفيت ملي پوشان قرار گرفته است

  بده بستان اينستاگرامي 
كريس و شهريار

 »نه« آسيا به هندبال ايران

  10 مرد درستكار

كاروان پارالمپيك ايران در روزهاي پنجشنبه 
و جمعه به 2طال و 3نقره ديگر دست يافت و تيم 

واليبال نشسته نيز راهي فينال مسابقات شد

رونالدو 2 گل زد و با ركورد 111 گل باالتر از دايي 
109 گله بهترين گلزن ملي جهان شد

كنفدراسيون هندبال آسيا به بهانه كرونا، ميزباني 
مسابقات قهرماني آسيا را از ايران گرفت و به 

عربستان داد 

 تركيب تيم ملي كشتي آزاد براي مسابقات
جهاني 2021 مشخص شد؛ اين 10كشتي گير تحت 

هدايت پژمان درستكار راهي رقابت هاي نروژ 
19خواهند شد

19
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هت تريك زهرا، ركوردشكني حامد
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دوقطبي جاودانه
از »كلمبياي كي روش« رسيديم به » عمان برانكو«

اگر فكر مي كنيد قرار اســت دوقطبي كارلوس كي روش 
و برانكو ايوانكوويــچ در فوتبال ايران تمام شــود، 
سخت در اشتباهيد. بعد از كي روش 2 سرمربي در 
تيم ملي عوض شــده، بعد از برانكو 2 نفر روي 
نيمكت پرسپوليس نشســته اند، خود كارلوس 
تيم گرفتــه و اخراج شــده، برانكو هم بعد 
از يك بركنــاري، تجربه دومش را در 
تيمي جديد پشت ســر مي گذارد. با 
همه اينها، از قرار معلوم دشــمنان 
قسم خورده اين دو مربي همچنان 
به دنبــال موقعيتــي مناســب 
مي گردنــد تا به جــان هم زهر 

بريزند.
تا چنــدي قبل كــه كي روش 
ســرمربي كلمبيا بود، هواداران 
و دشــمنان او منتظــر برگزاري 
مسابقات اين تيم مي ماندند تا براي 
هم شاخ و شانه بكشند. از آنجايي كه 
ساعت برگزاري مسابقات آمريكاي 
جنوبي به وقت تهران حوالي نيمه شب 
است، تعقيب اين مســابقات حسابي 
هم زجرآور بود، امــا رفقا عزم جزمي 

داشتند و كار را ول نمي كردند. داستان كارلوس تمام شد و 
رفت و حاال گويا نوبت به برانكو رسيده كه در عمان، 
پرچمدار اين دوقطبي ابدي باشد. در شرايطي كه 
ايران در گروه اول انتخابي آســيا قرار گرفته، گويا 
اتفاقات گروه دوم براي عده اي جذاب تر است. اين 
را مي شــود از حجم واكنش ها بــه پيروزي بزرگ 

عمان برابر ژاپن در خانه حريف فهميد.شــاگردان 
برانكو روز پنجشنبه دســت به كار بزرگي زدند و با 

يك گل سامورايي ها را شكست دادند، اما بازتاب 
اين پيروزي در ايران بيشــتر از خود عمان بود! 
خيلي هــا از ايــن فرصت اســتفاده كردند و 
شكســت 3بر صفر تيم ملي ايران با هدايت 
كارلوس كي روش برابــر همين ژاپن را در 
نيمه نهايي جام ملت هاي آســيا يادآوري 
كردند. مسلما گروه زخم خورده فداييان 
كارلوس هم به انتظار خواهند نشست 
تا موقع ناكامي برانكو در عمان جبران 
كنند. اين وسط فقط ما مانده ايم با 
داستان عجيب 2مربي خارجي كه 
شايد حتي به فوتبال ايران فكر هم 

نمي كنند، اما يك عــده اينجا دارند 
خودشان را براي آنها مي كشند!

چرا پيروزي برابر 
سوريه برد بزرگي بود؟

در مورد موفقيتي كه تحت تأثير نمايش نه چندان باكيفيت ملي پوشان قرار گرفت

تيم ملي ايران نخستين بازي اش را در گروهA آسيا با برتري يك 
بر صفر مقابل سوريه به پايان رساند و تنها گلي كه در 3بازي اول 
اين گروه زده شد همين تك گل عليرضا جهانبخش بود. به اين 
ترتيب در روزي كه بازي هاي گروهA برخالف گروهB كم گل از 
آب در آمدند تيم ايران با همين يك گل تنها تيم 3امتيازي گروه 
و صدرنشين روز اول مسابقات شد. جالب است بدانيد براساس 
آمارهاي گــروه متريكا، در بازي ايران و ســوريه هم مجموع 
موقعيت هاي 2 تيم به اندازه ثبت يــك گل نبوده اما ايران كه 
اميد گلش كمي بيشتر از نيم گل بود با خوش شانسي به يك گل 

رسيد و بازي را برد.

  برتري محسوس در تمام آيتم ها
به گواه آمارهاي متريكا، اميد گل ايران در بازي پنجشنبه شب 0/57و 
اميد گل سوريه در اين مسابقه 0/36 بوده است. يعني مجموع اميد 
گل 2تيم 0/93 بوده اما با همين اميــد گل اندك، ايران به تنها گل 
گروهA طي 270دقيقه بازي رسيده است. ايران در 68درصد از زمان 

بازي صاحب توپ بود و تيم سوريه با تاكتيك هاي دفاعي اش فقط 
در 32درصد از زمان بازي توپ را در اختيار داشت. ملي پوشان ايران 
در اين بازي مجموعا 556پاس با دقت 84درصد ردوبدل كردند كه 
آمار خوبي به نظر مي رسد. در مقابل، سوري ها فقط 238پاس دادند 
)تقريبا نصف ايران( و دقت پاس آنها هــم 61درصد بود كه فاصله 
زيادي با دقت پاس ايراني ها دارد. ســوريه با وجود مالكيت توپ و 
پاس هاي كمتر تقريبا به اندازه ايران شوت زد اما شوت هاي ميزبان 
دقيق تر بودند و در آمار شــوت هاي داخل چارچــوب، ايران برتري 
قابل مالحظه اي داشــت. ايران 8شــوت زد كه نيمي از آنها داخل 
چارچوب بودند اما از 7شوت سوريه فقط يك ضربه داخل چارچوب 

دروازه بيرانوند بود.

  جهانبخش و عزت اللهي؛ بهترين هاي ايران
طبق آمارهاي متريكا، بهترين بازيكن اين بازي همان كســي بود 
كه بازوبند كاپيتاني ايران را بســته بود و تك گل مسابقه را هم زد. 
عليرضا جهانبخــش در يكي از روزهاي خوب ملي اش 3شــوت از 

4شــوت داخل چارچوب ايران را زد، 8نبرد موفق داشــت و يك بار 
هم با پاس كليدي هم تيمي هايش را در موقعيت خوب قرار دارد. او 
درمجموع نمره7/78را از متريــكا گرفت تا بهترين بازيكن ايران در 
اين ميدان باشد. دومين بازيكن برتر ايران در اين بازي يك بازيكن 
جانشــين بود كه در تركيب اوليه قرار نداشت. ســعيد عزت اللهي 
اين بار نيمكت نشين ميالد سرلك شده بود اما مصدوميت سرلك به 
او فرصت داد تا از دقيقه31 وارد ميدان شود و طي يك ساعت بازي، 
نمره7/54 را از متريكا دريافت كند. با فاصله اي ناچيز بعد از سعيد، 
به نام مهدي طارمي مي رسيم كه با پاس گلش به جهانبخش و كسب 
نمره7/53 ســومين بازيكن برتر ايران شد. كنعاني زادگان )7/24(، 
نوراللهي )7/14(، وحيد اميري )7/10( و ســامان قدوس )7/04( 
ديگر بازيكنان ايران بودند كه نمره باالتر از 7 گرفتند و از اين جمع 
سامان قدوس بين 2 نيمه تعويض شد تا با چند تغيير در تركيب تيم 
ملي وحيد اميري يك خط جلوتر بيايد و روند هجومي ايران را تغيير 
بدهد. ضعيف ترين بازيكن ايران در اين ميدان هم شجاع خليل زاده 

بود كه نمره6/65 را از آناليزورهاي متريكا گرفت.

  نيم موقعيت، يك گل
  تيم ملي ايران درحالي كه فقط 0/57 اميد گل داشت، تنها گل گروهA را در روز اول مقدماتي جام جهاني زد و با 3 امتياز به صدر رفت
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نگران نباش، »فسخ« هست

اي ناخن خشك!

دل عربستاني ها هم سوخت

بعد از كلي كشمكش و حرف و حديث 
باالخره ارسالن مطهري حاضر شد 
قراردادش را با باشــگاه استقالل 
تمديد كند. طوالني شــدن اين 
مذاكرات و اينكه مطهري پســت 
خداحافظي از اســتقالل هم گذاشت، 
باعث شد حرف و حديث هاي زيادي در مورد چرايي اختالف 
باشگاه و بازيكن به وجود بيايد. مطهري بعد از تمديد گفته اصال 
مبلغي به باشگاه اعالم نكرده بود و برخي رسانه ها مدعي شده اند 
اختالف اصلي بر سر مدت زمان قرارداد جديد بوده است. گويا 
ارسالن تمديد يكساله مي خواسته و باشگاه 2 ساله؛ نهايتا هم 
حرف باشگاه به كرسي نشسته و مطهري قرارداد 2ساله بسته 
اســت. خب البته زياد هم جاي نگراني نيست. شما االن امضا 
كردي، سال بعد اگر خوشت نيامد فسخ مي كني. مگر نديدي 

دانشگر از همين فرمول استفاده كرد و قرارداد جديد بست؟

در آخرين روز پنجره نقل وانتقاالتي 
اروپا، يك مدافع ژاپني به اســم 
تاكاهيرو تومياســو به آرسنال 
پيوســت. اين بازيكن 23ساله، 
22بازي ملي دارد و پيش تر براي 
بولونيا در ايتاليا بــازي مي كرد. حاال 
اما او به عضويت باشگاه سرشــناس انگليسي درآمده و گويا 
رقم اين انتقال هم 18ميليون يورو بوده است. طبيعتا حضور 
بازيكنان آسيايي در ليگ هاي بزرگ اروپايي به سود آنهاست و 
باعث افزايش تجربه و اعتماد به نفس شان مي شود. ما هم البته 
سردار آزمون عزيز را داريم كه سفت و سخت به ليگ روسيه 
چسبيده و از آنجا نمي رود كه نمي رود. حسرت به دل مانديم 
كه يك بازيكن مهم در 5ليگ برتر اروپايي داشته باشيم، اما 
آزمون حتي حضور در بوندس ليگا را هم از ما دريغ كرد و يك 

سال ديگر در زنيت ماند. اي ناخن خشك!

اگر به محمدرضا زنوزي دسترســي 
پيدا كرديد، خدمت شان يادآوري 
كنيد وضع ايــن روزهاي تراكتور 
آنقدر وخيم و خراب است كه دل 
عربســتاني ها هم براي اين باشگاه 
مي سوزد. تراكتور به زودي در مرحله 
يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا بايد به مصاف النصر برود؛ 
باشــگاهي كه بنا به گزارش رســانه هاي بومي گران ترين تيم 
تاريخش را بسته است. بعد سرخپوشــان ايراني انواع و اقسام 
ريزش ها را تجربه كرده اند؛ از مهدي تيكدري و ميالد فخرالديني 
تا خانزاده، تيموري، دژاگه، شجاعي و... تازه بين باشگاه و برخي 
از آنهايي كه مانده اند مثل محمد عباس زاده و اكبر ايماني هم 
دعواست. با چنين شــرايطي تراكتور به مصاف النصر مي رود 
و فقط خدا بايد كمك كند كه آبروريزي نشود. خيلي ممنون 
جناب زنوزي؛ ممنون كه تيمي چنين پرشكوه، پرستاره، منظم، 

با ديسيپلين باال و اميدوار به قهرماني آسيا ساختيد.

متریكاآماربازي

با برتري ايران مقابل سوريه، تعداد بردهاي 

متوالي دراگان اســكوچيچ از زمان حضور 08
روي نيمكــت تيم ملي به 8 رســيد تا او با 
شكســتن ركورد فرانك اوفارل به تنهايي 
صاحب اين ركورد ويژه باشد. اسكوچيچ 17مهر99 در نخستين مسابقه اش 
ازبكستان را 2بريك برد و پس از آن به ترتيب بوسني، سوريه، هنگ كنگ، 
بحرين، كامبوج، عراق و دوباره سوريه را شكست داد تا نخستين سرمربي 
تاريخ ايران باشد كه 8مسابقه ابتدايي اش را با پيروزي پشت سر مي گذارد. 
47سال قبل، فرانك اوفارل در 7بازي اول خودش همراه با تيم ملي ايران 
توانست پاكســتان، برمه، بحرين، مالزي، كره جنوبي، عراق و اسرائيل را 
شكست دهد كه هر 7بازي در چارچوب بازي هاي آسيايي1974 تهران بود 
و ايران به قهرماني رسيد. اوفارل در هشتمين مسابقه كه يك بازي دوستانه 

بود با يك گل مغلوب چكسلواكي سابق شد.

تيم ملي ايــران در 8 بــازي تحت هدايت 

اسكوچيچ 25گل زده و فقط 2گل دريافت 25
كرده است. ســردار آزمون با 5گل بهترين 
گلزن تيم ملي در دوران اسكوچيچ بوده و 
بعد از او مهدي طارمي، كاوه رضايي و كريم انصاري فر با 3گل زده قرار دارند. 
جهانبخش و قائــدي هم هر كــدام 2گل براي تيم اســكوچيچ به ثمر 
رسانده اند. درمجموع 25گل ايران توسط 12بازيكن به ثمر رسيده و البته 
يكي از گل ها هم گل به خودِي بازيكن كامبوج بوده است. 2گل خورده ايران 
را هم بيرانوند و نيازمند خورده اند. بيرانوند با 5بازي در دوره اسكوچيچ 4بار 
كلين شيت كرده و امير عابدزاده هم در هر دو مسابقه اي كه درون دروازه 
ايران قرار گرفته كلين شيت كرده اســت. نيازمند فقط يك بار در بازي 
دوستانه با ازبكستان بازي كرد كه يك گل خورد و ايران 2بريك پيروز شد.

تيم ملي ايران بعد از 48سال توانست در يك 

بازي رســمي و در تهران مقابل سوريه به 48
پيروزي برســد. 48ســال قبل يعني در 
سال1973ايران در ورزشگاه امجديه تهران 
سوريه را شكست داد و يك هفته بعد در همان ورزشگاه اين سوريه بود كه 
با يك گل پيروز شد. بعد از آن دو بازي، تمام مسابقات رسمي اين دو تيم در 
ايران مساوي تمام شده است. در مقدماتي جام جهاني94 دوتيم در تهران 
يك-يك شدند، در مقدماتي جام جهاني98 تيم محمد مايلي كهن مقابل 
سوريه به تساوي2-2 رســيد و در مقدماتي جام ملت هاي 2000جالل 
طالبي هم در تهران موفق به بردن سوريه نشد. همين اتفاق بعدها براي 
منصور ابراهيم زاده، امير قلعه نويي و كارلوس كي روش هم تكرار شــد و 

هيچ يك از آنها نتوانستند در تهران بر تيم سوريه غلبه كنند.

برنامه بازي ها

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

21:00

۱۶ شهريور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

 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

بهروز رســايلي| تيم ملي كشورمان در نخستين 
بازي اش در مرحله انتخابي جام جهاني، با نتيجه 
يك بر صفر سوريه را شكســت داد و با توجه به 
تساوي 2 ديدار ديگر گروه، از همين ابتداي كار با 
رقبا فاصله امتيازي ايجاد كرد. با اين حال نمايش 
ملي پوشان آنقدرها تماشايي و چشم نواز نبود و اين 
مسئله باعث شده برخي ها نسبت به صدرنشين 
گروه نامهربان باشند. در آستانه بازي دوم با عراق، 
حجم انتقادها كمي بيش از حد معمول است و بعضا 
غيرمنطقي هم به نظر مي رسد. داليلي وجود دارد 
كه نشان مي دهد حتي پيروزي با همين كيفيت را 
هم مي توان ارزشمند دانست و به خالق آن احترام 

گذاشت.

1  در هر مسابقه مرحله انتخابي جام جهاني، بيشترين 
چيزي كه اهميت دارد كســب 3 امتياز اســت. شما 
حتي اگر بهترين فوتبال ممكن را بازي كنيد و برنده 
نباشيد، كسي قدردان تان نخواهد بود. به عنوان مثال 
ســال2014 اتفاق جالبي در 2 بازي رفت و برگشت 
بين ايران و ازبكستان رخ داد. در بازي رفت آنها بهتر 
بودند و ما برديم، در بازي برگشت ما بهتر بوديم و آنها 
بردند. بعد از پيروزي تيم ملي كارلوس كي روش تبديل 
به پادشاه تاكتيك ها شد و بعد از شكست همين تيم، 
مربي پرتغالي را به باد انتقاد گرفتند. بنابراين مهم ترين 
مسئله نتيجه بود كه به دست آمد؛ هرچند انصافا شرايط 
بازي هم طوري نبود كه بشود گفت سوريه بهتر از ايران 

بازي كرد.

2  هميشه نخستين مسابقات هر تورنمنت در فضاي 
خاصي برگزار مي شوند. بسياري از تيم ها در اين گام 

نخست غافلگير مي شــوند كه از آن جمله مي توان به 
كره جنوبي و ژاپن اشــاره كرد؛ 2 غول شرقي آسيا كه 
برابر عراق و عمان متوقف شدند. ژاپن كه اصال باخت 
و اساســا خوب هم بازي نكرد. پس پيروزي تيم ملي 
در گام نخســت اتفاق مهم و مباركي بود. بيش از حد 

سخت نگيريد.

3   بدون اردو، بدون تمرين، بدون ســرمربي و مربي 
مبتال به كرونا، بــدون فضاي حمايتي و احساســي 
پيرامون تيم ملي و... برد برابر سوريه در چنين شرايطي 
به دست آمد. حتي خود مهدي طارمي هم قبل از بازي 
شاكي بود كه چرا خبري از فضاي خاص مرحله قبلي 
نيســت. ما چرا بايد انتظاري بيش از اين از تيم ملي 

مي داشتيم؟

4  اگر ســوريه رقيــب آســاني بــود، در مقدماتي 
جام جهاني2018 دســت كم يكي از 2 بــازي رفت و 
برگشت را از اين تيم مي برديم. به ياد بياوريد كه آنها 
در پلــي اف اول جام جهاني چطور تــا آخرين نفس با 

استراليا جنگيدند.

5  صدالبتــه غيبت برخي بازيكنــان كليدي هم اثر 
خودش را گذاشــته بود. همين سردار آزمون كه يكي 
از منتقدان نمايش ضعيف تيم ملــي بود، اگر محروم 
نبود مي توانســت به كمك اين تيم بيايد. با اين حال 
غيبت او، حتي به كيفيت مهدي طارمي هم ضربه زد. 
احسان حاج صفي هم مهره مؤثري بود كه در اين بازي 
به دليل مصدوميت غيبت داشت و در ديدار برابر عراق 
هم غايب خواهد بود. موقع نقد كردن، خوب است اين 

نكات را هم ببينيم.

سايت هواداري به داد جهانبخش رسيد
گاف عجيب فدراسيون در توييتر رسانه اي شد

شايد باورش ســخت باشــد اما گفته مي شود 
فدراسيون فوتبال درخواست حضور جهانبخش 
در اردوي تيم ملي را به جاي اينكه به باشــگاه 
فاينورد بفرستد، به يك ســايت هواداري ارسال 
كرده، اتفاقي كه مي توانســت خيلي راحت اين 
بازيكن را از برنامه هاي اســكوچيچ خارج كند. 
رسانه اي شــدن اين خبر هم درست بعد از گل 
جهانبخش به سوريه اتفاق افتاد، جايي كه باشگاه 
فاينورد توييت زد: »ببينيد چه كسي براي ايران 
گل زده است.« پس از اين توييت، حساب كاربري 
FSV De Feijenoorder وارد ماجــرا 
شــد، حســابي كه 15 هزار دنبال كننده دارد و 
براي يك ســايت هواداري اســت. اين حساب با 
كوت كردن توييت باشــگاه فاينورد از اشــتباه 
عجيب فدراســيون پرده برداشته، اشتباهي كه 
مسئوالن و تيم رسانه اي فدراسيون واكنشي به 
آن نداشته اند. اين حساب مي گويد: »فدراسيون 
فوتبال ايران درخواست رسمي براي استفاده از 
عليرضا جهانبخش را براي ما فرستاد )ايموجي 
خنده(. ما هم خوشحاليم كه اطالعات دريافتي 
را مستقيما براي باشگاه فاينورد ارسال كرديم.«
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روز هاي نهم و دهم بازي هــاي پارالمپيك، براي كاروان ورزش 
ايران در توكيــو روزهاي خوبي بود. در ايــن 2 روز هم تعداد 
مدال هاي طالي ايران دورقمي شد و هم زهرا نعمتي به ركورد 
3طال در 3پارالمپيك رسيد و هت تريك كرد. اتفاق مهم ديگر، 
صعود تيم واليبال نشسته ايران به فينال مسابقات بود كه امروز 

برگزار مي شود.

  پرتاب نقره اي اوالد 
پنجشنبه در نهمين روز از بازي ها، ورزشكاران ايران در 6رشته مسابقه 
دادند و موفق شدند يك مدال طال و 2نقره به دست بياورند. مهدي اوالد 
در رشته دووميداني و ماده پرتاب ديسك در كالس F11 پارالمپيك 
با پرتاب 40متر و 60ســانتي متر به مدال نقره رســيد. در اين ماده 
»الساندرو رودريگو« از برزيل با پرتاب 4۳متر و 16سانتي متر قهرمان 
شد. عنوان سوم هم به »تاپيا« از ايتاليا با ۳9متر و 52سانتي متر رسيد. 
نورمحمد آرخي ديگر نماينده ايران در اين ماده، ديسك خود را ۳۳متر 

و ۳۷سانتي متر پرتاب كرد و به عنوان ششم رسيد.

   اوالد: اگر پرتابم درست بود طال مي گرفتم
مهدي اوالد بعد از كســب مدال نقره پرتاب ديسك گفت: »در ايران 
ركورد خوبي داشتم و براي كسب مدال طال به پارالمپيك آمده بودم. در 
ايران تجربه تمرين در هواي باراني را نداشتيم. بخشي از تمرينات مان 
در جزيره كيش بود كه باراني نبود. در اردوها هم در دايره خيس پرتاب 
نكرده بوديم.« اوالد در پاسخ به اين سؤال كه آيا شرايط تمريني در اين 

آب وهوا پيش بيني نشــده بود، گفت: »بحث پيش بيني نيست. براي 
برگزاري اردوها بيشتر مدنظرشان شرجي بودن هوا بود. تقريبا در هواي 
باراني تمرين نكرده بودم. در اين شرايط ديسك در دست نمي ماند و 
پرتاب اول تا سوم ديسك از دســتم در رفت. اگر يكي از اين پرتاب ها 

درست انجام مي شد، مدالم طال بود.«

  هت تريك نعمتي در پارالمپيك
رقابت هاي ريكروي انفرادي بازي هاي پارالمپيك 2020 توكيو در بخش 
زنان و در پارك تيراندازي يومنوشيماي توكيو انجام شد. زهرا نعمتي 
دارنده مدال طالي لندن و ريو براي كسب سومين طالي خود در دور 
اول با قرعه استراحت روبه رو شــد. او در مرحله يك هشتم در تقابل با 
سوتلوا بارانتسواي روس توانست با نتيجه 6 بر 5 پيروز شود. نعمتي در 
يك چهارم نهايي نيز ۷ بر يك حريف برزيلي را برد و در نيمه نهايي هم 6 
بر 2 حريف يوناني خود را از پيش رو برداشت و راهي ديدار فينال شد. 
نعمتي در مسابقه فينال و در يك رقابت نفسگير با نتيجه 6 بر 5 و در تير 
طاليي وينسنزا پتريلي حريف ايتاليايي خود را شكست داد و به مدال 
طال رسيد. نعمتي با اين مدال، ســومين طالي خودش را در سومين 
پارالمپيك گرفت و هت تريك كرد. اين كماندار امروز به همراه غالمرضا 

رحيمي در ماده ميكس ريكرو با حريفان رقابت خواهد كرد.

   نعمتي: تاريخ سازي كردم
زهرا نعمتي پس از كســب مدال طالي ريكروي انفرادي پارالمپيك 
2020 توكيو گفت: »خيلي خوشحالم. افتخار بزرگي بود كه نصيب 

من شد. من تنها كسي بودم كه هم پرچمدار المپيك و هم پرچمدار 
پارالمپيك بودم. اكنون نيز در تيروكمان پارالمپيك تاريخ سازي كردم 
و در تاريخ تيروكمان تنها ورزشكاري هســتم كه با ۳طال در ۳دوره 
هت تريك كرده ام.« نعمتي با اشاره به شــرايط »تير طاليي« گفت: 
»نمي دانم چگونه تير طاليي را زدم. واقعا به خدا واگذار كرده بودم. اين 
موفقيت حتما به بركت نام سردار دل ها بوده است و خوشحالم كه به 

بركت اين نام صاحب مدال طال شدم.«

  هجدهمين مدال بر گردن پيروج
در مرحله نهايي ماده پرتاب نيزه F12-1۳ بازي هاي پارالمپيك توكيو 
۷ورزشكار ازجمله علي پيروج از ايران رقابت كردند. در اين رقابت كه در 
ورزشگاه المپيك توكيو انجام شد پيروج با پرتاب 64متر و ۳0سانتي متر 
به عنوان نايب قهرماني رسيد و مدال نقره را از آن خود كرد. در اين ماده 
پرتابگر بريتانيا با 69متر و 52سانتي متر قهرمان شد و پرتابگري از كشور 
اسپانيا با 61متر و 1۳سانتي متر صاحب مدال برنز شد. مدال پيروج، 

هجدهمين مدال ايران در اين بازي ها بود.

   پيروج: مدالم را به شهيد عبدالمجيدي و مردم ايران تقديم 
مي كنم

علي پيروج پس از كســب مدال نقره گفت: »حريــف بريتانيايي من 
دور از انتظار ظاهر شــد و مدال طال گرفت. متأســفانه دير به خودم 
آمدم و او هم بر جريان مســابقه مسلط شــد. براي كسب مدال طال 
آمده بودم ولي متأســفانه نشــد. من 2۳ســاله هســتم. بــا توكل 

به خدا بعد از كمي اســتراحت، خودم را براي پاراآســيايي و ســپس 
پارالمپيك 2024 پاريس آماده مي كنــم.« پيروج مدالش را به كاظم 
 عبدالمجيدي شــهيد 8ســال دفاع مقدس و مردم ايران تقديم كرد.

  طال در انتظار واليباليست ها
تيم واليبال نشسته ايران هم در روز نهم بازي ها دست به كار بزرگي زد و با 
شكست رقيب سنتي خود به ديدار فينال رسيد. شاگردان هادي رضايي 
كه در مرحله گروهي حتي يك ست را به حريفان واگذار نكرده بودند در 
مقابل بوسني هم ۳بر صفر پيروز شدند و به فينال اين بازي ها رسيدند. 
ديدار فينال اين دوره از بازي ها امروز بين تيم هاي روسيه و ايران برگزار 
مي شود. تيم هاي برزيل و بوسني هم ديدار رده بندي را انجام مي دهند. 
تيم واليبال نشسته ايران در 8دوره حضور در پارالمپيك موفق به كسب 

6مدال طال و 2نقره شده است.

  ركوردشكني اميري؛ طال دورقمي شد
اما روز جمعه مسابقات دووميداني بازي هاي پارالمپيك توكيو در ماده 
پرتاب نيزه كالس F54در ورزشگاه المپيك اين شهر برگزار شد كه حامد 
اميري، نماينده ايران در اين رشته با 5ورزشكار ديگر رقابت كرد و به مدال 
طال رسيد. اميري در نخستين پرتاب با حدنصاب ۳1متر و 2۷سانتي متر 
ركورد پارالمپيك را شكست و مدال طالي خود را قطعي كرد. هر چند 
اميري در پرتاب نخست از ركورد جهاني و پارالمپيكي اين دسته عبور كرد، 
اما در پرتاب چهارم توانست بهترين ركورد خود را ثبت كند و با ۳1متر و 

۳5سانتي متر به مدال طالي پارالمپيك توكيو  برسد.

  اميري: پرتا ب هايم دلي بود!
حامد اميري بعد از كســب مدال طالي پارالمپيك گفت كه در ۳ماه 
گذشته بدنسازي نكرده و فقط پرتاب انجام داده است: »مصدوميت 
پشــت بازو موجب شــد تا من حتي اعالم كنم توانايي رســيدن به 
پارالمپيك را ندارم اما خدا كمك كرد و برگشــتم. من پرتاب هايم را 
دلي و براي مردم انجام دادم و مدالم را نيز با عشــق به ســردار دل ها 
تقديم مي كنم.« دارنــده مدال طــالي پارالمپيك توكيــو درباره 
ركوردشــكني خود گفت: »ركورد قبلي متعلق به يــك ايراني بود و 
 افتخار مي كنم به عنوان عضو كوچكي از ورزش، آن را به نام كشورم ارتقا 

دادم.«

  مدال تاريخي پوررهنما
و اما آخرين مدالي كه روز جمعه در دهميــن روز پارالمپيك توكيو 
نصيب ايران شــد، مدال نقره مهدي پوررهنمــا در پاراتكواندو بود. 
پوررهنما در رقابت هــاي كالس k44 و در وزن منهاي ۷5كيلوگرم 
روي شياپچانگ رفت. پوررهنما كه پيش از اين 4بار قهرمان جهان و 
6بار قهرمان آسيا شده بود در دور اول رقابت هاي پارالمپيك استراحت 
داشت و پس از آن به ترتيب فاتح ســليك از تركيه و نورالن دومبايف 
از قزاقستان را شكست داد. او در فينال برابر لوپز گارسيا از مكزيك با 
نتيجه 26 بر 20 شكست خورد و به مدال نقره قناعت كرد. رقابت هاي 
پاراتكواندو براي نخســتين بار در پارالمپيك برگزار مي شود و مدال 
 نقره پوررهنما نخســتين مدال تاريخ پارالمپيك ايران در اين رشته 

است.

تيم واليبال نوجوانان به مقام ســوم مسابقات قهرماني 
جهان رســيد. شــايد اين مقام راضي كننده باشــد اما 
واكنش ها به كيفيــت بازي تيم متفاوت اســت. از نظر 
بعضي ها تيم بازيكنانــي ندارد كه واليبــال را به آينده 
مطمئن كند ولي عده اي هم مي گويند تيم چند ستاره به 
واليبال معرفي كرده است. در اين مسابقات كه روزهاي 
گذشته در تهران برگزار شــد، ايران در مرحله گروهي 
مسابقات هند و نيجريه را برد اما به لهستان باخت. وقتي 
لهستان براي بار دوم در مرحله نيمه نهايي حريف ايران 
شــد وعده كادر فني اين بود كه با انتقام شكست، تيم 
فيناليست مي شــود. اما چهارشنبه شب نوجوانان ايران 
فقط توانستند يك ست از لهستان بگيرند. با اين شكست 
ايران فينال را از دســت داد و عصر پنجشــنبه در بازي 
رده بندي مقابل روسيه قرار گرفت و با پيروزي در بازي 

5سته، توانست روي سكوي سوم بايستد.
همانطور كه فدراسيون قبل از شروع مسابقات گفته بود 
نتيجه در اين گروه ســني مالك نيست، جامعه واليبال 
هم انتظار قهرماني نداشت اما برخالف تأكيد فدراسيون 
بر پشتوانه ســازي، كيفيتي كه بازيكنان داشتند توقع  
عده اي را بــرآورده نكرد. ايران در رده نوجوانان ســابقه 
2 قهرماني و 2 نايب قهرماني جهان را دارد اما مســئله 
مهم معرفي بازيكنان جديد در اين مســابقات است كه 
در اين دوره اتفاق نيفتاد. سال201۷ كه تيم به قهرماني 
رسيد، پوريا ولي، مرتضي شريفي، اميرحسين توخته و... 
ستاره هاي تيم بودند. يا در تيم قهرمان سال200۷ فرهاد 
سال افزون، فرهاد قائمي و مجتبي غياثي خودشان را به 
واليبال معرفي كردند. محمد موسوي، صابر كاظمي، امير 
غفور، مجتبي ميرزاجانپور، پوريا فياضي، سامان فائزي، 
اميرحسين اســفنديار و... در تيم نوجوانان و مسابقات 
قهرماني جهان درخشــيدند. اما حاال گفته مي شــود 
بازيكنان تيم مســعود آرمات تقريبا همه در يك سطح 
بودند؛ نه بازيكني از نظر فيزيكي نظر كسي را جلب كرد 
و نه تكنيك و نبوغ بازيكني چشمگير بود. از نظر بعضي 
از كارشناسان عرشيا به نژاد، يوســف كاظمي و محمد 
گل زاده، بازيكناني بودند كه در اين مســابقات بيش از 

ديگران به چشم آمدند اما كمتر كسي توقع ستاره شدن از 
آنها را دارد. جمشيد حميدي، كارشناس واليبال هر چند 
تأييد مي كند بازيكنان ضعف هاي تكنيكي داشتند اما 
اين نقدها را خيلي قبول ندارد: »اين حرف ها كم لطفي 
است. مگر مي شود گل زاده را ناديده گرفت. او با 2متر و 
4سانتي متر قد در حد بزرگساالن توپ مي زند. يا پوريا 
خانزاده و يوسف كاظمي كه 2متر و ۷سانتي متر قد دارد. 
خانزاده هم استايل شهرام محمودي است. قبول دارم اين 
بازيكنان ضعف هاي تكنيكي دارند. اما اين را هم درنظر 
بگيريم كه در دوره هاي قبل تيم يكي 2 سال در اردو بود 
و تداركات خوبي داشت اما امسال تيم فقط سه چهار  ماه 
اردو و يك اردوي تداركاتي خارجي داشت.« حميدي در 
مقايسه بازيكنان ايران با ساير تيم ها مي گويد: »بازيكنان 
تيم هايي مثل لهستان در باشگاه هاي بزرگ توپ مي زنند 
اما بازيكنان ما نه.« بعد از خداحافظي معروف، بيشــتر 
نگراني ها سر پاسور است. به گفته حميدي تيم نوجوانان 
هم اســتعداد جديدي در اين پست نداشــت: »بعد از 
معروف، استعداد درخشــاني در بين پاسورها نديديم. 
حتي پاسورهايي كه با تيم هاي نوجوانان قهرمان شدند، 

االن ديده نمي شوند.« 

بركناري مربي از 8ماه قبل
در مورد تيــم نوجوانان، نقد اصلي به فدراســيون وارد 
است. آرمات، سرمربي تيم نوجوانان 8ماه قبل از اينكه 
مسابقات قهرماني جهان آغاز شود مي دانست كه در پايان 
اين مسابقات او ديگر ســرمربي تيم نيست. محمدرضا 
داورزني، رئيس فدراســيون 15دي حكم سرمربيگري 
تيم نوجوانان 1401 را به نام محمــد وكيلي زد. برنامه 
فدراسيون اين بود كه وكيلي اســتعدادهايي جديد را 
براي ســال بعد كشــف و آماده كند اما چرا فدراسيون 
حكم سرمربيگري سال بعد را به او داد؟ اگر وكيلي مربي 
بهتري بود چرا امسال تيم به آرمات سپرده شد؟ در اين 
شرايط آرمات انگيزه كافي را براي حضور روي نيمكت 
تيم داشــت؟ از نظر كارشناسان اين تصميم فدراسيون 

به تيم لطمه زد.

10 مرد درستكار »نه« آسيا به هندبال ايران

رقابت های انتخابی درون اردويی اوزان 5۷، 65 و ۷0كيلوگرم تيم ملی 
كشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی نروژ روز گذشته در خانه 
كشتی شهيد مصطفی صدرزاده برگزار شد. عليرضا سرلك در وزن 
5۷كيلوگرم، اميرمحمد يزدانی در وزن 65كيلوگرم و عرفان الهی در 
وزن ۷0كيلوگرم به عنوان نفرات برتر شــناخته شدند و با مشخص 
شدن اين ۳نفر، تركيب 10نفره تيم ايران برای حضور در مسابقات 
جهانی كامل شد. اين مســابقات انتخابي به شيوه 2برد از ۳مسابقه 
برگزار شد تا نفرات برتر مشخص شــوند. در 5۷كيلوگرم سرلك در 
2 كشتی پياپی علی قلی زادگان را شكست داد و ملی پوش وزن اول 
شد. مسابقات جهانی نروژ اولين تجربه سرلك در مسابقات جهانی 
در رده بزرگساالن خواهد بود. اميرمحمد يزدانی بعد از شكست در 
مقابل مرتضی قياسی المپيك توكيو را از دست داد و قرار بود با تغيير 
وزن كارش را ادامه دهد اما به يكباره به چرخه انتخابی اضافه شد و در 
وزن 65كيلوگرم مقابل كيان محمودجانلو قرار گرفت. در اين رقابت 
يزداني توانســت با 2 پيروزی پی درپی كار را تمام كند و ملی پوش 
شود. اين مسابقات با ۳كيلو ارفاق وزن برگزار شد و بايد ديد نفراتي كه 
اضافه وزن دارند در مسابقات رسمی چه عملكردی خواهند داشت. در 
وزن ۷0كيلوگرم نيز عرفان الهی با كسب مدال طالی جوانان جهان 
جواز حضور در انتخابی تيم ملی بزرگساالن را كسب كرده بود و ديروز 
مقابل اميرحسين مقصودی قرار گرفت. الهی شگفتی ساز روز گذشته 
بود و با 2 پيروزی و يك شكست توانست مقصودی را پشت سر بگذارد 
و به دوبنده تيم ملی در وزن ۷0كيلوگرم برسد. به اين ترتيب نفرات 

اعزامی به مسابقات جهانی نروژ به شرح زير خواهند بود:
۵۷ كيلوگــرم: عليرضــا ســرلك/ 6۱ كيلوگرم: رحمــان عموزاد 
 ۶۵ كيلوگــرم: اميرمحمــد يزدانــی/۷۰ كيلوگرم: عرفــان الهی

۷۴ كيلوگرم: يونس امامی/۷۹ كيلوگرم: محمد نخودی/8۶ كيلوگرم: 
حسن يزدانی/92 كيلوگرم: كامران قاســم پور/۹۷ كيلوگرم: مجتبی 
 گليج/۱2۵ كيلوگرم: اميرحسين زارع/ ســرمربي: پژمان درستكار
  مسابقات كشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگســاالن جهان روز های

 10 تا 18مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می شود. 

مسابقات هندبال قهرماني آســيا از 28دي تا 11بهمن در عربستان 
برگزار مي شود. اين در حالي است كه تا عصر پنجشنبه ايران ميزباني 
اين مسابقات را داشت! 1۷فروردين بود كه كنفدراسيون هندبال آسيا 
با درخواست ايران براي ميزباني مســابقات قهرماني آسيا و انتخابي 
مســابقات قهرماني جهان 202۳ سوئد-لهســتان موافقت كرد اما 
پنجشنبه 11شهريور صفحه رسمي كنفدراسيون هندبال آسيا در 
توييتر از برگزاري اين مسابقات در عربستان خبر داد، خبري كه روي 
سايت كنفدراسيون هم رفت. بهانه كنفدراسيون براي گرفتن ميزباني، 
آمار باالي مرگ ومير كرونايي و پايين بودن تعداد واكسيناســيون 
در ايران است. فدراســيون ايران هم تأييد مي كند كه از دست دادن 
ميزباني فقط به همين دليل بوده است. اما خارج از صفحه هاي خبري 
و مصاحبه هاي رســمي گفته مي شود قدرت كشــورهاي عربي در 
كنفدراسيون اين ميزباني را از ايران گرفته است، به خصوص كه ايران 

نفوذي در كنفدراسيون ندارد.
ميزباني ايران از 40روز پيش كه كرونا به پيك پنجم رسيد آغاز شد. 
عليرضا پاكدل، رئيس فدراسيون هندبال ديروز به خبرگزاري ها توضيح 
داد كه كنفدراســيون 40روز پيش تصميم گرفته ميزباني را از ايران 
پس بگيرد: »به ما گفتند چون سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده 
وضعيت ايران از نظر تعداد كشته ها نامطلوب است و آمار ابتالي روزانه 
هم بسيار باالست، مي خواهيم ميزباني را از ايران بگيريم.« پيش بيني 
ايراني ها اين بود كه در ادامه وضعيت كرونا كنترل و آمار كشته شدگان 
هم نزولي مي شود، به همين دليل در كنفرانس ويدئويي كه 2 روز بعد 
از آن با حضور اعضاي كنفدراسيون هندبال و مهدي علي نژاد معاون 
ورزش قهرماني برگزار شد، ايران يك ماه فرصت خواست. با اينكه با اين 
درخواست موافقت شد اما اصرار اعضاي كنفدراسيون اين بود كه بايد 
ميزبان جديدي معرفي شود چون وضعيت ايران تا دي ماه مشخص 
نيست و ميزبان جديد بايد براي آماده شدن فرصت داشته باشد. در 
فرصت يك ماهه وضعيت ايران بهتر نشــد و ميزباني از دست رفت 
اما ناراحتي فدراسيون از اين است كه چرا بدون اطالع قبلي به ايران، 
ميزبان جديد انتخاب شده است. پاكدل گفته است: »از كنفدراسيون 
آسيا انتظار داشتيم قبل از اعالم ميزباني كشور ديگري، به ما به صورت 
رسمي اطالع مي داد. اما ما هم از ســايت رسمي كنفدراسيون آسيا 

متوجه شديم كه ميزباني را به عربستان داده اند.«منتقدان فدراسيون 
مي گويند اگر ايران در كنفدراسيون نماينده اي داشت، مي توانست از 
حق ايران دفاع كند. توضيح آنها اين است كه چند روز پيش در بدترين 
روزهاي كرونايي ايران مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان جهان در 
تهران برگزار شد و چرا در هندبال اجازه برگزاري مسابقات در 4ماه ديگر 
داده نمي شود؟ فدراسيون هم برگزاري مسابقات واليبال در تهران را 
براي كنفدراسيون مثال زده و پوستر مسابقات را براي آنها ارسال كرده 
است ولي جوابي كه شنيده ، قانع كننده نيست. كنفدراسيون گفته است 
در مسابقات هندبال 2۳بازيكن در زمين هستند و تنش باالست. اين در 
حالي است كه همه مسابقات در همه كشورها در حباب و با پروتكل هاي 
بهداشتي سرسختانه برگزار مي شــود و مهم نيست مسابقه در چه 
رشته اي و با چه تعداد بازيكني برگزار مي شود. در اين شرايط است كه 
گفته مي شود كرونا بهانه است. آيا مسائل ديگري در كار است؟ پاكدل 
جواب داده است: »بعيد مي دانم، ممكن است مسائل ديگري در كنارش 
باشد اما اگر مشكلي بود از روز اول ميزباني را به ما نمي دادند.« با اين 
حال گفته مي شود اين قدرت كشورهاي عربي در كنفدراسيون است 
كه ميزباني را از ايران گرفته است. يكي از افراد نزديك به فدراسيون 
مي گويد: »ما از نظر روابط بين الملل مشكلي نداريم. همين كه توانستيم 
ميزباني را بگيريم يعني قدرت داريم اما مسئله اين است كه قدرت بقيه 

از ما باالتر بود و اين ميزباني را گرفتند.«
حاال معضل جديد براي ما اين است كه مسابقات در عربستان برگزار 
مي شود. مشكالتي كه در روابط سياســي 2 كشور وجود دارد، باعث 
شده در چند سال اخير بيشتر مسابقات ورزشي بين 2 كشور در زمين 
بي طرف برگزار شود. با توجه به اين روابط و اقدامي كه كنفدراسيون 
انجام داده، نظر بعضي ها اين است كه ايران بايد اين مسابقات را تحريم 
كند اما گفته مي شود بعيد است فدراسيون اين تصميم را بگيرد. چون 
در اين شرايط ايران هم مسابقات قهرماني آسيا را از دست مي دهد و 
هم مسابقات قهرماني جهان را و اين يعني سقوط در رنكينگ. ايران 
از ماه ها پيش براي قهرماني آسيا برنامه ريزي و حتي مربي خارجي 
استخدام كرده بود. برنامه اين بود كه ايران به عنوان قهرمان آسيا به 
مسابقات جهاني برود اما حاال اميدوار است يكي از 4تيم صعودكننده 

به مسابقات202۳ باشد.

تركيب تيم ملي كشتي آزاد براي مسابقات جهاني 
2021 مشخص شد؛ اين 10كشتي گير تحت هدايت 

پژمان درستكار راهي رقابت هاي نروژ خواهند شد

كنفدراسيون هندبال آسيا به بهانه كرونا، ميزباني مسابقات قهرماني آسيا را از ايران گرفت
 و به عربستان داد اما گفته مي شود تحت تأثير كشورهاي عربي اين كار را انجام داده است

واليبالي ها نوجوانان را نپسنديدند؟
 بعد از مقام سوم تيم نوجوانان در مسابقات قهرماني جهان در تهران، بعضي ها

 از بازيكنان تعريف مي كنند ولي بعضي ها مي گويند تيم ستاره اي نداشت

 كاروان پارالمپيك ايران در روزهاي پنجشنبه و جمعه به 2طال و ۳نقره 
ديگر دست يافت و تيم واليبال نشسته نيز راهي فينال مسابقات شد

هت تريك زهرا 
ركوردشكني حامد
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سوپر ليگ در راه است

پيكان وارد مي شود

كريس رونالدو در بازي با ايرلند 2گل به ثمر رساند تا تبديل 
به تيتر يك رسانه ها شــود. همه از او به عنوان برترين گلزن 
ملي در تاريــخ فوتبال نام برده اند اما واقعيت اين اســت كه 
او برترين گلزن تاريخ فوتبال مردان شــده است. در ليست 
اصلي ۸زن باالتر از او و يك زن كنــار او قرار دارند. رونالدو با 
2گلي كه به ثمر رساند با ۱۱۱گل در كنار الكس مورگان از 
آمريكا قرار گرفت. در اين ليست كريستين سينكلر اسطوره 
فوتبال كانادا با ۱۸۷گل برترين گلزن تاريخ فوتبال اســت. 
حدود ۱00سال اســت كه زنان هم فوتبال بازي مي كنند و 
با وجود امكانات نابرابر بايد ســهمي برابر در تاريخ فوتبال 

داشته باشند.

قرعه كشي هفدهمين دوره ليگ برتر فوتسال زنان انجام 
شــد و تيم ها در 2گروه ۸تيمي با هم مسابقه مي  دهند تا 
در نهايت ۴تيم از هر گروه به دور پلي آف صعود مي كنند. 
سازمان ليگ در حركتي تحسين برانگيز اقدام به تشكيل 
سوپر ليگ كرده كه اين ليگ از فصل آينده برگزار مي شود. 
اين اقدام يك مزيــت دارد كه ديگر با انصــراف تيم ها از 
رويارويي با حريف قدر در ســطح اول مسابقات فوتسال 
مواجه نخواهيم شد. ۸تيمي كه اين فصل وارد دور نهايي 
 مي شــوند ســوپر ليگ فصل آينده را تشــكيل خواهند

 داد.

باشــگاه پيكان با خريد امتياز تيم رهيــاب تهران در اين 
فصل از ليگ برتر فوتسال زنان شركت خواهد كرد. حضور 
باشــگاه هاي مطرح فوتبال مردان در ليگ زنان بســيار 
خوشايند اســت. در فوتبال زنان با تيم داري ذوب آهن و 
سپاهان، اصفهاني ها پيشرو هستند و سال هاست حضور 
موفقي در ليگ دارند. در فوتســال زنان هم پرســپوليس 
تهران ســال ها پيش تيم داري مي كرد اما با وجود كسب 
نتايج خوب، امتيازش را واگذار كرد. امسال با حضور پيكان 
و سايپا در فوتسال شــاهد حضور 2 باشگاه مطرح تهراني 
هستيم. احتماال تيتر »پيكان چپ كرد« را هم در اين فصل 
به دفعات خواهيم شــنيد البته شــايد تيم براي قهرماني 

بسته شود.

گل زن

8زن باالتر از كريس

اميرحسين اعظمی| در روزهايي كه توجهات به بازي هاي ملي جلب شده، تراكتور 
روزهاي پرحاشيه اي را پشت سر مي گذارد، آن هم در شرايطي كه اين تيم ۱0 روز 
ديگر بايد در يك هشتم ليگ قهرمانان آسيا به مصاف النصر عربستان برود. پنجره 
بسته نقل و انتقاالت و جدايی نفراتی مثل خانزاده، تيكدری، فخرالدينی، تيموری 
و بوحمدان، تراكتور را با كمبود بازيكن روبه رو كرده و اين در حالي است كه چند 
بازيكن ديگر از جمله اكبر ايماني و محمدعباس زاده هم ساز جدايي كوك كرده اند. 
البته در اين ميان ماجراي جدايي اكبر ايماني سروصداي بيشتري به راه انداخته 

است. حتي در اين روزها شايعه انحالل تراكتور و انصراف اين تيم از ليگ برتر و ليگ 
قهرمانان هم رسانه اي شده كه با واكنش شديد هواداران همراه بوده است.

  فايل صوتي دردسرساز
ماجرا به چند روز قبل و انتشــار فايل صوتي از جلســه كمالوند و نظمي با ايماني 
برمي گردد؛ فايلی 6 دقيقه ای از جلســه ای خصوصی كه بازيكــن از مربي و مدير 
تراكتور می خواهد كــه يا با پيشــنهاد ۷ ميليــاردی او موافقت كننــد يا اينكه 
رضايت نامه اش را بدهند. كمالوند و نظمی كه سعی در جلب رضايت ايمانی دارند 

به گونه ای با او صحبت می كنند كه خيلی زود بسياری از كاربران در فضای مجازی 
انتشار فايل صوتی را كار باشگاه دانسته و آن را مورد انتقاد قرار می دهند. اين موضوع 
با عصبانيت ايمانی همراه شد و هافبك تراكتور هم در اليو اينستاگرام صحبت هايی 
عليه نظمی و كمالوند انجام داد تا كامال جو به سودش تغيير كند. پس از اين اتفاق 
برخی از هواداران تراكتور با تجمع مقابل باشگاه و محل تمرين عليه كمالوند شعار 
داده و خواهان بركناری او شدند. پس از اين تجمع بود كه شايعه شد با كنار رفتن 
كمالوند از سرمربيگري تراكتور موافقت شده و به زودي نكونام هدايت اين تيم را 
در دست مي گيرد، شــايعه اي كه خيلي زود با يك توئيت از سوي مديران باشگاه 

تكذيب شد.

  بازگشت هاي اينستاگرامي
پس از كلي حاشــيه عبــاس زاده و ايماني در اينســتاگرام خبر از بازگشــت به 

تمرينات تراكتور دادند و مدعي شــدند پس از گفت و گو با مسئوالن تيم راضي 
به ماندن شــده اند. باتوجه به پست هاي اينســتاگرامي به نظر مي رسد مشكل 
بازيكنان با كمالوند حل شــده اما ايمانــي مي گويد كماكان حاضر نيســت با 
ســرمربي و مدير وقت تيم كار كند: »من با افرادی كه صدايم را در يك جلســه 
خصوصی ضبــط كردند، هرگــز حاضر نيســتم كار كنم و حتی با ســرمربی و 
مديرعامل فعلی يك قدم هم راه نخواهم رفت. اين آقايان آگاهانه دنبال تخريب 
من بودند و البته می خواهند تراكتور را هم نابود كننــد. من هدف اين آقايان را 
می دانم و سر حرفم هســتم. هيچ جای دنيا چنين اتفاقی را نمی بينيد كه در يك 
باشــگاه صدای بازيكن را ضبط كننــد، مطمئنا با ماندن اين افــراد فاجعه های 
ديگری هــم برای تراكتور رقــم خواهد خورد. ايــن دو نفر عمدا بــرای من تله 
 گذاشتند تا مرا جلوی هواداران قرار دهند ولی ديديد كه خودشان چگونه رسوا 

شدند.«

  تراكتور پرحاشيه تر از هميشه
در فاصله ۱0 روز مانده تا بازي با النصر، قرمز هاي تبريز وضعيتي نامشخص دارند

پيانيچ از سكو به بشيكتاش

ميرالــم پيانيچ، هافبك 3۱ ســاله بوســنيايي 
بارســلونا كه جايي در برنامه هاي رونالد كومان 
نداشــت و پروژه بازگشــتش به يووه هم ناكام 
مانده بود، تصميم گرفت به جاي اينكه 6 ماه از 
روي سكوها بازي تيمش را تماشا كند، به صورت 
قرضي راهي بشيكتاش شــود. به گزارش راديو 
كاتالونيا، پيانيچ پيش از انتقال به بشــيكتاش 
در توافق با بارســلونا دســتمزدش را 60 درصد 
كاهش داد تا دريافتي او فقط 3/2 ميليون يورو 
باشــد. بشــيكتاش مبلغ 2/۷5 ميليون يورو از 
دســتمزد او را پرداخت خواهد كرد و بارسلونا 
فقط چيزي حدود نيم ميليون يورو از دستمزد 
پيانيــچ را پرداخت مي كند تــا هزينه هاي اين 
باشــگاه پس از جدايي ليونل مســي و آنتوان 
گريزمان بازهم كاهش يابد. اگر ميرالم پيانيچ به 
بارسلونا برگردد، به جاي دستمزد سنگين قبلي 
خود، مبلغ 3/2ميليون يورو را ســاالنه دريافت 
خواهد كرد. حاال با اين كاهش دستمزد پيانيچ، 
فيليپه كوتينيو به تنهايي پردرآمدترين بازيكن 

بارسلوناست.

فوتبال ايران

نقل قول

خوان رومن ريكلمه، هافبك ســابق بارسا 
و تيم ملي آررژانتيــن در واكنش به حضور 
مسي در پاريس:»اميدوارم مسي در پاريس 
لذت ببرد. همه مــا از ديدن لذت بردن او از 
بازي كنار نيمار و امباپه، هيجان زده هستيم. 
فكر مي كنم مسي با پاري سن ژرمن قهرمان 
ليگ قهرمانان اروپا خواهد شد و سپس به 
 بارســلونا مي آيد تا در اين تيم بازنشسته

 شود.«

ادواردو كاماوينــگا، خريد جديد رئال  : »از 
بچگي، بازي بــراي رئال مادريد رؤياي من 
بود. بايد تمام وســايلم را از رن جمع كنم، 
به مادريد برســم و جايگاهــم را در تيم 
پيدا كنم. يادگيــري از مودريچ، كروس و 
كاســميرو فوق العاده خواهد بود.« سعی 
می كنم از آنها ياد بگيرم و دقايق بازی ممكن 
 را به ميدان بروم. واقعًا می خواهم شــروع 

كنم.

جدول 8305

83
04

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 ۱- فرماني نظامي- مقاوم و 

استوار- قبل از ورزش
2- مكر و حيله- لقب ايرج 

ميرزا، شاعر عصر مشروطه
3- افســار- در بيــان علت 
به كار مــي رود- چراغ آويز 

تزييني
۴- شــهر مجســمه ها در 
گيــالن- مســجد بزرگ 

شهر- خواري
5- راهزني- آهنگر انقالبي- 

صداي گوسفند
6- تكرار حرفـــــي- فقر و 

بي چيزي- جهان
۷- از الفبا - طــالق- قلعه 

باالي كوه
۸- سرسراي بزرگ ورودي- 
گاو عربــي- روزنامه چاپ 

تركيه
9- حالل رنگ- با سرعت و 

عجله- عزاداري
۱0- ناگوار- پيدا نمي شود- 

كجاست
۱۱- بنابراين- نخســتين 
رقم از ســمت راست عدد- 

مظلوم
۱2- اجاره بها- زبان آذري- 

شعله آتش
۱3- شــــــيطان- نوعي 

نارنگي- نان نازك

۱۴- رماني نوشــته بزرگ 
علوي- سرزمين بلقيس 

۱5- واحــد نظامــي- از 
برادران حضرت يوسف)ع(- 
مزد اگر مي طلبي طاعت ... 

ببر
  

عمودي:
۱- از مجســمه هاي زيباي 
ساخته پرويز تناولي- موزه 

اسالمي تركيه
2- جــاي خلــوت و آرام- 

انگل- از درجات نظامي
3- پســــتي در فوتبــال- 
فنــاوري نويــن و در حال 

توسعه- اميدواركردن
۴- زادگاه- بعضــي- لوازم 

منزل
5- سوسن زرد- فولكلوريك- 

به تنهايي
6- فرآورده هاي شــيري- 

تيراژ- آزاد
۷- فراوان تريــن خزنــده- 
خويشاوندي- موسيقيدان 

عصر ساساني
۸- پنبه زن- بيماري زردي- 

تكيه كالم درويش
9- نوعــي قايــق پارويي- 
نوعــي پارچــه پنبــه اي- 

تخصصي
۱0- گل بتونــه- هر بند از 

قانون- هم پيمان شدن چند گروه 
سياسي

۱۱- لعنت شده- پايتخت بحرين- 
نشانه مفعولي

۱2- رشد- جثه، اندام- جانشين
۱3- موش خرما- مسافر سرزمين 

عجايب- خشكي مزاج
نرم افــزار  برافروختــه-   -۱۴

نقشه كشي- سرپيچي كردن
۱5- نعمتت افزون كند- مسجد 

تاريخي در مشهد
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

289413576
465279381
173658429
548132697
916587234
327946158
794321865
852764913
631895742

متوسط

9    6  5   
1 2       8
 5  3      
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   7  3    
  4  2  7   
     7  3  
6       1 2
  5  8    9346859172
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متوسط
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127945368
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235681479

سخت
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4    7     
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 7  4  1  9  
  1  6  7   

ضربه جنايتكارانه به مسي!
برزيل، آرژانتين و اكوادور، برنده هاي روز هفتم مقدماتي جام جهاني 
در منطقه آمريكاي جنوبي بودند. برزيل صدرنشين در خانه شيلي با 
نتيجه يك بر صفر پيروز شد تا كماكان با ۱۷ امتياز صدرنشين باشد. 
آرژانتين هم با پيروزي 3 بر يك در خانــه ونزوئال رده دومي خود را 
حفظ كرد. اكوادور هم ديگر تيم مدعي موفق شد در خانه 2 بر صفر 
پاراگوئه را شكست دهد و ۱2  امتيازي شود. مصاف بوليوي - كلمبيا 
و پرو اروگوئه هم با تساوي يك -  يك به پايان رسيد. اما جدا از نتايج، 
مهم ترين اتفــاق بازي هاي روز هفتم در مصــاف آرژانتين و ونزوئال 
اتفاق افتــاد، جايي كه لوئيز مارتينز در دقيقه32 به بدترين شــكل 
ممكن مســي را زد و بعد از آن ابتدا به كارت زرد و پس از VAR با 
كارت قرمز از زمين مسابقه اخراج شد. اين خطا كه مي توانست خريد 
جديد پاريســي ها را براي مدت ها خانه نشــين كند، آرژانتيني ها را 
حسابي عصباني كرده تا جايي كه نشريه اوله تيتر زده است: »ضربه 

جنايتكارانه به مسي!«
همچنين در برنامه TYC يكي از كارشناسان درباره اين خطا گفته 
است: »كارت قرمز؟ اين خطا زندان داشت. نفس راحتي بكشيد، حال 

لئو خوب است.«

بعد از اينكه كريس رونالدو با ثبت گل هاي ۱۱0 و ۱۱۱ 
خود براي تيم ملي پرتغال از ركورد علي دايي عبور كرد، 
اين دو اسطوره فوتبال با پيام هايي در صفحه شخصي 
خود به ستايش از يكديگر پرداختند. رونالدو البته در 
همان شبي كه با ركورد دايي مساوي شد، پيام تبريكي 
از شهريار فوتبال ايران دريافت كرد و در پاسخ به آن پيام 
به تعريف و تمجيد از علي دايي پرداخت. اين بار اما نوبت 
ستاره پرتغالي بود كه براي نام بردن از دايي پيشقدم 
شود. او بعد از گلزني مقابل ايرلند و رساندن ركوردش 
به ۱۱۱گل با انتشار پستي تقديرآميز براي علي دايي، 
او را »شهريار« خطاب كرد. ستاره پرتغالي در اين پست 
نوشت: »... دليل ديگر من براي خوشحالي اين است كه 
علي دايي باالترين حد استاندارد را در اين زمينه ثبت 
كرده بود و من گاهي فكر مي كردم كه هرگز به ركورد 
او نخواهم رسيد. به شهريار بابت حفظ طوالني مدت 
چنين ركوردي تبريك مي گويم و از او سپاســگزارم 

كه وقتي با هر گلزني به اين ركورد فوق العاده نزديك 
و نزديك تر مي شــدم برايم احترام زيادي قائل بود.« 
واكنش علي دايي به اين پســت رونالدو، انتشار يك 
استوري در صفحه شخصي خودش بود. اسطوره فوتبال 
ايران با انتشار عكسي از آقاي گل جديد جهان خطاب 
به او نوشت: »اين افتادگي و مهرباني، تو را به قهرمان 
بزرگ تري تبديل مي كند. ركوردت هميشــه پابرجا 
باقي بماند.« علي دايي در آخرين روزهاي سال2003 
توانســته بود از ركورد ۸۴گل فرانس پوشكاش عبور 
كرده و بهترين گلزن ملي دنيا لقب بگيرد. او ركوردي را 
كه سال2003 با زدن ۸5گل به دست آورده بود، طي 
ســال هاي بعد تا ۱09گل ارتقا داد و به مدت ۱۸سال 
صاحب اين ركورد تاريخي بود. حاال كريستيانو رونالدو 
ركورد او را بعد از ۱۸ســال جابه جا كرده و نامش در 
كتاب گينس به عنوان زننده بيشترين گل در بازي هاي 

ملي به ثبت رسيده است.

 بده بستان اينستاگرامي
 كريس و شهريار

الهام محمودي 
 روزنامه نگار
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  اين ميزان محروميت در  شأن مردم خوزستان نيست 
خوزســتان یكــي از برخوردارترین اســتان هاي كشــور به لحاظ 
سرمایه هاي ملي است و كافيست درصد ناچيزي از درآمدهاي استان 
در خود اســتان هزینه شــود. این روزها حال خوزستان اصال خوب 
نيست و مردم چشم اميدشان به دولت جدید است كه تدابيري براي 
رفع محروميت هاي استان داشته باشند. خوزستان هميشه پشتوانه 
كشور بوده و هست و تنها توقع مردم این اســتان رسيدگي ویژه به 

محروميت هاي خوزستان است.
شهيدي از اهواز

  مجازات مجرمان، متناسب با جرم هاي آنان باشد 
به نظر مي رسد مجازات مجرمان متناسب با جرم هاي صورت گرفته 
نيســت و موید این مطلب نيز تكرار چندباره یك جرم توســط یك 
مجرمي است كه چندین بار نيز محكوميت را گذرانده است. مسئوالن 

قوه قضایيه در این خصوص تدابير جدي داشته باشند.
عطايي از تهران 

  نيمه كاره ماندن جاده بوكان-مياندوآب 10ساله شد 
ساخت جاده 45متري بوكان- مياندوآب قرار بود 10سال قبل به اتمام 
برسد و این جاده قدیمي دوبانده شود كه هنوز در حد حرف و حدیث 
باقي مانده است. از مسئوالن راه و شهرسازي تقاضا داریم بودجه كافي 

براي ساخت این جاده مهم اختصاص دهند.
نعمت اللهي از بوكان 

  بودجه همسان سازي  بازنشستگان را تأمين كنند
با توجه به مشكالت معيشتي كه به صورت فراگير، همه مردم كشور 
درگير آن شده اند از مسئوالن تقاضا داریم تامين بودجه همسان سازي  
حقوق بازنشستگان در دستور كارشان باشد. شاید رقم آن ناچيز باشد 
ولي با حقوق هایي كه اكنون بازنشستگان مي گيرند رقم كم و ناچيز 

هم براي این قشر مغتنم است.
 ربيعي از كرمان

   شهرداري چهره بصري شهر را زيباتر كند
شــهرداري مي تواند بــا راهكارهاي ســاده اي ماننــد رنگي كردن 
اتوبوس ها و وسایل نقليه عمومي و همينطور تعویض و به روز كردن 
كيوسك هاي قدیمي روزنامه فروشي، موجب زیبایي بصري شهر و 

آرامش شهروندان شود.
معلم زاده از تهران

  از مسافران ترمينال ها آزمايش كرونا بگيرند
آیا كساني كه با اتوبوس هاي بين شهري و هواپيما مسافرت مي كنند 
بيماري كرونا را منتقل نمي كنند؟ بدیهي است كه الزم است در تمام 
ترمينال ها قبل از مسافرت، از مســافران آزمایش كرونا گرفته شود و 

پس از آن اجازه سفر داده شود. 
كرماني از تهران 

  مابه التفاوت حقوقم به من نرسيد 
به رغم اخباري كه درخصوص پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان 
اعالم مي شود، من هنوز مابه التفاوت حقوقم را نگرفته ام؛ درحالي كه در 

فروردین ماه قرار بود این رقم به دست ما برسد.
صادق دين پرور از كرج

   سرعت تردد در بزرگراه ها كاهش يابد 
اگر ســرعت ماكزیمم تردد در بزرگراه ها كاهش یابد و مجتمع هاي 
رفاهي با قيمت مناســب در مســير راه ها دایر باشــد قطعا از ميزان 

تصادفات كاسته مي شود.
معلم زاده از تهران 

  مجتمع هاي مسكوني را در دل بيابان ها نسازند
مجتمع هاي مســكوني در قالب مسكن مهر یا مســكن ملي باید در 
نقاطي ساخته شوند كه زیرساخت هاي اوليه آنها فراهم باشد؛ نه اینكه 
مجتمع هایي بسازند و بعد تصميم بگيرند براي آنها زیرساخت ایجاد 
كنند كه در این صورت نيازمند صرف هزینه هاي اضافي براي ایجاد 

زیرساخت است.
اكبر عابدي از سمنان 

  اجاره جواز كسب به غير، يكي از داليل گراني است
در گذشته كاسبان ناگزیر بودند برابر جوازشان در مغازه حضور داشته 
باشند، اما اكنون مغازه ها توسط صاحبان ملك با جواز اجاره مي روند 
و برخي مواقع یك ملك تجاري چند دســت مي گردد. این موضوع 
به خصوص در سعادت آباد دیده مي شــود كه باعث شده قيمت هاي 
نجومي و چند ده ميليوني براي اجاره لحاظ شــود كه خود از عوامل 
گراني است زیرا به هر حال مستأجران مي خواهند هزینه های خود ر ا 

تامين كنند كه این، باعث گراني مي شود.
مردوخي از تهران 

   مقررات منع رفت وآمد شبانه، نيازمند تجديد نظر است
از مسئوالن توقع داریم در مقررات منع آمد و شد شبانه، تجدید نظر 
كنند زیرا به نظر مي رسد این مقررات تأثير چنداني در كاهش شيوع 

كرونا ندارد و فقط باعث جریمه مردم مي شود. 
منصوري از تهران 

  جدول هاي كنار خيابان ها استاندارد شوند
الزم اســت جدول هاي كنار خيابان ها در تمام شهر تهران استاندارد 
باشند زیرا برخي از آنها آنقدر بلند هستند كه در ماشين موقع باز شدن  

گير مي كند یا شهروندان نمي توانند از آن عبور كنند.
شاهرخي از تهران 

   سنگ هاي قيمتي كاخ نياوران تخريب شده است
از مســئوالن ميراث فرهنگي تقاضا داریم به نگهداري آثار باستاني و 
ملي كه متعلق به همه مردم است توجه و دقت كافی را داشته باشند؛ 
به عنوان نمونه بخشي از سنگ هاي كاخ نياوران كه قيمتي هم هستند 
ریخته اند و توجهي به آنها نمي شود. من زماني كه براي تزریق واكسن 
به مركز مســتقر در این كاخ مراجعه كردم، متوجه موضوع شدم و از 
مسئوالن تقاضا داریم از سرمایه اي كه متعلق به شخص خاصي نيست، 

محافظت كنند.
قهرماني از تهران

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

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

با مردم

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

زن شاكي سردسته باند اخاذي از مردان پولدار بود
زنی جــوان كــه در آســتانه جدایی از 

همسرش بود نقشه آدم ربایی ساختگی داخلي
طراحی كــرد تا شــوهرش را مجبور به 
پرداخت مهریه سنگين خود كند اما وقتي پليس وارد 
ماجرا شد معلوم شد كه این زن سردسته یك باند اخاذي 

است. 
به گزارش همشهری، تحقيقات در این پرونده از چند 
روز قبل با شكایت زنی جوان در دادسرای جنایی تهران 
شروع شد. این زن كه مهری نام دارد به بازپرس شعبه 
هشتم دادســرا گفت كه 3 مرد با دستور شوهرش او را 

ربوده اند تا مجبورش كنند از مهریه سنگينش بگذرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: من و همسرم چند سال قبل 
ازدواج كردیم اما به دليل اختالفاتي كه داشتيم تصميم 
به جدایی گرفتيم. از همان زمان كه پرونده طالق ما در 
دادگاه خانواده به جریان افتاد، من خانه را ترک كردم و 
ماه هاست كه جدا از یكدیگر زندگی می كنيم. از سوی 
دیگر مهریه ام را هم به اجرا گذاشتم كه از سوي دادگاه 
قسط بندي شــد اما شوهرم فقط قســط اول مهریه را 
پرداخت كرد و پــس از آن دیگر حاضر بــه پرداخت 

اقساط نشد. 
وي ادامه داد: چند روز پيش براي شــكایت از شوهرم 
راهي دادگاه خانواده شدم اما به محض خروج از خانه، 
یك خودروی پژو كه 3سرنشــين داشت مقابلم توقف 
كرد. 2نفر از سرنشينان آن از ماشين پياده شدند و اسم 
مرا صدا زدند. آنها سپس با تهدید و زور مرا سوار ماشين 
كردند و كتكم زدند و آمپولی تزریق كردند كه باعث شد 

چند ساعتی بيهوش شوم. 
زن جوان گفت: وقتي بيهوش بــودم، آنها مرا مورد آزار 
و اذیت قرار دادند و پس از اینكه به هوش آمدم تهدید 
كردند كه اگر شكایت عليه شوهرم را پس نگيرم جانم 
را می گيرند و زنده زنده مرا می ســوزانند. آنها از سوی 
شوهرم اجير شده بودند و مي خواستند كاري كنند كه از 
دریافت مهریه ام بگذرم. آدم ربایان پس از تهدید و سرقت 
اموالم، از من فيلم و عكس گرفتند و وقتي مرا رها كردند، 
گفتند كه اگر تن به خواسته شان ندهم و شكایتم را پس 

نگيرم، عكس و فيلم ها را منتشر مي كنند.  

شروع تحقيقات 
با این شكایت، گروهی از ماموران پليس آگاهی تهران 
به دستور بازپرس جنایی مامور شدند تا اسرار این ماجرا 

را فاش كنند. در گام نخست شوهر شاكي احضار شد و 
در تحقيقات گفت كه نقشی در آدم ربایی ندارد و همه 
گفته های همسرش دروغ اســت. وی توضيح داد: من 
و همسرم در آســتانه طالق بودیم و ماه هاست كه از او 
خبري ندارم. قرار بود مهریه اش را اقســاطی پرداخت 
كنم اما او می گفت باید امالک پدری ات را به نام من بزنی. 
اختيار این امالک اما در دســت من نبود ولي همسرم 
اصرار داشت و می خواست همه آنها را تصاحب كند. حاال 
هم به دروغ عليه من شكایت كرده تا مهریه سنگينش 

را یكجا از من بگيرد. 
هرچند مرد جــوان منكر آدم ربایي بود اما بازداشــت 
شــد چرا كه مامــوران با حضــور در محلــي كه زن 
همسرش مدعي شده بود ربوده شده است و در بررسی 
دوربين هاي مداربسته تصاویري به دست آورده بودند 
كه نشان مي داد روز حادثه سرنشينان خودروی پژویی 

با تهدید زن جوان را ربوده اند. 

اسرار باند  اخاذی
علی رغم اینكه شــواهد گفته های زن جــوان را تایيد 
می كرد اما شوهرش منكر آدم ربایی بود. در این شرایط 
تحقيقات پليسی برای بازداشت پژوسواراني كه زن جوان 
را ربوده بودند آغاز شد تا اینكه با دستگيری راننده پژو، 
اسرار یك باند گروگانگيری كه شاكی)زن جوان( آن را 

اداره می كرد فاش شد. 
راننده پــژو در بازجویی هــا گفت: چند وقــت قبل با 
مهری)شاكی پرونده( آشنا شــدم. او در آستانه طالق 
از همسرش بود و با پيشنهاد او یك باند خالف تشكيل 
دادیم. 2مرد دیگر هم اعضاي ایــن باند بودند و مهري 
سردسته ما بود.  وی ادامه داد: هدف ما اخاذی از مردان 
پولدار بود. مهری ســر راه رانندگان خودروهای مدل 
باال قرار می گرفت و سوار ماشين مي شد و با آنها طرح 
دوستی می ریخت. سپس طعمه ها را به خانه باغی كه 
در اطراف تهران بود می كشاند. فكر می كنم خانه باغ را 
خودش اجاره كرده بود. در آنجا من و 2همدست دیگرم 
وارد مي شدیم، مردان پولدار را گروگان گرفته و حدود 
24ساعت با دست و پای بســته در اتاقی زندانی شان 
می كردیم. معموال من پيش گروگان ها می ماندم و 2نفر 
دیگر كليد خانه شان را گرفته و به آدرسی كه با تهدید از 
آنها می گرفتيم می رفتند و اموال باارزش داخل خانه را 
سرقت مي كردند. عالوه بر سرقت اموال آنها معموال بين 

100 تا 200ميليون تومان هم از گروگان باج می گرفتيم 
و بعد رهایشان می كردیم.

متهم در ادامه گفت: همه طعمه های ما مردان متاهل 
بودند كه از ترس آبرویشان جرات نمی كردند شكایت 
كنند، چون ما از آنها فيلم و عكس هم تهيه مي كردیم. 

وی درباره آدم ربایی و شكایت مهري عليه شوهرش نيز 
گفت: آدم ربایی هم ساختگی بود و ما نمایشی، مهری 
را ربودیم تا شــوهرش را گير بيندازد. این نقشه را هم 
با دســتور مهری اجرا كردیم. او با شــوهرش اختالف 
داشت و در آستانه جدایی بودند. اما مهری می گفت كه 
شوهرش حاضر به پرداخت مهریه نيست. او مدعی بود 
كه شوهرش امالک زیادی دارد و با این نمایش مي تواند 

او را مجبور كند كه امالكش را به نام وي بزند. 
با افشای راز این باند مخوف، شوهر مهري كه در بازداشت 
بود آزاد شــد اما زن جوان كه تا حاال شاكي پرونده بود 
تحت تعقيب قرار گرفت. بررسی ها حكایت از این داشت 
كه او از چند وقت قبل باند اخاذی از مردان پولدار را راه 
انداخته است و ماموران با انجام بررسی ها موفق شدند 
2مرد دیگري را كه در این باند بودند شناسایی و دستگير 
كنند، اما مهری از زماني كه فهميده تحت تعقيب پليس 
است، مخفيگاهش را ترک كرده و فراری شده است. در 
این شرایط تحقيقات برای دستگيري این زن و همچنين 
شناســایي مردان پولداري كه در دام اخاذي هاي او و 

باندش گرفتار شده اند ادامه دارد.

 افشاي راز مرگ
زن و مرد تانكرخواب

 دستگيري عامالن شهادت 
مرزبان جوان در بانه

اجساد پيدا شده در تانكر آب شركت معدني متعلق به زن و مردي معتاد بودزني كه با آدم ربايي ساختگي براي شوهرش پاپوش دوخته بود دستش رو شد

واژگونيمينيبوس
دردرهمرگ

واژگونــي ميني بوســي حامــل 
دسـت كـــم 28سـرنشيـن در پيگيري

منطقه اي كوهستاني در كامياران 
جان 16نفر را گرفت و 12نفر دیگر را با مصدوميت 
راهي بيمارستان كرد. بررسي هاي اوليه حاكي از 
این اســت كه نقص در سيستم ترمز ميني بوس 

علت اصلي این حادثه بوده است.
به گزارش همشهري، صبح روز پنجشنبه تعدادي 
از اهالي یكي از روستاهاي مریوان واقع در استان 
كردســتان به قصد زیارت مرقد اویس قرني در 
استان كرمانشاه سوار بر یك ميني بوس شدند و 
به راه افتادند. آنها باید از مسير سروآباد- كامياران 
عبور مي كردند. سرنشينان ميني بوس چندین 
خانواده بودند كه در بين آنهــا زنان ، دختران و 
كودكان نيز حضور داشــتند. مسير ميني بوس، 
كوهســتاني، پرپيچ وخــم و پر از ســرازیري و 
سرباالیي بود. به همين دليل راننده تالش مي كرد 

با احتياط بيشتري رانندگي كند.
ســاعتي از به راه افتادن خودرو گذشته بود كه 
ميني بوس به نزدیكــي روســتاي پالنگان در 
شهرستان كامياران رسيد. پيش از آن ميني بوس 
از چند سراشيبي تند عبور كرده و راننده تالش 

كرده بود با ترمز كردن پي درپي خودرو را كنترل 
كند امــا ناگهــان در این بخش از مســير ترمز 
ميني بوس ضعيف شد و دیگر نمي توانست خودرو 
را متوقف كند. در این شــرایط بــود كه كنترل 
ميني بوس از دســت راننده خارج شد. سرعت 
خودرو هر لحظه بيشــتر و بيشتر مي شد و زنان 
و كودكاني كــه در خودرو بودنــد وقتي متوجه 
این شــرایط خطرناک شــدند، وحشت كردند. 
راننده هرچه تالش كرد نتوانست ميني بوس را 
كنترل كند تا اینكه در كيلومتر 42محور فرعي 
سروآباد-كامياران ميني بوس پس از برخورد با 
سنگ هاي كنار جاده از مسير منحرف و به دره 
سقوط كرد. شــدت این حادثه به حدي بود كه 
پس از چند لحظه ميني بوس با 28سرنشين به 

آهن پاره تبدیل شد.

امداد و نجات
لحظاتي از این حادثه مي گذشــت كه ماجرا به 
گروه هاي امداد و نجات گزارش شد. گروه هایي 
از هالل احمر و اورژانــس خود را به محل حادثه 
رســاندند و عمليات امداد و نجات آغاز شد. پيام 
جاللي، مدیرعامل هالل احمر استان كردستان در 

این باره گفت: ساعت11 بود كه این حادثه گزارش 
شد و بالفاصله 5تيم امداد و نجات به محل حادثه 
اعزام شدند. همچنين در این عمليات نيروهاي 
اورژانس نيز از یك فروند بالگرد، یك دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنــس و 6دســتگاه آمبوالنس 
اســتفاده كردند و انتقال مصدومــان حادثه به 

بيمارستان هاي كامياران و سنندج آغاز شد.
در همان بررسي هاي اوليه معلوم شد كه 16نفر از 
سرنشينان ميني بوس به دليل شدت حادثه در دم 
جان باخته اند و 12نفر دیگر نيز كه مصدوم شده 

بودند به مراكز درماني منتقل شدند.

اهداي عضو يك مصدوم
وضعيت تعدادي از مصدوماني كه به بيمارستان 

منتقل شدند وخيم بود و از همان زمان تالش ها 
براي نجات آنها آغاز شد. در این ميان یكي از آنها 
دچار مرگ مغزي شد و در این شرایط خانواده 
وي با اهداي اعضاي بــدن او به بيماران نيازمند 
موافقت كردند. به گفته رضا پيرا، مدیر اورژانس 
اســتان كردســتان، در این حادثه ابتدا 15نفر 
كشــته و 8نفر مصدوم شــده بودند كه پس از 
بررسي آمارهاي نهایي و فوت یكي از مصدومان 
تعداد فوتي ها به 16نفــر و مصدومان به 12نفر 

رسيد. 

علت حادثه چه بود؟
در شرایطي كه پيكر قربانيان حادثه در سردخانه 
بيمارســتان نگهداري مي شــود و تالش براي 

مداواي مصدومــان ادامــه دارد، رئيس پليس 
راه استان كردســتان علت وقوع این حادثه را 
 نقص فنــي و بي احتياطي راننــده ميني بوس

اعالم كرد.
 ســرهنگ عيســي گوهري گفت: پيرو خبري 
مبني بر وقوع ســانحه رانندگــي در كيلومتر 
42محور فرعي ســروآباد-كامياران بالفاصله 
بررســي موضوع در دســتور كار پليــس قرار 
گرفت. او ادامه داد: كارشناسان علت وقوع این 
حادثه را بي احتياطي راننده ميني بوس به علت 
عدم توانایي در كنترل وسيله نقليه ناشي از نقص 
فني در سيســتم ترمز به علت استفاده مكرر در 
شيب ســرازیري اعالم كردند كه بررسي هاي 

تخصصي در این باره ادامه دارد.

حادثه در جاده كامياران جان 16نفر را 

گرفت و 12مصدوم بر جا گذاشت

 قتل زن 59ساله
به خاطر يك مشت طال

راز ناپدید شدن زن ایالمي با دســتگيري مردي كه قصد داشت 
طالهاي او را بفروشد، فاش شــد. به گزارش همشهري، چند روز 
پيش مأموران پليس ایالم در جریان ناپدید شدن زني 59ساله، قرار 
گرفتند. این زن آخرین بار براي انجام كاري از خانه خارج و پس از 
آن ناپدید شده بود. درحالي كه تحقيقات براي یافتن ردي از او ادامه 
داشت، روز پنجشنبه صاحب یكي از طالفروشي هاي ایالم با پليس 
تماس گرفت و مدعي شد، فرد مشكوكي وارد مغازه او شده و قصد 
فروش مقداري طالي بدون  فاكتــور را دارد. به دنبال این تماس، 
تيمي از مأموران راهي طالفروشي شدند و مرد جوان را دستگير 
كردند. او به اداره آگاهي منتقل شــد و در جریان بازجویي ها، به 
قتل  زن گمشده و سرقت طالهاي او اعتراف كرد. وي مدعي شد 
كه با همدستي یكي از دوستانش، زني را كه به عنوان مسافر، سوار 
خودروي خود كرده و ســپس او را ربوده و به قتل رسانده بودند، 
طالهایش را ســرقت كرده اند. متهم مي گفت كه پس از جنایت 
جسد زن ميانسال را در حاشيه جنگل هاي نزدیك شهر ایالم رها 
كرده اند كه با این اعترافات جسد مقتول كشف شد و تحقيقات براي 

دستگيري همدست قاتل ادامه دارد.

اجساد زن و مرد معتادی كه شب ها براي خوابيدن و مصرف مواد مخدر به داخل یك تانكر رها شده 
در شهرستان سيرجان مي رفتند، چند ماه پس از مرگشان در داخل این تانكر 20هزار ليتري پيدا 
شد. به گزارش همشهري، مدتي قبل پيمانكار یكي از شركت هاي معدني در شهرستان سيرجان 
تصميم به خریداري یك تانكر بزرگ آب، براي آب پاشي محوطه معدن گرفت. تانكري كه او براي 
انجام این كار خریداري كرد، یك تانكر 20هزارليتري دست دوم بود كه مدت ها در محوطه یكي 
از فروشگاه هاي لوازم كشاورزي رها شده و كسي سراغ آن نرفته بود. پيمانكار شركت، این تانكر 
را خریداري كرد و به این ترتيب تانكر 20هزار ليتري به محوطه معدن منتقل شد تا اینكه چند 

روز بعد اتفاق عجيبي افتاد.

اسكلت هاي مرموز
پيمانكار شركت تصميم گرفته بود از تانكر خریداري شده براي آب پاشي استفاده كند اما قبل 
از این كار از 2نفر از كارگران خواست كه وارد آن شــوند و تانكر را شست وشو كنند. داخل تانكر 
به صورت مشبك بود تا هنگام انتقال آب یا مواد نفتي توسط آن، كاميون حامل تانكر به دليل تكان 
خوردن مایع داخل آن واژگون نشود. یكي از كارگران به محض اینكه در دهانه تانكر قرار گرفت 
متوجه بوي تعفن شدیدي شد كه داخل آن را پر كرده بود. شدت بوي تعفن به حدي بود كه كارگر 
جوان تنها یكي دو دقيقه مي توانست وارد آن شود و با این حال وي چندین بار چراغ قوه به دست 
به داخل تانكر رفت تا اینكه با بقایاي 2جســد كه داخل تانكر بودند و اطرافشان پر بود از وسایل 
مختلف، روبه رو شد. او وحشت زده ماجرا را به پيمانكار شركت خبر داد و به این ترتيب مأموران 

پليس و تيمي از آتش نشانان راهي آنجا شدند.

زن و مرد تانكرخواب 
آتش نشانان براي دسترسي به اجساد اقدام به برش بدنه تانكر كردند و لحظاتي بعد با صحنه اي 
هولناک روبه رو شدند. از اجســادي كه داخل تانكر بود، چيزي جز اســكلت باقي نمانده بود و 
لباس هاي آنها نشان مي داد كه یكي از این افراد مرد و دیگري زن است. از سوي دیگر وسایل زیادي 
در كنار اجساد و داخل تانكر به چشم مي خورد كه نشان مي داد این زن و مرد شب در داخل تانكر 
مي خوابيدند و در آنجا مواد مصرف مي كردند. با این حال هنوز علت مرگ آنها معلوم نبود و كسي 

نمي دانست كه زن و مرد تانكرخواب دچار چه سرنوشتي شده اند. 

سفر مرد معتاد به سيرجان 
ماموران كه در داخل تانكر مقدار زیادي وسایل مربوط به قربانيان را به دست آورده بودند، در بررسي 
آنها به یك كارت عابربانك برخوردند كه ظاهرا متعلق به مرد جوان بود. با استفاده از اطالعات درج 
روي كارت، صاحب آن كه مرد جواني ساكن یكي از شهرهاي سيستان و بلوچستان بود شناسایي 
شد. مأموران با خانواده وي تماس گرفتند و معلوم شد كه این مرد معتاده بوده و سال98، پس از 
آنكه از سوي خانواده اش طرد شده بود براي پيدا كردن كار و ادامه زندگي راهي سيرجان شده بود. 
برادر این مرد جوان پس از حضور در اداره پليس سيرجان گفت: اعتياد برادرم باعث شده بود كه 
جایي در خانه مان نداشته باشد. براي همين هم بود كه راهي سيرجان شد و ما از سرنوشت وي 
بي خبر بودیم تا اینكه از اداره پليس تماس گرفتند و گفتند كه اسكلت او را در داخل یك تانكر پيدا 
كرده اند. هرچند اظهارات مرد جوان نشان مي داد كه یكي از اجساد پيدا شده داخل تانكر متعلق 
به برادر اوست، اما با این حال دستور آزمایش دي  ان اي صادر شده تا پس از قطعيت این فرضيه، 

بقایاي جسد قرباني تحویل خانواده اش شود.

زن معتاد
اما در ادامه بررسي ها هویت زني كه جسدش داخل تانكر پيدا شده بود نيز فاش و معلوم شد كه وي 
یكي از معتادان متجاهر بوده است. دادستان عمومي و انقالب سيرجان گفت: براساس پيگيري هاي 
تخصصي پليس آگاهي، هویت هر دو جسد شناسایي شده و مربوط به دو معتاد متجاهر است. 
قاضي محسن نيك ورز ادامه داد: براساس تحقيقات این افراد در زمستان99 فوت شده اند و فرضيه 
قتل در این پرونده منتفي شده است. به احتمال قوي این افراد به دليل مصرف مواد مخدر در داخل 
تانكر فوت كرده اند. وي گفت: با كشف این دو پيكر شــایعاتي در فضاي مجازي درباره استفاده 
طوالني از این تانكر براي آب شرب كارگران معدن مزبور مطرح شده كه همه این شایعات رد و 
اعالم مي شود كه براساس گفته مسئوالن یكي از شركت هاي پيمانكار گهرزمين، این تانكر قبال 
در یك مكان متروكه بوده و از آن استفاده نمي شده است و به تازگي براي آب پاشي محيط معدن 

خریداري شده كه قبل از استفاده از آن، اجساد كشف و ماجرا به پليس گزارش شده است.

5 نفر كه در جریان درگيري با نيروهــاي مرزباني، در مرز بانه یكي از ماموران را به 
شهادت رسانده بودند، یك روز پس از این جنایت دستگير شدند.

به گزارش همشهري، شامگاه چهارشنبه گروهي از مرزبانان هنگ مرزي بانه درحال 
گشــت زني در مناطق مرزي بودند كه متوجه تعدادي از قاچاقچيان شدند و به درگيري با آنان پرداختند. سرهنگ 
محمدعارف سپهری، سرپرست فرماندهی مرزبانی استان كردستان در این باره گفت: در اجرای تشدید اقدامات كنترلی 
و انسداد نوار مرز و مبارزه با قاچاقچيان، مرزبانان هنگ مرزی بانه پوشــش معابر و خالءهای مرزی را در دستور كار 

خود قرار دادند كه هنگام كنترل و پایش نوار مرزی با كاروان قاچاقچيان مواجه شدند و بالفاصله راه را بر آنان بستند.
وي ادامه داد: در این درگيری، ستوان سوم رشيد سپهوند با رشادت و مقتدرانه در برابر قاچاقچيان ایستادگی كرد و 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت كه با انتقال وی به بيمارستان صالح الدین ایوبی بانه، تالش كادر درمان و پزشكی برای 
این مرزبان غيور، موثر واقع نشد و به دليل شــدت جراحات وارده به شهادت رسيد. همچنين قاچاقچيان كه خود را 

در محاصره مي دیدند، با استفاده از تاریكی شب و پوشش كوهستانی منطقه به سمت خاک كشور مقابل فرار كردند.
به دنبال وقوع این حادثه، تالش ها براي شناســایي و دســتگيري عامالن این جنایت آغاز شد تا اینكه یك روز بعد 
5 قاچاقچی كه عامل به شهادت رساندن رشيد سپهوند در مرز بانه بودند دستگير شدند. سرپرست فرماندهی مرزبانی 
استان كردستان در این باره گفت: در پی درگيری مرزبانان هنگ مرزی بانه با قاچاقچيان در منطق گله سوره بانه كه 
منجر به شهادت این شهيد واالمقام شد، موضوع دستگيری عامالن شهادت به طور ویژه در دستور كار مرزبانان قرار 
گرفت. مرزبانان هنگ مرزی با هماهنگی مراجع قضایی در محل حاضر و در یك اقدام ضربتی و غافلگيرانه 5نفر  از 

عامالن شهادت ستوان سوم، رشيد سپهوند را دستگير كردند و تحقيقات در این باره ادامه دارد.
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وزیر ارشاد در نخستین برنامه تلویزیونی خود کوشید چهره ای متفاوت از خود عرضه کند

نه خبری از ابتذال هست و نه تعطیلی
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دولت سیزدهم، شامگاه پنجشنبه )11 شهریورماه( با 
حضور در برنامه »شهر فرنگ« شبکه خبر به اظهارنظر 
درباره موضوعات مختلف حوزه فرهنگ و هنر پرداخت. 
پیش از آنکه انتخاب اســماعیلی به عنوان وزیر ارشاد 
قطعی شــود و او از مجلس رأی اعتماد بگیرد، انتشار 
برنامه های پیشنهادی او در حوزه فرهنگ و هنر، با موجی 
از واکنش های نه چندان مثبت همراه شد و به این نگرانی 
دامن زد که با روی کار آمدن اسماعیلی، فضای فرهنگی، 
هنری و رسانه ای کشور به سمت بسته شدن میل خواهد 
کرد. اسماعیلی در گفت وگوی خود در برنامه شهر فرنگ 
تصویر منفی ای که از او ایجاد شده بود را شکست و خود 
را فردی عالقه مند به فرهنگ و هنر و طرفدار تعامل با 
فعاالن این عرصه نشان داد. در ادامه، بخش های مهم 

سخنان اسماعیلی در این برنامه آمده است.   

شائبهابتذالحوزهفرهنگوهنردرستنیست
محمدمهدی اســماعیلی درباره مســائل مطرح شده 
مبنی بر بیگانگی او با حــوزه فرهنگ گفت: »بنده یک 
سابقه 23 ســاله حضور در فضای فرهنگ و هنر دارم 
و طبیعتا با این حوزه بیگانه نیســتم و نگاه من اساسا 
غیرکارشناسی نیست، البته انتقاد و تنوع نگاه افراد به 
موضوعات را می پذیرم و تالش بنده و همکارانم بر این 
اســت که فضای گشادگی و انبســاط حوزه فرهنگ و 
هنر را تامین کنیم.« در برنامه 83 صفحه ای اسماعیلی 
برای تصدی وزارت ارشاد، آمده بود که در سال13۹۷، 
از ۷۷فیلم رصد و تحلیل شــده، 5۹فیلم مروج سبک 
زندگــی غیراســالمی-ایرانی و تخریب کننده انقالب 
اسالمی، 61فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 
50فیلم سیاه نما و ناامیدکننده، 60فیلم مروج وادادگی 
و تحقیر ملی، 55فیلم القاکننده واگرایی دینی و ملی 
و قانون گریزی و نمایــش ناکارآمدی نهاد ها بوده اند. او 
در مورد اینکه در حوزه فرهنگ دچار ابتذال هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: »حوزه فرهنگ و هنر پاک و مقدس 
است و شکی در آن نیست. در عصر جدید ما با یک هنر 
مدرن همانند سینما، تئاتر و ... روبه رو  هستیم اما در تاریخ 
ایرانی -اسالمی ما همیشه شاهد یک قدمت تاریخی در 
امر فرهنگ و هنر هستیم که کامال مقدس و پاک است. 
خوشــبختانه این تقدس و تبرک حوزه فرهنگ و هنر 
که در کشور ما وجود داشــته به حوزه فرهنگ مدرن 
هم تزریق شــده و البته ممکن اســت در این دوره در 
بخش هایی آســیب هایی وارده شده باشد که قابل حل 
است اما در مجموع نمی توان چنین شائبه ای را در مورد 
فرهنگ و هنر ایرانی تصور کرد.« جلب اعتماد هنرمندان 
بخش دیگر صحبت های وی بود: »هنر حاکمیت باید 
این باشد که اعتماد همه مردم را جلب کند و در حوزه 
فرهنگ این امر مضاعف اســت زیرا هنرمندان روحیه 
لطیفی دارند. بنده و همه همکارانم وظیفه داریم فضای 
اعتماد عمومی بین دولت و مــردم، به ویژه هنرمندان 
ایجاد کنیم.« درکل، اسماعیلی با این اظهارات کوشید 

رابطه خود با هنرمندان را بهبود بخشد.

دسترسیعادالنهبهفضایهنری
همین چند روز پیش بود که خبر تعطیلی رشته تئاتر 
برای هنرجو یان دختر هنرســتان سوره تهران به صدر 
اخبار آمد. ایــن خبر موجی از اعتراض هــا و نگرانی ها 
به این اقدام را سبب شــد. حاال باید دید صحبت های 
اسماعیلی درباره توسعه عادالنه فضای هنری در کشور 
می تواند تغییری در این تصمیم ایجاد کند. او در بخشی 
از سخنانش درباره دسترســی عادالنه به فضای هنری 
گفت: »برای نمونه در خصوص موضوع هنرستان ها و 

آموزش های هنری سعی داریم در هر استان و شهرستان 
یک هنرستان پسرانه و دخترانه داشته باشیم تا فضای 
رشد هنر فراهم شــود. در واقع هنرستان ها مخصوص 
تهران نیست و این امکان باید برای سایر استان ها هم 
فراهم شود، همچنین فضای اشــتغال نیز باید فراهم 
شود. ضمنا جشنواره های استانی را باید ایجاد کنیم تا 
امکان رشد کارهای هنری در حوزه  هنرهای نمایشی، 

سینمایی، موسیقی و ... شکل بگیرد.«
نگرانی بابت تعطیلی خانه های اصناف هنری از جمله 
دغدغه های فعاالن هنری از روی کارآمدن اسماعیلی 
بود. اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هرگونه تعطیلی 
اصناف و خانه های ســینما، تئاتر و موسیقی را رد کرد 
و گفت: »ما در برنامه پیشــنهادی یک بخش با عنوان 
گزارش وضعیت موجود و در بخــش دیگر برنامه های 
پیشنهادی را داشتیم و آن گزارش وضعیت موجود برای 
شفاف ســازی نمایندگان بود تا بدانند در چه وضعیتی 

قرار داریم و برنامه  ما برای آنها چه خواهد بود.«

چابکسازیارشادوبرقراریجشنوارهها
کیست که نداند وزارت ارشاد سازمانی عریض و طویل 
با بدنه ای سنگین و کم بازده است و سال هاست که نیاز 
به سبک شدن دارد. اما آیا این سبک شدن باعث بهبود 
عملکرد این وزارتخانه می شود یا صرفا به تعطیلی برخی 
بخش ها و درنتیجه حذف بودجــه و امکانات مرتبط با 
آنها می انجامد؟ اســماعیلی در مورد تغییر در ساختار 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی یا چابک سازی این 
وزارتخانه گفت: »در این راســتا بــا دوموضوع متضاد 
روبه رو هستیم، از یک سو اصحاب فرهنگ و هنر عالقه 
ندارند چیزی از ایــن وزارتخانه کم شــود و یک علقه 
ســازمانی دارند و این وزارتخانه را خانه خود می دانند، 
از طرف دیگر چابک   سازی در برخی بخش ها نیاز است 
اما ما نمی خواهیم حوزه قلمــرو را از بین ببریم، برخی 
از معاونت ها از نظر ســاختار و اهداف دچار تغییر شده 

اســت.« ورود به حوزه فناوری هــای دیجیتال یکی از 
برنامه های اسماعیلی است که باید صبر کرد و دید آیا 

ارتباطی به طرح صیانت از فضای مجازی دارد یا خیر. 
در سال های گذشــته، برخی جشــنواره ها همچون 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر همواره با این انتقاد 
روبه رور بوده اند که هزینه زیاد و دستاورد کمی دارند 
و باید تعطیل شــوند. اســماعیلی در این باره گفت: 
»جشنواره، فلسفه و ماهیتش این نیست که به خاطر 
هزینه بخواهیم با آن اینگونه برخورد کنیم، بسیاری از 
جشنواره ها محلی برای دیده شدن هنرمندان و رشد 
حوزه فرهنگ و هنر هســتند، بنده با این نظر مخالف 
هســتم، اینکه تغییرات یا ادغام هایی در جشنواره ها 
صورت بگیرد منطقی اســت اما تعطیلــی نخواهیم 
داشت، با تغییرات و ادغام ها اسراف مالی کم می شود 
اما در عین حال کارهای فرهنگی هنری به خوبی پیش 

می رود.«

آرایشتهاجمیدرحوزهرسانه
اسماعیلی با اشاره به اینکه سال ها در حوزه رسانه فعالیت 
کرده و کارشناس رسانه محسوب می شود گفت: »آرایش 
ما در حوزه رسانه منفعل است، وقتی هشتگ ها و ترندها 
را در رسانه ها می بینیم ضعف رسانه ای ما دیده می شود.

رهبر معظم انقالب در جلسه تنفیذ به آرایش رسانه ای 
اشــاره کردند و ما باید در این حــوزه آموزش و تربیت 
نیروی انسانی و استفاده از فناوری های نوین را در دستور 
کار قرار دهیم. درواقع آرایش رسانه ای ما باید از رویکرد 
پدافندی به رویکرد آفنــدی تغییر کند.« او همچنین، 
درباره سیاســت زدگی فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: 
»بخشــی از فرهنگ و هنر سیاست زده است. گاهی در 
انتخابات و فضاهای سیاسی شاهد این موضوع هستیم، 
اینکه گاهی حس می کنیم اســتفاده ابزاری از اهالی 
فرهنگ و هنر می شود خوب نیست زیرا اصحاب فرهنگ 

و هنر گرامی هستند و باید به آنها احترام گذاشت.« 

خداحافظ زورباي يوناني
 نخست وزیر یونان به مناسبت درگذشت میکیس تئودوراکیس، موسیقیدان برجسته و اسطوره 

مقاومت و مبارزه سیاسي علیه حکومت سرهنگ ها، 3روز عزاي عمومي اعالم کرد

 از ستایش بنینی
 تا پرسش طالبانی

روزهای اول ونیز هفتادوهشتم در یک نگاه

هفتادوهشتمین دوره جشنواره فیلم ونیز سرانجام در فضایی مملو از بیم و امید با فیلم 
»مادران موازی« افتتاح شد و در 2 روز بعدی  نیز فیلم های »دست خدا« و »اسپنسر« 
به عنوان یکی از مطرح ترین آثار حاضر در بخش اصلی و رقابتی این دوره از جشنواره 
اکران شدند. دیروز نیز فیلم »تل ماســه« به عنوان یکی از امیدهای اول کسب جایزه 
شیر طالیی جشنواره ونیز هفتاد وهشتم اکران شد. در مراسم افتتاحیه که بسیاری از 
بزرگان سینما و از جمله  سرجیو ماتارال ، رئیس جمهور ایتالیا نیز حضور داشت، بونگ 
جون هو، رئیس هیات داوران ونیز در سخنانی گفت ما همگی بر این باور هستیم که 
بحران ویروس کرونا به زودی مرتفع خواهد شد و سینما برای همیشه با ما خواهد ماند.

 سرنا روسی، بازیگر و خواننده ایتالیایی که میزبانی مراسم افتتاحیه را بر عهده داشت، 
سخنان خود را با اشاره به وضعیت افغانستان آغاز کرد و ضمن پرداختن به وضعیت زنان 
در افغانستان تحت تسلط طالبان گفت: در حال حاضر به فیلمسازان و هنرمندان افغان 
فکر می   کنم که کار و زندگی آنها در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است، می خواستم 
به این مسئله اشاره کنم که شما تنها نیستید.  قرار است به مسئله افغانستان و نیاز به 
اعطای پناهندگی به فیلمسازان و هنرمندان افغان در پنلی ویژه در هفتاد و هشتمین 
دوره جشنواره ونیز پرداخته شود. در مراسم افتتاحیه همچنین  روبرتو بنینی، بازیگر 
و کمدین مشهور ایتالیایی جایزه شیر طالیی یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد.   
 جین کمپیون  که در این دوره از جشنواره با فیلم »قدرت سگ« در بخش اصلی حضور 
دارد، وظیفه معرفی بنینی را به عهده گرفت و به آشنایی و سابقه دوستی خود با وی و 
همسرش اشاره کرد و بنینی را یک نابغه در عرصه کمدی توصیف کرد. او در ادامه درباره 
بنینی گفت: او در فیلم برنده جایزه اسکار »زندگی زیبا است« داستان کشتار آلمان نازی 

را بدل به یک کمدی سیاه و جاودانه کرد.

فیلمهاینمایشدادهشده
»مادران موازی«)Madres Paralelas(، در روز اول سپتامبر)10 شهریور(  به عنوان 
فیلم افتتاحیه هفتاد و هشــتمین دوره جشنواره ونیز در ســالن بزرگ کاخ سینما در 

جزیره »لیدوی ونیز« نمایش داده شد. در این فیلم  پنه لوپه کروز  در نقش شخصیت 
اصلی  خانیس  بازی می کند. او از جمله بازیگرانی اســت که پــس از ایفای نقش در 
فیلم های»المودوار« به شهرت جهانی رسیده است.  المودوار در فیلم »مادران موازی«، 
داســتان 2زن بارداری را روایت می کند که برای زایمان فرزندانشان به طور مشترک 
در یک اتاق بیمارستان بستری شده اند. یکی از این دو مادر به نام »خانیس« که زنی 
میانسال اســت، از بارداری احســاس ناراحتی نمی کند و از اینکه قرار است به زودی 
فرزندی به دنیا بیاورد، احساس شادی و شعف می کند، اما مادر دیگر »آنا« که قدری 

کم سن و سال تر است، احساس خوبی نسبت به بارداری ندارد.
  پائولو سورنتینو، فیلمساز ایتالیایی دومین حضور خود در جشنواره ونیز را با فیلم »دست 
خدا« تجربه می کند. این فیلم درباره  نوجوان 16 ساله ای است که در دهه 1۹80 و زمان 
عضویت مارادونا در تیم فوتبال ناپولی از طرفداران پرو پا قرص این تیم بوده است. »دست 
خدا« در واقع فیلمی شخصی است که دوران ســخت نوجوانی پائولو سورنتینو  را روایت 
می کند. در ژوئیه 2020  یکی از وکالی دیگــو مارادونا اعالم کرد که در تالش برای انجام 
اقدامی حقوقی علیه این فیلم به خاطر عنوان »دست خدا« اســت که به گل مارادونا به 
انگلیس در جام جهانی 1۹۹6 اشاره دارد.  نتفلیکس در آن زمان اعالم کرد که دست خدا 
فیلمی ورزشی درباره مارادونا نیست.  »اسپنسر« ســاخته  پابلو الرین   با بازی  کریستن 
استیوارت  نیز فیلمی است که به برهه ای حســاس از زندگی پرنسس دایانا که همچنان 
بخش های مهمی از زندگی و مرگ وی در هاله ای از ابهام اســت، می پردازد. در این فیلم 
وقایع تعطیالت کریسمس سالی روایت می شــود که در آن پرنسس دایانا تصمیم گرفت 
به ازدواج خود خاتمه دهد. فیلم »تل ماسه« که دیروز اکران شد نیز ساخته  دنیس ویلنوو  
با بازی  تیموتی شاالمت  و  زندایا  است. این فیلم در ژانر علمی – تخیلی  با اقتباس از کتاب 
پر فروشی به همین نام نوشته  فرانک هربرت  ساخته شده و در آن داستان مردی که در یک 
سیاره ظاهرا خالی از سکنه در حال انجام ماموریتی  دشوار و خطرناک است، روایت می شود. 

پروتکلهایکرونایی
جشنواره ونیز امسال به صورت فیزیکی در حال برگزاری است، اما مانند سال گذشته 
به منظور رعایت پروتکل های مربوط به دوران شــیوع کرونا، مسئوالن این جشنواره 
تدابیر ســختگیرانه ای را اتخاذ کرده اند؛ تدابیری که با مشارکت اداره گردشگری و 
شهرداری این شــهر اجرایی شده اند. در ســال جاری موانع بزرگی پیرامون مراحل 
برگزاری فرش قرمز وجود و به موجب آن دسترســی عموم به مراسم برگزاری فرش 
قرمز مسدود شده است. محدودیت های ویژه ای نیز برای تاکسی های آبی که مسافران 
را به مقصد ســاحل لیدو، جزیره محل برگزاری جشــنواره ونیز می رسانند، برقرار 
شده است. در محل اصلی برگزاری جشنواره 10 ایستگاه مخصوص تست کرونا، برای 
کارکنان و مدعوین و حاضران در جشنواره احداث شده است. همچنین در سالن های 
سینمای محل برگزاری جشنواره و تمامی اماکن سرپوشیده استفاده از ماسک الزامی 

شده است. 

فرحنازدبلشکی
خبرنگار

يوناني ها وي را بزرگ ترين موسيقيدان معاصر اين 
كشــور و يكي از بزرگ ترين مبارزاني مي دانند كه 
با مبارزات سياســي خود، در ساقط كردن حكومت 
سرهنگ ها در يونان نقشي محوري ايفا كرد. اهالي 
سينما نيز ميكيس تئودوراكيس را به خاطر ساخت 
موسيقي فيلم هاي »زوربا« و »سرپيكو« از بزرگ ترين 
نوابغ موسيقي حال حاضر دانسته اند. اين آهنگساز، 
فعال سياسي، نويسنده و انقالبي چپ گراي يوناني و 
سازنده بيش از هزار قطعه موسيقي در 96سالگي در 
شهر آتن درگذشت. دليل فوت وي، ايست قلبي - 
تنفسي اعالم شده است. »كرياكاس ميتسوكاكيس« 
به مناسبت درگذشت ميكيس تئودوراكيس 3روز 
عزاي عمومي در يونان اعالم كرده است. به گزارش 
نيويورك تايمز، ميكيــس تئودوراكيس در زمان 
كودتاي نظاميان در يونــان از مخالفان پرحرارت 
حكومت نظامي ها بر اين كشور بود كه اين را مي شد 
در رفتار و سخنان سياسي و لحن و اشعار و موسيقي 
وي در اين دوران به خوبي ديد و شــنيد. مخالفت 
ميكيس تئودوراكيس به عنوان يكي از برجسته ترين 
و مشهور ترين آهنگسازان در عرصه دنيا با حكومت 
نظاميان، سبب شد تا كودتاچيان وي را مدتي به زندان 

بيندازند و سپس او را از يونان تبعيد كنند.

زورباي يوناني، زد، حكومت نظامي و سرپيكو
شهرت ميكيس تئودوراكيس در زمينه آهنگسازي 
بيشتر به دليل ساخت موسيقي تعدادي از فيلم هاي 
مهم تاريخ سينما و به ويژه فيلم هاي مرتبط با وقايع 
تاريخي معاصر در يونان است؛ ازجمله اين فيلم ها، 
»زورباي يوناني«)1964( ساخته »مايكل كاكويانيس« 
است. در اين فيلم، شخصيتي كه نقش وي را آنتوني 
كوئين بازي كرده به وضــوح نمايانگر چكيده اي از 
تنوع و درهم ريختگي نژادي جامعه يوناني اســت. 
اين فيلم با اقتباس از كتابي به همين نام اثر »نيكوس 
كازانتاكيس« ساخته شده است. )مشهورترين ترجمه 
زورباي يوناني از آن محمد قاضي است.( »زد«)1969( 
به كارگرداني »كوستا گاوراس« ديگر فيلمي است كه 
تئودوراكيس براي آن موسيقي ساخته، »زد« فيلمي 
هجوآميز درباره كودتاي نظاميان در يونان اســت، 
»حكومت نظامي« به كارگرداني »كاستا گاوراس« با 
موضوع مبارزات و گروگانگيري چريك هاي چپ گرا 
نيز ديگر فيلمي است كه موسيقي آن را تئودوراكيس 
ساخته است. اين فيلم در زمان رياست جمهوري آلنده 
و در آستانه كودتاي پينوشه در شيلي فيلمبرداري 
شد. تعدادي از بازيگران شيليايي اين فيلم در جريان 
كودتاي پينوشــه به اعدام و تبعيد محكوم شدند و 
فيلم ترسناك، مهيج و جنايي »سرپيكو«)1973( به 
كارگرداني »سيدني لومت« و با بازي»آل پاچينو« در 

نقش پليس  مخفي 

كه در حال تحقيق روي فساد پليس نيويورك است نيز 
ازجمله فيلم هاي مطرح تاريخ سينماست كه موسيقي 

آن ساخته تئودوراكيس است.

مبارزه عليه كودتاچيان يوناني
در دوره حكومت نظاميان در يونان از سال هاي 1967 
تا 1974 تضادها در جامعه يونان افزايش يافته بود و 
حكومت نظامي طي اين دوران هزاران نفر از مخالفان 
سياسي خود را ســركوب كرد. از نظر مردم يونان 
ميكيس تئودوراكيس در ايــن زمان نماد و معياري 
براي مقاومت در برابر حكومت كودتاچيان محسوب 
مي شد. او درحالي كه به دليل ديدگاه هاي سياسي اش 
به زندان افتاده بود و سپس تبعيد شد، همچنان با 
موسيقي برانگيزاننده خود كه داراي لحني سياسي و 
شورشي بود در ذهن مردم به عنوان سازنده موسيقي 
تداعي گر آزادي هاي از دست رفته باقي ماند.  ميكيس 
تئودوراكيس در گفت وگوي خود با نيويورك تايمز در 
سال1970 گفته است: در طول زندگي خود همواره با 

دو صدا زيسته ام؛ صداي سياست و صداي موسيقي.

از مقاومت در جنگ جهاني دوم تا مبارزه با سرهنگ ها
در طول جنگ جهانــي دوم ميكيس تئودوراكيس 
به يك گروه از كمونيســت   هاي جوان پيوست كه 
درمورد اشغال يونان عليه نيروهاي فاشيست مبارزه 
مي كردند. پس از جنگ نيز مشخص شد كه نام وي در 
ميان فهرستي كه پليس از اعضاي كمونيست نيروهاي 
مقاومت تنظيم كرده بود، وجود داشته است. او سپس 
همراه تعداد ديگري از كمونيســت ها و چپ گرايان 
يوناني دستگير و به زنداني در جزيره »ماكرونيسس« 
فرستاده شد. او در اين جزيره به ورم ريه و سل مبتال 
شد. همچنين وي را شــكنجه و چندين بار اعدام 

ساختگي كردند.
پس از آزادي، تئودوراكيس در كنســرواتوارهاي 
موسيقي شهر آتن و پاريس درس خواند. او طي آن 
دوران تعدادي سمفوني، راپسودي و موسيقي باله 
و مارش هاي انقالبي نوشــت. او براي موسيقي خود 
اشعاري از شعراي يوناني كه بيشترشان چپ گرا و 
كمونيســت بودند، تنظيم كرد. زماني كه يونان در 
دوران جنگ سرد تبديل به زميني براي نبرد ميان 
شرق و غرب شده بود، او اســتالين را در اين زمينه 
مقصر ندانست و بر اين باور بود كه دخالت هاي »سيا« 
يونان را به محلي براي مناقشــه ميان شرق و غرب 

تبديل كرده است.
ترور »گرگوريس المبراكيس« فعال مشهور ضد جنگ 
بر تئودوراكيس بسيار تأثير گذاشت. او در تظاهراتي 
ضد جنگ در »تسالونيكي« يكي از شهرهاي يونان 
كشته شده بود. ترور وي اتفاقي تأثيرگذار در تاريخ 
معاصر يونان بود. اين واقعه در فيلم »زد« به ظرافت 
توسط »كوســتا گاوراس« به تصوير كشيده شده 
است. ترور »المبراكيس« كه توسط عوامل 
راست گرا به وقوع پيوسته بود، باعث 
بروز تظاهرات گسترده و بحران 

ملي در يونان شد.
ميكيس تئودوراكيس 
در اين دوره به 
يت  عضو
يــك 

سازمان چپ گراي جديد درآمد كه نام »المبراكيس« 
را بر خود داشت. اين سازمان بسياري از اعتراض ها در 
يونان را كليد زد و به تئودوراكيس در انتخابش به عنوان 

نماينده مجلس در سال1964 كمك كرد.
درحالي كه ناآرامي هاي سياسي و تالطم اقتصادي 
يونــان را در برگرفتــه بود، ســرهنگ »جورج 
پاپادوپولوس« در راس يك كودتا در اين كشــور به 
قدرت رسيد. او پس از به قدرت رسيدن، آزادي هاي 
مدني را به حالت تعليق درآورد و دســتور تشكيل 
دادگاه هاي ويژه را صادر كرد. در اين دوران، هزاران 

مخالف سياسي به زندان محكوم يا تبعيد شدند.
ميكيس تئودوراكيس كه به تازگي با »فيدل كاسترو« 
رهبر كوبا ديدار كرده بود، مخفي شد. حكم دستگيري 
وي صادر شد و دادگاهي نظامي تئودوراكيس را غيابي 
به 5 ماه زندان محكوم كرد. متعاقب آن دستور منع 
خريد و فروش و حتي گوش فرادادن به آهنگ هاي 
تئودوراكيس صادر شد. چند ماه بعد او دستگير شد 
و در زمان حبس به ساخت موسيقي در سلول زندان 
ادامه داد. براساس گزارش ها، تئودوراكيس در ماه هاي 
پاياني حبس، در وضعيتي بسيار نامناسب قرار داشت 
و در آن زمان گزارش هايي مبني بر اينكه او در زندان 

خون باال آورده است، منتشر شد.

درخواست بزرگان براي آزادي تئودوراكيس
پس از انتشار خبر دستگيري تئودوراكيس در عرصه 
بين الملل، لئونارد برنشتين، آرتور ميلر، هري بالفونته،  
ديميتري شوستاكوويچ، آهنگساز مشهور آزادي 

ميكيس تئودوراكيس از زندان  را خواستار شدند.
تئودوراكيس پس از آزادي از زندان و به دنبال آن تبعيد 
از يونان، در خارج از كشور كنسرت هاي بسياري برگزار 
كرد و طي آنها، دوران حكومت استبدادي نظاميان در 
يونان را براي مردم جهان يادآور شد. او همچنين در 
اين زمان ارتباطات وسيعي با تعداد زيادي از رهبران 
دنيا برقرار كرد. او در اين دوران با جمال عبدالناصر، 
رئيس جمهور مصر، مارشــال تيتو، رئيس جمهور 
يوگسالوي، ياســر عرفات، از رهبران فلسطيني، 
فرانسو ميتران، رئيس جمهور فرانسه، اوالف پالمه، 
نخست وزير چپ گراي سوئد و ويلي برانت، صدراعظم 
آلمان غربي مالقات و از آنها درخواست كرد در مخالفت 
با حكومت ســرهنگ ها در يونان به وي بپيوندند. 
او با پابلو نرودا، شاعر مشهور و ســالوادور آلنده، 
رئيس جمهور چپ گراي شيلي نيز در زمان ساخت 
فيلم »حكومت نظامي« در شيلي مالقات كرده بود. او 
بعدها براي كتاب »آواز عمومي« از كتاب هاي شعر پابلو 

نرودا قطعاتي از موسيقي تنظيم كرد.
ارتباط ها و لحن سياسي  وي در ساقط كردن حكومت 
نظاميان در يونان در ســال1974 بسيار مؤثر بود. 
در نتيجه ســقوط نظاميان در يونان، قانون اساسي 
جديدي تدوين شد و اين كشور توانست به عضويت 
جامعه اقتصادي اروپا كه بعدها اتحاديه اروپا نام گرفت، 
درآيد. ميكيس تئودوراكيس، به عنوان برجسته ترين 
موسيقيدان يوناني ســمفوني ها، اوپراها، باله ها، 
موسيقي هاي فيلم و موسيقي هاي زيادي براي اجرا 
در صحنه نوشت. او همچنين چندين آهنگ به صورت 

»مارش« براي تظاهرات اعتراضي تنظيم كرد.
تئودوراكيس ســرودهايي براي گروه هاي مقاومت 
زمان جنگ جهاني دوم و همچنين اشعاري با لحن 
چپ گرايانه براي كارگران و مردم تحت ظلم به نگارش 
درآورده بود. يكي از آثار موسيقي سياسي برجسته 
ميكيس تئودوراكيس، »سه گانه مائوتاوسن« بود كه نام 
آن از يكي از اردوگاه هاي نازي در زمان جنگ جهاني 
دوم برگرفته شده بود. اين اثر، زيباترين اثر موسيقايي 
درباره كشتار آلمان نازي در جريان جنگ جهاني دوم 

توصيف شده است. 
از ديگر كارهاي مشهور تئودوراكيس ساخت سرود 
ملي فلسطين به سفارش ياسرعرفات براساس شعري 

از محمود درويش است.

آرشنهاوندي
خبرنگار

   نگاه هاي فرهنگی هنری وزير ارشاد جديد
موسیقیبخشیازسبکزندگیهمهماست،اغلبدرماشینگوشمیکنموحتیچندیپیشبهدنبالیکموسیقی

نوستالژیکازاستادقرهباغیبودمکهبهسختیآنراپیداکردم.البتهخوانندههایجوانمانیزبسیارتواناوخالقهستند.
منفیلمزیادمیبینمچوندرصداوسیماهممدیرکلنظارتبودمبسیارفیلمنگاهمیکردم.البتهسینمابهخاطراپیدمی
کرونابامحدودیتهاوتعطیلیهاییهمراهبودوسعیکردمدراینشرایطسختازطریقپلتفرمهافیلمببینموآخرینفیلم
سینماییکهدیدمفیلمآقایمجیدمجیدیبود.البتهبههمراهفرزندخودانیمیشنهمنگاهمیکنمویکیازبرنامههایمادر

حوزهپویانماییاستوبهدنبالتقویتوحمایتازاینحوزههستیم.
آخرینکتاببندههفتهپیشبرایچاپآمادهشــدوباکمکمجموعههمکارانمدرچاپدانشگاهتهرانکارپیشرفته
است،بهحوزهشعرنیزعالقهمندهستموحتیعمویبندهیکیازشاعرانبرجستهمنطقهماستوتندیسایشاندرمیدان

شهرنصبشدهاست.
ایشان]علینصیریان[یکیازشخصیتهایبرجستههنرکشورماهستند.ایشانتنهابازماندهازنسلاساتیدیهمچون
جمشیدمشایخی،عزتاهللانتظامی،داوودرشیدیومحمدعلیکشاورزهستندکهبایدازحضورشانبیشتربهرهببریمکه

متاسفانهکروناامکاندیدارحضوریباایشانرامحققنکرد.
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   4 انگیزه ترکیه برای حضور در 
افغانستان

اهرم فشار جدید مقابل آمریکا و اروپا: 
یکی از اهداف اصلی سیاســت خارجی 1

ترکیه طی سال های گذشته، دستیابی به اهرم های 
فشــار جدید نســبت به متحدان غربی خود و 
استقالل بیشتر در دیپلماسی بوده است؛ روندی که 
به طور مشــخص بعد از کودتای ناکام سال2016  
تشدید شده است. خرید سامانه پدافندی اس-

400 از روســیه و افزایش نقش آفرینی نظامی در 
قفقاز و شمال آفریقا را می توان بخشی از تالش های 
آنکارا برای استقالل بیشتر از متحدان غربی به 
شــمار آورد. در ایــن میان، حضــور در آینده 
افغانستان و تامین منافع اقتصادی و امنیتی غرب 
)مقابل چین، روســیه و ایران( می تواند موقعیت 

بسیار ویژه ای در اختیار ترکیه قرار دهد.
سرمایه گذاری در روابط استراتژیک با 

قدرت نوظهور آسیای میانه: ترکیه طی 2
سال های گذشته موفق شده خود را به عنوان یکی 
از مهم ترین پایگاه های جریانات اسالم گرای اهل 
سنت در منطقه معرفی کند. بر این اساس پیروزی 
گروه هایی نظیر اخوان المسلمین در مصر فرصتی 
استراتژیک برای افزایش نفوذ و منافع ترکیه در 
جهان عرب به شمار می آمد؛ فرصتی که البته بی 
نتیجه ماند. حاال هم ترکیه بدون شــک تالش 
می کند از طریق برقراری ارتباط با گروه طالبان، به 
فرصت های ویژه ای در فرآیند بازسازی افغانستان 
و کریدورهای تجاری مرتبط با این کشور دست پیدا 
کند. این تالش ها به مثابه سرمایه گذاری بلندمدت 
برای منافع اقتصادی و امنیتی ترکیه در آسیای 
میانه و مشخصا در ارتباط با طالبان به عنوان بازیگر 

نوظهور منطقه خواهد بود. 
نفوذ منطقه ای در خدمت کریدور الجورد: 

تمایل ترکیه به توسعه نفوذ منطقه ای این 3
کشور طی ســال های اخیر بر هیچ کس پوشیده 
نیست؛ تمایلی که از ابزارهای قدرت نرم همچون 
فعالیت های فرهنگی در جهان عرب و کشورهای 
ترک زبان و همچنین قدرت سخت نظامي بهره 
برده است؛ از عملیات های نظامی در عراق، سوریه 
و لیبی گرفته تا حمایت از ارتش آذربایجان در نبرد 
قره باغ. در این زمینه دولت اردوغان کریدوری 
تجاری موسم به الجورد را طراحی کرده که با عبور 
از افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان 
به مرزهای ترکیه می رسد. این کریدور عمال منافع 
کشورهای چین، روسیه و ایران را نادیده می گیرد. 
بدون شــک افزایش نفوذ ترکیه در افغانستان و 
آســیای میانه به اجرای طرح این کریدور کمک 

خواهد کرد. 
نگرانی از بحران پناهنــدگان: پرونده 

افغانســتان در کنار منافع احتمالی، 4
تهدیدهای بزرگی را نیز برای اقتصاد و امنیت ترکیه 
به همراه دارد. بدون شک مهم ترین این تهدیدها 
به سرازیر شدن موج جدیدی از آوارگان افغان، از 
طریق مرزهای شرقی ایران به سوی ترکیه مرتبط 
است. این در حالی است که دولت ترکیه و حزب 
عدالت و توســعه به دلیل میزبانی گســترده از 
آوارگان سوریه ای طی سال های گذشته در معرض 
حمالت سیاسی شدیدی از سوی رقبای داخلی 
خود قرار دارد. بر این اساس می توان گفت یکی از 
انگیزه های اصلی دولت اردوغان برای افزایش نفوذ 
و نقش آفرینی در پرونده افغانستان، جلوگیری از 
حرکت گسترده آوارگان این کشور به سوی ترکیه 

در دوران حاکمیت طالبان است.  

كيوسك

 با خروج كامل آمریکا و 
ائتالف ناتو از افغانستان، گزارش1

بار دیگر همه نگاه ها به 
فرودگاه كابل معطوف شــده است؛ 
پایگاهی اســتراتژیك كه شاید طی 
سال های آینده به دروازه نفوذ تركيه 
در افغانستان و حتی آســيای ميانه 
تبدیــل شــود. اگرچه طالبــان در 
هفته هــای گذشــته بــه صراحت با 
هرگونه حضــور نيروهای خارجی )از 
جمله كشــور مســلمان و تركيه( در 
خاک افغانستان مخالفت كرده، اما با 
توجه به موقعيت ویژه فرودگاه كابل 
بــرای ثبــات سياســی و اقتصادی 
افغانستان به ســادگی نمی توان این 
پرونده را مختومه به شــمار آورد. در 
این زمينه كافی است بدانيم بر اساس 
ارزیابی های ســازمان ملل، دست كم 
18ميليــون شــهروند افغانســتانی 
)معادل بيش از نيمی از جمعيت این 
كشور( به كمك های غذایی و دارویی 
بين المللی برای ادامــه زندگی خود 
نيازمندند؛ كمك هایی كه بخش عمده 
آن تنها از طریق فــرودگاه كابل وارد 
افغانســتان می شــود. به این ترتيب 
طالبان در ســایه عدم دسترســی به 
توانایی هــا و امکانات فنــی الزم به 

ســادگی نمی تواند با درخواست های 
كشــوری نظير تركيه برای كمك به 

اداره فرودگاه كابل مخالفت كند. 
تركيه دارنده دومين ارتش بزرگ عضو 
ناتو، از ابتداي جنگ افغانستان، ائتالف 
آمریــکا را همراهی كرد. این كشــور 
ظرف سال های2002الی2003  بيش 
از 2هزار نيروی نظامی به افغانســتان 
اعزام كرد. با ایــن وجود بخش عمده 
ماموریت های نظاميان تركيه مربوط 
به تامين خدمات لجستيك و آموزش 
نيروهای افغانستانی بود؛ به گونه ای كه 
هرگــز وارد عمليات های جنگی عليه 
طالبان نشد. در این ميان، مهم ترین 
بخش از خدمــات نظاميان تركيه در 
فرودگاه كابل متمركز بود؛ خدماتی كه 
به تدریج از سال2005 توسعه یافته و 
به اداره و تامين امنيت كامل فرودگاه 
تا سال2020 تبدیل شد. طی 4سال 
گذشته و همزمان با علنی شدن برنامه 
آمریکا برای خروج از افغانســتان، به 
تدریج زمزمه هایی از ســوی مقامات 
ارشد دولت تركيه مبنی بر برنامه این 
كشور برای حضور پر رنگ تر در آینده 
افغانستان شنيده شــد. تالش تركيه 
برای ميزبانی از مذاكرات صلح ميان 
طالبان و دولت اشرف غنی را می توان 
یکی از مهم ترین نشانه های سياست 
این كشور برای افزایش نفوذ در كابل 
به شــمار آورد؛ تالش هایی كه البته 

با خودداری از ســفر هيات طالبان به 
استانبول بی نتيجه ماند. 

تمام اینها در حالی است كه قدرت های 
غربی نيز از برنامه آنــکارا برای آینده 
افغانســتان حمایت می كنند؛ برای 
مثــال ینس اســتولتنبرگ، دبيركل 
پيمان ناتــو، نقش تركيــه در آینده 
افغانستان را »كليدی« توصيف كرده 
و یــا وزرای خارجه آمریــکا و آلمان 
از باقی مانــدن نيروهــای تركيه در 

فرودگاه كابل استقبال كرده اند. 
نشــریه فارین پاليســی در این باره 
می نویســد: بســياری از قدرت های 
غربــی تصــور می كننــد تركيه به 
عنوان كشــوری با اكثریت مسلمان، 
ظرفيت های باالتری بــرای تعامل با 
طالبــان و باقی مانــدن در معادالت 
داخلی افغانســتان دارد. البته مواضع 
طالبان تاكنون درباره حضور نيروهای 
خارجی، حتی از سوی كشور مسلمانی 
همچون تركيه كامال قاطع و شــفاف 
بوده است. سهيل شاهين، سخنگوی 
گروه طالبــان در این باره به شــبکه 
بی بی سی می گوید: ما خواهان روابط 
خوب و برادرانه با كشور تركيه هستيم، 
اما پس از پایان اشغال خاک افغانستان 
توســط ائتالف، جایی برای نيروهای 
خارجی در این كشور تحت عناوینی 
نظير آموزش، خدمات، مستشــار و... 

وجود نخواهد داشت. 

در پی این اظهارات، بــه تدریج لحن 
و لهجه مقامات تركيه نيز نســبت به 
مسائل افغانســتان تغيير كرده است؛ 
برای مثال رجب طيــب اردوغان كه 
به صراحت از برنامه كشــورش برای 
اداره فرودگاه كابل ســخن می گفت 
هفته گذشــته اعالم كــرد تنها یك 
گروه فنــی با تعــدادی محــدود از 
كارشناســان تركيه ای در كابل باقی 
مانده اند. با این حال اميدهای تركيه 
و شــاید حتی غرب بــرای حضور در 
افغانستان هنوز از بين نرفته است. در 
این زمينه باید توجه داشــت قطر، به 
عنوان نزدیك ترین كشــور منطقه به 
گروه طالبان كه از تنها دفتر سياسی 
برون مرزی این گروه ميزبانی می كند 
نيز از باقی ماندن نيروهای تركيه در 
فرودگاه كابل اســتقبال كرده است. 
بر اســاس گزارش روزنامــه حریت، 
تماس ها و رایزنی هــای دولت تركيه 
با طالبــان از طریق 3 كانــال به طور 
فشرده در جریان است: دفتر سياسی 
در دوحه، شاخه نظامی در پاكستان 
و گفت وگوهای مســتقيم ســازمان 
اطالعات تركيه بــا نمایندگان گروه 
طالبان. روزنامه حریــت پيش بينی 
كرده تركيه در آینــده ای نه چندان 
دور موفق شود نقشی هرچند محدود 
برای حضور خود در افغانستان در عصر 

طالبان تعریف كند.  

با وجود مخالفت اوليه طالبان، تركيه همچنان به دنبال 
باقی ماندن در فرودگاه كابل و نقش آفرینی در معادالت 

آینده افغانستان است

 ترکیه به دنبال جای پا
در افغانستان

دیوان عالي آمریکا به لغو قانون جدید تگزاس 
براي ممنوعیت ســقط جنین رأي نداد. این 
قانون اصطالحا »قانون ضربان قلب« خوانده 
مي شود و ســقط جنین را از زماني که طپش 
قلب جنین آغاز شود ممنوع مي کند. مخالفان 
این قانون مي گویند زنان در این مرحله هنوز 
نمي دانند که باردار هســتند، بنابراین باید 
مجوز سقط جنین صادر شود. قضات دیوان با 
اکثریت 5رأي در برابر 4راي، این درخواست 

را رد کردند.

هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[

خطر لیبرال هاي چپ گرا

 ادامه ممنوعیت سقط جنین
در تگزاس

مجله اکونومیســت در گزارش اصلي خود به 
آسیب شناسي لیبرالیسم در غرب به خصوص 
آمریکا پرداخته و نوشــته کــه لیبرال هاي 
کالســیک باید متوجه خطــر لیبرال هاي 
چپ گرا باشند. اکونومیســت نوشته که در 
دنیاي چندپاره امــروز، همچنان ارزش هاي 
فردي، بازار آزاد و حکومت هاي محدود است 
که مي تواند نجات دهنده باشــد. این مجله از 
لیبرال ها خواسته از ارزش هاي خود در مقابل 

چپ ها و راست ها دفاع کنند.

جهان نما

 »آیدا«؛ توفان خشمگین
شمال شرق آمریکا

مرگ و ویراني، بخش هاي زیادي از آمریکا را ماتم زده كرده 
و واقعيت وحشتناک تغييرات اقليمي را به صورت مردم و 

دولت این كشور كوبانده است 

آمریکا، در یك هفته گذشــته جوالنگاه توفان اقيانوسي آیدا و 
سيل هاي برق آسا بوده اســت. ده ها نفر در این بالیاي طبيعي 

جان خود را از دست داده اند.
به گزارش بي بي سي، گســتردگي و دربرگيرندگي و شدت این 
پدیده هاي جوي بار دیگر در آمریکا بحث تغييرات اقليمي و لزوم 
مقابله با آن را پيش كشــيده و جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا 
گفته اســت كه براي مقابله با پيامدهای تغييرات اقليمي باید 
سرمایه گذاري زیادي انجام شود. سي ان ان تعداد نهایي قربانيان 

اتفاق هاي اخير را 46نفر اعالم كرده است.
توفان اقيانوسي آیدا یکشنبه هفته گذشته به لوئيزیانا زد و برق 
شــهر نيواورلئان را قطع كرد و چندین كشته به جا گذاشت. از 
ميانه هفته پيش مركز ملي توفان هاي اقيانوسي آمریکا درباره 
وقوع سيل هاي برق آساي مرگبار هشدار داده بود. باران شدید 
و سيل هایي كه درباره آنها هشــدار داده شده بود، انتهاي هفته 
گذشته به شمال شرق آمریکا رسيد و انتهاي پنجشنبه فرماندار 
نيوجرسي اعالم كرد كه 23نفر در این رابطه جان خود را از دست 
داده اند. بيشتر این قربانيان بعد از آن جانشان را از دست دادند 

كه آب خودروهاي آنها را با خود برد.
در نيویورک، جایي كــه ورود آب به تونل هــاي مترو مناظري 
آخرالزماني ایجاد كرده، پليس از مرگ 13نفر خبر داده اســت. 
تعدادي دیگر هم در پنســيلوانيا و كانکتيــکات جان خود را از 
دست داده اند. بيل ده بالزیو، شهردار نيویورک كه هفته پيش در 
این شهر وضعيت اضطراري اعالم كرده بود، گفته توفان و سيل 
شهر را غافلگير كرده است. شهردار نيویورک گفته كه فقط در 
چهارشنبه، حدود 15سانتي متر باران باریده است. سيل در این 
شهر اتوبان ها را فراگرفت، وارد مترو شد و دست كم 17قطار را 
زمينگير كرد. تمامي مسافران البته به سالمت تخليه شده اند. در 
برخي اتوبان ها، هزاران نفر ساعت ها در محاصره سيل بودند و از 

ترس جانشان، روي سقف خودروهایشان رفته بودند.

شوک ویراني ها و تعداد قربانيان، مردم را با واقعيت هاي جدیدي 
در نيویورک آشنا كرده است. ده بالزیو دیروز گفت كه تعداد و 
شدت توفان ها در آمریکا در حال افزایش است و آمریکا باید براي 

سازگاري با شرایط جدید آماده شود.
به گزارش ســي ان ان، كاخ ســفيد پنجشــنبه اعــالم كرد كه 
رئيس جمهور آمریکا با اعالم وضعيت فوق العاده براي نيویورک 
و نيوجرسي به خاطر شــرایط آنها موافقت كرده و به درخواست 
فرمانداران آنها، نيروهاي فدرال را براي كمك به مردم به مناطق 
بحران زده فرستاده است. با اعالم وضعيت اضطراري فدرال در 
این ایاالت، نيویورک و نيوجرســي قادر خواهند بود تا از منابع 
مالي فدرال براي كمك به تالش هاي امــدادي براي كمك به 

بازگشت مردم به زندگي عادي استفاده كنند.
تا عصر دیروز، همچنان خطر ســيل 20ميليــون نفر را تهدید 
مي كرد و هشدار سيل شــامل حال آنها مي شد. كتي هوكول، 
فرماندار نيویورک گفته كه باید در مــورد كوتاهي مقامات در 
مورد انجام اقدامات پيشــگيرانه براي نجات جان مردم تحقيق 
شــود. با این حال او گفته اســت كه بخشــي از ماجرا، فراتر از 
كوتاهي مقامات و نهادهاي مربوطه است و مستقيما به تغييرات 
اقليمي ربط دارد؛ »ما گزینه دیگري نداریم. آینده ترسناكي كه 
از آن صحبت مي كردیم، آن آینده، همين حاالي ماســت. آن 
آینده در حال وقوع است و در حال از دســت دادن عزیزانمان 
و دارایي هایمان هســتيم. ما نمي توانيم به همين مســير ادامه 

بدهيم.«
به گزارش بي بي سي، اثر تغييرات اقليمي بر تعدد توفان ها هنوز 
نامشخص است، اما هرچه سطح دریاها باالتر برود، هواي باالي 
دریاها و اقيانوس ها گرم تر مي شــود و انرژي بيشــتري فراهم 
مي كند و در نتيجه توفان هاي اقيانوسي بيشتر و شدیدتر شکل 
مي گيرند. بروز توفان ها هم باعث مي شود كه بارش باران بيشتر 

شود و سيل هاي بيشتري راه بيفتد.
جهان همين حاال 1.2درجه سانتي گراد از زمان پيش از شروع 
انقالب صنعتي گرم تر شده و دماي آن در حال باال رفتن است؛ 
مگر اینکه دولت هاي سراسر دنيا، تصميماتي جدي در این باره 

بگيرند و انتشار آالینده ها را تا حد چشمگيري كاهش بدهند.
در نيویورک به راه افتادن ســيل هاي وحشــتناک در شهر و 
تونل هاي مترو بــراي دومين بار در چند هفتــه اخير، باعث 
شــده   مردم از مدیریت بحران در این شــهر گله مند باشند. 
در چنين شرایطي اســت كه بایدن از لزوم مقابله با تغييرات 
اقليمي صحبت كرده اســت. او گفته كه مقابله با ویراني هایي 
كه تغييرات اقليمي بر آمریکا تحميل مي كند، مســئله مرگ 

و زندگي است.
رئيس جمهور آمریکا گفته است كه ســيل بي سابقه در منطقه 
و همينطــور ویراني هاي توفان اقيانوســي آیدا بــه لوئيزیانا و 
مي سي سي پي و آتش ســوزي جنگل ها در غرب نشانه دیگري 
از این اســت كه بحران اقليمي فرارسيده اســت. او گفته كه از 
كنگره خواهد خواست تا روي طرح دولتش كه سرمایه گذاري در 

زیرساخت ها را باال خواهد برد، كار كند.
بایدن گفته است: »ویراني همه جاست. رسيدگي به آن مسئله 
مرگ و زندگي است و ما همه در این راه با هم هستيم. تغييرات 
اقليمي و پيامدهــاي آن یکي از بزرگ تریــن چالش هاي عصر 

ماست.«

شيوع گسترده گونه هاي تازه كرونا در 
قطب هاي اقتصادي شرق آسيا موجب گزارش2

شده تا بازار تجارت جهاني كه بعد از 
مدت ها ركود، از ابتداي تابستان امسال رنگ رونق 
به  خود گرفته بود، دوباره رو به افول بگذارد. كاهش 
چشــمگير صادرات تایــوان، توليدكننده اصلي 
تراشه هاي كامپيوتري مورد اســتفاده در صنعت 
خودرو و گوشــي هاي موبایل، همزمان با تعطيلي 
موقت بنادر چين و اعمال قرنطينه در اســتراليا و 
ژاپن، افت سطح تجارت جهاني را به دنبال داشته 

است.
بررســي هاي جدید در اروپا و آمریکا حاكي است 
كه وضعيت اقتصاد كشــورهاي توســعه یافته كه 
در ماه هاي اخيــر رو به بهبود گذاشــته بود، حاال 

دوباره روند نزولي گرفته است. 
با اینکه برخي كارشناســان 
اميدوارند موانع توليد نهایتا 
تا پایان ســال جاري ميالدي 
برطرف شود، اما گروهي دیگر 
هشدار مي دهند كه آمار پایين 
واكسيناســيون و گسترش 
شــيوع گونه هاي تازه كرونا 
در برخي كشــورهاي جهان، 
رشــد توليد و صادرات را در 
سال2022 نيز با مانع جدي 

روبه رو خواهد كرد.

چالش حمل ونقل
روزنامه گاردین در گزارشي 
نوشته كه پيش بيني مي شود 

ركود تجــارت جهاني بــا توجه بــه تعطيلي هاي 
گســترده در بنادر آســيا ادامه دارد. این موضوع 
افزایش چشــمگير هزینه هاي حمل ونقل كاال را با 
توجه به متوقف شدن كانتينرها در طي هفته هاي 
گذشــته به دنبال داشته اســت. كمبود كانتينر با 
توجه به تقاضاي زیاد در بازارهاي جهاني از یك سو 

و افزایش شــيوع كرونا در منطقه شــرق آسيا از 
ســوی دیگر به یك مشــکل جدي تبدیل شــده 
است. در خيلي از كشورهاي آســيایي، این روزها 
صادركننــدگان در تکاپوي یافتــن كانتينر براي 

بارگيري كاالهایشان هستند.
تعطيلي چندهفتــه اي بنادر چيــن ازجمله بندر 
نينگبو، ســومين بندر تجاري بزرگ جهان، طي 
تابستان امســال به دنبال شــيوع موج تازه كرونا، 
همچنان حمل ونقــل كاالها را با مشــکل روبه رو 
كرده و افزایش هزینه ها را به دنبال داشته است. با 
اینکه فعاليت این بندر حدود 10روز پيش دوباره 
از سرگرفته شد، پيش بيني مي شود حتي اگر این 
تعطيلي ها در ماه ها و هفته هاي آینده تکرار نشود، 
باز هم روند افزایشــي قيمت ها ادامه داشته باشد. 
كارشناســان مي گویند صنعت حمل ونقل جهان 
به خاطر بازگشــایي كســب و كارها در كشورهاي 
مختلف با افزایش بي سابقه تقاضاي كاال و خدمات 
چنيــن  در  روبه روســت. 
شرایطي، این خطر وجود دارد 
كه بحــران جابه جایي مواد 
غذایي و تجهيزات الکترونيکي 
مانند ســال گذشــته دوباره 
تکرار شود. همه گيري كرونا 
پارسال نيز صنعت حمل ونقل 
دریایــي جهــان را زمينگير 
كرده بود و حــدود 200هزار 
نفــر از كاركنــان این بخش 
به دليل بسته شــدن بنادر و 
لغو پروازهــا، ماه ها روي آب 

سرگردان بودند.

تجارت چین
صادرات و واردات چين در  ماه 
ژوئن امسال )اواســط خرداد تا اواسط تير( با رشد 
چشمگيري همراه بود كه دورنماي اميدواركننده اي 
را براي رشــد اقتصــادي جهان تصویــر مي كرد. 
صــادرات این كشــور كه همــواره در یك ســال 
گذشته روند صعودي داشــته در این ماه با جهش 
32درصدي به 281ميليارد دالر رسيد. واردات نيز 

رشد 36.7درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه 
كرد و تا 230ميليارد دالر افزایش یافت. همچنين 
مازاد تجاري چين در  ماه ششم سال جاري ميالدي 
نسبت به ماه قبل از آن بيشتر شد و به 51.5ميليارد 

دالر رسيد.
صادرات دومين اقتصــاد بزرگ جهــان در نيمه 
نخست سال جاري ميالدي با 38.6درصد افزایش، 
رقم 1.5تریليــون دالر را ثبت كــرد. واردات نيز 
در این مــدت 1.3تریليون دالر بود كــه با صعود 
36درصدي همراه بوده اســت. این آمارها حاكي 
از رشد تجاري 22.8درصدي چين نسبت به نيمه 
نخست سال2019 و دوره پيش از شيوع كروناست.

رونق صادرات پکن، نتيجه كاهش محدودیت هاي 
كرونا و افزایش مصرف در بســياري از كشورهاي 
جهان طي ماه هاي گذشــته بود. اوایل تابســتان 
امســال، صادرات كاالهاي چيني بــه ژاپن و اروپا 

به ترتيب 26 و 27درصد رشد داشت. این ميزان در 
مورد انگليس 9درصد و در مورد آمریکا 18درصد 
بود. در نتيجه، این اميد ایجاد شــده بود شاخص 
سهام كه در بازارهاي مالي جهان تحت تأثير شيوع 
گونه دلتا افت پيدا كرده بود، در ماه هاي بعدي به 
لطف این گشایش اقتصادي، تقویت شود. اما شيوع 
گونه هاي تازه كرونا و محدودیت توليد و صادرات، 
پيش بيني ها براي رونق در ماه هاي پایاني سال را با 

تردید روبه رو كرده است.

از تایوان تا استرالیا
رشد ساالنه صادرات تایوان در سال گذشته ميالدي 
70درصد بود، اما پيش بيني مي شــود امســال به 
20درصد برسد. یکي از عواقب محدودیت تجارت 
در این كشــور، ادامه بحران كمبود تراشــه هاي 
نيمه هادي، از ابزارهاي كليدي توليد خودرو است. 

تایــوان در توليدات نيمه هادي هــاي جهان نقش 
غيرقابل انــکاري دارد و كاهش صادرات طي 7 ماه 
گذشته یعني در دوره اي كه این كشور درگير شيوع 
كرونا و قرنطينه بوده، مي تواند زنگ هشداري براي 
وقفه بيشتر در بازار تجارت جهاني در ماه هاي آینده 
باشد. پيش بيني مي شود ظرفيت توليد خودرو در 
ماه هاي آینده كاهش چشمگيري پيدا كند. برخي 
شركت هاي خودروسازي اعالم كرده اند كه ممکن 
است عرضه دوباره برخي مدل ها بيش از 6 ماه زمان 
ببرد. ژاپن نيز به دنبال افزایش آمار ابتال به كرونا در 
هفته هاي گذشته، وضعيت اضطراري و قرنطينه را 
در برخي شهرها ازجمله توكيو تا اواسط ماه جاري 
ميالدي )اواخر شهریور( تمدید كرده است. با اینکه 
صادرات ژاپــن در ماه هاي گذشــته روند مثبتي 
داشــته، اما محدودیت هاي كرونا و كاهش واردات 
تراشه مي تواند توليد و صادرات را در دومين كشور 
صادركننده خودرو در جهان با چالش روبه رو كند.

در ســوي دیگــر، مقامــات كشــور اســتراليا، 
از صادركنندگان اصلي ســنگ آهــن در جهان، 
به تازگي اعالم كرده اند كــه توليد ناخالص داخلي 
این كشــور در سه ماهه دوم ســال جاري ميالدي 
0.7درصد افزایش داشــته، اما طبــق پيش بيني 
بلومبرگ، اقتصاد این كشــور با توجــه به اعمال 
محدودیت هاي قرنطينه در شهرهاي بزرگي مانند 
سيدني و ملبورن، شاهد رشد منفي 3درصدي در 

سه ماهه سوم امسال خواهد بود.

سیاوش فالح پور
روزنامه نگار

تجارت جهاني در هراس از رکود دوباره
پيش بيني مي شود در پي شيوع گونه هاي جدید كرونا در كشورهاي شرق آسيا، 

محدودیت صادرات و واردات این كشورها، اقتصاد جهان را بار دیگر وارد مدار 
ركود كند

ركود تجارت جهانی با توجه 
به تعطيلی های گسترده در 
بنادر آســيا ادامه دارد. این 
موضوع افزایش چشــمگير 
هزینه های حمل ونقل كاال 
را با توجه به متوقف شــدن 
كانتينرهــا در بنــادر طی 
هفته های گذشته به دنبال 

داشته است

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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   نوسان قیمت نفت
یکي از نخستین آثار افول بازار تجارت جهاني، 
هفته گذشــته در حوزه نفت نمایان شد. کویت 
به عنوان یکي از کشورهاي کلیدي تولیدکننده 
نفت اعالم کرد که توافق ســازمان کشورهاي 
صادرکننده نفت و متحدانــش )ائتالف اوپک 
پالس( در مورد طرح افزایــش تولید 400هزار 
بشکه اي در روز ممکن است مورد بازنگري قرار 
بگیرد. این تصمیم در نشست هاي قبلي اوپک 
در سال جاري در پاسخ به تقاضاي روبه رشد بازار 
نفت گرفته شده بود. محمد عبدالطیف الفارس، 
وزیر نفت کویت به رویتــرز گفته که با توجه به 
اینکه شیوع گونه دلتا همچنان اقتصاد کشورهاي 
شرق آســیا و چین را تحت تأثیر قرار داده، باید 
محتاطانه عمل کنیم. هفته گذشــته، نگراني ها 
از کاهش تولید نفت اوپک و شــرکت هاي نفتي 
آمریکایي در خلیج مکزیک به دنبال وقوع توفان 
در این منطقه، موجب شــد تا قیمت نفت خام 
برنت با 11درصد افزایش به 72.71دالر برســد. 
این بیشترین رشد هفتگي در یک سال اخیر بود.
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خطاي انساني اپراتورها

مگاوات
 مصرف برق كشور روز 

پنجشنبه با به جا گذاشتن 
یك ركورد بی سابقه در تاریخ 

این صنعت و در مقایسه با روز 
مشابه پارسال بیش از ۱۳هزار 

مگاوات افزایش یافت.

64953
مگاوات

براساس تازه ترین گزارش 
شركت مدیریت شبكه 
برق ایران، میزان مصرف 
برق كشور، در ساعت 

۱۲و۵۳دقیقه پنجشنبه به رقم 
۶۴هزارو۹۵۳ مگاوات رسید. 
این میزان مصرف در مقایسه 
با روز مشابه پارسال كه میزان 
مصرف ۵۱هزارو۵۵۶مگاوات 

بود، رشد ۱۳هزارو۳۹۷ 
مگاواتی را نشان می دهد.

16
درصد

مصرف در بخش خانگی و 
تجاری در حالی افزایشی 
است كه بخش صنعت با 
كاهش مصرف همراه شده 
و میزان مصرف این بخش 

به عدد ۲هزارو۷۹۷ مگاوات 
رسیده است. ضمن اینكه 
تعرفه مشتركان پرمصرف 

۱۶درصد بیشتر از مشتركان 
خوش مصرف محاسبه 

می شود.

13000

در محله نيوستد  نيوزيلند، يك مامور 
ترافيك كه هر روز لباس شــب رنگی 
به تــن دارد، پيــش از عبــور و مرور 
دانش آموز ان در عرض خيابان، رفت 
و آمد می كند تا مطمئن شود راننده ها 
در جريان وجود دانش آمــوزان قرار 
گرفته اند. اين مامــور ترافيك گاهی 
فقط برای تخم گذاشــتن راهی النه 
می شود و دوباره به محل كار خود باز 
می گردد. مرغ مشهور منطقه نيوستد 
تا به حال چندين بار هم از برابر رد ترمز 
الســتيك  خودرو ها جان سالم به در 
برده و همين موضوع باعث شده تا به 
نوعی عنوان پيش مرگ دانش آموز ان 
شناخته شود.  مرغ ياد  شده »هنری« 
نام دارد و به واسطه اينكه پيش مرگ 
73 دانش آموز  اين منطقه اســت، در 
فضای مجــازی هم چنديــن و چند 
دنبال كننــده دارد. صاحــب هنری 
می گويد: مرغ ها مهــارت خاصی در 
فرار از زير الستيك  خودرو هايی دارند 
كه راننده  آن در حالت عادی نيست؛ 
سر و صدای او بچه ها را متوجه وجود 
خطر می كند و تا به حال دست كم 3بار 
بچه ها را از خطر تصــادف نجات داده 
اســت. به همراه هنری 21مرغ ديگر 
هم در مزرعه مــن زندگی می كنند 
اما هيچكدام از آنها مثل هنری عبور 
مداوم از عرض خيابان ندارد و بنابراين 

به درد اين كار نمی خورند. 

پيش مرگ 
دانش آموز های 

نيوزيلند

افسوس نياويزيم به فرداها 
نگاهم مي كنــد و لبخند مي زنــد. نقش و   

نگار روسري  ابريشــمي اش خيلي قشنگ 
است. چقدر آشناست. كجا ديده بودمش؟ البد يك وقت، يك جا قبل از 
ساعت 11روز سه شنبه كه به خاك بسپارندش، او را ديده بودم. چشم از 
اعالميه روي ديوار برمي دارم و راه مي افتم. صورت ها پشت ماسك ها پنهان 
هستند و تنها چشم ها پيداست. نمي دانم چند آشنا هر روز از كنار هم عبور 
مي كنند، بي آنكه يكديگر را بشناسند.  يك وقت هايي توي دلمان حرف 

مي زنيم: اينكه رفت، فالني نبود؟
شايد بود و شايد نبود . اين روزها چشم هامان از هراس و اندوهي توامان 
سرشار است و شب هنگام با همين چشم ها، به مرور اخباري مي نشينيم 
كه از تعداد مبتاليان و كشتگان كرونا خبر مي دهد. ما تا آنجا كه مي توانيم 
در چهارديواري خانه هايمان مي مانيم تا شايد در امان باشيم  و اين تنهايي  
را گاه گره مي زنيم به كارهاي عقب مانده و گاه مي رويم سراغ كتاب و فيلم 
يا اگر اهلش باشيم نقاشي، موسيقي، گلدوزي يا هر هنري كه از آن كمي 
سررشته داريم. اما در خالل همه اينها كبوتران سپيدبال خيال در پروازند 

و به گوشه و كنار شهر خاطرات، سرك مي كشند.
تاريك  روشــن داالن هاي خاطرات ما، از آدم هاي بســياري نشان دارد. 
فاميل هاي دور و آشــناهاي قديمي كه مدت هاســت از آنها بي خبريم، 
هنوز در خاطرات ما هســتند. آنها در اتاق هاي ذهن مان حرف مي زنند، 
راه مي روند، مي خندند. ما در خياالتمان هنوز با همكالسي هاي قديم زير 
يك سقف نشسته ايم و به يك معلم چشم دوخته ايم. يك وقت هايي آنها 
كه روزگاري كنارشان دور يك سفره نشسته بوديم، نگاهمان مي كنند و 
در ســرزمين يادهامان لبخند مي زنند. كاش از كنار اين يادها، بي اعتنا 
عبور نكنيم. اين روزها مي شود به مرور خاطره ها بنشينيم و خبر بگيريم 
از آنهايي كه مدت هاست بي خبريم. كاش همين امروز كلمات را بر دوش 
خطوط تلفن روانه خانه هايشان كنيم تا جانمان و جانشان به مهر روشن 

شود و فردا نگوييم افسوس.

دغدغه جهان خبر

گرينويچ

فوتبال ساحلي بچه هاي دهكده سونار پاراي بنگالدش/ عكس: آي پي اي اول آخر

عدد خبر

دختری در قطار
پائوال هاوكينز خأل؛ خوب آن را می فهمم. باور 

 
دارم كه هيچ چيز برای درمان 
آن به تو كمك نمی كند. از جلسات مشاوره درمانی دريافتم 
كه خأل هــا و كمبود هايــی در زندگی ات وجــود دارد كه 
هميشگی است. بايد با آنها كنار بيايی. مثل ريشه درخت كه 
با سنگ سخت اطرافش كنار می آيد. تو هم با اين خأل ها كنار 

می آيی، شكل می گيری.

ديالوگبوك مارك

شرح شهر

كمال الملك
تاالر درون پرده عظيم تر، جلوه آيينه ها علی حاتمی تناسب تاالر و تابلو صد - يك است. تمام 
بيشتر، الله ها روشن تر، پرده ها رنگين تر. فرش عظيمی بدين كوچكی 
بافتن، از كالف رنگ و سرانگشت قلم، صنعت سحر می خواهد. نگارستانی 
است خالصه سعدی در گلستان، باغ نظر ساخته، استاد در اين پرده، قصر 
نظر. گرچه به خصلت شاهان، حسود به كار نوكران خويش نيستم، اما در 

عالم نقاشی بدمان نمی آمد خالق تاالر آيينه ما بوديم.
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حافظ

اگر رفيق شفيقی درست پيمان باش

حريف خانه و گرمابه و گلستان باش

پيتزاي قورمه سبزي
درست در يكي از همين روزهاي دو به شك ميان تخته گاز خورشيد براي يادآوري تتمه تابستان و  ســحرگاه هاي خنك كه در چارچوب تموز با خجالت به پاييز ســالم مي كنند، در يكي از همين مسعود مير
كوچه هايي كه گاهي فراموش مي كني كوچه بودنشان را با انبوه ماشين هاي بي رمق و كج و كوله كه معلوم است آخر شبي باالخره 
گوشه اي براي خوابيدن يافته اند و اســتارت خرناس را در پياده رو زده اند و گاهي چنان بي عبورند كه دلتنگ شلوغي مي شوند، 
درست در پيشاني يكي از خانه هايي كه نمي داني عمري از چارچوب شان مي گذرد يا روزگار خيلي زود فرسوده شان كرده، در قابي 
اينچنين كه گويي تركيبي است از ديروز و امروز و  رؤيا و واقعيت، ملغمه اي از اصالت قورمه سبزي و دلبري پيتزا، نگار ابرو كمان و 

يار سي جي گوجه اي، درست در چنين احواالتي است كه شهر من خواستني مي شود...

مريم ساحلي

واكسيناسيون در كشور، سرعت گرفته و به جز دوز اولي ها،  كساني كه در چند  ماه گذشته واكسن كرونا زده اند، اين فاطمه عباسي
روزها با آرامش ناشي از فرارسيدن نوبت تكميل فرايند واكسيناسيون شان، در حال مراجعه 
به مراكز بهداشت يا اورژانس براي تزريق دوز دوم هستند. اين اتفاق و خبر خوبي است، اما 
اگر از آدم هايي كه اين روزها براي واكسيناسيون به اين مراكز رفته اند بپرسيد، معموال با يك 
مشكل كوچك درگير بوده اند. اينكه واكسن تا ظهر تمام مي شود و اگر سركار و مجبور باشيد 
عصر به اين مراكز مراجعه كنيد، ديگر واكسن گيرتان نمي آيد. يا اينكه همه اين مراكز بايد 
انواع واكسن را براي تزريق دوز دوم داشته باشند ،اما اينطور نيست و گاهي افراد براي پيدا 
كردن نوع واكسن دوز اول شان، بين مراكز بهداشت سرگردان مي شوند. از اشتباهي كه براي 
واكسن خبرنگاران   افتاد و دوز بوستر به جاي دوز دوم برايشان تزريق شد و البته خوشبختانه 
مشكلي ايجاد نكرد كه بگذريم، نمونه هاي عيني زيادي از خطاهاي انساني در اين چند وقت 
اتفاق افتاده كه مراجعه كنندگان را حسابي كالفه كرده است. مثالش يكي از شهرونداني 
است كه در دوز اول واكسن آسترازنيكا تزريق كرده و به جاي اينكه روي كارت واكسنش 
تاريخ 3 ماه بعد نوشته شود، تاريخ يك ماه بعد قيد شده كه به ظاهر يك اشتباه ساده است. 
اما اگر آن شهروند متوجه اين اشتباه نمي شد و در تاريخ نادرست واكسن مي زد چه اتفاقي 
مي افتاد؟ به غيراز آن، اين رفت وآمد بيهوده تا مركز بهداشت در اين گرما براي كسي كه سن 
و سالي دارد، قطعا با دشواري همراه بوده و آزاردهنده است. مورد بعد ثبت نشدن نام برخي 
از افرادي كه دوز اول واكســن را تزريق كرده اند در ســامانه سالمت اســت. تعدادي از 
مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي براي واكسيناسيون، در چند روز گذشته با اين جمله 
مواجه شده اند كه: »نام شــما در سامانه سالمت نيســت و نمي توانيد واكسن بزنيد.« 
درحالي كه نوبت دوز دوم واكسن روي كارت واكسن شان درج شده است. تصور كنيد براي 
دوز اول در سامانه ثبت نام كرده ايد، بعد يك ساعت در نوبت ايستاده ايد تا دوز دوم را تزريق 
كنيد و وقتي نوبت تان مي شود، نمي توانيد واكسن بزنيد و هيچ راهكاري هم براي رفع اين 
اشتباه ارائه نمي شود. اين در  حالي است كه پيشنهاد شده  از اين به بعد دريافت خدمات 
عمومي مثل بليت هواپيما، قطار، اتوبوس و خدمات بانكي و اقامت در هتل منوط به داشتن 
كارت واكسن يا به عبارتي كارت سالمت  باشد و فكر كنيد با يك اشتباه كوچك ممكن است 
شهروندان  بعدها براي دريافت اين خدمات دچار دردسر شوند. كارهايي كه نيازمند تنها 

كمي دقت و مديريت بيشتر است تا درست انجام شود و خسارت و كالفگي به بار نياورد.

تعداد دختــران پذيرفته ميثم قاسمی چند سال پيش و زمانی كه 
شده در دانشگاه از تعداد پسران بيشتر شد، سيل تحليل ها 
در رســانه ها به راه افتاد. هركس از زاويه ديد خود به اين 
موضوع نگاه كــرد، اما در زمانی نه چنــدان طوالنی، اين 

موضوع به فراموشی سپرده شد.
امسال اتفاق ديگری توجه رسانه ها را به خود جلب كرده 
اســت. تنها 48درصد از واجدين شــرايط، در دانشــگاه 
انتخاب رشته كرده اند و اين يعنی اكثريت جوانان كشور 
يا از ابتدا در كنكور شركت نكرده اند يا تمايلی به انتخاب 
رشــته ندارند و اثرات اين موضوع در آينده ای نه چندان 
دور در كشــور ديده خواهد شــد. روزنامه همشهری در 
شماره8299 )شنبه 6 شــهريور( داليل اين بی انگيزگی 
برای انتخاب رشته را بررسی كرده است و من ديگر آن نكات 
را تكرار نمی كنم. موضوعی كه قصــد دارم به آن بپردازم، 
بی توجهی به آمارهاست. از ســال ها پيش آمارها نشان از 
افزايش بيكاری در فارغ التحصيالن دانشگاهی داشتند و در 

سال99 مركز آمار ايران اعالم كرد، درحالی كه نرخ بيكاری 
جوانان 9.6درصد است، اما نرخ بيكاری فارغ التحصيالن 
دانشگاهی به 38.9درصد رسيده است. در همين حال آمار 
ديگری نشان می دهد، كاهش تمايل برای انتخاب رشته 
دانشگاهی از سال90 آغاز شده و اينطور نيست كه ناگهان 
در سال جاری جوانان نســبت به دانشگاه بی تفاوت شده 
باشند. همين 2 آمار می توانســت حساسيت های وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری را برانگيزد تا تحقيقات جامعی 
در اين زمينه انجام شود، اما متأسفانه يا مطالعه جديدی 
در اين زمينه انجام نشــده يا نتايج آن در دسترس عموم 
قرار نگرفته است. وقتی می گوييم كاهش انتخاب رشته از 
سال90 آغاز شده، يعنی جوانی كه امروز تمايلی به حضور 
در دانشگاه ندارد، آن زمان در دبستان تحصيل می كرده 
است و سيستم آموزشی )اعم از وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، شــورای عالی انقالب فرهنگی و كميسيون 
آموزش مجلس و...( فرصت كافی برای حل مسئله داشته، 
اما موضوعات ديگری را به عنوان اولويت كاری انتخاب كرده 

و اكنون با هيوالی واقعيت روبه رو شده است.
می خواهم جســارت كنم و بگويم آمارهــا از نگاه بعضی 
مديران تصميم گير كشور، 2حالت دارند؛ يا مويد نظرات 
آنها هستند كه در تمامی سخنرانی ها و مقاله ها برجسته 
می شوند يا نشان دهنده ضعف و مشكل هستند كه ناديده 
گرفته می شوند. اين مديران دوست ندارند مشكل را ببينند 
و برای حل آن راهكاری بيابند. آنها راه ساده تر را انتخاب 
می كنند؛ بدی ها و كاســتی ها را به گوشــه های تاريك 
می فرستند تا مبادا خدشه ای به رزومه كاری شان وارد شود 
و اين چنين می شود كه ناگهان با بحرانی روبه رو می شويم 

كه نمی توان آن را ناديده گرفت.
همانند مسئله انتخاب رشته، ده ها و صدها موضوع بحرانی 
ديگر در كشور وجود دارد كه از سال ها پيش صدای پای آنها 
نشنيده گرفته شده است و حاال به بحران تبديل شده اند 
و طبيعی اســت كه مقابله با بحران، از حوصله ستادها و 
قرارگاه ها و كارگروه های خلق الساعه بيرون است و اگر هم 

كاری انجام شود، نمايشی بی اثر خواهد بود.

دادگاهی كه ربع قرن تعطيل بود
نــــروژی ها سامان رضايی دانماركی ها پس  از 
 خوشبخت  ترين مردم جهان هستند. البته 
آمار و ارقام   هم تا حدی اين موضوع را تأييد 
می كند. يكی از مالك های احساس رضايت 
و خوشبختی آنها پايين بودن فساد   اداری 
در اين كشــور است. فســاد هست اما كم 
هســت. بــرای نمونــه دادگاهــی كه به 
تخلف های دولتمردان اين كشور رسيدگی 
می كند يك ربع قرن تعطيل بود؛ دادگاهی 
به نام ديوان ويژه دادگســتری دانمارك يا 
نهاد رســيدگی كننده بــه جرايم اعضای 
دولــت. حاال بعد از 25ســال قرار اســت 
26قاضی طی 46روز به اتهاماتی كه متوجه 
وزير پيشــين مهاجرت دانمارك اســت، 

رسيدگی كنند. 
نيم نگاهی به اتهام های خانم اســتويبرگ 
هم خالی از لطف نيســت. او متهم اســت 
در سال2016 ميالدی 23زوج پناهجوی 
ســوری را تا مدتی از هم جدا كرده است. 
وی در زمان وزارتش گفتــه بود اختالف 
سنی زوج ها و جوان بودن زنان باعث شده 

آنها به ظن تن دادن بــه ازدواج اجباری از 
شــوهران خود جدا شــوند تا با تحقيقات 
 بيشــتر صحت و ســقم موضوع روشــن

 شود. 
حال اين قاضی ها )26نفر( قرار است درباره 
اينكه آيا عملكرد وی در جداسازی زوج های 
پناهنده مصداق نقض كنوانسيون حقوق 
بشر اروپا بوده است يا نه، تصميم بگيرند. 
درصورت اثبــات جــرم، دادگاه می تواند 
وزير ســابق مهاجرت را به حبس تا 2سال 

محكوم كند.
 به گــزارش يورونيوز، خانم اســتويبرگ 
48ســاله چندی پيش به دليــل همين 
تصميم هــا از عضويت در حــزب ليبرال  
دانمارك كناره گيری كرد و اكنون به عنوان 
نماينده مستقل در پارلمان دانمارك حضور 

دارد. 
از سال2018 ميالدی تا به حال دانمارك در 
رتبه بندی كشورها درخصوص فساد بخش 
دولتی پيوسته با امتياز88 كمترين فساد و 
دولت سومالی با امتياز 10بيشترين فساد 

دولتی را داشته است.

رتبه بندی كشورهای جهان از لحاظ فساد اداری
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2رقم جدید چای به نام های »کاشف« 
و »الهیج«  پس از 2۰سال کار مستمر 

تحقیقاتی  معرفی شده است

4

سرکشی کرونا و خستگی 
کادر درمان گلستان 

3,2

 آب رسانی سیار 
به روستاهای تشنه

خشکســالی های مداوم و بارش کم باران، مشکالتی بر ســر راه تأمین آب آشامیدنی 
روستايیان در گوشه و کنار کشور ايجاد کرده است و درحال حاضر در کنار اجرای پروژه های 
بزرگ آب رسانی، به اجبار آبرسانی های ســیار با تانکر نیز انجام می شود؛موضوعی که 
ضرورت شتاب بخشــیدن به اجرای طرح های اين حوزه در سراسر کشور را دوچندان 
می کند. همشــهری در اين گزارش به بررسی وضعیت آب رســانی روستايی و میزان 

بهره مندی آنها از آب آشامیدنی باکیفیت پرداخته است...

فرشته رضايی
خبرنگار

چند روزی اســت که از آغاز چین تابســتانی برگ سبز چای 
در بیش از 25هزارهکتار از باغ های چای اســتان های گیالن و 
مازندران می گذرد و چای کاران شــمال کشــور درحال انجام 
دومین چین سال جاری خود هستند؛ فرایندی که 3چین بهاری، 
تابستانی و همچنین پاییزی را دربر می گیرد و امسال کشاورزان 
گیالنی و مازندرانی موفق شده اند سطح زیرکشت این محصول 
را افزایش دهنــد و امیدوارند با ورود ارقــام پرمحصول جدید، 

کسب وکارشان رونق بیشتری بگیرد.
بررسی های انجام شده ازســوی وزارت جهادکشاورزی نشان 
می دهد در چین تابستانی، به ویژه دراستان گیالن، در روزهای 
نخست روزانه حدود ۱5۰تن برگ سبز چای برداشت می شود 
که این میزان حتی ممکن اســت به بیش از 3۰۰تن در روز نیز 

افزایش یابد. 
به گفته مسئوالن سازمان چای کشور، حدود 55هزار چای کار 
در استان های گیالن و مازندران فعالیت می کنند که بسیاری از 
آنان درسال جاری موفق شــده اند با اجرای طرح های تشویقی 
و به زراعی، میزان سطح کشــت این محصول را افزایش دهند 
و همین طور کیفیت چای برداشــت شــده خود را باال ببرند. با 
این حال دغدغه کشت پرمحصول در واحد سطح و نیز توسعه 

از طریق احیــای باغ های رها شــده، از دغدغه های فعاالن این 
بخش است.

یکی از راهکارهای موجود دراین زمینه، تولید و کشت گونه های 
پرمحصول چای است؛ موضوعی که به گفته رئیس سازمان چای 
کشور برای تحقق آن چاره اندیشی و هم اکنون 2رقم جدید چای 
ازسوی بخش تحقیقات این ســازمان معرفی شده و مسئوالن 
مربوط به دنبال تأمین منابع هستند تا در قالب یارانه نهال، این 

ارقام جدید وارد باغ های چای شود.

عملکرد برتر ارقام پرمحصول
»حبیب جهانساز« با بیان اینکه ارقام جدید چای ازنظر عملکرد 
تولید، برتری بیشــتری دارند، به خبرنگارهمشهری می گوید: 
2رقم پرمحصول چای به نام های »کاشف« و »الهیج« که اخیرا 
هم نامگذاری شده اند، ازسوی پژوهشکده چای معرفی شده است.

وی می افزاید: چند سال است که کارشناسان این حوزه بر روی 
این گونه های چای مطالعه و تحقیقات کاملی انجام داده اند. براین 
اساس یکی از گونه ها وارداتی است و دیگری از ارقام برتر منطقه 
به حساب می آید که الزم است نتایج نهایی بررسی ویژگی این 
گونه ها به صورت کشت در زمین کشاورزان بررسی شود، اما فعال 

این گونه ها در زمین ها کشت نشده اند.
جهانساز درباره شــرایط کشــت این گونه های اصالح شده و 
پرمحصول در باغ های چای اظهار می کند: می توان این گونه های 

جدید را هم در باغ های قدیمی که نیازمند بهسازی هستند و هم 
در باغ های جدید با عنوان توسعه کشت، استفاده کرد. همچنین 
می توان این گونه ها را در قطعات یکدســت و رهاســازی شده 
بهره برداری کرد. البته نکته مهم این است که نتایج حاصل از این 
کشت ها را موسسه تحقیقات چای کشور باید مورد بررسی قرار 

و درباره آن نظر دهد.

وضعیت تولید چای سفید
رئیس سازمان چای کشور درباره تولید »چای سفید« در ایران 
نیز می گوید: هم اکنون چای سفید در کشور تولید نمی شود.این 
نوع از چای، حاصل غنچه های باز نشده این گیاه است و حجمی 

که در هر هکتار به دست می آید، بسیار پایین است. 
جهانساز می افزاید: در ایران تولید اقتصادی چای سفید نداریم و 
فقط تعدادی از کشاورزان به صورت تفننی اقدام به کشت این نوع 
از چای کرده اند که البته خیلی هم هزینه آن باالست و تولیدش 
صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به این موضوع، اصوال از کشــت 

چای سفید استقبال چندانی نمی شود.

افزايش تولید چای خشک
وی ادامه می دهد: در ســال جاری تاکنــون ۱۱هزارتن چای 
ازسوی چای کاران کشور برداشــت شده است که 5۴درصد آن 
درجه یک و 3۶درصد درجه2 اســت. همچنیــن تا این لحظه 

بیش از 2۴هزارتن چای خشــک تولید شده است که نسبت به 
سال گذشته حدود 25درصد افزایش تولید داشته ایم.

این مســئول درباره به زراعی باغ های چای در کشور نیز اظهار 
می کند: بعد از فصل برداشت، کشــاورزان برای به زراعی اقدام 
می کنند که برای این منظور، تسهیالت مناسب در اختیارشان 
قرار می گیرد. بین 5۰ تا ۶۰میلیارد تومان، چه به عنوان »سرمایه 
درگردش« و چه در قالب »به زراعی«، از طریق صندوق سرمایه ای 
و بانک های عامل به چای کاران کشــور اختصــاص می یابد که 
می تواند در توسعه کشت این محصول نقش مهمی داشته باشد.

جهانساز درباره تعداد کارخانه های فراوری چای فعال در کشور 
نیز عنوان می کند: ۱۶۷کارخانه چای بــرای فراوری چای با ما 
همکاری می کنند که تقریبا5۰کارخانه برند را شامل می شود. 
همچنین 33 کارخانه که محصوالت متنوع و بسته بندی های 

مختلف دارند، مشغول فعالیت هستند.
رئیس ســازمان چای کشــور اضافه می کند: بیشترین میزان 
مصرف در کشــور مربوط به انواع چای سیاه و سبز است و بقیه 

موارد چندان تولید تجاری ندارند.

حاصل 20سال تالش محققان
رئیس پژوهشکده چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 
نیز به همشهری می گوید: سال گذشته 2رقم چای »الهیج« و 
»کاشف« در جلسه کمیته رقم موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

کشــور ثبت و گواهی بذر و نهال ازسوی ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی به ثبت رسید.

»علی ســراجی« اظهار می کنــد: معرفی 2رقــم اخیر چای 
پس از 2۰سال کار مســتمر تحقیقاتی به ســرانجام رسید که 
می تواند تحول مهمی دراین حوزه به حساب آید. براین اساس 
پژوهشگران پژوهشکده چای کشور توانستند پس از ۱2۰سال 
از ورود چای به کشــور، این 2رقم را به عنوان نخســتین ارقام 

پرمحصول معرفی کنند.
وی می افزاید: محققان گروه ژنتیک و به نژادی با هدایت »مهران 
غالمی« و »کوروش فلک رو« )رئیس گــروه ژنتیک و به نژادی 
پژوهشکده چای( پس از سال های مســتمر فعالیت تحقیقاتی 
در قالب پروژه های مختلف در طــرح گزینش کلونی و انتخاب 
بوته های برتر چای در همه مناطق چای کاری، موفق به دستیابی 

به ۷5»ژنوتیپ«)ساختار ژنتیکی( از چای داخلی شدند.
 ســراجی اضافه می کند: دراین راســتا کلونی های »۱۰۰« و 
»۴۴۴« به عنوان 2ژنوتیپ برتر از مجموعه ژنوتیپ های داخلی 
در قالب گزارش معرفی رقم، در دســتورکار پژوهشکده چای و 
ستاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی قرارگرفت که کلون۱۰۰، 
به احترام پدر چای ایران مرحوم »کاشف السلطنه« به نام رقم 
»کاشف« و کلون۴۴۴ به دلیل منشأ اولیه ژنوتیپ های انتخابی 
از شــهر الهیجان، به نام رقم »الهیج« ثبــت و به جامعه چای 

کشور معرفی شدند.  
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خوزستان
استان خوزستان با وجود برخورداری از 5رودخانه دائمی و 7سد بزرگ، در همه 
سال های گذشته با مشکل آب آشامیدنی در روســتاها و حتی شهرهای بزرگ 
مواجه بوده است. 7۰۰روستای استان با مشــکل تأمین و توزیع آب آشامیدنی 
مواجه اند و امســال هم به دلیل کاهش بارندگی، کاهش جریان آب رودخانه ها و 
ذخیره پشت سدها و مهم تر از همه، استمرار طرح های انتقال آب، 5۰۰روستای 
خوزستان درگیر تنش  آبی شدند. مسئوالن آبفای اســتان تأکید می کنند این 
تنش در روستاهای مسیر کرخه از اندیمشــک تا خرمشهر بیشتر بود و تاکنون 
با طرح های در دســت اجرا، مشکل 2۰۰روستا رفع شــده و مشکل بی آبی بقیه 
روستاها نیز با پروژه هایی که در دست اجراست، تا پایان سال رفع می شود. از میان 
پروژه های در دست انجام، طرح های دشــت آزادگان، هویزه، شوش، خرمشهر، 
حمیدیه و اهواز تا شــهریور  به پایان می رســد. درمجموع از 4۰۰۰روســتای 
خوزستان، 28۰۰روستا زیرپوشش آبفا و بقیه بیشتر عشایرنشین هستند یا به دلیل 
جمعیت کم، ساخت شــبکه در آنها به صرفه نبوده است. در شرایطی روستاهای 
استان از تنش آبی رنج می برند که حتی در شهرهای بزرگ استان ازجمله اهواز، 
خرمشهر، آبادان و... آب لوله کشی کیفیت الزم را ندارد و بیشتر ساکنان به ناچار 

آب آشامیدنی را می خرند و از آب لوله کشی برای شست وشو استفاده می کنند. 

کهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد یکی از استان هایی است که با داشتن کوه دنا و منابع بسیار، 
سرچشــمه های فرعی کارون بزرگ را در خود جا داده است. با وجود این، امسال 
اعالم شد 17۰روستا و 5شهر یاسوج، مادوان، لیکک، دیشموک و باشت با تنش 
آبی مواجه هستند. این تعداد روستاها و همچنین بخش هایی از شهرهای ذکرشده 
با تانکر آب رسانی می شوند. این اتفاق در شــرایطی برای کهگیلویه وبویراحمد 
رقم می خورد که به اعتقاد برخی کارشناســان، مدیریت اشتباه مهم ترین عامل 
کمبود آب در استان و خشکسالی آن محسوب می شود، زیرا آبی که از این استان 
سرچشمه می گیرد به درستی تقسیم نمی شود. امسال براساس اعالم استاندار، 
کهگیلویه و بویراحمد جزو 1۰اســتان دارای بیشــترین تنش آبی اعالم شد که 
مهم ترین دلیل آن، کاهــش بارندگی و افزایش دمای هوا بــود. هرچند به گفته 
مسئوالن، پروژه های در دست انجام موجب می شود این استان تا پایان سال14۰1 
از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شــود. دراین میان باید به این موضوع هم اشاره 
کرد که شــهرها و روســتاهای کهگیلویه وبویراحمد پراکندگی زیادی ندارند،  
اما کوهســتانی بودن و همچنین فقدان زیرســاخت  های الزم در زمینه راه های 

به ویژه در حوزه آب رسانی دسترســی، خدمات دهی دراین استان، 
کرده است.روستایی را با مشکالتی همراه 

مرکزی 
 9۰درصد از جمعیت روســتایی اســتان مرکزی زیرپوشش خدمات شرکت 
آب وفاضالب این استان  قرار دارند، اما برخی روستاها به دلیل خشکسالی های 
اخیر، پایین بودن کیفیت آب روســتاها، افزایش جمعیت روســتاها در ایام 
تعطیالت و... نیازمند آب رسانی سیار هستند. درحال حاضر 48روستا به صورت 
سیار آب رسانی می شوند که از این تعداد، 36روستا به دلیل مشکالت کمی و 
12روستا نیز به دلیل مشکالت کیفی، آب رسانی می شوند و البته این تعداد در 
هفته های مختلف به دالیلی همچون افزایش جمعیت روستاها در ایام تعطیالت، 
متغیر است. طرح های آب رسانی در روستاها به نسبت مشکالت آنها که ناشی از 
شبکه، مخازن، منابع تأمین و... است، از طریق مراجع ذی ربط ازجمله شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور پیگیری شــده و باتوجه به اعتبارات تخصیص 
یافته، پروژه های آنها اجرا می شود. درحال حاضر بیش از 2۰۰طرح آب رسانی 
در استان مرکزی دردست اقدام است و آب روستاهایی که دچار افت کیفیت 
هستند نیز با ساخت آب شیرین کن و آب رسانی سیار، تأمین می شود و از شبکه 
آب رسانی تنها برای مصارف غیرآشــامیدنی استفاده می شود. پراکندگی این 
روستاها بیشتر در مناطق روستایی شــمال شهر اراک، روستاهای شهرستان 
فراهان و بخش هایی از خنداب اســت و به صورت موردی در شهرستان های 

شازند، آشتیان و خمین نیز آب رسانی سیار انجام می شود.

چهارمحالوبختیاری
استان چهارمحال وبختیاری در ســال های اخیر به دلیل خشکسالی های متوالی 
با مشــکل جدی تأمین آب به ویژه برای روســتاییان مواجه شده است. شاخص 
بهره مندی روستاییان از آب لوله کشی بهداشتی دراین استان در سال های اخیر 
به حدود 16درصــد افزایش یافته و از 62/4درصد ســال 1392 به 78درصد در 
سال جاری رسیده است. شرکت آب و فاضالب اســتان به 651روستا آب رسانی 
می کند که از این تعداد، 543روستا باالی 2۰خانوار جمعیت دارند و 115روستای 
استان نیز از آب لوله کشی محرومند و از این تعداد، 28روستا باالی 2۰خانوار و 
بقیه زیر 2۰خانوار جمعیت دارند. درحال حاضر در 5۰روستای استان آب رسانی 
سیار انجام می شــود که 9۰درصد مربوط به شهرستان لردگان و 1۰درصد ویژه 
بقیه نقاط استان است. در فصل های گرم سال آب رســانی سیار به 4۰روستای 
لردگان با 2۰هزارنفر انجام می شــود که این میزان در فصل های ســرد سال به 
28روســتا با 11هزارنفر کاهش می یابد. آب رسانی ســیار در لردگان از طریق 
5دستگاه تانکر انجام می شــود، اما حداقل به 3تانکر دیگر نیاز است. فرسودگی 
خطوط انتقال آب و شکستگی خطوط، کوهســتانی و سخت گذر بودن مناطق 
نیازمند به آب رسانی سیار، خشکسالی های مستمر و خشک شدن منابع تأمین 
آب، کمبود تانکر و کافی نبودن اعتبارات مالی از چالش های این حوزه در استان 

چهارمحال وبختیاری است.

اصفهان
در استان اصفهان بیش از هزار روستا وجود دارد که 
از این تعداد، 3۰5روستا از ناوگان آب رساني سیار 
برای تأمین آب آشامیدنی استفاده مي کنند. 
در ســال های اخیر ســرمایه گذاری هایی 
برای آب رســانی پایدار به روستاها انجام 
شده است که طرح »1۰۰-3۰۰« ازجمله 
آنها در سال گذشــته بــود. دراین طرح 
اصالح و بازســازی 3۰۰کیلومتر شــبکه 
آب روســتایی در بازه زمانی 1۰۰روزه در 
دستورکار قرارگرفت و آب آشامیدنی پایدار 
66روســتا تأمین شــد، اما در بقیه روستاها 
به دلیــل صعب العبور بــودن و فاصلــه زیاد از 
منابع آب، آب رسانی ســیار انجام می شود. این 
روستاها شامل185روســتا در نایین، 161روستا 
در اردستان، 85روســتا در کوهپایه، 63روستا در 
چادگان، 6۰روســتا در براآن و کرارج، 43روستا در 
نطنز، 33روســتا در بویین و میاندشت، 28روستا در 
فریدن، 23روستا در شهرضا، 21روستا در خوروبیابانک، 
21روستا در جرقویه، 7روســتا در شاهین شهر و میمه و 
5روســتا نیز در تیران وکرون است. بخشی از این روستاها 
لوله کشی و تأسیسات آب رســانی پایدار دارند، اما به دلیل 
خشکسالی های مستمر، سطح آب قنوات و آب های زیرزمینی 
پایین آمده و بنابراین کیفیت شــیمیایی آب تنزل پیدا کرده و 
قابل آشامیدن نیست. در تعدادی از روستاها نیز قنات ها، چشمه ها 
و منابع دیگر آبی خشک شده  است و به آب رسانی سیار نیاز مبرم دارند. 

آذربایجانغربی
اســتان آذربایجان غربی به واســطه داشــتن 2۰رودخانه پرآب، از غنی ترین و 
سالم ترین مناطق کشور ازنظر بهره مندی از آب آشامیدنی محسوب می شود، اما 
خشکسالی های مداوم، روستاییان این اســتان را نیز با کم آبی مواجه کرده است. 
در سال های اخیر لوله کشی آب بهداشــتی برای حدود 2۰۰روستا سرعت پیدا 
کرده است، اما در یکی دو سال اخیر آب آشامیدنی اهالی 1۰۰روستای استان در 
بحران بی آبی به صورت سیار تأمین می شود. روســتاهای دارای آب رسانی سیار 
2دسته هستند؛ برخی روستاها از قبل دارای مشــکل کم آبی بوده اند و تعدادی 
نیز در فصل تابستان و به دلیل خشک شدن منابع آبی داخل روستا دچار کمبود 
آب شده اند و آب رسانی سیار به آنها تا آغاز فصل بارندگی ادامه دارد. برای حدود 
3۰روستا که از قبل دارای مشکل کم آبی بوده اند پروژه هایی دردست اقدام است 
تا از طریق ساخت مجتمع های روســتایی بنا به اولویت ها و براساس اعتبارات، 
آب رسانی پایدار انجام شود. دراین میان در هفته های اخیر به دلیل بروز مشکل 
آب آشامیدنی، به 8روستای بخش ارس شهرستان پلدشت با بیش از 17۰۰ خانوار 

آب رسانی سیار می شود. 

خراسانجنوبی
41درصد از جمعیت خراسان جنوبی در مناطق روستایی سکونت دارد و بخش 
عمده ای از مشــاغل مردم این اســتان، کشــاورزی و دامداری است. آب رسانی 
به روستاهای خراســان جنوبی در شرایط خشکســالی و کم آبی که این استان 
کویری به آن دچار است، یکی از اقدام های وزارت نیرو بوده، به طوری که ضریب 
برخورداری از آب در روستاهای استان از 89/47 درصد به 93/6درصد و ضریب 
بهره مندی از آب از 72/69درصد به 76/4درصد افزایش یافته اســت. با توجه به 
تداوم خشکسالی و گرمای هوا، امسال آب رسانی سیار تا 45۰روستا در اوج مصرف 
افزایش یافته است. با توجه به اینکه 3۰روستای استان در سال گذشته آب رسانی 
پایدار شد و تعدادی هم امسال در دستورکار قرار دارد، پیش بینی می شود در سال 
آینده حجم آب رسانی سیار به روستاهای اســتان کاهش یابد. استفاده بی رویه 
از آب در روستاهای دارای شبکه آب رســانی پایدار برای مصرف غیرآشامیدنی 
ازجمله فضای سبز و دام، شبکه های آب رســانی را دچار اختالل می کند که باید 

برای استفاده صحیح از آب، فرهنگ سازی شود.

هرمزگان
ازمجموع هزارو 175روســتای زیرپوشــش آب و فاضالب دراستان هرمزگان، 
385روستا با جمعیتی افزون بر 33۰هزارنفر با تنش آبی مواجه هستند. به دلیل 
پراکندگی روســتاها و نیاز منابع مالی هنگفت برای انتقــال آب به این مناطق، 
آب رسانی به 91روستا با نیاز آبی معادل 8هزار و 7۰۰مترمکعب در ماه، به صورت 
سیار انجام می شــود. درحال حاضر طرح هایی شامل 1۰سایت آب شیرین کن به 
ظرفیت 2۰هزارمترمکعب در شبانه روز نیز برای تأمین آب 1۰۰روستا در مناطق 
مختلف استان دردست اجراست که با تکمیل آنها بیش از 75هزارنفر از منابع آب 
پایدار بهره مند می شوند. کاهش شدت بارندگی در کنار حفر چاه های غیرمجاز، 
افت سطح آب زیرزمینی و خشک شدن بسیاری از رودخانه ها، چشمه و قنات ها 
و... لزوم شتاب در سرمایه گذاری به منظور استحصال آب شیرین از دریا را نشان 
می دهد. دراین راســتا راه اندازی پروژه آب شــیرین کن یک میلیون مترمکعبی 
بندرعباس و انتقال آب خلیج فارس به اســتان های کویری به عنوان بزرگ ترین 
سایت شیرین سازی انتقال آب دریا در کشــور به صورت کامال محیط زیستی با 
حمایت دولت و بخش خصوصی و کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2مرحله 
)15آبان ماه و 24اســفندماه 99( کلید خورد تا نه تنها هرمزگان تشنه را سیراب 

کند، بلکه نجات بخش استان های کویری ایران نیز باشد.

مازندران
هرچند در سال های اخیر به دلیل خشکسالی، گاه تأمین آب روستاهای مازندران 
با چالش هایی همراه بود، اما با وجود منابع آبی مختلف در اســتان، توزیع سیار 
آب به صورت دائمی در روســتاها مشاهده نمی شــود. البته در مواقعی از سال، 
برای تعدادی از روســتاهای واقع در مناطق خشک کوهستانی مانند روستاهای 
بخش های چهاردانگه و دودانگه در ساری یا روستاهای هزارجریب در بهشهر و نکا 
انتقال آب به صورت سیار انجام می شود. با این حال چالش تأمین آب آشامیدنی 
باکیفیت در بسیاری از روستاهای مازندران وجود دارد. براساس آمارهای موجود 
فقط حدود هزارو6۰۰روستای مازندران زیرپوشش شبکه آبفا قرار دارند و مدیریت 
آب رسانی باقی روســتاها به صورت خودگردان توسط شــورا یا هیأت امنا انجام 
می شود. البته دراین روستاها با هدف تأمین کیفیت و سالمت آب، کلر در اختیار 
شورا یا دهیاری قرار داده می شود. با این حال پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران نشان می دهد آب آشامیدنی حدود 1۰۰روستای خارج از پوشش آبفا، 

کیفیت بهداشتی الزم را ندارد.

سمنان
حدود 7درصد از یــک میلیارد و 25۰میلیون مترمکعب آب ســمنان به مصرف 
321هــزار مشــترک شــهری و روســتایی می رســد و دراین میــان، حدود 
69هزارمشترک روستایی هستند، اما این مشترکان در همه روستاهای سمنان 
سکونت ندارند، چراکه شبکه آب رسانی هنوز به 51روستای سمنان نرسیده است. 
البته در ســال های اخیر روند آب رسانی به روستاهای ســمنان سرعت گرفت 
که آخرین مورد آب رســانی به اوایل ســال جاری و افتتاح طرح های آب رسانی 
3۰روستای سمنان بازمی گردد که سبب شد تعداد روستاهایی با آب رسانی سیار 
کاهش یابد. مهم ترین دلیل آب رسانی سیار به برخی روستاهای سمنان، کمبود 
منابع آبی دراین استان برای تعریف و اجرای شبکه های آب رسانی روستایی است. 
بیشترین محرومیت روستایی در استان مربوط به روستاهای شهرستان میامی 
است که با 88درصد سکونت جمعیت در روستاها، بیشترین ضریب روستانشینی 
کشور را دارد، اما در شهرستان های دیگر ازجمله در گرمسار و سرخه نیز روستاهای 
محروم از آب آشــامیدنی باکیفیت وجود دارند. کویری بودن ســمنان ســبب 
شده است منابع آبی استان محدود باشد و از طرفی الگوی نادرست کشت، بخش 

مهمی از آب موجود دراین استان را مصرف می کند.

آذربایجانشرقی
اســتان آذربایجان شــرقی حدود 3هزار روســتا دارد، اما از این تعــداد حدود 
هزارو8۰۰روستا دارای جمعیت باالی 2۰خانوار هستند و خدمات آب لوله کشی 
تصفیه شده دریافت می کنند. در ســال های اخیر روند آب رسانی به این روستاها 
شتاب قابل توجهی گرفته و درحال حاضر بیش از 9۰ درصد این روستاها دارای آب 
لوله کشی هستند. براساس آخرین آمار، روستاهای فاقد آب آشامیدنی یا فاقد شبکه 
لوله  کشی در استان47روستاست و در 137روستا نیز آب رسانی سیار انجام می شود. 
یکی از مناطق مهم استان که درزمینه آب رسانی مشکالت جدی داشت ، منطقه 
ارسباران است که ازچند سال قبل اقدام های مهمی برای ساخت تصفیه خانه آب و 
فاضالب انجام شده است. ساخت تصفیه خانه بزرگ »آبش احمد« در همین راستا 
بوده و با پایان این طرح به بیش از 4۰روستا آب رسانی شد. در سیل چند هفته قبل 
ارسباران، شبکه آب رسانی آســیب دید و تعدادی از روستاهای منطقه هم ازنظر 
آب رسانی بهداشتی مشکالتی پیدا کردند که درحال حاضر بیشتر این مشکالت 
رفع شده است و آب رسانی صورت می گیرد. روستاهای مناطق کوهستانی واقع در 

شمال استان جزو مناطق کم برخوردارتر ازنظر آب لوله کشی بوده اند.

گلستان
مشکل تأمین آب دراستان گلستان در یک دهه اخیر به اوج خود رسیده است و مردم 
بسیاری از روستاها برای دسترسی به آب آشامیدنی دچار مشکالت فراوانی هستند 
و با این حال الگوی کشت رعایت نمی شــود. به عنوان مثال در روستاهای دهستان 
حاجی آباد گنبدکاووس، با وجود ممنوعیت کشت، اهالی روستا هندوانه و برنج کشت 
کرده اند. بنابراین باید اهرم های قانونی برای مقابله با کشت مغایر با الگوی آبی در استان 
قرار داده شود. از مجموع شهرستان های گلستان 2شهرستان گنبدکاووس و آزادشهر 
پس از گرگان دارای بیشترین مشــکل آب به ویژه درحوزه روســتایی هستند و در 
شهرستان های گنبدکاووس، آزادشهر و مراوه تپه نیز 74روستا از مجموع هزار روستا، 
با تانکر آب رسانی می شوند. به گفته مدیرعامل شرکت آبفای گلستان، امسال میزان 
آورد رودخانه ها بین 3۰تا 7۰درصد و بارندگی ها حدود 3۰درصد کاهش داشته و سطح 
سفره های آب زیرزمینی هم به شدت پایین رفته است. نوسان جریان برق و خاموشی ها 
نیز سبب قطعی های گسترده برق چاه های آب شده است. برای مثال برخی روزها از 

78حلقه چاه گرگان، 41حلقه بین یک تا 3ساعت خاموش بوده و تولید نداشته اند. 

اردبیل
در تابستان تعداد قابل توجهی از روستاهای اســتان اردبیل با مشکل تأمین آب 
آشامیدنی مواجه می شوند. بخش عمده آب موردنیاز جمعیت روستایی متصل به 
شبکه آب رسانی روستایی استان از 272حلقه چاه، 46۰چشمه و 26رشته قنات 
و همچنین آب های سطحی تأمین می شود که خشک شدن رودخانه ها، چشمه ها 
و چاه ها، مشــکالتی دراین حوزه ایجاد کرده است. آب رســانی به 22۰روستای 
استان که بیشتر روستاهای منطقه عشــایری و کم جمعیت هستند، سیار است. 
در روزهای گرم تابستان آب رسانی با 18دستگاه تانکر سیار به مناطق روستایی و 
عشایری انجام می شود تا بخشی از دغدغه ها و مشکالت روستاییان وعشایر رفع 
شود که البته کیفیت آب تانکرها در برخی موارد مورد رضایت روستاییان نیست. 
مشکل کمبود آب در استان مختص شهرســتان و جغرافیای خاصی نیست و از 
روستاهای شمال استان مانند بخش موران گرمی گرفته تا روستاهای بخش ارشق 
مشگین شهر در مرکز و روستاهای هشجین و شاهرود خلخال در جنوب استان 
همه درگیر بی آبی شده اند. از اقدام های درحال انجام، تعریف پروژه آب رسانی برای 

تک تک روستاهاست که درصورت اختصاص اعتبارات موردنیاز اجرا می شود.

خشکسالی های مداوم و بارش کم باران، مشکالتی بر سر راه تأمین آب آشامیدنی روستاییان در گوشه و کنار کشور ایجاد کرده است و درحال حاضر در 
کنار اجرای پروژه های بزرگ آب رسانی، به اجبار آبرسانی های سیار با تانکر نیز انجام می شود؛موضوعی که ضرورت شتاب بخشیدن به اجرای طرح های این 

حوزه در سراسر کشور را دوچندان می کند. همشهری در این گزارش به بررسی وضعیت آب رسانی روستایی و میزان بهره مندی آنها از آب آشامیدنی باکیفیت 
پرداخته است و با نگاه آماری به تعداد روستاهایی که به صورت سیار آب رسانی می شوند، دالیل عدم آب رسانی پایدار به این روستاها و طرح های در دست اقدام را نیز 

مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه می خوانید.

همشهری در پرونده ویژه ای میزان برخورداری روستاهای کشور را از منابع آبی پایدار بررسی کرده است

 آب رسانی سیار 
به روستاهای تشنه
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کرمان
درسال جاری ۷۴۷روستای استان کرمان آب آشامیدنی پايدار ندارند و دراين میان 
شهرستان هايي هم هستند که از نقاط ديگر بايد برای شهرها و روستاهايش آب 
تأمین شود. طرح  های آب رسانی روستايی استان از حمايت مالی دولت و پشتیبانی 
حقوقی مجلس شورای اســامی برخوردارند و از سال گذشته با همکاری بسیج 
سازندگی، قرارگاه محرومیت زدايی سپاه، خیران سراسر کشور و... حرکت های 
جهادی دراين حوزه آغاز شده است. درحال حاضر آب آشامیدنی پايدار ۱۳۸روستا 
با هماهنگی آبفای شهرستان و خیران تأمین می شود و آب رسانی به ۱۰۶روستا 
را نیز سپاه ثاراهلل استان در قالب قرارگاه پیشرفت و آبادانی در شهرهای عنبرآباد، 
ريگان و شهداد انجام می دهد. همچنین در قالب قرارگاه نهضت آب رسانی »مرد 
میدان« به هر میزان که دولت برای رفع مشــکل آب روستاهای استان، بودجه 
اختصاص دهد ســپاه نیز به همان میزان اعتبار می گذارد. سپاه در سال گذشته 
به۳۶روستا آب رسانی انجام داد و قرار است در هفته دفاع مقدس نیز آب رساني 
۱۱۰روستا را انجام دهد و ۸۰روستا را از منابع آب پايدار بهره مند کند. همچنین 
مسئوالن سپاه استان کرمان اعام کرده اند که در سالگرد شهادت سردار سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی آبرساني به ۶۳روستای ديگر انجام خواهد شد. 

خراسانرضوی 
در حال حاضر از ۲هزارو ۵۶۰روستای استان خراسان رضوی، ۲۵۴روستا با تانکر 
آبیاری می شوند که ۷۷روستا از اين تعداد زيرپوشش شرکت آب و فاضاب قرار 
ندارند، اما ارائه خدمت به آنها انجام می شــود. سال گذشــته تنها برای ۵درصد 
جمعیت روستايی ساکن در ۲۵۴روستای استان آب رسانی سیار انجام می شد، 
اما جمعیت فاقد آب آشامیدنی بهداشتی با ۴درصد افزايش نسبت به سال قبل 
به ۱۳۰هزار نفر رسیده است که در ۳۵۰روستای خراسان رضوی ساکن هستند. 
ازآنجا که قطع برق در روند آب رسانی اختال ايجاد می کند ۲۸دستگاه مولد برق 
اضطراری برای تأمین انرژی چاه های آب آشامیدنی روستاهای اين استان ارسال 
شده اســت تا برق اين گونه چاه ها تأمین شــود. هم اکنون ۲هزارو ۲۷۱روستا با 
جمعیت يک میلیون و ۳۰۰هزارنفر در قالب ۵۰۰هزارمشترک روستايی زيرپوشش 
شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی قرار دارند. به دنبال يکپارچه سازی خدمات 
شرکت های آب و فاضاب شهری و روســتايی از سال گذشته، با اقدام های انجام 
شده شرايط آبی ۹۰۰روستای استان بهبود يافته است. همچنین در سال گذشته 
۷۴روستای اســتان نیز درقالب پويش »الف- ب« وزارت نیرو آب رسانی شدند. 
مسئوالن استان اعام کرده اند به دنبال جذب اعتبارات »ماده۵۶« قانون بودجه 
برای بهبود شرايط آب رسانی در روستاهای اســتان و براساس برنامه ريزی های 
انجام شده، در سال ۱۴۰۱هیچ روستای خراسان رضوی کمبود آب نخواهد داشت.

زنجان
روستاهای استان زنجان با گرم شدن هوا در بهار و تابستان با کم آبی مواجه می شوند. 
امسال کاهش ۵۲درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته تأثیر زيادی در افت منابع 
آب روستاها داشته و وضعیت نسبت به سال های قبل نامناسب تر شده است. دراين 
استان روستاهای شهرستان زنجان و ماهنشان بیشتر درگیر کمبود آب هستند. 
درحالی که ۱۴۰روستای اســتان با مشکل کمبود آب مواجه هســتند، اما تعداد 
روستاهای نیازمند آب رسانی سیار ۳۰روستاست که در ۱۸روستا تانکر ثابت برای 
آب رسانی نصب شده است، اما در ساير روستاها با تانکرهای سیار آب رسانی انجام 
می شود. به گفته مسئوالن استان، طرح های آب رسانی به ۵۰روستای زنجان تا پايان 
شهريورماه به بهره برداری می رسد و ۸طرح آب رسانی روستايی در مناطق محروم و 
دورافتاده شهرستان زنجان مانند ساری کند علیا، اوراچی و قره باغ با مشارکت بنیاد 
علوی درحال انجام است. پس از آن هم آب رسانی به ۱۴روستای ديگر با اعتباری 

معادل ۲۵میلیارد ريال برنامه ريزی شده است.

خراسانشمالی
در خراسان شمالی ۷۲۹روستا دارای جمعیتی بیش از ۲۰خانوار هستند که از اين 
تعداد، ۶۹۳روستا زيرپوشش شبکه آب رســانی شرکت آب وفاضاب قرار دارند. 
۴۳روستا به صورت مرتب با تانکر  و ۵۹روستا نیز در پیک مصرف به صورت موقت 
با تانکر سیار آب رسانی می شوند. طی بررســی های انجام شده در سال گذشته، 
۳۰۰روستای اســتان با تنش آبی مواجه بود ند که با اقدام های انجام شده برای 
۵۲روستا، آب رسانی پايدار انجام و تعداد روستاهايی که با تنش آبی مواجه بودند 
کم شد، اما با توجه به خشکســالی رخ داده در ســال جاری دوباره بر تعداد اين 
روستاها افزوده شد و به ۲۶۵روستا رسید. براساس آمارهای شرکت آب وفاضاب 
خراسان شــمالی، تعداد جمعیت روستايی اســتان ۳۷۲هزارنفر است که برای 
۳۶هزارو ۵۳۹نفر، يعنی ۱۰درصد ازاين جمعیت، آب رسانی سیار انجام می شود. 

ایالم
منابع تأمین آب روســتايی در اســتان ايام ۱۶۶منبع اســت که ۱۰۵مورد آن را 
چشمه ها و ۶۱مورد را چاه و قنات تشکیل داده اند. تعداد کل مشترکان آب روستايی 
استان نیز ۴۵هزارو ۵۴۴مشترک است. هم اينک ۹۸/۵درصد از جمعیت روستايی 
با جمعیتی بیش از ۱۷۷هزارنفر در ۴۹۸روســتای اســتان ايام زيرپوشش خدمات 
شرکت آب وفاضاب روســتايی قرار دارند و آب رســانی به ۲۲روستا به صورت سیار 
انجام می شود. متوسط مصرف آب در مناطق روستايی استان ۱۲۰لیتر در ثانیه بوده 
که اين میزان نیز اکنون به بیش از ۳۴۰لیتر در ثانیه افزايش پیدا کرده اســت. دراين 
میان شهرســتان های ايام و ملکشاهی و روســتاهای چوار با شرايط خاص کمبود 

کنترل و مديريت مصرف آب در اين استان، آب مواجه اند و برای 
در برخی مناطق آب جیره بندی شده است. 
برنامه  شرکت آب وفاضاب ايام برای 
۲سال آينده، پايان آب رسانی سیار در 
همه روســتاهای زيرپوشش 

است.

قزوین
در استان قزوين ۸۰۲روســتا وجود دارد که از اين تعداد، ۵۰۷روستا با جمعیت 
۲۸۶هزارنفر زيرپوشش آبفا قرار دارند و بیش از ۸۶درصد روستايیان به شبکه آب 
آشامیدنی بهداشتی دسترسی دارند. سال گذشته برای آب رسانی به روستاهای 
استان درمجموع هزارو۸۲۵میلیارد تومان اختصاص يافت که ۲۰میلیارد تومان از 
اين بودجه، صرف اصاح شبکه و مخازن آب روستاهای استان شد. درحال حاضر 
۸۰روستای استان با تانکر آب رسانی می شود. از مجموع ۳۲۰هزارنفر جمعیت 
روستايی، درحال حاضر به حدود ۴۵هزارنفر با تانکر آب رسانی می شود و ۲۶روستا 
مشکات جدی دارند، اما امسال همزمان با هفته دولت، ۱۶طرح عمرانی تأمین 
آب آشامیدنی در روستاها به بهره برداری رسید. برای اجرای اين پروژه ها اعتباری 
حدود ۲۰۰میلیارد ريال هزينه شده است. با افتتاح طرح های مذکور، کمبود آب 
آشامیدنی ۴هزارو ۵۰۰خانوار روستايی رفع می شود. به مناسبت هفته دولت در 
روستاهای حوزه شهرستان تاکستان ۴طرح و در شهرستان بويین زهرا نیز ۵طرح 
تأمین آب آشامیدنی افتتاح  شد. ۴طرح نیز در سطح روستاهای حوزه شهرستان 

آوج به بهره برداری رسید.

همدان
تیرماه سال جاری ۳۱روســتا در اســتان همدان به صورت دائم و ۵۸روستا هم 
به طورموقت زيرپوشش آب رسانی ســیار قرارگرفتند و دراين مدت درمجموع 
بیش از ۳هزارو ۵۱۰مترمکعب آب آشامیدنی از طريق تانکر در اختیار روستايیان 
اســتان قرارگرفت. همچنین به روســتاهايی ازجمله حســین آباد عاشوری، 
قیدلی باغ، خیرآباد و قپچاق از روستاهای تابعه شهرستان همدان نیز آب رسانی 
سیار انجام شد. روستاهای امامزاده پیرنهان، زرق، قوشجه، خماجین، قزل حصار، 
چاه بهار، عمرآباد، قره چای، آجرلو، تجرک، خواجه حصار، بازران، صادق لو، قشاق، 
قلقل آباد و معدن کوه به صورت دائم زيرپوشــش آب رسانی ســیار قرارگرفتند. 
همچنین تنها در تیرماه امسال روستاهای علمدارعلیا، نهنجه، سنگده، ناصح آباد، 
دايلر، بیاتان سفلی، بیاتان علیا، چشــمه پهن، هريرز، پیرسواران در شهرستان 
ماير و روســتای آقچلو در شهرســتان کبودراهنگ به صورت دائم زيرپوشش 
آب رسانی سیار قرارگرفتند. شاخص جمعیت روستايی در کشور چیزی درحدود 
۲۵/۹درصد است، اما جمعیت روستايی استان همدان بیش از میانگین کشوری 
است. هم اکنون ۳۵/۷درصد از جمعیت استان، شامل هزارو۶۰روستا متشکل از 
۶۱۲هزارو ۷۰۳ نفر جمعیت است که از اين میان، ۷۹۹روستا زيرپوشش خدمات 

شرکت آب و فاضاب  قرار دارند.

کردستان
درحال حاضر ۱۰۵روســتای کردستان با مشــکل کم آبی مواجه هستند و آب 
آشامیدنی مورد نیاز آنها به صورت سیار تأمین می شــود. بیشترين روستا های 
دارای مشکل کم آبی مربوط به بیجار با ۴۴روســتا و ديواندره با ۳۵روستاست. 
در کردستان روستا هايی که به آنها آب رســانی سیار می شود به ۲دسته تقسیم 
می شوند؛ برخی روستا ها از قبل دارای مشــکل کم آبی بوده اند و تعدادی نیز در 
فصل تابستان و به دلیل خشک شــدن منابع آبی داخل روستا دچار کمبود آب 
شده اند. براين اساس برای روســتا هايی که از قبل دارای مشکل کم آبی بوده اند، 
پروژه هايی دردست اقدام است تا با ساخت مجتمع های روستايی بنا به اولويت ها و 
براساس اعتبارات، آب رسانی پايدار انجام شود. درحال حاضر بیش از ۴۷۰هزارنفر 
در روستا ها معادل ۸۵درصد روستانشینان از خدمات تأمین آب آشامیدنی سالم 
برخوردارند که آب رســانی به آنها ازطريق ۸۲مجتمع روستايی انجام می شود. 
همچنین قرار اســت درسال جاری ۲۰روســتای استان به شــکل پايدار از آب 
آشامیدنی لوله کشی بهره مند شوند. شــرکت آب و فاضاب کردستان مطالعات 
تأمین آب پايدار شهرها و روستاهای اين استان را با اســتفاده از ظرفیت ايجاد 
شده در ساخت ســدها، تصفیه خانه های آب و مجتمع های آب رسانی روستايی 

انجام داده است.

یزد
خشکســالی همه روســتاهای اســتان کويری يــزد، به ويژه در روســتاهای 
شهرســتان های تفت و مهريز را با بحــران مواجه کرده اســت و درحال حاضر 
۳۳۰روستا با تانکر آب رسانی می شود. خشکسالی های پی درپی، خشک شدن 
قنات ها، چشمه ها و چاه های آب، پايین رفتن سطح آب های زير زمینی، افزايش 
تعداد دشــت های ممنوعه آب، افزايش هزينه های پروژه هــا ازجمله خطوط 
آب رســانی، مجتمع های آب و نبود منابع آبی پايدار از عوامل خشکســالی در 
روســتاهای کوير است. همچنین امسال با خشکسالی بی ســابقه ای به ويژه در 
مناطق روســتايی شهرســتان های يیاقی نظیر تفت و مهريز مواجه  هستیم. 
آب لوله کشی در بسیاری از روستاهای اســتان جريان ندارد. برخی روستاهای 
دارای جريان آب لوله کشی نیز در بســیاری از روزهای سال آب ندارند و بعضی 
از روستايیان هم آب آشــامیدنی موردنیاز خود را از شــهر تأمین می کنند. در 
سال های گذشــته تعدادی مخازن و مجتمع آبرســانی ذخیره آب در روستاها 
ايجاد شده است، اما به دلیل کمبود اعتبار و نبود منابع الزم، هنوز نیاز به مخازن 

بیشتری احساس می شود.

فارس
استان فارس امسال ازنظر میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
بیش از ۵۰درصد و نســبت به میانگین بلندمدت ۵۰ساله، ۶۰درصد کاهش را 
تجربه کرده است. براين اساس به حدود ۵۰۰روســتای استان از طريق تانکر 
آب رسانی می شود که بیشترين روستاها متعلق به شهرستان های شیراز، جهرم، 

داراب، الر، المرد، مرودشت و نی ريز است. روســتای »کناره« مرودشت 
به عنوان پرجمعیت ترين روستای استان، مشکل آب دارد که ۳کیلومتر 
خط انتقال آب دراين منطقه اجرا شــده و ۴کیلومتر باقی مانده که در 
دست اجراســت. در ماه های پايانی سال گذشته طرح های آبرسانی به 
۴۱روستای استان فارس به بهره برداری رسید که ارائه اين خدمات سبب 
بهره مندی جمعیتی بیش از ۲۹هزار و ۷۸۸نفر از مردم روستاهای استان 
شد. با اين حال مسئوالن ارشد استان معتقدند انتقال آب از خلیج فارس 

می تواند مشکل تأمین آب باقی روستاها و شهرهای استان را رفع کند.

کرمانشاه
حدود ۱۳۰روستا در استان کرمانشاه با تانکر آب رسانی 

می شــوند که از اين تعداد، ۵۴روســتا مربوط 
به کرمانشاه و ۳۶روســتا هم در شهرستان 

ثــاث باباجانی قرار دارند. در آب رســانی 
سیار روستاهای استان، سرانه آب برای 

هر خانوار، ۱۵۰لیتر در شــبانه روز 
است و آب رســانی برای بیشتر 
روستاها به صورت روزانه انجام 
می شود. همچنین روستاهای 
کم جمعیت و صعب العبور که 
دارای مخزن ذخیره هســتند، 

به صورت هفتگــی و با ۲۰تانکر 
آب رســانی می شــوند. امســال 

پروژه های مناسبی برای آب رسانی 
دراستان کرمانشــاه درنظر گرفته 

شــده که در يک مورد، با مشــارکت 
بنیاد علوی بیــش از ۷/۵میلیارد تومان 

در حوزه آب روســتايی صرف می شــود 
و با اجــرای طرح های مربوط، بخشــی از 

مشکات آب روستاهای استان رفع خواهد 
شد. قرار است مشــکل تأمین آب روستاهای 

کرمانشاه تا پايان سال جاری حل شود. امسال 
حدود ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب 

روستاها اختصاص يافت و قرار است با استفاده از 
اين اعتبارات، ۷۰حلقه چاه آب ايجاد، تأمین مخازن 

و خطوط بین آنها انجام و مشــکل آب روســتاهای 
استان رفع شود.

سیستانوبلوچستان
در همه نقاط استان سیستان وبلوچستان شبکه آب رسانی وجود ندارد و 

مردم برای تأمین آب موردنیاز خود با مشکل روبه رو می شوند. براين اساس 
شرکت آب و فاضاب استان همه ســاله مبلغ بااليی صرف اجرای طرح های 
آب رسانی سیار به مناطقی می کند که به شــبکه آب رسانی دسترسی ندارند. 
سال گذشته ۶۰میلیارد تومان صرف آب رسانی سیار به مناطق بی آب و کم آب 
استان شده است و به اعتقاد اين شرکت، ۲عامل بزرگ در کنار محدوديت آبی 
و کمبود اعتبارات سبب می شود اجرای ســامانه های آب رسانی ثابت در همه 
نقاط اســتان قابل اجرا نباشد. اين ۲عامل وســعت باال و پراکندگی جمعیت 
در استان است، چراکه برخی روســتاها از جمعیت پايینی برخوردارند. البته 
پروژه هايی برای ايجاد شبکه های آبرسانی روســتايی در دستورکار است که 
امضای تفاهم نامه آب رسانی به ۱۱روستا در شهرستان های چابهار و دشتیاری با 
جمعیت هزارو ۹۰۰نفر و همچنین اصاح و توسعه شبکه ۶روستا در شهرستان 
نیمروز بین شرکت آب و فاضاب استان و گروه جهادی »شهید مالکوم ايکس« 

منعقد و عملیات اجرايی آن آغاز شده است.

البرز
براساس آمارهای موجود، ۴۶هزار مشترک در روستاهای البرز زيرپوشش شبکه 
آب رســانی آبفا قرار دارند و از مجموع ۲۸۸روستای اســتان، ۱۶۰روستای آنها 
زيرپوشش آبفا قرارگرفته اند. درعین حال آب موردنیاز بخشی از روستاهای استان 
نیز توسط شرکت های آب رسانی خصوصی تأمین می شــود. البته سال گذشته 
يکسان سازی آبفای شهری و روستايی، اين امکان را ايجاد کرد تا گام های اساسی 
برای رفع مشکات کم آبی در روستاها برداشته شود. براين اساس امروز می توان 
گفت۹۹درصد از روستاهای اين اســتان دارای آب آشامیدنی سالم و با کیفیت 
هستند و خوشبختانه در البرز هیچ روســتايی به دلیل کم آبی تخلیه نشده است. 
اما چالش کم آبی در سراسر استان وجود دارد و روستاها نیز از اين قاعده مستثنا 
نیســت، به ويژه در مناطق روستايی شهرســتان های کرج، طالقان و ساوجباغ 
هنگام تعطیات به دلیل افزايش گردشگران مشکل کم آبی ديده می شود. ازدياد 
انشعاب های غیرمجاز آب، چاه های غیرمجاز و مصرف کشاورزی از داليل کم آبی 
در روستاهاست و حدود ۱۰روستا نیز به صورت کمکی با تانکر آب رسانی می شود. 
آب رسانی با تانکر بیشتر در مواقع قطع برق و درفصل گرم سال اتفاق می افتد که 

البته اين مشکات، نشان از بحران ندارد.

گیالن
شاخص بهره مندی آب روستايی در استان گیان ۷۷/۲درصد است و ايراد در 
زيرساخت ها، تأمین نشدن منابع اعتباری يا فرسودگی لوله ها و خطوط انتقال 
آب ازمشکات حوزه  آب آشامیدنی روستايی گیان به شمار می رود. براساس 
آمارهای موجود، ۳۰درصد تأسیســات و خطوط آب رسانی روستايی گیان 
دچار فرسودگی هستند و پیش از اين نیز شرکت آبفای استان 
اعام کرده بود که در گیان حدود هزارو۸۰۰روســتا با 
۳۱۵هزارمشترک زيرپوشــش آب و فاضاب روستايی 
قرار دارند. درســال جاری تعداد روستاهای زيرپوشش 
آب گیان رشد ۹درصدی داشته و بهسازی تأسیسات 
آب آشامیدنی روســتايی اســتان هم  ۵۶درصد رشد 
داشته است. براساس اعام شرکت آب و فاضاب گیان، در 
نیمه نخست امسال به ۳۰روستای اين استان آب رسانی 
خواهد شد و اعتبار مالی اين پروژه ها بیش از ۴۶۶میلیارد 
ريال است. براين اساس تا پايان ســال، طرح آب رسانی 
روســتايی برای ۶۶روســتای گیان اجرايی می شــود. 
سال گذشــته نیز با بهســازی تعدادی از چاه ها و تغییر 
ساختار ايستگاه های پمپاژ ۵۶۵ لیتر برثانیه، به ظرفیت 
تامین آب آشامیدنی روســتاهای گیان اضافه شد که از 
مهم ترين آنها می توان به ارتقای ايستگاه پمپاژ روستای 
صفرابسته آستانه اشــرفیه و شهرهای شــلمان، چاف 
و چمخاله اشــاره کرد. همچنین ۳۷۱لیتــر بر ثانیه آب 
آشامیدنی از تأسیسات شهری به روستاهای دارای تنش 

آبی انتقال داده شد.

لرستان 
لرستان با حدود ۲هزارو ۹۵۰روستا، جزو ۸استان کشور با بیشترين تعداد 

روستاست که ازاين میان، حدود هزارو ۶۰۰روستا زيرپوشش خدمات آبفای استان 
قرار دارند. تعداد روستاهای استان که با تانکر آب رســانی می شوند نیز با توجه 
به شرايط فصلی متغیر اســت، به گونه ای که در مردادماه امسال برای ۵۵روستا 
آب رسانی سیار انجام شد. در سال  آبی جاری نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 
۴۰درصدی بارندگی بوده ايم و نسبت به میانگین بلندمدت نیز حدود ۳۵ درصد 
کاهش بارندگی داشته ايم. لرستان از ارديبهشــت ماه درگیر تنش آبی شده  و به 
همین دلیل برخی روستاها در شرايطی بودند که مسئوالن مجبور شدند از تانکرها 
برای تأمین آب آشامیدنی استفاده کنند. در لرستان حدود هزارو ۳۰۰روستا وجود 
دارد که زيرپوشش خدمات آب و فاضاب نیســتند و اين روستاها از چشمه ها  و 
منابع آبی که در اختیار داشتند، استفاده می کردند و اکنون مشکات زيادی دارند. 
اين درحالی است که مسئوالن شرکت آب و فاضاب استان اعام کرده اند درصورت 
همکاری فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و خود روستاها، آمادگی دارند اين 

روستاها را زيرپوشش خدمات اين شرکت قرار دهند.

بوشهر
تأمین آب آشامیدنی باکیفیت، مطالبه همیشگی ساکنان استان بوشهر بوده است، 
هرچند در سال های اخیر با اجرای طرح هايی مانند نوسازی شبکه توزيع و پروژه های 
آب شیرين کن، بخشی از اين مشکات رفع شده اســت. ۷۰درصد جمعیت استان 
بوشهر در شهرها و کم تر از ۳۰درصد در روستاها سکونت دارند. دراين میان شاخص 
بهره مندی روستاها از آب آشامیدنی با کیفیت ۶۷/۱درصد ارزيابی شده است و حدود 
۲۵۱روستا نیز به صورت سیار آبرسانی می شوند. بوشهر منابع آبی پايدار ندارد و نبود 
شبکه آب، پراکندگی جمعیت، فاصله زياد جهت ايجاد شبکه و تأمین از محل ديگر، 
عمده مشکاتی است که روستاها برای تأمین آب با آن مواجه هستند. براين اساس 
روستاهای شهرستان های عسلويه در جنوب استان و روستاهاي بخش ساحلي دلوار 
تنگستان ازجمله مناطقی دراستان بوشهر به شمار می روند که بیشتر با مشکات 
آبرسانی روبه رو هستند. ساخت آب شــیرين کن و حفر چند حلقه چاه از مهم ترين 
راهکارهای استان برای عبور از اين بحران بوده است. براي تأمین اعتبارات خطوط 
انتقال آبرساني خلیج فارس هم ۳۰میلیارد ريال اعتبار اختصاص پیدا کرده است و 
با مشارکت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، مخازن ذخیره برای آب رسانی به 

بیش از ۶۰منطقه محروم روستايی استان بوشهر اختصاص يافته است.

قم
۱۵۲روستا از ۲۵۰روستای استان قم از شبکه آب رسانی بهره مند هستند و به جز ۳روستای 
پرجمعیت بیدهند، نويس و فوجرد که اهالی آنها متولی تأمین آب آشامیدنی روستايیان 
هستند، همه روستاهای باالی ۲۰خانوار زيرپوشش شبکه شرکت آب و فاضاب استان 
قرار دارند. شــرکت آب و فاضاب کیفیت آب اين روستاها را ازنظر آلوده نبودن تضمین 
می کند، اما آب آشامیدنی روستاهای استان از نظر شوری و شیرينی متغیر است. کیفیت 
آب روســتاهای مســیر جاده قديم قم - تهران و بخش مرکزی قم که از چاه های محلی 
برای تأمین آب استفاده می کنند، پايین تر از ساير روســتاهای استان است. در تابستان 
امسال به طورمتوسط برای ۲۰ تا ۲۵روستا و مرکزجمعیتی آب رسانی سیار انجام می شود. 
بیشتر اين روســتاها در بخش مرکزی قم واقع شــده اند و به دلیل پراکندگی و جمعیت 
اندک روستايی، امکان اجرای طرح های آب رسانی پرهزينه در اين روستاها وجود ندارد. 

درعین حال عملیات آب رســانی به ۶روستای 
جاده قديــم قم - تهران درحال اجراســت و 

پیش بینی می شــود ايــن طرح با 
توجه بــه هزينه 
کانی کــه دارد، 
اوايل سال۱۴۰۱ 
به بهره بــرداری 

برسد.
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  امید به رفع مشکالت هویزه
مردم شهرستان هویزه در استان خوزستان سال هاســت که با مشکالت عدیده ای در زمینه 
کم آبی مواجه هستند و مسئوالن تاکنون نتوانسته اند بر رفع دغدغه های این حوزه گام های 
موثری بردارند. این درحالی است که سفر اخیر رئیس جمهوری به این شهرستان مردم را امیدوار 
کرده تا پس از سال ها شاهد مشکالت ناشی از کم آبی باشند. از مسئوالن استانی تقاضا داریم 

مصوبات و دستورات این سفر را با اهتمام ویژه ای به سرانجام برسانند.
رحیم حلفی از هویزه

صدای همشهری

ستاره حجتی 
خبرنگار

موج پنجم کرونا در استان های مختلف کشور هنوز آنچنان که 
باید، فروکش نکرده است و مراکز درمانی تعداد قابل توجهی از 
نقاط ایران همچنان با مراجعه زیاد بیماران کرونایی از یک سو 
و کمبود تخت و امکانات درمانی ازسوی دیگر مواجه هستند؛ چالشی که 

این روزها استان گلستان را هم درگیر کرده است.
دراین میان با وجود تبلیغات گســترده و هشدارهای مکرر نسبت به روند 
صعودی بی سابقه تعداد مبتالیان به ویروس کرونا دراین استان، همچنان 
شاهد باال رفتن تعداد بیماران هستیم تا جایی که براساس اعالم مسئوالن 
مربوط، تعداد مبتالیــان به ویروس کرونا بیش از یــک درصد از جمعیت 

استان یعنی عددی نزدیک به 2هزارنفر را شامل 
می شود.

با ایــن وجــود آنچــه این روزهــا بیش از 
همه چیــز جلب توجه می کنــد، ادامه 

جنب و جــوش روزانــه در معابر و 
بازارها و برگــزاری انواع دورهمی 

و بازبودن کسب وکارهاست که 
نشــان دهنده جدی نگرفتن 
دوباره محدودیت ها و رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی 
ازسوی از شهروندان گلستانی 
است؛ چالشی که نبود نظارت 
الزم ازسوی نهادهای متولی 

به پررنگ تــر شــدن بحران 
همه گیری کرونا دراین اســتان 

منجر شده است.

 کم  توجهی به پروتکل های بهداشتی
بی توجهی برخی شهروندان گلستانی نسبت 

به رعایت پروتکل های بهداشــتی تا جایی است که 
نه فقط استفاده از ماسک دراستان، به عنوان اصلی ترین عامل 

پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا، به زیر ۳۰درصد رسیده است، بلکه با 
وجود اعالم رسمی و تصویب در ســتاد ملی مقابله با کرونا، درهای اماکن 

عمومی و خدماتی به روی ناقالن خاموش بدون ماســک گشوده اســت؛ 
موضوعی که می تواند به بحران همه گیری ویروس کرونا در استان گلستان 

دامن بزند.
پیش روی کرونا در گلستان تا جایی است که عالوه بر استفاده از راهروها، 
اتاق های عمل و ســی.پی.آر یا همان اتاق احیا به عنوان اتاق های بستری، 
در برخی مراکز درمانی اســتان کار به خواباندن بیمــار در کف راهروها 
و اتاق ها نیز رسیده اســت؛ موضوعی که تصاویرش دســت به دســت در 
شبکه های اجتماعی می چرخد و نگرانی شــهروندان را به دنبال دارد. این 
 درحالی است که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان فراگیر بودن آن را رد

 می کنند.

 بیمارستان های خصوصی با تعرفه دولتی 
مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 
گلســتان دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: 
شرایط همه گیری ویروس کرونا دراستان بسیار 
وخیم و تکان دهنده اســت. بــا وجود این، 
موضــوع کف خوابی بیماران و بســتری 
کردن آنان در ماشــین صحت ندارد. 
درحال حاضــر به جز بیمارســتان 
۵آذر، ظرفیــت اتاق عمــل همه 
بیمارستان ها در اختیار عمل های 

اضطراری قرار گرفته است.
»علی متکــی« ادامــه می دهد: 
از  بخش هایــی  همچنیــن 
بیمارســتان های مختلف به منظور 
ارائه خدمات به بیماران غیرکرونایی 
جداسازی شده اســت. به عنوان مثال، 
بیمارســتان ۵آذر بــرای تصادف های 
رانندگی، بیمارســتان قلب کردکوی برای 
خدمت رســانی به بیماران قلبــی و عروقی و 
بیمارســتان فلســفی برای ارائه خدمات به زنان و 

مادران باردار آماده سازی شده است. 
وی عنــوان می کند: همچنین بیمارســتان های خصوصــی که به عنوان 
ظرفیت جایگزین بخش دولتی فعالیت می کنند، بیماران را با تعرفه دولتی 

می پذیرند. 

 مشکالت کادر درمان
متکی اظهار می کند: درحال حاضر ۳۰تخت جدید به ظرفیت های بخش 
درمان گلستان اضافه شده است. همچنین در مرکز سرپایی استان روزانه 
به ۴۰۰ تا ۵۰۰بیمار خدمات رسانی انجام می شود، اما باید درنظر گرفت که 
ظرفیت کادر درمانی استان بیش از این نیست.وی می افزاید: درحال حاضر 
حدود 2۰۰نفر از همکاران کادر درمانی اســتان به ویــروس کرونا مبتال 
شده اند که فقط ۵۶نفر از آنان در بیمارستان ها بستری هستند. این موضوع 
نشان می دهد کادر درمان استان به شدت تحت فشار است و خستگی مفرط 

ناشی از چنین وضعیتی می تواند به وضعیت بغرنج کنونی دامن بزند.

  استمداد از نیروهای نظامی 
استاندار گلستان نیز دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: اصلی ترین 
مشکل ما در شــرایط کنونی، کمبود و خســتگی نیروی انسانی است. در 
بازدید از بیمارستان ها، درخواست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، اختصاص 
دادن نیروی کمکی است. شدت یافتن همه گیری ویروس کرونا از یک سو 
و ابتالی کادر درمان به بیماری، شــرایط ویژه ای دراین حوزه برای استان 

ایجاد کرده است.
»هادی حق شــناس« می افزاید: از ارتش و سپاه درخواست نیروی انسانی 
کرده ایم. تأمین نیروی انسانی برای این حوزه ســخت است، چراکه باید 
از نیروی متخصص و مورد تأیید وزارت بهداشــت و درمان استفاده شود. 
خوشبختانه در چند روز گذشته نیروهای سپاه در بیمارستان گنبدکاووس 

مستقر شده اند و نیروهای دیگر نیز به این بدنه اضافه می شوند. 
وی همچنین درباره کمبود تجهیزات درمانی مربوط در استان نیز اظهار 
می کند: در روزهای گذشته ۴۰تخت به ظرفیت بخش آی.سی.یو استان 

اضافه و ۵۰دستگاه ونتیالتور نیز وارد استان شد.

***
اینهــا درحالی اســت کــه در زمــان تنظیم ایــن گــزارش، از مجموع 
هزارو۹۳۷بیمار کرونایی بستری، 22۱نفر در بخش های »مراقبت ویژه« 
استان بستری هســتند و ۸۶نفر با کمک دستگاه ونتیالتور به حیات خود 
ادامه می دهند. با وجود این اقدام ها، اما مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و 
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان استان، نگران کندی روند کاهشی ابتال 
به ویروس کرونا در استان هستند. اگرچه شاید برای آغاز یک سخت گیری 
جدی در اجرای محدودیت های کرونایی و تعطیلی اصناف و مراکزعمومی 
کمی دیر به نظر برسد، اما، می توان هرچه زودتر جلوی ضرر بیشتر را گرفت.
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مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

۹ تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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سرکشی کرونا و خستگی کادر درمان گلستان 

چراغ گردشگری سیستان وبلوچستان زود خاموش شد
همه گیری ویروس کرونا و تورم، گردشگری درحال رونق سیستان وبلوچستان  را با رکود سنگینی مواجه کرده است

 زخم کرونا بر پیکر 
گردشگری سیستان وبلوچستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

سیستان وبلوچســتان می گوید: با همه گیری ویروس 

کرونا، بعد از صنعت حمل ونقــل دریایی، زمینی، ریلی 

و هوایی، صنعت گردشــگری بیشــترین خسارت را 

متحمل شده اســت.»علیرضا جاللزایــی« می افزاید: 

دراین مدت بسیاری از گردشگران سفرهای خود را به 

سیستان وبلوچستان لغو کردند و خیلی از صنعتگران 

صنایع دستی استان نتوانستند در نمایشگاه های صنایع 

دستی شــرکت کنند. بســیاری از پیمانکارانی که در 

عرصه هــای مختلف میراث فرهنگی، صنایع دســتی 

و گردشــگری کار می کردند هم نتوانســتند کارهای 

خود را در موعد مقرر ارائه دهند که ســبب واردآمدن 

خسارت های زیادی شــد.وی ادامه می دهد: از ابتدای 

همه گیری ویــروس کرونا در کشــور، ۲رویداد بزرگ 

گردشگری دراین استان لغو شد که یکی از آنها، نخستین 

همایش گردشگری ساحل نشــینان کشور با محوریت 

سیستان وبلوچستان و با حضور 7استان ساحلی کشور، 

یعنی سیستان وبلوچستان، گیالن، مازندران، گلستان، 

هرمزگان، بوشــهر و خوزســتان بود.جاللزایی با بیان 

اینکه از آغاز همه گیری ویــروس کرونا تا پایان دی ماه 

سال گذشــته بیش از ۱۴۴میلیارد تومان به تأسیسات 

گردشگری استان خسارت وارد شده است، اضافه کرد: 

نخستین اجالس گردشگری وزرای کشورهای حاشیه 

اقیانوس هند نیز قرار بود باحضور ۲۰کشــور ازجمله 

مالزی، هند و اندونزی در چابهار برگزار 

شود، اما این برنامه مهم نیز 
لغو شد.

صنعت نوپای گردشگری در سیستان وبلوچستان 
طی یکی دو سال اخیر به دلیل افزایش قیمت ها و 
به ویژه همه گیری ویروس کرونا به شدت آسیب دید 
و به تعبیری فلج شد. این درحالی است که چند سالی می شود 
این اســتان به یکی از مقاصد گردشــگری در کشــور تبدیل 
شده است که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل بوده اند که 
مهم ترین آنها شناساندن ظرفیت های فوق العاده بکر و دیدنی 
جاذبه های طبیعی این استان در شبکه های اجتماعی بوده است.

به گزارش همشهری، دراین ســال ها برخی فعاالن حوزه های 
اجتماعی، محیط زیســت و گردشــگری با انتشــار تصاویر و 
مســتندهایی از ظرفیت های مختلف اســتان موجب شدند 
گردشگران و به ویژه طبیعت گردان، این استان را به عنوان یکی از 
مقاصد گردشگری در نظر بگیرند که دراین میان سواحل مکران 

توفیق بیشتری در جذب گردشگران داشته اند.
با ورود حجم باالی گردشگران به نقاط مختلف استان به ویژه 
جنوب آن و بندر و منطقه آزاد چابهار، نبود زیرســاخت های 
مناســب گردشــگری مانند اقامتگاه ها، هتل ها و غذاخوری 
به صورت جدی به چشــم آمد و همین موضوع ســبب شــد 
ســرمایه گذاری های خوبی دراین حوزه انجام شــود. دراین 
مدت برتعداد هتل ها، اقامتگاه ها، رســتوران ها و دیگر مراکز 
خدمات گردشگری افزوده شد و این استان می رفت که درمیان 
استان های برتر در حوزه گردشــگرپذیری جایگاه ویژه خود را 
پیدا کند، اما تورم و همه گیری ویروس کرونا شــاخ و برگ این 

نهال نوپا را سوزاند .

 کارم را تعطیل کردم
مدیر یک اقامتگاه بوم گردی در شهرستان سراوان در گفت وگو با 
خبرنگارهمشهری اظهار می کند: نزدیک به ۴سال پیش تصمیم 
گرفتم در یکی از نخلســتان های خانوادگی مان یک اقامتگاه 
بوم گردی ایجاد کنم که نزدیک به ۵۰۰میلیون تومان در همان 

سال برایمان هزینه دربر داشت.
»صادق سیدزاده« می افزاید: ۳سال پیش با وجود اینکه دراین 
زمینه تازه کار بودیم و تبلیغات چندانی در معرفی این اقامتگاه 
نداشــتیم، توانســتیم پیشــرفت خوبی در جذب گردشگر و 
بهره مندی از این اقتصاد داشته باشیم. ایجاد این مجموعه سبب 
شد برای چند نفر از اعضای خانواده مان نیز اشتغال ایجاد شود.

وی ادامه می دهد: یکی از مشکالت پیش روی ما در ایجاد 
این اقامتــگاه، باالبودن قیمــت انواع مصالح 

و ملزومــات بود که خوبشــختانه 

توانستیم همه آنها را بدون دریافت وام تهیه کنیم، اما گرانی ها 
در زمینه های دیگر همچنان مشکل ســاز بود تا اینکه مشکل 

بسیار بزرگ تری از راه رسید.
سیدزاده بیان می کند: هنوز یک سال از زمان بهره برداری اقامتگاه 
 بوم گردی مان نگذشته بود که با همه گیری ویروس کرونا مواجه 
شدیم. در چنین شرایطی کســب وکارمان از رونق افتاد، حضور 
مسافران کم رنگ و درنهایت اقامتگاه بوم گردی ما تعطیل شد. 
اکنون حدود ۱۸ماه است این اقامتگاه تعطیل است و منتظریم 

این بیماری ریشه کن شود تا کارخودمان را ازسر بگیریم.

گاندوها رفتند
تماشای گاندوها یا همان تمســاح های پوزه کوتاه دراین چند 
سال از پرطرفدار ترین ظرفیت های گردشگری استان است که 
پای گردشگران بسیاری را به روستای »باهوکالت« در منطقه 
دشتیاری چابهار باز کرده اســت. دراین روستا شخصی به نام 
»ملک دینار شجره« سال هاســت که به حفظ محیط زیست و 
حیات وحش عالقه پیدا و با گاندوهای خشــمگین و گرســنه 

سردوستی و مهربانی بازکرده است. 
ملک دینار در ابتدا برای مراقبت از گاندوهای گرسنه که در شرف 
نابودی و انقراض هستند، با هزینه شخصی غذا تهیه می کرد. این 
کار سبب شد خشن ترین جانور منطقه سیستان وبلوچستان سر 
مهربانی پیش گیرد و با ملک دینار دوستی برقرار کند. دوستی 
انسان و گاندو درنهایت پای گردشگران را به روستای باهوکالت 
باز کرد. ملک دینار هر روز و شب برای سیر کردن شکم گاندوها 

مرغ تهیه می کند. 
از زمانی که پای گردشگران به باهوکالت باز شد، او صندوقی بر 
دیوار نصب کرده و به گردشگران می گوید که به جای ارائه حق 
ورودی، هر میزان که دوست دارند دراین صندوق پول بریزند و 
همه این پول ها برای تأمین مرغ و غذای گاندوها هزینه می شود. 
ملک دینار در کنار این فعالیت عام المنفعه، یک واحد تک اتاق 
بوم گردی برای امرارمعاش دارد کــه حاال همه گیری ویروس 

کرونا و تورم، او و گاندوها را با مشکل روبه رو کرده است.

مشکل تأمین غذای گاندوها
ملک دینار شــجره در گفت وگو باخبرنگارهمشــهری اظهار 
می کند: از زمان همه گیری ویروس کرونا این اقامتگاه و واحد 
گردشگری تعطیل شده و پذیرای گردشگران نیست. به همین 

دلیل این واحد اصال دراین مدت درآمدی نداشته است.
وی می گوید: تعطیلی اقامتگاه اکنون برایم چندان اولویت ندارد. 
نگرانی ام بابت گاندوهاست که باید شکم شان سیر شود. قبل از 
همه گیری ویروس کرونا کمک های گردشــگران برای تأمین 
غذای گاندوها بسیار مفید و خوب بود، اما اکنون باید خودم با 

هزینه شخصی این جانوران را سیر کنم.
شــجره درباره اینکه چه حمایت هایی از او می شود، می افزاید: 
هیچ ســازمان و اداره دولتی دراین رابطــه حمایتی نمی کند، 
اما چند نفر حامی  و دوســتدار طبیعت که یکی از آنان ساکن 
آمریکاســت، حمایت های نقدی خوبی درایــن زمینه از من 

می کنند تا بتوانم ازپس هزینه تأمین غذای گاندوها برآیم.

روزنه های امیدی که زود بسته شد
یکی از فعاالن گردشگری سیستان وبلوچستان نیز در گفت وگو با 
خبرنگارهمشهری اظهار می کند: تا سال۱۳۹۶ استان ما شرایط 
مناسبی در حوزه گردشگری نداشــت و تقریبا همه مسافران 
منطقه آزاد چابهــار را به عنوان مقصد انتخــاب می کردند، اما 
کم کم با معرفــی ظرفیت های طبیعی و بالقوه و بکر ســواحل 
مکران و دیگر نقاط اســتان، پای گردشــگران بیشــتری به 

سیستان وبلوچستان باز شد که سابقه نداشت.
»مسلم بارکزهی« می افزاید: استقبال مناسب گردشگران سبب 
شد برای افراد بومی شغل و درآمد ایجاد شود. دراین مدت شاهد 

بوم گردی در جنوب افزایش تعداد زیادی اقامتگاه های 
اســتان و ســایر نقاط 

بودیــم کــه تأثیر 
یی  ا به ســز

یجــاد  درا

اشتغال و درآمدزایی برای خانواده ها داشت.
وی ادامه می دهد: هنوز چابهار هدف اصلی گردشــگرانی 
است که به استان می آیند، اما با این تفاوت که در گذشته 
چابهار تنها مقصد همه مســافران بود و این درحالی است 
که بیشتر آنان وقتی به استان می آیند، دوست دارند نقاط 

دیگر استان را نیز ببینند.

ازبین رفتن انگیزه فعالیت 
این فعال حوزه گردشگری سیستان وبلوچستان درباره 
تأثیر همه گیــری ویروس کرونا بر اقتصاد گردشــگری 
استان بیان می کند: نخســت همه گیری ویروس کرونا 
بعد تورم، زمینه ساز از بین رفتن انگیزه برای فعالیت و 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری شدند.
باکزهی ادامه می دهــد: قبل از همه گیــری ویروس 
کرونا، آمار ورودی گردشــگران روبه افزایش بود. این 
موضوع سبب شــده بود افراد بیشــتری برای ایجاد 
زیرساخت هایی مانند هتل، رستوران، اقامت گاه های 
بوم گردی و... ســرمایه گذاری کنند و همه چیز روند 

خوبی داشت.
وی می افزاید: اما همه گیری ویروس کرونا منجر به 
کاهش ورود مســافران، کاهش در آمدها و در نتیجه 
کاهش اجرای پروژه های کوچک و بزرگ گردشگری 
شد. این درحالی اســت که با وجود این کاهش ها، با 
افزایش سرسام آور قیمت ها به ویژه در زمینه مصالح 
ساختمانی مواجه هستیم. یعنی اگر درحال حاضر 
شخصی بخواهد یک واحد گردشگری بسازد، باید 
چند برابر زمان قبل از همه گیــری ویروس کرونا 

هزینه کند.
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