
تداوم خشكســالي در ايران موجب  شده اســت با كمترين 
ميزان وزش بــاد، گردوخاك به آســمان كشــور راه يابد 
و آالينده هايــي از نوع كمتــر از 2/5ميكــرون و كمتر از 
10ميكرون در هواي تابســتاني كشــور افزايش پيدا كند. 
امسال 38درصد كاهش بارش را نسبت به بلندمدت در كشور شاهد بوديم و در 50سال 
گذشته اين سومين سال كم بارش كشور است. همين موضوع منجر شد كه هواريزها يا 
ذرات معلق در هوا كه ناشي از گردوخاك است افزايش پيدا كند. از سوي ديگر، افزايش 
دما در تابستان نســبت به ميانگين، منجر شــد كه ميزان ازن در جو افزايش يابد. اين 
اتفاق در كالنشــهرها و زماني رخ داده اســت كه دما باالي 36درجه رسيد و منجر شد 
 آالينده هاي ناشــي از خودروها تحت تأثير افزايش دما، موجب شكل گيري ازن در جو

 و باعث افزايش آلودگي  شود.
طبيعت فصلي پاييز اما اينگونه است كه هر چه به روزهاي سرد نزديك  شويم، 2 اتفاق در 
جو رخ مي دهد. نخست آنكه با خنك شدن هوا، از ارتفاع اليه محلي كاسته مي شود. ديگر 
آنكه تعداد روزهايي كه وارونگي هوا اتفاق مي افتد افزايش مي يابد و هر چه به روزهاي 
آخر پاييز نزديك شويم، وارونگي دما افزايش مي يابد. نتيجه آنكه غلظت آالينده ها در 

جو شهرها بيشتر مي شود.
پاييز امسال اما چند ويژگي دارد. مهرماه و آبان ماه امسال كم بارش است و انتظار مي رود 
تا نيمه هاي آذرماه نيز كم بارشي ادامه داشته باشــد. نقشه هاي پيش بيني هواشناسي 
نشان مي دهند كه تنها از اواخر پاييز است كه احتمال دارد شرايط بارش بهتر شود. تأثير 
اين موضوع در افزايش آلودگي هوا به اين شكل است كه وقتي نفوذ سامانه هاي جوي را 
نداشته باشيم، پايداري هوا بيشتر از سال هاي نرمال)معمول( اتفاق مي افتد. در سال هاي 
نرمال تعداد نفوذ سامانه هاي جوي بيشتر است و با نفوذ اين سامانه ها، وزش باد و بارش ها، 

تهويه هوا به اندازه كافي صورت مي گيرد و اجازه انباشت آالينده ها 
را در جو نمي دهد. اما در سال هايي كه مانند سال گذشته بارش 

كمتر از حد نرمال است، تعداد روزهاي آلوده بيشتر مي شود. چون تعداد بارش ها كمتر 
بود و سامانه هاي جوي نيز كمتر به ايران نفوذ كردند.

تغییررفتار اقتصادی ایرانیان

سقفمهريهميريزد؟
 برخي از نمايندگان مجلس  به دنبال 

تعيين حداكثر 14سكه براي مهريه هستند

 نااطميناني نسبت به درآمدهاي آينده در دوره كرونا باعث شده خانوارها كمتر مصرف كنند 
و بيشتر به فكر ذخيره نقدينگی خود باشند

تغییر الگوی مدیریت شهر
با به میدان آمدن مردم

بررسي مشكالت پايتخت در نشست شهردار و نمايندگان مجلس

عليرضا زاكاني: شهرداري بايد به نهاد خدمتگزار 
اجتماعي تبديل شود و ماهيت آن براي اجراي 

مأموريت ها  و تغيير توأمان كالبد و روح شهر تغيير كند

 بايد شهروندان ميدانداري كنند و كار را بر عهده بگيرند

نمايندگان مجلس در ديدار با شهردار تهران خواستار توجه ويژه به حل مسائل 
اجتماعي، كاهش فاصله خدمات رساني در شمال و جنوب شهر، بهبود حمل و 
نقل عمومي، اصالح هويت شهر، برخورد با فساد و... شدند. صفحه3 را بخوانيد.

موضوع تعيين سقف براي مهريه از ســوي برخي از نمايندگان مجلس مطرح 
شــده و آنها به صراحت اعالم كرده اند كه به دنبال تصويب حداكثر 14سكه 
در ازدواج هاي ايراني هســتند و به زودي آن را در صحن علني مجلس مطرح 

خواهند كرد.  صفحه10 را بخوانيد.
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 رايزنی 
بدون وقفه

وارونگی زودرس

ديگر رمان 
نمی نويسم

 گفت و گو  با جواد مجابي، شاعر
و داستان نويس، به بهانه انتشار 
رمان »اياالِت نيست در جهان« 

رئيس جمهور براي حضور 
در  اجالس شانگهاي به 

تاجيكستان مي رود، رئيس 
سازمان انرژي اتمي دروين  به 

مذاكره مي پردازد

پيش بيني هاي هواشناسي 
نشان مي دهد كه پاييز گرم و 

 كم  بارشی در پيش است
و آلودگي هوا بيشتر مي شود

جــواد مجابي معتقد اســت تخيل، 
عصاره واقعيت ها و عقالنيت بشري 
اســت و مي توان با تخيــل آزادانه، 
جهاني ســاخت كه نويسنده در آن 
هر ســخني و هر ناممكني را ممكن 
كند. او مي گويد وقتي صراحت بيان 
وجود نداشته باشد، اسطوره معنا پيدا 

مي كند.صفحه9 را بخوانيد.

شــمارش معكــوس بــراي آغــاز 
پاييز1400شروع شــده و 9روز ديگر 
وارد نيمه دوم سال خواهيم شد. شواهد 
و قرائن نشــان مي دهد كه اين پاييز، 
نسبت به دوره هاي مشــابه سال هاي 
اخير خود، كم بارش تر و گرم تر خواهد 
بود و اين يعني وارونگي دما امسال نيز 
در مقايسه با سال هاي گذشته زودرس 

خواهد بود. صفحه7 را بخوانيد.

سخنگوي ســازمان هواپيمايي كشوري 
آخرين جزئيات پروازهــاي اربعين را در جامعه

شرايطي كه سهميه زائران ايراني افزايش 
پيدا كرده اســت اعالم كرد؛ از قيمت بليــت هواپيما تا 
شرايط و ضوابطي كه زائران براي سفر به عراق بايد رعايت 
كنند. به گزارش ايسنا، در پي افزايش سهميه ايران براي 
پروازهاي اربعين از 30 هزار نفر به 60 هزار نفر، از صبح 
ديروز جلساتي براي برنامه ريزي پروازهاي اربعين برگزار 
شد. محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري در اين باره گفت: در راستاي انسجام و هماهنگي 
بيشــتر بين ارگان هايي كه بابت ســفر اربعين فعاليت 
مي كنند، مقرر شد همه زائراني كه به سفر عتبات عاليات 

مشرف مي شوند حتماً در سامانه سماح ثبت نام كنند . در 
همين راستا سازمان هواپيمايي كشــوري هم به تمام 
شركت هاي هواپيمايي داخلي و شركت هاي هواپيمايي 
عراقي اعالم كرد كه هيچ مسافري خارج از ليست اعالمي 
سامانه  سماح نمي تواند در بازه زماني 28 شهريور ماه تا 
دهم مهر ماه بليت تهيه كند و الزام ثبت نام در اين سامانه 

وجود دارد.
او افزود: نكته ديگر اينكه تست منفي PCR كه كمتر از 
72 ساعت از آن گذشته باشد و تزريق هر دو دوز واكسن 
از ضروريات اين سفر است كه زائران بايد اين دو مسئله را 
رعايت كنند و سوم اينكه افرادي كه كمتر از 72 ساعت 
اقامت در عراق دارند نيازي به تست PCR مجدد از اين 

آخرين جزئيات پروازهاي اربعين اعالم شد

سهميهسفرزائرانايرانيبهعراق2برابرشد
كشور ندارند يعني با همين تستي كه در ايران مي دهند 
مي توانند به عراق ســفر كــرده و به كشــور بازگردند. 
ذيبخش همچنين درباره وضعيت تامين ناوگان هوايي 
براي زائران اربعين نيز اعالم كرد: ســازمان هواپيمايي 
كشــوري در اين زمينه هيچ مشــكلي ندارد و با وجود 
درنظر گرفتن سهميه 60 هزار نفري براي زائران ايراني، 
تمهيدات الزم در ســازمان هواپيمايي انديشيده شد و 
زائران مي توانند با كمترين مشكل سفر كنند. همچنين 
براي دريافت بليت هواپيما نيز مشكلي وجود ندارد و در 
بازه زماني 28 شــهريور تا دهم مهر ماه هماهنگي الزم 
بابت پروازها صورت گرفتــه و از اين به بعد هم پيگيري 
خواهد شد تا همان پيش بيني هايي كه در سازمان صورت 
گرفته، به نحو احســن اجرا شود. ســخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري ادامه داد: درخصوص قيمت بليت 
هواپيما نيز همه تالش مان را مي كنيم كه مســافران با 

قيمت مناسب بتوانند به عتبات عاليات مشرف شوند. 

صادقضيائيان؛مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي
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شب  های واكسيناسيون
گزارشميدانيهمشهريازنخستينشبراهاندازيمراكز24ساعتهوچندشيفتيتزريقواكسن

شهادت سبط اكبر، كريم اهل بيت، امام حسن مجتبي عليه السالم را تسليت مي گوييم
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صفحه2نبرددوشنبهدرسهشنبه

منتظران
مرداندريا

كاركنان ناوگروه 75پس 
 از 133 روز دريانوردي  

به آغوش خانواده هايشان 
صفحه8بازگشتند



2 سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

ضرورت حذف گلوگاه هاي فساد
رئيس قوه قضاييه همچنين ديروز در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه هاي 
فساد يكي از اين بسترهاي مهم فسادزا را »زمين« عنوان كرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادي از طرفي بايد با فساد 
مبارزه كنيم و از طرفي بايد از فعاالن اقتصادي كه مي خواهند در چارچوب قانون سرمايه گذاري و تجارت كرده و 
از طريق توليد، نيازهاي مردم را تأمين كنند حمايت كنيم. وي از دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي نيز خواست كه 
با جداسازي صف كساني كه مي خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانوني منافع خود را تأمين كنند، 
باكساني كه چوب الي چرخ نظام اقتصادي كشور مي گذارند و بازار را به هم مي زنند و نيازمندي هاي مردم را احتكار 

مي كنند تا با قيمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد كنند.

ث
مك

   رايزني تلفني اميرعبداللهيان با همتاي انگليسي
 نخستين گفت وگوي وزير خارجه كشورمان با همتاي انگليسي حول محورهاي برجام و مذاكرات 
وين، تحوالت افغانستان و مطالبات ايران از انگليس صورت گرفت. حسين  اميرعبداللهيان در 
اين گفت وگوي تلفني ابتدا از آثار سياست هاي نادرست آمريكا و برخي كشورهاي غربي در قبال 
افغانستان ابراز تأسف كرد. در ادامه اميرعبداللهيان به انتظار ايران در لغو تمامي تحريم هاي 
غيرقانوني تأكيد كرد و يادآور شد: دولت سيزدهم در حال مشورت هاي داخلي در مورد نحوه 
ادامه مذاكرات وين است، اما از مذاكراتي كه داراي نتايج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را 
تامين كند استقبال مي كند. به گزارش ايسنا، او همچنين در جريان اين گفت وگو اهميت اتخاذ 
گام هاي اعتماد ساز توسط دولت انگليس براي رفع برخي مشكالت در روابط دوجانبه را مورد 
تأكيد قرار داد. وزير خارجه انگليس نيز در اين ارتباط بر تعهد عملي اين كشور در بازپرداخت 
مطالبات كشورمان تأكيد كرد. وزراي امور خارجه 2 كشور توافق كردند به گفت وگوهاي خود در 

حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد ادامه دهند.

رهبری

خبر كوتاه

 پيام تسليت مقام معظم رهبری 
درپی درگذشت حجت االسالم زرگر 

حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشــت حجت االســام 
زرگر رئيس دادگاه انقاب تهران و از قضات باســابقه كشــور را 

تسليت گفتند.
به گزارش پایگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام 

حضرت آیت اهلل خامنه اي به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت روحاني مجاهد جناب حجت االسام سيداحمد زرگر 
رحمت اهلل عليــه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوســتان و 
همكاران ایشان تســليت عرض مي كنم. شجاعت و صراحت در 
مقام قضا و تاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهي از منكر، 
بخشــي از خصوصيات ممتاز آن مرحوم بــود. از خداوند متعال 
رحمت و مغفرت و حشــر با اجــداد طاهرینش را براي ایشــان 

مسئلت مي كنم.«
سيدعلي خامنه اي
22 شهريور۱۴۰۰

 پيش ثبت نام 5۰هزار نفر براي شركت در اربعين 

درحالي كه سازمان حج و زیارت پيش ثبت نام اربعين را از دیروز 
آغاز كرده و در ســاعات اوليــه نيز حدود ۵0 هــزار نفر ثبت نام 
كرده اند، امــا رئيس این ســازمان مي گوید ایــن پيش ثبت نام 
به منزله قطعي بودن اعزام افراد ثبت نام كننده نيست. به گزارش 
ایسنا، عليرضا رشيدیان با اشــاره به آغاز پيش ثبت نام اربعين از 
دیروز در سامانه ســماح، گفت: این پيش ثبت نام مقدماتي است 
و به منزله قطعي بودن اعزام افراد ثبت نام كننده نيســت. كساني 
در ســامانه ثبت نام كنند كه بيماري زمينه اي نداشــته باشند و 
حتما 2دوز واكسن كرونا را دریافت كرده باشند. او با بيان اینكه 
ثبت نام در این سامانه به صورت مجازي و بدون مراجعه به مكان 
خاصي است، افزود: با توجه  به ظرفيت هایي كه وجود دارد، براي 
هر استان سهميه اي درنظر گرفته شده است و افراد واجد شرایط 
براساس آن سهميه اعزام خواهند شد. رشيدیان همچنين گفت: 
نام تعدادي از ثبت نام  كننــدگان را به عنوان رزرو درنظر خواهيم 
گرفت كه اگر خداي نكرده  هنگام اعزام تست PCR افرادي مثبت 
شــود، بتوانيم افرادي را جایگزین آنها كنيم. احمد محمدي فر، 
دبير و سخنگوي ستاد مركزي اربعين نيز گفته است: كساني كه 
ثبت نام آنها قطعي و نهایي شود، به صورت پيامكي از این موضوع 

اطاع خواهند یافت.

  رایزني هاي دیپلماتيك بدون 
وقفه ادامه دارد و دیپلماسي گزارش

همچنان در صدر اخبار كشور 
اســت؛ نشســت شــوراي حكام آژانس 
بين المللــي انرژي اتمي آغاز شــده، وزیر 
خارجه در آینــده نزدیك به هند ســفر 
مي كنــد و رئيس جمهــوري عنقریب در 
نخستين سفر خارجي خود براي شركت در 
اجاس شــانگهاي راهي تاجيكســتان 
مي شود. تحوالت منطقه اي و بين المللي در 
جریان است و ســخنگوي وزارت خارجه 
گفته كه ایران از یك ســو نشست شوراي 
حكام را زیرنظــر دارد و در ســوي دیگر 
اميدوار اســت تا نشســت شــانگهاي به 

نتيجه اي كه انتظار مي رود ختم شود. 
محمد اسامي، رئيس سازمان انرژي اتمي 
كه یكشــنبه در تهران با مدیركل آژانس 
بين المللي انرژي دیدار كرد نيز در روزهاي 
آتي بــراي شــركت در كنفرانس عمومي 
یك هفته اي آژانس، عازم وین مي شود. در 
این بين یك روزنامه هندي نيز خبر داده كه 
سفر حسين اميرعبداللهيان، وزیر خارجه 
كشورمان به هند عقب افتاده است؛ خبري 
كه سخنگوي وزارت خارجه علت آن را سفر 
رئيس جمهوري به تاجيكستان و برخي علل 

دیگر دانسته است.

رئيس جمهوري در اجالس شانگهاي
سيدابراهيم رئيسي به زودي براي شركت 
در اجاس دوروزه ســازمان همكاري هاي 
شانگهاي به تاجيكستان مي رود. اجاس 
شانگهاي قرار است 2۵و 26شهریورماه در 

دوشنبه برگزار شود.
 طبق توضيحات ســعيد خطيــب زاده، 
رئيس جمهوري در این نشســت با سران 
كشــورها دیدارهــاي دوجانبــه خواهد 
داشت و درخواســت ایران براي عضویت 
دائم در ســازمان همكاري هاي شانگهاي 
نيز مورد بررســي قرار مي گيرد. نشســت 
بــا والدیميــر پوتيــن، رئيس جمهوري 

روســيه و رئيس جمهوري چين ازجمله 
این دیدارها خواهد بود. سخنگوي وزارت 
خارجه درباره برنامه هاي این ســفر گفت: 
»این نخستين سفر خارجي آقاي رئيسي 
به عنــوان رئيس جمهور اســت. او عاوه 
بر اینكه در اجاس شــانگهاي شــركت 
مي كننــد، گفت وگوهــاي دوجانبه اي با 
تعدادي از مقامات شــركت كننده در این 
نشست خواهند داشــت و برنامه ریزي ها 
در این زمينه توســط دوســتان ما و نهاد 
ریاســت جمهوري در ســفارت ایران در 

تاجيكستان در حال انجام است.« 
باید دید كــه رایزني هاي رئيس جمهوري 
در حاشيه این نشست چه نتایجي خواهد 
داشت و ســرانجام ایران به عضویت دائم 
سازمان همكاري هاي شانگهاي درمي آید 
یا نه. این ســازمان از كشــورهاي روسيه، 
چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، 
ازبكستان، هند و پاكستان تشكيل مي شود.

گفت وگوهاي وين در تاريخ نزديكي از 
سر گرفته مي شود

ســخنگوي وزارت خارجه درباره حضور 
مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
ایران و نتایج این ســفر در نشست خبري 
گفــت: »مراودات بيــن ایــران و آژانس، 
مــراودات معمول و فني اســت و مادامي 
كه جنبه غيرسياســي و غيرتبعيض آميز 

آژانس با ایران حفظ شود، ایران روابط خود 
را با آژانس حفظ كرده و پيگيري مي كند.« 
خطيب زاده ادامه داد: »بدون اینكه پروتكل 
الحاقي كه به دليل مصوبه مجلس اجراي آن 
متوقف شده دوباره اجرا شود و بدون اینكه 
آژانس دسترســي به محتویات فيلم ها و 
كارت هاي حافظه داشته باشد، كارت هاي 
حافظه اي كه به دليل پر شدن حافظه نياز 
به تعویض دارند، در یك مهر و موم مشترك 
بين ایران و آژانس بدون دسترسي آژانس 
به آنها تعویض خواهند شد. دوربين ها نيز 
یكسري ســرویس هاي فني نياز دارند كه 
به صورت روتين باید انجام شود و قطعا توافق 
ایران و آژانــس در زمان مقرر خودش طي 
زمانبندي كه بين دوطــرف توافق خواهد 

شد، طي روزهاي آتي انجام می شود.«
 سخنگوي وزارت خارجه در ادامه بار دیگر 
درباره مذاكرات وین نيــز صحبت كرد و 
گفت: »ایران ميــز مذاكره و برجام را ترك 
نكرده است، بلكه این آمریكا بوده كه برجام 
را ترك كرده و به تعهدات خود عمل نكرده 
اســت.« او افزود: »آمریكا باید بداند كه در 
جایگاه متهم قرار دارد و در عمل باید نشان 
دهد كه در منــش و اقداماتش تجدیدنظر 
جدي كرده اســت، ولي آنچه مــا اكنون 
مي بينيم بيانگر این موضوع است كه هيچ 
تغييري نســبت به دولت قبلي در رویكرد 
آمریكا صورت نگرفته است.« خطيب زاده 

همچنين با بيان اینكه ایــران اعام كرده 
گفت وگوهاي وین حتما در تاریخ نزدیكي 
از سر گرفته مي شــود، ادامه داد: »ما قطعا 
انتظار داریم كه طرف هاي دیگر وقتي پاي 
ميز مذاكره در وین حضور پيدا مي كنند با 
رویكرد واقع بينانه و درنظر گرفتن واقعيات 
روي زمين به وین بيایند. همانطور كه بارها 
گفته ایــم ایران هيچ تعهــد فرابرجامي را 
نمي پذیرد و هيچ منفعت كمتر از برجام هم 

براي مردم ایران متصور نيست.« 

وزير خارجه در آينده نزديك به هند مي رود
به گفته ســخنگوي وزارت خارجه حسين 
اميرعبداللهيان در آینــده نزدیك به هند 
سفر مي كند. روزنامه هندو نيز در گزارشي 
به نقل از منابع ناشناس نوشته كه هند یك 
هفته پس از ميزباني روســاي اطاعاتي و 
امنيتي آمریكا و روســيه براي سفر وزراي 
امور خارجه ایران و عربســتان ســعودي 
آماده مي شود و این سفر بخشي از مذاكرات 
گسترده پيرامون افغانستان با كشورهاي 
همســایه خواهد بــود. به نظر مي رســد 
رایزني های وزارت خارجه درباره تحوالت 
افغانستان با كشورهاي مختلف ادامه دارد. 

سخنگوي وزارت خارجه نيز در این زمينه 
گفته: »ایران جزو معدود كنشگراني است 
كه با تمام طرف هاي فعال در افغانســتان 

ارتباط دارد. با برخي گفت وگوهاي فراگيري 
انجام داده و بــا برخي ایــن گفت وگوها 
محدودتر بوده است. ما همواره سعي كردیم 
با گروه هاي مختلف در افغانستان مذاكره و 
رایزني داشته باشــيم و در جریان نشست 
تهران نيز تــاش كردیم كــه گروه هاي 
مختلف افغانستاني در این نشست حضور 

داشته باشند.« 
خطيب زاده در مورد دعوت طالبان از ایران 
براي شركت در مراسم تشكيل دولت در این 
كشــور نيز گفت: »زود است در این زمينه 
صحبت كنيم. باید منتظر باشيم و ببينيم 
تركيب دولــت آینده افغانســتان چگونه 
است و ســپس در مورد موضوعات دیگر 
تصميم گيري كنيم. ما براساس عملكرد و 
رفتار طالبان درخصوص درخواست و دعوت 

آنها تصميم گيري مي كنيم.«

نشست يك هفته اي شــوراي حكام و 
ادامه رايزني هاي هسته اي

در چنين شرایطي نشســت یك هفته اي 
شــوراي حكام نگاه هاي زیادي را متوجه 
خود كرده اســت. رافائل گروســي پيش 
از ســخنراني در روز نخســت نشست در 
گفت وگو بــا الجزیره گفت: »مــا نيازمند 
گفت وگوي شفاف با دولت جدید در ایران 
هســتيم. دولت جدید ایران رویكردهاي 

سرسختانه اي درخصوص برنامه هسته اي 
دارد.« این در حالي اســت كه گروســي 
دیدار خود با اسامي در ایران را »سازنده 
و خوب« دانسته بود. او البته در سخنراني 
آغازین نشست شــوراي حكام ادعاهایي 
درباره وجود مواد هســته اي در 4نقطه از 
ایران مطرح كرد و مدعي شد: »هنوز ایران 
درباره این مواد به پرسش هاي آژانس پاسخ 

نداده است.«
 با این همه و با وجــود گمانه زني ها درباره 
احتمــال صــدور قطعنامه عليــه ایران، 
خبرنگار روزنامــه وال اســتریت ژورنال 
در تویيتي نوشــت كه در جلسه شوراي 
حكام قطعنامه اي عليه كشــورمان صادر 
نمي شــود. ميخائيل اوليانــوف، نماینده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي نيز در 
واكنش بــه آخرین مواضع ایــران درباره 
مذاكرات احياي توافق هســته اي در وین 
گفت: »ســيگنال هاي دلگرم كننده اي از 
ایران مي رسد. ازسرگيري مذاكرات وین 
مدت هاست كه به تعویق افتاده. وقفه ایجاد 
شده ميان دور ششم و هفتم مذاكرات )از 
20 ژوئن( بيش از حد طوالني شده است. 
زمان آن رســيده اســت به ميز مذاكرات 
بازگردیم.« حال باید منتظر ماند و دید كه 
رایزني ها و دیدارهاي مقامات كشــورمان 

چه نتایج و دستاوردهایي خواهد داشت.

رايزني بدون وقفه
در روزهاي پيش رو رئيسي به اجاس شانگهاي مي رود، اسامي عازم وین مي شود و دیپلمات هاي 

كشورمان در حاشيه نشست شوراي حكام مذاكرات فشرده اي را در دستور كار دارند

29استان در انتظار استاندار
فسادستيزي، پاكدستي، كارآمدي و مردمي بودن 4شاخصه دولت سيزدهم براي انتخاب استانداران است

فهرست استانداران دولت سيزدهم همپاي 
سفرهاي اســتاني رئيس جمهور در حال دولت

شكل گيري است. الگوي تغييرات مدیران 
ارشد اجرایي دولت در استان ها براساس همين سفرها بوده 
و به فاصله یك هفته تا 10روز پس از هر ســفر استاني، 
استاندار آن هم تغيير كرده اســت. سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور طي 3هفته اخير به 3اســتان خوزستان، 
سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي سفر كرد. نخستين 
تغييرات استانداران نيز در استان هاي خوزستان و سيستان 
و بلوچستان صورت گرفت. عصر یكشنبه این هفته حسين 
مدرس خياباني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان در 
جلســه هيأت دولت رأي اعتماد گرفت و یكشنبه هفته 
گذشته نيز صادق خليليان توانســت نظر مثبت هيأت 
وزیران را براي استانداري خوزســتان جلب كند و رسما 
به عنوان اســتاندار ویژه به این استان معرفي شد. مدرس 
خياباني پيش از این در سمت هایي همچون سرپرستي و 
قائم مقامي وزارت صنعت دولت دوازدهم، معدن و تجارت، 
مسئول لجستيك و عضو ســتاد ملي كرونا، عضو ستاد 
اقتصادي دولت و دبير ســتاد تنظيم بازار كشور فعاليت 

داشته است.
احمد وحيدي، وزیر كشــور دربــاره اصلي ترین رویكرد 
انتخابات اســتانداران در دولت ســيزدهم گفته: »امروز 
مشكل كشور اقتصادي اســت و اســتاندار باید مسائل 

اقتصادي را بشناسد و لياقت خود را نشان دهد.«

تاكنون درباره مدت زمان تغييرات استانداران و تكميل 
فهرست 31نفره آنها خبري منتشــر نشده ولي وحيدي 
تأكيد داشته: »افراد حاضر تا آمدن افراد جدید باید با تمام 
توان كار خود را انجام دهند.« بيشترین تغيير استانداران 
طي 8سال دولت هاي یازدهم و دوازدهم و در دوره وزارت 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر كشور سابق با جابه جایي 
حدود 100استاندار صورت گرفت. برخي استانداران در 
دولت دوازدهم 3بار تغيير كردند. در مجموع نيز ميانگين 
بيش از 3تغيير براي هر یك از 31اســتان در دولت هاي 
یازدهم و دوازدهم ثبت شــد. قانون منــع به كارگيري 
بازنشستگان علت اصلي در افزایش چشمگير تغييرات بود. 
حدود نيمي از استانداران دولت دوازدهم به علت همين 
قانون در نيمه راه دوره سابق مجبور به خداحافظي از جمع 
مدیران ارشد دستگاه اجرایي كشور شدند. این بي ثباتي 
مدیریتي در دولت هاي نهم و دهــم روي عدد تغييرات 
۹1استاندار متوقف مانده بود كه نزدیك به ميانگين تغيير 

3استاندار براي هر استان محسوب مي شد.
به گزارش همشهری، انتخاب استانداران در دولت سيزدهم 
از حساسيت هاي بيشتر رئيس دولت و تأكيد او بر ضرورت 
»فسادستيز، پاكدست، كارآمد و مردمي« بودن »معاونين 
وزیر و مدیركل ها و همه بخش ها« برخوردار بوده اســت. 
رئيسي سوم شهریورماه در آخرین جلسه بررسي صاحيت 
وزیران پيشنهادي و در دفاع پایاني از برنامه هاي دولت و 
وزیران پيشــنهادي در مجلس گفته بود: »در كنار وزیر، 

تيمي كه مي خواهد وزارتخانه را اداره كند براي ما بسيار 
مهم است؛ یعني بنده عاوه بر وزیر نسبت به تيم وزارتخانه 
هم حتما نظر خواهم داشــت كه وزرا، معاونيني كارآمد 
داشته باشــند. اگر معاون، كارآمد نباشد، اگر استانداران 
كارآمد نباشند، اگر سفرا كارآمد نباشند، وزیران ما هر چند 
وزیر خوبي باشــند اتفاقي نمي افتد. لذا حتما نسبت به 
معاونين وزرا و مدیران كل و همينطور بخش هاي مختلف 
نظر خواهيم داشت و از مشورت دوســتان هم بهره مند 
خواهيم شد تا بتوانيم یك وزارتخانه حقيقتا قوي داشته 
باشيم.« ذره بين نظارت  و شــفافيت فعاالن شبكه هاي 
اجتماعي از ابتداي راه انتخابات اســتانداران، عملكرد و 

سوابق آنان در گذشته را مورد بررسي قرار داده است.

رئيس جمهور رسيدگی می كند
در این ميان انتخاب مدرس خياباني به عنوان اســتاندار 
سيستان و بلوچستان در ميان گروهی از فعاالن شبكه های 
اجتماعی مــورد نقد قرار گرفت. جمعي  در شــبكه هاي 
اجتماعي از او به عنوان مدیري كه حقوق نجومي گرفته 
اســت، یاد كردند. منتقدانش مدعي شدند كه »مدرس 
خياباني در حالي اســتاندار سيستان وبلوچستان شد كه 
در تيرماه سال 1400، 11۷ ميليون تومان حقوق دریافت 

كرده!«
با داغ شدن این مباحث در شــبكه  هاي اجتماعي، مالك 
شــریعتي، نماینده تهران در مجلس اعام كرد رئيسي 
شخصا بر این مســئله نظارت خواهد داشت. او در همين 
راســتا با اشــاره به طرح تحقيق و تفحص از حقوق هاي 
نجومي طي تویيتي نوشت: »عصر یكشنبه با رأي اكثریت 
اعضا به عنوان رئيس هيأت »تحقيق و تفحص از حقوق هاي 
نجومي« انتخاب شــدم. آقایان رضواني و حجت االسام 
ميرتاج الدیني نواب اول و دوم و آقاي اركاني نيز دبير این 
هيأت شدند. ان شاءاهلل با بهره مندي از گزارش هاي مردمي 
گزارش جامع و دقيقي در مهلــت قانوني تقدیم خواهد 
شد. طبق قانون، كار رســمي هيأت با اباغ احكام اعضا 
توســط رئيس محترم  مجلس آغاز مي شود؛ اما مطمئنم 
رئيس جمهور محترم، موضوع حقوق نجومي اســتاندار 
ویژه منتخب سيستان و بلوچستان را شخصا بررسي كرده 
و به وعده پاسخگویي عمل خواهند كرد. پي نوشت: آقاي 

مدرس خياباني از مجلس رأي اعتماد نگرفته بود!«

پيشنهاد اژه ای در مورد استقالل زندان زنان 
رئيس قوه قضایيه: یكی از مسائل مهم در كاهش جمعيت كيفری زنان، كاهش جرم انگاری است

غامحســين محســني اژه اي، رئيس 
دستگاه قضا به فاصله ۵روز پس از دیدار قضايی

با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس كه 
طي آن از ضرورت تغيير برخي رویكردها، 
رفتارها و قوانين به نفع زنان خبر داد و بازنگري در این 
حوزه را در جهت احياي اعتماد عمومي مؤثر دانسته 
بود این بار در نشســتي با اعضاي فراكسيون زنان بر 
اولویت فراهم سازي زمينه ارائه خدمات به زنان توسط 
زنان تأكيد كرد و پيشنهاد داد كه زندان زنان به صورت 
مستقل اداره شود. او دراین باره گفت: اگر زندان زنان 
به گونه اي مستقل شــود كه همه امور آن توسط زنان 
اداره شــود و از ظرفيت زنان در فرایند دادرســي نيز 
استفاده كنيم مسائل قضایي مربوط به زنان آسان تر و 

با آرامش بيشتري انجام مي شود.
به گزارش ميزان، او پيش تر نيــز در جمع نمایندگان 
عضو كميســيون اجتماعي بــر لزوم تغييــر برخي 
رویكردها، رفتارها و قوانين به نفع زنان تأكيد كرده بود. 
به نظر مي رسد رئيس قوه قضایيه به صورت جدي در پي 
تغيير و بازنگري حقوقي و قضایي در جرم انگاري هاي 

زنان است.
درهمين راســتا رئيس قــوه قضایيــه در دیدارش با 
فراكسيون زنان مجلس با اشــاره به منشور حقوق و 
مسئوليت زنان كه در سال 83در شوراي عالي انقاب 
فرهنگي تصویب شده است، گفت: باید بررسي شود از 
آن زمان تا كنون چه ميزان از این منشور عملياتي شده 
است. نه تنها بسياري از زنان از این منشور و محتواي 
آن اطاعي ندارند بلكه ما نيز گزارشــي از روند اجرا و 

ميزان تحقق آن نداریم.
رئيس دستگاه قضا ســپس توجه به مسائل زندانيان 

زن و خصوصاً مادران زنداني و توجه به اولویت اصاح 
و تربيت آنها را مهم دانست اما در عين حال گفت: یكي 
از مسائل مهم در كاهش جمعيت كيفري زنان كاهش 

جرم انگاري است.
محسني اژه اي افزود: در دهه هاي گذشته براي بسياري 
از تخلفات جرم انگاري شد و براي آنها مجازات حبس 
آن هم حبس هاي سنگين و طویل المدت درنظر گرفته 
شــد كه قطعاً این مســئله باعث افزایش پرونده هاي 

قضایي و تراكم جمعيت كيفري كشور مي شود.
وي بر همين اساس بر لزوم همكاري فراكسيون زنان 
مجلس براي كاهش اطاله دادرسي تأكيد كرد و متذكر 
شــد: این فرایند پيچيده و طوالني باعث مي شود كه 

همچنان شاهد تداوم مشكات براي مردم باشيم.
رئيس قوه قضایيه با بيان اینكه بسياري از مسائل نظام 
با كمك مردم حل شده است، گفت: بسياري از مسائل 
حقوقي زنان نيز با روش هایي چون ميانجيگري و صلح 
و سازش و حل اختافات با اســتفاده از ظرفيت هاي 

مردمي قابل حل وفصل است.
وي بر همين اساس از نمایندگان زن مجلس خواست 
كه قوه قضایيه را در شناسایي و حل گام به گام مشكات 

حقوقي زنان در دستگاه عدليه یاري دهند.
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 شــهردار تهران روز گذشــته در 
جلســه اي كه با حضور تعدادي از شهردار

نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
برگزار شــد با تأكيد بر اســتفاده از ظرفيت هاي 
مجلس در جهت ساخت تهران گفت: »باید موفق 
شــویم در تهران كه نمــادي از كارآمدي نظام 
اسالمي اســت، الگویي جدید بســازیم. اگر در 

گذشته نقد مي كردیم، امروز باید عمل كنيم.« 
عليرضا زاكاني با بيان اینكه باید به انقالب اسالمي 
در ســير تكاملي آن مدد برســانيم، عنوان كرد: 
»این مسئله امروز در گام دوم انقالب نياز به یك 
تحول بزرگ در عرصه هاي مختلــف دارد تا این 
تحوالت را به عينيت برســاند و براي این كار باید 
یك الگو براي خود بســازیم و نمونه رشد یافته را 
در منظر مردم قرار دهيم.« او تأكيد كرد: »هدف 
جدي شــهرداري تهران به عنــوان نزدیك ترین 
ســطح خدمتگزاري به مردم این است كه توجه 
به شعارهاي انقالب داشته باشد و معنویت شهر را 
در عمل و پيشرفت همه جانبه به نمایش بگذارد. 
در ســير تكاملي جمهوري اسالمي، دولت سازي  
و الگو سازي  در خطه شهر تهران باید انجام  شود. 
تهراني كه به تعبير رهبر معظم انقالب، یك كشور 
است و اگر تهران درست شود و شعارهاي انقالب 
در آن به عينيت برسد، نمونه اي از كارآمدي نظام 

جمهوري اسالمي است.«

الگوي جهان اسالم
شــهردار تهران همچنين با بيان اینكه تهران در 
سير الگو سازي  و دولت ســازي  این دوره، باید به 
كالنشهر الگوي جهان اسالم تبدیل شود، ادامه 
داد: »توجه توامان به كالبد و روح شهر بسيار مهم 
است. در رابطه با كالبد شــهر سال هاي گذشته 
اقداماتي انجام شــده و البتــه در دوره هایي این 
توسعه برخالف موازین انقالب بوده و به مسائل 
نرم افزاري توجه نشده اســت؛ بنابراین باید گام  
به گام مســير تحقق اهداف را تســهيل كنيم.« 
به گفته زاكاني، تهران تنها یك شــهر نيســت و 
یك مجموعــه خدمات دهنده به كل كشــور و 
یك نماد اســت. او خطاب به نمایندگان مجلس 
گفت: »باید از ظرفيت بي بدیل مجلس در جهت 
ســاختن تهران نهایت اســتفاده را ببریم. یك 
بخش از كار، گره هاي قانوني دارد؛ مثاًل در تهران 
1300 كيلومتر فيبر نوري و امكانات گســترده 
زیرساختي هست كه باید بهينه و در خدمت قرار 
بگيرند و باید شــهروندان ميدانداري كنند و كار 

را بر عهده بگيرند تا شــهرداري نوكري و خدمت 
را انجام دهد.«

مديريت سه  وجهي 
زاكاني در ادامه گفت: »بایــد مدیریت 3وجهي 
شامل شــهروند، شــهر و شــهرداري را درنظر 
بگيریم.« او ادامه داد: »در بخش شــهر، تهران ۹ 
ميليون و ۶00 هزار نفر جمعيت ساكن دارد و 4 
ميليون نفر هم هر روز در تهــران تردد مي كنند 
و به جمعيــت اضافه مي شــود. همچنين تهران 
مجموعه اي قریــب به ۷0هزار هكتار اســت كه 
12هزار هكتار آن بافت ناپایدار اســت. عالوه بر 
این، هویت ملي و اســالمي در این شــهر نمایان 
نيســت و شــهروند بي عدالتي را حس مي كند و 
فاصله اي جدي با شــهر مطلوب دارد.« شهردار 
تهران خاطرنشان كرد: »شرایط به طریقي بوده 
كه 1۶درصد از شــهروندان در انتخابات مجلس، 
1۹درصــد در انتخابات شــوراها و 21درصد در 
انتخابات ریاســت جمهوري مشــاركت كردند؛ 
جنبه اي كه مابه ازاي آن با سرمایه هاي اجتماعي 
سنجيده مي شود و نشان مي دهد كه مردم تحت 
فشارند. در ســال، 3۵0 روز آلودگي هوا در شهر 
تهران داریم. از بعد ترافيكي و زیســت محيطي و 
ناپایداري بافت شهري نيز وضعيت نامساعد است 
و در بعد شهروند فاصله فقر و غنا به معناي واقعي 
قابل مشاهده اســت.« او با بيان اینكه شهرداري 
نهــادي خدمتگــزار و خدماتي اســت به وجه 
شهرداري هم پرداخت و عنوان كرد: »شهرداري 
باید به نهاد خدمتگزار اجتماعي تبدیل شــود و 
هویت و ماهيت آن باید براي اجراي مأموریت ها 
و تغيير توأمان كالبد و روح شــهر آماده باشد. با 
احتساب نيروهاي رســمي و شركتي، شهرداري 
حدود 100 هزار نفر پرسنل دارد و تا پایان امسال 
84 هزار ميليارد تومان بدهي داریم و امسال باید 
12هزار و ۵00 ميليارد تومان سود بانكي پرداخت 
كنيم و البته حدود 30 تا 3۵هزار ميليارد تومان 
طلب داریم؛ بنابراین عقب افتادگي در منابع مالي 

وجود دارد.«

اورهال حمل ونقل عمومي
حمل ونقل عمومي موضوع دیگري بود كه زاكاني 
در جلسه به آن پرداخت و عنوان كرد: »در حوزه 
ناوگان حمل ونقل عمومي، از 12خط مترو، ۷ خط 
فعال داریم كه 2خط آن تكميل نشده و 23ایستگاه 
الزم دارد و براي فعال شدن این خطوط ۶0 هزار 

ميليارد تومان اعتبار نياز است. همچنين دوسوم 
موجودي واگن ها باید اورهال شوند و عالوه بر آن 
براي شروع ۵خط دیگر 180هزار ميليارد تومان 
اعتبار الزم داریم.« به گفته او، ناوگان اتوبوسراني، 
2223 اتوبــوس دارد كه مجموعه نياز شــهر را 
تأمين نمي كند و براي نوســازي این ناوگان نياز 
به  ۵0هزار ميليارد تومان اســت. شهردار تهران 
در ادامه گفــت: »این عرض و طــول بدهي ها و 
نيازهاســت كه دولت مكلف به تأمين بخشي از 
آن است. 10سال می شود كه دولت  82.۵ درصد 
سهم خود را در بخش اتوبوس و سهم  ۵0درصدي 
توسعه مترو و یك سوم پول بليت را پرداخت نكرده 
اســت. در بحث ارزش افزوده، چون مستقيم به 
شهرداري ها پرداخت نمي شود، مشكالت متعددي 
در وصول آن وجود دارد. با وجود چنين مشكالتي 
باید تغيير صورت بگيرد و باید مشخص كنيم كه 
شهر مطلوب چيست و شهر مطلوب را تعریف و راه 
درست را در مسير راهبردها و سياست هاي دقيق 

شفاف كنيم.«

همبستگي حاكميتي و حكومتي
شــهردار تهران در جریان این جلسه به موضوع 
همبستگي و هم داستاني حاكميتي و حكومتي 
هم اشاره كرد: »باید همبســتگي و هم داستاني 
حاكميتي و حكومتــي را ایجاد و تالش كنيم كه 
همه دستگاه ها نسبت به پيشرفت تهران به عنوان 
نماد نظام اســالمي دغدغه پيدا كنند. همچنين 
خط ســوم، به ميدان آوردن مردم اســت و باید 
فكر و ذهن و قابليت هاي عملــي و نهایتاً اعتبار 
آنها را درنظر بگيریم. مردم نمي آیند؛ مگر اینكه 
اعتماد كنند و اعتماد نمي كنند؛ مگر اینكه نوكري 
ببينند.« عليرضا زاكاني ادامه داد: »مهم است كه 
شهر را در چه وضعيتي تحویل گرفتيم، اما مهم تر 
آن اســت كه در چه وضعيتي تحویل مي دهيم. 
محور چهارم این است كه باید كل شهر را در یك 
اكوسيستم واحد ببينيم و آن را بر محور نوآوري و 
هوشمندسازي متحول كرده و مقدمه تحول را باید 
از درون شهرداري شروع كنيم.« به گفته شهردار 
تهران در این مســير برنامــه اي در 3زمانبندي 
كوتاه مدت و فوري، ميان مدت و درازمدت تنظيم 
شده است: »باید از طریق بســيج همه امكانات، 
صورت جدیدي براي شــهر فراهم كنيم. بودجه 
شــهرداري 48 هزار و 800 ميليارد تومان است 
كه با احتساب بودجه شــركت ها و سازمان ها به 
۶1 هزار ميليارد تومان مي رسد. حدود ۶۷درصد 

تأمين اعتبار از حوزه ساخت وساز است و با توجه به 
كرونا دچار شرایط انقباضی در این بخش هستيم. 
البته همه این مشكالت و گره ها انسداد نيست و 
شهر ظرفيت ها و چشــم انداز روشني دارد و باید 
دست به دست هم دهيم تا مشكالت را حل كنيم.«

ايجاد 5قرارگاه در شهرداري
شهردار تهران همچنين به ضرورت ایجاد ۵ قرارگاه 
اشاره كرد: »قرارگاه اول ناظر به خدمات اجتماعي 
است و مردم باید تغييرات شهر را در بخش پسماند 
و نگهداري فضاي سبز مشــاهده كنند. قرارگاه 
دوم ناظر به فضاي اجتماعي است. وجود 21 هزار 
معتاد متجاهر و حضور كودكان كار و زباله گردان 
در شهر وهن نظام اسالمي اســت. شهرداري را 
براي شهروندان مي خواهيم؛ نه براي دیوار شهر. 
در بخش فرهنگي و تبليغي، نمادهاي شهر باید 
تغيير كند. كرونا در بحث تفریح و ایجاد نشــاط، 
بغض ایجاد كرده و شــهر باید دوباره زنده شود؛ 
چون مردم به نشاط نياز دارند و قرارگاه دیگر به این 
بخش مربوط است. قرارگاه پایاني هم درخصوص 
كروناســت. واكسيناســيون جزئــي از ماجراي 
بهداشت و درمان اســت و باید از همه ظرفيت ها 
براي بخش دیگر یعنــي فاصله گذاري اجتماعي 
استفاده كرد. سرفصل بعدي این قرارگاه خدمات 
اجتماعي و توجه به آسيب هاست؛ لذا تأكيد كردیم 
كه مجموعه شــهرداري محور مواجهــه با كرونا 
و منشأ تغيير شــود؛ چراكه تمام شهرستان ها و 

شهرهاي دیگر متأثر از آن هستند.«

خدمت شايسته به مردم
شهردار تهران در جلسه روز گذشته با بيان اینكه 
دســت یاري و نياز به سمت شــما)نمایندگان 
مجلس( دراز كردیم تا بتوانيم یك خدمت شایسته 
به مردم ارائــه و كار ویژه اي انجــام دهيم، گفت: 
»ظرفيت هاي بي نظيري در تهران وجود دارد كه 
اگر عملياتي شود، شهر نه تنها  بي نياز  مي شود، بلكه 
مي تواند به دیگر بخش ها هم كمك كند. مشكالتي 
به ویژه در 4سال گذشــته ایجاد شده كه باید این 
كوه مشكالت را كنار زد. ما به دنبال شفاف سازي  و 
درآمد پایدار هستيم و معتقدم كه به هم ریختگي در 
این بخش وجود دارد؛ مثاًل مترو مركز تأمين مالي 
ندارد و مسئوليتي براي بومي سازي  و داخلي سازي  
قطعات نيست. انجام این كارهاي بزرگ، كمك و 
همفكري و مشاركت شما )نمایندگان مجلس( را 

مي طلبد.«

بررسي مشكالت پایتخت در نشست شهردار و نمایندگان مجلس

تغییر الگوی مدیریت شهربا به میدان آمدن مردم

خبرها

پيكر شهيد مدافع حرم تشييع شد

 پيكر شــهيد مدافع حــرم »مرتضي كریمي« پس از ۶ســال به 
وطن بازگشت و مراسم تشيع همزمان با سالروز شهادت حضرت 
رقيه)س( در منطقه 18برگزار شد. به گزارش همشهري، مرتضي 
كریمي ســال 13۹4 در منطقه خان طومان ســوریه به دســت 
تكفيري ها به شهادت رسيد و اخيرا در عمليات تفحص، پيكرش 
كشف و پس از انجام آزمایش DNA شناسایي و به كشور منتقل 
شد. مراسم تشيع پيكر این شــهيد با حضور جمعي از مسئوالن، 
خانواده شــهدا، جانبازان، ایثارگران و... برگزار و پس از انتقال به 

بهشت زهرا)س( در قطعه ۵0 به خاك سپرده شد.

پيشرفت ۶۳ درصدي پاركينگ 
طبقاتي شهيد مدني 

شــهردار منطقه8، از پيشــرفت ۶3 درصدي احداث پاركينگ 
طبقاتي شهيد مدني خبر داد.

 به گزارش همشهري، خيابان شهيد مدني از معابر اصلي و پرتردد 
منطقه 8 است و نبود جاي پارك مناسب در آن به معضل بزرگي 
تبدیل شــده بود و همواره شــهروندان از بارترافيك و آشفتگي 
خيابان ابراز نارضایتي مي كردند. به گفته شــهردار منطقه براي 
رفع معضالت موجود در این خيابان احــداث پاركينگ طبقاتي 
در دســتور كار قرار گرفت و عمليات عمراني شروع شد. مسعود 
رنجبریان با بيان اینكه احداث پاركينگ ۶3درصد پيشرفت عمراني 
دارد، گفت: »عمليات ساخت مراحل آخر را طي مي كند و پایان 
امسال بهره برداري مي شــود و اميدواریم با تملك زمين در نقاط 
دیگر بتوانيم پاركينگ هاي بيشــتري در منطقه احداث كنيم.« 
پاركينگ مدني در 2طبقه و زميني به مساحت 1032مترمربع در 

حال احداث است و ظرفيت ۵۷دستگاه خودرو دارد.

ياس هاي هلندي در خيابان وليعصر
معاون خدمات شهري و محيط زیست شهرداري منطقه 3 از كاشت 
۶00 اصله درختچه یاس هلندي و برگ بو در خيابان وليعصر)عج( 
خبر داد. به گزارش همشهري، خيابان وليعصر، ثبت جهاني شده 
اســت؛ از این رو مدیریت شــهري توجه ویژه اي بــه آن دارد و در 
همين راستا با تالش شهرداري منطقه 3حد فاصل بزرگراه شهيد 
همت تا پارك ملت گلكاري شده است. مهدي هوشيار در توضيح 
كارهاي انجام شده، گفت: »از شهریور 13۹۶ تاكنون 3۵00 اصله 
درخت چنار كهنسال در این خيابان كاشته شده است و امسال هم 
اقدام به كاشت ۶00 اصله درختچه یاس هلندي و برگ بو كردیم.« 
پياده رو سازي ، توجه به پوشش گياهي و فضاي سبز و نصب المان هاي 

فرهنگي و... پروژه هاي اجرا شده در خيابان وليعصر هستند.

واكسيناسيون خانواده بازنشستگان 
شهرداري تهران

مدیرعامل شــركت شــهر ســالم از آمادگي این شــركت براي 
واكسيناسيون خانواده هاي بازنشســتگان شهرداري تهران خبر 
داد. تا كنون بيش از ۵1هزار و ۷00نفر از شــهروندان و كاركنان 
شهرداري تهران در مراكز شركت شهر ســالم واكسينه شده اند 
و حاال حميد چوبينــه از آمادگي براي واكسيناســيون خانواده 
بازنشستگان خبر داده اســت. به گفته او بازنشستگان شهرداري 
كه به هر دليلي هنوز واكســينه نشــده اند، مي توانند در مراكز 

واكسيناسيون شهر سالم بدون نوبت واكسينه شوند.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ديدار با شهردار تهران 
بر ضرورت تغيير برخي ســاختارها، تقويت مركز مطالعات 
شــهرداري تهران، توجه به رفع نيازهاي شهروندي، توجه 
به درآمدهاي پايدار و... تأكيد و برخــي از نمايندگان نكاتي 
را ذكر كردند و از عليرضا زاكاني خواســتند تا آنها را مدنظر 

داشته باشد.
    الياس نادران: تهران پايتخت  ام القراي جهان اسالم بوده و 
بر تمام كشورها تأثيرگذار است. اينكه توجه به مسائل اجتماعي 
شهر يكي از مهم ترين  دغدغه هاي تهران شده، جاي تشكر دارد، 
اما فاصله اجتماعي موجود آزار دهنده است و بايد كاهش يابد. 

همچنين فقر يك مسئله جدي است كه نياز به رسيدگي دارد.
  حجت االسالم سيدجواد حســيني كيا: نمايندگان پاي كار 
هستند تا هر جا كه خأل قانوني مي بينند، مشكالت را حل و به 
شهرداري تهران كمك كنند. بايد شفافيت به وجود بيايد و امور 
به صورت سامانه اي انجام شــود تا فساد از بين برود. به جوانان 

انقالبي اعتماد كنيد و از هجمه ها نهراسيد.
  مجتبي رضاخواه: فاصله بين هزينه اداره شهر و ميزان منابع، 
مدام در حال افزايش است. در بحث اتوبوس، مترو و پسماند نياز 
به سرمايه گذاري كالن وجود دارد. همچنين نحوه درآمدزايي در 

شهرداري بايد اصالح شود.
  فريدون عباسي: نمي توان تهران را كنار گذاشت و بايد اين 
شهر براي جمعيت بيشتر آماده شــود، ولي مي توان اين رشد 
جمعيت را كاهش داد و از تهران منتقل كرد. در حوزه تمدني بايد 
توجه اساسي به حوزه هنر شود و تغيير در حوزه فرهنگ از طريق 

خدمت انجام مي شود.
  حجت االسالم نصراهلل پژمان فر: بايد ساختارشكني كنيد و 
بازي را به هم بزنيد و هويت شهر را كه دچار تغييرات شده، اصالح 
كنيد. تنها ظرفيت براي اين تغيير، مردم هستند كه بايد پاي كار 
بيايند. فعاليت هاي مسجدمحور بايد گسترش يابد. همچنين 

بدنه شهرداري بايد تراش بخورد و الغر شود.
   محمد صفايي: مــا جامعه اي كوتاه مــدت، كلنگي و فاقد 
استراتژي هســتيم كه چشم انداز را مي نويســيم، ولي اجرا 
نمي كنيم. در اين سال ها از ساحت علم، فرهنگ زدايي كرديم  و 
از اين رو احداث يك پارك فرهنگ در تهران مي تواند مؤثر باشد. 
همچنين ظرفيت مدني كم بديلي داريم كه فقط در بحران هايي 
مانند سيل و زلزله و... استفاده مي كنيم كه بايد در شرايط عادي 

نيز از آن استفاده شود.
  علي اصغر عنابستاني: ســرفصل ها و نوع نگاه مطرح شده، 
اميدوار كننده بود و ســرمايه اجتماعي بايد همراه با عدالت 
اجتماعي باشد. مظاهر آســيب هاي اجتماعي بايد با فوريت از 
بين برود و روح  زندگي به شــهر برگردد و مردم در اداره شهر 
دخيل شوند. تهران هويت مشــخص ندارد و بايد براي تهران 

هويت تعريف شود.
  عليرضا پورناصري: مديريت كشور به دست جريان انقالب 
افتاده و براساس فرمايشــات رهبر معظم انقالب مشكالت در 
حوزه مديريت، قابل حل اســت و بايد با ميدان دادن به افراد 
متخصص و باانگيزه به اين شرايط غلبه كنيم. تهران پايتخت 
بوده و توفيق و عدم توفيق آن بر ساير شهرها تأثير گذار است 
و شهرداري تهران مي تواند محوري براي انتقال تجارب به ساير 

شهرها شود.
  فاطمه محمدبيگي: بايد بازار بــزرگ عفاف و حجاب و ارائه 
زندگي عفيفانه را درنظر بگيريم. ۶.5 ميليون زن سرپرســت 
خانوار داريم كه سوءاســتفاده اخالقي از آنها غيرت هر فرد 
آزاده اي را برمي انگيــزد؛ بنابراين بايد بازارچه هايی مخصوص 
زنان سرپرست خانوار ايجاد شود تا آنان مورد آزار قرار نگيرند. 
هيچ كاري براي هويت بخشي به دختران در حوزه شهري انجام 
نداده ايم. بيمارستان هاي تخصصي بانوان مي تواند يكي از اين 
مدل ها باشد؛ چراكه حق استفاده از درمانگر همجنس در ساير 

كشورهاي دنيا نيز به رسميت شناخته مي شود.
  رضا تقي پور: مركز مطالعات شــهرداري يك ظرفيت بزرگ 
است و مي تواند به مركز تحقيقات مديريت شهري تبديل شود. 
مي توان يكساله تعريف زندگي مطلوب را به دست بياوريم و بعد 
از آن خود را با آن شاخص ها بســنجيم. همچنين بحث انتقال 
پايتخت را دنبال كنيد در غيراين صورت مشكالت تهران بيشتر 

مي شود.
  عبدالكريم جميري: موفقيت شما موفقيت يك تفكر است. 
بايد به اندازه اقتضائات وعده داده شود؛ نه به اندازه اي كه فكر 
مي كنيم. تيم مشاوره در اين كار داشته باشيد كه موفقيت شما با 
آن رقم مي خورد. موانع قانوني گاهي وجود دارد و بررسي دقيق 

در اين زمينه مي تواند كار را تسريع كند.
  حبيب آقاجري: بايد براي تمام امور زندگي افراد در شــهر 
تهران به موضوعات توجه شود. شاه كليد اعتماد مردم، مديريت 
سالم است و اگر در اين بخش موفق شويد به اهداف مي رسيد. 
بايد به مسئله آينده نگري تهران و تهديداتي مانند زلزله كه براي 

آن متصور است، توجه شود.
  غالمحســين رضواني: بزرگ ترين چالش در منابع نيست و 
مشكل اصلي مديريت اســت. موفقيت شما حفظ هويت خود و 
كارآمدي است و اين مهم به شرطي محقق مي شود كه جهت گيري 
به سمت عدالت داشته باشيد. بسياري از نيروهاي درون شهرداري 

توانايي هاي خوبي دارند كه بايد از اين ظرفيت ها استفاده كرد.
  علي خضريان: بايد درباره مدل حكمراني عادالنه براي شهر 
تهران بيشتر تأمل كنيم؛ مثالً در مدل طرح ترافيك، كسي كه پول 
دارد مي تواند هوا را آلوده و شب ها تردد كند كه اين مسئله مردم 

را اذيت مي كند. نكته ديگر هزينه هاي باالي اداره شهر است.

مجلس حامی شهرداري تهران

طرح پالك ايمن، مهر ماه اجرايي مي شود
سخنگوي ســازمان آتش نشاني شــهرداري تهران از 

اجراي طرح پالك ایمن در مهر ماه خبر داد. جالل ملكي ايمني
با بيان اینكه این طرح یك ســایت است كه نيازي به 
حضور فيزیكي شــهروندان ندارد، گفت: »قرار است ابتدا نيروهاي 
آتش نشاني به صورت آزمایشي در این ســایت ثبت نام و با توجه به 
پرسش ها و نكات مطرح شده اقدام به ایمن سازي  ساختمان هاي خود 
كنند و پس از آن طرح وارد فاز عملياتي براي شهروندان مي شود.« 
به گفته او این طرح نوعي آگاهي و پرسش از شهروندان درخصوص 
ایمني محل سكونتشان است كه پس از دریافت پاسخ ها در سایت، 
كارشناسان سازمان آتش نشاني آنها را بررسي مي كنند و نكات ایمني 
را متناسب با منزل شهروندان به آنها ارائه مي دهند. ملكي تأكيد كرد: 
»دستورالعمل هاي ایمني هر خانه قطعاً با واحد مسكوني طبقه باال یا 
ساختمان مجاور كاماًل متفاوت است و اگر فردي منزل خود را تغيير 
دهد و دوباره به ســایت مراجعه كند، نكات جدیدي مطابق با محل 
سكونت فعلي خود دریافت خواهد كرد. همچنين اگر شهروندي تمایل 
به بازدید كارشــناس آتش نشــاني از منزل خود را داشــته باشد، 
هماهنگي ها انجام و به متقاضي اعالم مي شود كه چه روزي منتظر 

كارشناس باشد.«
او همچنين به طرح ۹۹۹هم اشــاره و عنوان كرد: »با توجه به اینكه 
حوادث در برج ها تبعات خطرناك تري دارد به همين دليل قرار بود در 
این طرح ساكنان۹۹۹ برج تهران اعم از مسكوني، تجاري و اداري در 
زمينه ایمني و نحوه مقابله با خطرات آموزش ببينند كه در بيش از 
100برج اجرا شد اما پس از شيوع ویروس كرونا به كندي پيش رفت 

و اميدوایم با بهبود شرایط بتوانيم طرح را با سرعت پيگيري كنيم.«

بهينه سازي  مصرف انرژي در شركت بهره برداري مترو

بهينه سازي  مصرف انرژي و منابع 
طبيعي در دســتور كار شركت مترو

بهره برداري مترو قــرار گرفته 
است. مدیرعامل شــركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه با اعالم این خبر گفت: »توان مورد 
نياز براي ناوگان قطار و ایستگاه ها از انرژي برق 
تامين مي شود و استفاده از انرژي هاي فسيلي 
بسيار اندك است و به همين دليل بهينه سازي  
مصرف انرژي و منابع طبيعي همواره در دستور 
كار قرار داشته است.« به گفته علي عبداهلل پور 
شركت مترو یكي از مشتریان اصلي مصرف برق 
است و حدود ۹4درصد برق مصرفي آن صرف 
حركت قطارها مي شود. او با بيان اینكه در فصل 
سرما به دليل اســتفاده از وسایل سرمایشي با 
افزایش انرژي مواجه خواهيم بود، عنوان كرد: »با 

بررسي و كنترل هاي مستمر از سامانه هاي تهویه 
و همچنيــن مدیریت صحيــح و جلوگيري از 
كاركرد بي رویه تجهيزات سرمایشــي، تالش 
مي كنيم تــا صرفه جویي بيشــتري در انرژي 
داشته باشــيم.« به گفته این مقام مسئول در 
ایستگاه هاي كم تردد و در ساعات خلوتي سایر 
ایســتگاه ها، پله هاي برقي قدیمي نيز مشابه 
پله هاي برقي نســل جدید با مد صرفه جویي 
انرژي به كار گرفته مي شوند. مدیرعامل شركت 
بهره بــرداري متروي تهران و حومــه در پایان 
تأكيد كرد: »در 4پایانه رو زميني و بخش هایي از 
ایستگاه ها و ســاختمان هاي اداري كه امكان 
استفاده از نور خورشــيدي وجود داشته از این 
روش براي تامين انرژي استفاده شده است و این 

كار همچنان تداوم خواهد داشت.«
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چهره روز

واقع بین باشیم
مهــرداد بذرپــاش، رئيــس دیــوان 
محاســبات در نامه اي، احكام قانوني 
اجرا نشده را در وزارت امور اقتصادي 
و دارایي برشمرده كه در ظاهر اجرایي 
شــدن این قوانين و مقررات مي تواند 
اقتصاد را از مســير فعلي به سمت راه 

جدید و مطلوب ســوق دهد. ازجمله محورهایي كه او در نامه اي 
خطاب به احسان خاندوزي، وزیر اقتصاد بر آن تأكيد كرده مي توان 
به این موارد اشاره كرد: نخســت واگذاري باقيمانده سهام دولت 
در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري به منظور افزایش سرمایه 
بانك هاي دولتي و دوم بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت 

شركتي در بانك هاي دولتي.
افزون بر ایــن بذرپاش اعالم كرده هيچ یــك از اهداف قانونگذار 
ازجمله دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساالنه 8درصد، بهبود 
فضاي كسب وكار، افزایش توليد محصوالت دانش بنيان و كسب 
و گسترش ســهم بين المللي ایران در صادرات این محصوالت، 
رســيدن ضریب نفوذ بيمه هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه 
به ۷درصد، ارتقاي رقابت پذیري بين المللي و ارتقاي شــاخص  
بين المللي حقوق مالكيت در ميان كشــورهاي منطقه هم اجرا 

نشده است.
بدیهي اســت كه آنچه رئيس دیوان محاســبات بر آن انگشت 
گذاشته معطوف به عملكرد دولت هاي گذشته است و اشاره او به 
ترك فعل دستگاه هاي اجرایي در اجراي قانون مي تواند ناظر به 
دولت فعلي و مسئوالن در طول 4سال آینده هم باشد. واضح است 
الزام دستگاه هاي اجرایي به اجراي آنچه در قوانين و مقررات به 
آن ملزم شده اند و استناد به گفتمان ترك فعل به عنوان یك ابزار 
نظارتي و رسيدگي به كارنامه آنها بدون درنظر گرفتن چرایي اجرا 
نشدن این قوانين و مقررات و چگونگي اجراي كمي و كيفي آن در 
سال هاي پيش رو مي تواند خود زمينه انحراف بزرگ در اقتصاد را 
رقم بزند و همانند ساز ناكوك در اقتصاد دولتي ایران قلمداد شود.

فرض این است كه دولت باقيمانده سهام خود در بانك ها و بيمه ها 
را واگذار كند، آیا صرف واگذاري این سهام با وجود ساختار دولتي 
حاكم بر این بانك ها و دخالت مستقيم و غيرمستقيم در گماشتن 
افراد در پســت هاي مدیریتي مؤثر خواهد بــود؟ به فرض اینكه 
دولت 99درصد سهام یك شركت خودروساز را به مردم دهد ولي 
مدیریت آن را خودش تعيين كند و قيمت محصوالت توليدي را 
دولت نرخ گذاري كند، واگذار كردن ســهام به مردم بدون دادن 

اختيار تصميم گيري به آنها چه فایده اي دارد؟
واقع بيني شــرط الزم در هرگونه تصميم گيري و سياستگذاري 
در سطوح مختلف حاكميتي اســت، بازوي نظارتي و محاسباتي 
مجلس نيز باید به گزارش بازوي پژوهشي و كارشناسي مجلس 
مراجعه كنــد و واقع بينانه علت دســت نيافتن بــه اهداف بلند 
اقتصادي را رصد كند و ریشه ها را مبناي قضاوت قرار دهد. تجربه 
یك دهه رشــد نزدیك به صفر درصد اقتصاد یك واقعيت است و 
دستيابي به رشد 8درصد ساالنه یك هدف؛ شكاف بين آنچه در 
عالم واقع رخ داده با آنچه مدنظر سياســتگذاران و قانونگذاران 
بوده، خود گواه روشــني اســت از چرایــي و چگونگي كيفيت 
حكمراني و سياستگذاري در اقتصاد و براي اقتصاد. فروختن سهام 
دولتي در بانك ها و شركت هاي بيمه بدون واگذار كردن اختيار 

تصميم گيري به مردم كفایت نمي كند.

ســفر مدیــركل آژانــس  دالر
بين المللي انــرژي اتمي به 
ایران و انجام توافق هاي اوليه، 
از تنش در بازار ارز كم كرد و موجب شــد 
دیروز قيمت هر دالر آمریكا بار دیگر به كانال 

26هزار تومان باز گردد.
به گزارش همشــهري، بازار ارز كه از اواخر 
هفته قبل به دليــل گزارش هــاي آژانس 
بين المللي انرژي اتمــي یك روند صعودي 
را آغاز كرده بود، از یكشنبه شب تحت تأثير 
اخبار توافق بــا آژانس در مــورد ادامه كار 
دوربين هــای نظارتی با نزول مواجه شــد. 
ســاعاتي بعد از اعالم خبر توافق بين ایران 
و آژانس اتمي، ميزان عرضــه در معامالت 
پشت خطي دالر به شكل محسوسي افزایش 
یافت و این روند صبح دیروز در بازار نقدي 
ارز ادامه یافت. در واقع سفر مدیركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به ایــران، تا حدي 
انتظارات معامله گران را تغيير داد. درحالي كه 
تا انتهاي هفتــه قبل معامله گــران تصور 
مي كردند  شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي بيانيه اي عليه ایران صادر خواهد كرد، 
سفر رافائل گروســي موجب شد كه تصور 
افزایش تنش ها در ميان معامله گران كاهش 
پيدا كند. این سفر قبل از برگزاري نشست 
آژانس بين المللي انرژي اتمي برگزار شد و 
با توافق انجام شــده این پيام به بازار مخابره 
شد كه طرفين در رســيدن به توافق جدي 
هستند. ضمن اینكه برخي مقامات اروپایي 
نيز بعد از این توافق ابراز اميدواري كردند كه 
مذاكرات هسته اي در وین به شكل مطلوبي 
ادامه پيدا كند. در همين رابطه دیروز انریكه 
مورا، معاون مسئول سياست خارجي اتحادیه 
اروپا در پيامي در تویيتر با استقبال از توافق 
ایران و آژانــس بين المللي انرژي اتمي، این 
توافق را گام مثبتي براي تداوم اطالع درباره 
برنامه هسته اي ایران توصيف كرد. همين 
پيام ميزان فروش ها را در معامالت پشــت 

خطي ارز بيشتر كرد.
بعد از دیــدار مقام هــاي ایــران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت امور خارجه نيز  تأكيد كرد: 
گفت وگوهاي وین از ســر گرفته مي شود. 
دولتي رفته و آمده است. ضمن اینكه دولت 
اعالم كرده گفت وگوهــاي وین را در تاریخ 
نزدیك از سر مي گيرد. به گفته او، حسن نيت 
نشان دادن یك اتوبان دو طرفه است. آنچه 
بين ایــران و آژانس رخ داده اگــر بار دیگر 
تخریب شود، پاســخ ایران را در پي خواهد 
داشــت. این اظهارات نيز اثرات بيشتري بر 
بازار ارز گذاشت و به افت محسوس قيمت 

دالر در بازار آزاد منجر شد.

آراد پوركار، كارشــناس بازار   ارز درباره اثر 
اخبار منتشر شــده مبني بر تفاهم ایران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمــي و اثر آن بر 
قيمت ارز، گفت: این اتفاق به دليل زنده شدن 
اميدها براي ایجاد نتيجه مثبت در مذاكرات 
برجام به نزول قيمت دالر منجر شد. به گفته 
او، درصورت فراهم شــدن زمينه هاي الزم 
براي توافق برجام، شاهد كاهش كوتاه مدت 

نرخ دالرخواهيم بود.

كاهش قیمت
قيمت هر دالر آمریكا كــه اواخر هفته قبل 
بار دیگر تا 2۷هزارو 900تومان پيشــروي 
كرده بود، دیروز به دنبال انتشار اخبار مثبت 
هسته اي بالفاصله عقب نشــيني كرد. این 
نزول درپي آن اتفاق افتاد كه احتمال ورود 
قيمت دالر به كانال 28هزار تومان به دليل 
تردیدهاي ایجاد شــده در مــورد مذاكرات 
هســته اي به شــدت افزایش یافته بود اما 
از یكشنبه شــب به دنبال انتشار خبرهاي 
مربوط به توافق ایــران با آژانس بين المللي 

انرژي اتمي قيمت دالر شروع به نزول كرد و 
صبح دیروز ابتدا قيمت دالر در بازار آزاد تا 
محدوده 2۷هزارو 500تومان عقب نشيني 
كــرد و بعــد از آن قيمت تــا بعد از ظهر به 
26هزارو 900تومان رسيد. قيمت هر دالر 
آمریكا حتي در بازار هرات و سليمانيه عراق 
تا محدوده 26هزارو 800تومان عقب نشيني 
كرد. همزمان بــا افت قيمت دالر قيمت هر 
ســكه هم تا 11ميليون و 850هزار تومان و 
قيمت هر گرم طالي 18عيار با 1.5درصد 
افت تا محــدوده یك ميليــون و 142هزار 
تومان عقب نشيني كرد. شاخص كل بورس 
تهران هم به موازات نزول قيمت دالر 15هزار 
واحد افت كرد. بازار هاي سهام و طال به دليل 
همبستگي كه با قيمت ارز دارند، به سرعت 
به نوســان هاي قيمت ارز واكنش نشــان 

مي دهند.

آزاد سازي  ارز
صرف نظر از توافــق اوليه ایــران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، دیروز یك خبر دیگر 

نيز بازار ارز را تحت تأثير قرار داد. مصطفي 
الكاظمي، نخســت وزیر عراق در صدر یك 
هيأت عالي رتبه سياســي و اقتصادي وارد 
تهران شد و آنطور كه از خبرها بر مي آید، در 
جریان ســفر الكاظمي به ایران توافق هایي 
در زمينه آزاد ســازي  منابع ارزي ایران در 
عراق و حتي افزایش ســطح روابط تجاري 
كه مي توانــد به افزایــش درآمد هاي ارزي 
ایران منجر شــود، با رئيس جمهوري انجام 

شده است.
هنوز ازجزئيات توافق انجام شده اطالعاتي 
در دســت نيســت، اما برخي خبر ها نشان 
مي دهد قرار است بعد از موفقيت آميز بودن 
مذاكرات منطقه اي با كشور هاي همسایه، 
بخشــي از منابع ارزي ایــران در عراق كه 
گفته مي شــود رقمي بالغ بر 8ميليارد دالر 
اســت، آزاد شــود. برخي خبر ها نيز نشان 
مي دهد قرار است سطح روابط تجاري ایران 
با عراق تا 30ميليارد دالر افزایش یابد كه این 
موضوع نيز مي تواند حجم درآمدهاي ارزي 
ایران را افزایش دهد. این خبر را دیروز یحيي 
آل اسحاق، رئيس اتاق مشــترك بازرگاني 
ایران و عراق هم تأیيد كرد و گفت: توافقاتي 
در مورد پول هاي بلوكه شده ایران در عراق 
صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، 
از همين رو  به نظر جاي نگراني در این مورد 
نيست و توسعه روابط 2كشور مهم تر از این 

مسئله است.
او با بيان اینكه روابط ایــران و عراق مبتني 
بــر اســتراتژي و بلندمدت اســت، گفت: 
حجم مبــادالت ایران و عراق در گذشــته 
بيــن 3 تا ۷ميليارد دالر بوده كــه در آینده 
مي تواند به 20 تا 30ميليارد دالر نيز برسد. 
در موارد مختلفي همچون صادرات كاالهاي 
غيرنفتي، صادرات نفتي، پروژه هاي عمراني 
و غيره امكان توســعه روابط بين 2كشــور 
وجود دارد. پيش بيني مي شود كه تعامالتي 
در مورد پروژه هاي توسعه اي در این كشور 
انجام شود. كارشناسان بر این باورند توافق 
بر سر آزاد سازي  منابع ارزي ایران و توسعه 
روابط تجاري با كشــور هاي دیگر، مي تواند 
سيگنال مثبتي براي احياي برجام نيز باشد، 
چرا كه از ســال 9۷ تاكنون به دليل آغاز دور 
جدید تحریم ها نه فقط منابع ارزي ایران و 
سایر كشور ها ازجمله عراق مسدود شده  بلكه 
روابط تجاري ایران نيز تحت تأثير قرار گرفته 
است. گمانه زني ها حاكي از آن است كه سفر 
نخست وزیر عراق به ایران و انجام توافق هاي 
اوليه در این زمينه مي تواند عالمت مثبتي 
براي رســيدن به یك توافــق در مذاكرات 
هسته اي وین و چراغ ســبزي براي احياي 

برجام باشد.

نزولنرخدالرباسيگنالهستهاي
به دنبال توافق ایران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، دیروز قيمت هر دالر آمریكا به كانال 26هزارتومان عقب نشيني كرد

پرداخــت تســهيالت بــه خانــوار و بنگاه هاي  كسب وكار
آسيب دیده از شيوع بيماري كووید-19، یكي از 
تدابير دولت ها براي عبور از بحران كرونا بوده كه در 
ایران نيز در مقاطعي اجرا شده است؛ اما بررسي ها نشان مي دهد 
در دوره كرونا، به خصوص در ایران كه همراه با تنش ارزي و تورمي 
بوده، رفتار اقتصادي مردم تغيير كرده و تسهيالت مشكل گشاي 
دولتي لزوماً به هدف اصابت نكرده است.  به گزارش همشهري، 
بررسي هاي پایگاه اطالع رساني و پایش آثار اقتصادي كرونا حاكي 
از این است كه پرداخت بخشي از تسهيالت ضدكرونا به خانوارها 
و بنگاه ها در طول سال 1399 نتایج و پيامدهاي متفاوتي از اهداف 
اوليه داشته و به نظر مي رســد دولت جدید باید با توجه به ادامه  
بحران هاي اقتصادي در شرایط كرونایي، شيوه هاي اثربخش تري 

را براي توزیع حمایت ها طراحي و اجرا كند.

رفتار اقتصادي خانوارها در كرونا
اطالعات منتشر شده از وزارت كار نشان مي دهد در دوره شيوع 
كرونا، نااطميناني نسبت به درآمدهاي آینده باعث شده است تا 
خانوارها كمتر مصرف كننده باشند و بيشتر توجه خود را صرف 
حفظ و ارتقاي ارزش واقعي نقدینگي خود كنند. بررســي هاي 
آمارها حاكي از این اســت كه در این شــرایط تسهيالت بانكي 

پرداختي به خانوارها عمدتاً صرف خرید سهام، طال، ارز، اتومبيل 
و مسكن شده و پرداخت تسهيالت به توليد نيز كمك زیادي به 
بخش حقيقي نكرده است. البته در همين وضعيت هم پرداخت 
تسهيالت بانكي به اقشار كم درآمد جامعه كه در تأمين معيشت 
مشكل دارند به افزایش تقاضا براي كاالها و خدمات مصرفي منجر 
مي شود و تأثير مثبتي بر توليد مي گذارد. بر این اساس، انتظار 
مي رود پرداخت تسهيالت بانكي به خانوارهاي یارانه بگير تأثير 

مثبتي بر تقاضا براي كاالها و خدمات داشته باشد.

رفتار اقتصادي بنگاه ها
در شــرایط طبيعي اقتصاد ایران، بنگاه ها تســهيالت دریافتي 
را صرف خرید ماشــين، تجهيزات و زمين براي توســعه بنگاه 
مي كنند كه در شــرایط تورمي، ارزش واقعي آن حفظ مي شود 
و یا باال مي رود، زیرا قيمت ماشين  و ساختمان همراه با تورم باال 
مي رود. از سوي دیگر در شرایط كرونا و تحریم نيز در طرف عرضه 
اقتصاد ایران، بنگاه ها ســعي مي كنند درآمدهاي غيرعملياتي 
خود را افزایش و به حيات خود ادامه دهند. از منظر دیگر، بنگاه ها 
به محيط دروني بنگاه كمتر   و به محيط بيروني بيشتر توجه و 
كسب بازدهي را با عنایت به عوامل بيروني جست وجو مي كنند. 
دراین ارتباط، بنگاه سعي مي كند بخشــي از نقدینگي خود را 

همشهري از رفوزه شدن بانكداران در آزمون كرونا گزارش مي دهد

مردم؛ بازنده بانك هاي عقب افتاده
این روزها واقعيت مشهود در شــعب بانك ها، مراجعه چندباره و گسترده  بانك
مشتریان براي استفاده از خدمات بانكي است؛ موضوعي كه نشانه واضحي از 
رفوزه شــدن بانكداران در آزمون كروناست، كه البته نتيجه آن بازنده شده 
مردم در چرخه بانك هاي عقب  افتاده از تكنولوژي هاي روز اســت؛ بانكداراني كه از تغيير 
محيط كسب وكار بانك ها غافل شده اند و تنها هنرشان كشيدن یك دیوار پالستيكي بين 

كاركنان شعب با مشتریان بوده است.
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشــان مي دهد هفته هاست كه دیگر در شعب 
بانك ها رعایت فاصله گذاري اجتماعي در بخش انتظار مشــتریان به حال خود رها شده و 
حتي بسياري از مشتریان قدیمي و آشنا با كاركنان شعب بانك ها به راحتي به قسمت هاي 
ممنوعه شعب مراجعه و بدون رعایت پروتكل هاي بهداشتي با مسئوالن شعب گفت وگو و 
البي مي كنند. برخالف هفته هاي نخست شيوع كرونا، دیگر در اكثر قریب به اتفاق شعب 
بانك ها نشانه هایي از مواد ضدعفوني كننده براي استفاده مشتریان دیده نمي شود و حتي 
برخي كاركنان شعب بعضي بانك ها كه با همشــهري گفت وگو كرده اند، مي گویند كه به 

سالمت آنها هم دیگر كمتر توجه مي شود.
شــيوع كرونا فرصت مناســبي بود كه كل شــبكه بانكي به یك انقالب در خدمات دهي 
غيرحضوري و آنالین به مشتریان دست بزند، اما به نظر مي رسد بانكداران تنبل و بانك هاي 
سنتي هنوز ضرورت این دگرگوني را احساس نكرده اند؛ هرچند با واكسيناسيون كاركنان 
بانك ها، پيش بيني مي شود ارائه خدمات به مشتریان، احتماال در هفته ها و ماه هاي آینده، 

موقتا دوباره به حالت قبل از كرونا بازگردد.

بانكداري دلبخواهي
تغيير در اكوسيستم بانك ها و آنالین شدن خدمات آنها به مشــتریان، نيازمند مدیراني 
آینده نگر است، اما دست كم خبرنگاران همشهري در مراجعه مكرر خود به شعب بسياري 
از بانك ها، در طول دوره شيوع كرونا دریافتند بسياري از شعب همچنان به ارائه خدمات 
به صورت حضوري، طبق عادت گذشته ادامه مي دهند و حتي برخي از خدمات كه به صورت 
غيرحضوري امكان اســتفاده از آنها وجود دارد، به دليل ضعف شــدید در فرهنگسازي  و 
اطالع رساني به مردم كمتر مورد اســتقبال قرار مي گيرد. نشانه اي آشكار از به كارگرفتن 
مدیراني سفارشي در ســاختار بانك ها كه باعث شــده كمتر بانكي بتواند الگویي از یك 
تغيير بزرگ در ارائه خدمات غيرحضوري را به اجرا بگذارد و به مشتریان معرفي كند. البته 
برخي بانك ها حتي پيش از شيوع كرونا به تغيير ساختار از شــعبه محوري به بانكداري 
تمام دیجيتال و ارائه حداكثري خدمات به صورت غيرحضوري اقدام كرده اند، اما این نوع 

تغيير رویه در چارچوب كل پيكره نظام بانكي فقط یك اتفاق محدود بوده است.

بانكداري آنالين با امضاهاي خیس
بانكداري آنالین و دیجيتال در ایران تا زماني كه امضاي دیجيتال معنا پيدا نكند و مالك 
شناسایي هویت مشتریان همان امضاهاي خيس نباشد، یك رؤیاي دور از دسترس به شمار 
مي آید. در نظام فعلي همچنان مالك براي كاركنان شــعب بانك ها، امضاي اسناد است و 
مشتریان یا وكالي آنها براي دریافت كوچك ترین خدمات ازجمله تعویض كارت، واگذاري 
چك، افتتاح حساب و دریافت وام و معرفي ضامن باید به شعب مراجعه و اسناد مربوط را 
تكميل و تقدیم كنند. هرچند در برخي بانك ها این خدمات بر بستر آنالین تعریف شده، اما 
در عمل همچنان مشاهده مي شود كه هویت دیجيتال مشتریان، براي بسياري از كاركنان 

شعب بانك ها موضوعي تعریف نشده است.
 

خدمات آنالين يا آفالين؟
خبرنگاران همشهري در مراجعه به شعب بانك ها مشاهده كردند هنوز بسياري از مشتریان 
نمي دانند كدام خدمات بانك ها را از این پس مي توانند به صورت غيرحضوري دریافت كنند 
و خطرناك تر اینكه بسياري از افراد داراي اقساط همچنان با در دست گرفتن دفترچه اقساط 
خود ساعت ها درون شعب آلوده و در معرض انواع بيماري ها به انتظار مي نشينند تا كارشان 
را انجام دهند. كمترین كاري كه دست كم از بانك ها انتظار مي رود، قرار دادن یك نفر آشنا 
به امور در ورودي شعب در یك بازه زماني مشخص است تا به مراجعه كنندگان اطالع رساني 
كند؛ چه بســا بســياري از كارهاي مراجعان از طریق موبایل بانك، اینترنت بانك و حتي 
دستگاه هاي خودپرداز قابل انجام باشد و به نشستن طوالني مدت در شعب نيازي نباشد و 

ریسك مبتال شدن به كرونا و سایر بيماري ها را به جان نخرند.
یك پرسش جدي كه در سطوح باالي تصميم گيري در شبكه بانكي، ازجمله بانك مركزي، 
شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و كانون بانك هاي خصوصي باید درباره آن چاره اندیشي 
شود، این است كه چه تعداد از خدمات در حال ارائه، درون شعب بانك ها را مي توان در یك 
تصميم فراگير، آنالین و حتي برون سپاري كرد؟ این روزها با رشد شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات كمك بانكي ازجمله نئوبانك ها مي توان به دوران اعتياد به شعبه  بانك ها پایان داد و 
چه بسا بتوان تعداد شعب بانك ها را در یك بازه زماني 4ساله دست كم به نصف كاهش داد؛ 

موضوعي كه مي تواند اثر مشخصي بر بازار امالك تجاري هم برجاي گذارد.

افتتاح شیك و پاسخگويي ضعیف
به گزارش همشهري، مدت زماني است كه برخي بانك ها تبليغات گسترده اي را درباره افتتاح 
حساب آنالین و غيرحضوري شروع كرده و حتي احراز هویت را به صورت غيرحضوري انجام 
مي دهند، اما پس از این افتتاح شيك حساب ها، پاسخگویي به نياز مشتریان و پرسش ها به 
شكلي ضعيف صورت مي پذیرد و در نهایت مشتري به حضور در شعب مجبور مي شود. ضعف 
زیرساخت هاي ارتباطي بين مشتریان با بانك ها هم چالش دیگري است كه به شدت رابطه 
بين مشتریان و بانك هاي مدعي آنالین بودن را تخریب كرده؛ به گونه اي كه كارشناسان 
پشتيبان و به اصطالح 24ساعت بيدار بانك ها، در بسياري از موارد در نهایت اعالم مي كنند 
كه كاري از دست آنها برنمي آید و باید به شعبه مراجعه شــود. راستي چه رازي در پشت 
صحنه این افتتاح هاي شيك و باشكوه و پاسخگویي هاي ضعيف و آزاردهنده نهفته است؟ 

برآوردهايآينده
تحلیلگران بر اين باورند كه قیمت هر دالر آمريكا صرف نظر از اثر رواني كاهش تنش هاي سیاسي 
به لحاظ بنیادي هم متاثر از مذاكرات هسته اي در وين است زيرا رفع يا كاهش تحريم ها مي تواند 
جريان ورود ارز به كشور را تقويت كند و اين موضوع مي تواند به افت قیمت دالر منجر شود. بر همین 
اساس اقتصاد دانان انتظار دارند درصورتي كه مذاكرات هسته اي در وين به احیاي برجام منجر شود، 
قیمت هر دالر آمريكا وارد يك روند نزولي شود. برخي تحلیل ها حاكي از آن است كه درصورت 
آزاد سازي  منابع ارزي ايران در ساير كشور ها ازجمله كره جنوبي، چین و عراق در نتیجه احیاي 
برجام، اين ظرفیت وجود دارد كه قیمت هر دالر آمريكا تا محدوده 22هزار تومان نزول كند. از نظر 
تكنیكي نیز چنانچه قیمت هر دالر آمريكا براي چند روز در كانال 26هزار تومان مبادله شود، اين 
احتمال كه حجم عرضه ارز در بازار افزايش يابد، بیشتر خواهد شد. به نظر مي رسد درصورت تداوم 
نزول ظرف چند روز آينده، موج دوم فروش ارز در بازار آغاز شود.  متغیر ديگري كه براي بازيگران 
بازار ارز اهمیت دارد، محدوده 7هزار و 200توماني حواله درهم است. كاهش حواله درهم به زير اين 
سطح يادشده، انتظارات كاهشي در بازار ارز داخلي را بیشتر خواهد كرد. تحلیلگران تكنیكي بر 
اين باورند كه محدوده 26هزارو 700تومان نوعي خط حمايت براي قیمت دالر محسوب مي شود 
و نزول قیمت دالر به زير اين مرز مي تواند عرضه ها را افزايش دهد و سرعت كاهش قیمت دالر را 
بیشتر كند. همچنین پیش بیني مي شود چنانچه منطقه حمايت 11میلیون و 200هزار توماني قیمت 

سكه از دست برود، فشار هیجاني فروش بیشتري به بازار سكه وارد شود.

تغییر رفتار اقتصادي ايرانیان با چاشني كرونا
 نا اطميناني نسبت به درآمدهاي آینده در دوره كرونا باعث شده خانوارها كمتر مصرف كنند 

و بيشتر به فكر ذخيره نقدینگی خود باشند

صرف خرید دارایي هاي سودآور مانند سهام، مسكن، طال و ارز 
كند تا پس از فروش آنها در آینده بتواند سود مناسبي كسب   و 
هزینه هاي بنگاه خود را تأمين كند و به هدف حفظ ارزش واقعي 
نقدینگي خود دست یابد. چنين رفتاري به كاهش توليد و نياز 
كمتر به نيروي كار منجر مي شــود. افزون بر این، بنگاه به بهانه 
شيوع كرونا مي تواند بخشــي از نيروي كار خود را بدون تحمل 
هزینه زیاد تعدیل كند. در چنين شرایطي، پرداخت تسهيالت 
بانكي به بنگاه ها با اســتقبال آنها مواجه نمي شود؛ زیرا یكي از 
شروط اوليه پرداخت تسهيالت این است كه بنگاه ها باید نيروي 
كار خود را حفظ كنند كه در چنين وضعيتي، منافع تسهيالت با 
نرخ سود حدود 6درصد كمتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار 
نسبت به هزینه نگهداري نيروي كار در شرایط كسادي فعاليت ها 

ناشي از كرونا و تحریم مقرون به صرفه نيست.

سناريوهاي پرداخت تسهیالت كرونايي
بررسي ها نشان مي دهد در شرایط شيوع بيماري كرونا، پرداخت 
تسهيالت بانكي به كســب وكارها، براي تمامي بنگاه ها راهگشا 
نيســت و اثربخشــي الزم را ندارد. در این وضعيــت، پرداخت 
تسهيالت بانكي براي آن دسته از بنگاه ها یك سياست مناسب 
محسوب مي شود كه با بازار فروش مناسب به ویژه در داخل كشور 
مواجه هستند؛ اما كمبود نقدینگي دارند. همچنين براي برخي 
از بنگاه ها، سياست پرداخت یارانه دستمزد و معافيت حق بيمه 
سهم كارفرما سياست كارآمدتر و اثربخش تري نسبت به سياست 
پرداخت تســهيالت بانكي اســت؛ زیرا انحراف آن كمتر بوده و 

مستقيماً به هدف حفظ اشتغال موجود منجر مي شود. 
در این ميان مشكل اصلي بســياري از بنگاه ها در شرایط كرونا، 

پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و حق بيمه سهم كارفرماست 
كه به تبع آن سياست تشویقي مالي دولت در قالب پرداخت یارانه 
دستمزد و معافيت حق بيمه سهم كارفرما و... براي دوران كرونا 
و حتي دوره گذار از كرونا مناسب تر و كاراتر به نظر مي رسد. البته 
توجه به این نكته نيز الزامي است كه پرداخت تسهيالت بانكي 
به بنگاه ها نيازمند بازپرداخت تسهيالت پس از یك وقفه 3ماهه 
است و عماًل به دليل طوالني بودن دوره شيوع كرونا، براي بنگاه 
ایجاد مشكل مي كند و بر بدهي هاي بنگاه مي افزاید. بر این اساس 
به دليل طوالني بودن دوره كرونا و افزایش نااطميناني نسبت به 
آینده، سياست پرداخت تســهيالت بانكي به بنگاه ها اثربخش 

نبوده و با استقبال زیاد صاحبان كسب وكار مواجه نمي شود.
نكته دیگر نيز مربوط به بنگاه هاي غيررســمي است كه از این 
سياست استقبال نمي كنند؛ چراكه این بنگاه ها عمدتاً ماهيت 
خوداشتغالي و یا بنگاه خرد دارند و به دليل عدم اجراي قانون كار، 
قانون حداقل دستمزد را رعایت نمي كنند و حق بيمه و هزینه هاي 
تأمين اجتماعي را نيــز نمي پردازند. در این شــرایط، دریافت 
تســهيالت بانكي براي این بنگاه ها به منزله رسمي شدن و لزوم 
تبعيت از قوانين و مقررات و نظارت هاي مختلف توسط عوامل 
دستگاه هاي اجرایي است كه هزینه هاي زیادي براي آنها ایجاد 
مي كند و ضرر آنها نسبت به منفعت تسهيالت بانكي ارزان قيمت 
بسيار بيشتر است؛ بنابراین از سياست پرداخت تسهيالت بانكي 
استقبال چنداني نمي كنند. عالوه بر این، با توجه به رقم پایين 
تسهيالت اعطایي به ازاي هر نفر نيروي كار حفظ شده در بنگاه ها 
و همچنين كوچك بودن اندازه اغلب بنگاه هاي آســيب دیده از 
كرونا، مبلغ یارانه سود 6درصدي به حمایت ناچيز از بنگاه منجر 
مي شود و حتي درصورت استقبال نيز   گره از كار آنها باز نمي كند.
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شــنبه هفته جــاري همه 
بازیگــران اصلي محصوالت 
برنــد شــیائومي در ایران 
اعالم كردند بــازار خرید و 
فروش این گوشــي ها كامال 
قفل شده اســت. همچنین 
مصرف كننــدگان این برند 
به دلیــل نگرانــي از قفــل 
شــدن آن براي فروش انواع 
مدل هــاي این گوشــي به 
بازارهاي ســنتي و آنالین 

هجوم آوردند

رئیس اتحادیه فروشــندگان 
فرش دســتباف تهــران در 
گفت وگو با همشهري: با توجه 
به وضعیت اخیر ایجاد شده در 
افغانستان، قاچاق فرش افغان 

به ایران تشدید شده است

ســیدمجتبي عراقچــي: راه 
قاچاق فرش افغــان از مدتي 
پیش باز اســت و این فرش ها 
به راحتي و به طــور عمده در 

مشهد فروخته مي شود

با نزديك شدن به فصل بازگشايي آنالين مدارس و 
دانشگاه ها نياز بازار به انواع گوشي موبايل و تبلت چقدر است؟

در یك سال 250هزار دستگاه تبلت وارد مي شود و عمده افزایش 
تقاضا براي تبلت نیز مربوط به گسترش آموزش آنالین و استفاده 
از سامانه شاد بوده است. با وجود این، افزایش تقاضاي تبلت موجب 
كاهش تقاضاي گوشي موبایل نشد. نیاز ماهانه كشور به گوشي هاي 
هوشمند و غیرهوشمند موبایل نیز بین یك میلیون تا یك میلیون 
و 200هزار دستگاه اســت، اما طي یك سال گذشــته این تقاضا 
افزایش یافته؛ به نحوي كه میزان مصرف گوشي در سال 98حدود 
14میلیون دســتگاه بود كه این عدد در ســال 99به 15میلیون 
دستگاه رســید و این عدد در 12 ماه منتهي به شهریور ماه امسال 

16میلیون و 200هزار دستگاه بوده است.
با توجــه به برخــي محدوديت هــاي واردات و 
رجيستري، در بازار مهرماه امسال با چه تعداد كمبود گوشي 

موبايل مواجه هستيم؟
درصورت تداوم محدودیت هاي واردات با كمبود 20تا 30درصدي 
بازار مهر ماه امسال گوشــي تلفن همراه مواجه مي شویم. متوسط 
میزان مصرف ماهانه گوشي تلفن همراه در بازار ایران یك میلیون 
تا یك میلیون و 200هزار دستگاه اســت كه در مهر ماه با توجه به 
تقاضاي بخش آموزش 200تا 300هزار دستگاه افزایش یافته و به 
یك میلیون و 500هزار دستگاه مي رسد كه با این روند احتماال با 
كمبود 300تا 400هزار دستگاه گوشي تلفن همراه مواجه خواهیم 
شــد و طبیعي اســت در هر بازاري كه تقاضاي یك كاال از عرضه 
پیشي بگیرد، موجب به هم خوردن تعادل قیمتي و گراني آن كاال 

خواهد شد.
منشاء مشكالت اخير واردات برخي برندهاي گوشي 

تلفن همراه چيست؟
در ابتداي تیر ماه امســال ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویي در نامه اي به وزارت صمت اعالم كرد همه گوشي هاي تلفن 

همراه مشمول اســتانداردهاي اجباري 
شده اند و بر این اســاس با استناد به یكي 
از این اســتانداردها یعني امكان برقراري 
تماس اضطراري با شماره هاي110،115و 
125با سیم كارت و 112بدون سیم كارت، 
خواســتار ممنوعیت واردات 9تا 10مدل 
محصول پرتقاضاي برندهای شــیائومي 
و برخي محصــوالت ردمــي، یك مدل 
نوكیا و دوجي شــد كه چنیــن امكاني را 
نداشتند. در ادامه سازمان مذكور فهرستي 
از این گوشي ها را به گمرك ارسال كرد و 
خواستار ممنوعیت واردات این مدل ها تا 
زمان رفع مشكل مذكور شد. در همان زمان 
اعالم كردیم كه به دلیل نداشــتن ارتباط 
مستقیم واردكنندگان با برندهاي مذكور 
و جدید بودن این استاندارد اجباري، رفع 
اشكال مذكور میســر نیست، اما از طریق 
روابط براي رفع این مشكل تالش مي كنند 
كه نیازمند 2تا 3 ماه زمان اســت. در این 
فاصله به كاربران آموزش هایي براي تماس 
با این شــماره هاي اضطراري داده شد كه 
باید بعد از این شماره ها به عالوه)+( بگذارند 

و بعد شماره گیري كنند. اما ســازمان تنظیم مقررات نپذیرفت و 
جلوی واردات این گوشي ها را گرفت.

ممنوعيت واردات اين برندهاي گوشي چه تأثيري بر 
ميزان واردات و سهم بازار آن داشته است؟

این شرایط موجب شــد در فاصله تیر تا مرداد ماه امسال واردات 
گوشي هاي شیائومي به كشور با كاهش 50درصدي مواجه شود. 
همچنین موجب شــد تا میزان واردات گوشــي هاي شیائومي از 
650هزار دستگاه در تیرماه امسال به 310هزار دستگاه در مرداد ماه 
كاهش یابد. همینطور ســهم بازار این برند گوشــي كه به دلیل 
قابلیت ها و قیمت اقتصادي در بین قشر دانش آموز كشور با رشد 
تقاضا مواجه و طي یك ســال با دریافت بازار برخي برندهاي دیگر 
از7به 40درصد افزایش یافته بود با كاهش 10درصدي در مرداد ماه 
مواجه شود. همین موضوع باعث شد تا برخي افراد سودجو در بازار 
این گونه گوشــي ها تأثیر بگذارند. این كاهش واردات و سهم بازار 
مي توانســت زمینه افزایش 20تا 30درصدي قیمت آن در بازار را 
فراهم كند، اما به دلیل آنكه در ماه هاي قبل واردات این گوشي ها 
به اشباع رسیده بود، گذشــت 2 ماه از ممنوعیت واردات، موجب 
افزایش حداقلي قیمت آن در بازار شد. اكنون موجودي شركت هاي 
واردكننده این برند گوشي هاي شــیائومي به اتمام رسیده است. 
درصورت تداوم این روند در  ماه آینده با افزایش تقاضاي ناشــي از 

آغاز آنالین سال تحصیلي، شاهد افزایش شدید قیمت این گوشي ها 
خواهیم بود و این به زیان مصرف كنندگان خواهد بود.

تأثير اخبار منتشر شــده در زمينه قفل شدن اين 
برند گوشي چيني در ايران بر افت تقاضاي خريد آن چگونه 

بوده است؟
چند اتفاق ازجمله ممنوعیت واردات این گوشي به ایران و انتشار 
خبر قفل شدن این گوشي ها در برخي كشورها مانند ایران موجب 
كاهش شــدید اقبال مردم به محصوالت این برندها و استفاده از 
برندهاي رقیب شد؛ به نحوي كه در نخســتین روز پس از انتشار 
این خبر)شنبه هفته جاري( بازار گوشــي هاي شیائومي در ایران 
قفل شــد و همه بازیگران اصلي محصوالت این برند اعالم كردند 
خرید و فروش این گوشــي ها كامال متوقف شــده است. از سوي 
دیگر مصرف كنندگان این برند گوشي به دلیل نگراني از قفل شدن 
آن براي فروش انواع مدل هاي این گوشــي به بازارهاي ســنتي و 
آنالین هجوم آوردند. اما دوشــنبه شــب هفته جاري سخنگوي 
كمپاني شیائومي در گفت وگویي با گلوبال تایمز احتمال قفل شدن 
گوشي هاي برند شیائومي در ایران را كامال تكذیب كرد؛ درحالي كه 
قبال نیز شیائومي خبر قفل شدن این گوشي ها را تأیید نكرده بود. 
این دو موضوع موجب افت شدید تقاضاي خرید براي گوشي هاي 
برند شیائومي شــد كه اتفاقي بو دار بود. شركت هاي واردكننده از 
طریق ارتباطي كه با شیائومي داشتند موفق به دریافت آپدیت هاي 
برخي مدل هاي این برند گوشي مانند ردميT 9 براي امكان تماس 
با شماره هاي اضطراري مذكور شدند. طي 2 روز گذشته آپدیت 2 
مدل گوشي ارائه شده و در نظر است تا روزبه روز آپدیت هاي سایر 
انواع مدل هاي این برند گوشي ارائه و مشكل استاندارد اجباري این 

گوشي ها برطرف شود.
با اين شرايط مشكل گوشي هاي ممنوعه تا چه زماني 

رفع مي شود؟
با این روند تا  ماه آینده آپدیت همه مدل هاي گوشــي شــیائومي 
براي شماره هاي اضطراري ارائه و مشكل 
با ممنوعیت واردات این گوشي ها مرتفع 
مي شود. قبال نیز به مسئوالن رگوالتوري 
اعالم كرده ایم مشكل گوشي هاي مذكور 
حل شدني اســت و بهتر است ممنوعیت 
واردات این گوشــي ها رفع شود تا موجب 
التهاب در بازار نشــود، اما مســئوالن بر 
تداوم این ممنوعیت ها تأكیــد دارند و با 
این روند ناچار هستیم تا آپدیت تدریجي 
این گوشي ها را براي رفع این مشكل ارائه 

كنیم.
 فروشندگان گوشي، عرضه 
ســبدي يا فروش عمده گوشي هاي 
وارداتي توسط شركت هاي واردكننده 
به برخي واســطه هاي خاص را عامل 
كمبود و گراني گوشــي مي دانند. نظر 

شما چيست؟
تا كنون 650شركت براي واردات رسمي 
گوشي تلفن همراه مجوز دریافت كرده اند 
كه از این تعداد 340تا 350شركت حداقل 
یك بار واردات رسمي گوشي داشته اند. به 
هیچ عنوان چنین اتهاماتي را قبول نداریم و 
قبال نیز این ادعا رد شده است. به دلیل بازار كامال رقابتي گوشي تلفن 
همراه ادعاي فروش سبدي گوشي هاي وارداتي در بازاري كه 400تا 
500شركت وارد كننده در آن با یكدیگر رقابت مي كنند، معنا ندارد. 
این شرایط موجب شده تا قیمت برخي مدل هاي گوشي موبایل با 
قیمت كشورهاي مبدأ)دوبي( برابر و حتي كمتر باشد و حتي برخي 
شركت ها گوشي هاي وارداتي را با زیان مي فروشند. عرضه سبدي یا 
فروش انحصاري به برخي خریداران عمده گوشي موبایل در چنین 

بازاري مصداق ندارد.
تأثير آنالين شدن رجيستري گوشي های مسافري 

بر بازار موبايل چگونه بوده است؟
تغییرات شیوه رجیستري گوشي هاي موبایل مسافري تأثیر جدي 
بر بازار نداشــته؛ زیرا سوءاستفاده از رویه مســافري براي واردات 
گوشي تلفن همراه به حداقل رسیده و تأثیر چنداني بر قیمت هاي 
بازار ندارد. 99درصد گوشــي هاي موبایل به صورت قانوني توسط 
شركت هاي رســمي وارد مي شود و ســهم یك درصدي واردات 
گوشي هاي مســافري كه آن هم به صورت قانوني انجام مي شود، 
تأثیر چنداني بر قیمت و عرضه گوشي موبایل در بازار ندارد. اگرچه 
مدت هاست كه شاهد واردات غیرقانوني گوشي موبایل نیستیم، 
اما برخي سوءاستفاده ها از رجیستري در رویه واردات گوشي هاي 

مسافري را شاهد بوده ایم كه با اقدامات اخیر مرتفع شده است.

درگفت و گوی همشهری با سخنگوی انجمن واردكنندگان موبایل اعالم شد

احتمال كمبود 30درصدی گوشی در مهرماه

تهراني ها سيب و خربزه را جايگزين 
ميوه هاي گران تر كردند

قیمت باالي برخي از میوه هاي بهاره و تابستاني باعث  تره  بار
شد در 5 ماه اول امسال بیشتر سهم سبد میوه تهراني ها 
به سیب و خربزه اختصاص یابد. به گزارش همشهري، 
برآورد میزان فروش غرفه هاي میوه در میادین میوه و تره بار شهرداري 
تهران نشــان مي دهد در 5 ماه ابتداي امسال ســیب، خربزه و انگور 
بیشترین فروش را داشته و از ســهم و جایگاه ویژه اي در سبد میوه 
خانوارهاي تهراني برخوردار بوده اند. بهار و تابســتان امسال قیمت 
بعضي از میوه هاي تابســتانه در مغازه هاي میوه فروشي در محدوده 
باالي 50هزار تومان ماند و برخي میوه ها مثل گیالس و شــاتوت در 

میادین هم قیمت هایي بین 30 تا 40هزار تومان داشتند. 
این شرایط باعث شد بیشــتر خریداران به میوه هایي مثل هندوانه، 
خربزه و انواع گرمك و طالبي و همچنین میوه هاي ماندگارتري مثل 
سیب روي بیاورند. محدوده قیمت هندوانه در طول تابستان امسال 
بین 4 تا 6هزار تومان بود و گرمك، ملون و خربزه هم بین هر كیلو 7 
تا 9هزار تومان قیمت داشتند. با این حال حتي گرایش به هندوانه با 
توجه به وزن بیشتر و قیمت باالتر از ابتداي تابستان به بعد كاهش یافت 
و تمایل به خرید خربزه بیشتر شد. هم اكنون قیمت هر كیلو طالبي 
8.900، خربزه 7.500 و ملون 7.000تومان است. دیگر میوه پرطرفدار 
یعني سیب هم از حدود 8هزار تومان در بهار به نزدیك 15هزار تومان 
در مرداد و شهریور رسید اما باز هم به دلیل افزایش مصرف به صورت 
آبگیري براي بیماران كرونایي در كنار هویج پرحاشــیه، تقاضا براي 
خرید آن باال مانده است. هم اكنون سیب گاال و سیب دورنگ تابستاني 
14.800و دیگر انواع ســیب ازجمله سیب گالب 12.500به فروش 
مي رسد. قیمت هویج هم در آخرین نرخنامه میادین 13.500 تومان 
است درحالي كه در مغازه هاي سطح شهر هنوز باالي 15هزار تومان 
فروخته مي شود. پرتقال، گیالس، هندوانه، هلو، طالبي، موز و نارنگي 
به ترتیب در رتبه هاي بعدي فهرست خرید مراجعه كنندگان به میادین 

و بازارهاي میوه و تره بار قرار داشته اند. 
در بخش محصوالت فرنگي نیز خیار، ســیب زمیني و گوجه فرنگي 
بیشــترین تقاضا را از سوي شهروندان داشــته اند و بعد از آنها، پیاز، 
سبزي هاي برگي و بادمجان دیگر سبزي و صیفي پرمصرف شهروندان 
تهراني در 5 ماه گذشته بوده اند. اختالف قیمت محصوالت عرضه شده 
در میادین میوه و تره بار به طور معمول 30درصد اســت اما در برخي 

محصوالت این اختالف به 40درصد هم مي رسد.

قيمت برخي انواع ميوه و سبزي در ميادين ميوه و تره بار تهران
هر كيلو - توماننوع محصولهر كيلو- توماننوع محصول
9.100خيار گلخانه اي12.500سيب گالب
15.500ليمو ترش12.800ليمو شيرين

4.900سيب زميني24.300موز
5.300پياز سفيد صدفي38.000انبه

۶.400گوجه فرنگي5.800هندوانه
۶.100فلفل دلمه  سبز25.000گالبي بيروتي

7.500فلفل كبابي شيرين1۶.700انواع آلو
9.800كاهو رسمي و پيچ1۶.900هلو

9.800كدو مسمايي17.100هلو انجيري
5.800بادمجان17.900شليل و شبرنگ

14.500باميه1۶.900انجير سياه
13.500هويج فرنگي و ايراني21.000انجير زرد

10.700لوبيا سبز15.900انگور بي دانه سفيد
9.500كلم بروكلي18.900انگور بي دانه قرمز

ژامبون؛ كيلويی ۲۷0هزار تومان
قیمت سوسیس و كالباس از گوشت فراتر رفت 

همپــای افزایــش قیمت گوشــت و مــرغ، قیمت  سوپرماركت
فرآورده های این محصوالت هم به شدت افزایش یافته 
و حتی از آنها پیشی گرفته اســت. مشاهدات میداني 
خبرنگاران همشهری نشان می دهد قیمت بعضی از برندهای سوسیس 
و كالباس از كیلویی 250هزار تومان فراتر رفته و در مواردی تا 270هزار 

تومان رسیده است. 
شتاب افزایش قیمت فرآورده های گوشتی نیز با رشد قیمت گوشت 
و مرغ طی امسال بیشتر شده و برندهای شناخته شده و برتر در حوزه 
تولید این محصوالت به دلیل افزایش هزینه تولید، بهای تولیداتشان 
را دست كم 30درصد افزایش داده اند. سال گذشته قیمت انواع ممتاز 
این محصوالت به مرز 200هزار تومان در هر كیلوگرم نزدیك شد و 
حاال به نظر می رســد مرز بعدی 300هزار تومان باشد. میكائیلیان، 
گوشتیران، 202، شام شــام و ســولیكو كاله معروف ترین برندهای 
تولیدكننده فرآورده های گوشــتی در كشور هســتند، اما نگاهی به 
یخچال سوپرماركت ها نشان می دهد بیش از 20نام بزرگ و كوچك 
دیگر نیز در این زمینه فعالند و این حاكی از وجود تقاضا در بازار این 
محصوالت است. قیمت هر كیلو راسته با اســتخوان گوسفندی در 
حال حاضر بین 150 تا 170هزار تومان اســت و معلوم نیست بازار 
فرآورده های گوشتی كشش افزایش قیمت بیش از این را دارد یا خیر. 

قيمت برخی انواع سوسيس و كالباس در سوپرماركت های تهران- تومان
قيمتمشخصاتبرند

5۶.000سوسيس انگشتی توری 80درصد - 500گرمیسوليکو كاله
118.800سوسيس كوكتل گوشت و پنير 55درصد- يک كيلويی202
51.000ژامبون مرغ 90درصد- 300گرمی202

31.900كوكتل گوشت 55درصد- 350گرمیكامپوره
47.000ژامبون مرغ دودی- 300گرمیكاله

130.000كوكتل طاليی- ۶00گرمیميکائيليان
121.900كوكتل 70درصد- يک كيلوگرمآزما

117.000فرانکفورتر 70درصد- يک كيلوگرمكيمبال
114.000هات داگ 70درصد- ۶00گرمیميکائيليان
108.000ژامبون مرغ و گوشت 90درصد- 400گرمیميکائيليان

94.850ژامبون گوشت تنوری 90درصد- 350گرمیهايزم
97.500سوسيس انگشتی 90درصد- 800گرمیداالهو

فرش را قدیمی ها مهم ترین  بازار
كاالي خانگي مي دانستند و 
معتقد بودند خانه بدون فرش 
سرد اســت. اگرچه این روزها این اعتقاد به 
پررنگي قدیم نیســت و فرش در بسیاري از 
خانه ها از كاالیي مصرفي به كاالیي تزئیني 
تبدیل شده و روزبه روز كوچك تر مي شود، اما 
هنوز هم خانه ایراني  بدون فرش چیزي كم 
دارد. با این همه، بازار فرش این روزها حال و 
روز چندان خوبي ندارد و هم خریدار ناراضي 

است و هم فروشنده.

نصف پارسال فروختيم
مناطقي در تهران اصطالحا بورس فروش 
فرش هســتند؛ بازار بزرگ تهران، مولوي، 
میدان هفت تیر، خیابان هاي ســهروردي 
و ولیعصر ، ســتارخان، 16 متري امیري و 
میدان امام حســین)ع( مناطقي هســتند 
كه تجمع واحدهاي صنفي فرش فروشــي 
و طبیعتا مراجعه خریداران به آنها بیشــتر 
است، اما این روزها در این فروشگاه ها هم 

رفت وآمد زیاد نیست. 
آماري كه واحدهاي صنفي از كاهش فروش 
خود ارائه مي دهند، بیش از رقمي است كه 
مسئوالن صنفي اعالم مي كنند. مدیر یكي 
از فروشگاه هاي فرش در منطقه ستارخان، 
فروش امسال خود را نزدیك به نصف سال 
گذشته و یك سوم ســال 98 اعالم مي كند 
و مي  گوید  با توجه به شــرایط اقتصادي به 
تغییر شرایط دست كم طي امسال امیدي 

ندارد.
او مي گوید: فعال كه فصل عروســي نیست 
و انتظار زیــادي از بازار نمي توان داشــت 
اما با اینكه فرهنــگ خرید و تعویض فرش 
در یكــي دو دهه اخیــر بیشــتر جا افتاده 
و مــردم زودتــر از قبل فرش هایشــان را 
تعویض مي  كننــد و به رغــم اینكه قیمت 
فرش به اندازه دیگر كاالها افزایش نداشته، 
هم اكنون شرایط بازار خوب نیست و فروش 
بســیار پایین تر از حد انتظار اســت و این 
دلیلي ندارد جز وضعیت نامناسب اقتصادي 

بسیاري از اقشار.

بازار در ركود و انتظار
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشیني 
تهران در گفت وگو با همشهري درباره وضع 
بازار فرش مي  گوید: »فروش نسبت به سال 
گذشته30 درصد افت كرده، كرونا و شرایط 
اقتصادي، هم تولید فرش را تحت تأثیر قرار 

داده و هم فروش فرش را.« 
محمدهادي كمالیان، بــازار كنوني را راكد 
توصیف مي كند و مي افزاید: »بخشي از این 
ركود ناشي از كروناســت و بخشي متاثر از 
اینكه مردم بالتكلیفند و منتظر نشسته اند 
كه ببینند با تصمیم  گیري هاي دولت جدید 
در عرصه هاي مختلف آیا دالر پایین مي آید 
یا خیر و شــرایط اقتصادي بــه چه صورت 

خواهد شد.« 

بعضي واحدهاي صنفي هيچ فروشي ندارند
افت فروش در بازار فرش محســوس است. 
بیشــتر مغازه ها از مشــتري خالي است و 
بیشتر مراجعه كنندگان بدون قرارداد خرید، 

فروشگاه را ترك مي كنند. 
كمالیان شرایط فروشــگاه هاي كوچك را 
بدتر مي داند و مي گویــد: هایپرها با تكیه بر 
تبلیغات گســترده، ارائه تخفیف و برقراري 
شــرایط ویژه بــراي خرید، در مقایســه با 
واحدهاي صنفي جزء شرایط بهتري دارند 
اما واحدهاي صنفي كوچك فروش بســیار 
كمي دارند و بســیاري از فرش فروشــي ها 
ممكن اســت در طول یك روز یا یك هفته 

هیچ فروشي نداشته باشند.
به گفته او، افت فروش در بازار فرش به ویژه 
در یكي دو ماه اخیر بیشــتر بود و تعطیالت 
دوباره اي كه به دلیل شرایط كرونا به بازارها 
تحمیل شد در كنار قرار گرفتن در ماه هاي 

محرم و صفر و كاهش عروســي ها و خرید 
جهیزیه باعث شد ركود در بازار فرش تشدید 

شود.

قيمت باالست، حتي براي ماشيني ها
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشیني 
معتقد است: به دلیل تولید باال و اشباع بازار، 
قیمت فرش در مقایسه با دیگر كاالها به ویژه 
لوازم خانگي رشــد كمي در 2ســال اخیر 
داشته است. كمالیان مي گوید: »فرشي كه 
قرار است بیش از 10 سال براي مصرف كننده 
كار كند، در مقایســه با اقالم مصرفي، كف 
رشــد قیمت را داشــته، درحالي كه قیمت 
مواداولیه بســیار باال رفته است.« به گفته او 
هم اكنون كف و سقف قیمت براي یك تخته 
فرش ماشیني 6 متري بین 600 هزار تومان 
تا 4 میلیون تومان، فرش 9 متري بین یك 
میلیون تا 6 میلیون تومان و فرش 12 متري 
بین یك میلیون و 200 هــزار تا 8 میلیون 

تومان است. 
شاید از دید تولیدكننده و فروشنده قیمت 
فرش چندان باال نرفته باشــد اما بسیاري از 
خریداران، از پس قیمت هــاي كنوني هم 
برنمي آیند. در فروشــگاهي دیگر از همین 
منطقه، زوجي كه براي خریــد فرش اتاق 
نوزادشان مراجعه كرده اند، معتقدند قیمت  ها 
از آنچه انتظار داشته اند باالتر است. آنها دنبال 
فرشــي پســرانه در ابعاد كوچك هستند و 
براســاس اطالعاتي كه در فضاي مجازي و 
فروشگاه هاي آنالین كسب كرده اند، چیزي 
در حد 500  تا 600 هزار تومان براي خرید 
فرش كنار گذاشته اند اما حاال با قیمت هایي 
نزدیك به یك میلیون تومان مواجه شده اند.

فرش هاي افغاني در بازار فرش دستباف
قیمت باالي فرش دســتباف باعث شــده 
بازار این نــوع فرش به ویژه در ســال هاي 
اخیر مشــتري هاي خاص داشــته باشد و 
تولیدكنندگان و فروشندگان این نوع فرش 
بیشتر روي صادرات این كاال متمركز باشند. 
فرش دستباف، معروف ترین كاالي صادراتي 
ایران محسوب مي شود و به دلیل ارزش باالي 
هنري، از آوازه بلند و مشــتري هاي ثابت 
جهاني برخوردار است. با این حال طي 3سال 
گذشته حال و روز بازار این فرش هم چندان 
جالب نبوده و نه تنها صادرات این كاال كاهش 
یافته و بخشي از بازار جهاني را به رقبا واگذار 
كرده بلكه حاال پاي رقبا به بازار داخلي هم باز 
شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش 
دســتباف تهران در گفت وگو با همشهري 
درباره حضور فرش هاي افغان و تاجیك در 
بازار فرش دستباف، مي گوید: قاچاق فرش 
افغان به كشــور با توجه بــه وضعیت اخیر 
ایجاد شده در افغانســتان تشدید شده اما 
پیش از آن هم متأســفانه راه قاچاق باز بود 

و این فرش ها به راحتــي و به طور عمده در 
مشهد فروخته مي شد. بعضي از تجار نیز این 
فرش ها را در مشهد خریداري مي كنند و به 
بازار دیگر شهرهاي كشــور ازجمله تهران 

وارد مي كنند.
سیدمجتبي عراقچي  با اشاره به لطمه بسیار 
شــدید این فرش هاي ارزان قیمت به فرش 
دستباف ایران، مي گوید: 80 درصد قیمت 
هر فرش مزد كارگر اســت و كارگر و بافنده 
در كشورهاي رقیب ما مثل هند، پاكستان 
و افغانستان بسیار ارزان تر است، به طوري كه 
بسیاري از كارگران در ازاي دریافت یك وعده 
غذا از صبح تا شب فرش مي بافند و به همین 
دلیل قیمت تمام شــده این فرش ها بسیار 
پایین تر از فرش ایراني اســت. این موضوع 
به بازار فــرش تجاري ایران چــه در عرصه 
بین المللــي و چه در داخل كشــور صدمه 

زیادي وارد كرده است.

لطمه افت صادرات به بازار داخلي
بازار داخلي فرش دستباف سال  هاست كه 
انتظار تجار را برآورده نمي كند و تمركز در 
این هنر-صنعت بر صادرات است اما به گفته 
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف 
افت صادرات در 2ســال اخیر ركــود بازار 
داخلي را هم تشــدید كرده است. به گفته 
این مقام صنفي، صادرات فرش در سال 99 
در مقایسه با ســال پیش از آن به یك پنجم 
رسید و افت صادرات كماكان ادامه دارد كه 
این كاهش صادرات به فــروش داخلي هم 
لطمه زده است.  بیش از 95 درصد فرش هاي 
دستباف تولیدي كشــور صادر مي شوند و 
این صادرات، فرش هاي مصرفي دست دوم 
خانگي را نیز شامل مي شود. اما افت صادرات 
به واسطه مشكالت تحریم و جابه جایي پول 
به قدري اســت كه این فرش ها روي دست 
خریداران مانده و طبیعتــا وقتي خریدي 
نباشد، تولید هم كاهش مي  یابد و بازار فرش 

بیشتر و بیشتر به ركود مي رود.

فروش تنها ۲ فرش در ماه
بازار فرش دســتباف به دلیــل قیمت باال، 
مشتري  كمتري هم دارد اما به نظر مي رسد 
شرایط هیچ وقت به بدي امروز نبوده است. 
میانگین قیمــت هر متر فرش دســتباف 
هم اكنون از 2.5 میلیون به باالســت و یك 
فرش كوچك 3 متــري حداقل 7.5 میلیون 
تومان قیمــت دارد؛ بهایي كــه این روزها 
كمتر كســي از عهده پرداختش بر مي آید. 
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف 
معتقد اســت در شــرایط اقتصادي كنوني 
فرش دســتباف كال از ســبد مصرف خارج 
شده و مصرف كنندگان تنها تالش مي كنند 
مایحتاج اولیه و ضروري خود را تهیه كنند. 
به گفته وي، فروش به قدري پایین آمده كه 
فروشندگان بازار در بهترین شرایط یك یا 

2فرش در  ماه مي فروشند.

افزايش فروش آنالين فرش
بیشــتر فروشــگاه هاي فرش بــا توجه به 
تعطیلي ها و شرایط نیمه قرنطینه  در دوران 
كرونا به طور جدي فروش آنالین را در دستور 
كار خود قرار داده انــد. مدیر فروش یكي از 
فروشگاه هاي آنالین فرش وضعیت فروش را 
»خوب اما نه در حد انتظار« توصیف مي كند. 
او معتقد اســت: براي فروش آنالین كاالیي 
مثل فرش تضمین ها و شرایط خاصي باید 
رعایت شود كه باعث مي شود فروش به اندازه 
دیگر كســب وكارها موفقیت آمیز نباشد. با 
این حال به گفته او، فروشگاه هاي آنالین با 
تنوع ســازي، تحویل صفر تا صد و بازكردن 
و پهن كردن فرش در مقصد، ارائه طرح هاي 
تعویض طــرح و رنگ و حتــي پس گرفتن 
فرش با كسر درصدي از هزینه، تا حد زیادي 
توانسته اند اعتمادسازي كنند و گرایش به 
خرید غیرحضوري فرش نیز همچون دیگر 

كاالها در دوران كرونا بیشتر شده است.

كرونا، كاهش توان خرید و افت صادرات، بازار فرش را به ركود مطلق فروبرده است
فروش فرش يك سوم شد

با نزديك شدن به مهرماه، بازار گوشي موبايل و تبلت به 
استقبال آموزش آنالين مي رود. در چند هفته اخير قيمت 
و عرضه اين كاالهاي ديجيتال متاثر از نرخ ارز و برخي سياستگذاري ها براي واردات و رجيستري 
اين اقالم با نوسان بيشتري مواجه بوده است. ممنوعيت واردات برخي برندهاي گوشي به دليل 
نبود امكان برقراري تماس با شماره تلفن هاي اضطراري و اخبار منتشر شده در زمينه قفل شدن 
اين گوشي ها به دليل تحريم هاي آمريكا ازجمله تكانه هايي است كه بازار مهر ماه امسال گوشي 

موبايل و تبلت را تحت تأثير قرار داده است. با محمدرضا عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي 
در مورد چشم انداز بازار اين محصوالت گفت وگو كرده ايم.

علی ابراهيمی
خبرنگار

آخرين رايزنی وزير صنعت و مجلس برای طرح ساماندهی بازار خودرو 
بررسي طرح ساماندهی بازار خودرو با محوریت  و خودر
رشد تولید، افزایش عرضه و واردات خودرو، در 

صحن علنی مجلس به هفته آینده موكول شد.
به گزارش همشــهری، ظاهرا قرار اســت نمایندگان مجلس 
پیش از اعالم نظر درباره طرح تدوین شده دركمیسیون صنایع 
مجلس، تا هفته آینده پیشــنهادهاي اصالحي وزیر صنعت را 
بررســي كنند. وزیر صنعت دیروز از تدوین 2 برنامه 6 ماهه و 
دوساله برای افزایش تیراژ تولید، كاهش قیمت، بهبود كیفیت و 

اجرای تعهدات خودروسازان خبر داد.
به گفته رضا فاطمي امین اجراي این طرح  از مهر ماه امسال 
آغاز مي شود.  برخي مســئوالن وزارت صنعت به همشهري  
گفته اند، جزئیات طرح وزارت صنعت براي بازار خودرو، پس 
از نشست هفته آینده وزیر صنعت با نمایندگان مجلس اعالم 

خواهد شد.
به گزارش همشهری، طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو  
در یك هفته گذشته با حواشي بسیاري همراه بود، طرحي كه 

در نهایت به دلیل حذف ماده 5 آن و لغو برنامه آزادسازي واردات 
خودروهای دســت دوم با انتقادهایي همراه شد. پیش از این 
برخی كارشناســان و فعاالن صنفی در گفت وگو با همشهری 
اعالم كرده بودنــد واردات خودروهای صفر كیلومتر می تواند 
زمینه كاهش حداقل 30 درصدی قیمــت این نوع خودروها 
را در بازار فراهم كند، هرچند به گفته آنان تصمیم نمایندگان 
مجلس براي مداخله دادن شــورای رقابت در فرایند واردات 

خودرو  فسادآفرین است.
به گزارش همشهري،   این ابهامات موجب شده تا تصویب نهایی 
طرح ساماندهی بازار خودرو و اعالم جزئیات برنامه وزارت صمت 
برای رشد تولید و عرضه و ساماندهی بازار خودرو به هفته آینده 
و پس از رایزنی نهایی وزیر صمت با نمایندگان مجلس موكول 
شــود. به گفته برخی اعضای كمیسیون صنایع مجلس طرح 
ساماندهی بازار خودرو كه قرار بود امروز سه شنبه در مجلس 
بررسی شود، به دلیل دستوركارهای متعدد در صحن علنی به 

هفته آینده موكول شده است.



2 سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

خبر روز

زلزله قوچان خسارت چنداني نداشت
صبح روز گذشته )دوشنبه 22شهریور( 
مركز لرزه نگاري كشــوري مؤسســه 
ژئوفيزیك دانشــگاه تهــران از وقوع 
زمين لرزه اي به بزرگي ۵.2 ریشتر حوالي قوچان در استان خراسان رضوي خبر داد. 
براساس گزارش این مركز، زمين لرزه ساعت 8و 32 دقيقه و 30 ثانيه در ۶ كيلومتري 
عمق زمين و در موقعيت طول جغرافيایي ۵8/8۶ و عرض جغرافيایي 3۷/08 رخ داد و 

نزدیك ترین شهرها به محل وقوع این زمين لرزه قوچان، چاپشلو و چكنه بود.
شدت زلزله به حدي بود كه در بسياري از نقاط خراسان رضوي ازجمله مشهد و برخي 
استان هاي همجوار احساس شد و شمار زیادي از ساكنان قوچان، مشهد و دیگر مناطق 

اطراف را از منزل به خيابان ها كشاند.

ثبت ۲۱ پس لرزه 
با پایان زلزله اصلي، پس لرزه هایي در قوچان ثبت شد كه تعداد آنها 21پس لرزه گزارش 
شده اســت. رئيس مركز لرزه نگاري قوچان مي گوید: پس از وقوع زلزله اصلي در این 

شهرستان 21 پس لرزه ثبت شده است.
عليرضا مهراب با اشاره به اظهارنظر غيركارشناسانه برخي از چهره هاي مشهور محلي 
در فضاي مجازي مبني بر عادي انگاري شــرایط پس از وقوع زلزله، تصریح مي كند: 
درباره وقوع زمين لرزه هاي شــدیدتر نمي توان به قطعيت نظر داد، اما آنچه اهميت 
دارد آمادگي مردم طي 24 ساعت آینده پس از زلزله است تا كمتر دچار مشكل شویم.

خسارت جاني و مصدوميت نداشتيم
سخنگوي هالل احمر استان خراسان رضوي به همشــهري مي گوید: از صبح دیروز 
دوشنبه جلسات مدیریت بحران و هالل احمر برگزار و عمليات حوالي ظهر دیروز تقریبا 

خاتمه یافته اعالم شده است.
مجتبي محمودي با بيان اینكه ایــن زلزله جمعيتي معــادل 2۶8هزارو۷44نفر را 
در ۵شــهر و ۷92روســتا تحت تأثير قرار داد، گفــت: بالفاصله پــس از وقوع زلزله 
وضعيت اســتان از نظر امدادي قرمز و زرد اعالم شــد و ۵تيم ارزیاب از هالل احمر 
قوچــان و ۵تيم از هالل احمــر درگز به مناطق زلزله زده و روســتاها اعزام شــدند. 
 2۷روستا مورد ارزیابي اوليه قرار گرفت و هيچ خســارتي در مورد منازل و دام هاي

روستایيان گزارش نشد.
وي با تأكيد بر اینكه هيچ تلفات جاني و مصدوميت در این زلزله گزارش نشده است، 
مي افزاید: عالوه بر این دو شهر كه نيروهاي ارزیاب به آنها اعزام شدند، نيروهاي ارزیاب 
و امدادي شهرهاي مشهد، نيشــابور، چناران و كالت به حالت آماده باش درآمدند تا 

درصورت نياز به مناطق اعزام شوند كه البته به اعزام آنها نياز هم نشد.
سخنگوي هالل احمر استان خراسان رضوي درباره بيشتر خسارت هاي اتفاق افتاده، 
مي گوید: روستاهاي قوچان و درگز مثل خان خانلو، بوكانلو، تبارك، االهيان و چاپشلو 
كه در كانون مركزي زلزله بودند، همگي مــورد ارزیابي قرار گرفتند. آخرین ارزیابي 
نيروهاي اعزامي ما بيشترین خسارت را در 3روستاي جعفرآباد، دیزادیز و ددانلو در 
بخش عمارت قوچان نشان مي دهد. در این روستاها بيشترین خسارت به دیوار منازل 

وارد و موجب ریزش دیوار و ترك خوردگي منازل شده بود.
محمودي با بيان اینكه آخرین اخبار از شعبه درگز، كالت و چناران نشان مي دهد كه 
هيچ خسارتي در این روستاها مشاهده نشده است، ادامه مي دهد: كارشناسان بنياد 
مسكن براي تخمين خسارت منازل به روســتاها اعزام شده اند و نتيجه بررسي آنان 
به زودي اعالم خواهد شــد. طبق ارزیابي های ما تاسيسات و زیرساخت ها نيز در این 
زلزله آسيب ندیده و برج تاریخي رادكان در چناران هم بازدید شده و كامال سالم است.

آماده باش يك هفته اي در قوچان
 با وجود خسارت اندك  و پایان یافتن عمليات ارزیابي، رئيس شوراي هماهنگي مدیریت 
بحران شهرستان قوچان مي گوید: احتمال وقوع زلزله اصلي هنوز وجود دارد و با این 
فرض همه باید در آمادگي كامل باشيم و اعضاي شوراي هماهنگي مدیریت بحران در 

شهرستان تا یك هفته به صورت آماده باش خواهند بود.
امين رضا مرآتي مي افزاید: در شمال شرق خراسان رضوي احتمال وقوع زلزله به صورت 

چندمرحله اي وجود دارد و تا كنون نيز چند پس لرزه داشته ایم.

حميده پازوكي
خبرنگار

شایعات و اطالعات اشتباهي كه این روزها در برخي 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، اعتماد گزارش

عمومي را نسبت به تزریق واكسن كرونا كاهش داده 
است و این مسئله در قم كه مركز فعاليت مدعيان طب سنتي است، 
بيشتر نمود دارد. با وجود اینكه گروه سني هدف واكسن در قم به 
40سال كاهش یافته و مراكز تجميعي واكسيناسيون از 3مركز به 
28مركز افزایش داشــته، اســتقبال مــردم این شــهر از طرح 
واكسيناسيون نسبت به شهرهاي دیگر كمتر است. آخرین آماري 
كه رئيس دانشگاه علوم پزشــكي قم اعالم كرده، از واكسيناسيون 
حدود 30درصدي گروه هاي هدف خبر مي دهد. از این تعداد حدود 
10درصد هر دونوبت واكسن را دریافت كرده اند. حدود ۵2درصد از 
جامعه هدف باالي 80سال در استان قم هر دودوز واكسن كرونا را 
دریافت كرده اند، درحالي كه سرانه واكسيناسيون این گروه در كشور 

90درصد است.
مسئوالن استان قم پيش بيني كرده  بودند در فاصله كوتاهي پس 
از آغاز واكسيناسيون، ميزان پوشش واكسيناسيون گروه هاي سني 
باالي ۶0سال به باالي ۷۵درصد برسد، اما این اتفاق نيفتاد. پوشش 
واكسيناسيون در مناطق روســتایي قم نيز با وجود اینكه تيم هاي 
سيار به این مناطق اعزام شدند، پایين است. رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي قم ریشــه این مســئله  را در واكسن هراسي مدعيان طب 

سنتي و شایعات فضاي مجازي مي داند. 
محمدرضا قدیــر مي گوید: متأســفانه 
تبليغات ضد واكسن و شایعات در قم زیاد 
است و به تازگي در یكي از روستاهاي قم 
كليپي دروغ منتشر شد كه مردم روستا 
واكســن زدند و فوت كردند كه بررســي 

كردیم و متوجه شدیم شایعه است.
معاون سياسي و امنيتي استاندار قم هم 
ترس و دلهــره، واكسن هراســي و ایجاد 
دوقطبي طب سنتي و نوین را از مهم ترین 
دالیل استقبال ضعيف از واكسيناسيون 
مي داند و مي گویــد: تعدد اظهارنظرهاي 
غيرتخصصي و اشــتباه دربــاره تزریق 
واكسن به بي اعتمادي بخشــي از مردم 
منجر شده است. بيژن سليمان پور معتقد 
اســت اظهارنظر غيرتخصصــي عده اي، 
تالش هاي كادر درمان و نظام ســالمت 

براي ایجاد ایمني عمومي را از بين مي برد. آن طور كه مسئوالن مركز 
بهداشت قم مي گویند ظرفيت تزریق واكسن در مراكز تجميعي این 
استان روزانه 30هزار دوز است، درحالي كه از یك سوم این ظرفيت 

استفاده مي شود.

سردرگمي مردم
در این بين شهروندان قم كه چشم به روي شایعه ها بسته و به مراكز 
واكسيناسيون مراجعه مي كنند، حرف هاي زیادي براي گفتن دارند. 
یكي از این شهروندان به همشهري مي گوید: مي گویند واكسن زدن 
به مرور ایمني بدن را پایين مي آورد و بدن انسان نسبت به بيماري 
آســيب پذیر مي شــود. بعضي ها هم مي گویند كساني كه واكسن 
مي زنند 2سال بعد مي ميرند. من به این صحبت ها باور ندارم چون 
كشورهایي كه به واكسيناسيون عمومي توجه دارند، كمتر درگير 
مرگ ومير و ابتال به كرونا هستند. یكي دیگر از شهروندان با تأكيد 
بر اینكه شایعاتي كه در فضاي مجازي عليه تزریق واكسن منتشر 
مي شود موجب شده است انگيزه بستگان براي واكسن زدن از بين 
برود، مي افزاید: مردم در بدترین وضعيت تصميم گيري قرار دارند. 
عده اي مدام تالش مي كنند مردم را مأیوس كنند. شرایط به گونه اي 
است كه بعضي ها شایعات غيرقابل باور را قبول مي كنند. در یكي از 
گروه ها نوشتند كه هنگام تزریق واكسن به بدن انسان جي پي اس 
نصب مي كنند. متأسفانه بخشي از كاربران شبكه هاي اجتماعي با 
اینكه مي دانند این مطالب كذب اســت ولي در گروه هاي مختلف 

بازنشر مي كنند.

تأثيرواكسن  بر كاهش مرگ ومير
رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم در پاسخ به ادعاي فوت شدن مردم 

پس از تزریق واكسن مي گوید: كادر درمان بيشتر از سایر گروه ها 
در معرض ویروس كرونا هســتند و قبل از تزریق واكسن، چند نفر 
از كادر درمان به دليل ابتال به این ویروس به شهادت رسيدند. این 
افراد جزو نخستين گروه طرح واكسيناسيون بودند و خوشبختانه 
فوتي هاي ناشي از كرونا در آنها به شدت كاهش یافته و به صفر رسيده 
است. اگر واكسن در جلوگيري از فوت شهروندان كارایي ندارد، این 
كاهش چگونه روي داده است؟ چرا مرگ ومير افراد مسن كاهش 

یافته است؟
قدیر با بيان اینكه بيش از 90درصد بيماراني كه در مراكز درماني 
قم بستري هستند واكسن نزده اند، افزود: بررسي وضعيت مرگ ومير 
گروه هاي سني نشان مي دهد كرونا به درگيركردن گروه هاي سني 
پایين تر تمایل پيدا كرده است. ۷8درصد از سهم فوتي ها در پيك 
چهارم مربوط به گروه سني باالي ۶0سال بود اما در پيك اخير این 
عدد به ۶1درصد كاهش یافته است. از طرف دیگر ميزان مرگ در 
گروه سني 41تا ۶0ســال در پيك قبلي 18درصد بود كه در پيك 
پنجم به 29درصد افزایش یافته اســت. 
درصد فوتي ها در گروه هاي سني صفر تا 
20سال و 21 تا 40سال هم به ترتيب یك 
و ۵درصد افزایش را نشــان مي دهد. این 
یعني واكسيناسيون گروه هاي سني باال 

در كاهش مرگ ومير اثربخش بوده است.

درآمدزايي در پوشش طب سنتي
یكي از نگراني هاي مســئوالن بهداشتي 
و درمانــي مراجعه دیرهنــگام بيماران 
كرونایي به مراكز درماني است. بسياري 
از شــهرونداني كه عالئم ابتال به كرونا را 
در خود احساس مي كنند بدون مراجعه 
به مراكز درماني سعي مي كنند با استفاده 
از داروهاي گياهي یا تجویز مدعيان طب 
ســنتي خوددرماني كنند. ایــن افراد با 
پيشروي ویروس و درگيري باالي ریه به 
مراكز درماني مراجعه مي كنند كه تالش كادر درمان براي نجات آنها 
بي فایده است. بررسي ها نشان مي دهد حدود 2۵درصد از فوتي هاي 
كرونایي در قم در روز نخست مراجعه به مراكز درماني فوت مي كنند. 
یكي از شهروندان ساكن پردیسان كه نخواست نامش ذكر شود در 
انتقاد به بي اثر بودن داروهاي گياهي كه یكي از فعاالن طب سنتي 
برایش ارسال كرده است، مي گوید: 10روز است همه اعضاي خانواده 
درگير بيماري كرونا هستيم. در این مدت با یكي از مراكز طب سنتي 
ارتباط گرفتيم و شربت گياهي براي ما فرستاد كه نه تنها از پيشروي 
ویروس جلوگيري نكرد، بلكه تمامي عوارض شدید ابتال به كرونا را در 
خودمان احساس مي كنيم. سرفه هاي زیاد و بي حالي و بي اشتهایي 
امان ما را بریده. ناچار شدیم به یكي از بيمارستان ها مراجعه كنيم 

و با تزریق سرم و استفاده از داروهاي دیگر رو به بهبودي هستيم. 
یكي دیگر از شهروندان كه عالئم خفيف كرونا را در خود احساس 
كرده است به همشهري مي گوید: با یكي از كساني كه در قالب درمان 
قطعي كرونا روزانه بسياري از شهروندان را ویزیت مي كند تماس 
گرفتم و عالئم بيماري را گفتم. براي ارسال یك شربت و یك قطره 
400هزار تومان از من هزینه خواستند. چون هزینه داروها در توان 
من نبود پيگيري نكردم و با چند قرص معمولي و استراحت، خودم 
را درمان كردم. با توجه به اینكه عالقه برخي از مردم به طب سنتي 
و داروهاي غيرشيميایي رو به افزایش است، عده اي از این گرایش 
مردم سوءاستفاده كرده و با مطرح كردن طب سنتي و حتي اسالمي، 
دنبال درآمدزایي هستند. بسياري از افرادي كه در سال هاي اخير 
در قم اقدام به راه اندازي عطــاري و مراكز عرضه داروهاي گياهي و 
محصوالت ارگانيگ كرده اند، تبليغات گســترده اي در شبكه هاي 
اجتماعي براي فروش محصوالت خود انجام داده و بيشتر محصوالت 
را در منزل شــهروندان تحویل مي دهند. بررسي ميداني خبرنگار 

همشهري نشان مي دهد كه بعضي از این افراد در همان مركزي كه 
براي فروش محصوالت دایر كرده اند بيماران مبتال به كرونا یا افراد 
مشــكوك را مي بينند. برخي از مجموعه ها نيز سالن هاي جلسات 

خود را براي برگزاري همایش ها در اختيار این افراد قرار مي دهند.

سكوت مسئوالن
یكي از اعضاي شوراي اطالع رساني استان در گفت وگو با خبرنگار 
همشهري از سكوت برخی از مسئوالن قم در قبال واكسن هراسي 
تعدادي از افراد در شــبكه هاي اجتماعي انتقــاد مي كند. وي كه 
نمي خواهد نامش ذكر شود، مي گوید: تعدادي از كانال هاي اجتماعي 
در یكي از پيام رسان هاي داخلي هر روز مطالب زیادي براي تشویق 
مردم به واكسن و ماسك نزدن منتشر مي كنند و پویش هاي مردمي 
براي مقابله با واكسيناسيون تشكيل مي دهند و مردم را به شركت در 
اعتراض  و تجمع تشویق مي كنند. با اینكه بارها در جلسات شوراي 
اطالع رساني درباره اتهام هاي این افراد به نظام بهداشتي و درماني، 
ایجاد ترس و دلهره در ميان مردم، واكسن هراسي و ایجاد دوقطبي 
طب سنتي و نوین صحبت شده اما تاكنون برخورد قانوني ای با این 

افراد نشده است.
وي پس از بررســي دقيق محتواي این رسانه ها می گوید: مدعيان 
طب سنتي، فوت چهره هاي شناخته شده ازجمله عالمه محمدرضا 
حكيمي و سایر شخصيت ها را به تزریق واكسن نسبت مي دهند. آنها 
توصيه ها و هشدارهاي مسئوالن بهداشتي و درماني درباره عواقب 
تجویزهاي غيرعلمي را دیكتاتــوري علمي مي دانند و به تازگي در 
اقدامي عجيب از رئيس جمهوري جدید درخواســت كرده اند كه 
پرداخت دیه فوتي هاي واكســن و هزینه درمان عوارض واكسن را 
به طور كامل به عهده بگيرد. وي معتقد است برخورد با این افراد كه 
در قم ریشه دوانده اند كار دشواري است اما وقتي صحبت از مرگ و 

زندگي است، باید قاطعانه و قانوني عمل كرد.

نامه سرگشاده به مدير حوزه
تحركات اخير مدعيان طب اسالمي و طرفداران آنها در قم موجب 
شده است دكتر سيدحسن عادلي، فوق تخصص ریه و رئيس سازمان 
نظام پزشكي قم كه این روزها با حجم انبوهي از ویزیت بيماران مبتال 
به كرونا در مراكز درماني قم مواجه است، به تازگي نامه اي سرگشاده 
خطاب به آیت اهلل عليرضا اعرافي، مدیر حوزه هاي علميه كشور ارسال 
كرده است . برخی از مخالفان واكسيناسيون، این نامه رئيس سازمان 
نظام پزشــكي قم را واكنش غيرعلمي نسبت به نشست تخصصي 
پروتكل هاي فقهي مدیریت كرونا در قــم توصيف كرده و در یكي 
از رسانه هاي خود نوشتند كه نظر یك طرفه نظام پزشكي تداعي گر 

دیكتاتوري جدید پزشكي است.

جنجال در مشهد
در مشــهد هم صداي اعتراض كادر درمان و مسئوالن بهداشتي از 
مداخله هاي غيرعلمي مدعيان طب اسالمي بلند است. مسئوالن 
بهداشــتي و درماني خراســان رضــوي خبر داده انــد كه برخي 
مداخله گران در امور درمان با نام طب ســنتي از نگرش هاي دیني 
مردم سوء اســتفاده و بدون اطالع از آناتومــي و فيزیولوژي بدن و 
به صورت غيرمجاز و غيرعلمي در امور پزشــكي مداخله مي كنند. 
با اینكه تعــدادي از مراكز فاقد مجوز و مداخله گــر در امور درمان 
به دنبال شكایت هاي مردمي پلمب شده اما فعاليت هاي غيرقانوني 
این افراد رو به افزایش است. یكي از مدعيان طب سنتي در مشهد، 
یك روحانی است كه سال1398 وزارت بهداشت با صدور اطالعيه اي 
اعالم كرد در راســتاي برخورد با ســوداگران طب ایراني و سنتي 
و دخالت هــاي غيرمجــاز و خطرآفرین در درمــان، حكم قعطي 
محكوميت براي وي صادر شده اســت. او پس از پلمب دفترش در 
قم به مشــهد رفت و در آنجا پس از به آتش كشيدن كتاب پزشكي 
هاریسون، وارد جنجال هاي تازه اي شد. عالوه بر این، پس از اعالم 
محدودیت در مكان ها و حرم هاي مقدس، جزوه اي منتسب به این 

گروه در برخي شهرهاي كشور توزیع شد كه در آن به مردم توصيه 
شــده كه حتما صله رحم كنند، فاميل و نزدیكان جمع شوند و در 
مجالس اهل بيت)ع( شركت كنند زیرا چيزي به نام سرایت وجود 

ندارد و هيچ مشكلي پيش نمي آید.

مراجع تقليد: طبق قانون عمل شود
با وجود شــایعاتي در مورد امتناع مراجع تقليد از تزریق واكسن، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم اعالم كرده كه همه مراجع تقليد 
در طرح واكسيناسيون مشــاركت كرده اند. منتشرنشدن تصاویر 
واكسيناسيون مراجع تقليد در یكي از جلسات شوراي اطالع رساني 
مورد نقد قرار گرفت كه یكي از مدیران مركز بهداشت دليل آن را 
مالحظات اوایل طرح واكسيناسيون ذكر كرد. تنها تصویري كه از 
واكسيناسيون مراجع تقليد در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
شده مربوط به واكسيناسيون آیت اهلل العظمي علوي گرگاني است. 
عالوه بر این، مراجع تقليد بارها از خدمات شبانه روزي كادر درمان در 
دوران همه گيري كرونا تقدیر و تعدادي از علماي مطرح قم با اهداي 
كمك هاي نقدي در طرح توسعه مراكز تجميعي واكسيناسيون و 
تأمين تجهيزات مورد نياز بيماران مبتال به كرونا مشاركت كرده اند. 
تاكنون نه تنها هيچ مطلبي از مراجع تقليد و علماي شاخص درباره 
منع مردم از تزریق واكســن منتشر نشــده، بلكه استفتاهایي كه 
از مراجع تقليد شــده، حكایت از توصيه این بزرگواران به رعایت 

قانون است. 
وقتي از رهبر معظم انقالب استفتا شد كه اگر طبق مقررات، زدن 
واكسن الزامي شود، تكليف چيست؟ ایشان فرمودند: »اگر حكومت 
اسالمي با مالحظه مصالح عمومي كشور، مقرراتي را اعالم كند، همه 
باید عمل كنند.« آیت اهلل مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتایي كه 
از ایشان پرسيده اند نظر شما درباره برخي افراد كه به دالیل غيرعلمي 
و پزشكي از تزریق واكسن خودداري مي كنند، چيست؟ پاسخ دادند 
كه »در این زمينه براساس قوانين و مقررات عمل كنيد.« آیت اهلل 
نوري همداني از دیگر مراجع تقليد در پاسخ به این سؤال كه با توجه 
به همه گيري بيماري كرونا و نياز به واكسن زدن تمام آحاد جامعه، 
آیا مي توان از زدن واكســن خودداري كرد؟ پاسخ دادند: »تبعيت 
و موافقت الزم اســت.« آیت اهلل مظاهري نيز در پاسخ به استفتاي 
حكم واكســن اجباري براي افرادي كه اعتقادي به واكسن ندارند، 
اعالم كردند كه »باید طبق قانون هر كشور عمل شود.« اما واكنش 
آیت اهلل سبحاني به مدعيان طب سنتي جدي تر است. ایشان گفتند: 
»واكسن واجب شرعي است و حيات ما به آن بستگي دارد، بنده در 
كتاب هاي خودم نوشته ام كه چيزهایي كه عقالي عالم بر آن نظر 
دارند، ما از آنجا كشف مي كنيم كه شرع مقدس هم تأیيد مي كند 
و در كتاب هاي خودم یكي از مثال هایي كه زدم موضوع واكســن 
اســت.« آیت اهلل جوادي آملي نيز تالش هاي جامعه پزشكي براي 
مهار ویروس كرونا را قابل تقدیر دانستند و افزودند: »همه ما موظفيم 
درباره مسائلي كه از سوي جامعه علمي كشور مطرح مي شود توجه 
داشته باشيم و دیگران را نيز به رعایت این مسائل تشویق كنيم.« 
عالمه حسن زاده آملي كه به 103علم ازجمله طب، مسلط هستند، 
گفتند: »براي من نظر وزارت بهداشت نظر اجتهادي است و بر من 

واجب است كه تمكين كنم.«

      
در ماه هاي گذشته ادعاهاي برخي مدعيان طب سنتي و رفتارهاي 
غيرمنطقي شاگردان آنها موجب شد بعضي از مراجع تقليد و علماي 
شاخص نسبت به این موضع گيري ها و رفتارها واكنش نشان دهند 
و تأكيد كنند كه ادعاهاي برخي مدعيان طب ســنتي یا اسالمي 
عمدتا بر مبناي احادیث جعلي یا غيرصحيح بنا شده و اعتبار دیني 
ندارد. جداي از اینها، رفتار متناقض مدعيان طب اسالمي كه خود 
را والیتمدار و انقالبي مي دانند با اقدام عملي رهبر معظم انقالب در 
تزریق واكسن و توصيه همگان به رعایت دستورالعمل هاي بهداشتي 

قابل قبول نيست.

بر سر دوراهی واکسیناسیون
با وجود اینكه گروه سنی هدف واكسن در قم به 40سال كاهش یافته و مراكز تجميعی واكسيناسيون از 3 به 28مركز افزایش داشته، استقبال مردم این شهر از طرح 

واكسيناسيون ضعيف است كه رئيس دانشگاه علوم پزشكی قم ریشه این مسئله  را در واكسن هراسی مدعيان طب سنتی و شایعات فضای مجازی می داند

فوت مدعي درمان کرونا به دلیل ابتال به کرونا
به تازگي مؤسس يكی از مراكز طب سنتی كه مدعي درمان قطعي كرونا با روش هاي ابداعي بود به دليل ابتال به بيماري 
كرونا درگذشت. خبر فوت او با واكنش برخي مسئوالن وزارت بهداشت و كاربران شبكه هاي اجتماعي به طرفداری او 
پرداختند و در مقابل عده ای از اين نوشتند كه او اگر می توانست كسی را درمان كند اول از خودش شروع می كرد. برخي 
از كاربران با اشاره به قانون نسبيت بيان كردند كه مدعي بودن راه به جايي نبرده مگر آنكه با تحقيق و آزمايش بتوانيد 

از نتايج به دست آمده ادعاي خود را ثابت كنيد.

 مخالفان واکسیناسیون 
از تهران  تا فرانسه

ث
با گذشت ماه ها از شــروع واكسيناسيون كرونا و مك

ارائه آمار كاهش مرگ ومير بعد از تزريق واكسن، 
هنوز افرادي پيدا مي شــوند كه اعتماد عمومي 
به علم و تالش براي بازگشــت جهان به شرايط 
عادي را زيرســؤال مي برند. مخالفان واكسن و 
پاسپورت واكســن پيش از اين در كانادا چندبار 
مقابل بيمارستان تظاهرات و در مواردي به كادر 
درمان توهيــن كرده و آنها را به خاطر ماســك 
مســخره كردند. جمعي از اين معترضان در يكي 
از كمپين هاي انتخاباتي ترودو در انتاريو، به سمت 
او و همراهانش سنگريزه پرتاب كردند. در فرانسه 
نيز طي روزهاي گذشته اخباري از تجمع مخالفان 
واكسيناسيون عمومي عليه كرونا و درگيري اين 
افراد با موافقان واكسيناســيون منتشر شد. در 
ايران هم براي چندمين بــار تعدادي از مخالفان 
واكسيناسيون مقابل وزارت كشور در تهران عليه 
واكسيناسيون شعار دادند؛ تجمعي كه يكشنبه 
هفته جاري برگزار شد و حاضران در آن پالكارد 
»نه به واكسن اجباري« در دست داشتند. در دي 
سال گذشته نيز عده اي از شهروندان مقابل وزارت 
بهداشت تجمع كردند و از دولت درخواست كردند 
نه واكسن بخرد و نه توليد كند. اين افراد پيش تر 
نيز كمپين »واكســن اجباري ممنوع شود« را با 
بيش از 5۱هزار امضا تشكيل داده بودند و به داليلي 
مثل نداشتن مجوزها و استانداردهاي الزم براي 
واكسن ها، عوارض كوتاه مدت و احتماال بلندمدت 
براي افراد و وجود راه هاي تجربــي ديگر براي 
دفع اين بال، خواهان منع واكسيناسيون اجباري 
عمومي شدند.  اين افراد در حالي واكسيناسيون 
را زير ســؤال مي برند كه جامعه علمي و پزشكي 
داليل مطرح شده از سوي اين افراد را رد مي كنند 
و از سوي ديگر، فقط در آخرين نمونه، تجربه كيش 
در استان هرمزگان بعد از واكسيناسيون عمومي و 
صفر شدن آمار بستري كرونايي به خوبي گوياي 
تأثير واكسيناسيون است. سيستان و بلوچستان 
هم بعد از ماه ها بحران كرونا و آمار باالي مرگ ومير 
با واكسيناســيون عمومي توانست از وضع قرمز 

عبور كند و به آرامش برسد. 

روح اهلل كريمي
خبرنگار

مراجع تقليد بارهــا از خدمات 
شــبانه روزي كادر درمــان در 
دوران همه گيري كرونا تقدیر 
و تعــدادي از علماي مطرح قم 
با اهداي كمك هــاي نقدي در 
طرح توســعه مراكز تجميعي 
تأميــن  و  واكسيناســيون 
تجهيزات مورد نيــاز بيماران 
مبتال به كرونا مشاركت كرده اند
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 شــمارش معكــوس بــراي آغــاز 
آلودگي
پایيز1400شروع شده و 9روز دیگر وارد هوا

نيمه دوم سال خواهيم شد. شواهد و قرائن 
نشان مي دهد که این پایيز، نســبت به دوره هاي مشابه 
سال هاي اخير خود، کم بارش تر و گرم تر خواهد بود و این 
یعني وارونگي دما امســال نيز در مقایســه با سال هاي 

گذشته زودرس خواهد بود.
این روزها آلودگي هوا در کالنشــهرهاي اصفهان، اراك، 
قم، تبریز،کرج و اهواز پدیده غالبی بود و در شرق کشور 
نيز خيزش گردوغبار افزایش یافته اســت. در عين حال 
به زودي بایــد در انتظار موج جدیــدي از آلودگي بر اثر 
وارونگي زودرس بود. وارونگي دمــا که با عنوان اینورژن 
نيز شناخته مي شود، به پدیده اي گفته مي شود که در آن 
برخالف حالت طبيعي با افزایش ارتفاع، دما نيز افزایش 
مي یابد. وارونگي دما در شهرهاي بزرگی که توليد آلودگي 
در آنها زیاد است، موجب به دام افتادن آالینده هاي جوي 
در ارتفاعات نزدیك زمين مي شــود تا نفس 45ميليون 

شهروند کالنشهرهاي کشور به شماره بيفتد.

سال1400آلودهترازسال99
در پي پيش بيني هایي که دربــاره پایيز گرم و کم بارش 
براي بيشتر نقاط کشور شده، هشدار درباره کيفيت هواي 
پایيز نيز باید شكل بگيرد. تجربه سال هاي اخير نشان داده، 
اگرچه بارندگي به ویژه در آلودگي هواي شهرهاي بزرگ اثر 
اندکي دارد، اما به واسطه ناپایداري هایي که با خود ایجاد 
مي کند، از شــدت و غلظت آالینده ها مي کاهد. در واقع 
سامانه هاي ناپایدار به همراه خود باد و باران مي آورند که 
دوسویه بهبود هوا ، به ویژه در نيمه دوم سال هستند. در 
چنين شرایطي، امسال سخن از کاهش بارش ها به ميان 
آمده و این یعني باید منتظر هجوم آالینده ها به شهرهاي 

بزرگ کشور باشيم.

بررسيوضعیتهوايتهران
اگر به کوه هاي شمال تهران سری زده باشيد، در روزهاي 
آلوده الیه اي از دود را روي شهر خواهيد دید. این پدیده 
که با عنوان الیه اختالط شــناخته مي شــود، روزها در 
ارتفاع هزار متري و شــب ها در ارتفاع 120متري سطح 
زمين تشــكيل مي شــود و با غلظت آالینده ها ارتباط 

مستقيمی دارد.
حسين شهيدزاده، مدیرعامل شــرکت کنترل کيفيت 
هواي تهران در این باره به همشهري مي گوید: پایيز گرم 
و کم بارش، تأثير منفي بر کيفيت هواي پایتخت خواهد 
داشت. در این شــرایط جوي و با توجه به افزایش نسبي 
ســرعت بادهایي که معموال در این فصــل مي وزد، باید 
انتظار خيزش گرد و خاك و افزایش غلظت ذرات معلق 

بيشتری را در تهران داشته باشيم؛ چرا که گرما در کنار 
نبود  بارش مي تواند باعث افزایش آالینده ذرات معلق کمتر 

از10ميكرون یا همان گردوغبار شود.
 از طرفي مسائل مربوط به کيفيت هواي تهران، حلقه هاي 
به هم پيوسته اســت. اگر دماي هوا در پایيز به قدري باال 
باشد که نياز به استفاده از دستگاه هاي خنك کننده مثل 
کولر احساس شود، انرژي بيشــتري در خانه ها مصرف 
مي شــود و چون این انرژي معموال از منابع فســيلي در 
نيروگاه ها تامين شده و آالینده هاي زیادي همچنان در 
نيروگاه ها توليد مي شــود که مي تواند وارد شهر شود و 
غلظت آالینده هاي پایتخت را باالتــر ببرد. بدین ترتيب 
افزایش دماي هوا در پایيــز، تأثير منفي بر کيفيت هواي 
پایتخت نسبت به ســال هاي قبل مي گذارد. مدیرعامل 

شــرکت کنترل کيفيت هواي تهران، با اشــاره به رابطه 
دماي هوا با الیه اختالط و ميزان غلظــت آالینده ها در 
هواي پایتخت گفت: وقتي هوا گرم تر باشــد، ارتفاع الیه 
اختالط؛ یعني ارتفاعي که آلودگي در آن حبس مي شود 
و غلظت آن کمتر مي شود، بيشتر است. با این حساب در 
پایيز ســال  جاري کيفيت هواي تهران بهتر از سال هاي 

گذشته نخواهد بود.

بارشهايیکهديرهنگامبهاصفهانميرسند
بارندگي پایيز امســال دیرهنگام و کمتر از نرمال خواهد 
بود؛ اما بهبود بارش ها از نيمه زمستان رخ مي دهد. اداره 
کل هواشناسي استان اصفهان اعالم کرده که 85 درصد 
مساحت اســتان اصفهان درگير خشكسالي متوسط تا 

بسيار شدید شــده و این روند در ســال آبي پيش رو نيز 
ادامه مي یابــد. آنگونه که پيش بيني هاي هواشناســي 
نشان مي دهد، بارندگي ها در اســتان اصفهان در 3ماهه 
فصل پایيز، کمتر از نرمال و به طــور عمده از آذر ماه آغاز 
خواهد شد و تا دي ماه بارش قابل توجهي وجود نخواهد 
داشت. هواشناسي اســتان اصفهان اعالم کرده؛ در سال 
آبي جاري )مهــر 1399تا شــهریور1400( ۷0درصد 
بارش هاي استان، تأمين شــده و بارندگي ها در اصفهان 
امسال30درصد کاهش داشته اســت. همچنين بر پایه 
آمار مقایسه اي، ميانگين بارش اصفهان از ابتداي سال آبي 
تا 20شهریور 109ميلي متر اســت؛ درحالي که در مدت 
مشابه سال گذشته، 165ميلي متر و نسبت به بلندمدت 
156ميلي متر بوده است. مدیرکل اصفهان همچنين درباره 

وضعيت آلودگي هوا در ماه هاي سرد پيش رو اعالم کرده 
که الگوهاي هواشناسي در ماندگاري ، کاهش و افزایش 
غلظت آالینده هاي جوي تأثير گذار است و به سبب رکود 
نســبي در جو و پایداري هوا در پایيز و زمســتان شاهد 
افزایش روزهاي ناسالم شهر اصفهان خواهيم بود. بنابراین 
با توجه به شرایط پایداري هوا و کاهش سامانه هاي جوي 
در پایيز امسال، شرایط براي افزایش غلظت آالینده هاي 
جوي مهياســت و انتظار مي رود تمهيــدات الزم براي 
کاهش انتشــار آالینده ها در کالنشهر اصفهان و مناطق 

صنعتي اتخاذ شود.

افزايشتوفانهادرنیمهجنوبي
خشكسالي و تغيير اقليم که به خشك شدن رودخانه ها، 
تاالب ها و تكثير و تشــدید کانون هاي ریزگردي منجر 
شده، امسال مي تواند موجب افزایش توفان هاي مملو از 
گردوغبار شود. وحيد جعفریان، مدیرکل دفتر امور بيابان، 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در این باره 
مي گوید: با توجه به بروز خشكسالي اخير، آسيب پذیري 
در مناطق خشك و نيمه خشك تشدید شده و مي تواند 
در نيمه جنوبي کشــور مناطقي نظير دشت سيستان و 
خوزســتان، موجب بروز زودهنگام توفان هاي ماسه اي 
و گردوغبار در ســال جاري و افزایش شدت و فراواني آن 
توفان ها شود. به گفته جعفریان، پوشش گياهي دشت هاي 
ســيالبي، نقش کليدي در تثبيت خاك و جلوگيري از 
خيزش گردوغبــار دارد. هم اکنون بيــش از 30ميليون 
هكتار از اراضي کشور تحت تأثير خيزش باد و گردوغبار 
قرار داشته و قریب به 13.9ميليون هكتار از این وسعت، 
به لحاظ قرارداشتن در محدوده منابع زیست انساني نظير 
شهرها و روستاها، اراضي کشاورزي، شهرك هاي صنعتي 
و تاسيســات زیربنایي نظيــر راه ها و خطــوط راه آهن، 

خسارت های قابل توجهي را به این منابع وارد مي سازند.

تمديدآنومالي
از ابتداي ســال جاري تاکنون، دماي کشــور حدود 1.1 
درجه بيش از حد نرمال بوده؛ این در حالي است که در ماه 
تير و مرداد که گرم ترین  ماه جوي زمين نيز لقب گرفته، 
دماي کره زمين 0.9 درجه از ميانگين قرن اخير باالتر بود؛ 
بنابراین افزایش دماي کشــور نيز متاثر از افزایش دماي 
متوسط زمين بوده است. البته کشور ما شرایط جغرافيایي 
یكنواختي ندارد. در فصول ابتدایي سال به خصوص در نيمه 
غربي کشور، آنومالي )بي هنجاري( دمایي بيشتري رخ داد؛ 
یعني آنومالي دمایي مثبت استان هاي زاگرسي به نسبت 
نيمه  شرقي باالتر بوده اســت، اما برایند کلي مدل هاي 
پيش بيني شده نشان مي دهد که بارش هاي پایيزه امسال 
به طور نسبي کمتر از نرمال خواهد بود و ایران و خاورميانه 
باید منتظر پایيز کم بارشي باشند. همچنين آنومالي دمایي 
یا باالتر از ميانگين بودن دما در پایيز نيز در محدوده یك 

درجه سانتي گراد پيش بيني شده است.

پيش بيني هاي هواشناسي نشان مي دهد که پایيز گرم و کم  بارشی در پيش است و آلودگي 
هوا بيشتر مي شود

وارونگي زودرس خبرهای کوتاه

ضرورتراهاندازيســامانههوشمندمحیطزيست 
برايپايتخت

راه اندازي سامانه هوشمند محيط زیست که داده هاي تفكيك شده 
چالش هاي زیست محيطي مناطق تهران را یكپارچه کند و به عنوان 
ســند راهبردي براي توسعه شــهر در اختيار قرار دهد، ضرورت 
پایتخت است. ســميه رفيعي، رئيس فراکســيون محيط زیست 
مجلس، با اعالم این خبر به مهر گفت: حال و روز محيط زیســت 
کشور خوب نيســت و طي ســاليان اخير، اقدامات و تصميمات 
ضد محيط زیستي متعدد در دولتي که داعيه محيط زیستي بودن 
داشت صورت گرفت که هر یك زخمي کاري بر پيكره محيط زیست 
کشور بود. رفيعي گفت: راه اندازي سامانه هوشمند محيط زیست 
شهر تهران، آمایش سرزمين را به معناي واقعي دربر مي گيرد. وي 
فزود: این سامانه و مرکز، فصل نویني در مدیریت شهر تهران است 
و با تهيه این داشــبورد در مدیریت دچار خطا نمي شویم و با این 
شرایط استفاده حداکثري از داده ها مي تواند یك راهبرد مهم باشد.

تاالبآقگلپناهگاهحیاتوحشميشود 
مدیرکل حفاظت محيط زیست استان همدان با اشاره به موقعيت 
حفاظتي تاالب آق گل به عنوان »منطقه شــكار ممنوع«، گفت: 
ارتقــاي وضعيت حفاظتي تــاالب به »پناهــگاه حيات وحش« 
به عنوان یك اقدام مهم و ضروري در شوراي عالي محيط زیست در 
حال پيگيري است که اميدواریم با همت دولت سيزدهم به زودي 
مصوب و محقق شود. محسن جعفري نژاد بسطامي به ایرنا گفت: 
عدم تخصيص حقابه تاالب ها، نبود بارندگي هاي الزم و برداشت 
بي رویه از منابع زیرزميني اطراف تاالب  آق گل موجب خشك شدن 
زودهنگام این تاالب شده است. وي افزود: اجراي طرح مدیریت 
جامع تاالب آق گل در برنامه پنجم و ششــم توســعه با همكاري 

سازمان ها و دستگاه هاي اجرایي مختلف پيش بيني شده است.

پااليشگاهتبريزاخطارزيستمحیطيگرفت 
مدیرکل حفاظت محيط زیست آذربایجان شرقي از صدور اخطار 
زیست محيطي به پاالیشگاه تبریز خبر داد و گفت: پاالیشگاه تبریز 
به علت عدم رعایت ضوابط زیست محيطي و انتشار بوي نامطبوع، 
اخطار گرفت. حسن عباس نژاد به ایرنا گفت: پایش هاي به عمل آمده 
و گزارش های مردمي حاکي از انتشــار بــوي نامطبوع حاصل از 
متصاعدشــدن ترکيبات »مرکاپتان« در اطراف پاالیشگاه تبریز 
بود. وي افزود: بررسي هاي کارشناسي نشان داد که منشأ انتشار 
بوي نامطبوع از پاالیشگاه تبریز به دليل بروز مشكل فني در خطوط 
مواصالتي و نشتي در یكي از مخازن بود که بروز نقص فني و ایرادات 
در پاالیشگاه تبریز از نزدیك بررسي و بالفاصله اقدامات اصالحي و 
تعميرات الزم از سوي مدیریت فني پاالیشگاه انجام گرفت و مشكل 
آلودگي ایجاد شده در حال مرتفع شدن است. عباس نژاد گفت: در 
این خصوص اخطاریه هاي الزم به مدیریت پاالیشگاه درخصوص 

جلوگيري از حوادث مشابه صادر شده است.
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خبر هاي كوتاه

ناوگروه 75نيــروي دریایي 
ارتش )متشــكل از ناوبندر گزارش

مكران و ناوشكن سهند(12 
اردیبشهت ماه ســال جاري با هدف ارتقاي 
اقتــدار دریایــي، تامين امنيــت خطوط 
دریانوردي و تقویت دیپلماسي دریایي راهي 
مأموریــت دریانــوردي در اقيانوس هند، 
اطلس جنوبي و شمالي شد و با اهتزاز پرچم 
كشــورمان حامل پيام صلح و دوستي ملت 

بزرگ ایران بود.
هفتادوپنجميــن ناوگروه نيــروي دریایي 
ارتش متشكل از ناوشــكن ایراني سهند و 
ناوبندر مكران پس از 133 روز دریانوردي 
در دریاهاي آزاد و اقيانوس ها و طي 46هزار 
كيلومتر، ســرانجام یكشــنبه گذشته به 

آب هاي ایران رسيد.
به بهانه موفقيت آميز بــودن این ماموریت 
بزرگ كه در یك اقدام بي سابقه و غرورانگيز، 
براي نخســتين بار حضور نظامي ایران در 
اقيانوس اطلس را رقم زد به سراغ تعدادي از 
خانواده هاي كاركنان نيروي دریایي رفتيم 
كه با همراهي، صبر و پشــتيباني خود در 
شــكل گيري این ماموریــت افتخارآفرین 
نقش ویژه و خاصي را ایفا كرده اند. در ادامه 
گفت وگو با زناني آمده است كه همسران آنها 
همواره در ماموریت هاي بلند به سر مي برند 
و روي ناوهاي ارتش براي ســربلندي ایران 
و حفظ امنيت و اقتــدار و جاودانگي كهن 

سرزمين مادري در آن خدمت مي كنند.

اطلس پيمايي طوالني ترين ماموريتي بود 
كه تجربه كرديم 

 براي انجام این گفت وگو ها به شهرك شهيد 
نامجو در بندرعباس محل زندگي كاركنان 
نيــروي دریایي ارتش رفتيــم، محوطه اي 
منظم و زیبا با خانه هایي یكدســت و كامال 
شــبيه به هم. بــراي نخســتين مصاحبه 
ميهمان زهرا شــيرازي همسر محمدعلي 
شــاكري از كاركنان نيروي دریایي ارتش 
شدیم، محمدعلي شاكري كه در ماموریت 

بزرگ ناوگروه 75حضور داشــت قریب به 
20سال است كه در واحد كارخانجات و در 

بخش نصب توربين ها مشغول به كار است.
شيرازي از سختي هاي زندگي با همسرش 
كه اغلب در ماموریت اســت اینطور گفت: 
سخت است، و من كه مادر 3 پسر پُرانرژي 
هســتم ســختي هاي بيشــتري هــم در 
مراقبت از پســرها دارم و هم در رفت وآمد 
با دوســتان. من و بچه ها با همه سختي ها 
و همراهــي دوســتان، نبود همســرم را 
زمان هایي كه در ماموریت هست، به لطف 
خدا تحمل مي كنيم .معموالً همســرم هر 
5 یا 6 ماه یك بار یك ماموریــت دارد و هر 
بــار ماموریتش تا 60 و یــا 70روز به طول 
مي انجامــد. طوالني تریــن ماموریت او با 
همين ناوگــروه 75بود كه قریــب به 5 ماه 

طول  كشيد.

به گــزارش همشــهري، او ادامــه داد كه 
بچه ها بســيار دلتنگ پدرشــان مي شوند. 
پسر بزرگمان كه 16سال دارد قبل از آنكه 
بتواند با پدرش تماس تصویري برقرار كند 

بســيار دلتنگ بود و پسر كوچكمان حدود 
2 ماه ابتداي ماموریت پدرش هر روز ساعت 
۹صبح با همان لحن كودكانه مي پرســيد 
ان شاء اهلل بابا ســاعت چند مياد؟ مي گفتم 
ان شــاء اهلل بابا یك روزي ساعت 2 مي آید و 
همچنان همين ســؤال را مي پرسد و وقتي 
مي بيند بعضــي از بچه ها با پدرانشــان در 
شهرك هستند اصرار مي كند كه ما هم به 
محوطه ساختمان برویم شاید بابا آمده باشد 
و یا االن بياید! دلتنگي بچه ها براي پدرشان 
خيلي سخت است و فقط با اميدي كه توي 

دلمان داریم تحملش مي كنيم.«
شــيرزادي كه اميد به خــدا را تنها عامل 
تحمل سختي ها در روزهایي مي دانست كه 
همسرش در ماموریت هاي نيروي دریایي 
ارتش است در ادامه گفت: »تا كسي خودش 
در چنين موقعيت و ســختي قــرار نگيرد 
نمي توانــد درك كند. من مراقب هســتم 
تا همســرم در ماموریــت كمترین نگراني 
را نســبت به بچه ها داشته باشــد و درگير 
مشكالت نشود، من و بچه ها به اهميت شغل 
همسرم آگاه هستيم و افتخار مي كنيم كه 
مي تواند به كشــورش خدمت كند و از این 
آب و خاك دفاع  كند. اصل این اســت كه 
موفقيت هایي كــه در نيروي دریایي ارتش 

رقم مي خورد باعث افتخار همه ماست.«

به پسرهايم مي گويم پدرتان قهرمان است 
فرزانه داوري همســر محمد گلستاني كه 
او هم در بخش كارخانجات نيروي دریایي 
ارتش مشغول به خدمت است با بيان اینكه 
ما همسران نظاميان خوب مي دانيم كه اگر 
آنها به كشور خدمت نكنند و امنيت نباشد 
دیگر كشوري هم نمي ماند، گفت: همسرم 
در ماموریتش كار بسيار سختي دارد براي 
همين مدام به او روحيه مي دهم و مي گویم 
براي دفاع از كشور تا پاي جانت ایستادگي 
كن و خسته نشــو و ادامه بده. بابت اینكه 
براي زندگي من و بچه هــا تالش مي كند و 
نان حالل بــه زندگي مي آرود از او تشــكر 

مي كنم و خدا را براي روزي حالل همسرم 
شكر مي گویم.«

وقتي از دلتنگي بچه ها در نبود پدر و اینكه 
از این وضعيت راضي هســتند یا نه از خانم 
داوري پرســيدم گفت:» وقتي پســرهایم 
دلتنگ پدرشان مي شــوند به آنها مي گویم 
پدرتان قهرمان است و او را به عنوان قهرماني 
بشناســيد كه هيچ جاي دنيا نمونه ندارد و 
پسر بزرگمان دوست دارد درسش را بخواند 
و بتواند ناخدا یكم ارتش شــود و مي گوید 
دوست دارم ناوهاي نيروي دریایي ارتش را 

از نزدیك ببينم.«
اوبا بيان اینكه من وقتي اسم ارتش مي آید 
در وجودم احساس خوشحالي دارم و خودم 
را جزو خانواده ارتــش مي دانم، افزود: یادم 
هست وقتي مراســم افتتاح ناو جماران با 
حضور مقام معظم رهبري از تلویزیون پخش 
شــد همه فاميل ها به من زنگ مي زدند و 
تبریك مي گفتند و من هم افتخار مي كردم 
كه همســرم در بخش كوچكي از پيشرفت 

كشورش نقش دارد.

هر هفته 2 بار تماس داشتيم
فاطمه رحيمي، همســر حميــد توكلي از 
كاركنان نيروي دریایــي ارتش و مادر هلما 
و ایلياي 4 و 2ساله هم با اشاره به ماموریت 
133روزه همسرش با ناوگروه 75گفت: »این 
بار ماموریت آنها طوالني تر شده و ما هر هفته 

2 بار مي توانستيم با هم تماس داشته باشيم 
و از حال هم باخبر شویم. پدر و مادر همسرم 
هم در نبود فرزندشــان سختي هاي زیادي 
را تحمل مي كنند اما وقتي اخبار مرتبط با 
ارتش به ویژه نيــروي دریایي را از تلویزیون 
مي بينند بارها مي گویند كه این سختي ها 
ارزش آن را دارد كه بتوانيم كشوري قوي و 
مقتدر داشته باشيم. و از شنيدن این اخبار 

بسيار خوشحال مي شوند.«

همســرم به صورت مجازي در مراسم 
تشييع مادرش شركت كرد

 در ادامه زهره اسكندرلو، همسر عبدالرضا 
آیيني از كاركنان نيروي دریایي ارتش كه 
در ماموریت اطلس پيمایــي حاضر بود در 
بيان مشكالت و ســختي كار خانواده هاي 
كاركنان نيروي دریایي به خبرنگار ما گفت: 
»همسرم اغلب 2 تا 3 ماه در ماموریت است و 
نبود او براي ما خيلي دشوار است. در جریان 
این ماموریــت هم )نهم مرداد مــاه(، مادر 
همسرم فوت شد و چون او در ماموریت بود، 
به صورت تصویري شاهد چنين اتفاق تلخي 
بود. مي دانم كه روزهاي سختي را پشت سر 
مي گذارد. برایم خيلي سخت بود كه بخواهم 
خبر فوت مادرش را به او بدهم. نمي دانستم 
باید چطور این قضيه را به او بگویم. اول چند 
پيام برایش فرســتادم و آمــاده و قوي اش 
كردم و گفتم شاید فردا روزي من هم نباشم 

و تو باید براي بچه هایمان قوي بماني. از او 
خواستم كه به خاطر من و بچه ها قوي باشد 
و اميــدوارم بتواند روحيه خــود را تا پایان 
ماموریت همچنان قوي حفــظ كند. چند 
روز قبل هم وقتي پسرم براي جراحي لوزه 
به اتاق عمل رفته بود به صورت تصویري با 

او ارتباط برقرار كرد و به او روحيه مي داد.«
او در ادامه گفت:»در هر ماموریتي همسرم 
وصيت مي نویســد و رضایت خانواده اش را 
با یك امضا مي گيرد و من هر بار او را به خدا 
مي سپارم و اميدوارم به سالمت برگردد و اگر 
این اميدواري نباشد شاید همسرم هم نتواند 
تحمل كند. شــوهرم دوست دارد پسران ما 

مانند حاج قاسم سليماني بدرخشند.«
او ادامه داد: »هر كجا كه صحبتي از نيروي 
دریایي ارتش است افتخار مي كنم كه همسر 
من هــم در همين نيرو خدمــت مي كند. 
هر وقت فرماندهي از نيــروي دریایي را در 
تلویزیون نشان مي دهند من هم خوشحال 
مي شوم. واقعا اسم ارتش باعث افتخار است 
و شــوهرم دوست دارد 2 پســرمان هم در 
ارتش باشند و موفق شوند و درس بخوانند 
و مانند حاج قاسم ســليماني بدرخشند و 
دست مردم را بگيرند. پسرم ناراحتي قلبي 
دارد. زندگي سخت است و من سعي كرده ام 
كه در زندگي به خودم تكيه كنم اما زندگي 
را با همه ســختي ها دوست دارم و احساس 

خوشبختي مي كنم.«

همسفران مردان دريا
 كاركنان ناوگروه 75پس از 133 روز دریانوردي و طي 46هزار كيلومتر 

در اقيانوس اطلس به آغوش خانواده هایشان بازگشتند

در هر ماموریتي همســرم 
وصيت مي نویسد و رضایت 
خانواده اش را بــا یك امضا 
مي گيرد و من هر بار او را به 
خدا مي ســپارم و اميدوارم 
به ســالمت برگــردد و اگر 
این اميدواري نباشــد شاید 
همســرم هم نتواند تحمل 
كند. شــوهرم دوست دارد 
پســران ما مانند حاج قاسم 

سليماني بدرخشند

  تفاهم ايران و آژانس زير ذره بين اصل90 
رئيس كميسيون اصل۹0 مجلس شوراي اسالمي از برگزاري نشست 
مشــترك این كميســيون با رئيس ســازمان انرژي اتمي خبر داد. 
سيدحسن شجاعي در تویيتي نوشت: »در آینده نزدیك كميسيون 
اصل۹0 با رئيس جدید سازمان انرژي اتمي درباره اجراي قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحریم ها نشست خواهد داشت. یكي از محورهاي 
مورد بحث در این نشست، جلســه اخير رئيس سازمان انرژي اتمي 
با گروسي و تفاهم به دست آمده در رابطه با تجهيزات آژانس خواهد 

بود.«

  چرا شفافيت آرا در دستور مجلس نيست؟
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيســه مجلس گفت: طرح 
شفافيت آراي نمایندگان در كميســيون آیين نامه داخلي مجلس 
تصویب و جمع بندي شــده اما هنوز در ســامانه مجلس بارگذاري 
نشده است. به گزارش فارس، او افزود: به خاطر عدم بارگذاري گزارش 
كميسيون آیين نامه درباره طرح شفافيت آراي نمایندگان در سامانه 
مجلس در دستوركار جلسات علني مجلس قرار نگرفته است. عضو 
هيأت رئيسه مجلس گفت: پس از نهایي شدن گزارش كميسيون هاي 
مختلف ایــن گزارش ها باید در ســامانه مجلس بارگذاري شــوند 
 و بعــد از بارگــذاري آن در دســتوركار جلســات علنــي مجلس

 قرار مي گيرند.

  چه زمانی درباره FATF تصميم گيری می شود؟
ابوالفضل عمویي، عضو كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: تا زماني كه تحریم هاي جمهوري اســالمي ایران لغو 
نشود، درباره FATF  تصميم گيري نمي كنيم. او در واكنش به ادعاي 
برخي از افراد مبني بر اینكه نپيوستن ایران به FATF باعث مي شود 
كه نتوانيم با كشــورهاي دیگر تبادالت تجاري داشته باشيم، بيان 
كرد: FATF یا قواعد كارگروه مالي مبارزه با پولشویي و تأمين مالي 
تروریسم ساختاري است كه در آن تالش مي شود تا كشورها از تأمين 
مالي تروریسم و پولشویي خودداري كنند. به گزارش برنا، وي تأكيد 
كرد: اصل مقابله با پولشویي و تأمين مالي تروریسم در ایران پذیرفته 
شده است و ما قوانين داخلي براي مقابله با این موضوع داریم. در این 
زمينه اشراف داخلي بسيار خوبي در سيستم بانكي و نظام اقتصادي 
ما وجود دارد تا این تخلفات صورت نگيرد. عضو كميســيون امنيت 
ملي و سياســت خارجي تصریح كرد: شفاف شــدن بين المللي این 
موضوع از طریق پيوستن به 2 كنوانســيون پالرمو و مبارزه با تأمين 
مالي تروریسم هم اكنون مورد پذیرش جمهوري اسالمي ایران نيست 
چراكه در شــرایطي كه طرف هاي غربي و آمریكایي تالش مي كنند 
همه طرف هاي تجارت با ایران را مورد تحریم قرار دهند، شــفافيت 
مالي بين المللي، مانع تجارت ایران مي شود. نماینده تهران بيان كرد: 
در واقع تا زماني كه تحریم هاي ظالمانــه و یكجانبه عليه جمهوري 
اسالمي ایران وجود دارد، انتظار شــفافيت بين المللي تراكنش هاي 

مالي، انتظاري نابجا و زیاده خواهانه است.
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تازه هاي نشر

  ناتمام
 اثر توماس آگدن ترجمه منصوره وحدتي 

احمدزاده نشر ققنوس
كتــاب »ناتمام« اثــر تومــاس آگدن را 
منصــوره وحدتي احمدزاده به فارســي 
برگردانده و به تازگي از سوي نشر ققنوس 

منتشر شده است.
مادري از مكيدن انگشــِت پسركش ذله 
شده. هر كاري از دستش برمي آید انجام 
مي دهد تا این عادت از سِر پسرك بيفتد؛ 

از بستِن دستانش گرفته تا ماليدِن دارو، اما پسرك 
شب ها در خفا به مكيدن انگشتش ادامه مي دهد. پسرك سِر لج افتاده 
و مادر عصباني است. در چنين وضعيتي باالخره یا مادر كوتاه مي آید یا 
دارو و درمان جواب مي دهد. اما اگر نویسنده یك روانكاِو متبحر باشد و 
تصميم داشته باشد نخستين رمانش را به رماني درخشان تبدیل كند، 

ممكن است این مشكل را طور دیگري حل كند.
در این رمان، چشمان تيزبين نویسنده در درك پيچيدگي انسان ها، 
پيچيدگي روابط و نيز ضعف هاي شخصيتي آنها باعث شده آدم هاي 
ناتمام بسيار واقعي از آب درآیند. كافي است سطرهاي آغازین رمان 
را بخوانيد تا یك نفس به دِل روایت بزنيد. این رمان 232صفحه اي با 

شمارگان 770نسخه به بهاي 48هزار تومان منتشر شده است.

   اين طور مردها
»این طور مردهــا« مجموعه اي اســت 
نوشته رؤیا محقق كه 16داستان كوتاه در 

آن منتشر شده است.
داو، خانوم خرســه، ســوئيت، شرطي، 
ماگما، قرباني، دیگر بازیگري را دوســت 
ندارم، روز داوري، ماليخوليا، بوم و رنگ، 
خانم جينگلز، پيرچشمي، تالفي، آرزو بر 
جوانان عيب نيست، اینطور مردها و نقطه 

كور عنوان داستان هاي این مجموعه اند.
اولين داســتان این مجموعه با عنوان داو چنين 

شروع مي شود: » با صداي ضربه هاي مادر به دیوار اتاقم بيدار مي شوم. 
مي شمارم »ســه، چهار، پنج«. باز دستشــویي دارد. تنبلي را كنار 
مي گذارم و مي دوم سمت اتاقش كه نكند باز رختخواب را گند بزند و 
فردا با این كمردرد مجبور شوم مالفه تشك و بالشش را بشویم. همين 
كه چراغ اتاقش را روشــن مي كنم جاي خالي اش را مي بينم و یادم 
مي افتد كه مادر مرده. حس آرامش و بغضي توأمان به سراغم مي آید. 
از كجا شروع شــد؟ روز مادر بود. براي مادر گل سرخ خریدم و كيك 
و یك لباس خواب قرمز و یك سي دي جدید. مادر عاشق گل سرخ و 

رنگ قرمز و موسيقي بود...«
این مجموعه 120صفحه اي با شمارگان 550نسخه به بهاي 25هزار 

تومان از سوي نشر هيال منتشر شده است.

 فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

دیدار با جواد مجابي، شاعر و داستان نویسي كه می گوید دیگر رمان نخواهد نوشت

تخيل؛ عصاره تجارب واقعی بشر

جواد مجابي معتقد اســت تخيل، عصاره واقعيت ها و عقالنيت 
بشري است و مي توان با تخيل آزادانه، جهاني ساخت كه نويسنده 
در آن هر سخني و هر ناممكني را ممكن كند. او كه شيفته اسطوره، 
فرهنگ و شعر ايران اســت، مي گويد وقتي صراحت بيان وجود 
نداشته باشد، اســطوره معنا پيدا مي كند. مجابي پس از »اياالِت 
نيســت در جهان« رمان ديگري نخواهد نوشت. آخرين رمان او 

چندي پيش از سوي نشر ققنوس راهي بازار كتاب شد.

شنيده ام كه كتاب »اياالِت نيست در جهان« آخرين 
رماني است كه نوشته ايد. چرا آخرين رمان؟

این آخرین رماني است كه نوشته ام. دیگر حال و حوصله نوشتن رمان 
كه زمان طوالني مي طلبد، ندارم و ترجيح مي دهم یادداشت هاي كوتاه 

طنزآميز خودم را ادامه دهم.
در اين رمان كه به تازگي از ســوي نشر ققنوس راهي 
بازار كتاب شده ، خواسته ايد ما به ازاي وضعيت امروز را بازآفريني 

كنيد. درست است؟
این رمان یك كتاب ضد آرمان شهر است. در آرمان شهر، اقتدار حاكم 
مي كوشد تا مردم را خوشبخت كند و در این كتاب چنين مكانيسمي 
دیده مي شــود كه در بسياري از كشــورهاي جهان خوشبخت كردن 

به اصطالح زروكي آدم ها عملي مي شود.
در چــه مواقعی هنرمند )مثل اين رمان آخر شــما( 

نيازمند مي شود كه مابه ازا بسازد؟
به هر حال همان طور كه مي دانيد رمان حاصل شهرنشيني است و با 
اوج گيري تمدن معاصر هم رمان پدید آمده. بنابراین به مسائل جهان و 
زندگي انسان در آن مي پردازد و ناگزیر از انعكاس حقایق و واقعيت-هاي 
این جهان است. نویسنده نمي تواند از وضعي كه در آن زندگي مي كند، 
بركنار باشد. این وضع فقط در بودن كشورش نيست بلكه بودنش در 
عين حال در قاره خودش، جهان و زمان داستاني است. پس نویسنده 
در عين حال هر آنچه را كه در پيرامونش جریان دارد، در یك درازناي 

تاریخي، هم مي بيند و هم ارزیابي مي كند.
ساخت اين قاره خيالي چگونه به ذهنتان خطور كرد؟

در واقع گرایشم در نوشــتن رمان ها، حركت از خيال به سوي واقعيت 
است؛ یعني ابتدا خيالي ساخته مي شــود و آن خيال با واقعيت جاري 
تطبيق داده مي شــود. بعضي ها عكس این روند عمل مي كنند؛ یعني 

از واقعيت روزانه به طرف نوعي تخيــل مي روند. درحالي كه براي من 
هميشه تخيل اصل اســت، چرا كه معتقدم عصاره تمام واقعيت ها در 
تخيل بشري خالصه مي شود. از آنجا كه نویسنده شروع كند، به گمانم، 
بهتر، خالصه تر و روشن تر مي تواند به مصيبت هاي بشري، تقالیش براي 
خوشبخت شدن، مبارزه براي آزادي و عدالت و از این قبيل موارد بنگرد.
سال  ها پيش گفتيد اگر آينه اي مقابل ذهنم بگذارم، 
ذهنم را در منتهاي درجه خود واكاوي و بررسي مي كنم. از خيال 
مي شود به واقعيت رسيد يا از واقعيت به خيال؟ به نظر شما دومي 

بهتر نيست؟ آيا ارجحيتي با هر يك هست؟
نه. در واقع تخيل آدمي عصاره اي از برداشــت هاي بخشي از واقعيت 
اســت. خيال از موهوم و باطل كه شــكل نمي گيرد! پشتوانه خيال 
نوعي عقالنيت و ارزیابي ارزش هاست. تخيل یك انسان َخّيال به سوي 
نوعي عقالنيت حركت مي كند،  گرچه ظاهــراً تضادي بين عقالنيت 
و تخيل وجود دارد امــا در ادب ایران همواره چنيــن حركتي وجود 

داشــته. خردورزي در ایران در شــعر ما بيشتر شكل 
گرفته، درحالي كه شــعر باید با تخيل بيشــتر 

سازگاري داشته باشد تا عقالنيت. اما این 
اتفاق در طول هزار ســال افتاده است. 

تخيل یك شخص خالق و در اینجا 
بگذاریم  رمان نویس، در واقع، عصاره 
تجارب بشري آدمي است از زیستي 

كه داشته.
دنياي »پالنكتون ها« براي 
ساخت »اياالِت نيست در جهان« از كجا 

سر برآورد؟
پالنكتون ها جــزو ریزترین 

موجودات اند و اشــاره اي 
اســت بــه توده هــاي 
بي شــكلي كه در جهان 
وجود دارند امــا آنچه در 

رمان بيشتر اهميت دارد، 
این ماجراســت كه كودكان 

بر جهــان ریاســت مي كنند. 
جایي تســخير شده كه كودكان 

آن را اداره مي  كنند و كودك خالف 
آنچه در ذهن عموم وجود دارد، مانند 

آدم هاي بزرگسال ممكن است بي رحم 

باشد یا به اقتدار وابسته باشد و خودســر و لجوج و خودخواه باشد. ما 
مي بينيم كه در سراســر جهان این تجربه به نحوي تكرار مي شود. در 
بسياري از جاهاي جهان، كساني كه جهان را اداره مي كنند، آن بلوغ 
فكري را كه شایسته اداره جهان است، ندارند. آنها هنوز دوران كودكي 
لجوجانه و خودمحور خود را در جامعه و در راه پيشرفت جامعه اشاعه 

و تحميل مي كنند.
مي خواهم نقبي به اينگونــه رمان هايتان بزنم. مانند 
»شب ملخ«. در اين رمان اخير هم از تخيل به واقعيت رسيده ايد،  
شايد مخاطب امروز بگويد، امروز ايران و جهان با مصايب مختلف 
روبه روست، چرا به جاي تخيل -كه البته گفتيد جداي از واقعيت 
موجود نيست، اما در نهايت آن واقعيت قدري آگرانديسمان شده ، 
از خود واقعيت ها و رئاليته ها مايه نمي گيريد تا بن مايه مضمون 

داستان ها و رمان هاي شما شوند؟
بخشي از این قضيه ناگزیر اســت. وقتي كه صراحت بياني ميسر 
نباشد، اســتعاره ها اهميت پيدا مي كنند. فرهنگ ایراني از دیرباز 
تا كنون اسير این تمثيل و خالصه كردن بوده. از سوي دیگر براي 
گزارش كردن یك وضعيــت لزومي ندارد كه آدمي حتماً 
به جزء جــزء واقعيت هاي روزمره اشــاره كند، بلكه 
مي تواند تمثيلي از جهان بســازد تا در آنجا آزادانه 
بتواند آنچه را مي اندیشد به قلم بياورد. به نظرم، زیاد 
فاصله اي بيــن تخيل نویســنده و واقعيتي كه در آن 
زندگي مي كند، وجود ندارد. بلكه بســتگي به این دارد 
كه نویســنده چگونه به آن واقعيت نگاه مي كند. گاهي خود 
واقعيت ما كامال سورئاليســتي است، در عين 
حالي كه خيلي فكر مي كنيم رئاليســتي 
است. مثال آدمي به بيرون از خانه مي رود 
تا خرید كند و دیگر هيچ خبري از او 
نمي شود. بعد هم یك جایي پيدایش 
مي كنند. خب، این موضوع واقعي 
نيست. یك امر غيرواقعي است 
و بارهــا هم اتفــاق افتاده و 
نمونه هاي بســيار. بدون 
اینكه بخواهيم از منظر 
سياســت به موضوع 
بنگریــم كــه من 
جزو آن دســته 
آدم هایي هستم 

كه به شدت با سياست بازي در ادبيات مخالفم و معتقدم نویسنده 
باید تفكر سياسي داشته باشد اما اسير سياست بازي مرسوم نشود. 
نویسنده نباید به این ورطه بيفتد كه مثال این خوب است یا بد، یا 
فالن كار درست است یا اشتباه! وضعيت بشــري براي هنرمند و 
نویسنده واقعي مطرح است. وضعيت بشري در هر جایي شكل هاي 
خاص خودش را دارد. سعي كرده ام در رمان هایم مرتب چند مسئله 
را واكاوي و جراحي كنم. مســئله قدرت و اقتدار یك مسئله بوده، 
مسئله اكنون در قياس با تاریخ ما، و مسئله گروه هاي فرودست و 
مغلوب در برابر افراد غالب و حاكم یك موضوع، مسئله عشق و تفاهم 
و مدارا یكي دیگر از محورهایي است كه در 12رماني كه نوشته ام، 
به آنها به وفور پرداخته ام. در »شب ملخ« كه شما به آن اشاره كردید 
و جزو نخستين رمان هایي بود كه درباره جنگ نوشته شد، آنجا هم 
گفته ام جنگ خوب نيست و دفاع از ميهن بسيار ضروري است. این 
نكته اي بود كه آن زمان به دليل تبليغات مطرح نشد. بعدها بسياري 
از نویسندگان دیگر هم به این موضوع رسيدند كه از جنگ نمي توان 
دفاع كرد اما شك نيست كه اگر كسي كشورش در معرض خطر قرار 

بگيرد، باید از سرزمينش دفاع كند.
زبان داستاني شما در رمان اخيرتان، شسته رفته و در 
عين حال شاعرانه اســت. مي توان گفت كه با يك رمان شاعرانه 
روبه روييم. وجه داستان نويسي جواد مجابي شاعر اينجا غالب 
است. زبان داستاني شاعرانه شــما چقدر در نوشتن رمان روي 

ذهنيت تان تأثير گذاشت؟
در آغاز خودم را یك شــاعر مي دانم كه گاهي به داستان طنزآميز 
پرداخته و حتــي در مقاله ها هم الیه اي از این نگاه شــاعرانه دیده 
مي شــود، درحالي كه عقالنيت در آن مقاله ها بيشتر حاكم است. 
ادبيات ما مشحون از شعر و اسطوره است. به قول بعضي از محققان، 
فرهنگ ایراني در شعر و اســطوره خالصه مي شود. عاشق فرهنگ 
و شعر ایرانم و هيچ روزي نيســت كه با شعر كالسيك و شعر امروز 
ارتباط نداشته باشم و همچنين با شعر دنيا. ناگزیر، روح كتاب هاي 
من سرشار از شعر است؛ بدون اینكه شاعرانه باشد. مثال مي گویند 
دنياي كيارستمي شاعرانه است. این به آن معني نيست كه او شعر 
خودش را به ســينمایش تحميل كرده بلكه سينمایش از ذهنيت 
شعرش منظر )VIEW( گرفته. براي من هم چنين است. روح شعر 
باید در آثار ادبي فهم عمده اي داشته باشد و این كمك مي كند به 
روان بودن كار. هميشه دو عنصر شعر و طنز برایم اهميت داشته اند. 
طنز، شك كردن در اساس همه  چيزهاست و شعر پرواز تخيل. این دو 

سازنده آثار من  هستند.
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سقفمهريهميريزد؟
برخي از نمایندگان مجلس به دنبال تعيين حداكثر 14 سكه براي مهریه هستند و مي گویند طرح آن را تا 2 هفته 
دیگر در صحن علني مجلس مطرح خواهند كرد؛ طرحي كه فعاالن حقوق زنان معتقدند در صورت اصالح نشدن 

دیگر قوانين ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد

ایثارگران

ايثارگراني كه مي توانند تا ۳۵سال 
خدمت كنند

برابر بند »الف« ماده103 قانون مدیریت خدمات كشــوري، 
كارمندان مشــاغل تخصصي كه داراي تحصيالت دانشگاهي 
در مقطع كارشناسي ارشد و باالتر باشــند با درخواست خود 

مي توانند تا 3۵سال خدمت كنند.
در بند »ر« ماده8۷ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه جمهوري 

اسالمي ایران آمده است:
»ایثارگراني كه به موجب قوانين و مقــررات مربوط از امتياز 
یك مقطع تحصيلي باالتر بهره مند هســتند با داشتن مدرك 
كارشناســي، مشــمول بند»الف« ماده103 قانون مدیریت 

خدمات كشوري بوده و مي توانند تا 3۵سال خدمت كنند.
بنابراین مســتند به این بنــد، ایثارگران با داشــتن مدرك 
تحصيلي كارشناسي و بدون درنظر گرفتن مشاغل تخصصي 
مي توانند تا 3۵سال در دستگاه هاي اجرایي مشغول خدمت 

باشند.
حوزه شــمول بهره مندي از این قانون، ایثارگراني هستند كه 
به موجب مقررات، داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي 
بوده و بــا بهره مندي از امتيــاز یك مقطــع تحصيلي باالتر 

مي توانند تا 3۵سال خدمت كنند.
در بند»الف« ماده1 قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران، 
شــهيد، مفقوداالثر، جانباز، اســير، آزاده و رزمنــده ایثارگر 

شناخته مي شوند.
برابر بند»ز« ماده88 قانون برنامه ششــم توســعه، فرزندان 
شــهدا از كليه امتيازات و مزایاي مقــرر در قوانين و مقررات 
مختلف براي شــخص جانباز ۵0درصد و باالتر به اســتثناي 
تسهيالت خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت 
اشتغال برخوردارند. لذا فرزندان شهدا نيز با دارا بودن مدرك 

كارشناسي، مشمول این مصوبه مجلس هستند.
البته رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه برابر 
جز6 بند»ث« ماده88 مي توانند از این مزایا بهره مند شــوند. 
بنابراین رزمندگان غيرداوطلب و یا داراي كمتر از 6 ماه خدمت 

داوطلبانه در جبهه مشمول این قانون نخواهند بود.
در بند»چ« ماده8۷ قانون برنامه ششم توسعه، جانبازاني كه به 
خدمت اعاده مي شوند را بدون قيد دارا بودن مدرك تحصيلي 
كارشناسي مشروط بر آنكه ســن آنان كمتر از 6۵سال باشد، 

مشمول ادامه خدمت تا 3۵سال دانسته است.«
آیا مقنن قصد داشــته، جانبازان اعاده به خدمت شــده را از 
ســایر ایثارگران درخصوص دارا بودن شرط مدرك تحصيلي 
كارشناسي براي خدمت تا 3۵سال استثنا كند؟ پاسخ به این 

سؤال و رفع ابهام برعهده مجلس شوراي اسالمي است.

نيما شايان
خبر نگار

در روزهاي گذشــته یك بــار دیگر 
موضوع تعيين ســقف براي مهریه از گزارش

ســوي برخي از نمایندگان مجلس 
مطرح شده و این بار آنها به صراحت اعالم كرده اند 
كه به دنبال تصویب حداكثر 14سكه در ازدواج هاي 
ایراني هســتند و بــه زودي آن را در صحن علني 
مجلس مطرح خواهند كرد؛ طرحي كه موافقان آن 
مي گویند در جهت كاهش فشار روي مردان هنگام 
پرداخت مهریه بسيار كاربردي است و مخالفان آن 
معتقدند كه وضع این قانون درصورت اصالح نشدن 
دیگر قوانين ازدواج، آسيب هاي سنگيني را به زنان 

وارد مي كند.

ايده اوليه از كجا آمد؟
زمستان سال1399 بود كه طرح اصالح قانون مهریه 
با این استدالل كه مردان به دليل افزایش سرسام آور 
و مستمر قيمت ســكه توان پرداخت ندارند، وارد 
دستور كار كميسيون حقوقي و قضایي مجلس شد. 
طراحان این طرح كه ابوالفضــل ابوترابي، نماینده 
مردم نجف آباد اســت. موافقان این طرح، به دنبال 
محدودكردن ســقف تعداد ســكه طال در مهریه و 
همچنين تعيين راهي جز دادگاه رفتن براي وصول 
مهریه و حذف فراینــد دادرســي در پرونده هاي 
اینچنيني هســتند. ابوترابي، طــراح اصالح قانون 
مهریه، مي گوید: »چنانچه این طرح تصویب شود، 
حداكثر 14سكه براي مهریه مي توان پيش بيني كرد 
تا از روند افزایشي آن جلوگيري شود و درصورتي كه 
زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به 

واحد اجراي احكام نســبت به تقاضاي خود اقدام 
كرده و دیگر نيازي به بررســي پرونــده در دادگاه 

نخواهد بود.«

موافقان و مخالفان چه مي گويند؟
رئيس فراكســيون زنان مجلس یكــي از مخالفان 
طرح تعيين سقف 14سكه براي مهریه است. فاطمه 
قاسم پور در این باره مي گوید: »مسئله تعيين ميزان 
ســكه مورد نظر نيست. مســائل زنان و خانواده در 
موازنه حقوق باید توأم بــا رویكرد اصولي، منطقي و 

كارشناسي دنبال شود.«
در مقابل، فاطمه مقصودي، دیگر عضو هيأت رئيسه 
فراكســيون زنان مجلس ازجملــه موافقان طرح 
تعيين سقف براي مهریه است. او از احتمال بررسي 

این طرح در صحن علني مجلس تا دوهفته دیگر 
خبر داده و در گفت وگو با همشهري مي گوید: 

»تالش طراحان اصالح قانــون مهریه این 
است كه براي تعداد سكه سقفي درنظر 

گرفته و به طــور قانونمندانــه به این 
موضوع نظمــي داده شــود. هنوز 
مشخص نيســت ســقفي كه براي 
تعداد ســكه مهریه قرار است تعيين 

شود چقدر اســت اما از 14ســكه تا اعداد دیگر 
مطرح شــده. به نظر خودم هم با توجه به تورم و 
مشكالتي كه وجود دارد اگر براي مهریه سقفي 
درنظر گرفته شود و معين و محدود باشد، شاید 
پيامدهاي ناشــي از مهریه هاي سنگين، قدري 

تعدیل شود.«
یكي از كميســيون هایي كه مي تواند روي نظر 
نمایندگان جهت تصویب یا رد طرح اصالح قانون 
مهریه تأثيرگذار باشــد، كميســيون اجتماعي 
مجلس است كه كميته تخصصي جایگاه و منزلت 
زنان در این كميســيون فعال اســت و از همان 
روزهاي آغازین بررسي تعيين سقف براي مهریه 
در كميسيون حقوقي و قضایي مجلس، آنها نيز 
موضوع را بررســي مي كنند. خليل بهروزي فر، 

دبير كميســيون اجتماعي 
مجلس، در گفت وگو با همشــهري 

درباره اینكه بررســي طرح اصالح قانون مهریه در 

چه مرحله اي قرار دارد، اعالم كرد: »اصالح قانون 
مهریه هنوز در دســتور كار كميسيون اجتماعي 
مجلس قرار نگرفته اســت، منتهي اواخر سال99 
كه این طرح به كميسيون رفت، قرار شد به كميته 
جایگاه و منزلت زن برود و در آنجا از كارشناســان 
مربوطه دعوت شود و كار كارشناسي الزم روي 
آن انجام گيرد.« بهروزي فر افزود: »بررسي 
و جمع بندي نظر عمومي مجلس بر ســر 
اهدافي كه طراحان ایــن طرح دنبال 
مي كننــد خيلي زمان بر اســت و به 
این زودي ها به نتيجه نمي رســد. 
براي تصویب این طــرح باید دقت 
بيشــتري با نگاه كارشناسان و اهل 
فن صورت گيرد و شتابزده عمل نشود. ما نباید 
در زمينه حقوق زنان كه نيمي از جمعيت كشور 
را تشــكيل مي دهند و در حوزه هاي مختلف در 
نظام حاكميتــي و غيرحاكميتي و فرزندپروري 
داراي نقش بسيار مهم و مؤثري هستند با عجله 

تصميم گيري كنيم.«

مهريه به نرخ روز عقد به اضافه سود بانكي 
همچنين علــي بابایــي كارنامــي، نایب رئيس 
كميســيون اجتماعي مجلس درباره این طرح به 
همشــهري گفت: » شــخصا طرفدار این هستم 
كه مجلس درباره تعداد سكه اي كه زوجين براي 
تعيين مهریه بــه توافق 
مي رسند دخالتي نكند 
اما در راستاي منطقي 
كردن موضــوع مهریه 
پيش برود. معتقدم براي 

اجراي مهریه، هر تعداد ســكه كه زن و مرد در زمان 
عقد توافق كردند، مبنا باشد؛ ولي از طرفي هم با توجه 
به افزایش قيمت افسارگسيخته سكه در طول زمان، 
وقتي مهریه به اجرا گذاشته مي شود، به نرخ سكه در 
همان روز جاري شــدن عقد به اضافه سود بانكي آن 
محاسبه و پرداخت شود.« بابایي كارنامي افزود: »از 
یك طرف حقوق زنان به عنوان یكي از اركان تشكيل 
خانواده مهم است ولي از طرف دیگر باید در تصویب 
قوانين دقت داشت كه مهریه، مشوقي براي انگيزه هاي 
اقتصادي و طالق نشــود. افزایش نرخ افسارگسيخته 
قيمت ســكه در طول زمان منجر به این نشــود كه 
دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگي و 
اجتماعي آسيب ببيند. یعني بهاي مهریه نباید عامل 
فشار بر مردان یا غيرمتوازن شدن مواضع و نقش زن 
و مرد در خانواده شــود.« آن طور كه به نظر مي رسد 
تعداد موافقان طرح تعيين سقف 14سكه براي مهریه 
در كميسيون هاي تخصصي بيشتر از مخالفان است 
و آنها مصمم هستند كه آن را به زودي تصویب كنند 
درحالي كه هيچ توضيحي درباره اصالح دیگر قوانين 
ازدواج همچون حق طالق، حق خروج از كشور، حق 
حضانت فرزنــدان ارائه نمي دهند. حســن نوروزي، 
نایب رئيس كميســيون حقوقي و قضایي مجلس در 
این باره گفت:» اراده ما در این طرح بر این اســت كه 
مهریه به صورت نقد در همان ابتداي عقد دریافت شود، 
اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سكه و به صورت 
عندالمطالبه پرداخت و دریافت كنند، دیگر زندان در 
این موضوع به صورت كلي حذف مي شــود و موضوع 
به گونه اي خواهد شد كه حكومت اسالمي و دادگاه ها 
گرفتار این امر نباشند. یعني دیگر تعيين هزار سكه و 

درگير كردن دادگاه ها معنایي ندارد.«

حمايتيكطرفهازمرداندرطرحتعيينسقفمهريه
برخي از فعاالن حقوق زنان و وكالي دادگستري معتقدند كه به استناد قانون، مجلس نمي تواند طرح تعيين 
سقف براي مهريه را تصويب كند. مرضيه محبي، فعال حقوق زنان و وكيل پايه يك دادگستري در اين باره به 
ايسنا گفت: امروز سخن از تعيين سقف و تحديد ميزان مهريه است، اما ماده 10۸0قانون مدني كه به روشني 
محصول مباحثات تاريخي فقهي و حقوقي درباره مهريه است، چنين مي گويد كه »تعيين ميزان مهر منوط 
به تراضي طرفين است«. در واقع تنها اراده مشترك زن و شوهر در هنگام عقد، مي تواند در ميزان مهر مؤثر 
باشد، زيرا مهريه يك قرارداد تبعي است كه به عقد ازدواج پيوند مي خورد و طرفين در تعيين ميزان، جنس و 
چگونگي پرداخت آن مخيرند و هيچ قدرتي خارج از اراده طرفين نمي تواند در اين تصميم مداخله كند. بي اثر 
كردن مهريه در تعامالت زوجين به عنوان تنها حق قانوني زنان در ازدواج نيز باعث نگراني فعاالن حقوق زنان 
شده است. محبي در اين باره گفت: البته قانون مي تواند آثار خود را بر مهريه هاي افسانه اي كه مبين تسليم 
طرفين عقد به يك دروغ است، بگذارد و مثال از باب  تسليم يا عدم وجود قصد آن را از اعتبار بيندازد، اما 
امروز قانونگذار اساسا نمي تواند با وجود صراحت قانون مدني و مباحث فقهي پشتيبان آن، وارد عرصه روابط 
خصوصي زوجين شود و به حمايت از يكي از طرفين عقد يعني مردان، بپردازد و بي آنكه خأل حقوقي ناشي 
از حذف مهريه براي زنان را جبران كند براي مهريه حد، مرز و سقف تعيين كند. او ادامه داد: فرايند دادرسي 
مهريه هم كه پيش تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجراي ثبت، به 
جاي محاكم خانواده، عمال حذف شده است و  گمان نمي رود پس از اين، اقدام ديگري جهت حذف بيشتر 
زنان از روندهاي قضايي متصور باشد. اين فعال حقوق زنان تصريح كرد: هرچند مهريه، زندگي مشترك را 
به ميدان جنگ بدهكار و طلبكار بدل مي كند و بنيان هاي انساني و عاطفي آن را به  حساب و كتاب هاي پايان 
ناپذير تقليل مي دهد، اما حذف آن به منزله تضعيف جدي موقعيت حقوقي زنان و حذف همه امكانات آنها 
براي چانه زني در دادگاه هاي خانواده است، چرا كه زنان هنگام طرح دعواي طالق، حضانت فرزند، تحصيل، 
اشتغال، خروج از كشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و يا مواجهه با خيانت وي است كه سكه هاي 
مهريه را براي جبران موقعيت فرودست خود در قوانين خرج مي كنند. گرفتن اين امكان بدون جبران آن در 
سويه زنان درست نيست. اين وضعيت فقط تضادهاي اجتماعي را جدي تر و ورطه تقابل بين زنان و مردان را 

عميق تر و جامعه را دستخوش دعواي بي پايان جنسيتي مي كند. 

ث
مك
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   ردیابی پول های خارج شده از نظام بانکی
كارشناس بانكداري الكترونيك در مورد رديابي پول هاي مبادله شده در سايت هاي 
قمار و شرط بندي مي گويد: »رد پول زماني از شبكه بانكي پاك مي شود كه اينگونه 
ســايت ها ابزار مبادله را عوض مي كنند؛ يعني زماني كه پول از كارت بانكي خارج و 
تبديل به ارز ديجيتال يا دالر مي شود.«  امير شكاري در مورد وظيفه بانك مركزي در 
قبال تبديل ريال هاي اين سايت ها و كارت هاي ناشناس به دالر معتقد است كه در اين 

مورد موضوع به حوزه صرافي ها و نظارت بر صرافي ها مربوط مي شود.
به گفته او »اگر كسي به صورت قانوني دالر خريده اســت كه طبيعتا احراز هويت 
مي شود، اما اگر اسناد قانوني براي خريد دالر وجود نداشته باشد، به معناي تخلف 
از سوي صرافي است. شايد هم اسناد تقلبي به صرافي ارائه شده باشد كه دستگاه 
قضايي به موضوع ورود مي كند.« با اين حال، به نظر مي رسد كه رديابي تبديل ريال به 

ارز ديجيتال دشوارتر از رديابي تبديل ريال به دالر باشد.

 پخش اعترافات یكي از 
مشــهور فناوري شــاخ هاي 

ســایت هاي قمار كه از 
تركيه به كشور بازگردانده شده این 
روزها بار دیگر بحث سایت هاي قمار 
آنالین را داغ كرده است؛ هر چند در 
تمامي سال هاي گذشــته تالش ها 
براي توقف این سایت ها كه صاحبان 
و گردانندگان شــان در كشــورهاي 
دیگر زندگي الكچــري دارند، ادامه 
داشته است، اما كالهبرداري آنها از 
مردم با سوءاستفاده از شبكه بانكي 

كشور همچنان ادامه دارد.
تا همين چند وقت قبل بســياري از 
این ســایت هاي قمــار از درگاه هاي 
بانكي اجاره اي اســتفاده مي كردند و 
این روزها با مقابله با این ماجرا سراغ 
روش هاي جدید براي دریافت پول از 
مردم، پولشویي و خروج آن از كشور 

رفته اند.
با بسته شدن درگاه هاي بانكي حاال 
چند وقتي است بازار كارت به كارت 
به روشــي عجيب راه افتاده است. در 
كارت به كارت معمول شــما قادر به 
دیدن نام صاحب حساب هستيد كه 
پيگرد قضایي متهم را ميسر مي كند. 
این ســایت ها براي فــرار از قانون به 
سایت هاي واسطه اي رو آورده اند كه 
كارت بــه كارت را با كاله گذاشــتن 
ســر افراد به صورت ناشــناس انجام 
مي دهند. درواقع سایت هاي واسطه 
اقدام به فروش چيزي به اســم ووچر 
مي كننــد و ســپس ایــن ووچر در 
سایت هاي شرط بندي به عنوان وجه 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
برخي ســایت ها هم با كاله گذاشتن 
سر كاربران براي انجام كارت به كارت 
مثال از آنها مي خواهند كد فعالسازي 

اپليكيشن پرداخت خاصي را براي آنها 
ارســال كنند تا بتوانند به نام شماره 
موبایل آنها از اپليكيشــن پرداخت 

استفاده كنند.
این سایت ها یك مفر مهم پولشویي 
هم به حســاب مي آینــد. وجود این 
سایت ها باعث مي شــود خالفكاران 
پول هنگفتــي را وارد آنهــا كنند و 
بتوانند قسر در بروند؛ مثال سرقت از 
كارت های بانكي را فرض كنيد. فرد 
قرباني شكایت مي كند و پليس متوجه 
واریز پول او به حســابي كه به سایت 
قمار وصل است، مي شود. این حساب 
مسدود مي شود اما فرد سارق با پول 
دزدي سود كرده و پول شسته شده 

كه دیگر رد دزدي ندارد را به حساب 
خود منتقل مي كند.

این درحالي است كه براساس گزارش 
خبرگزاري مهر، در ســال گذشــته 
ميزان تخميني تراكنش هاي یكساله 
قمار آنالین در ایران بيشتر از 1۵هزار 

ميليارد تومان ارزیابي شده است.

الگوريتم هاي شناسايي
نيما اميرشكاري، كارشناس بانكداري 
الكترونيك در گفت وگو با همشهري 
در مورد نحوه شناســایي كارت هاي 
ناشــناس مقصد، به الگوریتم هایي 
اشــاره مي كند كه قابليت شناسایي 

كارت هاي ناشناس را دارند.

او در توضيــح ایــن الگوریتم هــا به 
زمان هاي خاص مانند زمان برگزاري 
مسابقات مهم ورزشي اشاره مي كند 
و مي گوید: »واریزي هــاي متعدد از 
كارت هاي مختلف به یك كارت قابل 
شناســایي اســت. درواقع با تطابق 
این زمان ها با تعــدد واریزها امكان 

شناسایي ميسر مي شود.«
به گفته او »ایــن واریزي ها معموال از 
كارت هایي انجام مي شــود كه پيش 
از این، كارت مقصــد از آنها واریزي 

نداشته است.«
با این حــال، امير شــكاري به یك 
اختالف نظــر در ایــن مورد اشــاره 
مي كند. او مي گوید: »بحث بر سر این 
موضوع است كه آیا این كار مستقيما 
از ســوي نظام بانكي باید انجام شود 
یا با دســتور قوه قضایيه و نهادهاي 

نظارتي صورت بگيرد.«
به گفته ایــن كارشــناس بانكداري 
الكترونيــك »نظام بانكــي معتقد 
است كه این امكان را فراهم كرده تا 
اینگونه كارت ها شناسایي و مسدود 
شــوند، اما در عين حال كار پليسي 
انجام نمي دهد. درواقع بانك مركزي 
مي گوید كه اگر در موردي شكایتي 
شد و دســتوري آمد، ما اطالعات آن 

را به مقام ذي صالح ارائه مي دهيم.«
به عبــارت دیگر، نظــام بانكي اجازه 
ندارد كه به صورت خودجوش دست 
به چنين اقدامــي بزند و كســي را 
به عنوان متخلــف معرفي كند. روش 
علمي و عملي این است كه با دستور 
مقام قضایي، نظام بانكداري اطالعات 

درخواست شده را ارائه دهد.
اميرشكاري همچنين تأكيد مي كند 
كــه در این ميــان ممكن اســت از 
100كارت شناســایي شــده، مثال 
1۵كارت هيچ موردي نداشته باشد و 
به صورت قانوني و بدون هيچ مشكلي 

واریزي هاي آن انجام شده باشد.«

در صورت گرفتن یك تصميم قاطع مي توان با استفاده از فناوري هاي امنيتي بانكي و پيگيري 
قضایي جلوي تراكنش هاي مالي، خروج ارز و پولشویي سایت هاي قمار آنالین را گرفت

در خطر قرار دادن دیگران با بهانه انتخاب واكسن
در دسترس ترين واكسن؛ بهترين گزينه واكسيناسيون قمار آنالین زیر پوست نظام بانکی

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

دنياي رمز ارز

 چالش زيرساخت هاي فني 
براي بيت كوين قانوني در السالوادور

دیروز و براي چهارمين روز پياپي ایرادهاي فني كيف پول دیجيتال 
»چيوو« دولت الســالوادور را درگيــر خود كــرده، اتفاقي كه یك 
شكست است و مي تواند شهروندان را از ثبت نام در برنامه تبليغ شده 
توســط نجيب ابوكيله، رئيس جمهور این كشــور منصرف كند. به 
گزارش وب سایت یورونيوز، براســاس مصاحبه با دست كم 10كاربر 
و شكایات كاربران دیگر، مشكالت دسترسي به كيف پول و برداشت 
از دستگاه هاي خودپرداز، تأیيد داده ها و همچنين عدم واریز پاداش 
30دالري كه توسط دولت وعده داده شده بود، مواردي بوده اند كه به 
آنها اشاره شده است. در مقابل، ابوكيله روز چهارشنبه گذشته براي 
مدیریت گسترده برنامه پرداخت كه در مصوبه رسمي شدن بيت كوین 
توسط دولت السالوادور وجود دارد، وارد عمل شده است. چيوو كه وعده 
معامالت بدون كارمزد را داده، چندین بار به دليل رفع اشــكال، قطع 
شده و كاربران را با معضالت بسياري روبه رو كرده است. درحالي كه 

مردم السالوادور كم كم نسبت به موضوع رسمي شدن ارزهاي دیجيتال 
در این كشور بي اعتماد مي شوند، دولت اميدوار است مؤسسات مالي 
نيز خدمات رمزارز را وارد جریان مالي خــود كنند. هدف دولت این 
است كه 2ميليون و ۵00هزار الســالوادوري كه حدود 39درصد از 
مردم این كشــور محســوب مي شــوند، چيوو را كه از كلمه محلي 
»خوب« برگرفته شده، دانلود و نصب كنند. ابوكيله پيش تر در توجيه 
دانلود و استفاده از این كيف پول گفته بود كه این كار باعث مي شود تا 
400ميليون دالر به صورت ساالنه در كارمزدهاي مربوط به حواله هاي 
بيت كوین صرفه جویي به عمل  آید. به عبارت ساده تر، السالوادوري ها 
با اســتفاده از كيف پول دیجيتال چيوو مي تواننــد كارمزدي را كه 
در كيف پول هــاي دیگر پرداخــت مي كنند، نپردازند. بســياري از 
السالوادوري هایي كه در خارج از این كشــور، خصوصا در آمریكا كار 
مي كنند، پول هاي خود را به داخل این كشور و براي خانواده هاي خود 
حواله مي كنند كه این انتقال ها با كارمزدهای فراواني روبه رو است و 
در بسياري موارد جابه جایي دالر یا سایر ارزهاي دیگر كار پرمشقتي 
محسوب مي شود كه بسياري را به سمت ارزهاي دیجيتال سوق داده 
است. دولت السالوادور با قانوني كردن بيت كوین در این كشور، راه را 
براي دریافت رمزارزها در داخل كشور هموار كرده است. با این حال 

هنوز موانع فني سد راه بهره برداري كامل از آن هستند.

در روزهاي اخيــر با در 
دســترس قرار گرفتن 
مناسب واكسن سينوفارم 
حركت هاي عجيبي هم دیده مي شــود. گروهي 
كه اكنون مي توانند واكسن تزریق كنند به دنبال 
انتخاب واكسن هستند و از مركزي به مركز دیگر 
مثال براي پيدا كردن آســترازنكا مي روند. این در 
حالي اســت كه واكســن نزدن گروه هاي اعالمي 
عمال برنامه واكسيناسيون كشوري را دچار مشكل 

كرده و افراد دیگر را در معرض خطر قرار مي دهد.
طبق تعریف سازمان بهداشت جهاني، مهم ترین راه 
براي پشت سر گذاشتن بحران كووید-19در جهان، 
رسيدن به ایمني جمعي از طریق واكسيناسيون 
حداكثري كشــورهاي سراسر جهان است. درصد 
افرادي كه براي دســتيابي به ایمني جمعي نياز 
به مصونيت دارند در هر بيماري متفاوت اســت؛ 
به عنوان مثال، ایمني جمعي در برابر سرخك نياز 
به واكسيناسيون حدود 9۵درصد از جمعيت دارد. 
۵درصد باقيمانده با این واقعيت محافظت مي شوند 
كه ســرخك در بين افرادي كه واكسينه شده اند 
گســترش نمي یابد. براي فلج اطفال، این آستانه 
حدود 80درصد اســت. اما با توجه به اینكه هنوز 
ميزان ماندگاري ایمني در بدن هر فرد مشــخص 
نيســت، نســبت جمعيتي كه براي شروع ایمني 
جمعي باید در برابر كووید -19واكســينه شوند 
به صورت دقيق مشخص نشده است. محققان اما 
حدس مي زنند حداقل ۷0 درصد افراد یك جامعه 
باید واكسينه شــوند تا بتوان از بحران كووید-19 

عبور كرد و محدودیت ها را كاهش داد.
مهم ترین نكته این است كه دســتيابي به ایمني 
جمعي با واكسن هاي ایمن و مؤثر، باعث كم شدن 
بيماري و نجات جان افراد مي شود. با این رویكرد، 
تزریق در دســترس ترین گزینه براي واكســينه 
شــدن عليه كووید-19، منطقي ترین راه نجات و 

پيشگيري از بستري و مرگ است.

واكسيناسيون با سينوفارم در 71كشور جهان 
یك مطالعه نشان مي دهد واكسن سينوفارم شيوع 
نوع دلتا را در شــهر گوانگژو در جنوب چين مهار 
كرده اســت. محققان مركز كنترل و پيشــگيري 
از بيمــاري گوانگژو بــه رهبري ژانگ نانشــان، 
اپيدميولوژیست مشــهور چيني، دریافتند كه 2 
 دوز از این واكســن تا ۵9درصــد در برابر بيماري

كووید-19ناشــي از نوع دلتــا و ۷0.2درصد در 
برابر بيماري متوســط تا خفيــف و 100درصد 
در برابــر موارد شــدید ناشــي از ســویه اصلي 
ویروس، مؤثر بوده اســت. ایــن تحقيق تخمين 
مي زند كه هر نوع واكســني كه براســاس پلتفرم 
ویــروس غيرفعــال ســاخته شــده ، مي تواند از 
ابتــال بــه نــوع شــدید كووید-19جلوگيــري 
 كنــد. محققــان در ایــن مقالــه كــه در مجله

 Emerging Microbes & Infections به چاپ 
رسيده است، مي گویند: یافته هاي ما نياز به اجراي 
مداوم واكسيناسيون دسته جمعي عليه گونه دلتا 
را توجيه مي كند. در چين 2 واكســن ســينووك و 
سينوفارم توليد و به چندین كشور جهان صادر و اهدا 
شده است كه هر دوز نيز توســط سازمان بهداشت 
جهاني براي اســتفاده اضطراري در سطح جهاني 
تأیيد شده است. چين به طور مستقيم به 4منطقه 
جغرافيایي و در مجموع 112كشــور در سراســر 
جهان واكسن داده اســت. از این 4منطقه، آسيا و 
اقيانوسيه بيشترین تعداد واكسن چيني را دریافت 
كرده اند. در آمریكاي التين نيز 18كشور، سينوفارم 
و ســينووك را در برنامه واكسيناســيون عمومي 
خود قرار داده اند. همچنين در آفریقا 42كشــور از 
چين واكســن دریافت كرده اند. سينووك تاكنون 
به 41كشــور جهان عرضه شــده و از سوي دیگر 
ســينوفارم ۷1كشــور جهان را تحت پوشش قرار 
داده است. با این حال 10كشور اولي كه بيشترین 
تحویل واكســن از چيــن را داشــته اند به ترتيب 
اندونزي با 191ميليــون دوز، برزیل با 9۵ميليون 
دوز، پاكستان با 38ميليون دوز، 
فيليپين با 34ميليون دوز، تركيه با 
31ميليون دوز، كامبوج با 26ميليون 
دوز، تایلند 2۷ميليــون دوز، بنگالدش با 
24ميليون دوز، ایران بــا 23ميليون دوز 
و مراكش بــا 22ميليــون دوز بوده اند. 
سيشــل، مراكــش، امــارات، تركيه، 
صربستان، مجارستان و آرژانتين ازجمله 
كشورهایي هستند كه با سينوفارم برنامه 

واكسيناسيون خود را پيش برده اند.

زهرا خلجي
خبر نگار
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واكسيناسيون شبانه روزي در تهران با فعال شدن 2مركز تجميعي به طور 
رسمي كليد خورد؛ مركز تجميعي واكسيناسيون بزرگراه كردستان در 
غرب شهر و مركز واكسيناسيون خودرويي شهر ري در جنوب، نخستين 
مراكز شبانه روزي در تهران  هستند كه تزريق واكسن به صورت 24ساعته 
را آغاز كرده اند. در تهران اما 2پايگاه در شرق يعني خاقاني و نقاهتگاه 
17شهريور هم به صورت 3شيفت، فعاليت شان را شروع كرده اند كه 
گفته مي شود از هفته آينده آنها هم به فهرست مراكز شبانه روزي اضافه 
مي شوند. ساير مراكز تجميعي واكسيناسيون هم با توجه به افزايش 
توزيع واكسن و اضافه شدن گروه هاي سني ديگر، به صورت 2شيفت 
يعني از 8صبح تا 8شب، فعال شده اند. فعاليت مراكز شبانه روزي اما تنها 
به تهران محدود نشده و در شهرهاي ديگر، مثل اصفهان، اروميه، شيراز، 
اهواز و... هم اين مراكز فعال شده اند. حاال با اضافه شدن اين مراكز، روز 
گذشته بار ديگر، ركورد جديدي در واكسيناسيون روزانه ثبت شد؛ 

تزريق يك ميليون و ۵۹۰هزار و 2۰۵دوز واكسن تنها در 24ساعت.

شلوغي  شبانه واكسيناسيون
یكشنبه شب برخي از خيابان هاي تهران در مســير مراکز واکسيناسيون، 
ساعت هاي پرترافيكي را به خود دید؛ خيابان هایي که به بوستان گفت وگو، 
پارك قيطریه و مرکز واکسيناســيون کردستان، مي  ر ســيد. با اضافه شدن 
شيفت هاي جدید، حاال صف هاي روزانه جاي خود را به شلوغي هاي شبانه 
داده اســت. افزایش ســاعت کاري این مراکز، در کنار واکسيناسيون بدون 
ضابطه و اطالع رساني نادرست، منجر شد تا افراد باالي 18سال، در مقابل مراکز 
واکسيناسيون، تجمع کنند. اعالم خبر غيررسمي مبني بر ثبت نام متولدان 
1372، در سامانه سالمت وزارت بهداشت، به این شلوغي ها دامن زد؛ خبري که 
باعث شد بسياري به گمان حذف اولویت سني به مراکز تجميعي واکسيناسيون 
مراجعه کنند و با نشان دادن این خبر خواهان تزریق واکسن شوند. ساعاتي 
بعد، کانال تلگرامي وزارت بهداشت، خبر منتشر شده را تكذیب کرد و نوشت: 
»فراخوان متولدان1372 و قبل از آن براي دریافت واکسن، مربوط به شهرهاي 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان است نه کل کشور.« براساس اعالم 
وزارت بهداشت، تنها ساکنان برخي استان ها ازجمله آذربایجان غربي، ایالم، 
بوشهر، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان وبلوچستان، کردستان، کرمان، 
کرمانشاه، قم و هرمزگان در گروه سني 32 تا 41ســال )متولدان 1359 تا 
1368( مي توانند از طریق همين سامانه، ثبت نام و نسبت به واکسيناسيون 
اقدام کنند. در سایر شــهرها هم متولدان 1358 و قبل آن هم، مي توانند در 
سامانه salamat.gov.ir نسبت به تعيين زمان و محل دریافت واکسن اقدام 
کنند. البته مسئوالن وزارت بهداشت پيش بيني مي کنند که با افزایش تعداد 
مراکز شبانه واکسيناسيون به زودي شاهد کاهش صف ها باشيم. روز گذشته 
فرمانده ســپاه تهران اعالم کرد تمام مراکز واکسيناسيون پایتخت به زودي 
شبانه روزي مي شــوند. او گفت» در روزهاي گذشته ظرفيت مراکز دوبرابر 

شده و االن محور اصلي طرح شهيد سليماني کمك به واکسيناسيون است.«

 ساعت ۵بعدازظهر؛ پارك قيطريه
آدرس مرکز تجميعي واکسيناســيون پارك قيطریه، در فهرستي که روز 
یكشنبه به عنوان مرکز واکسيناســيون بدون نوبت سني منتشر شد، قرار 
داشت. بعدازظهر یكشنبه اما با وجود تعطيل بودن این مرکز به دليل تمام شدن 
ذخيره واکسن، افراد زیادي در مقابل این مرکز به اميد بازشدن درهاي آن و 
شروع واکسيناسيون، صف بسته بودند. متقاضيان واکسن اما به بسته شدن 
درهاي این مرکز اعتراض داشتند. آنها به همشهري گفتند که کارشناسان این 
مرکز، صبح اعالم کرده اند، از بعدازظهر همان روز براي واکسيناسيون بدون 
محدودیت سني مراجعه کنند اما حاال درها بسته است و واکسني وجود ندارد. 
با دست به دست شدن خبرها در فضاي مجازي، هر لحظه به تعداد افراد حاضر 

در آن محل، اضافه مي شد اما از واکسن خبري نبود.

ساعت 8شب؛ مركز واكسيناسيون بوستان گفت وگو
هفته پيش بود که مرکز واکسيناسيون در داخل بوستان گفت و گو به عنوان 
بزرگ ترین مرکز واکسيناسيون کشور راه اندازي شد  و  یكشنبه شب این مرکز،  

پر از جمعيتي بود که در انتظار تزریق واکسن، ایستاده بودند. درهاي این مرکز 
به دليل پذیرش باالي متقاضيان واکسن، از ساعت 8شب، بسته شد تا با توجه 
به ذخيره واکسن، افراد پذیرش شده، واکسن دریافت کنند. از شنبه شب، خبر 
تزریق واکسن بدون محدودیت سني در این مرکز، در فضاي مجازي منتشر 
شده بود و خيلي ها به اميد واکسيناسيون روانه این منطقه شدند، درحالي که 
آنجا تنها براساس اولویت سني اعالم شده در سامانه سالمت وزارت بهداشت، 
اقدام به تزریق واکســن مي کند. مردم منتظر اما بي توجه به قوانين تزریق، 
درخواست تزریق بدون درنظرگرفتن محدودیت سني را داشتند. با این حال، 
به گفته یكي از کارشناسان این مرکز، مراکزي که بدون اولویت سني واکسن 
تزریق کرده اند، برخالف دستورالعمل وزارت بهداشت اقدام کرده اند و این 
موضوع منجر به روانه شدن مردم به مراکز و درخواست براي تزریق واکسن 
بدون محدودیت سني و فشــار زیاد به نيروهاي مراکز شده است. براساس 
اعالم او، ظرفيت تزریق واکسن در مرکز واکسيناسيون این پارك 8هزار دوز 
است و به دليل ساعت کاري که 2ظهر تا 8شب است، در ساعت هاي پایاني 
روز، جمعيت بيشتري مراجعه مي کنند. او به همشهري مي گوید: »تا ساعت 
6بعد از ظهر، تمام افراد با اولویت سني بدون ثبت نام و تأیيد پيامك پذیرش 
شدند اما از آن ساعت، تنها کســاني پذیرش مي شوند که هنگام ثبت نام در 

سامانه سالمت این مرکز را انتخاب کرده باشند.« 

ساعت 1۰شب؛ مركز واكسيناسيون كردستان
چند خيابان آن طرف تر به سمت شرق، ورودي بزرگراه کردستان، شلوغ تر از 
هميشه است. در این مرکز، اولویت تزریق با متولدان1358 است، با این حال 
متولدان1365 هم واکسن دریافت مي کنند. مرکز کردستان از روز یكشنبه، 
به طور رسمي به عنوان مرکز واکسيناسيون شبانه روزي معرفي شد اما گزارش 
ميدانی همشهري نشان داد که ســاعت فعاليت این مرکز تا ساعت 2بامداد 
است. با پایان روز، صف ها به ده ها متر رسيد. مردم از هرجاي شهر، خودشان 
را به این مرکز رسانده و بدون اطمينان از تزریق واکسن، ساعت ها معطلي در 
صف هاي طوالني را به جان خریده بودند. ورودي بزرگراه کردســتان، چند 

ردیف خودرو متوقف شده بود و سرنشينان به نوبت، در صف قرار مي گرفتند. 
مردم همه مي خواستند همان شب واکسن بزنند چراکه شب قبل  از آن این 
مرکز در ساعت هاي پایاني روز، تمام مراجعه کنندگان را بدون اولویت سني 
پذیرش کرده بود و حاال همه انتظار داشتند تزریق واکسن بدون محدودیت 
سني براي آنها هم انجام شود. صف مقابل این مرکز، پر از افرادي بود که اعالم 
مي کردند از مناطق دور آمده اند و باید واکسن بزنند، درحالي که سن آنها در 
اولویت گروه هاي سني اعالم شده وزارت بهداشت قرار نداشت. همين موضوع اما 
شلوغي را بيشتر کرده بود و همه اميدوار بودند چند ساعت بعد، با کم شدن تعداد 
افراد اولویت دار، دوباره تزریق براي تمام گروه هاي سني انجام مي شود. شلوغي 
تا بعد از ساعت 12شب هم ادامه داشت اما در آن ساعت تنها متولدان1365 
به باال واکسن دریافت مي کردند. یونس جوان، یكي از کارشناسان این مرکز 
است و درباره افزایش ساعت کاري در این مرکز و سایر مراکزي که در محدوده 
شمال غرب قرار دارند، به همشهري گفت: »هم اکنون تمام مراکز واکسيناسيون 
مناطق5،2و6 که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند از ساعت 
8صبح تا 8شب به صورت 3شيفت در حال فعاليت اند. برخي از این مراکز هم 
یك شيفت اضافه، از ساعت 8شب تا 2بامداد دارند که مرکز واکسيناسيون 
کردستان به صورت 3شيفت فعاليت مي کند. شيفت سوم پس از بازدید وزیر 
بهداشت از این مرکز، اضافه شد.« به گفته او، با اضافه شدن شيفت هاي کاري 
جدید، در ساعت هاي اوليه صبح، شلوغي کمتري در این مراکز دیده مي شود 
و با لغو ممنوعيت تردد شبانه، مردم بيشتر عصرها مراجعه مي کنند. او این را 
هم گفت که: »تمام مراجعه کنندگان براساس اولویت سني اعالم شده از سوي 
وزارت بهداشت در این مرکز واکسينه مي شوند و سایر گروه هاي سني، اگر کد 
ملي شان مجاز به ثبت نام در سامانه باشد، مي توانند واکسن دریافت کنند.« 
براساس اعالم او، زماني که این مرکز یك شيفته بود، روزانه 2هزار دوز واکسن 

تزریق مي شد اما حاال ظرفيت افزایش تزریق تا 4برابر را هم دارد.

برخي مراكز تخلف كردند
اميرعلي فریدون فر، رئيس مرکز بهداشت شــرق تهران درباره اقدام برخي 

مراکز در تزریق واکسن بدون اولویت سني، به همشهري توضيحاتي داد و 
گفت: » این وضعيت ناشي از اتفاقي بود که در یكي از مراکز تزریق واکسن 
در شمال تهران و برخي شهرستان هاي اطراف رخ داد. این اشتباه چند مرکز 
بود و منجر به شلوغي و سردرگمي مردم شد.« به گفته او، در این مراکز بدون 
ضابطه و درنظر گرفتن اولویت هاي سني اعالم شده براي مردم واکسن تزریق 
شده، حاال شهروندان در مراجعه به مراکز واکسيناسيون انتظار تداوم چنين 
وضعيتي را دارند. اصرار و درخواست آنها براي تزریق واکسن خارج از اولویت 
سني، منجر به رقم خوردن مشكالت و برخي جدل ها شده است. فریدون فر 
در پاسخ به این سؤال که آیا امكان ثبت کد ملي افرادي که اولویت سني شان 
اعالم شده وجود دارد و این افراد خارج از محدوده سني تعيين شده چگونه 
واکسن دریافت کرده اند؟ گفت: » سامانه براي ثبت  کد ملي قفل نيست و با 
توجه به قرار گرفتن دانشجویان، طالب و مسافران خارج از کشور در اولویت 
واکسيناسيون، اکنون سامانه باز شده است. دانشجویان ممكن است متولد 
1380هم باشند و مي توانند براي تزریق واکسن مراجعه کنند. از روز گذشته با 
دستور موکد وزارت بهداشت نظارت جدي در این  باره صورت گرفته و قرار است 
خارج از نوبت سني، واکسيناسيون براي سنين دیگر انجام نشود، اما با توجه به 
باز بودن سامانه اگر کارشناسي که پشت کانتر قرار دارد تخلف کند و ثبت نام و 
واکسيناسيون خارج از گروه هاي سني را انجام دهد، نمي توان نظارتي بر این 
مسئله داشت.« او از مردم خواست براي پيشرفت سریع کار و خدمات رساني 
منسجم از ســوي مراکز، از مراجعه بدون اولویت سني خودداري کنند: »با 
توجه به تامين واکسن در کشور، وزارت بهداشت گروه هاي سني را با سرعت 
بيشتري اعالم مي کند و اگر مردم در این باره صبوري کنند شاهد این ازدحام 
و فشار کاري بر گروه هاي واکسيناسيون نخواهيم بود.« به گفته این مسئول 
هم اکنون مراکز تجميعي واکسيناسيون در شرق تهران تا 8شب فعال هستند 

و در مرکز واکسيناسيون 17شهریور تا ساعت 12پذیرش صورت مي گيرد.

افتتاح نخستين مركز واكسيناسيون شبانه روزي خودرويي
مراکز شبانه روزي واکسيناســيون همانطور که عليرضا زالي، فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در تهران وعده داده بود این هفته آغــاز به کار کردند و در هر 
ساعت از شبانه روز پذیرش دارند. نخستين مرکز واکسيناسيون خودرویي 
24ساعته یكشنبه شب در شهر ري آغاز به کار کرد و به گفته عليرضا صدرایي، 
مدیر شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري، هر ســاعتي از شبانه روز که 
شهروندان از هر نقطه تهران براي واکسيناسيون به این مرکز مراجعه کنند، 
پذیرش مي شوند. صدرایي با بيان اینكه تا پيش از این روزانه 1500نفرخودرو 
در این مرکز واکسينه مي شدند، گفت: »هم اکنون این ظرفيت به 7تا 8هزار 
خودرو افزایش پيدا کرده و مهم ترین مزیت آن هم کاهش صف هاي طوالني 
در مراکز تجميعي واکسيناسيون است.«  جليل کوهپایه زاده، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي ایران هم از افزایش ساعت کاري مراکز تجميعي واکسيناسيون 
خبر داد و گفت: »تا هفته گذشته به طور متوســط روزانه 50 تا 60 هزار دوز 
تزریق واکسن کرونا داشتيم، اما با افزایش ساعت کاري مراکز واکسيناسيون، 
تعداد جایگاه هاي واکسن در مراکز فعلي و همچنين افزایش مراکز تجميعي، 
این ظرفيت در هفته جاري، به دو برابر خواهد رسيد.« او با بيان اینكه تعداد 
مراکز تجميعي واکسيناسيون دانشگاه علوم پزشكي ایران تا پایان هفته از 
46به50 مرکز مي رسد، ادامه داد: »در روزهاي آینده نيز چند مرکز دیگر مانند 
مرکز خودرویي دژبان ارتش واقع در خيابان فاطمي، بيمارستان هاي تریتا و 
ساسان و یك بيمارستان دیگر در جنوب شهر شبانه روزي مي شوند. مرکز 
واکسيناسيون بوستان گفت وگو هم به تازگي راه اندازي شده و فعال از ساعت 

14تا20 فعال است، اما به زودي شبانه روزي خواهد شد.« 

انتشــار اخبــار نادرســت دربــاره واکسيناســيون بــدون اولویت  ســني و تخلف 
چنــد مرکــز تزریــق واکســن، منجــر بــه ایجــاد ترافيــك و تجمــع در مقابل 
ایــن مراکــز شــد، رئيــس مرکــز بهداشــت شــرق تهــران مي گویــد: اشــتباه 
 صــورت گرفتــه از ســوي چنــد مرکــز، مــردم را ســردرگم کــرده اســت

گزارش ميداني همشهري از نخستين شب راه اندازي 
مراکز 24 ساعته و چند شيفت تزریق واکسن در تهران

 استقبال از  واكسيناسيون
  شبانه
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پرسپوليس امشب در پايتخت تاجيکستان به مصاف تيمی می رود که فقط اسمش آشناست
اما حريف تراكتور از هر لحاظ حريف آشنايي براي ايراني هاست

آيا بارسلونا مي تواند بدون مسي درد آن باخت 
8-2به بايرن را كاهش دهد؟

 تيم ملي فوتسال ايران امروز در نخستين بازي اش
در جام جهاني به مصاف صربستان مي رود 

مورينيو 58 ساله در يكي از مهم ترين شب هاي دوران 
مربيگري اش احساس 14 سالگي داشت

آقايخاصهزارتاييشدبهشرطبردبويانتقامنميآيد

15

صربيناتوراحساساتي
نواك جوكوويچ ملقب به نوله و صربيناتور پس 
از ناكامي در راهيابي به فينال تنيس المپيك، 
در يك تورنمنت بزرگ ديگر هــم ناكام ماند. 
او مي توانســت با پيروزي بر دنيل مدودف كه 
در شب سومين ســالگرد ازدواجش در فينال 
بازي مي كرد، نــام خود را به عنــوان برترين 
تنيســور تاريخ ثبت كند و باالتر از راجر فدرر 
و رافائل نــادال قرار بگيرد. فدرر سوئيســي، 
نادال اســپانيايي و تنيسور صربستاني هر سه 
20گرنداســلم را فتح كرده اند و پيروزي برابر 

مدودف مي توانست نوله را از رقبا جدا كند اما 
نشــد. در عوض به داليلي كه مشخص نيست، 
تماشاگران نيويوركي در اقدامي خارج از عرف 
وقتي مدودف از نوله عقب بــود برايش ايجاد 
مزاحمت كردند و با سروصدا تمركز او را به هم 
زدند. جوكوويچ معموال از حمايت تماشــاگران 
برخوردار نبود و وانمود مي كرد كه اين برايش 
مهم نيســت اما وقتي رفتار هواداران را ديد 
تحت تأثير قرار گرفت و فاصله اي تا كام بك زدن 
نداشت. با اين حال اين مدودف بود كه قهرماني 

يواس اوپن را جشــن گرفت. صربيناتور پس 
از اين اتفاقات اشــك ريخت و اعتراف كرد كه 
خوشحال ترين مرد روي زمين است: »تبريك 
به دنيل، عملكردت در فينال و كل مســابقات 
فوق العا  ده  بود. اگر يك نفر استحقاق قهرماني 
در گرند اسلم را داشته باشد آن فرد تو هستي. 
آفرين. آرزو مي كنم به گرند اسلم هاي بيشتري 
دست پيدا كني.من خوشــحال ترين مرد روي 
زمين هستم چراكه شما )هواداران( كاري كرديد 
كه احســاس خاصي را تجربه كنم. هيچ وقت 

چنين حسي را در نيويورك تجربه نكرده بودم.« 
جوكوويچ مدتي است روي احساساتش كنترل 
ندارد و ديگر آن چهره سرد قديم نيست. او 2 بار 
ظرف يك سال اخير راكتش را به سمت سكوي 
خالي تماشــاگران پرت كرده يا توپ را از روي 
عصبانيت به فردي كنار زمين كوبيده. اين بار هم 
كه مثل كودكان اشك ريخته. رقابت او با فدرر و 
نادال زيباترين رقابت تاريخ تنيس است؛ احتماال 
يكي از اين سه به زودي از تعداد گرنداسلم هاي 

فتح شده توسط ديگري پيشي مي گيرد.

نبرددوشنبهدرسهشنبه

23:30 بايرن مونيخبارسلونا

دنيل مدودف اجازه نداد نواك جوكوويچ در آمريكا به رويايش برسد و با پيروزي بر او نخستين گرنداسلمش را جشن گرفت

20:30

19:30

النصر عربستان

استقالل تاجيكستان

تراكتور

پرسپوليس
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مدرسه 
جادوگرها
حريفتراكتورسازيزيرذرهبين

درستهمانطوركهطرفدارانپرسپوليس،لحظهتبديلبهگلشدنپنالتيعليشجاعيدرنيمه
نهاييفصلگذشتهليگقهرمانانرابارهاوبارهاتماشاكردهاند،اينصحنهبارهاازمقابلچشمان
هوادارانالنصرگذشتهاست.آنهافصلقبل،فاصلهبسياركميبافيناليستشدندرآسياداشتند
اماپنالتيازدسترفتهمايكون،رؤياياينتيمرابهبادداد.شايدبههمينخاطربودكهآنهاخيلي
زودمايكونرادرفهرستخروجقراردادند.النصرامروزبايكتيمقرمزپوشديگردرفوتبالايران
روبهروميشود.تيميكهالبتههيچشباهتيبهپرسپوليسفصلگذشتهنداردودرروزهاياخيربا

جداييچندمهرهكليديوتغييردوبارهسرمربي،كامالسردرگمبهنظرميرسد.
باوجودبردپرگلدرنخستينهفتهليگعربستان،النصردردومينمسابقهبهشكلغيرمنتظرهاي

دربرابرالفيصليشكســتخورد.بااينحالآنهادرمسابقهســومالتعاونراشكستدادندتادر
3هفتهاولليگعربستان،2بردراتصاحبكردهباشند.پتروسدرپستهافبكدفاعي،تاليسكا
پشتسرمهاجم،جاللالدينماشــاريپوفدركنارههايخطحملهوالبتهعبدالرزاقحمداهللدر
نوكحمله،4ستارهخارجيالنصربرايرقابتهاياينفصلليگقهرمانانمحسوبميشوند.اين
باشگاهدردورگروهي،باالترازالسد،فوالدوالوحدهبهجمع8تيمبرترغربآسيارسيد.قهرمان
9دورهليگعربستان،16سالقبلنخســتينوآخرينفينالاشدرليگقهرمانانراتجربهكرد
ودرآنمسابقهباشكستروبهروشد.پشتسرگذاشتنيكپنجرهنقلوانتقاالتتوفاني،ثابت

ميكندكهآنهااينبارتيمشانرافقطباهدفقهرمانيبستهاند.

نبرددوشنبهدرسهشنبه
پرسپوليسامشبدرپايتختتاجيكستانبهمصافتيمیمیرودكهفقطاسمشآشناست

اماحريفتراكتورازهرلحاظحريفآشناييبرايايرانيهاست
نمايندگانايراندرليگقهرمانانآسيادرادامه
مرحلهيكهشتمنهايياينرقابتهاامشبهم
2بازيديگربرگزارميكنندتابهدنبالبازكردن
راهيبرايحضوردرجمع8تيمبرترقارهباشند.
امشبپرســپوليسدرتاجيكســتان،ميهمان
نمايندهاينكشورخواهدبودوتراكتورهمدرقطر
بهمصافالنصرعربستانميرودتاكارنمايندگان

ايراندراينمرحلهبهپايانبرسد.

   استقالل؛ نام آشناي ناشناخته
ازساعت19:30امشــبدرشــهردوشــنبه
تاجيكستان،تيماســتقاللاينكشوركهبراي
نخستينباردرجمعبرترينهايليگقهرمانان
حاضرشــده،ميزبانتيمياستكهحساسيت
خاصيبهاسماســتقاللدارد.پرسپوليسايران
بهعنــواننايبقهرمانفصلگذشــتهويكياز
برترينتيمهايغربآسيادر4دورهاخير،حريف
سرســختيبراياســتقالليهايتاجيكستان

خواهدبودكهميهمــانناخوانــدهاينمرحله
محسوبميشــوند.اســتقاللتاجيكستانكه
برخالفهمنامايرانياشقرمزميپوشد،درگروه
A توانستباالترازالهاللعربستانقراربگيردو
باپيروزي4-1مقابلقهرمانسهگانهآسيايك
شــگفتيبزرگرادرمرحلهگروهيخلقكرد.
اينتيمبهعنوانتيماولازگروهشصعودكرده
وپرسپوليسهمتيماولگروهE بودهودراينراه
حتي5امتيازهمبيشترازاستقاللتاجيكستان
جمعكردهاســت.امابهحكمقرعــه،بازياين
دوتيمبايددرزميناســتقاللبرگزارشــودكه
چمنمصنوعياينورزشــگاهممكناستبراي
بازيكنانپرسپوليستاحدوديمشكلسازشود.
پرسپوليسكهدرمرحلهقبليبيشترينامتياز
رادرميانتماميتيمهايمنطقهغرببهدست
آورده،نسبتبهآنبازيها3تغييردرتركيبش
خواهدداشــت.احمدنوراللهي،كنعانيزادگان
وشــهريارمغانلو3بازيكنيهســتندكهدراين

فاصلهسرخپوشــانراترككردهاندوامشــب
جايآنهاباچهرههايجديديپرخواهدشــد.
مغانلوبــا4گلبهترينگلزنپرســپوليسدر
مرحلهقبلبوداماپرسپوليسدرجاياوعيسي
آلكثيرراداردكهبــا6گلزدهدر2فصلاخير
ليگقهرمانان،هماكنونبهترينگلزنآسيايي
پرســپوليسمحسوبميشــود.مهديعبدي
همباســابقهگلزنيدرفينالليــگقهرمانان،
ميتواندازستارههايتأثيرگذارپرسپوليسدر
بازيامشبباشد.درخطدفاعيبهاحتمالزياد
فرشادفرجيبهعنوانجانشينكنعانيزادگاندر
كنارسيدجاللحسينيقرارميگيردودرخط
ميانيهمجايخالياحمدنوراللهيباحضوررضا

اسديپرخواهدشد.

  تور قطر با تراكتور
واماهمزمانباآغازنيمهدومبازيپرســپوليس
يعنيازســاعت20:30بهوقتايران،ســومين

نمايندهايــرانيعنــيتراكتورنيــزدرمرحله
يكهشتمنهاييليگقهرمانانبهميدانميرود
وحريفايــنتيمالنصرعربســتانخواهدبود.
النصرفصلگذشتهتاپايفينالپيشرفتودر
نيمهنهاييباضرباتپنالتيمغلوبپرسپوليس
شد.امســالاينتيمدرحاليازگروهDصعود
كردكهتيمقدرتمندالسدبهعنوانتيمدومآن
گروهحذفشــدوتراكتوركهامتيازيمساوي
باالســدداشــت،صعودكرد.تراكتوردرفاصله
مسابقاتگروهيتامرحلهحذفي،اتفاقاتزيادي
راازسرگذراندهوحاالباتيمينصفهونيمهپابه
قطرگذاشتهاســت.فيروزكريميفقطتوانسته
16بازيكنراهمراهخودشبهقطــرببردوكار
ســختيدرمصافباحريفسرســختشدارد.
شايدمسئوالنتراكتورترجيحميدادنداينتيم
درهمانمرحلهگروهيحذفميشدوزحمت
حضوردربازيحذفي،آنهــمدراينروزهاي

پرحاشيهبهگردنباشگاهتراكتورنميافتاد.

جاهطلبي؛اينمهمترينعبارتياستكهميتواندرمورداستقالل
تاجيكســتانبهكاربرد.باشــگاهيكهزمانكوتاهــيازدوران
تاسيساشسپريشــدهامادرهمهاينمدت،مدامبهقهرماني
رسيدهوقدمهاييروبهجلوبرداشتهاست.استقاللتاجيكستان،
13سالپيشفعاليتحرفهاياشراكليدزد.آنهافقطيكسال
درردههايپايينترفوتبالتاجيكســتانبودنــدوبابردنهمه
مسابقهها،خودشانرابهسطحاولرساندند.اينتيمدرنخستين
تجربهبازيدرســطحاولردهباشگاهيتاجيكستان،چهارمشد،
امابهمرورزمان،بزرگترينقدرتفوتبالياينكشورلقبگرفت.
آنهادر12سالگذشــته،9بارقهرمانليگشــدندوركوردهاي
قهرمانيدرفوتبالتاجيكســتانراجابهجاكردند.»ايستيكلول«
درقهرمانيجامحذفيوســوپركاپهم،ركورددارشدتافاصله
قابلتوجهيباباشــگاههايرقيبايجادكند.آنهــاهمينحاال
همبا10امتيازاختالف،صدرنشــينليگ10تيميتاجيكستان
هستند.بردنجامهايداخليديگربراياينباشگاهكافيبهنظر
نميرسد.هدفبعديآنها،رسيدنبهيكموفقيتبزرگدرليگ
قهرمانانآســياخواهدبود.استقاللســرخپوِشدوشنبه،فصل
گذشتهتايكقدميصعودبهمرحلهگروهيليگقهرمانانپيش
رفت،امادرآخرينمســابقهپليآفبازندهشدودستاشبهاين
تورنمنتنرسيد.قهرمانهميشــگيليگتاجيكستانامادراين

فصل،مســتقيماخودشرابهمرحلهگروهيرســاندوبانتايجي
باورنكردنيمثلزدن4گلبهالهالل،بهعنوانصدرنشينبهمرحله
حذفيصعودكرد.بدونترديدآنهاتااينجاغافلگيركنندهترينتيم
دررقابتهاياينفصلليگقهرمانانبودهاند؛تيميكهامروزدر
خانهودراستاديوم20هزارنفريمركزيدوشنبه،روبهروييكي
ازفيناليستهايفصلگذشتهليگقهرمانانقرارميگيرد.يك
چالشبزرگبرايباشگاهيكهنميخواهدتنهامحدودبهرقابتها
وافتخاراتداخليبماند.برخالفصحبتهاييكهدررسانههابه
گوشميرسد،سرمربياستقاللتاجيكستاندرآستانهمسابقهبا
پرسپوليستغييرنكردهاست.لوچنكوهمچنانمرداولنيمكتاين
تيمبهشمارميرود،امانداشتنمدركدرجهيكمربيگري،موجب
شدهتااســتقالليهانامديگريرابهعنوانسرمربيبهاي.اف.سي
تحويلبدهند.تااينجا،شرايطكامالشبيهليگبرترخودماناست.
نكتهجالبديگرهمايناستكهآنهارويچمنمصنوعيفوتبال
بازيميكنند.اتفاقيكهبازهمبهبرخيتيمهادرليگايرانشباهت
دارد.درواقعاستقاللدوشنبه،يكتيممدرنوكامالتوسعهيافته
نيست.بااينحالآنهااميدوارندجرقهايدرديدارهاياينفصلليگ
قهرمانانباشندوبهتدريجبهپايثابتاينجامتبديلشوند.ويتالي
لوچنكوباوجودمليتاوكراينياش،يكمربيداخليبراياستقالل
محسوبميشود.اودرتاجيكستانبهدنياآمدهوبهعنوانسرمربي

درتيممليجواناناينكشورفعاليتكردهاست.ويتاليمدتيهم
دستيارسرمربيتيممليتاجيكستانبودهوفوتبالاينكشوررابه
خوبيميشناســد.اوازفوريه2020،رسماسرمربيگرياستقالل

دوشنبهرابرعهدهگرفتهاست.
دومهرهاوكرايني،كليديتريننفراتخارجيحريفپرسپوليس
بهشمارميروند.آندريميســچنكوالبتهدرديدارامروزبهدليل
محروميتغايباست،امااولكسيالريندرقلبخطدفاعيبراي
اينتيمبهميدانخواهدرفت.استقاللمعموالباروش2-5-3به
زمينمسابقهقدمميگذارد.پيترپتفبلغاردرپستهافبكدفاعي،
يكيازمهرههايتازهوارداينباشگاهاست.ريوتانوماهمازژاپندر
اينتيمديدهميشــودكهالبتهچندديدارگذشتهراروينيمكت
سپريكردهاســت.منوچهرجليلافباتجربهورستمسورويوف
جوان،تركيبجذابيرابرايخطحملهباشگاهتاجيكيميسازند.
2مهاجمباخصوصيــاتمتفاوتكهمكملهــايخوبيبرايهم

محسوبميشوند.
»دراوججديتتمرينكردهايم.بهپرسپوليساحترامميگذاريم،
اماهيچترسيازآنهانداريم.بازيخودمانراميكنيموفقطبراي
بردبهزمينميرويم«.جمالتكاپيتاناستقاللتاجيكستانقبل
ازنبردحساسباسرخپوشانايران،نشانميدهدكهآنهاازاعتماد
بهنفسخوبيبراياينمسابقهخانگيبرخوردارهستند.اينباشگاه
فقطيكبردديگرتاتبديلشدنبهشگفتيسازبزرگاينفصل
ليگقهرماناننيازدارد،امارقيباينتيمهم،تيمبسيارسرسختي
بهنظرميرسد.تيميكهميخواهدموفقيتفصلگذشتهاشدر
غربآسياراتكراركندواينبارحتيدرآخرينقدمآسيايياشهم،

فرصتلمسجامقهرمانيرابهدستبياورد.

  تاجگذاري در تاجيكستان
حريفامروزپرسپوليسازنمايكامالنزديك

نكتهبازي

آماربازي

ايده هاي شكست خورده

اين ميزباني متفاوت

بازهم پيشنهادهاي آزمون

قبلازمســابقهاســتقاللوالهالل،
فرهادمجيديتاميتوانســتاز
مالكانباشگاهالوصلاماراتتشكر
كرد.باشــگاهيكهخودشدرآن
توپميزدوحاالامكاناتتمريني
استقاللرافراهمكردهبود.وقتيخودمان
درتهرانحتييكچمناستانداردبرايتمريننداريم،بايدهم
ممنونباشــگاهاماراتيهاباشــيم.بدنبوداگربهجايايدههاي
شكستخوردهخصوصيسازيودرشرايطيكهمدامبازيكنان
بااستعدادايرانيرابهتيمهايعربيميدهيم،فكرياساسيبراي
اينتيمهاميكرديم.فراموشنكنيمهميناستقاللوپرسپوليس
اگراماراتيياقطريبودند،نهتنهاهيچستارهايراازدستنميدادند،
بلكهيكتركيبكهكشانيميبستندوشانساولقهرمانيآسيا
بهحسابميآمدند؛باشگاههاييكهدرفوتبالايران،هشتشانگرو

نهشاناستوگاهيحتيپولتستكروناراهمندارند!

تاجيكســتانيهابهشدتازنخستين
ميزبانيشــاندرتاريــخليــگ
قهرمانانبهوجدآمدهاند.آنهابراي
پرسپوليسسنگتمامگذاشتهاندو
ازاستقبالدرفرودگاهتامداوايمهره
مصدوماينتيم،دركنارباشگاهرقيب
بودهاند.جالباينكهدرهمهويدئوهايپرشمارمنتشرشدهازسوي
هواداراناينباشگاهروياينترنت،هيچاثريازتوهينبهحريف
ديدهنميشود.آنهابرخورديكامالصلحآميزبااينجدالداشتهاند
وحتيبارهاازپرسپوليسبهعنوانفيناليستفصلگذشتهليگ
قهرمانانآســياتمجيدكردهاند.باهرنتيجهايدرجدالامروز،
آنهابدونترديديكميزبانشايستهبراينمايندهايرانبودهاند.
سفربهتاجيكستانتاامروزكوچكتريندردسرودغدغهايبراي
پرسپوليسيهابهوجودنياوردهاماشايدبازيكردنرويچمن

مصنوعي،مهمترينچالشتيميحييدراينكشورباشد.

پنجــرهتابســتانينقلوانتقاالت
تابســتانيفوتبالاروپابستهشده
اماشــايعاتدرموردتيمآينده
سردارآزمونكماكانادامهدارد!
درهميــنچندروزاخيررســانه
اسپانياييFichajesكهصرفاشايعات
نقلوانتقاالتيرامنتشرميكند،مدعيشدهميالنبهدنبال
جذبسرداراست،آنهمبادستمزدساالنه3/2ميليونيورو.
كالچومركاتوهمگزارشدادهمديربرنامههايسرداردرتالش
استتامقدماتحضوراينبازيكندررمرافراهمكند.جالب
اينكهتنهاپسازچندساعتمديرورزشيميالنخبرعالقهاين
تيمبهآزمونراتكذيبكرد.بااينروندبايدديدتاچهزماني
سرداردررسانههابهتيمهايبزرگنزديكميشود،آنهمدر
شــرايطيكهدرواقعيتبرايزنيتبازيميكندوهيچبعيد

نيستبهزوديقراردادشراهمتمديدكند!

متریكا

تيمپرســپوليستاكنون73بازيدرليگ

قهرمانانآســياانجامدادهوجدالامشب73
سرخپوشــانبااســتقاللتاجيكســتان
هفتادوچهارميــنبازياينتيــمدراين
رقابتهاخواهدبود.سرخپوشانايرانيازسال2002تاامروزطي19دوره
ليگقهرمانانآســيادر10دورهحاضربودهاندوطي73بازيبه36برد،
15مساويو22باختدســتيافتهاند.تعدادگلهايردوبدلشدهدر
بازيهايپرسپوليسنيزبه99گلزدهو77گلخوردهرسيدهاست.بهاين
ترتيبسرخپوشانامشببهدنبالسهرقميكردنگلهايخوددرليگ
قهرمانانآسياخواهندبودونخستينگلاينتيمدرمصافبااستقالل
تاجيكســتانصدمينگلآنهادرتاريخ19ســالهاينرقابتهااســت.
پرسپوليسبا2نايبقهرمانيويكحضوردرنيمهنهاييپرافتخارترينتيم

ايرانياينرقابتهااست.

عليعليپــوربــا10گلبهتريــنگلزن

پرســپوليسدررقابتهايليگقهرمانان10
آسيااست.البتهعليكريميهم10گلدر
رقابتهايآسياييبرايپرسپوليسزدهاما
فقط5گلاودرليگقهرمانانآسيابافرمتفعلياشبودهو5گلديگرقبل
ازسال2002درجامباشگاههايآسيابهثبترسيدهاست.اگركليهمسابقات
باشگاهيآسيابافرمتهايقديموجديدآنرادرنظربگيريم،فرشادپيوس
با11گلبهترينگلزنپرسپوليسدررقابتهايآسيايياستوعليپورو
كريميبا10گلپشــتســراوهســتند.درميانبازيكنانحالحاضر
پرسپوليس،عيسيآلكثيربا6گلزدهدرليگقهرمانانآسيانزديكترين
بازيكنبهركورددارانپرسپوليسدراينرقابتهااست.سيدجاللحسيني

هم4گلزدهومهديترابيوكاميابينياهم3گلههستند.

باروياروييامشبپرسپوليسايرانواستقالل

تاجيكستان،تعدادكشورهاييكهپرسپوليس10
درليگقهرمانانبانمايندگانآنهاروبهروشده
دورقميميشود.پرسپوليسپيشازايندر
ليگقهرمانانآسيابانمايندگانيازازبكستان،عراق،تركمنستان،عربستان،
امارات،قطر،ژاپن،كرهجنوبيوهندروبهروشدهاماتاكنونبانمايندهاياز
تاجيكستانمصافندادهبود.امشبنامتاجيكستانهمبه9كشورقبلياضافه
ميشودتاپرسپوليسبهركوردروياروييبا10كشورآسياييبرسد.البتهاين
ركوردفقــطمربوطبهفرمــتفعليليگقهرمانانآســيااســتكهاز
سال2002راهاندازيشدهاســت.درفرمتقبليجامباشگاههايآسياو
همچنيندرجامدرجام،پرســپوليسباتيمهاييازچين،كويت،عمان،

سريالنكا،پاكستان،قزاقستان،بحرين،لبنانو...نيزبازيكردهبود.

نقلقول

يحيي گل محمدي در كنفرانس مطبوعاتي 
قبل از بازي با استقالل:  مي دانيم در چه 
مرحله حساســي قرار داريم. با يك تيم 
جوان، با انگيزه و پرتالش بازي خواهيم 
داشــت. براي رســيدن به اين مرحله 
بازي هاي خوبي انجام داديم و ســختي 
زيادي كشــيديم. دوست نداريم راحت 
از اين مرحله كنار برويم. بيش از 2 سال 
است كه پرســپوليس به عنوان ميزبان 
بازي نكرده است. نزديك به ۹۰۰ روز است 
كه به خاطر تحريم ها و ويروس كرونا بازي 
خانگي نداشته ايم. اين مسئله شرايط را 
براي هر تيمي سخت مي كند. پرسپوليس 
پرهوادارترين باشــگاه در آسيا است. 
نبودن هواداران بيشترين ضربه را به تيم 
ما خواهد زد. با اين حال ما پرســپوليس 
هستيم و هميشــه براي بردن و افتخار 
جنگيده ايم. براي هواداران مي جنگيم 
و تا آخرين نفس هر كاري از دستمان بر 

بيايد انجام مي دهيم.«

صحبت هاي ســيدجالل حســيني در 
كنفرانس مطبوعاتي:  »ما مي دانيم با تيمي 
ســختكوش بازي داريم كه منظم بازي 
مي كند. كادر فني فيلم هاي زيادي براي 
ما پخش كردند و فكر مي كنم بازي سختي 
هم براي ما هم براي استقالل تاجيكستان 
خواهد بود. ما با تمام قدرت بازي مي كنيم 
و اميدوارم بازي خوبــي انجام بدهيم و 
موفق باشيم. هر تيمي كه در اين مرحله 
حضور دارد تيم خوبي است. پرسپوليس 
و استقالل تاجيكســتان هم از تيم هاي 

خوب هستند.«

برنامه

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي
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دوشانرقيبجديدستارهها
دوشــان والهوويچ يكــي از پرمشــتري ترين 
بازيكنان فصل نقل وانتقاالت بود اما از فيورنتينا 
تكان نخورد. او در برد 2بر يــك مقابل آتاالنتا 
زننده هــر دوگل تيمش بود و ركــورد خود را 
به 20گل در 21بازي در ســري آ افزايش داد. 
او حــاال چهارمين گلــزن برتــر 5 ليگ بزرگ 
اروپايي در ســال2021پس از لواندوفســكي، 
مسي و هالند است. والهوويچ 21ساله پيشنهاد 
تاتنهام و پيشــنهاد 60ميليون يورويي اتلتيكو 
مادريد را هــم رد كرده و انگار براي پيوســتن 
 به باشــگاهي بزرگ تر در آينــده برنامه ريخته

 است.

پيروزيبخشهاي99
توماس لمار فرانسوي موفق شد در دقيقه ۹۸:56 
گل دوم و برتري اتلتيكو را در زمين طلسم شده 
اســپانيول بزند. ايــن گل ديرهنگام ترين گل 
پيروزي بخــش در تاريــخ رقابت هــاي الليگا 
محســوب مي شــود. ركورد قبلــي در اختيار 
كوكه )لوانته( بــود كه در هفتــه پاياني فصل 
2020-201۹، در دقيقــه ۹۸:۴1 دروازه 
ختافه را باز كــرد. ديرهنگام تريــن گل تاريخ 
الليگا كه پيروزي بخش هم نبود توســط ميكل 
اويارسابال براي سوسيه داد و در هفته اول فصل 
2020-201۹برابر والنســيا به ثمر رسيده كه 

زمان دقيق آن در دقيقه 100:1۳ بوده است.
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نقل قول

مانوئلنويــردروازهبانبايــرن:البتهكه
نميتوانبازيهاييچونديداريكهمقابل
بارسلونا8بر2پيروزشديمراازيادببريماما
اكنونبارسلونايكتيمكامالمتفاوتدارد.
بازيكنانيكهاالندربارسلونابازيميكنند،
مسئوليتباالتريخواهندداشتزيرامسي
ديگردراينتيمنيســت.فكرميكنماالن
بارســلوناازنظرتاكتيكينسبتبهسال

2020بهتراست.

توماستوخلسرمربيچلسي:هرچهدوست
داريدفكركنيد.بــاوركنيديانهبهنظرمن
تيمهايزياديهستندكهميتوانندقهرمان
شوند.نيازبهشانس،تداوموداشتنتيمي
خوبداريد.اينتورنمنتخيليبازاست.
شايدفصلگذشتهقهرمانيمااندكيتعجب

آوربوداماچيزينبودكهاليقشنباشيم.

يوليانناگلزمانسرمربيبايرن:حتيبدون
ليونلمسيهمبارسلونابازيكنانديگري
چونفرنكيدييونگوپــدريداردكه
ميتوانندنقشهايمهميايفاكنند.بارسلونا
بدونمسيبهشكلمتفاوتيبازيميكند.
ليونلبازيكنياســتكههموارهدرمركز
توجهاتبودهاماحاالمسئوليتهادربارسا
تقسيمشدهاســت.بهنظرمقطعابارسلونا

بدونمسيتيمبدترينشدهاست.

فوتسال

امشب زيباترين تورنمنت جهان آغاز مي شــود و از همين هفته اول 
چند ديدار مهم داريم كه شايد جذاب ترين شان جدال انتقامي بارسلونا 
مقابل بايرن مونيخ باشد؛ مسابقه  اي كه آخرين رويارويي بين 2 تيم ۸ 
بر2 به سود بايرن پايان يافته است. مايكل اوليور داور ۳۸ ساله انگليسي 
قضاوت بازي ساعت 2۳:۳0امشــب را به عهده دارد. جدا از اين ديدار، 
در ساير گروه ها نيز مسابقاتي در جريان خواهد بود و منچستريونايتد 
در زمين يانگ بويز اتريش به ميدان مي رود. با پيوســتن كريستيانو 
رونالدو به منچســتر حاال چشم هاي بيشــتري دنبال نتايج اين تيم 
است؛ حتي در ديدارهايي معمولي مثل امشــب. سويا- سالزبورگ و 
ليل- ولفسبورگ در گروه G كه يكي از آســان ترين گروه ها به شمار 
مي رود، امشــب به مصاف هم خواهند رفت. در گروه F غير از جدال 
يانگ بويز- منچســتر، 2 تيم ويارئال و آتاالنتا هم بــا يكديگر ديدار 
مي كنند. در گروه H چلســي مدافع عنوان قهرماني از زنيت و سردار 
آزمون پذيرايي مي كند و يوونتوس هم كه نتايجي ضعيف در اين فصل 
سري آ گرفته با آلگري به سوئد ســفر كرده تا در غياب رونالدو پس از 
۳ سال اولين بار در ليگ قهرمانان شركت كند و به مصاف مالمو برود. 
دينامو كي يف و بنفيكا ديگر ديدار گروه E را برگزار مي كنند، جايي كه 

بارسا و بايرن حضور دارند.

  بايرن مونيخ حريف مورد عالقه بارســلونا نيست. كاتالونيايي ها تنها 
2بار موفق به برد مقابل حريف باواريايي شده اند، 2 بار مساوي كرده و 7بار 
باخته اند. از 5رويارويي آخر ۴ بار بايــرن برده ازجمله يك برد   ۸ بر 2 در 
بازي آخر و برد 7 بر صفر در 2 بازي رفت وبرگشت. بارسا تاكنون 16گل به 

حريف آلماني زده و 26گل دريافت كرده است.

  تعويض لواندوفســكي در دقيقه 5۹ بازي با اليپزيش در روز شــنبه 
نگراني هايي را براي هواداران بايرن به وجــود آورد اما با اعالم ناگلزمان 
بهترين گلزن تيم آلماني مشكلي ندارد و تنها براي جلوگيري از تشديد 
مصدوميت جزئي عضالني بازي را ترك كرده بود. لواندوفسكي در 1۴ بازي 
متوالي موفق به گلزني شده و فقط گرد مولر با گلزني در 16 بازي پياپي از 
او جلوتر است. لوا براي شصت ونهمين بار گل اول تيمش در بوندس ليگا 

را زد. فقط منفرد برگزمولر )71(، گرد مولر و كالوس فيشر )هر دو ۸6( 
از او جلوتر هستند. كومان به تمرينات تيمي برگشــته و آماده بازي با 
بارساست. گنبري احتماال به بازي نمي رســد. زابيتسر هم كه دستش 
در تمرينات آسيب ديده مشكلي براي بازي ندارد و احتماال در تركيب 

ثابت قرار مي گيرد.

  در اردوي بارسا اوضاع وخيم تر اســت. جدا از آنسو فاتي و دمبله كه 
مصدوميتي طوالني را سپري مي كنند، آلبا و كوتينيو هم مشكالتي دارند 
اما ممكن است هر دو به اين بازي برسند. سرجينيو قطعا اين مسابقه را از 
دست داده اما بريتويت دچار مصدوميتي شديد شده و بين ۳ تا ۴ ماه قادر 
به بازي نخواهد بود. آگوئرو هم كه كال مصدوم است و هنوز نتوانسته كاري 

براي تيم جديدش انجام دهد.

   با مصدوماني نظير آنسو فاتي، عثمان دمبله و سرخيو آگوئرو و جدايي 
مســي و ترينكائو هم اكنون ممفيس، لوك دي يانگ و يوسف دمير تنها 
گزينه هاي تهاجمي بارسا براي بازي مقابل بايرن هستند. زوج ممفيس 
و لوك دي يونگ زماني كه در آيندهوون كنــار هم در خط حمله بازي 
مي كردند، 52گل زده بودند. البته گابي هم هست؛ پديده تيم بارسا »ب« 
كه طبق نظر كومان در بازي اين هفته تيمش در دسته سوم تنها 60دقيقه 
بازي كرد تا درصورت نياز مقابل بايرن هم به ميدان برود. او پس از پدري 
يكي از جوان هايي است كه كومان پزش را مي دهد. دقيقا يك سال و يك 

روز از نخستين بازي پدري براي بارسا مي گذرد.

   لروي ســانه كه بهترين بازيكن ديدار اليپزيش و بايرن لقب گرفت، 
پنجاهمين بازي اش را با پيراهن بايرن مونيخ انجام داد. او 12 گل و 12 

پاس گل در اين 50 بازي داشته است.

   ترشتگن در نخستين فصل حضورش در بارسا قهرمان ليگ قهرمانان 
شد، اما در فصول بعدي كابوس هايي در تورين )۳-0(، رم )۳-0(، ليورپول 
)۴-0( و ليسبون )2-۸( را تجربه كرد و در نوكمپ مقابل پاري سن ژرمن 
)1-۴(. بايد ديد او امشب مي تواند اين كابوس ها را پشت سر بگذارد يا خير.

 حاال كه صحبت از بارساست اين را هم بدانيد كه شركت ژاپني راكوتن 
 

به دليل جدايي مسي تصميم گرفته قرارداد اسپانسري خود با بارسلونا 
كه اين فصل به پايان مي رسد را تمديد نكند. فصل آينده نوشته ديگري 
روي پيراهن تيمي كه بيش از 100 سال هيچ برندي را تبليغ نمي كرد 

قرار مي گيرد.

  تركيب احتمالي بارسلونا )۴-۴-2(: تراشتگن، مينگسا، پيكه )آرائوخو(، 
اريك گارسيا، جوردي آلبا، بوسكتس، دي يونگ، پدري، سرخي روبرتو 

و ممفيس.

   تركيب احتمالي بايرن مونيخ )۴-2-۳-1(: نوير، پاوار، زوله، اوپامكانو، 
آلفونســو ديويس، گورتســكا، كيميش، توماس مولر، كومان، سانه و 

لواندوفسكي.

بويانتقامنميآيد
آيا بارسلونا مي تواند بدون مسي درد آن باخت ۸ بر2 به بايرن را كاهش دهد؟

كومان عليه الپورتا
در آستانه ديدار حساس امشب بارسا و بايرن بين سرمربي و 
رئيس باشگاه كاتالوني دلخوري پيش آمد. رونالد كومان از 
اين ناراحت است كه چرا باشگاه اجازه مي دهد هر شايعه اي 
درباره تغيير سرمربي مطرح شــود: »رابطه ام با الپورتا بهتر 
شده و هفته قبل از رسانه ها شنيدم پيشنهاد تمديد قرارداد 
به من ارائه شده است. به عنوان يك باشگاه بايد درخصوص 
آينده مربي شفاف عمل كنيد، الپورتا در 2 مورد هوشمندانه 
عمل نكرد اما دارد خودش را اصالح مي كند. الپورتا اعتقاد 
دارد كه نبايد تمــام قدرت در اختيار مربي قــرار بگيرد، او 
زيادي حرف مي زند. به خاطر حضور من، اين باشگاه آينده 
خوبي دارد. نه تنها پدري، بلكــه ۴ يا 5 بازيكن ديگر در تيم 
حضور دارند كه تنها 1۸ سال سن دارند.« الپورتا از اظهارات 
سرمربي هلندي دلخور است و ممكن است بعد از بازي اگر 

نتيجه مناسبي گرفته نشود، واكنش نشان دهد.

آقاي خاص هزارتايي شد
مورينيو 5۸ ساله در يكي از مهم ترين 
شب هاي دوران مربيگري اش احساس 

1۴ سالگي داشت
ژوزه مورينيو با برد دقيقه پاياني 2بريك رم برابر ساسولو هزارمين 
مسابقه عمر مربيگري اش را جشــن گرفت. او پس از ثبت اين 
ركورد ادعا كرد كه در طول هفته به بازيكنانش و خودش دروغ 
گفته بود كه اين عدد برايش مهم نيست؛ چون نمي خواست به 
آنها اضطراب وارد كند: »اين لحظه را تــا آخرين روز زندگي ام 
به خاطر خواهم داشت. ترس شديدي داشتم كه تجربه هزارمين 
بازي با باخت همراه شود. پس از گل پيروزي، مانند يك كودك 
كنار زمين مي دويدم، چون احساس مي كردم كه 1۴ ساله هستم 

نه 5۸ ساله.«
 نباختن در اين بازي از اين جهــت براي مورينيو مهم بود كه در 
تاريخ نتيجه اين مسابقه ثبت مي شود. آرسن ونگر در هزارمين 
بازي اش به عنوان سرمربي در باخت 6 بر صفر آرسنال به چلسي 
مورينيو سهيم شده بود. او در اين هزار مسابقه ۳ بار ليگ برتر، 2 بار 
سري آ، 2 بار ليگ برتر پرتغال، يك الليگا، 2 ليگ قهرمانان اروپا با 
پورتو )200۴( و اينتر )2010( و 2 ليگ اروپا با پورتو )200۳( و 
منچستريونايتد )2017( را فتح كرده است. به اين ترتيب بايد 
گفت او در اين ۹0هزار دقيقه وقت قانوني، 2۸جام به دست آورده 
است. آقاي خاص در اين هزار مســابقه 6۴0برد، 1۹۸تساوي و 
162باخت به نام خودش ثبت كرده اســت. مورينيو در كسب 
پيروزي بهترين آمار را در پورتو داشته و 71/65 درصد بازي هايش 
را با برد پشت سر گذاشته اســت. او در چلسي 6۳/55، در اينتر 
62/0۴، در رئال 71/۹1، در منچستر 5۸/۳۳، در تاتنهام 51/16و 

در رم ركورد صددرصد پيروزي را داشته است.
مورينيوي 5۸ساله به عنوان ســرمربي در باشگاه هاي مختلف 
اين تعداد بازي را تجربه كرده است؛ بنفيكا11 بازي )سپتامبر 
- دســامبر 2000(، يونيائوليريا 20 بــازي )2002 - 2001(، 
پورتو 127 بازي )200۴ - 2002(، چلسي 1۸5 بازي )2007 
- 200۴(، اينتر 10۸ بازي )2010 - 200۸(، رئال مادريد 17۸ 
بازي )201۳ - 2010(، چلســي 1۳6 بازي )2015 - 201۳(، 
منچستريونايتد 1۴۴ بازي )201۸ - 2016(، تاتنهام ۸6 بازي 

)2021 - 201۹( و رم 5بازي )2021 - تاكنون(.

 هت تريك 
در هت تريك

كريم بنزما براي ســومين بار با پيراهن 
رئال مادريد هت تريك كرد؛ اين بار مقابل 
سلتا. بنزما نخستين بار در سال2015در 
برد 10بر2مقابل رايو وايكانو براي رئال 
هت تريك كرده بــود. براي هت تريك 
دوم ۴سال صبر كرد تا زننده هر ۳ گل 
تيمش در برابر بيلبائو باشد. او اين هفته 
هم تعداد گل هايش مقابل ســلتا را به 
7رساند تا سومين هت تريكش را جشن 
بگيرد. حريفان موردعالقــه او گرانادا و 
بيلبائو هســتند كه هر كدام 1۳گل از 
مهاجم فرانسوي خورده اند. با ۳ گل برابر 
سلتاويگو، شمار گل هاي الليگايي كريم 
براي رئال مادريد به عدد 1۹7رسيد تا او 
با عبور از ادموندو مونيوز، به تنهايي به 
دهمين گلزن برتر تاريخ الليگا تبديل 
شود. مسي )۴7۴(، كريستيانو رونالدو 
)۳11(، تلمو سارا )251(، هوگو سانچس 
)2۳۴(، رائول )22۸(، آلفردو دي استفانو 
)227(، سار رودريگس )22۳(، كوئيني 
)21۹( و پاهينيو )210(، ۹ گلزن برتر 

الليگا هستند.

صدمين گل مو صالح
محمدصالح روي پاس آرنولد موفق شد يكصدمين گلش را در ليگ برتر 
به ثمر برساند. او زننده گل اول ليورپول در برد ۳ بر صفر مقابل ليدز بود. 
مهاجم مصري ليورپول با اين گل به جايــگاه پنجمين گلزن برتر تاريخ 
ليگ برتر صعود كرد. او اين تعداد گل را در 162مسابقه به ثمر رسانده تا 
نرخ 0/62گل در هر بازي به نامش ثبت شــود. او پس از آلن شيرر، هري 
كين، ســرخيو آگوئرو و تيري آنري به پنجمين بازيكن تاريخ ليگ برتر 
انگليس تبديل شــد كه در كمترين تعداد بازي به 100 گل در ليگ برتر 
مي رســد. صالح همچنين ســي امين بازيكن تاريخ ليگ برتر است كه 
100 گل در اين رقابت ها به ثمر مي رساند. آلن شيرر )260گل(، وين روني 
)20۸(، آگوئرو )1۸۴(، لمپارد )177(، آنري )175(، هري كين )166( 

و رابي فاولر )16۳( برترين گلزنان تاريخ اين ليگ محسوب مي شوند.

حتي قبل از نخستين مسابقه تيم ملي در جام جهاني فوتسال 
ليتواني، كار نمايندگان ايران در اين جام شــروع شده و گالره 
ناظمي، داور سوم مســابقه افتتاحيه اين تورنمنت بوده است. 
اتفاقي كه نشان مي دهد او به جايگاه مهمي در فوتسال دنيا دست 
پيدا كرده است. ناظمي به عنوان داور اصلي رقابت گواتماال و مصر 
هم انتخاب شده است. او نخســتين داور زن در تاريخ فوتسال 
ايران به شــمار مي رود كه چنين تجربه اي به دست مي آورد. او 
قبال در پلي آف صعود به جام جهاني هم داوري كرده و عملكرد 
فوق العاده اي از خودش به جا گذاشته است. ناظمي بدون ترديد 

مي تواند يكي از ستاره هاي اين تورنمنت باشد.
 تيم ملي هم امروز در نخستين مسابقه، روبه روي صربستان قرار 
مي گيرد. يك مســابقه كه براي صعود به مرحله بعدي، بسيار 
كليدي خواهد بود. بهترين نتيجه فوتســال ايران در جام هاي 
جهاني، با ايســتادن در رتبه ســوم در دوره قبلي به دست آمد. 
صرب ها اما پيــش از اين، فقط يك بار در اين رقابت ها شــركت 
كرده اند. در آستانه مســابقه اول، مصدوميت طيبي تنها نكته 
نگران كننده در مورد تيم ملي است. ســتاره فوتسال بنفيكا در 
دور گروهي تيم ملي را همراهي نخواهد كرد و احتماال در مراحل 
حذفي، همراه تيم ملي خواهد بود. ناظم الشريعه در تيم ملي اما 
حتي با وجود غيبت طيبي، ســتاره هاي درخشاني را براي جام 
جهاني در اختيار دارد. نمي توان ادعا كرد كه شرايط فوتسال ايران 
در چند سال اخير شرايط ايده آلي بوده است اما اين تيم هميشه 
در رقابت هاي بزرگ، فراتر از حد انتظار نشــان مي دهد و همه را 
شگفت زده مي كند. هفتمين تجربه پياپي ايران در جام جهاني هم 
مي تواند يك تجربه بسيار جذاب باشد. همه اين مدت، دلتنگ اين 
تيم و ستاره هايش بوديم. دلتنگ تيمي كه هميشه در نبردهاي 
كليدي، عالي نشان داده است. حين تماشاي دوباره اين تيم در قاب 
تلويزيون، بايد براي شنيدن جمالت قصاري مثل »در فوتسال هر 
يك دقيقه، يك دقيقه نيست و بيشتر از يك دقيقه است« و اينكه 

»در 20 دقيقه فوتسال مي شود 20 گل زد« آماده باشيم.

به شرط برد
تيممليفوتسالايرانامروزدرنخستينبازياش

درجامجهانيبهمصافصربستانميرود
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ديدار يزداني و تيلور، 11مهر ماه

جردن و كاكس ملي پوش شدند

علي مرادي، رئيس فدراسيون وزنه برداري به فاصله 3ماه، 
دومين حمله را به فدراسيون كشتي كرد و عالوه بر عليرضا 
دبير، اين بار پيكان انتقادش را به سمت حسن يزداني هم 
گرفت. مرادي به اين موضوع كه وزنه بردار نقره اي ايران 
پاداش مدال نقره گرفته اما حســن يزداني پاداش مدال 
طال را دريافت كرده اعتراض كرده بــود. صحبت هاي او 
البته مخالفاني هم داشت و خيلي ها مديريت علي مرادي 
را طي 6سال رياستش با 2ســال رياست عليرضا دبير در 
فدراسيون كشتي مقايســه كردند و نتيجه گرفتند كه از 
هر نظر مرادي نمره قابل قبولي نگرفته است. ولي واكنش 
سجاد انوشــيرواني، نايب قهرمان المپيك لندن در رشته 
وزنه برداري كــه هم اكنون مديــركل ورزش اردبيل هم 
هست، در نوع خودش جالب بود. انوشيرواني گفته: »اينكه 
نتوانيم موفقيت رشــته هاي كشــتي و واليبال را ببينيم 

اتفاق خوبي نيست. 
رئيس و نايب رئيس فدراســيون كشــتي، مــن را براي 
افتتاحيه كمپ تيم هاي ملي كشــتي دعــوت كردند و 
واقعا لذت بردم كه زيرساخت هاي خوبي فراهم كرده اند. 
كشــتي نيز روزبه روز خواهد درخشيد چون نسل سازي 
خوبي انجام گرفته است. كشتي ايران حالش خوب است و 
روند روبه رشدي دارد.« انوشيرواني بعد از تعريف و تمجيد 
از فدراسيون كشتي، در انتقاد از فدراسيون وزنه برداري 
گفته است: »علي مرادي در مجمع انتخاباتي گفت در هر 
استان، خانه وزنه برداري با همكاري بنياد بركت ساخته 
مي شــود اما يك آجر آن را به ما نشان دهند!« با توجه به 
صحبت هاي انوشــيرواني به نظر مي رسد علي مرادي در 

ميان اهالي وزنه برداري هم شرايط خوبي ندارد.

برنامه مسابقات كشــتي قهرماني جهان اعالم شد و اين 
مسابقات 10 تا 18مهر ماه در اســلو، پايتخت كشور نروژ 
برگزار خواهد شــد. طبق برنامه اعالمي، حسن يزداني، 
ســتاره كشــتي ايران در روز اول اين رقابت ها به مصاف 
رقبايش خواهد رفت. با توجه به ســيدبندي انجام شده، 
حســن يزداني در رده دوم جهان قرار دارد و ديويد تيلور 
آمريكايي در رده اول وزن 86كيلوگرم قرار گرفته اســت. 
از حاال مشخص اســت كه اين دو كشــتي گير تا فينال با 
يكديگر روبه رو نخواهند شد و درصورت راهيابي به فينال، 
چهارمين رقابــت آنها در روز 11مهرمــاه در نروژ برگزار 

خواهد شد.

مسابقات انتخابي كشتي آمريكا روز گذشته به پايان رسيد 
و جردن باروز و كاكس در اوزان 79 و 92كيلوگرم ملي پوش 
شدند. مهم ترين نكته درباره اين دو كشتي گير اين است 
كه هيچ يك از آنها تا به حال در مقابل رقباي ايراني شكست 
نخورده انــد و بارها نمايندگان ايران را شكســت داده اند. 
ملي پــوش ايــران در وزن 79كيلوگرم محمــد نخودي 
اســت و در 92كيلوگرم امكان رويارويي كامران قاسم پور 
با جيدن كاكس وجــود دارد كه بايد ديد اين بار طلســم 
شكست نخوردن اين دو كشــتي گير آمريكايي در مقابل 

ايراني ها مي شكند يا نه.

پشت خط زن

وزنه برداري عليه وزنه برداري
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افقي:
 1- اكنــون - طبــخ غذا- 
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تغيير- اجباري و ضروري
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ظرفشويي- خداي هندو
4- ســراينده مثنــوي- 
شــركتي كه ســرمايه آن 
متعلق به چند نفر اســت- 

تكرار حرفي
5- ميزبان المپيك2000- 

عالم ديني مسلمان
6- فرمانــي نظامي- كاغذ 

كپي- سرزنش
7- نقــش هنــري- مركز 
اقتصادي و اداري نيويورك- 
مايعي براي خوشبو كردن 

صورت و بدن
8- نام هــا- بــازار- نوعي 

اسباب بازي
9- نابينا- ميــراب- حرف 

همراهي عرب
10- اجرت- يخ زده- ميوه 

عرب
11- عضــو جونده- توجه و 

دقت نظر
12- سفيد آذري- آرامش 

دادن- از آثار جك لندن
13- خويشاوندي- حيله گر- 

مهرباني

14- ساالد ســيب زميني- 
ذوق شخصي- پراكندگي

15- در شيشــه نوشــابه- 
پايتخت بحرين- آسايش

  
عمودي:

1- بزرگــوار- رمانــي از 
هرتا مولر، بانوي نويســنده 

رومانيايي تبار آلماني
2- اسب باركش- غمخوار- 
ســكه رايــج در برخــي 

كشور هاي عربي
3- جادو- داراي تشــديد- 

وسيله
4- اندك- مهمان ناخوانده- 

كامپيوتر قابل حمل
5- نــام علمــي زردپــي- 

مناسب استفاده روزمره
6- نيكي- تــرس آور- قصد 

و اراده
7- ضربــــه شديد رواني- 
يــــــگانه- بچه در شكم 

مادر
پشــمينه  جامــه   -8
درويشان- عملي ساختن- 

سازمان فضانوردي آمريكا
9- عددي يــك رقمي- به 

هيچ وجه- ابزار نوشتن
10- حرف انتخاب- نوعي 
از فعل مضارع- دادگستري 

قديم

11- روزنامه چاپ پاريس- جدايي
12- آراستن- آشيانه جغد- همه 

را شامل مي شود
13- از حبوبــات- از اجزاي مهم 

موتور خودرو - بي نقص
14- مادر حضــرت محمد)ص(- 

طعام عروسي- خاموش كردن
15- مجموعــه تلويزيونــي بــه 
كارگرداني حســن فتحي با بازي 
علي نصيريـــــــان- از شنبه تا 

جمعه

هقطانتعامجمان
زوترپارريتتفه
ايساهمقمقيدرم
وهنبلخوسنميت

هزمزوپوقيياد
ريطخلرتنكدنر
اديوروشصلخما
تهباهفيظويكاح
سيرجاداحلاتت

زيهيمشاهومكش
رقاببشرذانكر
غمكيساكارمسا
يلوشهبملتخلسم

رواناناپيلچهس
هنريدوهيههايس 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4023
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

653219874
741586392
928437651
136945728
482671935
597823416
364192587
819754263
275368149

متوسط

     5 2   
3     4 7  9
  6  9   8  
 6 3 7      
9        6
     8 1 2  
 7   3  5   
6  1 4     8
  8 1      518672439

743915682
962834715
879526143
354791826
621348957
485267391
137459268
296183574

ساده

متوسط

794685231
385214769
126397485
863721954
912543876
547968123
479836512
651472398
238159647

سخت

    1    4
7       9  
 2 8 4  7    
 3 6   5    
    7     
   8   4 1  
   1  2 5 8  
 1       3
2    6     

ساده

5 1    2   9
     5 6 8  
9  2  3 4  1  
 7 9 5     3
  4 7  1 8   
6     8 9 5  
 8  2 6  3  1
 3 7 4      
2   1    7 4

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

تيم ملــي هندبال زنان ايران عصــر ديروز راهي اردن شــد تا در 
مسابقات قهرماني آسيا شركت كند. اين تيم بدون هيچ تداركاتي پا 
به اين مسابقات گذاشته اما اميدوار است سهميه مسابقات قهرماني 
جهان 2021اسپانيا را هم بگيرد. زنان به حضور در اين مسابقات 
قانع هستند: »همين كه در اين شرايط اعزام مي شويم، اتفاق مهمي 

است.« اين حرف نشمين شافعيان مربي تيم است.
ايران در گروه B با تيم هاي ژاپن، كويت، سوريه، فلسطين و اردن 
همگروه است. هند و افغانستان در اين گروه حضور داشتند كه با 
انصراف آنها سوريه و فلسطين جايگزين شــدند. در گروه A هم 
تيم هاي كره جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ، قزاقستان و ازبكستان 
قرار دارند. از اين گروه هم قطر انصراف داده است. شايد شافعيان و 

شاگردانش از اينكه آنها هم مثل اين 3تيم از مسابقات كناره گيري 
نكرده اند، راضي هستند. شافعيان به همشهري مي گويد: »اگر تيم 
اعزام نمي شد، ما عقب مي افتاديم. با توجه به شيوع كرونا و مسائل 
ديگري كه در كشور هست، همين كه تيم اعزام شد جاي شكر دارد. 

ما مجبوريم به حداقل ها راضي باشيم.«
رقيبان ايران شــرايط بهتري دارند. آنها هــم اردوهاي خارجي 
داشته اند و هم بازي هاي تداركاتي. شافعيان مي گويد فدراسيون 
ايران هم تالش كرد كه تيم چند بازي تداركاتي و حتي اردويي در 
قطر داشته باشد اما كرونا اين فرصت را گرفت. تيم 2 بازي دوستانه با 
تيم هاي داخلي داشته و مثل هميشه مهم ترين ابزار آنها براي نتيجه 
گرفتن انگيزه است. شافعيان مي گويد: »هم روحيه تيم باالست 

و هم انگيزه اش.« هندبال زنان ايران از ســال2008در مسابقات 
قهرماني آسيا شركت مي كند و در 6دوره بهترين رده اي كه داشته، 
2 عنوان ششمي است. از جمع 12تيم مسابقات آسيايي قرار بود 
6تيم به مسابقات جهاني بروند اما حاال كه مسابقات با 11تيم برگزار 

مي شود سهميه به 5تيم كاهش پيدا كرده است.
سخت ترين حريف ايران در مرحله گروهي، نايب قهرمان دوره قبل 
يعني ژاپن است. به گفته شافعيان قرار نيست بازيكنان در اين بازي 
به خودشان فشار بياورند: »بازي با اين تيم سخت است. برنامه اين 
است كه طوري با آنها بازي كنيم تا بازيكنان آسيب نبينند و تيم هاي 
ديگر هم ما را آناليز نكنند. در اين بازي تيم براي بازي هاي بعد آماده 
مي شود.« با اين برنامه، تيم شكست در بازي با ژاپن را پذيرفته است 

اما براي پيروزي در بازي هاي بعدي برنامه دارد. براي آنها پيروزي 
مقابل سوريه، كويت و فلسطين سخت نيســت اما تيم ميزبان را 

نمي شود دست كم گرفت.
مسابقات از 24شــهريور تا 3مهر در اردن برگزار مي شود و برنامه 

بازي هاي ايران به اين ترتيب خواهد بود:

  ايران-ژاپن، 24شهريور................................................ ساعت: 16:30
  ايران- كويت؛ 25شهريور............................................. ساعت: 16:30
  ايران- فلسطين؛ 26شهريور........................................ساعت: 12:30
  ايران- اردن؛ 27شهريور............................................. ساعت: 18:30
  ايران- سوريه؛ 28شهريور.......................................... ساعت: 16:30

؛ مصاف آسيايی، رؤياي جهاني  هندبال زنان
تيم ملي هندبال زنان كه براي مسابقات قهرماني آسيا به اردن رفته اگر بتواند يكي از 5تيم اول اين مسابقات باشد، براي نخستين بار سهميه رقابت هاي قهرماني جهان را به دست مي آورد

صعود زودهنگام با كمي نگراني
 تيم واليبال ايران قبل از انجام آخرين بازي مرحله گروهي، راهي مرحله بعدي

 مسابقات قهرماني آسيا شد
دومين پيروزي واليبال ايران در مسابقات قهرماني آسيا هم به راحتي به دست 
آمد و اين تيم قبل از آغاز بازي ســوم صعودش را به مرحله بعد قطعي كرد اما از 
دســت دادن بعضي از امتيازات، ضعف هاي تيم را نمايان كرد. ايران كه در بازي 
اول هنگ كنگ را در 3ســت و با فاصله برده بود، ديروز هم با نتيجه اي مشــابه 
تايلند را شكســت داد. هر چند به نظر مي رســيد تايلند حريف جدي تري در 
مقايسه با هنگ كنگ باشد اما اين بازي هم بيشــتر نقش تداركات را براي تيم 
ايران داشت. بازيكنان ايران در ست اول 25-17، در ست دوم 25-12و در ست 
سوم 25-18برنده ميدان بودند. با اينكه اختالف امتيازات 2 تيم در هر ست قابل 
توجه بود اما در ست سوم تايلندي ها در امتياز 10از ايران پيش افتادند و دفاع ما 
را غافلگير كردند. وقتي تايلندي ها از تور فاصله گرفتند و ضربات پايپ زدند، دفاع 

وسط ايران جا ماند و پوششي كه بازيكنان بايد از مدافعان مي كردند، به درستي 
رخ نداد. اين ايرادات باز هم واليبالي ها را نگران كرد چون در مراحل بعدي حريفان 

سرسخت تري در انتظار ايران هستند.
ايران امروز ساعت 5صبح به وقت تهران در آخرين بازي مرحله گروهي با پاكستان 
روبه رو مي شود. هر چند پاكســتاني ها واليبال را حرفه اي بازي نمي كنند اما با 
فيزيك خوب و جنگندگي باال مي توانند تيم ايران را تحت فشار بگذارند. پاكستان 
با مربيگري رحمان محمدي راد 2 بازي اول را از تايلند و هنگ كنگ برده و براي 
پيروزي در بازي امروز هم انگيزه دارد. شايد آنها نتوانند ايران را شكست بدهند 
ولي دنبال اين هستند كه حداقل ست بگيرند. از اين گروه ايران و پاكستان صعود 

كرده اند و در مرحله بعد بايد با تيم هاي كره جنوبي و چين تايپه بازي كنند.



17  سه شنبه 23 شهریور  1400  شماره 8314  آگهي



آگهي18  سه شنبه 23 شهریور  1400  شماره 8314  



19  سه شنبه 23 شهریور  1400  شماره 8314  آگهي



آگهي20  سه شنبه 23 شهریور  1400  شماره 8314  



21  سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 آگهی



آگهی سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 22



23  سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 آگهی



آگهی سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 24



25 آگهی سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 



آگهی سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 26



27  سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 آگهی



آگهی28  سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 



29 2 سه شنبه 23 شهریور 1400    شماره  8314 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  قوانين غيرموجه بانك ها براي پرداخت وام وديعه مسكن
براي دریافت وام ودیعه مسكن به بانكي مراجعه كرده ام كه حقوقم را 
از آنجا دریافت مي كنم و دسته چك كارمندي نيز از همان بانك دارم، 
ضمن اینكه درآمد ناشي از كارهاي فني كه در اوقات غيركاري انجام 
مي دهم و نيز درآمد حاصل از كار در تاكســي اینترنتي من به صورت 
پاره وقت نيز به حساب آن بانك واریز مي شود با همه اینها بانك مذكور 
مي گوید براي دریافت وام ودیعه مسكن باید 600 امتياز داشته باشي 
كه كسب آن نيز منوط به داشتن ملك و نيز اثبات داشتن شغل دوم 
است. درحالي كه امكان شاغل بودن به صورت رسمي در چند جا طبق 
قوانين كشور وجود ندارد، چطور به بانك ثابت كنم كه یك شغل كه 
هيچ، دو شغل دیگر دارم و اگر ملكي به نام خودم داشتم چرا به دنبال 
وام ودیعه 70ميليوني با سود 13درصدي باشم؟ اگر مي خواهند وام 
ندهند چرا در اخبار اعالم مي كنند كه همه بانك ها موظف به پرداخت 
وام هستند، اگر مي خواهند واقعا به مستأجران عائله مندي همانند من 
كمكي كرده باشند كه این راهش نيست. پشتيباني بانك مذكور نيز 
در انتقاد به من عنوان كرد كه موضوع را پيگيري خواهد كرد. اینكه 
پيگيري چه نتيجه اي دارد و چند نفر دیگر ماننــد من براي این وام 

سرگردان هستند هم موضوع دیگري است.
اسماعيل محمدي از تهران 

  نام شهداي مواد مخدر را زنده نگه دارند
در ســال هاي اخير پليس مبارزه با مواد مخدر، شهداي زیادي تقدیم 
كشور كرده است كه متأسفانه از این شهيدان چندان یاد نمي شود و 
جا دارد قدر و منزلت این شهيدان جان بر كف كه در زماني غيراز جنگ 

جانشان را فداي كشور مي كنند بيشتر شناخته شود.
محمد مروتي از دزفول

  اختصاص آگهي هاي ميان برنامه به پيام هاي بهداشتي و صرفه جويي
آگهي بين  ســریال ها بهتر اســت به موضوعات بهداشــتي كرونا و 
صرفه جویي در مصرف آب اختصاص دهند. باشد كه این هشدارها اثر 

كند و دچار بي آبي و شيوع مجدد كرونا نشویم.
صفا صفاپور از تهران

 
  هيچ خبري از تكميل مسكن مهر نيست

این روزها كه اخبار خالي از مهر اســت، خبري هم از تحویل مسكن 
مهر نيســت. دولت هاي قبلي هر چه كردند تمام شــده و اميدواریم 
دولت جدید به دادمان برسد و مســكن ها قبل از اینكه كلنگي شوند 

به دستمان برسند.
متقاضي مسكن مهر از هشتگرد

  مكان هاي تزريق واكسن در دل بافت هاي مسكوني پرتراكم نباشد
از اهالي كوچه امين اللهي، جنب باشــگاه خوش، واقع در منطقه10 
شهرداري تهران در خيابان آذربایجان، نبش خوش جنوبي هستيم. از 
زمان شيوع كرونا با هدف حفظ سالمت اهالي و نيز ورزشكاران، باشگاه 
خوش بسته بوده است. اكنون چند روزي است كه بعد از كلي سروصدا 
متوجه شدیم قرار است این مجموعه به مركز واكسيناسيون تبدیل 
شود كه البته از جهت سرعت بخشي به واكسيناسيون عمومي مي تواند 
بسيار خوب و ارزنده باشــد اما وقتي تعداد زیادي خانه با متراژهاي 
كوچك در كنار هم هســتند و به دليل همين فشردگي 2سال است 
كه باشگاه تعطيل است بهتر نيست مركز دیگري براي واكسيناسيون 
درنظر بگيرند؟ پيگير موضوع بودیم كه مركز واكسيناسيون به محل 
دیگري منتقل شود كه متوجه شدیم 50تخت بيمارستاني در مجموعه 
قرار داده اند كه مربوط به بيمارستان لوالگر است و قرار است بخشي از 
بيماران به این نقطه منتقل شوند كه اصال نمي دانيم مربوط به شرایط 
خاص كرونایي است یا قرار است دائمي باشد. در هر صورت از مسئوالن 
تقاضا داریم جلوي این كار را بگيرند و ضمن حفظ سالمت مردم اجازه 

ندهند مجموعه ورزشي شهر از بين برود.
ساكنان كوچه امين اللهی خيابان خوش

  چرا پرداخت وام وديعه مسكن به بانك ها ابالغ نشده است
براي دریافت وام ودیعه مسكن به هر بانكي مراجعه مي كنيم مي گویند 
هنوز چيزي به ما ابالغ نشده اســت. به سایت مراجعه مي كنيم براي 
ثبت نــام راه نمي دهد. بانك هــاي دولتي منتظر ابالغيه هســتند و 

بانك هاي خصوصي هم ابراز بي اطالعي مي كنند.
طلوعي از مشهد

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

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  جزئيات آتش سوزي 
 در بازار گل محالتي

آتش ســوزي در بازار گل محالتي خســارت 
سنگيني به بار آورد و باعث مصدوميت یكي از 

آتش نشانان شد.
به گزارش همشهري، این حادثه ساعت12:06 
دوشــنبه در بازار گل محالتي اتفــاق افتاد و 
به دنبال آن آتش نشــانان از 4ایستگاه خود را 
به محل حادثه رســاندند. سيدجالل ملكي، 
سخنگوي آتش نشاني تهران در این باره گفت: 
آتش نشانان در حداقل زمان به محل رسيده 
و مشاهده كردند كه در قســمت ضلع غربي 
بازار گل تعدادي از غرفه ها دچار حریق شده 
است. قسمت سقف راهروها كه با مصالح اوليه 
پوشيده شده بود، دچار حریق شده و به بخشي 
از بالكن و نيم طبقه باالیي ســرایت كرده بود. 
براســاس آن چيزي كه به چشم دیده مي شد 
حدود 20غرفه درگير این حریق شده بودند. 
ملكي با اشاره به اینكه بيشتر قسمت فوقاني 
و ســقف این غرفه ها دچار حریق شــده بود، 
ادامه داد: حریق به ســرعت در حال گسترش 
بود و با توجــه به اینكه در آن قســمت، مواد 
قابل اشتعال زیادي وجود داشت، آتش نشانان 
عمليات را از زمين و شيرواني آغاز كرده و آتش 
را مهار كردند. با عمليات بموقع از گســترش 
حریق جلوگيري شــد و یكي آتش نشانان از 
ناحيه دست دچار مصدوميت شد كه به عوامل 

اورژانس تحویل داده شد.

پسر نوجوان سارق پس انداز پدرش بود
پســر نوجــوان وقتي دیــد همه 

دوستانش گوشي هوشمند مدل داخلي
باال دارند براي اینكه جلوي آنها كم 

نياورد نقشه سرقت از حساب پدرش را كشيد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل مرد 70ساله اي 
نزد مأموران پليس شيراز رفت و خبر از دستبرد 
ميليوني به حساب بانكي اش داد. این مرد گفت: 
همه پس انداز بازنشســتگي ام را در یك حساب 
بانكي نگهداري مي كردم تا اینكه چند روز پيش 
كه به بانك رفته بودم، متوجه شدم بخشي از آن 
سرقت شده است. وقتي ماجرا را با مسئوالن بانك 
درميان گذاشتم، آنها به بررسي حسابم پرداختند 
و در نهایت اعالم كردند كه ایــن مبلغ از طریق 
خرید اینترنتي از حسابم خارج شده است. حال 
آنكه من هميشه كارت و اطالعات بانكي ام را نزد 
خودم نگه مي داشــتم و نمي دانم چطور سارقان 

موفق شده اند به حسابم دستبرد بزنند.
با شــكایت این مرد تحقيقات براي كشــف راز 
سرقت ميليوني آغاز شد. شواهد از این حكایت 
داشت كه فردي با دستيابي به اطالعات حساب 
بانكي شــاكي، اقدام به خریــد اینترنتي كرده 
است. در ادامه معلوم شد كه مبلغ سرقت شده، 
صرف خرید یك گوشــي گران قيمت از یكي از 

فروشگاه ها شده است.
ماموران بــه تحقيقات خــود ادامــه دادند و با 
بررسي هاي تخصصي موفق شدند فردي را كه از 
حساب شاكي سرقت كرده بود شناسایي كنند. او 
كسي نبود جز پسر 16ساله شاكي كه با در اختيار 
داشــتن اطالعات حســاب بانكي پدرش، از آن 
سوءاستفاده و اقدام به خرید گوشي گران قيمت 

كرده بود.
ماموران به ســراغ پســر نوجوان رفتند و او كه 
چاره اي جز بيان حقيقت نداشــت به ســرقت 
ميليوني اعتراف كرد. وي گفت: همه دوســتانم 
گوشي هاي هوشمند مدل باال داشتند و هر چه 
به پدرم مي گفتم كه برایم گوشــي بخرد، قبول 
نمي كرد و مي گفت باید با همان گوشي اي كه در 

اختيار دارم، سر كنم.
وي ادامه داد: خرید گوشي گران قيمت برایم آرزو 
شده و در نهایت براي اینكه جلوي دوستانم كم 
نياورم، تصميم به سرقت از حساب پدرم گرفتم. 
من مي دانســتم كه او از وقتي بازنشست شده، 
پس انداز قابل توجهي در یكي از حساب هایش 
دارد. اطالعات حساب پدرم را داشتم و یك روز 
كه در خانه خوابيده بود، به ســراغ گوشــي اش 
رفتم و ابتدا اقدام به خرید اینترنتي یك گوشي 
گران قيمت كردم و با اســتفاده از گوشي پدرم، 
پيامك رمز دوم را هم وارد كردم و وقتي پيامك 
كسر مبلغ به گوشي اش فرستاده شد، آن را پاك 
كردم تا هيچ سرنخي از خودم به جا نگذارم. بعد 
از آن هم مخفيانه از آن گوشي استفاده مي كردم 
تا اینكه پدرم متوجه سرقت از حسابش شد و با 

شكایت او، لو رفتم.
سرهنگ حشمت سليماني، رئيس پليس فتای 
استان فارس با بيان این خبر گفت: شهروندن باید 
دقت كنند كه كارت ها و اطالعات بانكي خود را در 
محل هاي امن و دور از دسترس دیگران و حتي 
فرزندنشان قرار دهند. چرا كه تا كنون پرونده هاي 
زیادي در ادارات پليس فتا در سراســر كشــور 
تشكيل شده كه موضوع همه آنها، سوءاستفاده 
فرزندان نوجوان از اطالعات حســاب والدین و 
خریدهاي ميليوني اینترنتي از طریق آنها بوده 

است.
وي به والدین توصيه كرد مراقب  رفتار فرزندان 
خود در فضاي مجازي باشــند و ســعي كنند 
اطالعات مربوط به حساب هاي بانكي شان را در 

دسترس آنها قرار ندهند.

دختر جوان كــه كارش كمك و 
درمان حيوانات بود، با دیدن سگي پيگيري

كه پایش مي لنگيد تصميم گرفت 
او را با خود برده و درمانش كند اما مخالفت مرد 
همراهش با این كار، درگيري عجيبي را رقم زد 

كه باعث قتل دختر جوان شد.
به گزارش همشــهري، اوایل شــهریور خانواده 
دختري جوان راهي اداره پليس تهران شــدند و 
خبر از ناپدیدشدن مرموز او دادند. آنها مي گفتند 
كه دخترشان به نام نسترن آخرین بار براي انجام 
كاري از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. از 
طرف دیگر موبایلش خاموش است و هيچ یك از 
آشنایان و دوستانش از او خبر ندارند. خانواده این 
دختر احتمال مي دادند كه اتفاق شومي براي وي 
رخ داده و به همين دليل براي یافتن ردي از او از 

پليس كمك خواستند.

ردپاي مرد آشنا
با این اظهــارات، تحقيقات بــراي یافتن دختر 
گمشده آغاز شد. بررسي ها نشان مي داد كه این 
دختر 30ساله از ســال ها قبل به صورت تجربي 
در زمينه دامپزشكي و درمان حيوانات فعاليت 
داشت. وي هرازگاهي حيواناتي از قبيل سگ و 
گربه كه بيمار یا مجروح شده بودند را به خانه اش 
مي برد و درمان مي كرد. از سوي دیگر زميني در 
یكي از شهرهاي شمالي كشــور خریده و چند 
وقتي مي شد كه كار ساخت یك ویال در زمينش 

را شروع كرده بود.
دختر جوان گاهي براي سركشي و انجام كارهاي 
ویال به شمال كشور ســفر مي كرد و تحقيقات 
پليس نشان مي داد كه وي آخرین بار نيز راهي 
شمال كشور شده بود تا كارهاي ساخت ویالیش 
را انجــام بدهد. اما ایــن بار تنها نبــود و به نظر 
مي رسيد كه مرد جواني نيز همراه وي بوده است.

پرس وجوي كارآگاهان و انجام تحقيقات بيشتر 
نشــان مي داد كه نســترن به تازگي با مردي به 
نام حسين آشــنا شــده و فردي كه آخرین بار 
همراه وي دیده شده، حســين بوده است. این 

مرد در زمينه ساخت وساز ویال و طراحي داخلي 
و دكوراسيون فعاليت داشت و در ادامه معلوم شد 
كه از وقتي با نسترن آشنا شده، كارهاي مربوط 
به ساخت وســاز و طراحي دكوراسيون ویالي 
وي را انجام مي داده اســت. بررســي مكالمات 
تلفني دختر گمشده نيز نشان مي داد كه حسين 
آخرین فردي بود كه بــا او تماس گرفته و با وي 
قرار مالقات داشته است. در این شرایط دستور 

بازداشت این مرد صادر شد.

اعتراف به جنايت 
طراح دكوراسيون بازداشت شد اما منكر هرگونه 
اطالعي از سرنوشــت دختر گمشــده بــود. او 
مي گفت آخرین بار با نســترن تماس گرفته و با 
او به شمال كشور رفته اما دیگر وي را ندیده است.

حسين گفت: من كار ساخت وساز ویالي نسترن 
را انجام مــي دادم. ویالیش در مازنــدران بود و 
آخرین بار با ماشــين من به آنجا رفتيم. قرار بود 
نســترن از مراحل كار بازدید كند و وســایلي را 
كه براي ادامه كار نياز داشتم، بخرد. بعد از تهيه 

وسایل، او رفت و دیگر وي را ندیدم.
هرچند مرد جوان مدعي بود كه از سرنوشــت 
نسترن بي خبر است اما با دستور قاضي جنایي 
بازداشــت شــد و در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
تحقيقات از این مرد ادامه داشــت تا اینكه وي 
دیروز به قتل نســترن اعتراف كرد و مدعي شد 
كه او را در یك درگيري به قتل رســانده است. 
به گفته ســرهنگ مرتضي نثاري، معاون جرائم 
جنایي پليــس آگاهي تهران، متهــم اقرار كرد 
كه در مسير رفتن به شــمال در داخل ماشين 
با نسترن درگير شــده و پس از آنكه وي را خفه 
كرده به سمت ویالي مقتول رفته و جسد او را در 
آنجا دفن كرده است. وي ادامه داد: متهم با قرار 
قانوني بازداشت شد و از آنجا كه جنایت در یكي 
از شهرهاي شمالي كشــور رخ داده بود، پرونده 
با صدور قرارعدم صالحيت به دادســراي شــهر 

مربوطه فرستاده شد.

   ادعاي عجيب قاتل
متهم به قتل مي گويد بر سر يك سگ با نسترن درگير شده و در اوج عصبانيت دست به قتل او زده است. گفت وگو 

با اين مرد را بخوانيد.

با مقتول چطور آشنا شدي؟
به خاطر شغلم با او آشنا شدم. افراد زیادي به من زنگ مي زنند تا در كار ساخت ویال یا طراحي و دكوراسيون با آنها همكاري داشته 
باشم. یكي از دوستانم كه نسترن را مي شناخت و مي دانست در حال ساخت ویالست مرا به او معرفي كرده بود. او یك زمين در 
شمال كشور خریده بود و قصد ویالسازي داشت. به من زنگ زد و قرار شد كار ساخت آن را انجام بدهم. حتي قرار گذاشتيم و 

قراردادي امضا كردیم. بعد به آنجا رفتيم و زمينش را بازدید كردم و پس از آن كار شروع شد.
بر سر ساخت ويال او را به قتل رساندي؟

باوركنيد قصد كشتن او را نداشتم. برنامه ریزي قبلي هم نبود. همه  چيز در یك لحظه اتفاق افتاد. وقتي به خود آمدم دیدم نسترن 
فوت شده و نفس نمي كشد. هنوز از یادآوري آن روز وحشت دارم. ما بر سر یك مسئله عجيب درگير شدیم.

اين مسئله عجيب چه بود؟
آن روز نسترن به من زنگ زد تا براي بازدید ویال به شمال برویم. قرار بود وسيله هم بخریم. او سوار ماشينم شد و حركت كردیم به 
سمت شمال. وقتي به یكي از شهرهاي شمالي رسيدیم ناگهان نسترن چشمش به یك سگ افتاد. به نظر مي رسيد سگ تصادف 
كرده و زخمي شده است. پایش لنگ مي زد و نسترن از من خواست كنار خيابان توقف كنم تا سگ را سوار ماشين كرده و او را به 
ویال ببرد و مداوایش كند. تقریبا نزدیك ویال بودیم اما من مخالفت كردم. گفتم من خيلي كار دارم و از طرف دیگر ممكن است 
حيوان بيمار باشد و من نمي توانم اجازه بدهم او را سوار ماشينم كند. همين مسئله باعث عصبانيت نسترن شد. او عالقه زیادي به 
حيوانات داشت و مثل دامپزشك ها بود. كلي در این زمينه كار و مطالعه كرده بود و كارش این بود كه حيوانات بيمار را به خانه اش 
مي برد و درمانشان مي كرد. وقتي اعتراض مرا دید عصباني شد و شروع كرد به فحاشي كردن. از او خواستم آرام باشد اما او فریاد 
مي كشيد كه توقف كنم تا حيوان را سوار ماشين كند. مي گفت ممكن است تلف شود و من همچنان مخالف بودم. مشاجره ما باال 
گرفت و او همچنان فریاد مي زد و به من فحش مي داد و براي اینكه او را آرام كنم دستانم را روي دهانش گذاشتم. آنقدر عصباني 

بودم كه اصال نمي دانم چقدر زمان برد اما وقتي به خودم آمدم، دیدم ساكت شده و نفس نمي كشد.
با جسد چه كردي؟

مثل دیوانه ها شده بودم. مدام صدایش مي زدم اما جوابي نمي شنيدم. نمي دانستم باید چه كار كنم. ترسيده بودم. یك دفعه به 
ذهنم رسيد به ویالي خودش بروم. راهي آنجا شدم و كف حياط ویال را كندم و جسد را در آنجا دفن كردم. بعد از آن به تهران 
برگشتم و از آن روز تا حاال به شــدت عذاب وجدان دارم و كابوس مي بينم. اما مي ترســيدم خودم را معرفي كنم. هنوز باورم 

نمي شود كه نسترن را كشته ام.

دعواي دختر جوان و مرد ويالساز بر سر درمان 

يك سگ زخمي با جنايت پايان يافت

 ميز و صندلي رستوران هاي خيابان فخار جمع آوري شد
روابط عمومي منطقه2 شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي در 
ستون با مردم روز 12مردادماه با عنوان »معضالت سنتي فروش هاي 
خيابان ســپهر واقع در شهرك غرب« پاســخ داده است به كافه ها و 
رســتوران هاي واقع در خيابان فخار مقدم اخطار كتبي داده شده و 
ضمنا در چندین نوبت ميز و صندلي هایی كه در پياده  رو قرار داشتند 
جمع آوري و به ناحيه منتقل شد ه اند. در مورد بستني فروش مذكور 
به اطالع مي رســاند هيچ گونه موانع فيزیكي در پياده رو نداشــته و 
تنها از مشــتري هاي زیادي برخوردار است كه گاهي در ساعات بين 
18تا20 جهت رسيدن نوبت و دریافت بســتني خود در پياده رو به 

صف مي ایستند.

پاييز آلوده در راه است
بنابراین در پایيز امسال نيز انتظار مي رود تعداد  ادامه از 

روزهاي آلوده در كشور افزایش پيدا كند. دليل صفحه اول
آن هم استقرار پرارتفاع در تراز ميانگين جو بيشتر از سال هاي معمول 
است كه منجر به پایداري بيشتر آب و هوا مي شود. در این شرایط بهتر 
است دستگاه هاي متولي در مقابله با آلودگي هوا مثل سازمان حفاظت 
محيط زیست، وزارت نفت و شــهرداري ها تمهيدات خاصي را براي 
جلوگيــري از آلودگي هوا داشــته باشــند و از همين حــاال به فكر 
سوخت هاي جایگزین به جاي مازوت و آالینده باشند. چون در فصول 
سرد سال مصرف انرژي بيشــتر و نياز به سوخت هاي فسيلي بيشتر 
مي شود. بنابراین كشور مجبور به اســتفاده از سوخت هاي آالینده 
مي شود. بهترین راه براي كاهش آلودگي هوا در پایيز آن است كه از 
همين حاال تمهيداتي اندیشــيده شــود كه در روزهاي سرد سال با 

افزایش پایداري جوي از سوخت هاي آالینده كمتر استفاده شود.

باال گرفتن اختالفات خانوادگي 4برادر با برادر 
ديگرشان باعث شد آنها يك فاجعه تمام عيار 
رقم بزنند و در اقدامي هولناك برادرشــان را 
همراه با همســر و دو فرزندش به رگبار گلوله 
ببندند و جان شــان را بگيرند. اما اين حادثه 

دلخراش چگونه اتفاق افتاد؟
به گزارش همشهري، ســاعت 2بامداد ديروز 
بود كه صداي تيراندازي در يكي از مناطق شهر 
اهواز آرامش آنجا را برهم زد. هنوز به درستي 

معلوم نبود تيراندازي به چــه دليل و در كجا 
اتفاق افتاده است. اما شــواهد نشان مي داد 
حادثه تلخي اتفاق افتاده اســت. دقايقي از 
شنيده شدن اين صدا مي گذشت كه نخستين 
گروه از مأموران خود را به محل حادثه رساندند. 
بازار شايعات داغ بود و مردمي كه در آن ساعت 
از بامداد، وحشت زده به خيابان ريخته بودند 
هركدام حرفي مي زدند، اما خبرها حاكي از آن 

بود كه اعضاي يك خانواده به قتل رسيده اند.

كشتار خانوادگي در اهواز
و فرزندانش قتل عام كرده انــد. آنطور كه از اختالف خانوادگي باعث شد 4برادر، برادر ديگرشان را همراه اعضاي خانواده اش قتل عام كنند

شواهد برمي آمد آنها قصد داشتند دختر ديگر 
اين خانواده را نيز به قتل برسانند و حتي به سوي 
او نيز شليك كرده بودند اما او مجروح شده و از 
اين قتل عام خانوادگي جان سالم به در برده بود.
در چنين شرايطي بود كه با دستور مقام قضايي 
پيكرهاي مقتوالن براي انجــام تحقيقات به 
پزشكي قانوني منتقل شد. كارآگاهان جنايي در 
شاخه هاي مختلف به ادامه تحقيقات پرداختند 
و تالش ها براي دستگيري عامالن جنايت آغاز 
شد. در همين حال ســرهنگ محسن دالوند، 
فرمانده انتظامي اهواز گفت: در بررســي هاي 
مأموران پليس مشخص شد چهار برادر پس از 
ورود به منزل برادر پنجم منزل وي را به رگبار 

بسته و دست به اين جنايت زده اند. وي درباره 
وضعيت مجروح اين حادثه گفت: فرد مجروح از 
ناحيه فك هدف اصابت گلوله قرار گرفته و پس 

از عمل جراحي  حالش مساعد است.
او درباره شناســايي و دستگيري عامالن اين 
جنايت گفت: از ابتداي اعالم مركز فوريت هاي 
پليس، شناســايي ضاربان به ســرعت در 
دســتوركار قرار گرفت و مأموران اطالعاتي 
پليس آگاهي، در حال رصد مخفيگاه متهمان و 
دستگيري آنها هستند كه باتوجه به حساسيت 
اجتماعي نســبت به درگيري هاي مسلحانه، 
دستگيري ضاربان به سرعت انجام خواهد شد. 
به گفته او اختالف خانوادگي علت اين حادثه 

بوده است.

دقايقي بعد مأموران وارد محل حادثه شدند 
كه يك منزل مســكوني بود. آنها در آنجا با 
پيكرهاي بي جان پدر، مادر و دو فرزند  خانواده 
مواجه شدند. آنهادختر ديگري را نيز كه بر اثر 
اصابت گلوله مجروح شده بود، ديدند. نخستين 
اقدام درخواست آمبوالنس براي نجات دختر 
مجروح بود. ماموران در ادامه به تحقيق درباره 
عامالن اين حادثه پرداختند. شــواهد نشان 
مي داد كه پدر خانواده از مدتي قبل با برادرانش 
دچار اختالف و كشمكش شده بود. با باال گرفتن 
همين اختالفات 4برادرش دقايقي قبل به طور 
مسلحانه وارد خانه اش شده و او را همراه  همسر 

 اسرار قتل 
حامي حيوانات

2مرد و یك زن مســلح با هجوم به یك طالفروشي 
در شهرستان نورآباد با شــليك گلوله یك نفر را به 
قتل رساندند، فرد دیگري را مجروح كردند و پس از 

سرقت مقدار زیادي طال از آنجا گریختند.
به گزارش همشهري، این سرقت مسلحانه شامگاه 
یكشنبه در طالفروشي روبه روي بانك ملي مركزي 
نورآباد در استان لرستان اتفاق افتاد. در آن ساعت از 
شب مغازه ها یكي یكي در حال تعطيل شدن بودند و 
صاحب طالفروشي نيز قصد داشت كم كم مغازه اش 
را تعطيل كند كه ناگهان یك خودروي پژو405 از 
راه رسيد و 3نفر شامل یك زن و 2مرد مسلح از آن 
پياده و وارد طالفروشي شــدند. آنها با تهدید قصد 
داشتند نقشه ســرقت جواهرات را عملي كنند اما 
چون طالفروش و همكارش حاضر به همكاري با آنها 
نشدند، افراد مسلح شروع به تيراندازي كردند. آنها در 
جریان این حادثه با شليك گلوله صاحب طالفروشي 
را به قتل رساندند و همكارش را مجروح كردند و در 
حالي  كه كيسه اي را پر از طال و جواهر كرده بودند، 

بالفاصله از آنجا گریختند.
سایر مغازه داران كه از صداي شليك گلوله وحشت 
كرده بودند از دور نظاره گر این ســرقت مسلحانه 
بودند و حتي بعضي از آنها توانستند از صحنه فرار 

ســارقان فيلمبرداري كنند. دقایقي بعد با حضور 
مأموران پليس تحقيقات در این باره آغاز شد. بررسي 
تصاویر به دست آمده از صحنه فرار متهمان نشان داد 
كه خودروي آنها بدون پالك است. در این شرایط 
مأموران براي شناسایي سارقان روي سایر شواهد 

به دست آمده تمركز كردند.
در همين حال سرهنگ منصوري، فرمانده انتظامي 
شهرســتان دلفان بــا تأیيد این حادثــه گفت: در 
این سرقت ســارقان اقدام به تيراندازي كردند كه 
متأســفانه یك نفر كشــته و یك نفر دیگر مجروح 
شد و مقداري طال نيز به سرقت رفت. وي ادامه داد: 
همكارانم بالفاصله در محل حاضر شدند و در بازرسي 
از صحنه به ســرنخ هایي دست یافتند و دستگيري 

سارقان در دستور كار قرار دارد.

سرقت خونين از طالفروشي
3سارق مسلح در جريان دستبرد مسلحانه به طالفروشي، جنايت آفريدند

صحنه فرار سارقان مسلح

مقتول
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قهرمانوسهفيلمايرانيدرآدانا

چهل وششمين جشــنواره بين المللي فيلم تورنتو در 
حالي آغاز به كار كرد كه شبح بيماري كووید- 1۹ دست 
از سر هيچ كدام از شهرهاي كانادا برنداشته و به خصوص 
در مورد پرجمعيت  ترین شهر كانادا، یعني تورنتو، همه 
نگران وضعيت شكننده كنترل ویروس كرونا هستند.

 به رغم وفور واكســن هنوز هســتند تعداد زیادي كه 
به برنامه واكسيناســيون روي خوش نشان نداده اند 
و تنهــا راه باقيمانده بــراي مقامات ایالتــي و فدرال 
ممنوع ســاختن ارائه همه خدمــات غيرضروري به 
واكسن نزده هاست. این محدودیت ها و گرفت وگيرها 
به جشنواره هم رسيده و هرچند كه دیگر مانند سال 
گذشته، دِر اكران هاي حضوري كاماًل تخته نشده اما 
از تعداد جلسات نمایش و گنجایش سالن هاي سينما 

به شدت كاسته شده است.
دیگــر از گرفتــن حضــوري بليت خبري نيســت 
و نشــان دادن كارت خبرنگاري دِر هر ســالني را باز 
نمي كند. دیگر باید از پيش و در زمان مقرر فيلم ها را 
انتخاب و با تلفن همراه جا ذخيره كرد اما به دليل همان 
محدودیت ها و فراواني مخاطب در چشــم بر هم زدني 
همه بليت ها گرفته مي شود. در چنين شرایطي شاید 
بهترین كار همان دلخوش ماندن به اكران آنالین است. 
هرچند هيچ چيز جاي خالي حال و هواي جشنواره را 
پر نمي كند و به خاطر سياســت هاي پخش كننده ها، 
بسياري از فيلم هاي كنجكاوي برانگيز جشنواره )مثال 
»قهرمان« اصغر فرهادي( به صورت آنالین نمایشــي 
ندارند اما دســت كم این قدر است كه سر آدم بي كاله 
نمي ماند و دســت خالي از این ضيافــت برنمي گردد. 
امسال قرار است چيزي نزدیك به 200فيلم از سراسر 
دنيــا به مــدت 10روز در تورنتو به نمایــش دربياید 
)مقایســه كنيد با آمار آخرین ســال پيــش از كرونا 
كه امكان تماشــاي بيش از 400فيلم فراهم بود(. از 
جسيكا چستين و بندیكت كامبربچ تقدیر خواهد شد 
و البته از آالنس اوبومســاوین، مستندساز، آهنگساز، 
فعال سياســي و اجتماعي، خواننده و شاعر كانادایي 
متعلق به قبيله آبناكي بوميان كانــادا و آمریكا، كه با 
توجه به رو شدن خبر كشف گور دسته جمعي كودكان 
بومي كانادا در ســال گذشــته، چنين بزرگداشتي 

قابل پيش بيني بود.

زنانوفيلماوليها
نگاه كلي به فهرست فيلم هاي بخش رسمي جشنواره 
خبــر از پایه ومایه گرفتن جریانــي مي دهد كه دیگر 
باید آن را مســير اصلي ســينماي جهان دانســت: 
افزایــش روزافــزون كارگردان هاي فيلــم اولي و باز 
افزایش چشمگير تعداد سينماگران زن در ميان آنها. 
فرضيه هایي هم براي چرایــي چنين اتفاقي مي توان 
پيش كشــيد؛ مثاًل اینكــه دیگر باوجــود اینترنت، 
شبكه هاي اجتماعي و نتفليكس و امثالهم،   تقریباً همه 
یك جور تربيت مي شوند و از یك خوراك ذهني تغذیه 
مي كننــد. درنتيجه این فضاي یكدســت و همگون، 
تعداد ایده هاي متفاوت و جذابي كــه اقبال و امكان 
ساخته شــدن پيدا مي كنند روزبه روز كمتر مي شود. 
هر فيلمســازي حداكثر براي دو فيلم بلند سوژه اي 
درخور پيدا مي كند و موفق به جذب سرمایه مي شود 
و بعد تمام. دیگر دوراني كه مي شد مثل هيچكاك  یا 
برگمان دهه ها در اوج بود و هميشه سرمایه و امكان در 
اختيار داشت مدت هاست به ســر آمده است. مارتين 

اسكورسيزي در مصاحبه اي بعد از فوت فدریكو فليني 
تعریف مي كند كه چطور فليني سال هاي آخر عمرش 
دربه در دنبال تهيه كننده مي گشت و هيچ كس در اروپا 
حاضر به سرمایه گذاري روی فيلم هاي او نبود. وقتي 
كار نابغه اي مانند فليني به اینجا برسد دیگر واي به حال 
كارگردان هاي امروزي. در ادامه همين فرضيه مي شود 
به  عنوان بندي آغازین فيلم ها توجه كرد كه چطور نام 
چندین و چند شركت به عنوان تهيه كننده پشت هم 
قطار مي شوند )انگار كه هر شركت گوشه اي از كار را 
گرفته تا فيلمي به ســرانجام برسد( و همين نشانه ای 
است از دشواري جذب سرمایه گذار و البته به دالیلي 
كه همه از آن كم وبيش  باخبرند، زنان فيلمساز بخت 
بلندتري براي نشستن روي صندلي كارگرداني دارند. 
در چنين وضعي جشــنواره بيش از هر زمان دیگري 
جایي اســت براي تجربه كردن و دل دادن به تماشاي 
فيلمي كه شاید بعد از جشنواره كمتر نامي از صاحب 

اثر به گوش برسد.
 این اوضاع تأثيرات دیگري هم البته داشته است: اول 
اینكه زمان فيلم ها عموماً از سه ساعت كمتر نيستند 
)حداقل فيلم هاي دو روز نخســت(. انــگار این تنها 
فرصت فيلمساز بوده و مي بایست تا حدي كه جا دارد 
حرف هایش را بزند. دوم اینكه ژانرهاي تثبيت شــده 
جاسنگين آرام آرام لباس نو به تن مي كنند و غالباً در 
شــكل تركيبي دوباره در دل سينماي هنري به ظاهر 
ضد ژانر جا خوش مي كنند. »قدرت ســگ« ساخته 
جين كمپيون تركيبي اســت از وســترن و ملودرام، 
»در مورینا«، ساخته آنتونتا آالنت كوشيمانوسكویچ 
مي توانيــم رگه هاي فيلم نــوآر را پيــدا كنيم كه با 
دســته بندي »بلوغ جوانان« تركيب  شــده، »جهش 
خون« به كارگرداني بلين توریه یر هارور است، »انتقام 
مال من است، بقيه نقد پرداخت مي كنند« آشكارا اداي 
دیني است ژانري به سينماي هنگ هنگ، داستان و... .

استقبال انتقادي از فيلم »تصویر بانو در آتش« جایگاه 
سازنده اش را در ميان نسل جدید فيلمسازان فرانسوي 
تثبيت كرد. تصویر بانو در آتش بيش از هر چيز اثري 
بود درباره دیدن و دیده شدن و درست به همين دليل 
ویژگي هاي سبكي و پرداخت بصري و نوع كارگرداني 
فيلم در تبيين نگاه زمانه بسيار مورد توجه قرار گرفت. 
سلين اسكياما در پنجمين ساخته اش با عنوان »مامان 
كوچولو« دوباره به دنياي كودكان بازگشته است با این 
تفاوت كه این بار نگاهي به دنياي بزرگساالن هم دارد. 
نلي هشت ساله مادربزرگش را از دست مي دهد و همراه 
با پدر و مــادر راهي خانه او مي شــود كه مي خواهند 
ماتََرك او را ساماني بدهند. رویارویي با مرگ و بازگشت 

دوباره به خانه زمان كودكي بــراي مادر نلي ناممكن 
است. پس انجام این كار را به نلي و پدرش مي سپارد. 
نلي در پرســه زدن هایش در اطراف خانه مادربزرگ 
با دختري همسن وســال خودش آشــنا مي شود كه 
عجيب به خودش شبيه اســت و از دل دوستي با او به 
نتيجه عجيبي مي رسد. اگر بخواهيم از فيلمي با صفت 
سهل و ممتنع در سينماي امروز جهان سراغي بگيریم 
مامان كوچولو بي شك نمونه درستي خواهد بود. فيلم 
همزمان درباره درك فقدان، كنارآمدن با مقوله مرگ، 
عزاداري، رابطه دختر و مادر و مفهوم خانواده اســت 
اما به همين قــدر اكتفا نمي كند و عمــل با آميختن 
مضمونش به چاشني رئاليسم جادویي به فيلمي غریب 
درباره تداخل خيال و واقعيت بدل، زیست در دنياي 
ذهني و تفسير بي غلط واقعيت زندگي هرروزه با كمك 
رؤیا مي شود. فيلم با ســكون و آرامش خود در ریتم و 
حركات موقر دوربين به تماشــاگر فرصت مي دهد تا 
شریك این دنيایش باشــد و از الیه هاي پرتعداد فيلم 

گذر كند.

اولينفيلمبلندآنتونتاآالنتكوشيمانوسكويچ
 در مورینــا، نخســتين فيلم بلنــد آنتونتــا آالنت 
كوشيمانوسكویچ، جوليا شانزده ســاله است و به نظر 
مي رسد هيچ چيز كم ندارد. زندگي در ویالیي زیبا با 
چشم اندازي بهشــتي در كرواسي، جایي كه هميشه 
در ساحلش مهماني به راه اســت و همه براي تفریح 
و خوشــگذراني به آنجا مي آیند. معلوم اســت وضع 
مالي بدي ندارند و پدرش در این فكر است تا با فروش 
بخشي از زمين هایش، در زاگرب آپارتماني دست وپا 
كند. اما این آرامش و شادي ظاهري خيلي زود به هم 
خواهد خورد. جوليا دارد بزرگ مي شــود و نخستين 
نشانه اش طغيان در برابر خواسته هاي پدري سلطه گر 
اســت. كبریتي هم كه به این انبار باروت زده مي شود 
ســفر چندروزه خریدار زمين اســت؛ مردي موفق و 
خوش تيپ و ثروتمند كه ســابق بر این شيفته مادر و 
اكنون دوست پدر جولياســت. برنده امسال دوربين 
طالیي جشنواره كن كه نام مارتين اسكورسيزي را هم 
به عنوان تهيه كننده اجرایي بر خود دارد به رغم ظاهر 
متفاوتش از درونمایه نوار بي بهره نيست: شخصيت هاي 
محدود، طرح و توطئه و اقدام به قتل و احضار گذشته 
به امروز. فيلم درعين حال یادآور این جمله نيز است 
كه »هيچ اســلحه اي خطرناك تــر از كودكي كه به 
بزرگسالي مي رسد نيســت«. جوليا در مسير رسيدن 
به دنياي پرتب وتاب بلوغ، فيگور پدِر ســلطه جو را به 
چالش مي كشد؛ وقتي قرار است براي سرگرم ساختن 
مهمانان شعري را كه سروده بخواند عامدانه بخشي از 
آن را كه به دریا التماس مي كنــد پدرش را صحيح و 
سالم به او بازگرداند حذف مي كند. تصاویر تكرارشونده 
شيرجه هاي او در دریا را مي توانيم تعبيري درنظر آوریم 
از فرار از واقعيت به جهان رؤیا یــا خيال پردازي هاي 
نوجوانانه )خشــكي در برابر آب(. جوليــا را كمتر در 
خشكي مي بينيم و حتي همان زمان ها هم با موهایي 
خيس تازه پا به ســاحل گذاشته اســت. با این وصف 
آخرین نماي فيلم و جایي كــه او در بيكراِن آبي دریا 
گم مي شــود و دوربين از او دورتــر و دورتر، معناي 

كنایه آميزتري پيدا مي كند.

گزارش اختصاصي از چهل وششمين جشنواره بين المللي فيلم تورنتو
صاصی

اخت

جشنوارهفيلماوليها

درخواستاصغرفرهاديبراينمايشقهرماندرايران
اصغرفرهاديبراياكرانفيلم»قهرمان«درايرانبهشوراي
پروانهنمايشسازمانســينماييدرخواستدادهاست.
احتماالدرهمينهفتهجلسهشورايپروانهنمايش
برايبازبينيفيلمتشــكيلخواهدشد.پيشتر
اعالمشدهبودكهبهاحتمالزيادزماناكران
»قهرمان«درايراننيمهپاييزوآبانماه
خواهدبود،تاپيشازشروعجشنواره
فجردرسينماهايايراننمايش

دادهشود.

بيستوهشتمينجشــنوارهبينالملليفيلم
»آدانا«دركشــورتركيهكــهازتاريخ۲۲تا
۲۸شهريور)۱3تا۱۹سپتامبر(برگزارميشود،
ميزبانيكفيلمبلندوســهفيلمكوتاهايراني
خواهدبود.فيلم»قهرمان«ساختهاصغرفرهادي
دربخشســينمايجهانوفيلمهايبلنداين
رويدادســينماييبهنمايشگذاشتهميشود.
اينفيلمامســالهمچنينبرندهجايزهويژه
هيأتداوراندرجشنوارهكنشدهوتاكنوندر
جشنوارههايفيلم»تلورايد«و»تورنتو«حضور
داشتهاست.دربخشرقابتيفيلمهايكوتاهنيز
»چپدست«بهنويسندگيوكارگردانينسرين
محمدپور،»زنگتفريح«بــهكارگردانينويد
نيكخواهآزادو»چرخش«ساختهمشيراسعدي،
بهنمايشگذاشتهخواهندشــد.اينفيلمهابا
آثاريازكشورهايتركيه،ژاپن،آمريكا،ايتاليا،
اسپانيا،هند،روسيهوكوزوو،برايكسبجايزه
حبابزرينجشنوارهآدانارقابتخواهندكرد.
هرســالبيشاز۷هزارفيلمسينمايي،كوتاه
وانيميشنبهجشــنوارهآداناارسالميشودو

فيلمسازاندرآنبهرقابتميپردازند.

در نشست خبري حجت االسالم محمد قمي، رئيس سازمان تبليغات اسالمي مطرح شد

با ارشاد اختالفی نداریم
روزگذشته،حجتاالسالممحمدقمي،رئيسسازمانتبليغاتاسالمي،درسومينسالانتصابشازسويرهبر
معظمانقالب،درسالنسورهحوزههنريبهپاسخگوييبهپرسشهاياصحابرسانهپرداخت.برخالفعرف
جلساتپرسشوپاسخمسئوالنباخبرنگارانكهمعموالمدتزمانزياديازوقتايننشستهابهارائهاعداد
وآمارازسويمسئوالنميگذرد،حجتاالسالمقميدرايننشستترجيحدادتاازدادنگزارشهايآماري
بپرهيزدودرعوض،شنوندهديدگاههايفعاالنرسانهايوجوابگويسؤاالتخبرنگارانباشدوبهصورتمصداقي

وملموسدرمقامپاسخگوييبرآيد.درادامهاهمسخنانرئيسسازمانتبليغاتاسالميآمدهاست.

   بانوان در ساحت هنر غيرقابل حذف هستند
حجتاالسالمقميدرپاسخبهسؤالهمشهريدرخصوصماجرايتعطيليرشتهتئاتردرهنرستانسورهودغدغهاهلي
فرهنگگفت:دانشگاهسورهمديريتشباهنرستانمتفاوتاست.اينسؤالرابايدازآقايدادمانهمبپرسيد.حتما
بانواندرساحتهنرعناصرمهموغيرقابلحذفهستند.زمانيكهيكمركزيايجادميشودبراياهدافومقاصدي
ايجادميشود.مجموعهمديريتيآنجابرايدورهايموقتبراياينكهبتواننددربارهوروديهايرشته،خدماتيكهمقاصد
بلندفرهنگيراتأمينكندبرايمدتيتعطيلكنندوبازسازيواحياكردهوبازوروديگرفتهميشودوروندحضورورشد
جريانانسانيرابعدازآندنبالميكنند.تأكيدميكنمدرعرصههنربانوانقابلحذفوصرفنظركردننيستندوموافق
اهدافانقالباسالميومديريتيهمنخواهدبود.تااينجااتفاقطبيعيافتادهواگرمتوجهشويماتفاقبيشتريافتاده
جايتدبيردارد.ويافزود:درخصوصفيلمهااگردردولتدرخصوصمراقبتوصيانتازفرهنگايرانيغفلتيشده
باشد،ورودپيداميكنيموايناتفاقبهصورتنادرافتادهاستوحتمامجموعهايكه۲00سينماداردقطبيدرجريانات
فرهنگياستوباهماهنگيهايالزمباالدستياينموضوعاتحلخواهدشد.اميدواريمدردورهاخيرحسبظواهر

كمتربهاينمواردمشكلزابربخوريم.

جوانمحوريدرگامدومانقالب

حجت االســالم محمد قمي صحبت هــاي خود را با 
خوشامدگویي به اصحاب رسانه و خبرنگاران آغاز كرد 
و گفت: سازمان تبليغات اسالمي داراي وظایف متنوع 
و متعددي اســت. به عنوان مثال در ایام محرم و صفر 
با بيش از ۹0هزار هيــأت مذهبي تعامل دارد و خوب 
است كه فعاليت ۹3هزار و ۹۵4هيأت تبليغ شود كه 
چه برنامه ها و دســته بندي هایي دارنــد. در گام دوم 
نهضت تبليغات اسالمي، ســازمان تبليغات با تالش 
و كوشــش فراوان به سمت و ســوي علمي تر شدن، 
مردمي و اجتماعي تر شدن و جوانانه تر شدن حركت 
مي كند. در گام دوم مي تــوان گفت قدري حركت ما 
جوان محور بوده اســت. ضمن احترام به زحماتي كه 
پيش از این در مجموعه ســازمان تبليغات و در دیگر 
دســتگاه هاي فرهنگي كشيده شــده، تلقي من این 
است كه مي شود این تمایزها و تفاوت ها را نشان داد. 
باید گفت مسئوليت هاي متعدد و متنوعي به سازمان 
تبليغات اسالمي سپرده شده و سعي ما یك حركت رو 

به جلو در گام دوم بوده است. 

پرهيزازموازيكاري

حجت االسالم قمي در پاسخ به نخستين سؤال درباره 
موازی كاري هاي نهاد هــای مختلف در عرصه فرهنگ 
كه به ضد تبليغ تبدیل مي شود گفت: ما دستگاه هاي 
فرهنگي متعددي داریم كه هر كدامشان به ضرورتي بجا 

تأسيس شده اند اما براي گام دوم انقالب ضروري است 
ساختار نهادهاي فرهنگي بازسازي شود و این ساختار 
فرهنگي بازسازي انقالبي مي خواهد. معاونت فرهنگي 
در همه دستگاه ها وجود دارد و من موافق این هستم كه 
براي تجميع توان ها و هم افزایي نهادهاي فرهنگي باید 
تالش كرد. رهبر معظم انقالب و شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي و وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمي هم 
در این خصــوص دغدغه مند و همگام و همســو فكر 
مي كنند كه وقت بازسازي و باز آرایي رسيده است. ما 
نيز سعي مي كنيم توان كارشناســي را افزایش دهيم 
و موازي كاري ها كم شــود و ما این هم  افزایي را شروع 

كردیم، منتها فرهنگ امر زمانبري است.

توجهبهپايگاههایاجتماعی

حجت االســالم قمي در ادامه دربــاره فعاليت هاي 
مختلــف زیرمجموعه هاي ســازمان تبليغات گفت: 
ما نسبت به مسائل آســيب هاي اجتماعي در حاشيه 
شهرها دغدغه داریم و پایگاه هاي فرهنگي اجتماعي 
ایجاد كردیم. مجموعه آموزش هایي كه فكر مي كنيم 
از مجموعه مردمي برنمي آید یا خودمان زمينه سازي 
كردیم یا زمينه را براي مــردم فراهم مي كنيم. اداره 
كردن دانشگاه سوره، خبرگزاري مهر، مجموعه تبيان، 
انتشــارات اميركبير، مجموعه مدارس صدرا، حوزه 
هنري، پژوهشكده باقرالعلوم، مجموعه سرچشمه و 
مجموعه  هاي متعددي كه باید قدرتمند اداره شوند 
و اثرگذار باشند. از باب مثال انتشارات اميركبير آثار 
توليدي پرفروش و پر مخاطبي داشت كه دو برابر شده 

اســت. آثار توليدي مجموعه چاپ و نشر بين الملل 
وابسته به ســازمان چهار برابر شــد. مجموعه كتاب 
شــهر به عنوان   درگاه هاي عرضــه كتاب به خصوص 
در شــهرهایي كه اميد ما این اســت كه در دسترس 
قرار دادن كتاب و محصوالت فرهنگي سرانه مصرف 
جامعه را باال ببرد بيش از دو برابر شــده است؛ تعداد 
فروشگاه هاي ما و شاید حدود سه و نيم برابر ظرفيت 
 این اماكن فرهنگي بيشــتر شده اســت. هركدام از

این موارد جاي گزارش دادن دارد.

گردشگري؛فرصتيبرايتبليغاسالم

حجت االســالم قمي درباره برنامه سازمان تبليغات 
اسالمي در بحث گردشگري نيز گفت: یكي از راه هاي 
تبليغ اســالم ناب اســتفاده از فرصت گردشــگري 
علي الخصوص گردشــگري مذهبي اســت كه باید 
تقویت شود. با وزیر سابق ميراث فرهنگي و گردشگري 
در این خصوص گفت وگو كرده بودیم اما متأســفانه 
شرایط گردشــگري به خاطر كرونا كمي سخت شده 
بود و نتوانستيم به همكاري خوبي برسيم. گردشگري 
جزئي از زندگي اســت و ما غيراز گردشگري مذهبي 
به گردشگري در حوزه اماكن تاریخي نيز توجه ویژه 
داریم. هم اكنون 2جلســه كوتاه با وزیر جدید ميراث 
فرهنگي و گردشگري داشتم كه اميدوارم نتيجه بخش 
باشد. همچنين در این خصوص باید گفت بخشي از 
سازمان تبليغات اسالمي اردوداري را دنبال مي كرد 
كه ممانعت هاي ستاد مبارزه با كرونا باعث كم شدن 

فعاليت هاي این بخش شد.

ترغيببهفرزندآوري

حجت االسالم قمي در پاسخ به ســؤالي درباره برنامه 
سازمان تبليغات براي توجه به محوریت خانواده براي 
حل مشكالت جامعه گفت: رسانه ملي یكي از مهم ترین 
ابزارهاي ترویج خوبي ها در جامعه است. از این جهت 
ما همكاري وسيعي با رســانه ملي داریم. تعداد زیادي 
برنامه ازجمله برنامه »مامانها« با همكاري ســازمان 
تبليغات اســالمي با رســانه ملي روي آنتن تلویزیون 
مي رود. به نظر مي رسد این برنامه ها موفق عمل كرده و 
كارنامه قابل دفاعي دارند. به طور طبيعي وقتي خانواده 
در اولویت باشــد، نقش زنان و مراقبت از كودكان نيز 
برجسته مي شود. بحث دیگري كه باید مورد توجه قرار 
بگيرد، مسئله فرزندآوري است. در خانواده تك فرزند 
مشكالت تربيتي، فرهنگي و اجتماعي فراوان تر است. 
بنابراین وظيفه ما این است كه در راستاي فرزندآوري 
بيشتر و خانواده هاي پررونق تر برنامه سازي  كنيم و در 

این مسير گام برداریم.

انيميشنياسينمامتعلقبهقشرخاصينيست

رئيس سازمان تبليغات اســالمي در پاسخ به سؤال 
دیگري درباره تعلــق محصوالت فرهنگي به قشــر 
خاصي   تصریح كرد: وقتي ما كار انيميشن یا سينمایي 
مي سازیم، نمي گویيم فقط كساني كه مسجد رفتند 
آن را مشاهده كردند. یك فيلم مي تواند آنقدر جذاب 
باشد كه بســياري آن را با ابزارهاي متعدد و متفاوت 
تبليغ كنند و اقشار مختلفي از جامعه و جوانان را در 
بربگيرد. از باب مثال برخي از اپليكيشن هاي كاربردي 
وجود دارد كه به درد اقشار مختلف جامعه مي خورد یا 
كتاب هایي همچون كتاب اميركبير كه در سوره مهر 
نوشته مي شــود، پرتيراژترین و پرفروش ترین اثر در 

نمایشگاه سال گذشته بوده است..

همكاريباوزارتفرهنگوحوزههنري

حجت االسالم قمي در پاسخ به سؤالي درباره اختالف 
ســازمان تبليغات با حوزه هنــري و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي گفت: ســازمان تبليغات همكاري 
فشــرده اي با حوزه هنري دارد و با وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي هم ارتباط داریم، حتي به خدمت جناب 
آقاي اســماعيلي وزیر محترم هم رسيدیم و تبریك 
گفتيم و هيچ اختالفي با این دو نداریم و تأكيدمان بر 

هم افزایي فعاليت هاست.
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كيوسك

با گذشت 3ســال از اعتراضات 
سراســري اروپایي هــا عليــه گزارش

سياست هاي نژادپرستانه دونالد 
ترامپ در ســاخت دیوار مرزي، حاال منطقه 
اتحادیه اروپا خود به قلعه اي محصور در ميان 
دیوارها، ســيم  خاردار و تكنولوژي هاي مدرن 
امنيتي براي مقابله با پناهجویان تبدیل شده 

است.
سياســتمداران اروپایي كه زماني از اقدامات 
محدود مجارســتان بــراي مقابله بــا ورود 
پناهجویان ســوریه انتقــاد مي كردند، حاال 
مشــغول تصویب قوانين و تامين بودجه براي 
ساخت فوري دیوارهاي مرزي و جلوگيري از 
ورود موج جدید پناهجویان افغان به كشورهاي 
خود هســتند. به عبارت دیگر لحن و موضع 
اروپا در مســئله پناهجویان، بيش از هر زمان 
به مواضع ترامپ نزدیك شــده است؛ مردي 
كه تا پایان ریاســت جمهوري اش نتوانســت 
پروژه دیــوار مرزي مكزیــك را تكميل كند. 
روزنامه العربي الجدید در این باره مي نویسد: 
خروج ناگهاني آمریكا از افغانستان، اعتقادات 
گروه هاي راست افراطي اروپا عليه پناهجویان 
را وارد بطن جامعه كشــورهاي اروپایي كرده 
است؛ به گونه اي كه وزراي خارجه اتحادیه براي 
نخستين بار در نشست اخير بروكسل، با ادبياتي 
بي ســابقه همچون ترامپ درباره پناهجویان 
و تهدیدهاي امنيتي-اقتصادي آنان ســخن 
گفتند. بر اســاس گزارش هاي موجود، روزانه 
300آواره افغانستاني از طریق مرز ایران وارد 
تركيه شــده و خواهان عبور از این كشــور به 
سوي اروپا هســتند. این موج گسترده جایي 
براي تعارف هاي حقوق بشري اروپایي ها باقي 

نگذاشته است.
وزیر خارجه لوكزامبورگ، روز شنبه و پيش از 
برگزاري نشست بروكســل پيشنهاد داده بود 
اتحادیه اروپا به طور مشخص از 40 الي 50هزار 
پناهجوي افغان ميزباني كند. انتظار مي رفت 
چنين پيشــنهاد حداقلي، با توجه به سيطره 
احزاب چــپ و ميانه بر دولت هــاي اتحادیه 
اروپا مورد اســتقبال وزراي حاضر در نشست 
بروكســل قرار بگيرد. اما با گذشت 24ساعت 
روشن شد ارزش هاي سياسي-حقوق بشري 
این احــزاب، توانایي چنداني بــراي مقابله با 
واقعيت هاي اقتصادي نــدارد؛ به گونه اي كه 
اكثریت وزراي اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با 
پيشنهاد لوكزامبورگ از طرح مورد نظر رهبران 
اتریش و مجارستان حمایت كردند؛ »آوارگان 

وارد اروپا نشوند!« 
در این ميان حتي آلمان كه پيشگام استقبال 
از پناهجویان سوریه در ســال2015 بود نيز 
موضع منفي نسبت به پيشنهاد لوكزامبورگ 
اتحاذ كرده است. هورست زیهوفر، وزیر كشور 
آلمان روز گذشته در این باره گفت: نمي توان با 
چشم بستن روي مشكالت داخلي اتحادیه اروپا 
به سادگي از چنين پيشنهادهایي سخن گفت؛ 
آن هم در حالي  كه اطمينــان از ابعاد امنيتي 
ورود هزاران آواره افغان به داخل كشــورهاي 

اروپایي، امري ضروري است.

ديواركشيهاآغازميشود
همزمان با هشدارهاي مقامات سياسي نسبت 
به پيامدهاي ورود گسترده پناهجویان افغان به 
اروپا، برنامه هاي عملي دولت هاي اتحادیه براي 
جلوگيري از این مسئله نيز به تدریج آغاز شده؛ 
برنامه هایي كه حول محور دیواركشي و تشدید 
نظارت هاي امنيتي بر مرزها تعریف مي شود. 
در این زمينه یونان بودجه قابل توجهي براي 
تكميل فاز اول ســاخت دیوار مــرزي خود با 
تركيه به طول 40كيلومتر و ارتفاع 4متر را از 
صندوق مالي اتحادیه اروپا دریافت كرده است؛ 
دیواري با سيســتم امنيتي پيشرفته، صدها 
دوربين، رادارهاي حرارتي و حتي یك سيستم 
پهپادي براي نظارت هاي تكميلي. این برنامه 
قرار است در درازمدت با تكميل تمامي فازهاي 
عمراني، حركت زميني از تركيه به سوي یونان 

و متعاقبا اروپا را غيرممكن كند.
از سوي دیگر دولت اسپانيا همزمان با ساخت 
دو دیوار مرزي در استان هاي جنوبي، بودجه 
نيروي دریایــي خود براي مقابلــه با حركت 
آوارگان از مرزهاي آبي را افزایش داده اســت. 
عالوه بر این، نيروي دریایي ایتاليا با همكاري 
گارد ســاحلي اتحادیه اروپا در حال طراحي 

برنامه اي جامع براي مقابله بــا هرگونه ورود 
پناهجویان به مرزهــاي جنوبي اروپا از طریق 
مدیترانه است. نشانه هاي این سياست در دیگر 
نقاط اروپا ازجمله برنامه دیوار 150كيلومتري 
در مرز شرقي لهستان، مرزهاي نروژ و استوني 
با روســيه، اتریش با اســلووني، مجارستان با 
صربستان، كرواسي و یونان با مقدونيه و حتي 
انگليس و فرانســه نمایان است. به این ترتيب 
مي توان گفت اروپایي كه هویت سياسي خود 
را با فروپاشي دیوار برلين به دست آورده بود، 
حاال با گذشت 3دهه بار دیگر به پشت دیوارها 
بازمي گردد؛ اگرچه این بار براي در امان ماندن 

از موج گسترده آوارگان و پناهجویان.
مؤسسه حقوق بشــري »اطالعات مهاجران 
بين المللي« با اشاره به این رویكرد در گزارش 
اخير خود مي نویسد: اروپا با گذشت 3دهه از 
كنار گذاشتن دیوارها، موانع مرزي و برقراري 
روادید شنگن، حاال شبيه به قلعه اي محصور 
در صدها مانع و خندق شــده است. اتحادیه 
اروپا حتي به این اندازه هــم راضي نمانده و با 
تخصيص بودجه هاي چندده ميليارد دالري 
از تركيه مي خواهد سياســت مشابهي را براي 
پيشــگيري از حركت پناهجویان به ســمت 
مرزهاي خود اتخاذ كند؛ سياستي كه ازجمله 
نتایج آن احداث 2دیوار جدید توسط تركيه در 

مرزهاي ایران و سوریه است.

آياسياستهاياروپاكارآمدبودهاست؟
نگاهي به واقعيت هاي ميداني نشان مي دهد 
پاســخ این ســؤال حتي ظــرف همين چند 
سال محدود نيز مثبت اســت؛ چراكه تعداد 
پرونده هاي اخذ پناهندگي از كشورهاي مرزي 
اروپا در ســال هاي اخير به طرز چشمگيري 
كاهش یافته است. براساس گزارش مؤسسه 
اطالعات مهاجــران بين المللي، ایــن رقم از 
100هزار پرونده در ســال2016 به كمتر از 
60هزار پرونده در ســال2021 كاهش یافته؛ 
آن هم در حالي  كه بخش مهمي از برنامه هاي 
دیواركشي و اعمال محدودیت هاي مرزي هنوز 

اجرایي نشده است.
عالوه بر حوزه زميني، مسيرهاي دریایي حركت 
آوارگان به  ســوي اروپــا از مدیترانه گرفته تا 
دریاي اژه نيز عمال مسدود شده و دیگر همچون 
گذشته هموار نيســت. بر این اساس مي توان 
گفت ظرف 10ســال آینده در ســایه اجراي 
برنامه هاي پرهزینه اتحادیه اروپا براي تقویت 
مرزها، پناهنده شدن آوارگان در این كشورها 
تقریبا به فرایندي غيرممكن تبدیل مي شود. 
براي درك ميزان جدیت اروپــا در این حوزه 
كافي است بدانيم بودجه برنامه تقویت مرزي 
اتحادیه از 60ميليون یورو در ســال2015 به 
500ميليون یورو در سال جاري افزایش یافته 
است. عالوه بر این، صندوق مالي اتحادیه اروپا 
طي 5سال گذشــته بيش از 6ميليارد یورو به 
تركيه براي جلوگيري از حركت آوارگان كمك 
كرده اســت. اروپا قصد دارد مانع تكرار بحران 

پناهجویان سال2015 شود.

اتحادیه اروپا بر خالف مواضع حقوق بشري خود، برنامه جامعي را براي تشدید نظارت هاي مرزي و 
ممانعت از ورود پناهجویان افغان در دستور كار قرار داده است

ديوار بلند اروپا؛ سد راه پناهجويان افغان
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جهان نما

1/2ميليارددوزواكسناضافي
رويدستجهان

بسياري از كشــورهاي ثروتمند كه پيشــگام خرید واكسن در 
سطح جهان به شمار مي رفتند به تدریج با پدیده اي تحت عنوان 
»واكسن هاي اضافي« روبه رو شده اند چرا كه روند واكسيناسيون 
در این كشورها بسيار سریع پيش رفته و حاال تعداد قابل توجهي 
واكسن  مازاد نياز داخلي و یا به عبارت صریح تر، واكسن بالاستفاده 

روي دست آنها مانده است.
اما در ســوي دیگر این تصویر، تعداد باالیي از كشــورهاي فقير 
جهان وجود دارنــد كه تا كنون حتــي به حداقل نيــاز داخلي 
خود براي واكسيناسيون هم دســت پيدا نكرده اند. این دوگانه 
حاصل از بي عدالتي در جهان به مرور زمان تشدید شده و توجه 
بسياري از رســانه ها و نهادهاي بين المللي را به خود جلب كرده 
است؛ نهادهایي كه با جدیت از كشــورهاي ثروتمند پيشگام در 
واكسيناسيون مي خواهند دست كم بخشي از مازاد نياز درماني 
خود را در اختيار كشورهاي ضعيف تر قرار داده و به این ترتيب به 

مبارزه جهاني عليه ویروس كرونا كمك كنند.
 براساس گزارشــي كه اخيرا در پایگاه اینترنتي بلومبرگ منتشر 
شده، ميزان واكسن هاي اضافي در كشورهاي ثروتمند جهان تا 
پایان سال ميالدي جاري به بيش از 1ميليارد و 200ميليون دوز 
خواهد رسيد. در این گزارش آمده است: آمریكا، انگليس و دیگر 
قدرت هاي اروپایي با وجود واكسيناسيون 80درصد از شهروندان 
باالي 12ســال و همچنين آغاز تدریجي برنامه تزریق دوز سوم، 
باز هم تعداد بسيار زیادي واكسن هاي اضافي در اختيار خواهند 
داشت. برخي از این كشورها نظير آمریكا تا كنون صادرات رایگان 
واكسن هاي اضافي به كشورهاي فقير و آسيب پذیر را آغاز كرده اند 
اما آمار و ارقام این صادرات، نسبت به نيازهاي موجود و همچنين 
ذخایر درماني آمریكا بسيار ناچيز است. در عين حال، كشورهاي 
اروپایي حتي به همين اندازه از صادرات واكســن هاي مازاد خود 
نيز رضایت نداده و فعال تمركزشــان را بر تامين قطعي دوز سوم 
براي شــهروندان معطوف كرده انــد؛ دوزي تقویتي كه مي تواند 
نقش مهمي در مقابله با سویه هاي جدید ویروس كرونا همچون 

دلتا ایفا كند.

پيش از این ســازمان بهداشــت جهاني اعالم كرده بود برنامه 
جامعي را به منظور تامين حدود 2ميليارد دوز واكسن كرونا براي 
كشورهاي فقير طراحي كرده است. براساس توافق صورت گرفته 
بخش قابل توجهي از هزینه خرید این واكســن ها باید توسط 
كشورهاي »گروه 7« تامين شود. اما با وجود آنكه 90درصد از 
این برنامه باید تا ابتداي ســال ميالدي 2022اجرا شده باشد، 
تا كنون كمتر از 15درصد از واكســن هاي مورد نظر در اختيار 
كشورهاي فقير و عمدتا آفریقایي قرار گرفته است. بلومبرگ در 
این باره گزارش مي دهد: براساس ارزیابي هاي سازمان بهداشت 
جهاني، مجموعه نياز بين المللي با توليد 11ميليارد دوز واكسن 
كرونا تا پایان سال 2021تامين خواهد شد؛ این در حالي است 
كه مجموعه توليدات جهاني با احتساب واكسن هاي چيني بيش 
از 12ميليارد دوز است. اگرچه آمار و اطالعات دقيقي از ميزان 
ذخایر واكسن  در كشورهاي مختلف جهان در دسترس نيست 
اما بلومبرگ ادعا مي كند آمریكا و كشورهاي قدرتمند اروپایي 
هم اكنون حدود 500ميليون دوز واكسن اضافي در اختيار دارند؛ 
رقمي كه 45درصد از آن را واكسن فایزر- بيونتيك و نزدیك به 

15درصد آن را هم واكسن مدرنا تشكيل مي دهد.
بســياري از كشــورهاي فقير و یا كم درآمد جهان براي تامين 
نيازهاي واكســني خود به برنامــه »كوواكس« چشــم اميد 
دوخته اند؛ برنامه اي كه از سوي سازمان بهداشت جهاني براي 
تضمين دسترسي عادالنه تمامي كشورها به واكسن طراحي شده 
بود. اما واقعيت نشان مي دهد كوواكس با گذر زمان از بسياري 
از اهداف تعيين شــده خود جامانده اســت. تدروس آدهانوم، 
مدیركل سازمان بهداشت جهاني با اشاره به این مسئله مي گوید: 
بهتر است فرایند تزریق دوزهاي سوم تا پيش از توزیع گسترده 
واكســن در كشــورهاي كم درآمد جهان متوقف شــود. البته 
انتقادات در این زمينه محدود به سازمان بهداشت جهاني نمانده 
و بخش قابل توجهي از رسانه هاي معتبر را هم دربرگرفته است. 
براي مثال روزنامه واشنگتن پســت هفته گذشته در سرمقاله 
خود، طرح تزریق دوز سوم، با توجه به شرایط كرونا در كشورهاي 
جهان سوم و فقير را »تصميم غيراخالقي« توصيف كرده بود. با 
این حال روشن نيست فشارهاي رواني از سوي سازمان بهداشت 
جهاني و یا رسانه ها تا چه حد در تغيير برنامه دولت هاي بزرگ 

مؤثر باشد.
اگرچه گزارش هاي رسانه اي نشان مي دهد نظریه تزریق دوز سوم 
واكسن كرونا قطعي و كامال مورد تأیيد است اما این برنامه حتي 
در داخل آمریكا، از سوي برخي نهادهاي علمي این كشور نظير 
سازمان غذا و دارو و یا مركز مقابله با بيماري هاي واگيردار مورد 
شك و تردید قرار گرفته است. براي مثال سازمان غذا و داروي 
آمریكا به رغم تصميم جوبایدن براي آغاز فرایند تزریق دوز سوم 
اعالم كرده داده هــاي علمي متقني در تأیيــد »ضرورت« دوز 
سوم به اندازه كافي در دســترس نيست. از سوي دیگر بسياري 
از مؤسسات درماني-بهداشتي در اروپا نيز تزریق دوز سوم را با 
توجه به كارآمدي كنوني واكســن كرونا غيرضروري به شمار 

آورده اند.
هفته گذشته روســاي ســابق كميته مقابله جهاني با ویروس 
كرونا در نامه اي علني خطاب به افكار عمومي نوشتند: بسياري 
از كشــورهاي غربي نزدیك بــه دوبرابر نيازهــاي خود براي 
واكسيناسيون مردمي خرید داشته اند. حاال با رفع نيازهاي فوري 
و عدم تأیيد ضرورت دوز سوم، زمان آن رسيده كه با كشورهاي 
فقيرتر جهان همراهي كنيم؛ كشورهایي كه برخي از آنها حتي 

كادر درماني خود را هم تا كنون واكسينه نكرده اند.

عراقيهاازشــهرهايمختلف
پيادهروياربعينرابهســمت
كربالآغازكردهاند.طبقرسمي
ديرينه،برخیازاهلتســنن،
مسيحيانوايزدیهانيزدراين

مراسمشركتمیكنند.
عكسها:AFP،مسيربصرهبهكربال

آن ايدالگو؛  در روياي ورساي 
آنايدالگوشــهردارسوسياليســتپاريس،نامزديخودبراي
رياستجمهوريسالآيندهفرانسهرااعالمكردهووعدهدادهاست

شكافايجادشدهدركشورشراازبينببرد.
بهگزارشگاردين،شهردار62سالهپاريسگفتهاستكهبهعنوان
زنيازطبقهكارگروكسيكهريشههايمهاجرتيدارد،تالشخواهد
كردتاخشموشكافاجتماعيدرفرانسهرامهاركندوطبقههاي

كمدرآمدراباچپهاآشتيدهد.
اودركنفرانــسخبرياعالمنامزدياشدرروئــندرنرمانديبه
خبرنگارانگفتهاست:»مدلحكمرانيجمهوريدرمقابلچشمان
مادرحالازهمپاشيدناست.«اودربارهنابرابريهشداردادهوگفته
است:»منميخواهمتماميكودكاندرفرانسههمانفرصتهاييرا

داشتهباشندكهمنداشتم.«
ايدالگو،نخستينشهردارزنپاريساستوبهخاطركاهشتعداد
خودروهادرشهر،افزايشتعدادخطوطدوچرخهوهمينطورسبز
كردنپاريسمشهوراســت.اينخدماتباعثشدهتااودرميان
رأيدهندگانعظيمحومهشهرمحبوبيتزياديپيداكند.بااينحال

اينسياستهاالبيخودروسازانرابهشدتعصبانيكردهاست.
اووظيفهســختيپيــشرودارد.حزبسوسياليســتاززمان
رياستجمهورييكدورهايفرانســوااوالندروزهايسختيرا
سپريميكند.اوالندچناننامحبوببودكهخودشبرايدوردوم
نامزدنشــد.رأيدهندگانطبقهكارگرحزبراترككردهاند.اين
حزبدرانتخاباتسال2017تنها6درصدرأيآوردوبسياريگمان
ميبردندحياتآنديگرامكانپذيرنيستوبهتراستمنحلشود.
ايدالگوكهازحمايتنسلجديديازشهردارانسوسياليستكه
ميخواهندحزبرااحياكنندبرخورداراست،كارزارخودراحول
محورايده»غلبهبرتبعيض«برنامهريزيكردهتابهاينشكلدوباره

ازحمايترأيدهندگانبرخوردارشود.
اوبهورودخودبهفرانسهبهعنوانيكمهاجراسپانياييازآندلس
اشارهكردهوگفتهاست:»منآزاديخودرابهمدرسهمديونهستم.
اينجادربندرروئنبهپدرمفكرميكنمكــهدرباراندازكاديزكار

ميكردوهمينطورمادرمكهيكخياطبود.«
خانوادهپدريايدالگووقتيكهاو2سالهبودهازاسپانيابهفرانسه
آمد.اينخانوادهجمهوريخواهوازمخالفانژنرالفرانكوديكتاتور

اسپانيابود.
ايدالگووقتيكه14سالهبودمليتفرانسويرابهاسپانياييترجيح
دادوگفتهاســتكهگواهيتابعيتفرانسوياشرابهعنواننقطه

اتصالشبافرانسهحفظكردهاست.
اودرسال2003تابعيتاسپانياييراهمقبولكردوحاالفرانسوي-
اسپانيايياست.ايدالگودرسال1982بهعنواننخستينزنتوانست
ازامتحانبسيارسختبازرسيكارسربلندبيرونبيايدوسالها
ازحقوقكارگراندربرابركارفرمايــاندفاعميكرد.اودرانتهاي
دهه90دروزارتكاردولتژاكشــيراكمشغولبهكارشد.اودر
اينسالهامتخصصسياستگذاريشــدودرابتدايقرنجديد،
بهامورپاريسعالقهمندشــد.برتراندالنوئه،نخستينشهردار
سوسياليستپاريسازدورانكموناينشهردرسال1871،درسال
2001ايدالگورابهعنوانقائممقامخودانتخابكرد.اوبردرختكاري
درشهرنظارتكردواهدافســبزدالنوئهرابرايافزايشكيفيت
زندگيشهريپيشبرد.ســالبعدكهدالنوئهتوسطيكديوانه
چاقوخورد،ايدالگوبرايچندماهمسئوليتشهررابهعهدهگرفت.
اينتجربهكمككردتاايدالگوبرايخوداعتبارزياديكسبكند.
درسال2004اودرشورايايلدوفرانس،منطقهايكهپاريسهمدر
آناست،انتخابشد.درسال2012كهدالنوئهگفتازسمتخود
كنارهگيريخواهدكرد،ايدالگونامزدياشرابرايشهرداريدر
سال2014اعالمكرد.اوهمچونيكسياستورزكاركشته،رقبارا
درانتخاباتدرونحزبيبهمتحدانخودتبديلكرد.انتخاباتدر
سال2014بهدوردومكشيدوايدالگوباكمكحزبسبز،برندهشد.
ايدالگواقداماتيچشمگيردرشهرداريداشت؛ازجملهاينكهكرانه
راسترودخانهسنراكهبزرگراهمعروفيبودبستتامردمبهساحل
رودخانهدسترسيداشتهباشند.اوآشكاراگفتهاستكهخواستار
پايانمالكيتخصوصيخودرواســتچونازنظرشخودروهاي
شخصيمسئولهوايســميوتغييراتاقليميهستند.اينايده
مالكانخودروراخشــمگينكرد،اماايدالگوبهخوبيميداندكه
بيشترســاكنانپاريسوحومهآن،خودروندارند.اودرسالها
فعاليتخوددرعرصههايمختلفنشــاندادهكههميشهسمت
اكثريتمحروماستوحاالاميدواراســتهمينپايگاهراي،ازاو

حمايتكنند.
اودرسخنرانياعالمنامزديخودبهامانوئلمكرون،رئيسجمهور
ميانهرويفرانسهكهقراراســتدرماهآوريلبرايانتخابمجدد
درانتخاباتشركتكند،اشــارهنكردهاست.مكرونازنظرمردم
رئيسجمهورقابلياســت،اماهيچارتباطيبامردمعاديفرانسه
ندارد.ايدالگودرسخنرانيخودگفتهاستكهميخواهدبهتكبر،
غرورونگاهازبااليكسانيكهازمردمعاديچيزينميدانندولي
برايآنهاتصميمميگيرندوباعثخشموشورشميشوندخاتمه

بدهد.
ايدالگوميخواهدفرانسهرادوبارهصنعتيكند،كارخانههاراازخارج
دوبارهبهفرانسهبرگرداند،اقتصادكمكربنيرابركشورحاكمكندو
حقوقهاراافزايشبدهد.اودرپاريسبهخوبيشناختهشدهاست؛
بااينحالدر2ماهگذشتهدرسراسركشورسفركردهتابامردمآشنا

شودوايدههايخودرابهآنهامنتقلكند.
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   نظامي گري در مرزهاي اروپا
اگرچهمواضععلنيدولتهاياروپاييصرفا
بيانگرساختموانعمرزياستامانشانههاي
متعدديمبنيبرتمركزاينكشــورهابر
افرايشبعدنظاميدرحــوزهامنيتمرزي
وجوددارد؛مســئلهايكهپسازفروپاشي
ديواربرلينوآغازسياست»مرزهايآزاد«به
فراموشيسپردهشدهبود.مؤسسهاطالعات
مهاجراندراينبارهمينويسد:اتحاديهاروپا
عالوهبرتقويتناوگاندرياييباتجهيزات
نظاميپيشــرفته،بناداردتاســال2027
تعدادمرزبانانخودراتابيشاز10هزارنفر
افزايشدهد.همزمانبااينتحوالت،تأكيد
بركليدواژه»تروريسم«درادبياتمقامات
اروپاييهنگامموضعگيريدربارهپناهجويان
وآوارگانبهطرزمعنــاداريروبهافزايش
اســت.برايمثاليانزيانشا،نخستوزير
اسلوونيپسازپاياننشستبروكسلدرروز
يكشنبهگفت:پروندهافغانستانبهروشهاي
گوناگونيميتواندبراروپاتأثيرداشتهباشد؛
ازجملهسرازيرشدنموجآوارگانكهاحتماال
باافزايشتهديدهايتروريستيوجنايتهاي
سازمانيافتههمراهخواهدبود.جالبآنكه
دراينقبيلموضعگيريهــاديگرتفاوت
چندانيميانسياستمدارانراست،چپو
ياميانهديدهنميشــود.فدريكاموگريني،
مسئولوقتسياستخارجياتحاديهاروپا
سال2017درانتقادبهسياستهايترامپ
گفتهبود:باساختنديوارهادرنهايتخود
رازندانيخواهيمكرد.اروپاتاريخدرخشاني
درنابوديديوارهاوساختنپلهادارد.اكنون
بانگاهيبهمواضعبخــشعمدهرهبرانو
سياستمداراناروپاييميتوانگفتفصل

جديديدرتاريخاينقارهآغازشدهاست.

آغاز پياده روي 
اربعين در عراق
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اين روزها با توجه به اوضاع  افغانســتان، بســياری از فاطمه عباسی
مردمان اين ديار، راهی كشورهای ديگری از جمله ايران 
شده اند تا از ناماليمات احتمالی در امان بمانند. يكی از 
مشــكالتی كه مهاجران افغان در ايران بــا آن روبه رو 
هستند، محروميت از پوشش بيمه برای خدمات بهداشت 
و درمان و نداشتن توان مالی برای پرداخت هزينه های 
بيمارســتانی آن هم در اين روزهای كرونايی است. به 
همين دليل، تعدادی از پزشكان خير ايرانی دور هم جمع 
شــده اند و قرار است به قشــر مهاجر، خدمات پزشكی 
رايگان ارائه كنند. اين پزشكان بانی راه اندازی درمانگاهی 

ويژه اتباع افغانستان در بيمارستان ياس تهران شده اند 
كه در اين درمانگاه از مهاجران، هزينه ای برای معاينه و  
ويزيت و همچنين هزينه عمــل   دريافت نمی كنند. در 
واقــع در مجتمع بيمارســتانی ياس تهــران روزهای 
سه شنبه و چهارشــنبه هر هفته، خدمات رايگانی برای 
اتباع افغانستانی بدون مدرك و اتباعی كه كارت آمايش 
يا پاسپورت داشته باشند  ارائه می شود. در حال حاضر هم 
در بخش های عفونی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی كليه 
و طب ورزشی، خدمات درمانی به اين افراد داده می شود. 
اين نخستين پايگاهی اســت كه برای اتباع افغانستانی 
راه اندازی شده و بازخورد مناسبی هم بين پزشكان كشور 

داشته تا جايی كه درحال حاضر، چندين پزشك و مطب 
پزشكی در تهران، آماده ارائه خدمات رايگان، برای اين 
اتباع شده اند. اين مسئله نشان می دهد كه فارغ از همه 
دعواها، جنگ ها و بحران ها، ما ملت مهمان نوازی هستيم 
و اينكه با اين خصيصه در دنيا شهرت داريم هم پر بيراه 
نيست. همين كه در بزنگاه ها، هوای يكديگر را داريم و 
مهاجران را هم به حال خود رها نكرده ايم، يعنی می شود 
روی ما حساب كرد. كادر درمان هم نه  تنها در روزهای 
سياه كرونا كه حاال در بحران جنگ افغانستان و حضور 
مهاجران در كشــور نشــان دادنــد كه فــداكاری و از 

خودگذشتگی را خوب بلدند.

مهمان نوازی به سبك ایرانی

تصويري از ماهيگير جنگل هاي حرا، برنده جايزه بهترين عكس در شاخه مردم) people  (مسابقه عكاسي با پهپاد 
رقابت بين المللي سي يناي ايتاليا شد. عكاس:  ترانگ فام اول آخر

حافظ

نه عمر خضر بماند نه ملك اسكندر
نزاع بر سر دنيی دون مكن درويش

عدد خبرعدد خبر

كاغذ بی خط

ناصر تقوایی اين دنيايی كه 
ما توشــيم به 
درد كار نمی خــوره، قبــل از مــن و تــو 
همه  چيزش اختراع شده. اما دنيای قصه تو يه 

جوريه كه خودت بايد خلقش كنی. 
اگه می خوای بِگــرده، به اراده تــو بايد دور 
خودش بگرده، وقتی می خوای آفتاب بشه، 
خورشيد بايد بتابه، وقتی كه نمی خوای بذار 
بره پشــت ابرا، وقتی می خوای آسمون بباره 
بايد بارون بياد، اما وقتی نمی خوای فقط اراده 

كن! بند مياد!

ديالوگ

البته اينكه نوشته ايم محمدحسين  شــهريار و رهی معيری، روزی از صابر محمدی
روزهای سال1344 در تهران به هم برخورده اند، حقيقت ندارد! نه 
اينكه اين روايتی كه خواهيم آورد دروغين باشد، نه! ماجرا از اين 
قرار است كه شهريار، عنصر محذوف اين روايت است، هر چند يك 

طرف ماجراست. چطور؟ عرض می كنم.
در دهه های 30 و 40شمسی، موازی با رونق گرفتن دكان مدرنيسم 
در شعر، راســته ســنت گراها هم هنوز پررفت وآمد بود؛ ملت از 
تازه درگذشته ها هنوز محمدتقی بهار را روی دست می بردند و از 
بين زنده ها هم همچنان رهی معيری و شهريار و اميری فيروزكوهی 
و ديگران پرمخاطب بودند. اين جريان، دو رقيب اصلی داشت كه 
شهريار و رهی بودند و ديگرانِ  شعر كالسيك به نوعی در مجاورت 
با آنها تعريف می شدند؛ چهره هايی چون ابوالحسن ورزی، رحيم 
معينی كرمانشاهی، مهدی ســهيلی، اميری فيروزكوهی و حتی 
مهدی حميدی شيرازی كه خود را خدای شــاعران می دانست. 
هوشنگ ابتهاج را هم به خاطر گرايش آشكارش به نيما، بهتر است 
از اين فهرست كنار بگذاريم. صف بندی اصلی را چنانچه گفتيم دو 
نفر جلوداری می كردند؛ شهريار سر يك صف بود و رهی معيری سر 
ديگرش. پشت سر رهی، مهدی ســهيلی شاگردمسلكانه ايستاده 

بود و علی دشــتی به جای مالزمت صرف، وظيفه دفع حمالت و 
ضد حمله را برعهده داشت.

اما ماجرای آن روز خيابان نادری چه بود... نوشتيم كه شهريار، غايب 
روايت اســت. اما آن روز او نماينده ای در دفاع از خود، در آوردگاه 
رهی دارد كه كار را به اصطالح درمی آورد برای شاعر تبريز. مفتون 
امينی را می گوييم؛ شاعر 95ساله ای كه عمرش دراز باد. چند سال 
پيش، او به گفت وگويی مبســوط با خبرگزاری ايسنا نشست و در 
بخشی از گفت وگو، بحث به اتاق رهی معيری در اداره اقتصاد كشيد؛ 
همان روز روايت ما در سال1344: »آدم خيلی ساده و بی ريايی بود. 
با شهريار هم مقداری اختالف داشتند. برخی هم كه  می ديدند آنها 
اختالف دارند، دستكاری می كردند و به اختالف آنها دامن می زدند. 
]...[ يك روز، پيش رهی نشسته بوديم كه يكی از در وارد شد و گفت 
من استاد دانشگاه هند هستم. اسمم شكرالدين احسن است و به 
ديدن شما كه از برجســتگان و چهره های درخشان شعر هستيد 
آمده ام. رهی تشكر كرد و صحبت كردند. بعد شكرالدين احسن 
گفت به من گفته اند در تبريز شاعری با نام شهريار تبريزی است و 
گفته اند بايد او را ببينم، شاعر معروفی است. رهی گفت چه كسی 
گفته شاعر خوبی است، او پاك ديوانه است. احسن گفت يعنی در 
ديوانه خانه است؟ رهی هم گفت نه خانه خودش است. آن استاد 

پرسيد چرا ديوانه است؟ گفت به اين علت كه گفته كنار هم ببين 
موسی و عيسی و محمد را. اين را كه گفت، من ناراحت شدم و چای 
را كه ريخته بود دست نزدم. بعد بيرون رفتم، به احسن گفتم هم 
اين دوست من است و هم شهريار. حتما برو تبريز و شهريار را ببين. 
اگر او را نبينی و چيزی از او ننويســی كارت ناقص است. برگشتم 
داخل و نشستم. رهی گفت چای نخوردی، از چای بدت آمد؟ من 
هم گفتم صحبت تو درخصوص شــهريار كم لطفی به او بود. بعد 
رهی به من گفت آقای مفتون شــما چند سال است كه با شهريار 
دوست هستيد؟ گفتم 11سال. گفت ما 26سال است كه شهريار 

را می شناسيم«.
روايت برای 56سال پيش اســت؛ سال هايی كه مستشرقين برای 
شــناخت ادبيات معاصر فارســی به ايران می آمدند و يك راست 
هدايت می شدند نزد سنت گراها. شاملو طی همان ميزگرد معروف 
در خانه اش به همراه فروغ فرخزاد و اخــوان و ديگران كه پيش از 
اين هم در »چهره به چهره« از آن نوشته ايم، به دفتر مجله سخن، 
با مديريت كاريزماتيك ترين سنت گرای مخالف نيما يعنی پرويز 
ناتل خانلری گفته بود »ســازمان جلب ســياحان«؛ سازمانی كه 
نماينده هايی در فرودگاه دارد و مستشــرقين را هدايت می كند 

سمت مخالفان نيما.

این روایت امروز به چه درد ما می خورد؟

ادبيات، يا به عبارت ديگر تاريخ ادبيات، حق هر كس را می گذارد كف دستش؛ كمتر كسی توانسته سرنوشت خود را نسبت به آشی كه تاريخ نگاری ادبيات برايش پخته، تغيير دهد. 

جايی را كه امروز شهريار يا رهی ايستاده اند، آن استاد دانشگاه هند تعيين نكرده است. او مسير دهلی نو -تهران را طی كرده و به رهی رسيده و از آنجا البد خودش را به تبريز رسانده 

و ساعتی دل به دل شهريار داده است. تاريخ ادبيات اما در همه اين سال ها كار خودش را كرده است.

حذف شاعر تبریز در مسیر دهلی نو!
طرفين برخورد   محمدحسين شهريار - محمدحسين رهی معيری

نوع برخورد  خصمانه، مبتنی بر حذف
محل برخورد    تهران، خيابان نادری، اداره اقتصاد

تاريخ برخورد   1344

چهره به چهره

ســال 1962ميالدی هنرمندی به نام والتر مولينو تصوری را كه از خيابان های نيويورك در سال 2022ميالدی داشت  به تصوير 
كشيد. نقاشی او حاوی انسان های ايزوله در يك حباب شيشــه ای روی خودروی تك نفره شان بی شباهت به نياز های روز نيست. 
ترافيك بيداد می كند و خودروهای تك سرنشين می توانند چاره كار باشند. خودروی خيالی او حتی برای فاصله گذاری اجتماعی 

هم گزينه مناسبی است. اين نقاشی روی جلد مجله ای ايتاليايی با نام دمونيكا دلكاری ير چاپ شد.

تحقق یک پیش بینی 60ساله
آخر مصور

می گفت بهترين  امیلی برونته
كار در يــك روز 
گرم ماه ژوئيه اين است كه آدم از صبح تا 
شب برود روی يك تكه چمن وسط بوته زار 
دراز بكشــد، زنبورها البــه الی گل ها با 
ِوزِوزشــان بــرای آدم الاليــی بگويند، 
چكاوك هــا باالی ســر آدم آواز بخوانند، 
آسمان آبی و بی ابر باشــد و خورشيد هم 
مدام بتابد. اين كل تصور او بود از سعادت 
بهشتی. اما چيزی كه من دلم می خواست 
تاب خوردن از يك درخت ســبز بود كه 

برگ هايش خش خش كنند، باد غرب بوزد 
و ابرهای سفيِد ســفيد به سرعت از باالی 
سر ما رد بشوند. تازه، نه فقط چكاوك ها، 
بلكــه باســترك ها، توكاهــای ســياه،  
ِسهره های سينه ســرخ و فاخته ها هم از 

4طرف نغمه سرايی كنند.
بوتــه زار از دوردســت پيــدا باشــد، با 
فرورفتگی های سايه دار و خنك، اما نزديك 
ما موج های بلند علفزار كه در نســيم تاب 
بخورند، همينطور جنــگل و صدای آب  و 

كل دنيا بيدار و سرشار از شادی.

بوك مارك
بلندی های بادگير

 اعتراض شرلوك
به گوانتانامو

گرينويچ

بنديــك از طرف  كامبريچ كه بــه بازی در 
نقش شرلوك هلمز شهرت دارد، خواستار 
تعطيل شــدن زندان گوانتانامو شد. او در 
فســتيوال فيلم تورنتو حضور داشت و طی 
ســخنرانی اش گفت:  اگر داريم با آتش به 
جنگ آتش می رويم، اگر سعی داريم دنبال 
عدالت برای بی عدالتی عظيم يك حركت 
بزرگ تروريستی باشيم، بايد به دنيا نشان 
دهيم كه بهتر از چيزی هســتيم كه سعی 

دارد ما را به وحشت بيندازد.
كامبربچ با نگاه به مسير حرفه ای كاری خود 
در تلويزيون و سينما درباره نقش اولش در 
فيلم »موريتانی« ســخن گفت. او در اين 
فيلم در قالب شــخصيت دادستان نظامی 
آمريكايی، كلنل استوارت كاوچ ظاهر شد. 
اين فيلم را خود وی بر پايه كتاب »خاطرات 
گوانتانامو« نوشــته محمدو اولد صالحی   
تهيه كرده كه درباره 14 سال زندانی شدن 
اين فرد در گوانتانامو   است، جودی فاستر 
و طاهــر رحيم هم در آن بــازی می كنند. 
كامبربچ گفت: آگاه است كه صحبت هايش 
با فاصله كمی، پس از20 ســالگی اتفاقات 
يازدهم سپتامبر 2001 دارد مطرح می شود. 
وی افزود: می فهمم كه نيازی برای به نتيجه 
رســيدن و جلوگيری از حمله ديگری كه 
خيلی ها از آن می ترسيدند وجود داشت، اما 
او تأكيد كرد كه نبرد صالحی برای آزادی 
بعد از زندانی شدن بدون اتهام، توسط دولت 
آمريكا نشــان می دهد كه او را به اشتباه و 
بدون عدالت محاكمه و زندانی كرده بودند. 
اين بازيگر يادآوری كرد: مخصوصا در مورد 
محمدو، پاسخ شان اشتباه بود؛ چون سعی 
داشــتند آدم اشــتباه را بگيرند. كامبربچ 
با ايفــای نقش كلنــل كاوچ، در نقش يك 
دادســتان نظامی آمريكايی ظاهر شد كه 
سعی داشــت درباره حقيقت صحبت كند 
ولی تراژدی يازدهم سپتامبر، باعث ايجاد 
بی عدالتی های زيادی در پروســه قانونی 

شده بود.

میلیون
بیش از 3/5میلیون 

دانش آموز كشور به آموزش 
مجازی دسترسی ندارند و 

آنهایی هم كه در كالس  های 
درس مجازی حضور داشتند 
وضعیت قابل قبولی ندارند 
و امروز مسئوالن آموزش و 
پرورش از به صدا درآمدن 
»زنگ خطر افت یادگیری 

دانش آموزان« خبر 
می دهند.

50
درصد

خانواده ها به خصوص آنهایی 
كه دانش آموز دبستانی 

دارند، نسبت به وضعیت 
یادگیری فرزندشان نگرانند و 
50درصد خانواده ها معتقدند 

كه آموزش باید به صورت 
حضوری برگزار شود. از 

اسفند ماه 1398كه كرونا 
باعث بسته شدن درهای 

مدارس به روی دانش آموزان 
شد، فضای مجازی بستری 

برای آموزش شد اما این 
مسیر با پیچ وخم هایی بسیار 

و مصائبی دردناك برای 
دانش آموزان و اولیای آنها 
همراه بوده است. نگرانی 

جدی از افت تحصیلی 
دانش آموزان و از سوی دیگر 
ترك تحصیل های گسترده 
 پس از بازگشایی مدارس،

 2 چالش  اصلی نظام 
آموزشی كشور در سال 

 تحصیلی پیش رو 
خواهد بود.

در چند روز گذشته، مردم آمريكا شاهد رويداد عجيبي 
بودند كه طي آن، پليس لس آنجلس به صورت اتفاقي سامان رضایي

راننده ها را متوقف مي كرد و از آنها مي خواســت تا فرمي را كه شامل اطالعات شخصي 
صفحه هاي شبكه هاي اجتماعي شان اســت  پر كنند. همين رويداد كافي بود تا عبارت 
)LAPD( مخفف دپارتمان پليس لس آنجلس، در تيتر بسياري از رسانه هاي جهان از 
جمله، گاردين مشاهده شود. به گزارش گاردين، فرمي كه ماموران پليس به رانندگان و 
سرنشــينان مي دادنــد، پرســش هاي مشــخصي دربــاره اطالعــات اكانت هــاي 
شبكه هاي اجتماعي شامل توييتر، اينستاگرام و فيسبوك داشت. اين در حالي است كه در 
اين فرم هيچ اشاره اي به حق سرنشينان خودرو مبني بر خودداري از تكميل كردن آن 
نشده است. همين مورد به رسانه اي شدن اين رويداد منجر شد و حاال وكال و خبرنگاران 
درباره علل ايجاد ايست  بازرسي ها و قانون شكني ها در سرزمين عموسام، درحال تبادل 
نظر هستند. يكي از اين وكال به خبرنگار گاردين مي گويد: اطالعات ياد  شده فقط از افرادي 
كه در جريان وقوع يك جرم مشهود دستگير يا متوقف مي شوند، قابل دريافت است و آنها 
هم اين حق را دارند كه فقــط در حضور وكيل خود فرم ياد  شــده را پر كنند. تا به حال 
مشخص شده كه استفاده از اين اطالعات براي مانيتورينگ و رصد مردم آمريكا صورت 
مي گيرد. در گزارش گاردين آمده است كه پليس با استفاده از اين اطالعات مي تواند به 
مانيتورينگ شهروندان دست يافته و براي نمونه از اطالعات اكانت فيسبوك آنها اليك ها، 
گروه ها و دوســتان صاحب اكانت را رصد كند. يكي از مصاحبه شــوندگان اين گزارش 
مي گويد: اين رفتار پليس، ما را بــه ياد دوران تفتيش عقايد قرون وســطي مي اندازد. 
همچنين ملينا عبداهلل، يكي از فعاالن اعتراضات موسوم به »جان سياهان با ارزش است« 
)Black Lives Matter( در اين بــاره گفت:  من مدت ها بــراي برپايي تظاهرات و 
اعتراضات از مظنونان پليس لس آنجلس بودم و هنگامي كه مورد بازجويي قرار گرفتم از 
اطالعاتي كه آنها درباره من داشتند شگفت زده شدم. گزارش گاردين در پايان نتيجه گيري 

مي كند كه اطالعات شبكه هاي اجتماعي شهروندان در اختيار اف بي آي قرار مي گيرد.

ايستبازرسيدرسرزمينعموسام

بريده اي از فرم مرتبط با پرسش از اطالعات شبكه هاي اجتماعي  راننده ها در ايست بازرسي پليس آمريكا
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زخم کم آبی بر تن 125 روستای  استان مرکزی
بحران آب  در روستاهای استان مرکزی، آبرسانی سیار را برای مردم و خسارت 

40 میلیارد ریالی را برای کشاورزی و دامداری منطقه رقم زده است

 »کلوت های شهداد« به دلیل حضور بی ضابطه آفرودسواران
3و گردشگران و نبود نظارت های اصولی ، تهدید می شود
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حــدود 20 درصد از اســتان مرکزی دچار 
خشکسالی شدید و 18.5 درصد آن درگیر 
خشکسالی متوسط است. این استان امسال 
با کاهش 44.5 درصدی بارندگی، خشکسالی شدیدتری 
را نسبت به سال های قبل تجربه و ساالنه 235 میلیون متر 
مکعب از مخازن آب زیرزمینی آن بر اثر برداشت اضافی، 
افت می کند. ذخیره آب در سدهای بزرگ استان مرکزی 
هم کاهش 67 میلیون متر مکعبی را نشان می دهد. این 
اعداد و ارقام از تشــنه تر بــودن کام زمین در اســتان و 
خطرناک شــدن پدیده خشکســالی برای زندگی مردم 

مرکزی حکایت می کند.

تنشآبیدرروستاهاوبیتوجهیخوشنشینها
در این شرایط کمبود آب آشامیدنی در روستاهای استان 
مرکزی امسال بیش از سال های گذشته بر ابعاد مختلف 
زندگی روستائیان اثر گذاشته اســت. اهالی روستاها از 
یک سو با بحران کاهش بارندگی و افت منابع آبی مواجه 
هستند و از سوی دیگر خوش نشین ها و باغچه هایشان 

چندین برابر مشترکان عادی، آب روستاها را می بلعند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با تائید این 
مسأله به خبرنگار همشهری می گوید که افزایش جمعیت 
روستاها در روزهای  تعطیل و استفاده بیش از حد خوش 
نشین ها از آب آشــامیدنی برای آبیاری باغچه ها، باعث 
نارسایی و قطع آب مشــترکان در برخی روستاها شده 
است. »یوســف عرفانی نســب« با بیان این که جمعیت 
مناطق روستایی در روزهای تعطیل تا 5 برابر هم می رسد، 
می افزاید: شبکه 
آب رسانی 

به روستاها بر اساس نیاز ساکنان دائم طراحی شده است. 
افزایش چند برابری مصرف آب به تأسیسات آب رسانی 
شــوک وارد می کند و باعث قطعی یا افت شــدید فشار 
آب می شود. در این شــرایط ناچار هستیم یا آب مناطق 
روســتایی را جیره بندی کنیم یا آبرســانی سیار داشته 
باشیم. مدیرعامل سازمان آب و فاضالب استان مرکزی 
اظهار می کند: امســال 125 روستای استان با تنش آبی 
مواجه هســتند و 36 روســتا به علت کمبود آب و 12 
روستا به دلیل پایین بودن کیفیت آب، با تانکر آب رسانی 
می شوند. نگرانی تأمین آب بیشتر در روستاهای مناطق 
کوهســتانی وجود دارد، چون منابع آبی این روســتاها 

ارتباط مستقیم با کاهش بارندگی و خشکسالی دارد.
عرفانی نسب با بیان این که در سال گذشته فقط 50 درصد 
مشترکان، الگوی مصرف آب را رعایت کردند، از افزایش 
4.6 درصدی مصرف آب در استان مرکزی نسبت به سال 

گذشته خبر می دهد. 
او با ذکر آمــاری از شهرســتان های پرمصرف می گوید: 
مصرف آب در شهر مامونیه 13 درصد و در شهر آشتیان 
12 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. رشد 
مصرف آب در شهرستان های خنداب، تفرش و ساوه هم 

باالتر از میانگین مصرف استان است.

خسارت40هزارمیلیاردیبهکشاورزیودامپروری
این روزها کشاورزان و دامداران استان مرکزی در اندوه از 
دست دادن فرصت های شغلی  خود هستند. خشکسالی 
ضربه جبران ناپذیری به پیکره این دو عرصه وارد کرده و 
طبق بررسی اداره کل جهاد کشــاورزی استان مرکزی، 
خســارت های وارد شــده به بخش های کشــاورزی و 
دامپروری بیــش از 40 هزار میلیارد ریال برآورد شــده 
است. بیشترین خســارت در بخش کشاورزی مربوط به 
محصوالت گندم دیــم و جو اســت و در بخش باغبانی، 
پســته زرندیه، انار ســاوه و انگور خنداب زخم خورده 
خشکســالی هســتند. از نظر موقعیــت جغرافیایی نیز 
کشاورزان شهرستان های آشتیان، فراهان، اراک، ساوه و 

خمین بیشترین خسارت را تجربه کرده اند.
در بخش دامپروری، استان مرکزی با تولید ساالنه حدود 
6 هزار و 500 تن گوشت قرمز، 3 برابر نیاز مصرف داخلی 
این اســتان را تولید می کند. با این حال مشکالت تأمین 
نهاده های مصرفی باعث شــده دامداران برای جلوگیری 
از تلف شدن دام ها به کشــتار زودتر از موعد دام ها روی 
آورده اند. آن طور که مسئوالن جهاد کشاورزی می گویند، 
خسارت خشکســالی اخیر به صنعت دامپروری استان 

مرکزی بیش از 20 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

راهکارچیست؟
دیگر کســی نیســت که نداند در آینده نــه چندان 
دور، چالــش آب چقدر زندگی مــردم را تحت تاثیر 
مخاطرات جدی قرار می دهد. جدا از درست یا غلط 

سیاست های گذشته در مورد مدیریت منابع آبی 
و سدسازی، مسیر پیش رو را باید با تدبیر و 

برنامه سپری کرد. بیراه نیست که در اینجا 
از مدیریت اصولی به عنــوان مهم ترین 
راهبرد نام برد. به ویژه آن که 92 درصد 
از حجم آب اســتان مرکزی در بخش 
کشاورزی مصرف می شود و تنها 3.5 
درصد به بخش صنعت و 4.5 درصد 
به مصرف آشــامیدنی اختصاص 
می یابد. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری مرکزی، صرفه جویی 
و مدیریت مصرف آب بر اساس 
الگوی موثــر را بهترین روش در 
مدیریت بحران کم آبی می داند.  
»حمید غیاثی« با بیان این که 

برداشــت بی رویه آب منجر 
به پدیده فرونشست زمین 
شده است، به فرمانداران 
شهرســتان های استان 
مرکزی تاکید کرد که در 
زمینه مصرف بهینه آب، 
انسداد چاه های غیرمجاز 
و اســتفاده از روش های 
نوین در آبیــاری فضای 

سبز نظارت جدی داشته 
باشند. او با اشاره به مصرف باالی آب در بخش 
کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی تأکید 
کرد که در زمینه تغییر و اصالح الگوی کشت 

اهتمام بیشتری داشته باشد.

نیازحیاتیبهتغییرسبکزندگی
درست است که نقد جدی در مورد سیاست های کشاورزی 
و کاشت گیاهان ناسازگار با خشکسالی و استقرار صنایع 
پر مصرف در اراک وجود دارد اما در شرایط کنونی تغییر 

راهبردها و سبک زندگی مردم حیاتی است. 
رئیس شبکه سمن های محیط زیســت استان مرکزی 

استفاده از تجربه پیشــینیان و اجرای برنامه 
جامع سازگاری با کم آبی را پرفایده می داند 
و می گوید: گذشتگان ما برای قطره قطره 
آب ارزش قائل بودند و گونه هایی را کشت 
می کردند که نیاز کمتری به آب داشته 
باشد. »سیاوش آقاخانی« می افزاید: 
پدران ما یاد گرفتند با کم آبی 
کنار بیایند. اســتفاده از 
ظرفیت قنات ها مصداق 
سازگاری گذشتگان ما 
با مقادیر محدود آب 
اســت و آنها به جای 
آوردن آب بــه روی 
زمین و تبخیر آب، 
این مایع حیات را 
در زیر انبوهی از 
خــاک ذخیره 
زمــان  در  و 
نیاز از آن 

استفاده می کردند. او هشدار 
می دهد که اگر سبک زندگی مردم 
و راهبردهای برنامه ای در ســطح 
کالن و خــرد بر اســاس اقلیم 
خشک تعریف نشود تاثیرپذیری 
از خشکسالی های مداوم و عمیق 
شدن بحران کم آبی بیشتر خواهد 
شد. یعنی هنوز دیر نیست و می توان به جای 
مقصر دانستن دیگران، سیاست سازگاری با کم آبی را به 

معنای واقعی عملیاتی کرد.

روحاهللکریمی
خبرنگار

بحران آب  در روستاهای استان مرکزی، آبرسانی سیار را برای زخم کم آبی بر تن 125 روستای استان  مرکزی
مردم و خسارت 40 میلیارد ريالی را برای کشاورزی و دامداری 

منطقه رقم زده است
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چالش ساکنان شهرک فدک با کارخانه ذرت شاهرود
بوی بد حاصل از فعالیت کارخانه ذرت شاهرود سال هاست که ساکنان شهرک فدک و روستاهای اطراف آن را آزار می دهد

ساکنان شهرک فدک در جنوب شهر شاهرود مدت هاست که از 
بوی بد حاصل از فعالیت یک واحــد صنعتی در نزدیکی محل 
سکونت شــان رنج می برند. تحمل بوی نامطبوع به بخشــی از 
زندگی روزمره شــهروندان ساکن شــهرک پرجمعیت فدک تبدیل شده و 
پیگیری ها و انتقادهای آنان نیز تا کنون به جایی نرسیده است.  شرکت زرین 
ذرت شاهرود یکی از واحدهای صنعتی مهم استان سمنان در زمینه صنایع 
غذایی محسوب می شود که از حدود 12 سال پیش در جنوب شهر شاهرود 
فعالیتش آغاز شد. اما مدتی پس از فعالیت این واحد، شهروندانی که در آن 
نزدیکی سکونت داشتند با بوی نامطبوعی مواجه شدند که همچنان آزارشان 
می دهد. شهروندان شهرک فدک که یکی از محله های پرجمعیت شاهرود 
هم محسوب می شود تا کنون بارها از بوی بدی که از این واحد صنعتی فعال 
در منطقه سکونت شان پخش می شود، گالیه کرده اند. ولی این گالیه ها هنوز 
نتوانسته مشکل آن ها را به طور کامل برطرف کند.  مهدیه موسوی یکی از 
شهروندان این منطقه به همشهری می گوید: بوی بد کارخانه ذرت را همیشه 
احساس می کنیم و با این که بارها این موضوع به مسئوالن انتقال داده شده 
اما اقدامی برای حل کامل آن انجام نشده است و ما به طور دائم باید این بوی 
بد را تحمل کنیم.  یک شهروند دیگر هم به محرومیت های شهرک فدک اشاره 
می کند و می افزاید: انگار باید تحمل بوی بد فعالیــت این کارخانه را هم به 
مشــکالت و محرومیت های شــهرک فدک مانند کمبود زیرساخت های 
فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و بهداشتی و نداشتن فضای سبز اضافه کنیم و 
چاره ای جز تحمل این وضعیت وجود ندارد. چون مسئوالن با وجود اطالع 

داشتن از این وضعیت فکری اساسی برای حل این معضل نکرده اند.

عواملبویبد
بررســی ها نشــان می دهد که بوی بد منتشر شــده از کارخانه زرین ذرت 
شاهرود طی ســال های اخیر دو منشأ اصلی دارد؛ یکی پســاب این واحد 
صنعتی و دیگری هم فرآیند تخمیر ذرت و تولید فرآورده های این محصول. 
اعتراض های شهروندان ساکن شــهرک فدک در سال های اخیر سبب شد 
تا توجه مسئوالن به حل مشکل بوی پســاب صنعتی این واحد بیشتر شود 

و خرداد امسال نیز با پیگیری های انجام شــده، این واحد صنعتی با انجام 
اقداماتی برای بهداشتی شدن خروج پساب و بهسازی فعالیت تصفیه خانه از 
فهرست واحدهای آالینده سمنان خارج شد. اما بوی بد ناشی از فعالیت این 

کارخانه هنوز پابرجاست و شهروندان را آزار می دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ســمنان در این باره با اشاره به قرار داشتن 
کارخانه زرین ذرت در حریم شهر شــاهرود، می گوید: ماهیت فعالیت این 
واحد بوزاست. البته این بوزا بودن به معنای آلودگی مضر برای انسان یا سایر 
موجودات زنده نیســت. یعنی فعالیت این واحد آسیب یا آلودگی به محیط 
وارد نمی کند. اما چون فرآیند تبدیل ذرت به نشاســته و محصوالت جانبی 
که از ذرت تهیه می شود بوزا است، همچنان فعالیت آن مقداری بو در مناطق 
اطراف منتشر می کند. امیر عبدوس اظهار می کند: بخشی از این بو هم مربوط 
به پساب این واحد بود که بر اساس آخرین بازدیدهای انجام شده، تمام مسیر 
تصفیه فاضالب با اقداماتی که در این واحد صنعتی صورت گرفت، بهداشتی 
شده و اکنون بوی پساب کارخانه در منطقه پخش نمی شود و اگر االن بویی 

وجود دارد برآیند تخمیر در خط تولید است که اجتناب ناپذیر است.

نامطبوِعبیخطر
این مســئول به برخی اقدامات حفاظت محیط زیســت برای پیگیری از 
افزایش این مشکل در منطقه اشاره می کند و می افزاید: این واحد صنعتی 
درخواست طرح توسعه واحد را هم داده بود که تا مدت ها با 

درخواست شان مخالفت کردیم. وقتی که این درخواست در کارگروه ماده 
11 قانون هوای پاک مطرح شــد هم اعالم کردیم که مخالفیم. اما با اصرار 
فرمانداری با توجه به این که از واحدهای دارای اشتغال باالی شاهرود است، 
کارگروه در نهایت با طرح توســعه واحد موافقت کــرد. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست سمنان تصریح می کند: قطعا اجازه نخواهیم داد که آلودگی 
مضر برای انســان و موجودات زنده از این واحد خارج شود. اما در ارتباط 
با فرآیند روزانه واحد که توام با انتشار بو اســت و آلودگی آسیب رسان به 
محیط، انسان ها و موجودات زنده محسوب نمی شــود، کاری از دست ما 

ساخته نیست.

قانونچهمیگوید؟
بنا بر این اظهارات، اهالی شــهرک فدک احتماال چــاره ای جز تحمل بوی 
بد ناشــی از فعالیت این واحد صنعتی ندارند. اما نگاهی به قانون هوای پاک 
نشان می دهد که در نخستین ماده این قانون عالوه بر زیان آور بودن عوامل 
آلودگی هوا، به رفاه عمومی هم اشاره شده است. در این ماده آمده: »آلودگی 
هوا عبارت است از انتشار یک یا چند ماده آالینده اعم از آالینده های جامد، 
مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت 
طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر 
دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی یا آثار 
و ابنیه زیان آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.« 
طبق همین ماده قانونی هرچند که بوی بد ناشی از فعالیت کارخانه زرین ذرت 
شاهرود سالمت جسمی شهروندان ساکن شهرک فدک و مناطق و روستاهای 
اطراف آن را تهدید نمی کند، اما به استناد جمله پایانی ماده یک قانون هوای 
پاک، سبب کاهش سطح رفاه عمومی شده است.  البته اهمیت باالی فعالیت 
این کارخانه سبب شده که خروج آن از حریم شــهر شاهرود منتفی باشد. 
حتی چندی پیش ابوطالب جاللی فرماندار شاهرود در نشست کارگروه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان عنوان کرده بود که با توجه به فعالیت این 
کارخانه و چند واحد صنعتی دیگر در محدوده جنوبی شاهرود، طرح توسعه 
کالبدی شهر در قسمت جنوبی در دستور کار نیست. این اظهار نظر به معنی 
مستقر ماندن شرکت در این نقطه است و تنها راهی که باقی می ماند، تالش 
برای کاهش بوی فرآیند تخمیر و تولید در این کارخانه بزرگ و مهم صنایع 

غذایی شاهرود است.

بازار سیاه کود در آذربایجان غربی
 افزایش بی رویه  قیمت کود کشاورزی باعث کمبود و ایجاد بازار 

سیاه کود در استان شده است

آذربایجان غربی 800هزارهکتار زمین کشاورزی دارد که براساس آمار 
موجود، بیشترین اراضی کشاورزی را درمیان استان های همجوار از 
آن خود کرده است و بیش از 250هزار کشاورز به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم در استان فعالیت دارند. با احتساب خانواده های این کشاورزان، نزدیک 
به یک میلیون نفر از جمعیت اســتان از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند و 
برهمین اساس اقتصاد کشاورزی با معیشت بخش قابل توجهی از جمیعت استان 
گره خورده است. یکی از اصلی ترین ملزومات تولید محصول مناسب کشاورزی، 
استفاده از کود شیمیایی است که ارزان ترین کود شیمیایی و پراستفاده ترین آنها، 
کودهای مورد نیاز پائیزه است که مانع از ورود آفت به محصوالت کشاورزی شده و 
از فساد سریع محصول که به زبان ساده کرم خوردگی می گویند، جلوگیری می 
کند. اما از آغاز امســال و همزمان با افزایش قیمت محصوالت مختلف، کودهای 
شیمیایی نیز با افزایش چند برابری قیمت ها روبه رو شده اند، به نحوی که در اغلب 
موارد قیمت کودهای شــیمیایی افزایش 5 تا 10 برابری پیدا کرده و امکان تهیه 

برخی از کودها در بازار نیز وجود ندارد.

خریدکودصرفهاقتصادیندارد
سلیم عباسیان از کشاورزان ارومیه ای با اشــاره به کمبود کود شیمیایی در بازار 
ارومیه می گوید: در حالی که کشــت پائیزه در استان آغاز شده، اما اوره به عنوان 
مهمترین کود شیمیایی پائیزه در بازار کمیاب اســت و کودهای عرضه شده نیز 
تا 7 برابر گران تر از سال گذشته هســتند. وی ادامه می دهد: تا همین سال قبل 
اوره را خیلی راحت و ارزان تهیه می کردیم ولی امســال باید به ندرت و به صورت 
سهمیه ای و آن را تهیه کنیم. این کشاورز با بیان اینکه تعداد زیادی از کشاورزان 
در ارومیه و شهرهای دیگر کشت پائیزه را رها کرده اند، می گوید: با این وضعیت 
مشخص نیست قیمت محصوالت کشــاورزی به کجا خواهد رسید. چون برای 
کشاورزان اینگونه کشــت صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه درزمان برداشت هم 
محصولی وجود نخواهد داشت. وی که خود دانش آموخته مهندسی کشاورزی 
است با تاکید بر اینکه آفت زدگی گسترده در نبود کودهای شیمیایی، تاثیر بلند 
مدت بر افت کیفیت محصوالت خواهد گذاشت، ادامه می دهد: با چنین وضعیتی 
بذر مناسب نیز با کمبود مواجه خواهد شد چرا که بذر خوب از محصوالت با کیفیت 

به دست می آید.

کمبودکودخارجیوداخلیدربازار
علی فاتحی از کود فروشــان ارومیه ای با بیان اینکه کمبود کود در بازار، اتهامات 
مختلفی را به کود فروشان وارد کرده، می گوید: عده ای از کشاورزان به کود فروشان 
تهمت احتکار و کم فروشــی می زنند. زیرا گمان می کنند می خواهیم کود را به 
قیمت باالتری بفروشــیم در حالی که بیش از 100 کود فروش رسمی در استان 
فعال هستند و فاکتورهای خود را به جهاد کشاورزی ارائه می دهند. بنابراین امکان 
احتکار وجود ندارد. این فعال فروش سم های کشاورزی عنوان می کند: از طرف 
دیگر همه تجار اذعان دارند که که اصال کود اضافی بــرای احتکار و انبار  در بازار 
وجود ندارد. وی بیان می کند: قیمت کود به شــدت باال رفته و در کنارآن واردات 
کود خارجی از جمله اوره هم وجود ندارد. از همه مهمتر پتروشیمی های داخلی که 
تامین کننده اوره هستند، محصول کافی به بازار تزریق نمی کنند. فاتحی عنوان 
می کند: قیمت کودهای خارجی بر اساس دالر محاسبه می شود که با قیمت های 

چند صد دالری فعلی هیچ کشاورزی توان خرید کودهای خارجی را ندارد.

امکانجایگزینیسولفاتآمونیومبهجایاوره
سعید زلفی از کارشناسان کشــاورزی و مدیر یکی از آزمایشگاه های کشاورزی 
ارومیه با بیان اینکه در شرایط فعلی می توان از ظرفیت های بومی هم استفاده کرد، 
می گوید: کمبود اوره در بازار وجود دارد اما پتروشیمی ارومیه محصوالتی دارد که 
می توان از آن به جای اوره در اراضی کشاورزی استفاده کرد. وی ادامه می دهد: با 
توجه به افزایش نرخ کود اوره و کمبود آن در کشور می توان  از سولفات آمونیوم 
استفاده کرد. این کود از سوی پتروشیمی ارومیه در حال تولید است و در دو نوع 
روانه بازار می شود که قیمت مناســب تری نیز دارد. زلفی عنوان می کند: در این 
زمینه پیشنهاداتی به کشاورزان و مسئوالن استانی داده ایم که امیدواریم هرچه 

سریعتر برنامه ریزی کنند.

تحویلیکسومکودیارانهایبهتوزیعکنندگان
در این زمینه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی می گوید:  
در آســتانه آغاز کشــت پاییزه، بیش از 91 هزار تن انواع کــود یارانه  ای به این 
اســتان اختصاص یافته که  تنها 31 هزار تن آن برای توزیــع به کارگزاری های 
آذربایجان غربی ارسال شده است. علیرضا قربانی با بیان اینکه روند توزیع مویرگی 
ادامه دارد، می گوید: مقدار هفت هزار تن از انواع کودهــای مورد نیاز پاییزه نیز 

به عنوان ذخیره در انبارهای شرکت خدمات حمایتی استان آماده توزیع است.
وی تاکید می کند: روند ذخیره سازی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در 
حدود ســه هزار و 100 تن افزایش یافته است و استان با آمادگی بیشتری از نظر 
ذخیره استراتژیک به استقبال کشت پاییزه می رود. مدیر شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه افزایش قیمت کود در بازار آزاد وجود دارد، 
عنوان می کند:  کودهای یارانه  ای با قیمتی کمتر نســبت به بازار آزاد در اختیار 

می گیــرد. وی تصریح می کند: توزیع کود در اســتان  کشاورزان متقاضی قرار 
وزارت جهاد کشاورزی هدف گذاری و در دستور کار مطابــق برنامه ابالغی 
اســتانی دراین زمینه تابع دســتورات کشوری قرار دارد و مسئوالن 

تعیین شده هستند.و توزیــع ســهمیه 
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چالشی به نام کمبود بودجه
معرفی کلوت های شهداد در جهان چه تأثیری بر نگهداری از این جاذبه بکر و 
بی نظیر داشته است؟ در پاسخ باید گفت که با گذشت ۵سال از ثبت این اثر، هنوز 
طرح جامع لوت که در زمینه های مختلف برنامه ریزی شده، بنا به دالیلی مانند 
نبود بودجه و کم توجهی سازمان هایی که تفاهم نامه مشارکت را امضاء کرده اند، 

به مرحله عملیاتی نرسیده است. 
به اعتقاد برخی کارشناســان، برای محافظت از کلوت های شهداد باید مسیر 
مشخصی دراین کویر پهناور مشخص کرد تا گردشگران به آن برسند و درمقابل، 
برخی دیگر معتقدند راه های دیگری را نیــز باید امتحان کرد. با افزایش تعداد 
گردشگران، کویرنشینان و همچنین فعاالن محیط زیست، نگران ازبین رفتن 

اکوسیستم کویر و آسیب دیدن کویرلوت و کلوت های شهداد هستند.
اجرای تورهای کویرنوردی با اســتفاده از آفرود، کم توجهی گردشــگران به 
محیط زیست کویر، بروز حوادث غیرمترقبه همچون زلزله و سیالب و... هریک 
می توانند آسیب هایی به کویر وارد کنند و در واقع تهدیدهای زیادی در کمین 
لوت نشسته است. بی شک آسیب به این منطقه، تنها حسرت را به دل کرمان یا 
ایران نمی گذارد، بلکه جهان یکی از باارزش ترین و شــگفت انگیزترین مناطق 

خود را از دست می دهد. 
به اعتقاد فعاالن محیط زیست، نمی توان برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به 
کویر لوت، مانع از اجرای آفرود، یکی از زیر شاخه های گردشگری در کویر شد، 
بلکه باید مناطقی برای اجرای آن، تعیین شود. ازسوی دیگر همیشه این موضوع 
وجود داشته که چه تعداد گردشگر، از چه سمتی و با چه تعداد خودرو وارد شوند 
و از کدام مسیرها عبور کنند؛ موضوعی که در ایام تعطیالت، شرایط سخت و 

کنترل نشده ای را برای این منطقه رقم زده است.

تهدیدهای طبیعی 
ازسوی دیگر تهدیدهای طبیعی نیز دست ازسر کلوت ها برنداشته اند؛ زلزله های 
به وقوع پیوسته در ســال های اخیر منجر به فروریزی بخش هایی از کلوت ها 
شده است و بارش های بی امان هم اگرچه دریاچه زیبای لوت را آفریده، اما سبب 

شسته شدن بخش پایینی کلوت ها و ریزش بخش های باالیی آن شده است.
زنده نگه داشتن این دریاچه نیز نیازمند ایجاد زیرساخت هایی برای حفر کانال 
و دکل برق است. البته گاهی گردشگران خارجی نسبت به تعداد زیاد چراغ های 
برق ایجاد شده، اعتراض می کنند. چراکه آنان آمده اند تا طبیعت بکر را ببینند؛ 
این همان تأکیدی است که یونســکو بر عدم دستکاری در پدیده های طبیعی 

دارد، اما در ایران به آن کم تر توجه می شود.
سیالب لوت درسال 1398 نیز جاده  شهدادـ  نهبندان را تخریب کرد و پایگاه 
جهانی لوت بارها هشــدار داده که اگر جاده از همین مســیر عبور کند، خطر 
سیل، آن را تهدید می  کند. چون مکانیسم طبیعی رودشور، این است که مدام 
تغییر مسیر می  دهد. متخصصان این پایگاه جهانی پیشــنهاد داده اند جاده، 
خارج از عرصه و حریم لوت ایجاد شود؛ موضوعی که سازمان های مربوط را از 
سال 1398 تاکنون بالتکلیف گذاشته است و دستگاه های اجرایی استان نیز 
می گویند تاکنون دراین زمینه اعتباری تخصیص داده نشده است. راه اندازی 
صندوق های طبیعت با همکاری سازمان های مردم نهاد نیز از دیگر اولویت های 

پایگاه ثبت جهانی لوت است که باید موردتوجه قرارگیرد.

این زباله های دردسرساز
کویر لوت عالوه بر طبیعت گردان، عالقه مندان به نجوم و عکاسی را نیز سوی 
خود می کشاند؛ ســکوت و ستاره های کویر شــب های خاطره انگیزی را برای 

عکاسان رقم می زند و بدون هیچ مزاحمت نوری، می توانند کویرنــوردان و 
به تماشای کهکشــان راه شــیری بپردازند. اما 
درکنار توسعه گردشگری در کویرلوت، به نظر 
می رسد باید فرهنگ ســازی و آموزش هایی 

نیز ارائه شــود. به دلیل رهاســازی 
زباله ازسوی برخی 

گردشگران که در چادر اقامت دارند، چهره این جاذبه طبیعی خدشه دار می شود. 
هرچند روزهای شنبه و یکشنبه هرهفته به پاک سازی این اثر جهانی ازسوی 
عالقه مندان اختصاص یافته بود، اما کمبود اعتبارهای موردنیاز، برنامه ریزی ها 

را دراین زمینه مختل کرد.
به همین دلیل نیز از آبان ماه سال گذشــته طرح ممانعت از چادر زدن و شب 
ماندن در منطقه کلوت ها اجرا شد. البته گردشگران عالقه مند به اقامت شبانه، 
می توانند از واحدهای بوم گردی و کمپ کویری شهداد استفاده کنند. درواقع 
می توان گفت توسعه گردشگری در کلوت ها نه تنها برای مردم محلی سودی 

نداشته، بلکه زباله های گردشگران آنها را به زحمت انداخته است.

 تعدد تصمیم  گیران 
رئیس پایــگاه میراث جهانی بیابان لوت کشــور، یکی از راه هــای موثر برای 
ساماندهی ورود گردشگران را ایجاد گیت ورودی می داند و به خبرنگارهمشهری 
می گوید: محلی در نزدیکی »شــفیع آباد« درنظر گرفته شده که با ایجاد آن، 
می توان رفت و آمدها در لوت را کنترل کرد.در ســایت های طبیعی جهانی در 
کشورهای دیگر، وقتی می خواهید وارد شوید، باید از مدت ها قبل ثبت  نام کنید 
و به شما می گویند چه زمانی و با چند نفر وارد شوید، اما در لوت برخی دستگاه ها 

بدون اطالع ما، مجوزهایی برای ورود به کویر صادر می  کنند.
»مهران مقصودی« می افزاید: اکنون طرح عملیاتی و مدیریتی لوت را دردست 
داریم، اما بودجه  و نهاد اجراکننده مشخص نیست. درطرح مدیریتی باید به طور 
دقیق طراحی شود که چه تعداد گردشــگر در چه فصلی مراجعه کنند، با چه 
سیستمی وارد منطقه شوند، از کدام مسیرها بروند و کجا عکاسی کنند. برای 

لوت، تمام این موارد نیاز به طرح و بودجه دارد.
وی ادامه می دهد: دراین زمینه، مســیرهایی را در لوت طراحی کرده ایم، اما 
مصوب و به رسمیت شناخته نمی شود. هنوز منطقه بندی نیروهای حفاظتی با 
منطقه بندی ما همخوانی ندارد. در واقع تعداد مداخله کنندگان و تصمیم گیران 

در لوت بسیار زیاد است و پایگاه جهانی، تصمیم  گیرنده نهایی نیست.
به اعتقاد رئیس پایگاه جهانی لوت، معموال در جهان پس از شناسایی یک جاذبه 
گردشگری، ابتدا مراحل ثبت، مدیریت، برنامه ریزی و پایش انجام و درآخرین 

ما همه توان خود را بر مرحله، معرفی آن جاذبه صورت می گیرد، اما 
ه »معرفی« گذاشته ایم و اکنون نتیجه را هم  هد مشا

می  کنیم.

 یک گیت ورودی برای لوت
مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در 
کرمان نیز به خبرنگارهمشهری می گوید: 
با توجه به اینکه کلوت های شهداد تا این 
لحظه درمیان جاذبه های لوت، بیشترین 
گردشــگر را به خود جذب کرده، نبود 
یک برنامه جامع گردشگری در راستای 

توســعه پایدار به صورت مصوب که در بلندمدت اجرایی شــود، یکی از 
چالش های موجود است.

»معین افضلی« می افزاید: نیاز به مســیرهای مصــوب داریم که برای 
اجرایی شدن، اعتبارات کالنی می طلبد. بعضا دیده می شود که در حوزه 
لوت نگاهی که در سطح وزارت میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست 
و منابع طبیعی و سایر دستگاه های دست اندرکار وجود دارد، مبتنی بر 

توسعه پایدار نیست. 
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی فاز نخســت ساخت گیت ورودی 
بیابان لوت در منطقه شهداد خبر می دهد و می گوید: عملیات اجرایی فاز 
نخست درگاه ورودی بیابان لوت در محور شهداد- نهبندان، با اعتباری 
درحدود 6میلیارد ریال آغاز شده است و طی ۴ماه آینده به پایان می رسد.

افضلی ادامه می دهد: این گیت به منظور ساماندهی تورهای گردشگری، 
نظم دادن به گردشگران و راهنمایی آنان و همچنین حفاظت بیشتر 
از میراث جهانــی بیابــان لوت راه اندازی می شــود. ســاالنه بیش از 
18۰هزارگردشــگر ایرانی و خارجی از بیابان لوت و دیگر جاذبه های 

این منطقه ثبت جهانی دیدن می کنند.

لزوم ارائه آموزش های محلی
مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در کرمان همچنین می گوید: باید فعالیت 
سازمان های مردم نهاد در حاشیه روستاهای لوت افزایش یابد و موضوع های 
انگیزشی و تشویقی برای جوامع محلی درنظر گرفته شود تا با ما در راستای 
حفاظت و توسعه پایدار همکاری کنند. خدمات رفاهی مناسب حتی محدود 
و سیار نیز ازجمله نیازهای کلوت های لوت است. افضلی ادامه می دهد: طی 
سه چهار سال گذشــته برخوردهای جدی با تورهای غیرمجاز داشته ایم، اما 
زیرســاخت ها و امکانات پایگاه جهانی لوت با توجه به وســعت آن، چندان 
پاسخگو نیست و به شدت نیازمند حمایت همه دستگاه های دولتی هستیم. 
وی با بیان اینکه ازحدود 1۰سال قبل خودروهای آفرود مشکالتی را در بیابان 
لوت رقم می زدند، می افزاید: درحال حاضر فرهنگ سازی خوبی صورت گرفته 
و فعاالن این حوزه عمدتا ضوابط را به خوبی رعایت می کنند. به اعتقاد افضلی، 
نیاز به آموزش در روستاهای حاشیه بیابان لوت، بخش شهداد و تکاب وجود 
دارد و باید فرهنگ سازی های عمومی درمیان مردم محلی و ارائه آموزش های 

تخصصی تر به بخش های خصوصی تقویت شود. درحال حاضر ساخت اقامتگاه 
بوم گردی، یک اکوکمپ درحد ۵ستاره، یک هتل 3ستاره و 2هتل دیگر نیز در 

دست اقدام است که طی یکی دو سال آینده به بهره برداری می رسند.

کمبود بودجه، تعدد دستگاه های متولی و ضعف های زیرساختی از مهم ترین مشکالت کلوت های شهداد در استان کرمان است

 عروس نگون بخت لوت

شاید برای فعاالن گردشگری و دوست داران محیط زیست، چیزی بیشتر از 
دیدن زباله های سرگردان در کویر، عذاب آور نباشد؛ زباله هایی که ازسوی برخی گردشگران 
به جا می ماند و سپس طوفان ها و بادهای کویري آنها را در کلوت ها پخش و چهره این جاذبه 
گردشگری ارزشمند را زشــت می کند. البته باید گفت برای حمل زباله و نظافت محیط 
روســتا و محوطه اقامتگاه های بوم گردی ، دهیاري ها و بخشداری ها نیز کار خاصی انجام 
نمی دهند و مأموران حمل زباله نیز برای این کار از فعاالن حوزه بوم گردی هزینه دریافت 
مي کنند که البته آنان براي حفظ کلوت ها با رضایت کامل دراین زمینه همکاری می کنند. 
اما این تنها مشکل فعاالن این حوزه در کویرلوت نیست؛ ازآنجا که سفر به کویر فقط در 6ماه 
ازسال صورت می گیرد، عمال تقریبا نیمی از سال اقامتگاه های بوم گردی خالي از مهمان 
هستند و همین موضوع، مشکالت زیادي برای آنان ایجاد مي کند. بنابراین وام هایی که 
ازسوی فعاالن بوم گردی دریافت شده، جوابگوی نیازهایشان نیست، چون عمال در یک 
نیمه از سال، مسافری ندارند. دراین میان آب و برق اقامتگاه ها نیز گران محاسبه مي شود و 
به این ترتیب بسیاری از فعاالن این عرصه با مشکالت مالی مواجه می شوند. فعاالنی هم که 
به دنبال دریافت وام هستند، معموال با روال پیچیده اداری در بانک ها مواجه می شوند. اینها 
درحالی است که همه گیری ویروس کرونا نیز به این مشکالت دامن زده و بیشتر اقامتگاه ها 
با توجه به لغو تورها و سفرها، در آستانه ورشکستگی هســتند، چراکه از جایی حمایت 
نمی شوند. ازسوی دیگر کلوت ها نیز مانند هر اثر تاریخي یا حتي یک پارک بزرگ تفریحي، 
اگر محفاظت نشوند در درازمدت از بین مي روند؛ پوشش گیاهی و جانوری در کلوت های 
شهداد نیازمند حمایت است. این درحالی است که این عرصه طبیعی، ازسوی آفرودها و 

افرادی که به اعماق کویر می روند، به تدریج درحال تخریب است. 

در کویر لوت نزدیک به ۵۰گونه اعم از حشرات، 
آبزیان، خزندگان و حتي گوشــت خواران شناسایي شده اند 
که برخی، گونه هاي کمیابی هســتند و محافظــت از آنها، 
نیاز به توجه جدي دارد، اما بعضا با بی توجهی گردشــگران 
و ســوءمدیریت، حاال دیگر آنچه در کویر دیده نمي شــود، 
حیات جانوري اســت. یکی از معضالت جــدي کویر لوت، 
برگزاری برنامه ها و تورهای آفرودي بدون داشــتن مســیر 
است. آفرودســواران، بدون درنظرگرفتن حیات جانوري به 
همه جاي کویر لوت سرک مي کشند و همین موضوع سبب 
شده حیات وحش این منطقه به صورت جدی به خطر بیفتد. 
یکی دیگر از مشــکالتی که به دنبال افزایش گردشگری در 
کویر ایجاد شده، عدم دوستي میان گردشگر و طبیعت است 
و گردشگران حتي درحال عکاســي نیز سبب آسیب دیدن 
و ترســاندن گونه های جانوری این پهنه گسترده می شوند؛ 

موضوعی که نباید نسبت به آن بی توجه بود.
از دیگر مشکالت، زباله های ســرگردان در کویر پس از پایان 
یافتن سفر گردشــگران اســت؛ فعاالن حوزه محیط زیست 
معتقدند گردشــگر وقتی به طبیعت مي رود، به جز ردپا نباید 
چیزي از خود برجا بگذارد، درحالی که متأسفانه شاهد انبوهي از 
زباله ها هستیم. هرچند این معضل در مناطق گردشگری شمال 

کشور نیز مشاهده مي شود، اما به دلیل گستردگي و یکنواختي 
ترکیب رنگ در کویرلوت، اثر نازیباي زباله ها بیشــتر به چشم 
می آید و این موضوع نیازمند فرهنگ سازي براي مسافران و... 
است. موضوع دیگری که بر پیکر کویرلوت ضربه وارد می کند، 
این اســت که چون جزو مناطق تحت مدیریت محیط زیست 
نیســت، بنابراین در بحث اعتبارات مشکلی جدی دارد. با این 
وجود سازمان حفاظت محیط زیســت درتالش است تاالب 
جوان شهداد را در فهرست تاالب هاي خود ثبت کند و احتماال 

اعتباري براي مطالعات آن اختصاص داده شود.
ازســوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که کویرلوت 
سال هاست مسیر عبور دســته اي از پرندگان مهاجر محسوب 
می شود و طبیعتا گاه به دلیل فقرغذایي و نبود آب دراین منطقه، 
شاهد مرگ دسته جمعي آنها هستیم. تلفات پرندگان در تاالب 
نیز به دلیل شوري بسیارباالي آب است. با اینکه بارها با مرگ این 
پرندگان انگشت اتهام به سوی سازمان حفاظت محیط زیست 
نشانه رفته، اما به هرحال امکان تغییر مسیر پرندگان مهاجر یا 
ایجاد استراحتگاهي براي آنها وجود ندارد، زیرا وسعت کویر لوت 
زیاد است و تشخیص مسیرمهاجرتي آنها ممکن نیست. درباره 
شکار غیرقانونی پرندگان مهاجر هم باید گفت که مردم استان 
چندان عالقه ای به گوشت این پرندگان ندارند، اما به هرحال با 
متخلفان برخورد جدی مي شود. نکته پایانی اینکه مشارکت 
مردمی، اصلی ترین مسیر برای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه 

در عرصه گردشگری است.

محافظــت از کویر لــوت و کلوت های شــهداد کــه از جاذبه های 
گردشــگری منحصربه فرد جهان به شــمار می رود و ثبت جهانی نیز شده است، 
نیاز به یک عزم جدی و فرهنگ سازی مناسب دارد. در واقع تالش هاي یک ارگان 
زماني به نتیجه مي رسد که فرهنگ سازي را در اولویت قرار دهد. کویرلوت منطقه 
بسیار وسیعي است که صرفا با نصب تابلو نمي توان اطالع رساني مناسبی، آن هم از 
نوع فرهنگي داشته باشیم.  حضور گردشگران دراین پهنه هم باید با برنامه ریزی 
باشد و هم جوامع محلی از آن منتفع شوند. ازسوی دیگر واقعا در کویرلوت نیاز به 
نیروهاي حفاظتي داریم که به صورت مستمر سرکشي و بازدیدهایی انجام دهند 
تا به این کویر زیبا آسیبی وارد نشود. درحال حاضر خودروهاي آفرود و زباله ها از 
بزرگ ترین دغدغه های مسئوالن مربوط به شمار می روند که البته این دو مشکل، 
چندان هم به یکدیگر بي ربط نیستند. براي خودروهاي اصلي آفرود، جي.پي.اس 
و مسیر  تعریف شده اختصاص داده ایم، اما مشکل و نگراني ما بیشتر خودروهاي 
خانوادگي شاسي بلندي اســت که با عنوان آفرود، کلوت ها را زیرپا مي گذارند و 
حتي گاه با شب ماني هایي که در کویر دارند و روشن کردن آتش، عالوه بر پراکنده 
کردن زباله ها در پهنه کویرلوت، سبب آسیب رساندن به این بیابان زیبا و تخریب 
کلوت های شهداد مي شوند. موضوع اینجاست که آثار گردشگري مانند کلوت ها 
که ثبت جهاني هم شده اند، باید براي جوامع محلي، درآمد معیشتي داشته باشد 
تا آنها هم در حفاظت از کویر کوشاتر شــوند. درغیراین صورت اینکه گردشگران 
بخواهند چادر بزنند و هیچ خدماتی از مردم محلــی دریافت نکنند، تغییری در 

زندگي مردم محلي به وجود نمی آید. 
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 درخواست اهالی یک روستا در همدان
متأسفانه روستای »زرامین سفلی« از توابع شهرستان نهاوند دراستان همدان که چند سالی 
است معضل بی آبی را پشت سر گذشــته، مجدداً دچار کمبود آب شده است. می خواستم از 
مسئوالن مربوط بپرسم در روســتایی که آب نیســت، چرا باید چاه های متعدد عمیق حفر 
شود؟ ضعف نظارت ازسوی اداره های مربوط به این مشکل دامن زده است. از مسئوالن مربوط 

درخواست داریم به این مشکل اساسی مردم روستا رسیدگی کنند.
فرهاد احمدوند از نهاوند در استان همدان

 خاموشی های کالفه کننده
روند قطع برق در روستاهای اســتان قزوین به وضعیت کالفه کننده ای رسیده است. برخی از 
روستاهای منطقه ضیاءآباد روزانه در چند نوبت با قطع برق مواجه می شوند که این موضوع 
عالوه بر همه مشکالتی که برای مردم ایجاد کرده، سبب ســوختن لوازم برقی آنها می شود. 
مدتی است که برق در شهرهای بزرگ قطع نمی شود، اما این روند در روستاهای ما ادامه دارد. 

چرا مسئوالن صدای روستاییان را نمی شوند؟
احمدی از روستای حسین آباد دودانگه دراستان قزوین

صدای همشهری

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

معماری خشــتی از گذشــته، بهترین نوع 
معماری برای شــهر یزد با اقلیم خشــک و 
کویری تشخیص داده شده است. آن هم نه بر 
اساس مطالعات علمی بلکه بر اساس برداشت استادکاران از 
شرایط آب و هوایی و مصالحی که در دسترس قرار داشته 
است. اما امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی و تنوع مصالح 
ساختمانی به نظر می رسد، معماری این شهر نیز به قهقرا 
رفته و دیگر تناسبی با معماری خشتی که یزد را در جهان 
شهره کرده، ندارد. قرار گرفتن یزد در زمره استان های اول 
کشور از نظر تخلفات ساخت و ســاز که یکی از آیتم های 
اصلی دور شدن یزد از معماری سنتی و به هم ریختن نظم 
شهری و ســیمای نازیباســت، گواه این مطلب است که 
معماری امروز، مسیر درستی را در پیش نگرفته. اگر جلوی 
این روند گرفته نشود، آیندگان دیگر اندوخته ای از معماری 

سنتی ندارند و چیزی از این معماری باقی نخواهد ماند.

دور شدن معماری امروز از دیروز
یکی از معماران یزدی در این زمینه می گوید: معماری امروز 
نه تنها معماری سنتی را ادامه نداده است بلکه در حال نابود 
کردن این سنت است. این ایراد تنها مربوط به مصالح نیست، 
بلکه سبک طراحی ها نیز چالش برانگیز است. رضا دهقانی 
می افزاید: ســاختمان های یزد باید با اقلیم شهر سنخیت 
داشته باشــند، دیگر از اتاق های رو به آفتاب در زمستان و 
اتاق های آفتاب گیر در تابستان خبری نیست و حتما باید از 
تکنولوژی برای تامین نیازهای سرمایشی، گرمایشی و حتی 
روشنایی در طول روز بهره گرفت، در حالی که در خانه های 
قدیمی این نیازها با ســبک معماری در 
خانه های 4 فصل تامین می شد. 

وی افزایش مصرف انرژی، نازیبا شدن سیمای شهر، خطرات 
تخریب در اثر حوادث و بالیای طبیعی را از دستاوردهای این 
معماری افسار گسیخته می داند و می افزاید: چرا معماران 
امروزی، درباره معماری ســنتی آموزش نمی بینند؟ چرا 
نظارت ها دقیق تر نیست تا ســاختمان هایی که طراحی و 
مصالح آن با اقلیم یزد همخوانی ندارد، ســاخته نشــوند و 
هزاران چرای دیگر وجود دارد که اگر به آنها توجه شــود، 

معماری بهتری خواهیم داشت.
 

ناآشنا بودن دانشجویان با معماری سنتی
یکی از دانشجویان رشــته معماری نیز به ساختمان های 
شاخص بافت تاریخی اشاره می کند و می افزاید: معماری 
سنتی، افتخار یزدی ها است و ساختمان های به جا مانده 
از گذشــته، موزه ای از ســبک  معماری و مصالح سازگار 
با اقلیم اســت اما معماری امروز عمدتا بــه دلیل تخلفات 
ساخت و ساز، فاصله بسیاری با معماری سنتی دارد و تمایز 
بســیاری بین بافت جدید و بافت قدیم شــهر ایجاد کرده 
است. سامان میرســلیمی می افزاید: فارغ التحصیالن  در 
زمان تحصیل با سبک معماری سنتی آشنا می شوند اما در 
عمل این آموزش ها اجرایی نمی شود زیرا هم مردم استقبال 
نمی کنند و هم الگوی مشخصی برای اجرای آن با مصاالح و 
نیازهای امروزی وجود ندارد. باید راهکاری ایجاد شود که 
هم آموزش ها بهتر باشد و هم امکان اجرا شدن پیدا کند تا 

مردم هم استقبال کنند.
 

افزایش 100 درصدی صدور پروانه ساختمانی
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری یزد با اشــاره 
به ضــرورت توجه به ســبک معماری جدید بــا توجه به 
پیشیننه پرافتخار یزد در معماری سنتی، می گوید: در این 
راســتا و برای تغییر جایگاه دور از شان یزد از نظر تخلفات 
ساخت و ساز، کارگروه پیشــگیری از تخلفات ساختمانی 

دستگاه های عضو این کارگروه تشکیل و تعامالت بین 

تقویت شد. نتیجه این اقدام افزایش 100 درصدی صدور 
پروانه ساختمانی در سال 99 نســبت به سال 98 بود که 
اندکی از تخلفاتی که سیما و منظر بافت جدید و قدیم شهر 
را بسیار متفاوت کرده است، می کاهد. محسن صادقیان با 
بیان اینکه اقدامات صورت گرفته و هوشمندسازی خدمات 
در حوزه صدور مجوزهای ساخت و ساز سبب شد تا تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شــده در سال گذشته 2 برابر 
افزایش داشته اســت، ادامه می دهد: این کارگروه صدور 
پروانه های ســاختمانی برای اراضی مشــاعی، راه اندازی 
ســامانه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی در شهر یزد 
و بررســی گزارش تخلفات ساخت و ســاز دفتر بازرسی و 
رسیدگی به شکایات استانداری را مورد بررسی قرار داد و 
اجرایی کرد. وی می افزاید: یکی از کارهایی که در چند ماه 
گذشته در دستور کار قرار گرفت، کاهش زمان بروکراسی 
اداری صدور پروانه ســاختمانی و افزایــش تعامالت بین 
شهرداری و نظام مهندسی بود که باعث شد امروز با اصالح 
فرآیندها و الکترونیکی شــدن صدورپروانه ســاختمانی، 
پروسه صدور پروانه در شهر یزد کمتر از امروز  15 روز باشد. 
وی می گوید: در صورتی که شهروندان از کوتاه شدن روال 
اداری دریافت پروانه ساختمانی مطلع شوند، برای دریافت 
پروانه ترغیب می شوند و حتی می توانند با کمترین مراجعه 
به شهرداری، مراحل دریافت پروانه ساختمانی را طی کنند. 
اگر این روند  ادامه یابد، معماری ما ســنخیت بیشتری با 
اقلیم و شرایط آب و هوایی پیدا کرده و به سبک معماری 
سنتی البته با تکنولوژی و مصالح امروزی نزدیک تر می شود.

کاهش تخلفات؛ راهکاری برای ترویج معماری اصیل 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد هم به 
روند رو به رشد صدور پروانه های ساختمانی اشاره می کند 
و می افزاید: با اقدامات صورت گرفته در کمیته پیشگیری از 
تخلفات ساخت و ساز، شاهد کاهش 20 درصدی تخلفات 
هستیم که بخش عمده ای از دالیل معماری نادرست در 
یزد را شامل می شود. علی اصغر زحمتکش می گوید: اینکه 

یزد در جایگاه نامناسبی از نظر تخلفات ساخت و ساز قرار 
دارد، موید این است که معماری سنتی ما در حال فراموشی 
است از این رو باید به صورت جدی به این موضوع پرداخته 
شود و با تشــکیل کارگروه های تخصصی و بررسی عوامل 
تخلف ساخت و ساز، نسبت به رفع آن اقدام شود. تمهیداتی 
در نظر گرفته شود که روند به رو به کاهش ادامه یابد. وی 
ادامه می دهد: وقتی ساخت وسازها با پروانه صورت گیرد، 
قطعا الزاماتی که مربوط به اقلیم و سبک معماری متناسب 
با آن است، رعایت می شود و در نتیجه روند معماری سنتی 
با تکنولوژی روز حفظ می شــود. اما زمانی که ســاخت و 
سازها بدون پروانه یعنی طرح ونقشه مناسب و ناظر ساخته 
می شوند، قطعا با استانداردها فاصله دارند و ما را از معماری 
سنتی دور می کنند. زحمتکش با اشاره به تاثیر بسیار زیاد 
ساخت و سازهای خالف بر سیما و منظر شهر می گوید: این 
تخلفات  قاعدتا ساختار ســیما و منظر شهر و به دنبال آن 
تناسب و نزدیکی با معماری اصیل و هم خوان با اقلیم یزد را 
به هم می ریزد و معماری یزد را به سمت نادرستی هدایت 
می کند که آینده شهر را هم از نظر ایمنی و هم زیبایی در 

معرض آسیب قرار می دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد درباره 
آموزش شیوه های معماری سنتی و الزاماتی که در این نوع 
معماری رعایت شده است، می گوید: باید شیوه نامه ها در 
کمیســیون های تخصصی و انجمن های صنفی بررسی و 
تدوین شود و از سوی دیگر آموزش ها بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی تقویت و توسعه داده شود تا الگوی خوبی داشته 
باشیم که باعث ترویج معماری مطابق با اقلیم و در راستای 
معماری سنتی یزد باشد. داشتن الگو، ارائه آموزش، خارج 
شدن معماری اصیل یزدی از تحصیالت آکادمیک به مرحله 
اجرا و از سوی دیگر ایجاد موانع برای تخلفات ساخت و ساز 
برای جلوگیری از دور شــدن از اصول معماری متناسب با 
استان کویری یزد از عواملی هســتند که می توانند باعث 
شوند یزدی ها تا ســالیان ســال به معماری خود ببالند و 

همچنان جهانی بمانند.

خشت های کج در معماری جدید یزد

 سه شنبه 23 شهريور 1400 
شماره 8314 

خراسان شمالی، سرزمین  مساجد تاریخی
  وجود مساجد قدیمی فراوان در شهرها و روستاهای خراسان شمالی، باعث شده تا بسیاری از این بناهای تاریخی به ثبت ملی برسند

 خراسان شمالی جاذبه های گردشگری فراوانی را در 
دل خود جای داده و مساجد قدیمی و کهن بخش 
قابل توجهی از این جاذبه ها را تشکیل می دهند. در 
حال حاضر هزارو 108مسجد در اســتان فعال است که از این 
تعداد حدود 900مسجد روستایی و 200مسجد شهری بوده و 
129مسجد هم ویژه اهل تسنن است. همچنین باید گفت که 
شهرستان اسفراین با 214باب مسجد دارای بیش ترین تعداد 
مساجد در سطح استان است و پس از اسفراین، شهرستان های 
بجنورد با 209باب مســجد و شــیروان با 205باب مسجد در 
رده های بعدی قرار می گیرند. البته بخشــی از مساجد استان 

بسیار قدیمی هستند و به ثبت ملی رسیده اند.
به گزارش همشهری، معاونت میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
درباره مســاجد قدیمی این اســتان گفت: در خراسان جنوبی 
مساجد قدیمی فراوانی وجود دارد که بســیاری از آنها قابلیت 
جذب گردشگر را دارند و از این میان، 60 مسجد در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده اند.
علی شــریعتی منش درباره قدمت مســاجد تاریخی خراسان 
جنوبی اظهارکرد: براســاس نظر کارشناسان باستان شناسی، 
قدمت مسجد کوشــک و مســجد قائن که کهن ترین مساجد 
استان هستند به قرن  های سوم و چهارم باز می گردد و ساخت 
دیگر مساجد هم به دوران سلجوقیه تا قاجاریه مربوطه می شود.

وی همچنین به جذابیت این مســاجد برای گردشگران اشاره 
کرد و افزود: این مساجد کهن به واسطه معماری زیبا، کتیبه ها، 
گچ بری ها، معرق ها و دیگر عناصــر معماری یکی از جاذبه های 
گردشگری استان محسوب می شوند که ســاالنه مورد بازدید 
تعداد زیادی از گردشــگران قرار می گیرند و بســیار در کانون 

توجه قرار دارند.
شریعتی منش گفت: مسجد کوشــک و جامع فردوس، مسجد 
جامع میان ده بشرویه، مسجد جامع رقه روستای رقه ، مسجد 
جامع چهاردرخت بیرجند، مســجد جامع خوســف ، مسجد 
جامع هندوانان درمیان، مســجد جامع سرایان ، مسجد جامع 
افین زیرکوه و مسجد جامع ُدرخش بخشی از مساجد تاریخی و 
قدیمی خراسان جنوبی به شمار می روند که شرایط معماری و 

تزئینات ویژه ای دارند.
این مقام مسئول ادامه داد: بســیاری از مساجد تاریخی استان 
خراسان جنوبی طی سال های گذشته با مشارکت هیئت امنای 
مساجد و اداره میراث فرهنگی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته 

اند و درحال حاضر مسجدی در استان وجود ندارد که به لحاظ 
مرمت ، معماری و سازه ای، وضعیت نابسامانی داشته باشد.

وی افزود: در ســال گذشــته بیش از 5 میلیارد تومان با 
مشــارکت های مردمی و بخشی هم از ســوی اداره 

میراث برای مرمت، حفظ و نگهداری 60 مســجد 
تاریخی استان تامین اعتبار و هزینه شده است. 

همچنان مرمت تعدادی از این مساجد ادامه 
دارد زیرا اماکن تاریخی خصوصا مساجد، 

هیچ گاه تعطیل نمی شوند و همواره نیاز 
به حفاظت و نگهداری دارند.

شــریعتی منش دربــاره چگونگــی 
مدیریت این مســاجد نیز اظهارکرد: 
مساجد استان توسط هیئت امنایی 
که از ســوی مردم انتخاب می شوند 
مدیریت می شــوند زیرا ساختمان 

مساجد جزو موقوفات هستند.
معاونت میراث فرهنگی خراســان 
جنوبی درباره اعتبار محدود مساجد 

گفت: اعتبار ســاالنه مرمت مســاجد 
بیشــتر از 300میلیــون تومان 

نمی شــود کــه ایــن رقم 
هیــچ گاه جوابگــوی 

مخــارج نگهداری از 
این اماکن نیست. 
درواقع می توان 
گفت که بدون 
ی  کمک هــا
 ، مــی د مر
و  حفاظــت 
نگهــداری از 

مساجد تاریخی 
پذیــر  امــکان 

نیست. 
وی افزود: تعدادی از 

مساجد استان با قدمت 
باال هم در روستاها شناسایی 

شده اند که نیازمند مرمت هستند ، اما 
هنوز به ثبت ملی نرسیده اند. 

شریعتی منش یادآورشد: با ثبت ملی و تامین اعتبار موردنیاز، 
عملیات مرمت آنها نیز آغاز خواهد شد.

مســجد جامع قائن، مسجدی با 
دو قبله

اگر بخواهیم نگاهی گذرا به مســاجد 
قدیمی اســتان داشته باشــیم باید گفت 
که مســجد جامع قائن خراسان جنوبی یکی 
از بناهای کهن اســتان با هزارو100سال قدمت 
اســت. این مســجد به عنوان بلندترین عمارت قائن نیز 
شناخته می شــود و می توان آن را یکی از شاهکارهای معماری 

ایرانی - اسالمی دانست. 
یکی از ویژگی های جالب مســجدجامع قائــن، وجود 2قبله 

متفــاوت در این 
مسجد است که یکی به سمت 
بیت المقــدس و دیگری به 
سمت کعبه ســاخته شده. 
ساخت یک ســاعت آفتابی 
توسط اســتاد توحیدی در 
میان صحن مســجد باعث 
شــده تا نمازگزاران بتوانند 
ظهر شرعی را تشخیص دهند. 
برخی هــم معتقدنــد که این 
مســجد بــر روی بقایــای یک 
آتشکده ساسانی ساخته شده است 
و البته با توجه بــه زلزله خیزی قائن 
احتمال مــی رود که این مســجد بارها 
تخریب شده و مجدداً مورد مرمت و بازسازی 
قرار گرفته باشــد. حتی برخی هم اعتقاد دارند 
که از قلعه  کوه قائن تا دژ مرکزی شهر و مسجد جامع 
یک تونل زیرزمینی وجود داشــته و زمانی مورد استفاده 
بوده اســت. به هرحال این بنا در سال 1316 به شماره 295 در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و تحت حفاظت میراث 

فرهنگی قرار دارد.

از مسجد بهلگرد تا مسجد جامع هندواالن
مسجد بهلگرد هم یکی از آثار ملی ثبت شده در روستای بهلگرد 
بیرجند است که قدمت آن به دوران قاجاریه بازمی گردد. یکی 
دیگر از مســاجد قدیمی استان هم مســجد پخت است که در 
فهرست آثار ملی ثبت شده بیرجند قرار دارد و البته قدمت آن 
مربوط به زندیه است. این مسجد هم در 4۷کیلومتری جنوب 
غرب خوسف، روستای پخت بیرجند جای گرفته و خودنمایی 

می کند.

اگر بخواهیم یکی دیگر از بناهای 
قدیمی اســتان را هم معرفی کنیم، می توان به مسجد جامع 
علوی اشاره کرد. مسجدی که تاریخ ساخت آن به سال 1332 
بازمی گردد و توسط آیت اهلل حاج ســیدکاظم حائری بنا شده 
است. دیگر مسجد قدیمی این استان هم مسجد جامع خضری، 
با قدمتی بیش از 200سال است که آن را به دوره صفویه نسبت 
می دهند. بنای اولیه این مسجد با خشــت و گل ساخته شده 
بود ولی بعد از تخریب در زلزله 134۷، مجددا در ســال 1351 

بازسازی و مرمت شد.
مسجد جامع هندواالن نیز یکی از قدیمی ترین بناهای مذهبی 
خراسان جنوبی به شمار می رود که در روستای هندواالن از توابع 
بخش درمیان قرارگرفته اســت. ازآنجا که در بنای این مسجد 
کتیبه هایی به خط کوفی مربوط به قرن پنجم یا ششم هجری 
قمری وجود دارد، احتمال می رود این مسجد در همین قرون 
ساخته شده باشد. این مسجد همچنین در سال 123۷هجری 

قمری مرمت شده است.
مسجد جامع ســرایان نیز با 2شبستان زمســتانی و تابستانی 
در این اســتان جای گرفته و رواق هایی دارد که ســتون های 
مستحکمی آن را بر پا داشته اند. شبستان تابستانی این مسجد 
دارای ایوانی بلند است که گچبری های زیبایی دارد و محراب 
گچ بری شــده  زیبای آن هم مزین به سوره مبارکه حمد است. 
عالوه بر صحن و ایوان، 2رواق کناری نیــز در 2طرف ایوان به 

سبک مساجد صفوی قرار دارد.
مسجد جامع افین هم از نظر سبک معماری و نقش ها با مسجد 
جامع قائن قابل مقایسه است اما ظرافت بیشتری از مسجدجامع 
قائن دارد. به علــت نبودن کتیبه و تاریخ موثــق در مورد زمان 
ســاخت، درباره قدمت این مســجد بین متخصصان اختالف 
نظر وجود دارد ولی تاریــخ آن را بین قرون پنجم و نهم هجری 

تخمین می زنند.

محمد بلبلی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

خانه عباسیان کاشان
عکس: صادق میری

ساخت و سازهای امروزی یزد با معماری سنتی این شهر فاصله زیادی دارد
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