
دور بيكاري

ِمهرمجازیازراهمیرسد

اقتصادايراندرجامجهانیكوچك

 از سبك دوركاري غيراصولي ايراني ها در دوره كرونا 
و  مشكالت مراجعه كنندگان به ادارات چه مي دانيد؟

تا ديروز ۲۸ميليون و ۳۸۲هزار و ۹۹۵نفر دوز اول و ۱۳ميليون و ۶۲۰هزار 
و ۸۶۸نفر هم دوز دوم واكسن كرونا را دريافت كرده اند

پروندهايدربارهوضعيتدانشگاههادرسالتحصيليجديد

 همشهري پيامدهاي اقتصادي عضويت دائم ايران 
در سازمان  همكاري شانگهاي را بررسي مي كند

علم با ثروت بهتر است؛ بررسی بازار كار ۳رشته پرطرفدار
سنجش فاصله ها تا هاروارد؛ دانشگاه های ايران در آخرين رتبه بندی جهانی

خوابگاه ها در سال همچنان کرونایی؛ هزينه سكونت دانشجويان
گفتارهايي از:عليصديقخاكي، معاون وزير علوم

محمدرضاآهنچيان، مديركل دفتر برنامه ريزی آموزش عالی وزارت علوم
عليرضاعابدين، كارشناس آموزش

 بررسي ها از بين ۱۵۰دانشجوي دانشگاه هاي آزاد و سراسري نشان مي دهد كه ۸۳درصد 
اين افراد، هنوز واكسينه نشده اند و 7۳درصدشان هم مي گويند كه دانشگاه هنوز تكليف 

نهايي ترم مهر ماه را براي آنها روشن نكرده است.صفحه  هاي ۱۳ تا ۱۶ را بخوانيد.

اِعمال دوركاري اگرچه پيش از اين نيز در نظام اداري كشور مطرح شده بود، اما هيچ گاه با چنين 
سطح از گستردگي و فراگيري آزموده نشده بود. اين الگوي كاري به تدريج و رفته رفته خصوصا 
در ادارات دولتي و شبه دولتي، به يك معضل مهم  تبديل شد. صفحه  هاي ۱۰و ۱۲ را بخوانيد.

اعداد طاليی از واكسيناسيون

قهرمانی ها، پيام اميد به جامعه است
تأكيد حضرت آيت اهلل خامنه ای بر برنامه ريزی برای بهبود رتبه ايران در المپيك و حل مشكالت قهرمانان

رهبر معظم انقالب در ديدار مدال آوران ايران در رقابت های المپيك و پارالمپيك توكيو:

مهديمهديپور:
استقاللدرمسيرقهرمانینيست

يادداشت

نخســتين ســفر خارجي رئيــس دولت ســيزدهم به 
تاجيكستان از جهات مختلف شايان توجه است. نخستين 
نكته اين اســت كه ما در ســال هاي گذشــته دچار يك وقفه در روابــط دوجانبه با 
تاجيكستان شده بوديم. اكنون با پيگيري هاي صورت گرفته سطح روابط افزايش پيدا 

كرده و از اين رو از نظر دو طرف انجام اين سفر مهم بود.
نكته قابل توجه دوم در اين سفر، بحث اجرايي شدن عضويت دائم جمهوري اسالمي 
ايران در سازمان همكاري شانگهاي بود. پروسه عضويت در اين سازمان زمان بر است 
و با تصويب اعضاي دائم ســازمان و اجماع آنها، پروسه عضويت دائم ايران آغاز شده و 

مسير خود را در چارچوب هاي حقوقي و ديپلماتيك پي خواهد گرفت.
سازمان همكاري شانگهاي، نهادي است كه با رويكرد امنيتي در سال۲۰۰۱ تشكيل 
شد و از چند سال بعد جمهوري اســالمي ايران به عضويت ناظر اين سازمان درآمد و 

درخواست خود براي عضويت دائم را هم ارائه كرد.
اين سازمان به دليل عضويت ۲عضو شوراي امنيت سازمان ملل در آن يعني روسيه و 
چين و نيز برخورداري از وســعت حدودا 4۰درصدي خاك دنيا و همچنين جمعيت 

بيش از ۳ميليارد نفري اعضا، حتما يك سازمان مؤثر بين المللي است.
سازمان همكاري شانگهاي عموما در زمينه هاي امنيتي فعال بوده اما در سال هاي بعد 
حوزه فعاليت خود را به زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي هم گسترش داد. به نوعي كه 

اكنون اجالس وزراي اقتصادي، روساي بانك مركزي، وزراي مخابرات و وزراي فرهنگ 
كشورهاي عضو اين سازمان هم برگزار مي شود و ضمن همكاري هاي سياسي و امنيتي 

به موضوعات اقتصادي و فرهنگي هم توجه دارند.
اين سازمان دغدغه هاي امنيتي اعضا را در مقابله با تروريسم مورد توجه قرار مي دهد 
و موضوعاتي مانند گروه هاي تروريســتي و مقابله با تروريســم به عنوان يك سازمان 

منطقه اي در اولويت آن است.
نكته قابل توجه اما اين است كه كشور آمريكا درخواست عضويت در اين سازمان را ارائه 
كرده كه به دليل مخالفت برخي از اعضا موفق به عضويت در آن نشده است. از اين رو 

هيچ كشور غربي عضو آن نيست.
ايران به عنوان نهمين عضو اصلي ســازمان پذيرفته شده است. اكنون عالوه بر ايران، 
روسيه، چين، تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان، قزاقستان، هند و پاكستان اعضاي 
اصلي و افغانستان، بالروس و مغولستان به عنوان اعضاي ناظر در اين سازمان حضور 

دارند و از طرف هاي گفت وگو هستند.
سفر آقاي رئيســي از اين جهت قابل توجه اســت كه درخواست چندساله جمهوري 
اسالمي براي عضويت در اين سازمان و قرارگرفتن در جايگاه عضو اصلي و صاحب رأي 
مورد پذيرش قرار گرفت و ايران بعد از ۱۳ســال عضو ناظر بودن، با موافقت و اجماع 
اعضا عضو اصلي شــد و از اين جهت يك موفقيت ديپلماتيك براي دولت ســيزدهم 

محسوب مي شود.
احياي روابط سطح باال با تاجيكستان اتفاق ديگري است كه در اين سفر انجام گرفت. 
در حاشيه حضور آقاي رئيسي و هيأت همراه در تاجيكستان، مالقات هاي سطح بااليي 
ميان آقاي رئيسي و وزير خارجه ايشان و مقامات حاضر در اجالس هم برگزار شد كه 

مي تواند تأثيرات خوبي را در توسعه روابط كشورمان داشته باشد.
بايد در نظر داشت كه اعضاي سازمان شــانگهاي عمدتا مخالف 

رويكرد يكجانبه گرايي آمريكا در نظام بين الملل و مدافع چندجانبه گرايي و پيگيري 
مسائل بين المللي از طريق حقوق بين الملل هستند. 

دستاوردهاياجالسشانگهاي
چهخواهدبود؟

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8318صفحه17  SUN  SEP.19 3000تومان 2021  16صفحهراهنماويژهتهران 24صفحه+4صفحهويژهاستانها شماره8318 سالبيستونهم 12صفر1443 يکشنبه28شهريور1400

صفحه  4

تكثير غيرقانونی 
كتاب های قانونی 

 رويارويی فرانسه
با آمریکا و استراليا

قصدم ميانجيگری 
بود، نه قتل

شايد شما هم در بسياري از پياده روها،  
ايستگاه هاي مترو يا اتوبوس و برخي 
مكان هاي عمومي، دستفروشــاني را 
ديده باشــيد كه كتاب هاي معروف و 
شناخته شده اي را  با قيمت هاي ارزان 
با قيد تخفيف ويژه  مي فروشند. عموماً 
با توجه به قيمت مناسبي كه كتاب هاي 
قاچاق دارند، بسياري از افراد به خريد 
آنها ترغيــب مي شــوند؛ به ويژه آنكه 
بسياري از دستفروشان كتاب قاچاق 
به خريدار مي گوينــد؛ كتابي كه آنها 
مي فروشــند نســخه اصلي و بدون 

سانسور است. صفحه۹ را بخوانيد.

فرانســه،  در اعتراض به اينكه آمريكا و 
استراليا اين كشور را دور زده اند و بدون 
حضور پاريس توافقنامه اي امنيتي امضا 
كرده اند، سفراي خود از اين دوكشور را 
فرا خوانده است.وزارت خارجه فرانسه 
گفته اســت كه اين تصميم استثنايي 
به خاطر شرايط استثنايي گرفته شده 
اســت. وزير خارجه اين كشور گفته 
كه دستور بازگشــت فوري سفرا، به 
درخواست امانوئل مكرون گرفته شده 

است. صفحه۲۳ را بخوانيد.

حميد صفت، رپر معروف كه يك مرتبه 
به اتهام قتــل پدرخوانده اش توســط 
قضات دادگاه به قصاص محكوم شــده 
بود، پس از نقض اين حكــم در دومين 
دور از محاكمه اش گفت: در روز درگيري 
مادرش و متوفي، قصد او فقط ميانجيگري 

بود، نه قتل. صفحه۲۱را بخوانيد.

درنگي بر پديده ادامه دار 
قاچاق كتاب 

 آخرين تالش هاي رپر معروف
در دادگاه براي اثبات بي گناهي اش

ابوالفضلعمويي؛ عضو كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس

ادامه
درصفحه2

صفحه۲

ضمیمه امروز همشهری استانی

  انگشترسازان قم در حلقه مشکالت

  توسعه ناعادالنه فضای سبز در اراک

   کمبود گندم دوروم؛ واقعیت یا بهانه

موافقبازگشايیحضوریمدارسهستيد؟
براســاس نظرســنجي مركز افكارســنجي دانشــجويان ايران، 

۶۲.۹درصد از افرادي كه در خانواده خود دانش آموز دارند، مخالف جامعه
بازگشــايي مدارس به صورت حضوري از اول مهرماه هستند و در 
مقابل ۳۵درصد با بازگشــايي مدارس در شــرايط فعلــي موافقند. همچنين 
4.۹درصد هم به اين سؤال پاسخ نداده اند. ميزان موافقت با بازگشايي مدارس در 
اول مهر ماه به صورت حضوري، در مراكز اســتان ها ۲۶.۵درصد، در شــهرهاي 
كوچك تر ۳۰.4درصد و در روســتاها 44.۳درصد بوده است. از شهرونداني كه 
مخالف بازگشايي مدارس به صورت حضوري از اول مهرماه بودند، سؤال شد: »در 
چه صورت موافق بازگشايي مدارس به صورت حضوري هستيد؟« يافته ها نشان 
مي دهد: 4۰.۳درصد از كساني كه مخالف بازگشايي مدارس به صورت حضوري 
از اول مهرماه هســتند، بيان كرده اند: تا هنگام ريشــه  كن  شدن كرونا مدارس 
به صورت حضوري بازگشايي نشــود. ۵۵درصد از كساني كه مخالف بازگشايي 
مــدارس به صــورت حضــوري از اول مهرماه هســتند، گفته انــد درصورت 
واكسيناسيون همه معلمان و دانش آموزان موافق بازگشايي مدارس به صورت 
حضوري هستند. ۰.7درصد گفته اند درصورتي كه همه دانش آموزان واكسينه 
شوند و ۰.4درصد معتقدند درصورتي كه همه معلمان واكسن بزنند. ۳.۵درصد 
هم به اين سؤال پاسخ نداده اند. اطالعات اين نظرسنجي با رعايت اصول علمي و 
با درنظرگرفتن جمعيت باالي ۱۸سال كل كشور)مناطق شهري و روستايي( با 

تعداد نمونه ۱۵۸۱نفر به شيوه مصاحبه تلفني گردآوري شده است.
اين نظرسنجي در شــرايطي انجام مي شــود كه طبق اعالم وزارت بهداشت و 
آموزش و پرورش از ۲هفته آينده واكسيناســيون دانش آموزان آغاز مي شــود 
و وزارت آموزش و پرورش اميدوار اســت از آبان ماه امكان بازگشــايي مدارس 

به صورت حضوري فراهم شود.
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 بازگشت متقابل به برجام از نگاه واشنگتن
همزمان با حضور رئيس جمهوري در اجالس شانگهاي و بازتاب گسترده عضويت ايران در اين اجالس، يك مقام آمريكايي نيز به خبر سخنراني 
آنالين رئيسي در مجمع عمومي سازمان ملل واكنش نشان داد. جالينا پورتر، معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در نشست خبري هفتگي 
در اين زمينه گفت: »در رابطه با منافعمان با ايران بايد بگويم كه همچنان بازگشت متقابل )به برجام( در راستاي منافع ملي مان است. همچنين 
بهترين گزينه در دسترس براي محدود كردن دوباره برنامه هسته اي ايران است.« او افزود: »آنچه ما مي خواهيم بازگشت متقابل به برجام است. 
درباره برنامه ديدارها در طول برگزاري نشست مجمع عمومي سازمان ملل نيز بايد بگويم كه هم اكنون نمي توانيم چيزي را از پيش اعالم كنيم.« 

ث
مک

روی خط خبر

  واكنش ناجا به شايعه باز بودن مرزهاي زمينی اربعين
معاون اجتماعي و سخنگوي ناجا گفت: براساس مصوبه ابالغي ستاد 
مركزي اربعين، مرزهاي چهارگانه زميني جمهوري اسالمي ایران با 
عراق بسته بوده و به زوار ایراني اجازه ســفر به عراق از این مرزها داده 
نخواهد شد. به گزارش ایسنا، ســردار مهدي حاجيان در ادامه ضمن 
اشاره به برخي شایعات منتشره در فضاي مجازي گفت: مردم عزیز فریب 
شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضاي مجازي را نخورند. در همين 
زمينه »مجيد كاكي« سرپرست فرمانداري مهران از عودت 34۵زائر 

از مهران خبر داد و گفت: 1۷0نفر نيز توسط مرزباني دستگير شدند. 

  دستورالعمل نويسي براي تعامل قوه قضاييه و مجلس
وزیر دادگستري در مورد مهم ترین اولویت هایي كه مجلس و دادگستري 
باید در تعامل با هم انجام دهند، گفت: روساي قواي مقننه و قضایيه 
معتقد به تعامل حداكثري ميان دو قوه هســتند. بــه گزارش خانه 
ملت، امين حسين رحيمي ادامه داد: از این رو به دنبال طراحي و تهيه 
شيوه نامه، دستورالعمل و سازوكاري براي ضابطه مند شدن این ارتباط 
و تعامل هستيم تا نمایندگان بتوانند به انعکاس دغدغه هاي مردم و 
ســؤاالت، ابهامات و اطالعاتي كه در مورد قوه قضایيه و سازمان هاي 

وابسته دارند بهتر ورود كنند و ما پاسخگوي آنها باشيم.

  جزييات توافق مالی ايران و لبنان براي ارسال سوخت 
عبداهلل صفي الدین، نماینده حزب اهلل لبنان در ایران درباره ارســال 
سوخت از ایران به لبنان گفت: كشتي هایي كه از اینجا حركت كرده با 
پول حمل شده؛ یعني مجاني نيست. ما هم اعالم كرده ایم مقداري-از 
سوخت- را مجاني به بعضي از سازمان هاي بشردوستانه لبنان مي دهيم 
و از بقيه مقدار معقولي پول مي گيریم؛ و تخفيف هم به آنها مي دهيم. به 
گزارش جماران،  وي افزود: باالخره خود این گازوئيل، نفت و بنزین نياز 
مردم لبنان است و هيچ كس بدون دادن دالر نمي فروشد. مشکل این 
است كه تعامالت ما با دالر است، اما اآلن در لبنان دالر نيست. ما به جاي 
این موضوع با ایراني ها توافق كردیم كه بعدا لير لبناني مي گيریم و دالر 

به آنها مي دهيم. این محاسبات هست، اما با پول خریداري شده است.

 رهبرمعظم انقالب اسالمي 
دیروز در دیدار مدال آوران رهبری

و  المپيــك  بازي هــاي 
پارالمپيك توكيو، با قدرداني صميمانه از 
قهرمانان كشورمان گفتند: مهم ترین پيام 
قهرماني ورزشکاران افتخارآفرین كشور در 
صحنه هــاي بين المللي، امــکان تحقق 
كارهــاي به ظاهر نشــدني و انتقال پيام 
ایســتادگي و اميد و نشــاط به جامعه و 

جوانان است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضرت آیت اهلل خامنه اي 
این پيام را براي جامعه، آورده بسيار مهمي 
خواندند و افزودند: درحالي كه دستگاه هاي 
بسياري مشغول برنامه ریزي براي سلب 
اميد و نشــاط از جامعه به ویژه از جوانان 
هستند، قهرماني ورزشکاران ایراني، پيام 
اميد را به كل جامعه تزریق مي كند و این 

موضوع بسيار ارزشمند است.
ایشان با اشــاره به پيام هاي كوتاه تشکر 
خــود بعــد از قهرمانــي ورزشــکاران، 
خاطرنشــان كردند: بدانيد این پيام ها از 
عمق جان اســت و قدر و اهميت حركت 

شما را مي دانيم.
رهبر انقالب با اشاره به قهرماني ورزشکاران 
با وجود برخي محدودیت ها، گفتند: اینکه 
با وجود این محدودیت ها پرچم كشور باال 
برده و سکوهاي جهاني فتح مي شود، نشان 

از اراده قوي و عزم راســخ است و این عزم، 
اراده و قهرمانــي و اميدآفریني نه تنها در 
ورزش بلکه در عرصه هــاي علم، فناوري، 
هنر و ادبيــات نيز وجــود دارد كه یکي از 
وظایف مهم مسئوالن نشان  دادن صادقانه 

این افتخارآفریني ها ست.
ایشان در ادامه به نمونه هایي از قهرماني ها 
و مدال آوري هــاي ناســالم در ورزش 
جهان اشــاره كردند و افزودند: عالوه بر 
ناداوري ها، رشــوه و زد و بندهاي سياسي 
و اســتفاده از مواد نيروزا، كســب مدال 
به واسطه وطن فروشي و خود فروشي نيز 

از نمونه هاي قهرماني ناسالم است.
حضرت آیت اهلل خامنه اي تجلي ارزش هاي 
انساني و دیني و معنوي در كنار قهرماني 
را بسيار ارزشــمند خواندند و با اشاره به 
نمونه هایي از این مــوارد در رقابت هاي 
المپيك و پارالمپيــك گفتند: نامگذاري 
كاروان ورزشــي به نام شــهيدان به ویژه 
شهيد ســليماني، اهداي مدال از طرف 
چند قهرمان به شهيدان خاص، استفاده 
از چفيه به عنوان نمــاد ایثار و مقاومت و 
ســجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش 
به خصوص استفاده از چادر در پرچمداري 
كاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، 
صحنه هاي نماز خواندن، درآغوش گرفتن 
حریف مغلوب و صحنه احترام تيم واليبال 
پارالمپيك به مادر شهيد بابایي، جلوه هایي 

از ارزش هاي اسالمي و معّرف هویت ملت 
ایران هستند.

ایشان تأكيد كردند: بانوان ورزشکار ایراني 
در این رقابت ها ثابــت كردند كه حجاب 
اسالمي مانع درخشش در عرصه ورزش 
نيســت؛ همانگونه كه این موضوع را در 
عرصه هاي سياست و علم و مدیریت نيز 

ثابت كرده اند.
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: 
حجاب ورزشکاران زن ایراني، راه را براي 
ورزشکاران زن كشــورهاي اسالمي نيز 
هموار كرده اســت، به گونه اي كه اكنون 
بانوان ورزشکار بيش از 10كشور اسالمي، 
با رعایت حجاب در ميادین ورزشي حاضر 

مي شوند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه اي موضوع 
به رسميت نشــناختن رژیــم جنایتکار 
صهيونيســتي در ميادیــن ورزشــي را 
موضوعي بســيار مهم دانستند و گفتند: 
رژیم ســّفاك، نســل كش و نامشــروع 
صهيونيســتي تالش دارد بــا حضور در 
ميدان هاي بين المللي ورزشي براي خود 
كسب مشروعيت كند و مستکبرین جهاني 
نيز بــه او كمك مي كنند اما مســئوالن 
محترم ورزشي و ورزشکاران نباید در این 

حوزه، به هيچ وجه منفعل شوند.
ایشــان با اشــاره به اقدامــات متقابل 
رژیــم صهيونيســتي و حاميانش براي 

محروم كردن ورزشکاران، تأكيد كردند: 
وزارت ورزش و وزارت امــور خارجــه و 
دســتگاه هاي حقوقي باید این موضوع را 
از راه هاي حقوقي دنبال و از ورزشکاران 
كشور و حتي ورزشکاران مسلمان دیگر 
كشورها همچون ورزشکار الجزایري كه 

اخيراً محروم شد، حمایت كنند.
رهبر انقالب اســالمي با تأكيد بر اینکه 
ورزشکار سربلند ایراني نمي تواند به خاطر 
یك مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست 
بدهد و عمال او را به رســميت بشناسد، 
افزودند: ایــن موضوع ســابقه دارد و در 
گذشته هم ورزشکاران كشورها از مسابقه 

با نماینــدگان رژیم آپارتایــد آفریقاي 
جنوبي امتناع مي كردند و بعد از مدتي هم 
آن رژیم از بين رفت و رژیم صهيونيستي 

نيز نابود خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي چند توصيه نيز 

به مسئوالن ورزشي داشتند.
»كيفي سازي ورزش بين المللي و تکيه به 
اعزام ورزشکار در رشته هاي مدال آور«، 
»برنامه ریزي براي ارتقاي رتبه ایران در 
المپيك«، »تجليل از درخشش یك نشان 
ایراني پوشاك در المپيك و لزوم حمایت 
از توليدكنندگان تجهيزات ورزشــي در 
داخل«، »توجه بيشتر به ورزش هاي اصيل 

ایراني همچون چوگان و اســتفاده از این 
موقعيت براي جذب گردشگران خارجي«، 
»استفاده از مربيان ایراني تا جاي ممکن«، 
»رســيدگي جدي به مسائل و مشکالت 
كاري و معيشــتي قهرمانان« و »ارتقاي 
عدالت ورزشــي« جزو توصيه هاي رهبر 

انقالب به مسئوالن ورزش كشور بود.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمي، 
حميد  ســجادي، وزیر ورزش و جوانان 
گزارشــي از كاروان اعزامــي ایــران به 
بازي هاي المپيك و پارالمپيك، مدال هاي 
كسب شده و جایگاه كشــورمان در این 

رقابت ها بيان كرد.  

قهرماني ها، پيام اميد به جامعه است
رهبر معظم انقالب در دیدار مدال آوران ایران در المپيك و پارالمپيك توكيو:

پايان يك مأموريت شرقي
  روساي جمهور ایران و تاجيکستان با امضاي 8سند همکاري بر توسعه مناسبات دوجانبه تأكيد كردند

آخرین روز از ســفر رئيس جمهور به تاجيکستان با 
استقبال رسمي امامعلي رحمان از او در كاخ ملت آغاز دولت

شد. سيدابراهيم رئيسي كه پيش از این با سران دیگر 
كشورهاي حاضر در اجالس سازمان همکاري شانگهاي دیدار كرده 
بود، دیروز با امامعلي رحمان نيز دیدار كــرد و در پایان گفت وگوها 
دوطرف 8سند همکاري در بخش هاي مختلف امضا كردند. همزمان با 
این دیدار، هيأت هاي ایران و تاجيکســتان نيز دیدارهایي داشتند و 
وزراي خارجه دوطرف هم درباره مســائل مختلف ازجمله تحوالت 
افغانستان رایزني كردند. حسين اميرعبداللهيان، وزیر خارجه در همين 
زمينه با تأكيد بر اینکه تاجيك ها یکي از اقوام بزرگ در افغانســتان 
هستند، گفت: »گفت وگو درخصوص تحوالت افغانستان به موازات 
مناسبات دوجانبه تهران-دوشنبه در دستور كار رایزني روساي جمهور 
2كشور قرار دارد.« با پایان دیدارها روساي جمهوري 2كشور در نشست 
خبري حاضر شدند و به سؤاالت درباره جزئيات همکاري هاي ایران و 
تاجيکستان و لزوم توسعه آن پاسخ دادند. پيش از این نشست خبري 
رئيســي در دیدار با امامعلي رحمان  تأكيد كرد كه »مقامات ایران و 
تاجيکستان باید با استمرار منظم دیدارها و گفت وگوهاي دوجانبه، 
روابطي پایدار و همه جانبه را بين 2كشور فارسي زبان پایه گذاري كنند 
كه به الگویي در سطح منطقه تبدیل شود.« همتاي تاجيك رئيسي نيز 
از حضور رئيس جمهوري كشورمان در این كشور و اجالس شانگهاي 

تشکر كرد.

اراده روساي جمهوري 2كشور براي توسعه مناسبات
رئيس جمهوري در آغاز نشست خبري اســناد همکاري امضا شده 
در این سفر بين ایران و تاجيکســتان را گواهي بر اراده 2كشور براي 
توســعه روابط دانســت و گفت كه »مهم تر از قراردادهاي مکتوب، 
اراده و تصميم2 كشور براي توسعه مناسبات در حوزه هاي مختلف 

است.« به گزارش ایسنا، رئيسي با اشاره به پيشينه روابط بين ایران 
و تاجيکستان بعد از پيروزي انقالب اســالمي، گفت: »قراردادهاي 
همکاري كه تاكنون بين 2كشور منعقد شده نشــان از اراده جدي 
براي توسعه و تعميق همکاري هاســت و در این مقطع تاریخي كه 
فصل نویني از ارتباط بين ما رقم مي خورد، امــروز نيز قراردادهایي 
براي همکاري منعقد كردیم.« رئيس جمهــور با بيان اینکه در بندر 
چابهار و بندرعباس ایران زمينه هاي خوبي براي توســعه و افزایش 
ارتباط اقتصادي و تجاري با تاجيکستان وجود دارد، افزود: »2كشور 
در مناسبات فرهنگي و هنري نيز از زمينه هاي خوبي براي همکاري 
برخوردارند كه مي تواند به توسعه روابط بينجامد.«   در ادامه نيز رئيسي 
درباره تحوالت افغانستان صحبت كرد: »هر دو كشور اعتقاد داریم كه 
دخالت بيگانگان در افغانستان موجب بالهاي بسياري بر این كشور شده 
و باید دست بيگانگان را از افغانستان قطع كرد.« رئيس جمهور افزود: 
»مسئله افغانستان باید توسط مردم این كشور و با همکاري كشورهاي 
همسایه و كشورهایي كه در منطقه نسبت به افغانستان علقه اي دارند، 
حل شود و همکاري ما با تاجيکستان و كشورهاي همسایه افغانستان 
مي تواند زمينه را براي اینکه افغانستاني ها سرنوشت خود را رقم بزنند، 
فراهم كند.« او همچنين تأكيد كرد كه حکومت و دولتي كه بخواهد 
در افغانستان برپا شود باید دولتي فراگير باشد و دولتي كه فقط به یك 
قوم و گروه سياسي متعلق باشد نمي تواند مسائل افغانستان را حل كند.  
همچنين رئيس جمهور تاجيکستان نيز در این نشست خبري مشترك 
از ایران به عنوان كشور دوست و هم زبان تاجيکستان نام برد و با اشاره 
به اشتراكات فراوان فرهنگي و دیني ميان 2ملت ایران و تاجيکستان، بر 
توسعه و تعميق هرچه بيشتر روابط تأكيد كرد. امامعلي رحمان، افزود: 
اسناد همکاري امضا شده در این ســفر موجب توسعه بيش از پيش 
مناسبات 2كشور خواهد شد و اميدوارم دیدارها و مذاكرات مقام هاي 

2كشور و افزایش همکاري ها در آینده تداوم داشته باشد.   

گزارش نیویورک تایمز از  نحوه ترور شهید فخری زاده
مسئوالن ارشد آمریکا در جریان عمليات ترور دانشمند هسته ای ایران بودند

 دستاوردهاي اجالس شانگهاي
 چه خواهد بود؟ 

به همين جهت اعضاي این ســازمان عمومــا تحریم هاي 
یکجانبه آمریکا را موضــوع توجه كانوني خودشــان قرار 
نمي دهند، بلکه تحریم هاي بين المللي را مورد توجه قرار مي دهند. نکته دیگر 
این است كه خود این اعضاي ســازمان بعضا با تحریم هایي از سوي كشورهاي 

غربي و آمریکا مواجه هستند.
 بر این اســاس فرصت جدیدي براي همکاري ميان كشورهاي تحریم شده هم 
در این سازمان شکل گرفته است. بر این مبنا پيگيري رویکرد تعامل اقتصادي 
مبتني بر ارزهاي ملي یا تامين كاال بر اساس تهاتر مورد توجه اعضاي این سازمان 
 هست و مي تواند به توســعه روابط اقتصادي ميان اعضاي این مجموعه كمك

 كند.
سازمان همکاري شــانگهاي هنوز تا رســيدن یه یك اتحادیه یا یك مجموعه 
پيمان امنيتي مانند ناتو فاصله دارد اما گام هاي مؤثري را در این مسير برداشته 
و ظرفيت هایي دارد كه اگر فعال شود مي تواند از دیگر سازمان ها و اتحادیه هاي 

بين المللي بسيار مؤثرتر و قوي تر باشد.

ادامه از 
صفحه اول

ديروز جلسه رسيدگی علنی به »دعوای حقوقی خانواده شهدای  هسته ای ايران عليه دولت آمريكا  « برگزار شد.

اهداء خون سالم
اهداء زندگي

 روزنامه نيویورك تایمز در گزارشي 
براي نخستين بار جزئياتي را درباره گزارش

عمليــات ترور شــهيد محســن 
فخري زاده توسط موســاد منتشر كرده است كه 
نشان مي دهد، سالح خودكار و كنترل از راه دور 
به كار رفته در این عمليات با فناوري هوش مصنوعي 
ارتقا یافته بود و مسئوالن ارشد آمریکا در جریان 
این عمليات قرار داشته اند. شهيد فخري زاده طي 
یك عمليــات پيچيده اطالعاتي هفتــم آذر ماه 
سال99 در منطقه آبســرد به شهادت رسيد. او از 
دانشــمندان نامدار و تأثير گذار صنعت هسته اي 
كشورمان بود. شهيد فخري زاده از سال86 در صدر 
فهرست ترور رژیم صهيونيســتي قرار داشت و 
دســت كم 14ســال بود كه براي ترورش تکاپو 
مي كرد. چنانچه بنيامين نتانياهو، نخست وزیر وقت 
اسرائيل، در سال9۷ در كنفرانس خبري كه برگزار 
كرد چندین بار از شهيد محسن فخري زاده نام برد و 
تأكيد كــرد »ایــن نــام را به خاطر بســپارید. 
فخري زاده.« البته در سال8۷ هم یك گروه ترور در 
محل تعيين شــده براي قتل در تهــران منتظر 
فخري زاده بودند، اما عمليــات در آخرین لحظه 
كنسل شد. موساد به لورفتن برنامه مظنون بود. 
به دنبال ترور شهيد فخری زاده شرح عمليات هاي 
متعددي روي خروجي خبرگزاري ها و رسانه ها قرار 
گرفت، نخســتين گزارش روایت مي كرد كه تيم 
تروركننده در كنار جاده منتظر بودند تا شــهيد 
فخري زاده از آنجا عبور كند. گزارشي دیگر مبتني 
بر این بود كه ساكنان محل صداي انفجاري مهيب 
و به دنبال آن صداي تيراندازي شدید با مسلسل 
شنيدند. ابتدا یك كاميون جلوي خودروي شهيد 
فخري زاده منفجر شد، سپس ۵یا6  فرد مسلح از 
خودرویي در آن نزدیکي پياده شدند و به سمت آنها 
تيراندازي كردند. در ميان این روایت ها 10روز بعد 
از ترور شــهيد فخري زاده، ســردارعلي فدوي، 
جانشين فرمانده سپاه پاسداران اعالم كرد كه در 
ترور شهيد محســن فخري زاده، براي تشخيص 
چهره اش از ميان همراهانــش از فناوري هوش 
مصنوعي استفاده شده است. او گفت كه تيرباري كه 
شــهيد فخري زاده را هدف گرفته روي خودروي 
نيسان كار گذاشته شده بود كه به صورت ماهواره اي 
و آنالین كنترل مي شد و تروریستي در صحنه نبود. 

به دنبال ســخنان ســردار فدوي برخي رسانه ها 
گزارش دادند كه عامل ترور یك روبات قاتل بوده و 
كل عمليات به صورت كنترل از راه دور انجام شده 
است. انجام عمليات بدون حضور عامل انساني در 
محل سؤال هاي زیادي را در اذهان عمومي ایجاد 
كرد، حاال هم قریب به 10ماه بعد از این ترور روزنامه 
نيویورك تایمز در گزارشي ادعاي استفاده از هوش 
مصنوعي و به تعبيري روبات قاتل در ترور شهيد 
فخري زاده را تأیيد كرده و به نقل از برخي از منابع 
اطالعاتي و امنيتي اش جزئياتي از این عمليات را 

رسانه اي كرده است.

روبات قاتل چگونه شهيد فخري زاده را ترور 
كرد؟

 در بحــث به كار گيــري روبــات قاتــل روزنامه 
نيویورك تایمز شــرح حال جدیدي از این ترور 
منتشر كرده است. به نوشته روزنامه نيویورك تایمز، 
اسرائيل از مدل خاصي مسلسل FN MAG ساخت 
بلژیك  كه به یك دســتگاه روباتيك متصل بود، 
استفاده كرده اســت. آنطور كه یك مقام امنيتي 
اطالعاتي به این روزنامه گفته است این سيستم 
 به ســنتينل20  توليد شده توســط اسکریبانو 
)Escribano(، پيمانکار صنایع دفاعي اسپانيایي، 
بي شباهت نبود. وزن این مسلسل، روبات، اجزا و 
لوازم جانبي اش با هم حدود یك تن است. بنابراین 
تجهيزات آن به قطعات كوچك تر تقسيم شده و 
قطعه قطعه، به طرق و از مسير ها و در زمان هاي 
مختلف به صورت قاچاقي وارد كشور شده و سپس 
مخفيانه در ایران مونتاژ شده اند. این روبات برخالف 
پهپاد ها، در آسمان توجهي به خود جلب نمي كند و 
قابل سرنگون كردن نيست و مي تواند در هر جایي 
قرار بگيرد. ویژگي هایي كه احتماالً دنياي امنيتي 

و جاسوسي را دگرگون خواهند كرد.
روبات به گونه اي ساخته شد تا در بستر وانت زامياد 
جا شود. دوربين هایي با دید به جهات مختلف روي 
وانت نصب شــدند تا اتاق فرمان نه تنها از هدف و 
محافظان او، بلکه از محيــط اطرافش تصویري 
كامل داشته باشد. در آخر هم، وانت با مواد منفجره 
پر شد تا پس از پایان عمليات ترور منفجر شود و 
كليه شواهد را از بين ببرد. هوش مصنوعي دستگاه 
طوري تنظيم شده بود تا تأخير، لرزش و سرعت 

خودرو را جبران كند.   آنطور كه این روزنامه گزارش 
داده چالش جدی تروریســت ها نحوه تشخيص 
دقيق چهره شهيد فخري زاده بوده  است، برای این 
منظور یك خودروي به ظاهر از كار افتاده، كه یك 
چرخ ندارد و روي جك قرار گرفته، ســر تقاطعي 
در جاده اصلي  به فاصله 1۵0متري از محل ترور، 
پارك می شود . آن خودرو مجهز به دوربيني دیگر 
بود. كاروان محافظ درست قبل از رسيدن به زامياد 
پارك شده، دم یك سرعت گير سرعتش را كم كرد. 
مسلسل ابتدا قسمت جلوي اتومبيل زیر شيشه 
جلو را گلوله باران كرد. تيرانداز موقعيت دیدش را 
تنظيم كرد و بار دیگر تيرباران كرد. این بار حداقل 
3گلوله به شيشه جلوي خودرو و حداقل یك گلوله 
به شانه شهيد فخري زاده اصابت كرد. او از ماشين 
پياده شــد و پشــت درب جلو پنهان شد. در این 
فاصله هم 3گلوله دیگر به ستون فقراتش اصابت 
كردند. او به روي زمين افتاد. بنا به این گزارش با 
عدم انفجار كامل نيسان قسمتي از عمليات طبق 
نقشه پيش نرفت، هدف از انفجار این بود كه روبات 
به قطعات ریز تبدیل شــود تا ایراني ها نتوانند با 
كنار هم قرار دادنشان تشخيص دهند چه اتفاقي 
رخ داده اســت. در عوض، بيشتر تجهيزات به هوا 
پرتاب شــده و روي زمين افتادند. تکه ها هرچند 
غيرقابل تعمير اما تا حد زیادي دست نخورده باقي 
ماندند. گفته مي شود كه كل عمليات كمتر از یك 
دقيقه طول كشيد و طي آن 1۵گلوله شليك شده 
است. نيویورك تایمز با تأكيد بر اطالع مقامات ارشد 

آمریکا از این عمليات ترور همچنين گزارش داده 
كه آمادگي براي ترور پــس از دیدارهایي تا آخر 
سال2019 و اوایل2020 ميان مقامات اسرائيلي 
به رهبري یوسي كوهن، رئيس پيشين موساد و 
مقامات عالي رتبه آمریکایي ازجمله دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور پيشــين، مایك پمپئو ، وزیر امور 
خارجه پيشين آمریکا و ژینا هاسپل، رئيس پيشين 

سيا انجام شد.

روش هاي متفاوت ترور دانشمندان هسته اي 
اردشير حســين پور، اولين دانشــمند هسته اي 
كشورمان در ســال86 با گاز رادیو اكتيو مسموم 
شد و به شهادت رسيد. مجيد شهریاري دومين 
شهيد هسته اي در ســال89 با بمبي كه به یك 
موتورسيکلت متصل شده بود و از راه دور منفجر 
شد به شهادت رســيد. در هر 3مورد ترور بعدي 
دانشمندان هسته اي یعني شــهادت مصطفي 
احمدي روشن، مســعود عليمحمدي، داریوش 
رضایي نژاد از 89 تا 91، عوامــل ترور در ترافيك 
شهر تهران ســوار بر موتورسيکلت كنار اتومبيل 
شــخص مورد نظر قرار گرفت و یا از پنجره به او 
شليك كرد یا یك بمب چســبنده به در ماشين 
چسباند و سپس به سرعت دور شد. به نظر مي رسد 
كه آنچه ســبب به كار گيري روبات قاتل از سوي 
موساد در ترور شــهيد فخري زاده شد، همراهي 
كاروان محافظان او بود كه روش موتورسيکلت و 

بمبگذاري را غيرممکن كرده بودند.
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یکي از اهدافــي كه بایــد در حوزه 
معماري و شهرسازي پيگيري شود، گزارش

حفظ اصالت محالت شــهر است كه 
براي تحقق این كار باید پيوســت هاي اجتماعي و 
فرهنگي در تمام حوزه ها و معاونت ها لحاظ شود و 
مدنظر قرار گيرد. نایب رئيس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران این موضوع را عنوان 
مي كند و معتقد است زمان بازبيني طرح تفصيلي 
رسيده و باید این كار مطابق با قوانين باالدستي و 
در راستاي افزایش حس تعلق شهروندان به محله 
انجام شــود. این موضوع چنان اهميــت دارد كه 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران هم در برنامه هایش 
به آن پرداخته اســت و توجه به مناطق محروم و 
كم برخوردار و توزیع عادالنه ظرفيت ها و امکانات 
شــهري را بســتري بــراي افزایش حــس تعلق 
شهروندان به محله ها مي داند. نرگس معدني پور، 
رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر 
تهران نيز افزایش مشاركت شهروندان در امور شهر 
را نتيجــه حس تعلــق مي دانــد و در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: »ظرفيت ســازي  در محله ها 
قطعاً به تقویت حس تعلق شــهروندان و مشاركت 
آنها در امور شــهر، كمك مي كند؛ بنابراین در این 
دوره تالش مي شود با بهبود سرانه هاي فرهنگي و 
اجتماعي و همچنين متوازن كردن امکانات شهري 
در محله ها ميــزان حس تعلق و البته مشــاركت 
شهروندان را افزایش داد.« درحقيقت مي توان گفت 
كه حس تعلق با نظریه شهر بدون شهروندان معنا 
نــدارد و جامعه پویا در گرو داشــتن شــهروندان 

مسئوليت پذیر است.

حستعلقمانعازهنجارشكنيدرمحلهها
در گذر زمان چهره شــهر و حتــي ارتباط ميان 
شهروندان دستخوش تغييرات شده است. امروز 
به دليل توسعه زندگي ماشيني و رشد جمعيت، 

كوچه هایي كه روزي جاي بــازي كودكان بودند 
به جاي پارك خودروها تبدیل شده اند. همچنين 
تعامالت چهره به چهره همســایه ها در ســایه 
مشغله هاي كاري و زندگي كمرنگ و كمرنگ تر 
شده  است. در گذشته همسایه ها حس دلبستگي 
به محل زندگي شان داشــتند و براي پاكيزگي و 
سرســبزي آن تالش مي كردند و تا همين اواخر 
هم بوي ایــن همبســتگي از محله هاي قدیمي 
مانند یوسف آباد و... به مشام مي رسيد، اما صدور 
مجوزهاي تجاري- اداري در بافت هاي مسکوني 
به نوعي حس تعلق شــهروندان را نشانه رفته و 
زمينه براي كوچ ســاكنان قدیمي فراهم شــده 
است. جامعه شناســان هم معتقدند كه عواملي 
چون فضاهــاي اجتماعي، نماي ســاختمان ها، 
ميزان فرهنگ و... در ایجاد حس تعلق شهروندان 
تأثير گذار اســت و از این رو تغييرات آنها منجر به 
كاهش یا از بين رفتن حس تعلق مي شود كه این 
موضوع به نفع شــهر و شــهروندان نخواهد بود. 
به گفته امــان اهلل قرایي، جامعه شــناس كاهش 

حس تعلق در نهایت منجر به بي تفاوتي نسبت به 
مشکالت محله ها و بي توجهي به مسئوليت هاي 
اجتماعي و در نهایت هم منجر به كوچ ســاكنان 

بومي و قدیمي مي شود. 
او به همشهري مي گوید: »باید پذیرفت افزایش 
آســيب هاي اجتماعي نتيجه از بين رفتن حس 
تعلق شــهروندان اســت؛ چراكه قبــل از ایجاد 
آشــفتگي در شــهر یا به اصطالح دیگر توســعه 
شهرنشــيني بي ضابطه، همســایه ها با یکدیگر 
آشــنا بودند و حضــور افراد غریبــه در محالت 
كمتر دیده مي شــد، از این رو محله ها امن بودند 
و هنجارشــکني هم رخ نمي داد. اما تغيير چهره 
شــهرها و بلندمرتبه ســازي  و البته از بين رفتن 
هویت و اصالت محله ها، كوچ ســاكنان قدیمي و 
هجوم جمعيت ها را در پي داشــت و زمينه براي 
آســيب هاي اجتماعي فراهم شد؛ بنابراین مقوله 
حس تعلق بسيار اهميت دارد و مدیریت شهري 
باید توجه ویژه اي به آن داشته باشد و در احياي 

این حس تالش كند.«

وابستگيمحليبابازبينيطرحتفصيلي
تجاري ســازي  در بافت مســکوني همواره موجب 
نارضایتي شــهروندان بــوده و هســت و برخي از 
شورایاران معتقدند كه ســاخت و سازها در تهران 
متناسب با طرح تفصيلي انجام نمي شود و شهرداري 
باید نظارت بيشتري داشته باشــد. به طور نمونه 
تعدادي از معتمدان محله یوسف آباد در گفت وگو 
با همشهري مي گویند: ساخت و سازهاي بي رویه و 
البته بدون توجه به طرح تفصيلي سبب از بين رفتن 

اصالت محله شان شده است.  
نایب رئيس شوراي شهر تهران هم با تأكيد بر حفظ 
اصالت محله ها در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
»قطعاً یکي از رویکردهاي مدیریت شهري در دوره 
ششم حفظ و حراست از اصالت محله هاست؛ چراكه 
منجر به حس تعلق و مسئوليت پذیري شهروندان 
مي شود. البته در گذشــته كارهایي مانند تشکيل 
كميته نما در این راســتا صورت گرفته كه به  نظر 
یا كافي نبودند یا به درستي اجرا نشده اند؛ بنابراین 
باور داریم از طریق پيوست هاي اجتماعي در همه 
حوزه ها و معاونت ها مي توان به حفظ هویت محالت 
كمك كرد. همچنين نکته قابل تأمل این است كه 
پيوســت هاي اجتماعي و فرهنگي باید به صورت 
منطقه اي و محله اي پيش بيني شوند و قوانين آن 
باید به گونه اي تدوین شود كه تعارضي با منافع شهر 

و شهروندان نداشته باشد؛ از این رو به نظر مي رسد 
این موضوع باید بــا ظرافت و دقت مورد بررســي 
قرار گيرد تا نتایج تأثير گذار حاصل شــود.« جعفر 
بندي شربياني احترام به طرح تفصيلي در راستاي 
صيانت از پهنه هاي شــهر تهران را الزم مي داند و 
مي گوید: »وقتي تناســب بافت مسکوني و تجاري 
و اداري از بين مــي رود و پهنه ها دچار آشــفتگي 
مي شوند، قطعاً حس تعلق شهروندان تحت تأثير قرار 
مي گيرد؛ بنابراین در طرح تفصيلي باید2كار انجام 
شود؛ اول باید به قوانين تدوین شده در طرح تفصيلي 
احترام بگذاریم و شهرداري هم نظارت كافي بر روند 
اجرایي آن داشته باشد. مدیریت شهري اگر رفتار 
خالف طرح مشــاهده كرد باید ریل را به سمت و 
سوي درست كه همان قوانين است، بازگرداند و دوم 
به نظر مي رسد پس از گذشت بيش از یك دهه وقت 

آن است كه طرح تفصيلي بازبيني شود.« 
او تأكيد مي كند: »البته كه كار ســختي است اما 
شهر دچار تحول شده و نياز به قوانين جدید دارد 
كه مي توان این كار را منطبق با قوانين باالدســتي 
انجام داد تا هم خواسته مردم لحاظ شود و هم نفع 
سازنده ها. در یك كالم تمام این كار در نهایت منجر 
به افزایش حس تعلق و افزایش مشاركت شهروندان 
در امور شهر و سرسبزي و توسعه محله ها و مناطق 

خواهد شد.« 

گزارش2 

مشاركتشهرداريتهراندربرگزاري
باشكوهاربعينحسيني

شهرداري تهران سال هاي گذشــته در مرزهاي مهران، شلمچه، 
چذابه و خســروي به زائران اربعين خدمات ارائه مي كرد. امسال 
مرزهاي زميني بسته هســتند و زائران به صورت هوایي به عراق 
مي روند. با توجه به شرایط، امسال شهرداري تعداد كمي نيرو اعزام 
مي كند. به گزارش همشهري، شــهردار تهران در این باره گفت: 
»همه ساله روال این بوده كه بخشي از زحمتکشان شهرداري براي 
خدمت در نجف و كربال اعزام مي شدند و این تعداد در برخي ادوار 

به 2هزار نفر هم مي رسيد.«
عليرضا زاكاني ادامه داد: »طبق ســهميه اي كه امسال در اختيار 
شهرداري قرار داده شــده اســت 300نفر را به این مراسم اعزام 
خواهيم كرد و بنا شد این افراد از كساني كه ویژگي هاي ممتازي 
دارند، از ســوي خود نواحي انتخاب و معرفي شــوند و از جنبه 
تشــویقي براي حضور در اربعين حسيني و ارائه خدمت به زائران 

سيدالشهدا)ع( اعزام شوند.«

شهردار تهران درباره امکان اســتفاده از ظرفيت بسيج در اربعين 
اضافه كرد: »در مصوبه ما امکان استفاده از كمك خيرین و دیگران 
لحاظ شده است؛ البته ۶ميليارد توماني كه براي اعتبار لحاظ شده 
در سال هاي قبل بيشتر بود، اما این محاسبه اي بود كه بين معاونت 
خدمات شهري و شوراي شهر صورت گرفته بود و تأكيد كردیم كه 
در همين قالب و به صورت شفاف این امر انجام شود كه اگر قرار بر 
انجام تغييري به عنوان متمم شد، تغييرات به شورا آورده شود تا 

كاري خارج از ضوابط انجام نشود.«

كمك6ميليارديبرايبرگزاريمراسماربعين
نایب رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به كمك ۶ميليارد توماني 
شــهرداري تهران براي برگزاري مراســم اربعين در عراق گفت: 
»اولين سالي نيســت كه این اتفاق رخ مي دهد. شهرداري تهران 
همه ساله حضور جدي در مراسم اربعين كشور عراق دارد.« پرویز 
سروري ادامه داد: »حضور ایرانيان امسال كاهش پيدا كرده است؛ 
چراكه مشکل كرونا وجود دارد، اما پرسنل ما زحمتکش هستند و 
آقاي زاكاني در دوره جدید این حضور را به فرایند تشویقي تبدیل 
كرده است.« ســروري با اعالم اینکه برخي پرســنل شهرداري 
به عنوان تشــویق از هر منطقه و مجموعه اي در مسير خدمت به 
زائران قرار مي گيرند، گفت: »ویژگي این افراد مشــخص است و 
یك سري شــاخص هایي دارند كه براساس آن شاخص ها انتخاب 
مي شوند. جالب است بدانيد آخرین بار مبلغ 10ميليارد تومان به 
این موضوع اختصاص پيدا كرد، اما امسال این رقم به دليل كرونا 
كم شده؛ چراكه تعداد افراد اعزامي كاهش پيدا كرده است. به طور 
طبيعي ناظریني نيز در آنجا وجود دارند تا پروتکل ها رعایت شود. 

تصور مي كنم حضور شهرداري ظرفيت مثبتي خواهد بود.«
 او درخصوص اینکه آیا ســازمان اتوبوسراني شــهرداري تهران 
خدمات ارائه مي كند، گفت: »بعيد اســت اتوبوســي اعزام شود؛ 
چراكه با حمل ونقل زميني موافقت نشده و صرفا زائران از طریق 
پرواز منتقل مي شوند، اما گویا براي برگشت موافقت خواهد شد 
كه در آن زمان اگر موافقت شــد اتوبوس هاي شهرداري هم اعزام 

مي شود.«

مشاركتدرنظافت
معاون خدمات شهري شــهرداري تهران اما در رابطه با نقش 
امسال مدیریت شــهري براي مراســم اربعين به فارس گفت: 
»13كميته براي مراسم اربعين وجود دارد و یکي از آنها كميته 
خدمات شهري است.« مجتبي یزداني افزود: »امسال با توجه 
به محدودیت تعداد كمي از نيروهاي شهرداري به عراق اعزام 
مي شوند. امســال افرادي مي توانند به مراسم اربعين بروند كه 

2دوز واكسن را زده و آزمایش پي سي آر هم داشته باشند.«
دبير كميته خدمات شــهري اربعين نيز در این باره گفت: »با 
توجه به اپيدمي كرونا در عراق و ایران و سالمت زائران ایراني و 
مردم عراق، این كشور امسال مجوز ورود 30هزار زائر را صادر 
كرده است. ورود به عراق فقط از طریق راه هوایي مقدور است.« 
كامران زنگيشه با اشــاره به اینکه شهرداري تهران در سنوات 
گذشــته در مرزهاي مهران، شــلمچه، چذابه و خسروي به 
زائران اربعين خدمات ارائه مي كرد، افزود: »امســال مرزهاي 
زميني بسته هستند و شهرداري تهران در مرزها هيچ اقدامي 
نخواهد كرد.« دبير كميته خدمات شــهري اربعين با اشاره به 
اینکه امســال براساس ســهميه اي كه وزارت كشور مشخص 
كرده است شهرداري 300نفر به شهرهاي نجف و كربال اعزام 
مي كند، یادآور شــد: »جلســه اي در معاونت خدمات شهري 
برگزار و در مورد پرســنلي كه قرار اســت به عراق اعزام شوند 
تصميم گيري شد. درمجموع 100نفر در شهر نجف و 200نفر 
در كربال استقرار پيدا مي كنند. عالوه بر آن در هر كدام از این 
شهرها یك تيم آتش نشاني و یك تيم پزشکي شهر سالم مستقر 

خواهند شد.«
  زنگيشه با بيان اینکه شــهردار تهران دســتور داده كه از هر 
ناحيه شهرداري 2نفر به كربال و نجف اعزام شوند، گفت: »این 
پاكبانان باید 2دوز واكسن را زده باشند. در مجموع 2۵0پاكبان 
از نواحي شهرداري تهران و ۵0نفر دیگر از آتش نشاني، شهرسالم 
و سازمان مدیریت پســماند )متولي این بخش( به عراق اعزام 
خواهند شد.« او تأكيد كرد: »فقط موضوع پاكسازي و نظافت 

در دستور كار كميته خدمات شهري اربعين قرار دارد. 
موضوعات بهداشتي پرسنل شهرداري كه به عراق اعزام مي شود 
هم در اولویت شهرداري قرار گرفته است. یك ساك از انواع اقالم 
بهداشــتي مورد نياز نيز به پاكبانان داده مي شود.« براساس این 
گزارش، تعدادي نيرو از شــهرداري تهران امسال به عراق اعزام 
مي شوند و شهرداري در نظافت كربال مشاركت دارد. البته امسال 
به دليل شرایط كرونا تعداد كمي نيرو از شهرداري اعزام مي شود.

ورزشکاران و جمعي از اهالي محله باغ آذري در 
منطقه1۶ پس از تحقق وعده شــهردار مبني بر شهردار

ساماندهي زمين ورزشي بوستان بعثت و بازسازي 
برخي از امکانات این بوستان، از شهردار تهران تشکر و قدرداني 
كردند. به گزارش شــهر، پس از اجابت درخواســت جمعي از 
ورزشکاران محله باغ آذري براي رســيدگي به زمين ورزشي 
بوستان بعثت و فراهم كردن امکانات براي این مجموعه از سوي 
عليرضا زاكاني، شــهردار تهران، ورزشکاران و شوراي ورزشي 
محله باغ آذري با نصب بنر و اطالعيه د رمحله مراتب تشکر و 
قدرداني خود از عليرضا زاكاني، شهردار تهران را اعالم كردند. 
شــهردار تهران نيز پس از قدرداني اهالي محله باغ آذري در 

تویيتي به این مسئله پرداخت و نوشت: »از ابراز محبت هاي شما 
مردم محله باغ آذري ممنونم. خاطره خوشي از نخستين روز 
كاري ام در كنار شما رقم خورد. شهرداري صرفا به وظيفه خود 
عمل كرد. ان شاءاهلل پاســخگوي نيازهاي مردم تهران در تمام 

محالت باشيم.« 
 شهردار تهران در نخستين روز كاري خود پس از بازدید از مركز 
واكسيناســيون بعثت، با حضور در جمع ورزشکاران محله باغ 
آذري پذیراي گالیه ها و پيشنهادهای آنها شد و در همان دیدار 
قول مساعدت براي تجهيز زمين ورزشي و فراهم كردن برخي از 
امکانات این بوستان كه از درخواست هاي اصلي این ورزشکاران 

بود، داد؛ وعده اي كه تنها پس از گذشت چند روز عملي شد.

 قول شهردار تهران 
به اهالي باغ  آذري عملي شد

2عضو شوراي شهر و 2 كارشناس جامعه شناسي و معماري در گفت وگو با همشهري از الزام بازبيني طرح تفصيلي شهر تهران مي گویند

افزايش حس تعلق شهروندان با حفظ اصالت شهر 

بهروزمرباغي،عضوانجمنمفاخرمعماريايران 
حستعلقچندوجهداردودركالبدشهريشاخصهايمتفاوتيبرايشقائلندكهامنيتوحضورتشكلهايمردمي
مهمترينآنهاست.قدريتعمقدرهردوشاخصهنشانميدهدكهشهروندانخودزمينهسازتحققآنهاهستند.در
محلهايكههمسايههايكديگرراميشناسندوبههماعتماددارند،امنيتبرقرارميشودواگرمشكليهمپيشآيد،
تشكلهايمردميپايكارميآيند.دروضعيتكنونيشهركهبانوعيآشفتگيمواجههستيمديگرتوجهبهاصالت
وهويتمحلههانميتواندگزينهمناسبيباشدوبايدازكودكانكمكگرفت؛چراكهتحقيقاتنشانميدهددردنياي
كنونيكودكانمحوراجتماعهستندوبامشاركتآنهاميتوانسايراقشاررابااهدافشهرهمراهكرد.براياينكار
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تعلقشكلميگيرد.

بازگرداندن حس تعلق با كمك كودكان

زينبزينالزاده
خبر نگار

عبور شركت هاي داخلي مترو  از مرز تحريم ها

شركت هاي داخلي با بومي سازي  فرایند طراحي 
و ساخت تجهيزات ایســتگاه هاي شركت مترو مترو

موفق شــدند از مرز تحریم ها عبــور كنند. به 
گزارش همشهري، پيش از این با تالش 18ماهه شركت هاي 
دانش بنيان، قطار ملي با عمق داخلي سازي  8۵درصدي توليد 
شد و اكنون در مرحله تســت نهایي و دریافت استانداردهاي 
جهاني است و مسئوالن شركت متروي تهران اميدوارند به زودي 
این قطار روي ریل خدمتگزاري قرار گيرد. بومي سازي  فرایند 
طراحي و ساخت تجهيزات ایستگاهاي مترو گام دیگري است 
كه با اتکا به دانش و توانمندي جوانان در شركت متروي تهران 
برداشته شده است و به گفته مدیر امور تجهيزات شركت مترو 
این كار از یك ســو سبب كاهش وابســتگي به سایر كشورها 
ازجمله چين مي شود و از سوي دیگر مانع خروج ارز خواهد شد. 
حبيــب اهلل رضایي ملــك در گفت وگو با همشــهري گفت: 
»ساختمان، تجهيزات و ناوگان، بخش هاي اصلي صنعت مترو 
هستند كه ساخت ایستگاه ها توسط مهندسان داخلي انجام 
مي شود و در ناوگان هم با توليد قطار ملي ثابت كردیم مي توانيم 
به نخبگان اتکا كنيم. حاال نوبت تجهيزات ایستگاهي است كه 
فرایند طراحي و ساخت بيش از ۵0قطعه بومي سازي  شده و از 
این رو شركت هاي داخلي توانستند از مرز تحریم ها عبور كنند.« 

به گفته او از سال 98با تشکيل كارگروه »ساخت داخل« تامين 
تجهيزات مترو توسط شركت هاي داخلي پيگيري و 124شركت 

و ظرفيت هاي آنها شناسایي شدند. 
رضایي در ادامه با بيان اینکه امروز تجهيزاتي چون آسانسور و 
پله برقي  توسط شركت هاي داخلي تامين مي شود، تأكيد كرد: 
»در صنعت پيچيده مترو كه جزو صنایع با فناوري باال محسوب 
مي شود، با توليد داخلي تجهيزات ضمن غلبه بر بخش مهمي از 
محدودیت هاي ناشي از تحریم هاي اقتصادي، هم هزینه تهيه 
تجهيزات كاهش یافته و هم روند تأمين قطعات و خدمات پس 
از فروش تسهيل شده اســت. همچنين توانمندسازي و رشد 
صنعت مترو در كشور، اســتفاده حداكثري از توان مهندسي 
و ظرفيت شركت هاي ایراني، صرفه جویي ارزي، كاهش زمان 
دسترسي به تجهيزات مورد نياز، سهولت تعامالت مالي و ایجاد 
فرصت هاي شــغلي متعدد و متنوع، از دیگر مزایاي در پيش 
گرفتن سياست اســتفاده حداكثري از توليدات داخل كشور 
محسوب مي شود.« به گفته این مقام مسئول، امروز تجهيزات 
متنوعي ازجمله پله برقي، آسانسور، سيســتم تهویه، باتري، 
درب ضد حریق، كابل، الکتروموتور، سيستم مه پاش، اعالم و 
اطفاي حریق، تابلوهاي DC، ترانس پست هاي تراكشن و گيت 

توليد مي شود.

صرفه هاي اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي 
شهرهاي ســبز در كشــورهاي مدرن و توســعه یافته از انرژي هاي 
تجدیدپذیر مانند انرژي خورشيدي استفاده مي كنند كه امروزه به آن 
بسيار اهميت مي دهند. شهرداري تهران نيز از این موضوع مستثني 
نيست. شهرداري از سال93 استفاده از انرژي خورشيدي را در دستور 
كار بوستان ها قرار داد. شينا انصاري، مدیركل محيط زیست و توسعه 
پایدار شــهرداري تهران در این رابطه به پایگاه خبري شــهر گفت: 
»هم اكنون 43نيروگاه خورشيدي در ســطح مناطق 22گانه وجود 
دارد. جز 3 منطقه11،1۵و18 مابقي مناطق شــهرداري از نيروگاه 
خورشيدي اســتفاده مي كنند.« انصاري ادامه داد: »در منطقه یك 
شهرداري ۶ نيروگاه، در منطقه2 شهرداري یك نيروگاه، در منطقه3 
شــهرداري 2 نيروگاه، در منطقه4 شهرداري 2 نيروگاه، در منطقه ۵ 
شهرداري 3 نيروگاه، در منطقه ۶ شهرداري یك نيروگاه، در منطقه 
۷ شهرداري3 نيروگاه، در منطقه 8 شهرداري یك نيروگاه، در منطقه 
9 شهرداري یك نيروگاه، در منطقه 10 شــهرداري یك نيروگاه، در 
منطقه12 شهرداري 4نيروگاه، در منطقه13 شهرداري 2نيروگاه، در 
منطقه14 شهرداري یك نيروگاه، در منطقه1۶ شهرداري 2نيروگاه، 
در منطقه1۷ شــهرداري 2نيروگاه، در منطقه19 شــهرداري یك 
نيروگاه، در منطقه20 شهرداري 2نيروگاه، در منطقه21 شهرداري 
یك نيروگاه و منطقه22 شــهرداري ۵ نيروگاه در حال بهره برداري 
است.« او در پاســخ به این ســؤال كه این نيروگاه ها فقط به مصرف 
شهرداري كمك مي كند یا به وزارت نيرو نيز برق مي دهد، عنوان كرد: 
»با توجه به مصوبه هيأت وزیران، نهادهاي دولتي و عمومي موظف به 
تامين 20درصد انرژي مصرفي از انرژي تجدیدپذیر هستند. با توجه به 
این مصوبه انرژي توليد شده فعال به مصرف شهرداري كمك مي كند. 
هر چند شهرداري تهران در حال پيگيري براي فروش به وزارت نيرو 

است اما هنوز موفق به انجام این مهم نشده است.« 
مدیركل محيط زیست و توسعه پایدار شــهرداري تهران با اشاره به 
اینکه 33ساختمان شــهرداري و 10بوســتان از انرژي تجدیدپذیر 
استفاده مي كنند، تأكيد كرد: »هم اكنون در حدود 94۵مگاوات برق 
در سال توليد مي شود. شهرداري تهران درنظر دارد ساالنه در مجموع 
۶00كيلووات نيروگاه هاي خود را توسعه دهد. اما جهت این توسعه 

باید سایر ارگان ها و شهروندان نيز در امر توسعه ورود پيدا كنند.«
 شينا انصاري در پاسخ به این سؤال كه آیا شهرداري به ساختمان هایي 
كه از انرژي خورشيدي استفاده مي كند تسهيالت یا مشوق هایي ارائه 
مي كند، یادآور شد: »شهرداري تهران براساس مصوبه ساختمان هاي 

ســبز كه در ســال1400 به تصویب رســيده، مکلف به حمایت از 
ساختمان هایي اســت كه از انرژي تجدیدپذیر اســتفاده و بخشي از 
برق خود را تامين مي كنند. به همين جهت شهرداري در حال تدوین 
دستورالعمل اجرایي این وظيفه خود است تا بتواند از ساختمان هایي 
كه از انرژي هاي تجدیدپذیر اســتفاده مي كنند، حمایت هاي الزم را 

به عمل آورد.«
 او در پاسخ به این سؤال كه انرژي خورشــيدي مي تواند در آلودگي 
هوا چه تأثيري داشته باشد؟ گفت: »توليد 94۵مگاوات ساالنه منجر 
به كاهش ۷24تن دي اكســيدكربن )گاز گلخانه اي( و معادل كاشت 
3۶20اصله درخت در شهر تهران اســت. این اعداد گواه آن است كه 
درصورت اســتفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر تا چــه حد مي توان به 
كاهش انتشــار گاز هاي گلخانه اي و بهبود وضعيت محيط زیســت 

كمك كرد.« 
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رئيس اتاق مشــترك ایــران و چين توضيح 
مي دهد: همه فرصت هاي اقتصادي عضویت 
دائم ایران در سازمان یادشده، بالقوه است و 
اینکه بتوانيم در عمل این فرصت ها را به حالت 
بالفعل درآوریم بستگي به اراده و توان خودمان 
دارد و به هرحال فرصت بزرگي است زیرا براي 
نخستين بار پس از انقالب است كه ایران به 

یك سازمان بين المللي مي پيوندد

در هفته هاي اخير، انتشار خبر 
تالش تعــدادي از نمایندگان 
مجلس بــراي بــه رفراندوم 
گذاشــتن حــذف یارانه هاي 
نقــدي و پيشــنهاد مركــز 
پژوهش هــاي مجلــس براي 
جایگزینــي یارانه هاي شــبه 
نقدي موجب جدي تر شــدن 
گمانه ها درباره احتمال تغيير 
ریل سياست هاي یارانه اي شده 

است 

گزارش

چهره روز

نقد خبر

عدد-تحليل

معاون اول در ميدان مين اقتصاد
یك روز پس از بازدید محمد مخبر، 
معــاون اول رئيس جمهــور از یك 
شركت لبنياتي در تهران، خبر گراني 
برخي اقالم لبني ازجمله كره داغ شد 
و در ادامه نيز برخــي ابراز اميدواري 
كردند بازدیــد معــاون اول از یك 

شركت بزرگ لبنياتي، زمينه ای در جهت اقدامات عملي براي 
كاهش قيمت ها باشــد. البته به نظر مي رسد این بازدید مخبر 
كه با همراهي ســيدرضا فاطمي امين، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت انجام شد، با هدف آشنایي با روند كاري صنعت لبنيات 
و آگاهي از مشکالت و دغدغه هاي توليدكنندگان این صنعت 
انجام شده باشد؛ اما آنچه مشهود اســت، عده اي به هر دليلي 
بدشــان نمي آید كه آقاي معاون اول را به اتخاذ سياست هاي 
ميدانی در اقتصــاد ترغيب كنند و حتــي او را در معرض كار 
انجام شــده قرار بدهند. ازاین رو حتي به دنبال بازدید معاون 
اول رئيس جمهور، از صنعتي كه بــازار محصوالتش با افزایش 
قيمت پي درپي مواجه بــوده، تالش مي كنند رونــد اخبار را 
به مســيري خاص هدایت كنند. پيش از ایــن نيز چندین بار 
اظهارات مخبر مبني بر اینکه »ارزاني در راه است و مردم براي 
خرید دست نگه دارند« در فضاي مجازي دست به دست مي شد 
كه دفتر معاون اول مجبور به تکذیب شــدید آنها شد. در این 
ماجراي اخير، یعني داغ شــدن اخبار گراني محصوالت لبني 
و كره به فاصله یك روز پس از دیدار معاون اول رئيس جمهور 
از یك شركت بزرگ لبنياتي، تالش هایي آميخته براي هدایت 
مسئوالن به سمت ميدان مين وعده ها و در انداختن او با اقتصاد 
و بازار مشهود است و اگرچه این تالش ها با پيشنهادهایي نظير 
متناســب كردن عرضه و تقاضا، تأمين نهــاده دامي و اصالح 
سياست هاي واردات و صادرات بزك شده اند اما خواسته اصلي 
آنها از معاون اول رئيس جمهور، چيزي جز ارزان كردن قيمت 
محصوالت لبني نيست؛ درحالي كه در سازوكار اقتصاد ایران، 
پس از رشد قيمت دالر از محدوده 3هزارو500تومان تا حوالي 
30هزارتومان، قيمت ها نيز متناسب سازي شده اند و ارزان سازي 
یك یا چند كاالي خاص با امر و نهي و دســتور محقق شدني 
نيســت مگر اینکه كمر به نابودي توليدكننــدگان یك حوزه 
ببندیم یا از جيب بيت المال منابع سرشاري را براي خوشامد 
موقتي عامه خرج كنيم كه در هر دو صورت، نتيجه چيزي جز 
تضعيف و فروپاشي توليد و شکست تصميمات ضربتی نخواهد 
بود. آیا پاي مخبر، با سابقه طوالني مدت در اقتصاد و حاكميت، 
در ميدان مين اقتصاد مي لغــزد و پاي تصميمات اینچنينی را 
باز می كند یا به عنوان مدیر تيم اقتصــادي دولت، با دور زدن 
كساني كه به دنبال عوام فریبي هستند، پيگير اصالح ریشه اي 

مشکالت خواهد شد؟

الزم اما ناكافي؛ نورافكن ها را روشن كنيد
خبر: صورت هاي مالي بانك ملي ایران یك هفته پس از دستور 
وزیر اقتصاد و پس از یك توقف 6ساله منتشر شد و به این ترتيب 
عموم مردم و فعاالن اقتصادی در جریــان دارایي ها و بدهي ها و 
همچنين حساب سود و زیان بزرگ ترین بانك دولتي ایران قرار 

گرفتند.
نقد: دســتور وزیر اقتصاد براي انتشــار صورت هاي مالي بانك 
ملي، اقدامي شایســته تقدیر و ضروري در مسير شفافيت بانکي 
است، اما این كار به تنهایي كفایت نمي كند. نخست اینکه؛ انتظار 
مي رود صورت هاي مالي همه بانك هــاي دولتي چه بانك هاي 
تجاري و غيرتجاري و تخصصي در یك دهه گذشته منتشر شود 
تا تحليلگران و پژوهشــگران بتوانند به راز پشــت پرده ناترازي 
بانك ها پي ببرند. دوم اینکه؛ انتشــار این صورت هاي مالي نباید 
به دستور وزیر اقتصاد یا دیگر وزیران بانکدار مشروط شود، بلکه 
به عنوان یکي از حقوق شــهروندي و با هدف دسترســي آزاد به 
اطالعات، باید الزامي شود. ســومين و مهم ترین انتظار و مطالبه 
از وزیر اقتصاد و البتــه دیگر وزیراني كــه به گونه اي در چينش 
اعضاي هيأت مدیره بانك ها سهم و دخالتی دارند، این است كه 
اســتانداردهاي بين المللي ناظر بر حسابداري بانك ها و مقررات 
توصيه شــده بين المللي ازجمله درخصوص شــفافيت بانکي، 
نسبت هاي مالي، وضعيت كفایت سرمایه و... به اجرا گذاشته شود. 
احسان خاندوزي، در مقام وزیر اقتصاد نشان داده در گام نخست به 
وعده اش عمل كرده و حاال منتظر گام هاي مهم تر هستيم. بسم اهلل 

از خود وزارت اقتصاد شروع و نورافکن ها را روشن كنيد.

رتبه134 و معماي اقتصاد ديجيتال
به این آمارها دقت كنيد، هم اكنون متوسط سرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران 32.30مگابيت  بر ثانيه و رتبه اش 80 جهاني است 
و البته متوسط ســرعت دانلود اینترنت ثابت نيز 21.35مگابيت 
 بر ثانيه است و در جایگاه 134 اینترنت ثابت در جهان قرار دارد. 
همين اعداد است كه نشان مي دهد صحبت كردن از سهم بيشتر 
ایران در اقتصــاد دیجيتال تا چه اندازه رؤیایي اســت. در دنيایي 
كه در79كشور آن  ســرعت دانلود اینترنت گوشي هاي هوشمند 
باالتر از ایران اســت و در جهاني كه شهروندان 133كشور  وقتي 
در خانه هایشان نشسته اند، سرعت اینترنت بهتري از شهروندان 
ایران را تجربه مي كنند، رقابت در اقتصــاد دیجيتال یك معادله 
چند مجهولي است؛ زیرا تنها دسترسي به سرعت مطلوب اینترنت 
مهم نيست بلکه پارازیت هاي زیادي در این مسير وجود دارد كه به 
مانع بزرگ بر سر راه توليدكنندگان محتوا و فعاالن دنياي اقتصاد 
دیجيتال تبدیل شده است. حال باید با این سرعت دانلود اینترنت 
موبایل و اینترنت خانه ها، منتظر ماند و دید آیا طرح صيانت آنطور 
كه مدافعانش مي گویند مي تواند اقتصاد دیجيتال را تقویت كند؟ 
یا اینکه حرف مخالفان به كرسي اثبات مي نشيند و سرعت، كندتر 
و دسترسي، محدود تر خواهد شد؟ در هر صورت باید بدانيم این 

رتبه شایسته ایران نيست.

ایران سرانجام پس از یك دهه انتظار عضو 
دائم سازمان همکاري  شانگهاي شد. این 
نخســتين عضویت ایران در یك پيمان 
چندجانبه منطقه اي پس از انقالب1357 اســت. حاال 
باید دید كه این روند در آینده هم ادامه مي یابد؟ حضور 
و عضویت ایــران به عنوان عضو دائم یــك نهاد امنيتي، 
دفاعي و البته اقتصادي با حضور كشورهایي نظير روسيه، 
چين، هند و البته قزاقســتان، قرقيزستان، تاجيکستان، 
ازبکســتان و پاكســتان یك گام به جلو در دیپلماسي و 
سياست خارجي براي تمرین در یك سطح فراتر از روابط 
دوجانبه با كشورهاســت. براي اقتصاد ایــران به معناي 
شركت در یك جام جهاني كوچك البته با رقابت سنگين 
با دیگر تيم هاست تا فرصت هاي خود را شناسایي و بتواند 
مسيري تازه در تجارت و سرمایه گذاري خارجي پيدا كند.

روياي بزرگ يا هدف روشن؟
به گزارش همشــهري، همواره در ارزیابــي پيامدهاي 
اقتصادي گفت وگو ها، تفاهم ها و توافق هاي اقتصادي یك 
مسئله مهم را باید درنظر گرفت و بين آرزوها و رویاهاي 
بزرگ با واقعيت ها و اهداف مطلوب ارتباط شفاف برقرار  
كرد. از این منظر عضویت ایران در سازمان همکاري هاي 
شانگهاي آیا به این معناست كه ایران به یك بازار بزرگ 
بين المللي دست یافته و به راحتي مي تواند هرچه خواست 
صادر كند و هرچه نياز داشــت بخرد و هر ميزان سرمایه 
الزم داشــت بردارد و در یك كالم؛ آیا یك دروازه جدید 

پيش روي اقتصاد ایران باز شده است؟
سازمان شــانگهاي هرچند یك نهاد و پيمان امنيتي و 
دفاعي به شــمار مي رود، اما همواركننده مسير اجراي 
پيمان هــاي اقتصادي نظير اوراســيا، آســه آن و دیگر 
پيمان هاي اقتصادي منطقه اي اســت و به همين دليل 
ایران با ورود به جمع اعضاي دائم پيمان شانگهاي از این 
فرصت بهره مند شده كه بتواند در روند تصميم گيري هاي 
پيمان هاي اقتصادي در حوزه آســيا و اقيانوســيه نقش 

متفاوت تري از گذشته را ایفا كند.
همگرایي ایــران و روســيه به عنوان صاحــب و مالك 
بزرگ ترین ذخایر انرژي جهان از یك سو یك فرصت در 
عرصه دیپلماسي انرژي خواهد بود اما نفع اقتصادي ایران 
از این همگرایي بستگي به كارت هاي در دست ایران براي 
در اختيار گرفتن سهم بيشــتر از بازار انرژي دنيا خواهد 
داشت. تهران و مسکو اكنون 2قدرت اصلي تامين كننده 
انرژي جهان در پيمان شــانگهاي به شــمار مي روند و 
همزمان 2كشــور پرمصرف و خریدار اصلي انرژي دنيا 
یعني چين و هند هم آن ســوي ميز نشسته اند. مطالبه 
جدي اكنون این است كه دســت كم ایران سهم گذشته 
خود را از بازار انرژي چين و هند احيا كند و حتي با حضور 
در پيمان شانگهاي بتواند در شاهراه هاي مبادله انرژي هم 

نقشي ویژه اي براي خود درنظر بگيرد.
كشــورهاي عضو پيمان شــانگهاي 40درصد جمعيت 
دنيا را به خــود اختصــاص داده اند. انــدازه اقتصاد این 
كشــورها 23هزار ميليارد دالر برآورد مي شود. از سوي 
دیگرعضویت در این ســازمان راهي اســت براي حضور 
متفاوت در تجارت خارجي، زیــرا یکي از ایده هاي روي 
ميز كشــورهاي عضو این پيمان تشــکيل منطقه آزاد 
تجاري شــانگهاي اســت كه هدف از آن یکسان سازي 
حقوق گمركي، برداشتن موانع صادراتي و سرمایه گذاري 
مشترك است. اما اینها تنها بخشي از فرصت هاي بالقوه 
اقتصادي ایران به شمار مي روند اما راه طوالني پيش روي 
دولت ایران قرار دارد و این تازه آغاز یك ســفر پرماجرا 

براي اقتصاد ایران در جام جهاني كوچك است.

فرصت بزرگ اقتصادي، اما بالقوه
محمدرضا حریــري، رئيس اتاق مشــترك ایران و چين 
درباره پيوستن ایران به سازمان همکاري هاي شانگهاي 
به همشــهري مي گوید: اصل این پيمان در سال2001 و 
پس از وقایع 11سپتامبر با هدف جلوگيري از اقدام هاي 
تروریستي مبني بر نوعي از گرایش اسالمي- سلفي شکل 
گرفت و آن زمان مناطقي در چچن، آسياي ميانه و غرب 
چين مستعد این بودند كه به سمت اسالم سلفي كه مظهر 
آن القاعده، طالبان و داعش بود، بپيوندند، بنابراین اینکه 

پيمان شانگهاي یك پيمان امنيتي و دفاعي است، كامال 
درست است اما پس از گذشت 3سال رنگ و بوي اقتصادي 
این پيمان با رویکرد دولت چين جهت احياي جاده ابریشم 

در ایده؛»یك كمربند یك جاده« تقویت شد.
این فعال بخش خصوصي با بيان اینکه تقویت رویکرد 
اقتصادي پيمان شــانگهاي به ویژه ناشي از نگاه چين 
به توســعه روابط خود با غرب از طریق زميني صورت 
گرفته، مي افزاید: پيوســتن ایران به این سازمان یك 
فرصت بزرگ بالقوه براي ایران است؛ زیرا كشورهاي 
عضو این ســازمان 40درصد جمعيت دنيا را شــامل 
مي شــوند و بخش هاي بزرگي از بازار منطقه اوراسيا، 
آسياي ميانه، جنوب آسيا و خاور دور را در برمي گيرد 
كه همه اینها مي تواند در قالب فرصت هاي اقتصادي 

درنظر گرفته شود.
حریري توضيح مي دهد: 2كشور روسيه و ایران به عنوان 
اعضاي دائم سازمان شانگهاي داراي بزرگ ترین ذخایر 
انرژي دنيا هستند و در سوي دیگر 2مصرف كننده باالي 
انرژي دنيا یعني چين و هند هم عضو این پيمان هستند 
كه درصورت شکل گيري روابط مي تواند سطح ارتباط در 
حوزه انرژي بين 2كشــور ایران و روسيه با 2كشور چين 
و هند را تقویــت كند، افزون بر اینکه پيمان شــانگهاي 
داراي یك شوراي اقتصادي اســت كه دبيرخانه آن در 
یکي از شــهرهاي چين قرار دارد و هر سال نشست ها و 
نمایشگاه هاي اقتصادي برگزار مي شــود و ایران هم   از 
فرصت ناشــي از این نشست ها و نمایشــگاه ها استفاده 

مي برد.
رئيس اتاق مشــترك ایــران و چين توضيــح مي دهد: 
همه فرصت هــاي اقتصــادي عضویت دائــم ایران در 
سازمان یادشــده، بالقوه اســت و اینکه بتوانيم در عمل 
این فرصت ها را به حالت بالفعل درآوریم بستگي به اراده 
و توان خودمان دارد و به هرحال فرصت بزرگي است زیرا 
براي نخستين بار پس از انقالب اســت كه ایران به یك 
سازمان بين المللي مي پيوندد و از آنجا كه روزي مجبور 
خواهيم شد به سازمان تجارت جهاني WTO بپيوندیم، 
باید قبل از آن با پيوستن به پيمان هاي دو و چند جانبه 
تمرین كنيم و یاد بگيریم زیــرا پيش از این تجربه اي در 
زمينه همکاري هاي اقتصادي در پيمان هاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي نداشــته ایم. او معتقد است سند همکاري 
25ســاله ایران و چين هم در واقع مي تواند نقش مکمل 
را در پيوستن ایران به سازمان شانگهاي ایفا و ارتباطات 

تجاري با دنيا را تسهيل كند.

شانگهاي، برجام و تحريم ها
رئيس اتاق مشــترك ایران و چين درباره سياستگذاري 
درخصوص رابطه بين پيوستن ایران به سازمان شانگهاي 
با مذاكرات هسته اي مي گوید: 2ســناریو در این زمينه 
مطرح است، نخست اینکه 2كشــور بزرگ عضو پيمان 
شانگهاي شــامل چين و روسيه عضو شــوراي امنيت 
سازمان ملل هستند و از ســوي دیگر هند هم عضو این 
پيمان است كه مي تواند فرصت و قدرت چانه زني ایران 
را در مذاكرات هســته اي تقویت كند. دوم اینکه ممکن 
اســت مذاكرات به نتيجه نرســد و تحریم ها باقي بماند 
اما با پيوســتن و عضویت در ســازمان هاي بين المللي و 
پيمان هاي منطقه اي نظير پيمان شانگهاي مي توان اثرات 
تحریم را خنثي كرد و این  بســتگي به سطح همکاري و 
حضور و نقش ایــران در روابــط دو و چندجانبه با دیگر 

كشورها و پيمان هاي منطقه اي دارد.
حریري مي افزاید: در خود سازمان كنفرانس شانگهاي 
3مدل عضویت پيش بيني شده كه یك مدل عضویت 
دائم و مدل دوم عضویت ناظر و مدل ســوم شركاي 
گفت وگو اســت. در اجالس اخير عربســتان، قطر و 
مصر به عنوان شــركاي گفت وگو حضور داشتند كه 
مي تواند راه را براي گفت وگو و مذاكرات بين ایران با 
كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس هموار سازد. این 
فعال اقتصادي با بيان اینکــه در روابط بين الملل نگاه 
صفر و صد و سياه و سفيد معنا ندارد، تأكيد مي كند: 
اینکه گفته شود با پيوستن به پيمان هاي بين المللي یا 
 FATF منطقه اي نظير پيمان شانگهاي، دیگر مسئله
و تحریم ها مانع همکاري و گسترش روابط نخواهد بود، 
یك اشتباه و تفکر غلط است و اینکه عنوان شود بدون 
FATF و تحریم ها، پيوستن به پيمان هاي بين المللي 
و منطقه اي هم بي اثر اســت، حرف درستي نيست و 
نباید تصور كرد با عضویت در پيمان شــانگهاي تمام 
مشکالت اقتصادي و سياسي كشور حل خواهد شد، 
بلکه ممکن است به ایران كمك كند تا نگاه بين المللي 
و همه جانبه تري در حوزه سياست خارجي جایگزین 
نگاه هاي منطقه اي و بومي شود، بنابراین بهره برداري 
و نفع ایران از پيوستن به پيمان شانگهاي بسته به این 
دارد كه ما دنبال چه هستيم، چقدر اراده داریم و البته 

اثرات مثبت آن بر اقتصاد بلندمدت خواهد بود.

پشت صحنه پيمان شانگهاي
اكنون ایران یــك برگ برنده در دســت دارد تا با آن 
برخي گره هاي اقتصادي به ویژه در حوزه بين المللي را 
باز كند. این برگ برنده تنها به معناي اعالم آمادگي و 
جواز حضور در جام جهاني كوچك است. به ویژه اینکه 
از بين دیگر كشــورهاي عضو پيمان شــانگهاي تنها 
چين به عنوان شــریك تجاري اصلي ایران شــناخته 
مي شــود. براي افزایش ســطح تجارت با دیگر اعضا، 
نياز به مذاكــرات و توافق با تك تك كشورهاســت. 
ایران مي تواند یکي از تامين كنندگان اصلي انرژي هم 
باشد مشروط به اینکه با دیگر انرژي فروشان ازجمله 
روسيه و ازبکســتان به توافق برســد. احياي كریدور 
جنوب به شــمال و قرار گرفتن ایــران به عنوان هاب 
حمل ونقــل تركيبي منطقه در ســایه گفت وگوهاي 
جدي و مذاكرات طوالني دست كم با مقام هاي دولت 
هند و پاكستان اســت. ایران اكنون یك بازیگر اصلي 
در پيمان شانگهاي اســت اما رقابت و مشاركت براي 
نفع بردن از فرصت هاي بزرگ، نيــاز به برنامه ریزي 
بلندمدت، توافق هاي دو و چندجانبه، سرمایه گذاري 
سنگين در زیرساخت ها و تمرین جدي براي حضور در 

بازارهاي فرامنطقه اي دارد.

قانون اعداد بزرگ و فرصت هاي مهم
عبداهلل جعفري، رئيــس اداره توافقنامه هاي بين المللي 
ســازمان بنادر و دریانوردي مي گوید: اعضاي ســازمان 
همکاري شانگهاي با دارا بودن 25درصد از توليد ناخالص 
ملي دنيا، حضور 4كشور از اعضاي این سازمان در جمع 
قدرت هاي اتمي دنيا، عضویت 2كشور برتر اقتصاد دنيا 
از منظر قدرت اقتصادي در این سازمان و عضویت چين 
و روســيه به عنوان 2عضو از 5عضو دائم شوراي امنيت 
سازمان ملل نشــان دهنده اهميت این ســازمان است. 
او افزود: ســازمان همکاري هاي شــانگهاي با دارا بودن 
جمعيتي بالغ بر 3ميليارد نفر در حوزه كشــورهاي عضو 
كه 40درصد جمعيت دنيا را در بر مي گيرد، حجم تجارت 
خارجي بالغ بر 40تریليون دالر در ميان كشورهاي عضو 
و پهناي جغرافيایــي بالغ بر 35ميليــون كيلومترمربع 
دارد؛ همين مسائل براي درك اهميت باالي این سازمان 

كافي است.
اقتصاد ایران اكنون مجوز حضور در جام جهاني كوچك را 
دریافت كرده و از همين امروز همه بخش هاي اقتصادي 
و سياسي باید خود را در خدمت تيم ملي اقتصاد بدانند؛ 
زیرا قرار نيست در مســابقات آینده نقش تيم تمریني را 
ایفا كند. فرصت هاي زیاد نيازمند گام هاي عملياتي است 

نه شعار و غافل شدن از آنها.

اقتصاد ايران در جام جهاني كوچك
 ضرب االجل يكساله همشهري پيامدهاي اقتصادي عضویت دائم در سازمان همکاري شانگهاي را بررسي مي كند

براي تغيير ريل يارانه
 نبود بانك اطالعاتي منسجم و جامع از وضعيت معيشتي افراد، حذف 

یارانه ها را با تبعات اجتماعي همراه كرده؛ اما وزیر كار مي گوید ظرف یك 
سال این نقص را برطرف خواهد كرد

در 12سال گذشته، همه سياست هاي یارانه اي، اعم از پرداخت یارانه جدید یا حذف یارانه هاي 
قبلي تحت تأثير خأل اطالعاتي دولت ها از وضعيت واقعي و دقيق شهروندان قرار داشته و ایجاد 
پایگاه رفاه ایرانيان، بزرگ ترین قدمي بوده كه براي پر كردن این خأل برداشته شده؛ اما هنوز 

این بانك اطالعاتي كامل نيست.
به گزارش همشهري، از زماني كه توزیع یارانه هاي متشکل، نظير یارانه انرژي و یارانه نقدي در 
اقتصاد ایران رایج شده، بحث و برنامه ریزي براي تغيير ریل سياست هاي پرداخت و اختصاص 
یارانه نيز وجود داشته اســت؛ اما اخيراً، این بحث ها با سرعت و تعداد بيشتري مطرح شده و 
آنگونه كه از صحبت هاي وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي برمي آید، احتماالً تا یك سال آینده 

مقدمات اجرایي شدن تغيير ریل سياست هاي یارانه اي مهيا خواهد شد.

فصل تغييرات يارانه اي
در هفته هاي اخير، خبر تالش تعــدادي از نمایندگان مجلس براي به رفراندوم گذاشــتن 
حذف یارانه هاي نقدي و گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از گزینه یارانه هاي شــبه نقدي 
و پدرانه به جاي پرداخت مستقيم پول نقد به مردم جدي ترین گزینه هایي بوده كه در ادامه 
سياســت هاي شکســت خورده قبلي براي اصالح نظام پرداخت یارانه مطرح شــده است. 
در حقيقت، از 28آذر1389 كه با دســتور محمود احمدي نژاد، رئيس دولت دهم، رســماً 
اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها آغاز شد و به دليل عمليات ناموفق دهك بندي جامعه، 
سياست توزیع همگاني یارانه نقدي در دستور كار قرار گرفت، بحث بر سر لزوم حذف یارانه 
ثروتمندان و هدایت آن به سمت اقشار كم درآمد نيز داغ شد اما از یك سو به واسطه نبود بانك 
اطالعاتي جامع و شفاف و از سوي دیگر به دليل تبعات اجتماعي حذف یارانه بگيران، هيچ گاه 
این كار به صورت اصولي و گسترده انجام نشــد و دولت یازدهم نيز پس از شکست فراخوان 
عمومي براي انصراف از دریافت یارانه، فقط در یك مرحله نســبت به حذف 3.5ميليون نفر 

از فهرست یارانه اقدام كرد كه انحراف ها و 
اشتباهات آن اعتراضات قابل توجهي به راه 
انداخت و ویرایش فهرست یارانه بگيران را 
براي هميشــه از برنامه دولت خارج كرد. 
البته در ایــن ميان، كاهش قــدرت خرید 
یارانــه نقــدي از 45دالر در دولت دهم به 
كمتــر از 2دالر در دولــت دوازدهم نيز در 
چشم پوشــي براي حذف یارانه ثروتمندان 
بي تأثير نبود. حــاال پيرو شــعارهایي كه 
كاندیداهاي ســيزدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهوري در مورد اصالح نظام توزیع 
یارانه نقــدي در اقتصاد ایــران مي دادند، 
كاندیداي پيروز، یعني سيدابراهيم رئيسي 
نيز به عنوان رئيس جمهور با نگاهي جدي به 
این موضوع وارد عمل شده و وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به عنوان بازوي اجرایي 
دولــت در برگزاري آزمون وســع و تدوین 
فهرســت یارانه بگيران، براي فراهم كردن 

زمينه این اقدام، دست به كار شده است.

مهلت يكساله براي تجهيز بانك اطالعاتي
به گزارش همشهري، تغيير در تركيب یارانه ها و نحوه پرداخت آنها نيازمند بانك اطالعاتي 
جامع و شفافي است كه مسير را براي دسته بندي افراد جامعه براساس هویت شناسنامه اي، 
فعاليت هاي مالي- اجتماعي، خدمات دریافتي و... هموار كند و تشکيل این بانك اطالعاتي از 
بهمن 1392 با تجميع 50 منبع داده اي و با هدف ایجاد شناسنامه رفاهي-اقتصادي ایرانيان 
شروع شده است. این بانك اطالعاتي كمك هاي قابل توجهي در سياستگذاري حوزه رفاه داشته 
و به خصوص در مقوله حمایت معيشتي بعد از افزایش قيمت بنزین و پرداخت حمایت هاي 
معيشتي و تسهيالتي در دوره كرونا زمينه را براي هدایت نسبي منابع یارانه اي فراهم آورده 
اســت؛ اما همچنان به دليل نقایصي كه از پایه در برخي از بانك هاي اطالعاتي كشور ازجمله 
بانك اطالعاتي حوزه مسکن، مشاغل و كسب وكار وجود دارد، همچنان نتوانسته است داده هاي 
كاماًل دقيقي از شناسنامه اقتصادي و اجتماعي ایرانيان براي طبقه بندي هاي یارانه اي جامعه 
ارائه دهد و به همين واسطه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت سيزدهم بر تکميل این 

بانك اطالعاتي تمركز كرده است.
وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعي مي گوید: این وزارتخانه طبق وعده اي كه به مجلس داده، طي 
یك سال پایگاه رفاه ایرانيان را تکميل مي كند تا براساس آن بتوان سياستگذاري هاي الزم را 
در این زمينه انجام داد. حجت اهلل عبدالملکي گفته است: براساس قانون، یارانه پردرآمدها باید 
طبق فرمول خاصي قطع شود و یارانه اقشــار ضعيف افزایش پيدا كند؛ اما نکته اصلي در این 
امر نحوه شناسایي افراد اســت كه براي تحقق آن به بانك اطالعاتي اقتصادي قوي نياز است 
و این بانك اطالعاتي پس از تکميل پایگاه رفاه ایرانيان در دسترس خواهد بود. به عقيده او، 
درصورت تکميل پایگاه رفاه ایرانيان، افرادي كه باید یارانه آنها تغيير كند و البته خيلي زیاد 

هم نيستند، مشخص مي شود.

دست  اندازهاي تغيير ريل يارانه
در جریان توزیع یارانه هاي آشــکار در اقتصاد ایران ازجمله یارانه نقدي، وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مجري تدوین فهرســت یارانه بگيران از طریق برگزاری آزمون وسع محسوب 
مي شود و پس از ارسال این فهرست به ســازمان برنامه وبودجه، واریز یارانه نقدي به حساب 
آنها از طریق بانك مركزي انجام مي شود؛ اما درصورتي كه توزیع یارانه پدرانه جایگزین یارانه 
نقدي شود، نقش آفریني بازیگران توزیع یارانه نيز تغيير خواهد كرد و احتماالً دستگاه هایي 
نظير وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشــاورزي نيز وارد ميدان خواهند شد. 
درهرصورت، موفقيت برنامه هاي جدید توزیع یارانه، نخست نيازمند درستي سياستگذاري 
كالن در دولت است و بعد از آن به راستي و دقت اطالعات تدوین شده در وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي بستگي دارد. فعاًل اطالعات شفافي از حوزه مالکيت مسکن كشور وجود ندارد و 
با وجود همه تالش هایي كه براي پيوند كد ملي و كدپستي انجام شده، همچنان سياستگذار 
داده هاي متقني از وضعيت مالکيت همه خانوارها و هزینه سکونت آنها در اختيار ندارد. از سوي 
دیگر در مورد مشاغل و كسب وكارها نيز هنوز تفکيك حساب هاي تجاري انجام نشده و همين 

مسئله نيز ميزان خطاي پایگاه رفاه ایرانيان در آزمون وسع را باال مي برد.
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 علي ابراهيمي
خبرنگار

   راه حل چيست؟
توكلي كاشي در پاسخ به اين پرسش كه راه حل افزايش سطح قدرت خريد مسكن چيست، گفت: 
اين موضوع به كل اقتصاد بازمي گردد. بحث اصلي تورم است و براي حل مشكل بايد ريشه ماجرا 
يعني تورم درمان شود. تا زماني كه تورم درمان نشود، افزايش سقف وام مسكن هم كمك خاصي 
نمي كند. او با ذكر مثالي توضيح داد: افزايش سقف وام مسكن مانند تزريق خون به بيماري است 
كه در حال خونريزي است. به جاي تزريق مداوم خون بايد جلوي خونريزي گرفته شود. او افزود: 
در طول سال هاي گذشته سقف وام مسكن به طور مداوم افزايش يافته است و از 20ميليون در 
سال1390 هم اكنون به 400ميليون تومان رســيده است و با توجه به روند تورم و رشد قيمت ها 
پيش بيني مي شود كه سقف وام تسهيالت در ســال هاي آينده به ارقام چندميليارد تومان هم 
برسد، اما اين افزايش سقف تسهيالت، راهگشاي مشكل مسكن قشر متوسط نخواهد بود. اين 
كارشناس بازارهاي مالي درباره ابزار هاي مواجهه با تورم گفت: در بسياري از كشور هايي كه تورم 
را كنترل كرده اند، ابزار هايي براي مصونيت از تورم در اختيار مردم قرار گرفته است. مرور تجربه 
اروگوئه در زمينه مبارزه با تورم بسيار راهگشــا خواهد بود. اين كشور با يك برنامه مدون و با 
استفاده از ابزارهاي مالي توانست تورم خود را از سطوح باالي 50درصد به كمتر از 5درصد برساند، 
اما در ايران چنين ابزارهايي تعريف نشده به همين دليل مردم براي اينكه از تورم مصون بمانند به 
سمت بازار هايي مانند طال و ارز و مسكن هجوم مي برند. او با بيان اينكه بخشي از افزايش قيمت در 
بازار مسكن ناشي از تقاضاي افرادي است كه دنبال مصون كردن خودشان از تورم هستند، ادامه 
داد: اگر ما بتوانيم مسئله تورم را حل كنيم، مسكن از گزينه سرمايه گذاري خارج شده و به دنبال آن 
رشد افسارگسيخته آن متوقف خواهد شد و به دنبال آن راه هايي همچون افزايش سقف تسهيالت 
مؤثرتر عمل خواهند كرد. او تأكيد كرد: حقيقت اين اســت كه در 30سال گذشته، رشد قيمت 
مسكن بسيار بيشتر از نرخ تورم بوده و علت اصلي آن نيز افزايش شديد قيمت زمين در مناطق 
شهري بوده است. سهم زمين كه زماني كمتر از 10درصد در قيمت امالك مؤثر بود، هم اكنون به 
بيش از 50درصد رسيده است. عالوه بر اين، سهم خانه هاي استيجاري در شهر تهران از 20درصد 
در سال1358 به بيش از 50درصد در سال1399 رسيده است. اين موارد به خوبي نشان مي دهد 
كه ملك از ريل خود خارج و به ابزار سرمايه گذاري تبديل شده است. توكلي كاشي با بيان اينكه 
صرف نظر از تورم در بسياري از كشورها دولت ها با ساخت مسكن جديد تالش مي كنند جلوي 
سفته بازي را در بازار مسكن بگيرند و خود به عنوان عرضه كننده عمده مسكن اقدام كنند، ادامه 
داد: در بسياري از كشور ها دولت ها مسكن جديد مي سازند و امالك جديد را با اقساط بلندمدت 
و در حد توان مردم، در اختيار ايشان قرار مي دهند. براي حل اصولي مشكل مسكن، بايد ريشه 

اصلي بيماري اقتصاد ايران، يعني تورم را درمان كرد.

 افزایش سقف وام مسکن 
با ایجــاد یك اثــر رواني 
بر بازار اوراق تســهيالت 
مســکن، حجم تقاضــا را افزایش داد و 
به رشــد قيمت این اوراق منجر شد. با 
این حال تحليلگران خبره بر این باورند 
كه افزایش ســقف وام مســکن زماني 
مي توانــد در بلندمدت مؤثر باشــد كه 
قدرت پرداخت اقســاط این وام ها براي 

عموم مردم مهيا شود.
به گزارش همشــهري، به دنبال افزایش 
شدید قيمت مسکن، سقف وام مسکن 
افزایش یافــت تا از ایــن طریق قدرت 
خرید تقویت شــود. هرچند سقف وام 
مســکن تا حداكثر 480ميليون تومان 
افزایــش یافته، اما بررســي ها نشــان 
مي دهد این رقم فقط كمتر از 25درصد 
از ارزش یك واحد مسکوني متوسط در 
مركز شــهر تهران را پوشش مي دهد. 
با این حــال، افزایش اخير ســقف وام 
مسکن، در مبادالت روز گذشته، قيمت 
اوراق تسهيالت مسکن را در فرابورس 

تحت تأثير قرار داد.

رشد قيمت اوراق تسهيالت مسكن
به دنبال ابالغ مصوبه افزایش سقف وام 
مســکن دیروز قيمت اوراق تسهيالت 
مســکن در فرابورس با افزایش مواجه 
شد. این براي نخســتين بار در ماه هاي 
گذشته اســت كه قيمت سررسيد هاي 
مختلف این اوراق به صورت دسته جمعي 
رشــد مي كنند. متقاضيان وام مسکن 
باید با خرید این اوراق و ارائه آن به بانك 
عامل وام خود را دریافت كنند. اعتبار هر 
برگ از این اوراق 500هزار تومان است 
و با شرایط جدید متقاضيان وام مسکن 
به طور مثال در تهــران باید 960برگ 
از ایــن اوراق خریداري كننــد؛ یعني 
تعداد اوراقي كه باید متناسب با ابالغيه 
جدید توسط متقاضيان خریداري شود، 
افزایش یافته اســت. با این شرایط، روز 
گذشته قيمت اوراق تسهيالت مسکن 
در اغلب سررســيد ها با 5درصد رشــد 
مواجه شــد. به طور مثال قيمت اوراق 
تســهيالت مســکن فروردین1400 با 
5درصد رشــد به 63هزارو360تومان 
و قيمــت اوراق تســهيالت مســکن 
اردیبهشت 1400 با همين ميزان رشد 
به 63هزارو500تومان رسيد. قيمت این 
اوراق در روز هاي گذشته در محدوده 55 
تا 60هزار تومان بــراي ماه هاي متوالي 

در نوسان بود.
تحليلگران بر این باورند كه علت رشــد 
قيمت ایــن اوراق اثر گــذاري خبري یا 
رواني ابالغ مصوبه شوراي پول و اعتبار 
بوده كه حتي به رشــد قيمــت اوراق 
تسهيالت مسکن سایر بانك ها نيز منجر 
شــده اســت؛ به طوري كه در مبادالت 
دیروز قيمت 2سررسيد اوراق تسهيالت 
بانك ملي نيز با رشد 8درصدي مواجه 
شــد. تحليلگران مي گویند براي اینکه 
افزایش سقف وام مســکن تأثير واقعي 
بر تقاضاي اوراق تســهيالت مســکن 
داشته باشــد، باید حقوق و درآمد قشر 
متوســط جامعه نيز متناسب با سطح 
تورم افزایش پيدا كند تا طبقه متوسط 
توانایي بازپرداخت اقساط وام مسکن را 
داشته باشــد. هم اكنون متقاضياني كه 
480ميليون تومان وام مسکن در تهران 

دریافت كنند باید تا محدوده 9ميليون 
تومان اقســاط وام مســکن را پرداخت 
كنند كه به نظر مي رسد پرداخت چنين 
مبلغي از عهــده خانواده هــاي طبقه 

متوسط خارج است.

عوامل مؤثر بر قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن 

عليرضــا توكلي كاشــي، كارشــناس 
بازارهــاي مالي درباره عوامــل مؤثر بر 
تقاضاي اوراق تســهيالت مســکن به 
همشهري گفت: تحقيقات ما با استفاده 
از داده هاي 10ســاله نشــان مي دهد 
قيمت اوراق تســهيالت مســکن تابع 
2عامل اســت؛ یکي از عوامــل مؤثر بر 
قيمت ایــن اوراق، تفاوت نــرخ اوراق 
تســهيالت مســکن با نرخ بهره سایر 
وام هاســت؛ یعني با توجه به اینکه نرخ 
بهره این اوراق از نرخ بهره ســایر وام ها 
ازجمله وام هاي بانکي كمتر است، مبلغ 
اقساط آن نيز كمتر بوده و همين صرفه 
اقتصادي باعث مي شود تقاضا براي آن 
افزایش یافته و طبيعتــا قيمت آن نيز 

رشد كند.
او با بيان اینکه نرخ ســود تســهيالت 
مســکن مرتبط با این اوراق هم اكنون 
17.5درصد است، افزود: سود وام هایي 
كه هم اكنون بانك ها پرداخت مي كنند 
حدود 25درصد اســت؛ یعني نرخ بهره 
اوراق تسهيالت مســکن در مقایسه با 
وام هاي بانك هاي تجاري 7 تا 8درصد 
كمتر است و این نشان مي دهد استفاده 
از این اوراق بــراي متقاضيان به صرفه 

است.
او تأكيد كــرد: هرچه نرخ بهــره اوراق 
تسهيالت مسکن از نرخ بهره سایر وام ها 
كمتر باشد، تقاضا براي این اوراق بيشتر 
شــده و قيمت آن نيز بيشــتر افزایش 

مي یابد.
توكلي كاشــي درباره دومين عاملي كه 
بر تقاضاي اوراق تســهيالت مسکن اثر 
دارد، گفت: تحقيقات ما نشان مي دهد 
دومين عاملــي كه بر ســطح تقاضاي 
اوراق تسهيالت مسکن اثر دارد، قدرت 
خرید تســهيالت بانکي است كه حتي 
اثرگذاري آن از عامــل اول، یعني نرخ 

سود تسهيالت هم بيشتر است.
او در توضيح این موضــوع اضافه كرد: 
اگر قدرت تســهيالت مسکن به واسطه 
افزایش قيمــت امالك كاهــش یابد، 
متقاضيان هيچ انگيزه اي براي دریافت 
تســهيالت نخواهند داشــت؛ بنابراین 
تقاضــا كاهــش یافته و قيمــت اوراق 

تســهيالت نيز كاهش مي یابد؛ مثال در 
شــرایط حاضر كه قيمت یك آپارتمان 
50متري در تهران حداقل یك ميليارد 
تومان است، اگر سقف تسهيالت مسکن 
100ميليون تومان باشد، طبيعي است 
كه هيچ شخصي تمایلي به استفاده از وام 
مسکن نخواهد داشت، اما چنانچه سقف 
وام مسکن به 400ميليون تومان افزیش 
یابد، طبيعي اســت كه با افزایش سقف 
تسهيالت، قدرت وام نيز افزایش یافته 
و افراد بيشتري تمایل پيدا مي كنند تا با 
استفاده از تسهيالت خانه بخرند. افزایش 
تمایل افراد به خرید خانه سبب افزایش 
تقاضا و در نتيجه افزایش قيمت ها هم در 
بخش امالك كوچك مقياس و هم قيمت 

اوراق تسهيالت مسکن خواهد شد.
این كارشــناس بازار هاي مالي با بيان 
اینکه سقف وام مســکن باید متناسب 
با قيمت مســکن باشــد، توضيح داد: 
اگر سقف وام مســکن به عددي برسد 
كه بتواند واقعا در بازار مســکن تقاضا 
ایجاد كنــد، تعــداد متقاضياني كه در 
صف خرید قرار مي گيرند زیاد مي شود 
و این بالفاصله بر قيمت تأثير مي گذارد 
و قيمت اوراق تسهيالت مسکن را حتي 
تا 100هزار تومان هم افزایش مي دهد؛ 
همانطور كه در اواســط سال1393 نيز 

شاهد آن بودیم.
او افزود: به جز افزایش سقف تسهيالت، 
عامل مهــم دیگري كــه بایــد به آن 
دقت كرد، قدرت بازپرداخت اقســاط 
نزد متقاضيان اســت. هرچند افزایش 
سقف تسهيالت عامل بسيار مؤثري در 
افزایش سطح تقاضاي خریداران امالك 
محسوب مي شود، اما باید توجه داشت 
كه اقساط این تسهيالت نيز باید در حد 

توان متقاضيان باشد.

تأثير وام هاي جديد در خريد مسكن
این كارشناس بازار هاي مالي در پاسخ به 
این پرسش كه با توجه به وضعيت بازار 
مسکن، آیا این پتانسيل وجود دارد كه 
وام هاي جدید مسکن به افزایش سقف 
قدرت خرید مســکن بــراي متقاضيان 
منجر شود، گفت: موضوع مسکن موضوع 
پيچيده اي اســت. از اواسط سال1396 
قيمت مسکن متناسب با تورم چند برابر 
افزایش یافته اســت. نکته اي كه وجود 
دارد این اســت كه حقوق و درآمد قشر 
متوسط جامعه متناســب با سطح تورم 
افزایش پيدا نکرده؛ بنابــر این هرچند 
افزایش سقف تسهيالت مسکن پتانسيل 
افزایش تقاضا را ایجاد كرده، اما به دليل 
مبلغ باالي اقســاط، احتماال به افزایش 

تقاضاي مؤثر نخواهد انجاميد.
در شــرایط فعلي كه ســقف تسهيالت 
در بيشــينه ترین حالت به 480ميليون 
تومان رســيده، متقاضيان باید ماهانه 
بيش از 8.5ميليون تومان قسط پرداخت 
كنند و حقيقت این است كه پرداخت این 
مبلغ در توان بسياري از خانواده هاي قشر 
متوسط نيست؛ به همين دليل پيش بيني 
مي شود تقاضاي اوراق تسهيالت مسکن 
به زودي فروكش كند. او افزود: افزایش 
سقف وام مســکن زماني مي تواند مؤثر 
باشد كه قدرت پرداخت اقساط این وام ها 
براي مردم مهيا باشــد. اگر متقاضيان 
نتوانند اقساط این وام را بپردازند طبيعتا 

خيلي از این وام استفاده نخواهند كرد.
توكلي كاشــي توضيح داد: در 11سالي 
كه از عمر انتشار اوراق تسهيالت مسکن 
مي گــذرد در مقاطعي كه ســقف وام 
افزایش یافته، قيمت اوراق نيز تحت تأثير 

قرار گرفته و افزایش یافته است.
او ادامه داد: در شرایط فعلي هنوز قدرت 
خرید مردم با توجه به رشد تورم ترميم 
نشــده اســت؛ بنابر این با توجه به این 
موضوع من احتمال اینکه وام هاي جدید 
در افزایش قدرت خرید مسکن اثر گذار 
باشد و تقاضا براي وام ها افزایش پيدا كند 

را كم مي دانم.

وزارت  بخشــنامه  انتشــار 
جهادكشــاورزي مبني بر لغو 
عوارض صادرات شير خشك، 
موجب جلب توجه رسانه ها به قيمت محصوالت 
لبني و به ویژه كره شد و نگراني ها را بابت افزایش 
قيمت این محصــول در بازار افزایــش داد. به 
گزارش همشهري، روز گذشته اخباري مبني 
بر رســيدن قيمت كره 100گرمي به 14هزار 
تومان و 50گرمي به 7هــزار تومان در برخي 
رسانه ها منتشر شد، اما مشاهدات خبرنگاران 
همشهري در یك ماه گذشــته نشان مي دهد؛ 
افزایش قيمت قالب هاي 100گرمي كره از 10 
به 13 تا 14هزار تومان در روزهاي اخير اتفاق 
نيفتاده و نمي تواند با بخشنامه جدید درخصوص 
صادرات كره مرتبط باشد. با این حال بخشنامه 
اخيــر نگراني هایي را نــزد مصرف كنندگان و 
همچنين فعاالن صنایع لبني به همراه داشته 
اســت. افزایش توليد شير خشك و درخواست 
صنایع لبني براي صدور مجــوز صادرات این 
محصول باعث شــد صادرات شــير خشك از 
اسفند سال گذشته با پرداخت عوارض 16هزار 
توماني آزاد شــود اما لغو این عوارض به اعتقاد 
كارشناسان این حوزه مي تواند به تحریك قيمت 

لبنيات در بازار منجر شود.

امضاي طاليي براي ۶-5 نفر
 رئيس هيأت مدیره تعاوني هاي صنایع لبني 
در گفت وگو با همشهري با انتقاد از این تصميم 
وزارت جهاد، آن را غيركارشناسي و باعث ایجاد 
تبعات در بازار دانســت و گفت: این تصميم 
باعث مي شود كه سهم لبنيات سفره مردم از 
مقداري كه هست نيز كمتر شود زیرا صادرات 
شير خشك تا سال هاي قبل مدیریت شده بود 
اما در بخشــنامه اخير اعالم شده شركت ها 

مجازند هرمقدار كه مي توانند صادرات شير 
خشك داشته باشند. این فعال صنایع لبني، 
بخشــنامه اخير وزارت جهاد را بــا افزایش 
100درصدي قيمت محصوالت لبني در بازار 
مرتبط دانســت و افزود: این بخشنامه دست 
پنج شش نفر را براي صادرات افسارگسيخته 
شير خشك باز گذاشته و این افراد مي توانند 
با اســتفاده از این رانت و امضــاي طالیي از 
صادرات این محصول ســود ببرنــد. به گفته 
ظفري، هم اكنون ســرانه مصــرف لبنيات 
به شدت پایين آمده و مازاد توليد شير به دليل 
این كاهش مصرف به شير خشك و كره تبدیل 
مي شود، در نتيجه نياز به واردات از بين رفته و 

كره وارد نمي شود.

بازار بايد رصد شود
انجمن صنایع لبني كشور نيز با اینکه با این 
بخشنامه مخالف نيســت اما نگراني هایي در 
این خصــوص دارد. ســخنگوي این انجمن 
در گفت وگــو با همشــهري درخصوص این 
بخشنامه و تأثير آن بر قيمت لبنيات در بازار 
داخلي گفت: این بخشــنامه اتفاق جدیدي 
نيســت و هنوز هم تأثيري در بازار نگذاشته 
چنان كه قيمت ها در هفته هاي اخير تغييري 
نداشته و قيمت هاي كنوني حجم هاي مختلف 
كره مربوط به آخرین مصوبه ســتاد تنظيم 
بازار است، اما تأثير اجراي این مصوبه بر سبد 
خانوار، تحریك قيمت شــير خام و افزایش 
قيمت ســایر محصوالت در بازار داخلي باید 
به طور جدي رصد شود. محمدرضا بني طبا، 
به طور مشــخص درباره تغييرات قيمت كره 
در یك سال اخير گفت: ظرف یك سال و نيم 
گذشته سه بار افزایش قيمت كره را داشتيم 
كه نخســتين مورد آن مربوط به حذف ارز 
دولتي بود، در آن زمــان كره از 4هزار تومان 
به 8هزار تومان رسيد. بعد از آن دو بار دیگر 
براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار قيمت كره 

ابتدا از 8 به 10هزار تومان رسيد و بعد از آن 
نيز امسال بعضي از شركت ها محصوالت خود 
را از 10هزار تومان بــه 12 تا 13هزار تومان 
رساندند و بعضي از شــركت ها هم تغييري 
در قيمت هاي خود ندادند، اما در هر صورت 
تغييرات قيمت قبال با توجه به مصوبات ستاد 
تنظيم  بازار و االن با تصميمات وزارت جهاد 
و ناشي از تغيير قيمت شير خام و چربي بوده 
اســت. به گفته بني طبا بعــد از تغيير قيمت 
شــير خام به 6400 تومان، قيمت چربي نيز 
از 60 به 80هزار تومان رســيد و با احتساب 
دیگر هزینه توليد و سود مشروع توليدكننده 
قيمت واقعي كره هم اكنون حداقل 14هزار 
تومان است درحالي كه شــركت هاي لبني 
مدت هاســت با كم كردن از سود خود براي 
حفظ سهمشان از بازار محصوالتشان را زیر 
قيمت توليد به فروش مي رسانند. سخنگوي 
انجمن صنایع لبني ایران در پاســخ به این 
سؤال كه حذف تعرفه صادرات با چه هدفي 
انجام شــده و چه كسي از آن ســود مي برد؟ 
گفت: این تصميم بــراي حمایت از دامداران 
و استفاده از مازاد شيري كه در كشور وجود 
دارد، اتخاذ شــده و موضع مــا در قبال این 
بخشنامه و بخشــنامه هاي مشابه، مخالفت 
نيســت اما تأكيد داریم مسئوالن در اجراي 
چنين مصوباتي توجه داشته باشند كه سهم 
لبنيات بيش از این از سفره خانوار كم نشود. 
بني طبا در توضيح چگونگي این كار گفت: اگر 
قرار است عوارض به طور كامل حذف شود باید 
رصد دقيقي بر بازار انجام شود تا اگر احساس 
شــد كه مابه التفاوت دالر و ریــال در حال 
افزایش است دوباره عوارض وضع شود و این 
تصميم شناور باشد چراكه اگر این كار صورت 
نگيرد به محض افزایــش قيمت دالر قيمت 
شير خام به دليل رشــد تقاضا براي افزایش 
توليد و صادرات تحریك مي شــود و این بر 

قيمت دیگر محصوالت نيز تأثيرگذار است.

رشد 5درصدی قيمت اوراق مسکن
انتشار بخشنامه وزارت جهادكشاورزي مبني بر لغو عوارض صادرات شير خشك، به گمانه زني ها درباره 

افزایش قيمت لبنيات دامن زد
هم اكنون متقاضيانی كه وام 480ميليونی دریافت می كنند باید 

ماهانه در حدود 9ميليون تومان قسط بدهند

تحريك مصنوعي قيمت لبنيات از كانال شيرخشك سوپر ماركت

افزايش 100 درصدي قيمت مربا
قيمت مربا در یك  سال اخير دوبرابر شده است. به گزارش همشهري، 
مشــاهدات ميداني حاكي از آن اســت كه قيمت درج شــده روي 
شيشه هاي مربا از ابتداي امسال تاكنون حدود 50درصد افزایش نشان 
مي دهد و بيشتر برندها قيمت محصوالتشان را بيش از 6هزار تومان 
افزایش داده اند. ميانگين قيمت یك شيشه مرباي 300گرمي گل یا 
هویج از اسفند99 تا امروز از 12هزار به 18هزار تومان رسيده و براي 
مرباي بالنگ این ميانگين از 15هزار تومان به 23هزار تومان رسيده 
است. قيمت مرباهاي مختلف بسته به قيمت ميوه اي كه در آن به كار 
رفته بسيار متفاوت است و بازه قيمتي گسترده اي را در این محصول 
شاهد هســتيم، اما آنچه در همه انواع و تمامي برندها مشترك بوده 
افزایش قيمت این محصوالت است. قيمت مربا هم سال گذشته هم 
طي نيمه اول سال شاهد افزایش 50درصدي بود و از تابستان گذشته 
تاكنون این محصول گراني 100درصدي را تجربه كرده اســت. در 
سوپر ماركت ها نزدیك به 20برند مختلف مربا با سهم متفاوتي از بازار 
در حال رقابت با یکدیگرند. طي یك سال اخير قيمت انواع محصوالت 
صبحانه از قبيل اقالم لبني، نان، چاي، كره، مربا و عســل بين 50 تا 

150درصد رشد داشته است.
 

 قيمت بعضي از انواع مربا در سوپرماركت هاي تهران

قيمت- تومانمشخصاتبرند

۳4.۰۰۰بالنگ- ۳۱۰ گرميشانا

44.9۰۰هويج- ۷۲۰ گرميخوشاب

۱6.۷۰۰آلبالو- ۳۰۰ گرميبرتر

49.9۰۰آلبالو- ۸۲۰ گرمياصالت

4۷.۵۰۰بالنگ- 6۵۰ گرميايز

۱۸.۰۰۰هويج- ۳۰۰ گرميرازك

۲۱.۵۰۰گيالس- ۳۲۰ گرميبهروز

۱6.۸۰۰هويج- ۳9۰ گرميسحر

4۱.۳۰۰هويج- ۸۵۰ گرميمجيد

۱۸.9۰۰به- ۳۰۰ گرميبيژن

۱۸.۰۰۰انجير- ۳۱۰ گرمياصالت

۱۸.9۰۰گل- ۲9۰ گرميخوشاب

۱۷.9۰۰به- ۳۰۰ گرميدكتر نيك

۲6.۰۰۰توت فرنگي- ۲۷۵ گرميمهرام

جگر گوسفندي 1۶5 هزار تومان
 كاهش 7 درصدي قيمت، آالیش هاي گوشتي را ارزان نکرد

قيمت برخي آالیش هاي گوشتي گوسفندي در ميادین كاهش یافت. به 
گزارش همشهري، نرخنامه جدید سازمان ميادین ميوه و تره بار شهرداري 
تهران نشــان مي دهد در جدول قيمت آالیش هاي گوشتي، بيشتر اقالم 
بدون تغيير باقي مانده اند و نرخ آنها در مقایســه بــا خرداد ماه افزایش یا 
كاهش نداشته، اما برخي از اقالم با تغييري جزئي، ارزان تر شده اند. دل و 
قلوه گوسفندي و جگر سياه گوسفندي، اقالمي هستند كه در 3 ماه گذشته 
11هزار تومان افت قيمت داشته اند اما با وجود این كاهش، هنوز قيمت بسار 
باالیي دارند. قيمت هر دست از این آالیش ها چه شركتي و چه به صورت 
بســته بندي در محل، در نرخنامه ميادین از 176هزار تومان به 165هزار 
تومان رسيده است كه با اینکه در مقایســه با قيمت نزدیك به 200هزار 
توماني مغازه هاي سطح شهر، مناسب تر است اما از توان خرید بخش زیادي 
از جامعه خارج است. دل و جگر گوسفندي به صورت بسته بندي در محل 
نيز 10هزار تومان نسبت به خرداد ارزان تر شده و هم اكنون یك دست كامل 
دل و جگر گوسفندي 105هزار تومان در نرخنامه قيمت خورده است. دیگر 
آالیش پرطرفدار گوسفندي یعني كله پاچه هم جزو اقالمي است كه قيمت 
بسيار باالیي دارد و قيمت یك دست كامل آن با وجود افزایش قيمت گوشت 
در ماه هاي اخير، فعال گران تر نشــده و نيم دســت كله پاچه را در ميادین 
مي توان 86هزار تومان خریداري كرد. قيمت نوع درجه یك این محصول 
در سطح شهر براي هر نيم دست 90تا100هزار تومان است. دل و قلوه و 
جگر سياه گوساله برخالف نوع گوسفندي درصدي افزایش قيمت داشته و 
هر كيلوگرم آنها 2هزار تومان در نرخنامه گران تر شده است. گوشت گوساله 

از ابتداي سال بيش از 30درصد گران شده است.

قيمت انواع آاليش گوسفندي و گوساله در ميادين ميوه و تره بار تهران

مشخصاتنام محصول
قيمت خرداد- 
هركيلوگرم/ 

تومان

قيمت شهريور- 
هركيلوگرم/ 

تومان

۳ عدد- بسته بندي مغز گوسفندي
6۸.۰۰۰6۸.۰۰۰شركتي

۳ عدد- بسته  بندي زبان گوسفندي
۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰شركتي

4 عددي- پاچه گوسفندي
۵6.۰۰۰۵6.۰۰۰بسته بندي شركتي

دل و قلوه 
۱۷6.۰۰۰۱6۵.۰۰۰بسته بندي شركتيگوسفندي

جگر سياه 
۱۷6.۰۰۰۱6۵.۰۰۰بسته بندي شركتيگوسفندي

9۸.۰۰۰9۸.۰۰۰بسته بندي شركتيزبان گوساله

سيراب و 
۳۳.۰۰۰۳۳.۰۰۰بسته بندي شركتيشيردان گوساله

جگر سياه 
۱۰9.۰۰۰۱۰9.۰۰۰بسته بندي شركتيگوساله

دل و قلوه 
۱۰9.۰۰۰۱۰9.۰۰۰بسته بندي شركتيگوساله

كله پاچه 
۸۷.۰۰۰۸6.۰۰۰نيم دستگوسفندي

سيراب و 
شيردان 
گوسفندي

۳6.۰۰۰۳6.۰۰۰دست كامل

۳۱.۰۰۰۲9.۰۰۰بدون مغز و زبانكله گوسفندي

بسته بندي شركتي مغز گوساله
۳۵.۰۰۰۳۵.۰۰۰هرعدد

جگر سياه 
۱66.۰۰۰۱۵۵.۰۰۰بسته بندي در محلگوسفندي

دل و جگر 
گوسفندي

دست كامل- 
۱۱۵.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰بسته بندي در محل

مسكن

گزارش

فرخنده رفائي
خبرنگار

رئيس شوراي تامين كنندگان دام در گفت وگو با همشهري درباره پشت پرده توليد مواد 
پروتئيني توضيح مي دهد

گوشت 200هزار توماني؛ با وجود رشد 3برابري عرضه

اين روزها تقاضاي كشــتار و خريد گوشت دام مولد سبك 
و ســنگين ماده به دليل قيمت پايين تر افزايش يافته است؛ 
همزمان ناتواني دامداران در نگهداري اين نوع دام نيز زمينه 
افزايش عرضه دام ماده را فراهم كرده است. با منصور پوريان، 
رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور درباره ابعاد ماجرا 

گفت وگو كرده ايم.

نياز كنوني بازار به دام سبك و سنگين چقدر است؟
در شرایط عادي نياز ساالنه كشــور به گوشت قرمز یك ميليون 
تن اســت كه از این ميزان 880هزار تن در داخل كشــور توليد 
مي شود. 55درصد این رقم به گوشت دام سنگين )گاو و گوساله( 
و 45درصد به گوشت دام سبك گوسفند نر و ماده اختصاص دارد. 
اكنون در شرایط ویژه تامين دام و گوشت قرمز هستيم و عرضه، 
به دليل وجود دام زیاد، نسبت به تقاضا، باالست. دليل این شرایط 
نيز رشــد توليد و كاهش تقاضا، ناشي از شــيوع بيماري كرونا و 
تعطيلي مراكز پرمصرف، مانند رســتوران ها و تاالرهاي پذیرایي 
بوده است. این مراكز معموال 50تا 55درصد مصرف گوشت قرمز 

را دارند.
تأثير افزايش وزن و سن دام پروار شده بر كيفيت 

گوشت قرمز چگونه بوده است؟
 شرایط امســال تامين دام با سال هاي گذشــته متفاوت است، 
زیرا امسال دام هاي سبك و ســنگين توليدي زمستان99 و بهار 
و تابســتان1400 در دامداري ها باقي مانده و وزن و سن كشتار 
بسياري از این دام ها سپري شده است؛ در نتيجه با معضل انباشت 
چربي در دام هاي پروار مواجه هستيم. عالوه بر آن با فرارسيدن 
فصل پایيز كه به عنوان پایه پروار گوشت قرمز محسوب مي شود، با 
زایش 10 تا 12ميليون رأس جمعيت دامي جدید مواجه خواهيم 
بود؛ پس طبيعتا باید 22 تا 25ميليون رأس دام، پروار شــود، اما 
وجود تعداد زیاد دام، در دامداري ها، امکان پرواربندي جدید را از 
دامداري ها مي گيرد، دام هایي كه ضریب گوشت و چربي آنها باال 
رفته و در بازار داخل تقاضایي برایشان وجود ندارد، باید بخشي از 
این دام ها كه چربي زیادي گرفته اند، صادر شود تا فضاي الزم براي 

پرواربندي جدید فراهم شود.
چه ميزان دام سبك و ســنگين در دامداري ها 

موجود است؟
با توجه به جمعيت دامي كشــور و ميزان ساالنه مصرف گوشت 
كه به شــدت كاهش یافتــه، با مازاد شــدید دام زنــده مواجه 
هســتيم. اكنون 27ميليون رأس دام ســبك بــا محدوده وزن 
بيش از 60كيلوگرم و 200هزار رأس دام سنگين با وزن بيش از 
700كيلوگرم، از سال گذشته تا كنون، در پرواربندي ها دپو شده و 
به دليل چربي و وزن زیادشان باید شرایط براي صادرات این دام ها 
فراهم شود. این موارد را به وزارت جهاد كشاورزي منتقل كرده ایم 
كه اگر دامــداران قادر به خروج دام هاي پروار شــده از دامداري 
نباشند، در پایيز با وجود جمعيت دامي مازاد، پرواربندي ضعيفي 

را شاهد خواهيم بود كه تبعات آن به سال بعد منتقل مي شود.
با وجود دپوي دام پروار علت افزايش كشتار دام 

مولد و ماده چيست؟
اگرچه همواره دامداران براي تعدیل جمعيت دام سبك و سنگين 
بخشــي از دام مولد و ماده را كشــتار مي كردند، اما اخيرا ميزان 

كشتار دام هاي مولد و ماده به دليل تشدید خشکسالي و باال بودن 
هزینه نگهداري آن افزایش یافته اســت. از سوي دیگر، به دليل 
قيمت كمتر و كاهش قدرت خرید، تقاضاي خرید دام ماده و مولد، 
نسبت به دام پروار نر، افزایش یافته و موجب شده تقاضاي خرید و 
كشتار دام مولد و ماده افزایش یابد؛ دامداران نيز به دليل مشکالت 
تامين علوفه و جلوگيري از ورشکستگي، نســبت به گذشته به 
عرضه دام ماده به بازار تمایل بيشتري دارند. این شرایط موجب 
پيشي گرفتن تقاضاي دام سبك و ســنگين ماده نسبت به دام 
پروار نر شده؛ در نتيجه اكنون تقاضا براي مثال بره ماده كم وزن، 
نسبت به بره نر پروار و پرچرب با وزن باال، به مراتب بيشتر است. 
بازار، عرضه دام ماده سبك و سنگين را طلب مي كند و دامداران 
نيز به دالیل مذكور، اقبال بيشتري به عرضه این نوع دام دارند. با 
این شرایط مجموع كشتار دام سبك و سنگين 55درصد افزایش 

داشته است.
مگر تفاوت قيمت گوشت دام سبك و سنگين ماده 

و نر چقدر است؟
متوســط قيمت كنوني هر كيلوگرم بره نر كشتاري زنده با وزن 
متوســط 55هزار تومان و بره ضعيف كشــتاري 53هزار تومان 
و قيمت هــر كيلوگرم بره مــاده كمتر از 50هزار تومان اســت. 
همچنين متوسط قيمت هر كيلوگرم گوساله نر كشتاري با وزن 
متوسط 54هزار تومان است و گوساله و گاو ماده كمتر از 50هزار 

تومان است.
با كشتار دام مولد و افزايش تقاضا در فصول سرد 
سال آيا در نيمه دوم امسال شــاهد افزايش قيمت گوشت 

خواهيم بود؟
با این دیدگاه مخالف هستم، زیرا جمعيت دامي موجود در كشور 
و جمعيت دامي كه از مهر ماه امسال به بعد اضافه مي شود نه تنها 
تکافوي نياز بازار داخلي را مي كند، بلکه امکان صادرات نيز وجود 
دارد. در شرایط عادي، كل نياز بازار كشور به گوشت گرم و منجمد 
در دوره دوم ســال، 500هزار تن اســت، اما موجودي گوشت و 
ضریب تبدیل كنوني آن 700هزار تن اســت. وضعيت شــيوع 
بيماري كرونا نيز عادي نيست و ممکن است جهش هاي تازه در 
شيوع این بيماري، زمينه كاهش تقاضاي گوشت قرمز را در بازار 
به 300هزار تن فراهم كند و با این روند در نيمه دوم امسال نيز با 

مازاد بيشتر گوشت و دام زنده مواجه خواهيم بود.
با وجود رشــد عرضه و دپوي دام مازاد، علت باال 

بودن قيمت گوشت قرمز چيست؟
قيمت گوشــت قرمز تابع مولفه هاي مختلفي اســت و نباید نگاه 
بازاري را به توليد دام تعميم دهيم؛ وقتي قصاب الشــه را با چربي 
زیاد خریداري مي كند بخشــي از هزینه ناشي از درصد وزن چربي 
به قيمت فروش گوشت منتقل مي شــود. با وجود این قيمت دام 
زنده و فروش گوشت قرمز سبك و سنگين در بازار، فاصله غيرقابل 
توجيهي دارد. از 8 ماه پيش عرضه گوشت نسبت به تقاضا تا 3 برابر 
افزایش یافته اســت، اما قيمت ها روال عادي خود را طي مي كنند. 
هزینه توليد یك كيلوگرم گوشت قرمز سبك و سنگين براي دامدار 
75هزار تومان با احتساب گراني هاي اخير نهاده هاي توليد است، 
اما دامدار، دام زنده را به نرخ 55هزار تومان و با زیان عرضه مي كند 
ولي قيمت گوشــت بدون چربي در بازار 185هزار تومان و فيله به 
200هزار تومان نيز مي رسد. عالوه بر آن هزینه هاي تفکيك قطعات، 
چربي گيري و سود خرده فروشي به این قيمت ها تحميل مي شود. 
افزایش شکاف بين قيمت تمام شده و قيمت خرده فروشي، زمينه 

عرضه چندنرخي گوشت دام سبك و سنگين را فراهم كرده است.

ميادین
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گزارش 2

چالش آب آشاميدني در همسايگي پايتخت
كم آبــي و تنش هــاي ناشــي از آن امســال به 
استان هاي مركزي و حوالي پایتخت كشور مانند 
البرز، قزوین و حتي اســتان پرباراني مانند گيالن هم فشارهاي زیادي وارد 

كرده است و این استان ها نيز كمبود آب در همه بخش ها را احساس كردند.

آبرساني سيار به ۸۲روستا در قزوين
مدیرعامل شركت آب و فاضالب قزوین با بيان اینکه 144روستاي قزوین با 
تنش آبي روبه رو هستند و به 82روستا با تانکر آبرساني مي شود به همشهري 
مي گوید: از این تعداد ۶روستا تحت پوشش آبفا نبودند، اما آبرساني سيار براي 
آنها صورت مي گيرد و براي 2۶روستا هم به صورت مقطعي آبرساني مي شود. 
داراب بيرانوندي با بيان اینکه شهرســتان قزوین با ۵2روســتا بيشترین و 
شهرستان البرز هم كمترین تعداد روستاي داراي تنش آبي در استان قزوین 
را به خود اختصاص داده اند، مي افزاید: ۷۶۶ليتر در ثانيه در تابستان كمبود آب 

داشتيم كه بيش از ۶20ليتر آن مربوط به شهر هاي استان بود.
او همچنين درباره ميزان توليد آب در این استان توضيح مي دهد: 2۹ميليون 
مترمکعب در سال آب توليد مي شود و بيش از ۷200كيلومتر شبکه آب در 
قزوین وجود دارد. فرسودگي ساالنه شــبکه آبرساني در سال همواره وجود 
داشته و شركت آب و فاضالب به طور متوسط ساالنه 80 تا 120كيلومتر را كه 

بيشتر در سطح روستاهاست، اصالح و بازسازي مي كند.
امسال با یکپارچه سازي آبفاي شهري و روستایي این برنامه با شدت بيشتری 
در دستور كار قرار گرفت و شماره تلفن122 با بيش از 0 3 خط دایر به صورت 
شــبانه روزي در حال دریافت اطالعات شکســتگي لوله هاي آب از ســوي 
مشتركان است. مدیرعامل شركت آب و فاضالب قزوین با بيان اینکه 2نوع 
هدررفت داریم، اضافه مي كند: هدررفت فيزیکي كه به علت نشت شبکه است 
و عموما در كل جهان وجود دارد و هدررفت ظاهري آب كه بيشــتر به دليل 

وسایل اندازه گيري و سرقت آب است.
در استان قزوین به طور متوســط 2۵درصد هدررفت آب در بخش شهري و 
روستایي داریم كه در سطح شــهرها این عدد 18درصد است و برنامه هاي 

اصالح و بازسازي براي كاهش این هدررفت همچنان ادامه دارد. 
بيرانوندي با بيان اینکه قزوین در موضوع هدررفت آب با اقدامات خوبي كه 
انجام داده رتبه4 كشــوري را به خود اختصاص داده است، ادامه مي دهد: با 
اصالح شبکه آبرساني و رفع فرســودگي ها، ميزان هدررفت آب نيز در حال 
كاهش اســت. با همکاري مراجع قضایي جرایم ســرقت آب و انشعاب هاي 
 غيرمجازي هــم بازدارنده اســت و با همــکاري خوب مردم بــا متخلفان 

برخورد مي شود.
به گفته وي، آن دسته از مشتركاني كه درست مصرف مي كنند باید به صورت 
دائم از آب آشاميدني بهره مند شوند، اما با كساني كه تخلف مي كنند به صورت 

قانوني برخورد شود.

افزايش مصرف در دوران تنش آبي
مدیرعامل شركت آب و فاضالب قزوین درباره دالیل تنش آبي در این استان 
مي گوید: امسال به دليل تغييرات اقليمي و كاهش بارش نزوالت جوي، سال 
بسيار سختي را پشت سر گذاشته ایم و آمار ها نشان مي دهد با وجود كاهش 
بارندگي ها متوسط مصرف در 4ماه امســال نسبت به مدت مشابه 12درصد 
رشد داشته است. شهر تاكســتان به عنوان دومين شهر داراي تنش آبي در 
قزوین در 4ماه اول امسال 18درصد نســبت به دوره مشابه افزایش مصرف 
داشــته و این در عمل نشــان  مي دهد هنوز این باور در ميان مردم نهادینه 
 نشــده اســت كه در دوران تنش آبي در مصرف آب صرفه جویــي باید در 

اولویت باشد. 
مشــکالت كمبود آب با حفر بيش از 20چاه و اقدامات دیگري نظير كاهش 
فشار و مدیریت آب با سيســتم تله متري رفع شده است. بيرانوندي توضيح 
مي دهد: براي نخســتين بار به صورت پایلوت در كشور در تصفيه خانه معلم 
كالیه در شهرستان الموت از سيستم سراميکي اســتفاده شده است و آب 
تصفيه شده با كيفيت باالیي وارد شبکه مي شود. نيترات و آرسنيك بيشترین 
تهدید آالیندگي در آب آشاميدني هستند كه با استفاده از فناوري هاي روز 
ميزان آرسنيك موجود در آب را به حداقل ممکن رسانده ایم. او ادامه مي دهد: 
در سيل الموت شرقي 1۷روستا آسيب دید كه با پيش بيني هاي صورت گرفته 
و استفاده از مخازن ذخيره، آبرساني به مردم روستا هاي سيل زده به طور منظم 
انجام شد. بيش از 1۷ميليارد تومان به تأسيسات شركت آب و فاضالب قزوین 

در سيل آوج و الموت شرقي آسيب وارد شده است.

گردشگران، عامل كم آبي در البرز
براساس آمارهاي موجود 4۶هزار مشــترك در روستاهاي البرز زیرپوشش 
شبکه آبرســاني آبفا قرار دارند و از مجموع 288روستاي استان، 1۶0روستا 
زیرپوشش آبفا قرارگرفته اند. درعين حال آب موردنياز بخشي از روستاهاي 
اســتان نيز توسط شــركت هاي آبرســاني خصوصي تأمين مي شود. البته 
سال گذشته یکسان سازي آبفاي شهري و روستایي، این امکان را ایجاد كرد تا 

گام هاي اساسي براي رفع مشکالت كم آبي در روستاها برداشته شود. 
براین اساس امروز مي توان گفت۹۹درصد از روســتاهاي استان داراي آب 
آشاميدني سالم و باكيفيت هستند و خوشــبختانه در البرز هيچ روستایي 
به دليل كم آبي تخليه نشده  است. اما چالش كم آبي در سراسر استان وجود 
دارد و روستاها نيز از این قاعده مستثنا نيستند، به ویژه در مناطق روستایي 
شهرستان هاي كرج، طالقان و ســاوجبالغ هنگام تعطيالت به دليل افزایش 

گردشگران مشکل كم آبي دیده مي شود.
ازدیاد انشــعاب هاي غيرمجاز آب، چاه هاي غيرمجاز و مصرف كشاورزي از 
دالیل كم آبي در روستاهاست و حدود 10روستا نيز به صورت كمکي با تانکر 
آبرساني مي شود. آبرساني با تانکر بيشــتر در مواقع قطع برق و درفصل گرم 

سال اتفاق مي افتد كه البته این مشکالت، نشان از بحران ندارد.

فرسودگي 30درصد شبكه آبي گيالن
شاخص بهره مندي آب روســتایي در گيالن ۷۷/2درصد اســت و ایراد در 
زیرساخت ها، تأمين نشدن منابع اعتباري یا فرسودگي لوله ها و خطوط انتقال 
آب از مشکالت حوزه  آب آشاميدني روستایي گيالن به شمار مي رود. براساس 
آمارهاي موجود 30درصد تأسيسات و خطوط آبرساني روستایي گيالن دچار 
فرسودگي هستند و پيش از این نيز شركت آبفاي استان اعالم كرده بود كه 
در گيالن حدود 1800روستا با 31۵هزارمشترك زیرپوشش آب و فاضالب 

روستایي قرار دارند.
در سال جاري تعداد روستاهاي زیرپوشش آب گيالن رشد ۹درصدي داشته 
و بهسازي تأسيسات آب آشــاميدني روستایي اســتان هم ۵۶درصد رشد 
داشته است. براســاس اعالم شــركت آب و فاضالب گيالن، در نيمه نخست 
امسال به 30روستاي این استان آبرساني خواهد شد و اعتبار مالي این پروژه ها 
بيش از 4۶۶ ميليارد ریال است. براین اســاس تا پایان سال، طرح آبرساني 

روستایي براي ۶۶روستاي گيالن اجرایي مي شود. 
سال گذشته نيز با بهســازي تعدادي از چاه ها و تغيير ساختار ایستگاه هاي 
پمپاژ ۵۶۵ليتر برثانيه، به ظرفيت تامين آب آشــاميدني روستاهاي گيالن 
اضافه شــد كه از مهم ترین آنها مي توان به ارتقاي ایســتگاه پمپاژ روستاي 
صفرابسته آستانه اشرفيه و شهرهاي شــلمان، چاف و چمخاله اشاره كرد. 
همچنين 3۷1ليتر بر ثانيه آب آشاميدني از تأسيسات شهري به روستاهاي 

داراي تنش آبي انتقال داده شد.

ستاره حجتي
خبرنگار

جلسه فوق العاده براي بحران پاييزي خوزستان
بيش از 20روز از نخستين سفر استاني رئيس جمهوري به خوزستان مي گذرد؛ سفري كه با 
بررسي 3موضوع اصلي آب و فاضالب، احياي اراضي كشاورزي و بررسي كمبودهاي استان 

در زمينه كرونا همراه بوده و مصوبه هاي زیادي داشته است.
در این سفر قرار شد ۵0درصد تخت های بيمارستاني مورد نياز استان، طي یك هفته آماده 
شود و همچنين دستورات الزم براي تســریع در روند حل مشکل فاضالب اهواز از جمله، 
افزایش تعداد كارگاه ها براي سرعت در اجراي عمليات، تعيين زمان یك ماهه به وزارت نيرو 
براي تحقيق در زمينه حل مشکل  دفع آب هاي سطحي و فاضالب در خوزستان به صورت 
تفکيکي و اجراي  طرح موقت براي برون رفت از مشکالت بارندگي هاي پایيزه، به ویژه در نقاط 
بحران زا و نيز كوتاه كردن زمان تکميل پروژه هاي آب و فاضالب اهواز و قراردادن روزشمار 
براي پيش بيني به  پایان  رســاندن پروژه هاي آب و فاضالب اهواز به وزیر نيرو و وزیركشور 
صادر شد. نماینده اهواز در مجلس شــوراي اســالمي درباره این اقدامات كوتاه  مدت به 
همشهري مي گوید: مصوبه جبران ۵0درصد كمبود تخت بيمارستاني در هفته جاري و بقيه 
در ماه هاي آینده اجرا شــد و طي آن فعال بيش از 100تخت بيمارستاني به سرانه درماني 
استان اضافه شده است. سيدكریم حسيني با بيان اینکه موضوع و مصوبه هاي آب و فاضالب 
هم در دست پيگيري است، مي افزاید: البته در این زمينه هنوز به نتيجه نهایي نرسيده ایم، 
اما آبفا و شهرداري به صورت مشترك و جداگانه براي پيشگيري از آب گرفتگي هاي پایيزه، 
پروژه هایي را در سطح شهر اهواز شروع كرده اند و نمایندگان و استاندار خوزستان هم پيگير 
آن هستند. به گفته وي، هفته جاري با حضور مســئوالن آبفا و شهرداري، جلسه اي براي 
بررسي موضوع آب گرفتگي پایيز و اقدامات صورت گرفته برگزار و یك بازدید ميداني هم با 
حضور كارشناسان انجام مي شود. نماینده اهواز همچنين در واكنش به اظهارنظر استاندار 
ویژه خوزستان مبني بر اینکه »اگر به جاي نمایندگان خوزستان بودم جلوی دروازه هاي 
شهر مي ایستادم و اجازه ورود مدیران را به استان نمي دادم«، تصریح مي كند: فکر مي كنم 
استاندار اهل مزاح و شوخي باشند. اگر مثل شــهرهاي قدیم دروازه اي داشتيم، ما حتما 
3شيفت، 24ساعته مي ایستادیم و جلوي ورود مدیران ناالیق را مي گرفتيم، اما گویا جاي 
مدعي و پاسخگو عوض شده است. مســئوالن دولتي باید پاسخگوي انتصابات مدیران در 
كشور باشند، نه نمایندگان. ایراد و مشکالت بسياري در زمينه عملکرد مدیران خوزستان 
وجود دارد و بخشي از مشکالت استان، به همين ضعف مدیریتي برمي گردد كه از ابتداي 
مجلس یازدهم در این  خصوص اعتراض و پيگيري كردیم ، اما به نتيجه ای نرسيدیم. كریمي 
ادامه مي دهد: نمایندگان هميشه متهم به دخالت هستند، اما اگر انتصاب و انتخاب مدیران 
را به ما بدهند، قطعا انتخاب هاي بهتري خواهيم داشت و خودمان هم پاسخگو خواهيم بود. 
حاال و با درنظر گرفتن استاندار ویژه براي خوزستان، انتظار داریم مدیراني انتخاب شوند كه 

در جریان مشکالت خوزستان باشند.

خبر روز

روزهای آخرموج   پنجم
 با وجود نزولي شدن روند ابتال و بستري در بيشتر استان هاي كشور، كردستان،

كرمانشاه و آذربایجان غربي هنوز روند كاهشی خود را آغاز نکرده اند

موج پنجم كرونا با غلبه  سويه دلتا 
روزهاي آخرش را مي گذراند. رنگ گزارش

بيشتر اســتان هاي كشور روي 
نقشــه، زرد يــا نارنجــي شــده  و خبر از 
كاهشي شدن روند ابتال و بســتري بيماران 
كرونايي مي دهد. با اين حال 3استان كردستان، 
كرمانشاه و آذربايجان غربي در قله پيك متوقف 
شــده اند و هنوز روند كاهشــي خود را آغاز 
نكرده اند و همين وضعيت آنها موجب شده نوار 
شمال غربي كشور همچنان به رنگ سرخ باقي 
بماند. تزلزل وضعيت در اين استان ها هر لحظه 
مي تواند به نفع يكي از وضعيت ها تمام شود و 
شرايط هريك از اين 3استان را به شدت تغيير 
دهد. از ســوي ديگر با كاهش سن گروه هاي 
مشمول واكسن در بسياري از استان ها شرايط 
براي ديگر نقاط در حال بهبود است؛ تا جايي كه 
سيستان و بلوچستان پس از ماه ها بيشترين 
شهرهاي آبي را به خود اختصاص داده است. 
 اين شــرايط امــا ماندگار نيســت و همين

مسئله نگران كننده است.

   ثبات شكننده در كرمانشاه

در كرمانشاه هنوز شهرهای اســالم آباد غرب، پاوه، 
جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، ســنقر، كرمانشاه، 
گيالنغرب و هرســين وضعيت قرمز كرونایي دارند. 
به گفته مهدي محمدي، رئيس كميته اطالع رساني 
ستاد مدیریت كروناي دانشگاه علوم  پزشکي كرمانشاه 
1481بيمار كرونایي در مراكز درماني استان بستري 
هستند كه از این تعداد 231نفر در بخش مراقبت هاي 
ویژه بستري شــده اند و حال ۵3نفر هم وخيم است. 
این آمار در حالي است كه پيك پنجم در این استان 
در قله متوقف شده و هنوز روند كاهشي ابتال و بستري 

در این استان آغاز نشده است.
سخنگوي ســتاد كروناي كرمانشــاه به همشهري 
مي گوید: وضعيت كرونا در اســتان ما تثبيت شده و 

بعد از این است كه روند كاهشي آغاز خواهد شد.
مســعود بهرام نژاد با بيان اینکه كرمانشــاه در پيك 
پنجم نسبت به موج  هاي قبلي بيشترین ابتال، بستري 

و مرگ را داشته است، مي گوید: مدت زمان رسيدن به 
قله و وضعيت ثبات هم در این پيك از قبل طوالني تر 
بود. البته با تدابيري كه اندیشيده بودیم، چالشي در 
زمينه درمان و بستري بيماران نداشتيم و در این مدت 

بيماري بي پاسخ نماند.
وي با بيان اینکه اميدواریم با رعایت پروتکل ها از سوي 
مردم وضعيت كرونا هر چه ســریع تر كاهشي  شود، 
مي افزاید: در كنار این موضوع سرعت واكسيناسيون 
هم در استان افزایش پيدا كرده است. همچنين وزیر 
بهداشت در سفري كه روز پنجشنبه 2۵شهریور به 
استان داشت، اعالم كرد واكسيناسيون بدون شرط 
سني در استان قابل انجام اســت كه مي تواند بسيار 

كمك كننده باشد.
سخنگوي ستاد كروناي كرمانشاه درباره علل افزایش 
آمار ابتال، بستري و مرگ بيماران كرمانشاهي در پيك 
جدید مي گوید: همه صاحب نظران این نکته را بازگو 
كرده اند كه شدت سرایت و تأثير ویروس در سویه دلتا 
بيشتر بوده است. در عين حال واكسيناسيون هم در 
این روند نقش خود  را ایفا كرد؛ به طوري كه هر چه بر 
تعداد افراد واكسينه شده افزوده شد و واكسيناسيون 
ســرعت گرفت مرگ ومير كمتر و كنتــرل بيماري 

آسان تر شد.
بهرام نژاد با بيان اینکه سيستم درمان استان تالش 
مي كند تا سریع تر وارد روند كاهشي شود، مي گوید: 
سویه هاي جدید كرونا ادامه دارد و ما هم احتماال با 
آنها درگير خواهيم شــد، اما بيمارستان هاي استان 
آماده هستند، واكسيناسيون ادامه دارد و اگر مردم  
در رعایت پروتکل ها كمك كنند، مي توان اوضاع را در 

آینده بهتر كنترل كرد.
وي ادامه مي دهد: البته تأثير واكســن بر سویه هاي 
جدیــد كرونا هنوز مشــخص نيســت و آنچه قطعا 
مي توان روي تأثير آن حساب كرد، رعایت پروتکل ها 

از سوي مردم است.

   بحران، بيخ گوش كردستان

كردستان هم مثل كرمانشاه در قله پيك متوقف شده، 
اما با افزایش دوباره تعداد بستري ها در استان به نظر 
مي رسد در كردستان هر لحظه ممکن است افزایش 
بيماري به شکلي حاد مشــاهده شود. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکي كردستان با توجه به وضعيت 
قرمز اســتان از افزایش تعداد مبتالیان، بستري ها و 

به تبع آن مرگ وميرهاي ناشي از كرونا خبر مي دهد 
و مي گوید: متأسفانه ظرفيت تخت هاي بيمارستاني 

تکميل شده است.
صدیق جدیداالسالمي با ابراز نگراني شدید از روند 
افزایشــي مبتالیان در اســتان به ویژه شهرســتان 
سنندج مي گوید: عادي انگاري و حضور در تجمعات 
و دورهمي ها ، وضعيت كردســتان را به قرمز تبدیل 
كرده اســت و درصورت تداوم ایــن روند، وضعيت 

بحراني دور از انتظار نخواهد بود.
وي وضعيت كرونا در استان را وخيم ارزیابي مي كند 
و مي افزاید: هر لحظه تعداد مبتالیان و بستري ها روبه 
افزایش و ظرفيت تخت هاي بيمارستاني مختص این 

بيماران تکميل شده است.
وي با اشــاره به تمهيدات و اعمــال محدودیت هاي 
احتمالي به شــهروندان توصيه مي كند: درصورت 
داشــتن هرگونه عالئم مشــکوك به كرونا به مراكز 
پزشکي مراجعه و درمان و قرنطينه خانگي را شروع 
كنند و از ورود به اجتماع بپرهيزند؛ در غيراین صورت 

روزهاي سختي در پيش است.
جدیداالسالمي مي افزاید: تعداد بستري هاي كرونا 
در مراكز درماني استان به بيش از ۹00نفر رسيده كه 

باالترین آمار در سال جاري است.
وي با بيان اینکه ۷0درصد مبتالیان و بســتري هاي 
اســتان مربوط به سنندج اســت، مي گوید: تاكنون 
تعداد جانباختــگان كرونا در اســتان به 1۵۷۷نفر 
رســيده كه ۶۶۶نفر آنها از شــهروندان سنندجي 
بوده اند. بيش از ۷1هزار نفر از ابتداي شيوع كرونا در 
استان به این بيماري مبتال شده اند كه در موج پنجم، 

تعداد بستري ها همچنان افزایشي است.

    نوسان در قله پيك پنجم

آذربایجان غربي اســتان سومي اســت كه وضعيتي 
متزلــزل دارد و آمــار ابتــال و بســتري در آن طي 
مدت زماني كوتاه، كاهش و افزایشي مي شود. رئيس 
كارگروه اطالع رساني ستاد دانشگاهي مقابله با كرونا 
در آذربایجان غربي با تأیيد این وضعيت به همشهري 
مي گوید: هم اكنون 21۶۷ بيمار سندرم حاد تنفسي 
در استان بســتري هســتند كه پس از مثبت شدن 

تست، آنها را بيمار كرونایي محسوب خواهيم كرد.
علي احمد آقاپور بــا بيان اینکه ظرفيت بســتري 
بخش هاي كرونایي آذربایجان غربي پر اســت، ادامه 
مي دهد: شدت ابتال با ســرعتي كند در حال كاهش 
است و گاه همانطور كه گفتم افزایشي مي شود؛ زیرا 
این موضوع تابعي از رفتار شهروندان است و با رعایت 
نکردن پروتکل ها از سوي آنان رو به وخامت مي گذارد. 
در مورد تخت هم با كمبودي مواجه نشــده ایم؛ زیرا 
بيماراني كه نياز به بستري نداشتند در 2بيمارستان 
امام خميني)ره( و شهيد مطهري اروميه سرپایي دارو 

دریافت مي كردند.
وي مي افزاید: البته سيستم درمان استان جوابگوي 
این وضعيت است، اما كاش پروتکل ها از سوي مردم 
و مسئوالن جدي تر گرفته مي شد تا فشاري كه روي 

سيستم درمان وجود دارد، برداشته شود.
رئيس كارگروه اطالع رساني ستاد دانشگاهي مقابله 
با كرونا در آذربایجان غربي با بيان اینکه در این استان 
هم واكسيناســيون به عنوان عامل كمك كننده به 
بهبود شرایط سرعت بيشتري یافته است، مي گوید: 
در اســتان همه افــراد متولد ســال13۷3به قبل 
مي توانند واكســن دریافت كنند. روز پنجشــنبه 
گذشته در استان ۷0هزارو۷8۹نفر واكسن دریافت 
كردند كه این امر ســرعت یافتن واكسيناسيون در 

استان را نشان مي دهد.

    
روند 4موج قبلي كرونا مي گوید كه وضعيت 3اســتان 
شمال غرب و غرب كشــور هم به زودي به شکل نزولي 
درخواهد آمد. با این حال همين تجربه نشــان مي دهد 
این آرامش پس از موج، آرامش پيش از توفان است و این 
ویروس هربار با بيماري دشوارتري می تواند بازمي گردد.

حميده پازوكي
خبرنگار

شكنندگي يك وضعيت خوب 

سيستان و بلوچستان در آغاز شيوع سويه 
دلتاي ويروس كرونا در كشــور شرايط 
ســختي را تجربه كرد. آمار ابتال و مرگ 
بيماران در استان به شــدت باال رفت و 
كمبود امكانات مشكل ساز شد. با افزايش 
نيرو و امكانات در سيستان وبلوچستان 
و ســرعت يافتن واكسيناسيون، كم كم 
بحران كاهش يافــت و وضعيت به ثبات 
رسيد. اكنون 10شهر در اين استان آبي 
شده اند و هيچ شهر قرمزي هم روي نقشه 

آن ديده نمي شود. سخنگو و مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با اعالم اينكه 
در شبانه روز گذشته در اســتان 77مورد مثبت كرونا ثبت شده است و 6۸بيمار كرونايي در 
بيمارستان هاي سيستان وبلوچستان بستري هستند به همشهري مي گويد: وضعيت ابتال، 
بستري و فوت در اســتان  رو به كاهش است؛ به طوري كه در شــبانه روز گذشته فقط 4نفر 
در بيمارستان هاي استان بر اثر كرونا فوت شــده اند، اما اين روند كامال متوقف نشده است. 
محمدهادي عباسي درباره وضعيت واكسيناسيون در استان هم مي گويد: از شنبه ۲7شهريور 
همچون مناطق روستايي افراد باالي 1۸سال مناطق شهري هم واكسينه مي شوند. هرچه گروه 
سني پايين تر بيايد و زمان بگذرد مردم بيشتر از واكسن استقبال مي كنند. البته سالمندان 
هنوز اعتماد ندارند و فقط 40درصد افراد باالي ۸0سال استان واكسينه شده اند. وي با بيان 
اينكه هم اكنون از مجموع ۲6شهرستان استان زابل و سراوان نارنجي، 14شهرستان زرد و 
10شهرستان آبي كرونايي هستند، مي گويد: زهك، هامون، نيمروز، ميرجاوه، مهرستان، سنوچ، 
درگان، قصرقند، كنارك و زرآباد اكنون آبي شده اند. شرايط استان در وضعيت بسيار خوبي 
است. ما حتي در ۲هفته 4روز بدون فوتي داشتيم، اما بايد توجه داشته باشيم كه اين شرايط 
شكننده است و نوع جهش آن  ويروس و مهم تر از آن رفتار ما تعيين مي كند كه در آينده چه 
اتفاقي رقم بخورد. سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مي افزايد: موج بعدي ممكن است 
اتفاق بيفتد، اما ما با كارهايي مانند واكسيناسيون مي توانيم آن را به تأخير بياندازيم و تعداد 
بيماران را كاهش دهيم. از سوي ديگر بايد بدانيم كه رعايت پروتكل ها در هيچ شرايطي تمام 

نمي شود و هيچ واكسني نمي تواند ايمني كامل ايجاد كند.
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وزیــر نيــرو در هفته هاي 
محيط
گذشــته بر لزوم تامين آب زيست

براي بخش هاي شرقي كشور 
از منابع  آب هاي ژرف تأكيد كرد و اكنون 
شبکه تشکل هاي مردم نهاد محيط زیست 
و منابــع طبيعــي كشــور، متشــکل از 
672شــوراي هماهنگي محيط زیست و 
منابع طبيعي با ارسال نامه اي به نمایندگان 
مجلس، از آنها خواسته اند رویکرد به مسئله 
آب هاي ژرف تغيير كند و تمركز اصلي بر 
راه حل هاي دیگر براي تامين آب پایدار در 

استان هاي شرقي كشور باشد.

درخواســتازمجلسبرایصيانتاز
آبهایژرف

شبکه تشــکل هاي محيط زیست و منابع 
طبيعي كشــور در این نامــه ضمن انتقاد 
از موضوع برداشــت از »آب هــاي ژرف«، 
از وزیر نيــرو و مدیران عالــي بخش آب، 
درخواست كرده با درنظر گرفتن درس هاي 
آموخته شده و نتایج مســتند مسيرهاي 
طي شــده و رصد دقيق و شناخت درست 
وضعيت موجود، همچنين تخمين آینده 
كشور از تجربه مســيرهاي پرهزینه براي 
ملت و منابع اصيل و اصلي كشور،  به طور 
جدي اجتنــاب كننــد. آنهــا همچنين 
خواستار آن شده اند تا تمركز بخش آب بر 

اقدامات اصولي، معطوف شود.
در این نامه آمده است: وزارت نيروي دولت 
پيشين، پروژه هاي مربوط به آب هاي ژرف 
را صرفا تحقيقاتي مي دانســت و به دنبال 
جایگزیني و یا اســتفاده حداكثري از این 
گزینه گرانبها براي تامين منابع آبي كشور 

نبود.
تشکل هاي محيط زیست و منابع طبيعي 
كشــور در نامه خود به نمایندگان مجلس 
تأكيــد كرده اند: پس از ســال ها و دهه ها 
بي توجهــي بــه ظرفيت هــاي محدود 

منابع طبيعي، از جمله منابع آبي و خصوصا 
آب هاي زیرزميني و عيان شدن چالش هاي 
متعدد، زنگ هشــدار را به صــدا درآورده 
و لزوم تغيير رویه و رویکردها را گوشــزد 
مي كنيم. شنيدن این هشدار و عزم جدي 
براي اتخاذ تصميمات ســخت در راستاي 
حركت به سوي مدیریت پایدار منابع آبي، 
رخداد مباركي  است كه تلخي چالش ها را تا 
حدي درمان مي كند. اما بخش تلخ تر قضيه 
آن است كه در این تغيير سمت وسو، مجدد 
اشتباه را به گونه اي جدید تکرار كنيم. البته 
برخي درمان ها خود دردافزا هســتند و در 
بخش مدیریت منابع آب، موضوع »آب هاي 
ژرف« و نيــز بخش بزرگــي از پروژه هاي 

انتقال آب  اینگونه هستند.
براســاس نظر فعــاالن محيط زیســت و 
منابع طبيعي، انتشــار اخبــاري مبني بر 
یافتــن شــاه كليد رفع مشــکالت آبي از 
طریق استخراج آب ژرف از اعماق هزاران 
متري و دســتيابي به رودهاي زیرزمينی 
ایران، نشــان از یك نگاه غير كارشناسی 
دارد. اظهارنظرهایــي به گوش مي رســد 
كــه 1۵00مترمکعــب آب را از چاهي در 
سيســتان از عمق بيش از 2هزار متري در 
یك شبانه روز استحصال كرده اند و فعاالن 
محيط زیســت مي خواهند مســئوالن به 
این سؤال پاســخ دهند كه آیا این ميزان 
اســتحصال آب معادل حدود 21 ليتر در 
ثانيه دبي یك چاه، آن هم از ذخایر غيرقابل 
تجدید و بســيار محــدود را مي توان یك 

پيروزي قلمداد كرد؟ 
این نامه با اشاره به اینکه طرح مذكور داراي 
بنيان هایي پرسش برانگيز براي متخصصان 
و دغدغه مندان آب و خــاك این مرز و بوم 
است و از هر نوع مستند علمي و فني قابل 
اعتنا تهي اســت، مي افزایــد: حقيقت آن 
است كه با توجه به مباحث جدي اجتماعي 
و فرهنگي مرتبط با مدیریــت منابع آبي 
در كشــور به ویژه در اســتان  سيستان و 
بلوچستان، حركت به ســمت ایجاد اقناع 
علمي، كارشناســي، فنــي و متعاقب آن 

تقویت زیرساخت هاي اجتماعي نيز یکي 
دیگر از دغدعه هاست.

تاريخچهبرداشتازآبهایژرف
به گزارش همشهري، ســابقه برداشت از 
آب هاي ژرف به حدود 40سال قبل و زماني 
مي رسد كه چند حلقه چاه براي استحصال 
آّ ب هــاي ژرف در چاد، ليبــي، الجزایر و 
آمریکا حفر شــد. در ليبي چندین ابرچاه 
با صرف ميلياردها دالر با كمك مشــاوران 
غربي حفر شد، اما نتيجه مطلوبی در كاستن 
از مشکل آب نداشــت و آنها صرفا از منابع 

تجدیدناپذیر آب بهره برداري كردند.
آب هــاي ژرف بــه 2 قســمت آب هاي 
تجدید شــونده و غيرقابل تجدید تقسيم 
مي شوند. آب هاي تجدید شونده یا گسلي 
و یا ژرف هستند. در مدل آب هاي گسلي 
احتمال اینکه به واســطه وجــود حوضه 
آبریز در باالدســت منابع تجدید شــوند، 
بيشتر است. ولي بخشــي از آب هاي ژرف 
در پایان دوران ســوم زمين شناسي طي 
فرایند رســوبگذاري به وجود آمــده اند. 
آب هاي غيرقابل تجدید نيز كه در هنگام 
اكتشــافات نفتي كشف مي شــوند ارزش 
اقتصادي ندارند. دســته اي دیگر از آب ها 
هم ژئوترمال هســتند و مثل بســياري از 
چشمه هاي معدني و گرم، ارزش اقتصادي 

و قابليت شرب ندارند.

فرونشستدراعماقزمين
 ناصر خلقي، متخصص حفاري چاه هاي 

عميق در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
اكثر متخصصان كشور در حوزه حفاري 
به صورت متفق القول معتقدند كه برداشت 
از منابــع آب ژرف كامــال غيراقتصادي، 
غيرعلمــي و غيرفنــي اســت؛ بنابراین 
درخواســت متخصصــان هيدرولوژي و 
ژئوهيدرولوژي و حفاري این اســت كه 
معاونت فناوري ریاســت جمهوري، همه 
مستندات و مدارك علمي و فني حفاري 
و مراحل پس آن را علني كند و در معرض 
قضاوت متخصصان قرار دهد. چون تعيين 
محل دقيق حفر چاه نيازمند ماه ها كار و 

مطالعات ميداني گسترده است.
او افزود: نمي دانيم بــا صرف ده ها ميليارد 
تومان، ایــن پروژه از نظر زمين شناســي 
عمومــي، زمين شناســي ســاختمان، 
تکتونيــك، رسوب شناســي و ژئوفيزیك 
بررســي شــده اســت یا خير؛ بنابراین 
مســتندات فني حفاري براي استحصال 
آب هاي ژرف، كيفيت آب به دست آمده، 
نوع روابط ژئوفيزیك موجود و... هنوز در 
هاله اي از ابهام است. فقط مي دانيم چاهي 
با عمق 2192متر حفر شده و در شبانه روز 
1۵00متر )21ليتر در ثانيه( دبي دارد. آیا 
21ليتر در ثانيه برداشت از نظر اقتصادي 
و فني توجيه دارد؟ ضمن اینکه نمي دانيم 
این آب از محل آب هاي تجدیدپذیر است 

یا خير. 
چندي پيــش خبرگزاري فارس ســراغ 
محمد پور حميــد، كارشــناس انرژي و 
یکي از مطلعان این پــروژه رفت و به نقل 
از او اعالم كرد كــه منبع آب ژرف موجود 
در سيســتان از محلي واقع در رشته كوه 
هندوكش سرچشــمه مي گيرد و آب پس 
از عبور از شکست هایي كه در زمين وجود 
دارد وارد اعماق و الیه هاي زمين مي شود 
و طي مسير به منطقه سيستان مي رسد و 
از سيســتان هم عبور مي كند و در نهایت 
جایي در سطح زمين شــارژ مي شود كه 
به نظر در ســطح دریاي عمــان به صورت 

چشمه هاي آب شيرین بيرون مي زند.
با این حال ناصر خلقــي، متخصص حفر 
چاه هاي عميق به همشــهري مي گوید: 
هيچ مطالعه و مســتنداتي در این زمينه 
وجود ندارد و نه در ایران و نه حتي در ناسا 
یا سازمان زمين شناســي ایاالت متحده 
آمریکا )USGS( و ایــران، تحقيقاتي كه 
نشــان دهد منشــأ این آب كجاست و آیا 

تجدیدپذیر هست یا خير، وجود ندارد.
برداشــت بي رویه از آب هــاي زیرزميني 
در ســال هاي اخيــر هيــچ دشــتي از 
كشــور را از آســيب هاي غيرقابل جبران 
فرونشســت بي نصيب نگذاشــته است. 
برداشــت از آب هاي عميق تــر تأثيرات 

متفاوت تــري برجاي خواهد گذاشــت. 
به اعتقــاد متخصصــان حفــر ۵00متر 
چاه شــاید در نقطــه اي مانند مشــهد و 
سيستان وبلوچستان یا اطراف رفسنجان، 
چاه عميــق محســوب نشــود، ولي در 
حدفاصل اردن و عربســتان سعودي، چاه 

ژرف باشد.
ناصــر خلقــي، متخصــص منابــع آبي 
معتقــد اســت، برداشــت زیــاد از آب 
به ویــژه اگــر تجدیدپذیر نباشــد، باعث 
مي شود فرونشست ایجاد شــود و آنطور 
كه متخصصــان ژئوفيزیــك مي گویند، 
فرونشســت در عمق زیاد مي تواند زمين 
لرزه القایي ایجاد كرده و ميکروگســل ها 

را فعال كند.
شهر زابل و اطراف زابل با كمبود آب جدي 
مواجه اســت. ولي به اعتقاد متخصصان، 
راهکارهاي آسان تر و كم هزینه تري براي 
بهبود شــرایط وجود دارد. به اعتقاد ناصر 
خلقي و آنچنان كه شــبکه تشــکل هاي 
محيط زیســت و منابع طبيعــي در بيانيه 
خود آورده است، برداشت از آب هاي ژرف 
توجيه اقتصادي و علمي ندارد. ضمن اینکه 
هنوز بســياري از راه هاي تامين آب شرب 
مانند تغيير الگوي كشت، تصفيه آب هاي 
خاكستري، اجراي طرح هاي تعادل بخشي 

و... انجام نشده است.

 672تشکل محيط زیست و منابع طبيعي در نامه اي به مجلس 
از نمایندگان خواستند با برنامه برداشت از آب هاي ژرف ایران مقابله كنند

برداشت سخت ازآب هاي ژرف خبرهای كوتاه

 متخصصان حفــر چاه هاي 
عميق: برداشــت از آب هاي 
ژرف مي توانــد منجــر بــه 
فرونشســت در عمق زمين و 

ایجاد زلزله هاي القایي شود

كشفالشه۲فكخزريدرسواحلبندركياشهر
رئيس اداره محيط زیست شهرستان آستانه  اشــرفيه از كشف الشه 
2قالده فك خزري در سواحل »هلل وجه سر« و »عسگرآباد« شهرستان 
بندركياشــهر خبر داد. رضا زماني، دليل مرگ ایــن 2فك خزري را 
نامعلوم دانست و به ایرنا گفت: اهالي منطقه، الشه این 2فك را به فاصله 
یك كيلومتر از یکدیگر پيدا كردند؛ ضمن آنکه با حضور كارشناسان 
محيط زیست و انجام تســت هاي بایومتري، علت مرگ آنها در دست 
بررسي است. او افزود: هيچ گونه عالئم ضرب و جرحی روي الشه فك ها 
مشاهده نشده است. فك كاسپين یا فك خزري، تنها پستاندار دریاي 
خزر)كاسپين(  است كه در خطر انقراض قرار دارد. جمعيت این گونه 
حفاظت شده در دریاي خزر، طي سال هاي گذشته به دليل گير افتادن 
در تورهاي ماهيگيري، آلودگي  محيط زیست، برخورد با قایق ها، كشتار 
تعمدي، شکار، ورود گونه مهاجم شانه دار خزري و كاهش ذخایر ماهي 
كيلکا به عنوان مهم ترین منبع غذایي این گونه از آبزیان خزر كاهش 
یافت تا جایي كه نام این گونه را در فهرست گونه هاي در معرض خطر 

انقراض قرار داد.

۳روستايايراننامزدثبتدرفهرستجهانيگردشگري
معاون گردشگري از انتخاب و معرفي 3 روستاي ایران به سازمان جهاني 
جهانگردي در راستاي اجراي طرح ابتکاري دهکده هاي گردشگري خبر 
داد. به گزارش وزارت ميراث  فرهنگي، در راستاي اجرایي كردن طرح 
ابتکاري دهکده هاي گردشگري سازمان جهاني جهانگردي، 3روستاي 
برندق در اســتان اردبيل، خرانق در اســتان یزد و الرك در اســتان 
هرمزگان، توسط معاونت گردشگري مطابق با معيارهاي اعالم شده از 
سوي UNWTO انتخاب و معرفي شد. براساس این گزارش، قرار است 
آذرماه امسال اطالعات ارسالي به سازمان جهاني جهانگردي ارزیابي و 
نتيجه نهایي به كشورهاي عضو اعالم شود. براساس این گزارش، طرح 
ابتکاري دهکده هاي گردشگري سازمان جهاني گردشگري  در راستاي 
شعار سال این سازمان )گردشگري و توسعه روستایي( به كشورهاي 
عضو ابالغ شده است. هدف این طرح نيز شناسایي و معرفي روستاهاي 

گردشگرپذیر و تشکيل شبکه اي از روستاها در سطح جهان است.

مظنونانضاربمحيطبانتنگصياددستگيرشدند
فرمانده یگان حفاظت ســازمان حفاظت محيط زیست  از دستگيري 
3مظنون در روند زخمي شــدن محيط بان چهارمحــال و بختياري 
 خبرداد. به گزارش سازمان حفاظت محيط زیست، سرهنگ جمشيد 
محبت خاني گفت: هنوز ضارب اصلي شناسایي نشده و اكنون پرونده 
در اختيار نيروي انتظامي استان چهار محال و بختياري قرار دارد و با 
دستور قاضي پرونده دستگيري ضارب اصلي با فوریت در حال پيگيري 
است. او افزود: این سه متهم به عنوان مظنون در پرونده دستگير شده اند 
كه بعد از اتمام تحقيقات كامل و جامع در مورد خبر دستگيري عامل 
یا عامالن این حادثه اطالع رساني مي شود. 2 محيط بان یگان حفاظت 
پارك ملي تنگ صياد، هنگام گشت زني در منطقه با 2 متخلف مسلح 
كه صورت خود را پوشانده بودند، مواجه شده و متخلفان پس از شليك 
به سمت محيط بانان یکي از آنها را از ناحيه پاي چپ زخمي مي كنند و 

از محل متواري مي شوند.

زهرارفيعي
خبرنگار



2 یکشنبه 28 شهریور 1400    شماره  8318 8 3 0 2 3 6 1 4 شهر
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تعدادي از محله هاي چسبيده 
به بزرگــراه آزادگان تهران، گزارش

وضعيــت مناســبي از نظر 
خدماتي و برخورداري از ســرانه هاي 7گانه 
شهري ازجمله فضاي سبز، فرهنگي، درماني، 
ورزشي، آموزشي، گردشــگري و تفریحي 
ندارند. آنها همسایه هاي شهرهاي حاشيه  اي 
صنعتي و كشاورزي اند و خودروهاي سنگين 
در اغلب ساعت شبانه روز، مهمان خيابان ها و 
معابرشان هســتند؛ درست مثل محله هاي 
دولتخواه جنوبي، خاني آباد جنوبي و بهمنيار. 
آنهایي كه بعضا معابرشــان هــم به خاطر 
بي توجهي مراكز خرد صنعتي، مملو از زباله 
مي شود و حتي در پي دفع نامناسب و بدون 
تصفيه فاضــاب واحدهاي كوچك مقياس 
ریخته گري، ذوب مواد و آبکاري، سفره هاي 
آبي و الیه هاي خاكي زیرزميني شان حسابي 
آلوده شده است. از این بابت، به این محله ها، 
صفت كم برخوردار  چسبيده و تنها گناه شان 

چسبيده شدن به رینگ بزرگراهي و حاشيه 
شهر است.

به گزارش همشــهري، 3محلــه دولتخواه، 
خاني آباد و بهمنيــار در منطقــه 19 واقع 
شــده اند؛ منطقه اي كه پس از منطقه20، 
جنوبي ترین منطقه تهران به حساب مي آید. 
این منطقه از شــمال به اتوبان جوانه)شهيد 
چراغی(، از جنوب به اتوبان آزادگان، از شرق 
به اتوبان نواب، خيابان بهمنيار و از غرب به 
اتوبان آیت اهلل ســعيدي محدود مي شود و 
وسعتي 89.19كيلومترمربعي دارد. بافت هاي 
فرســوده و ناپایدار، تراكم جمعيتي زیاد در 
برخي  محدوده ها و ریزدانگي از شاخصه هاي 
این محله هــاي كم برخوردار اســت. جدا از 
این ترددهاي باالي انواع خودروهاي سبك 
و سنگين، آسایش را از شهروندانش گرفته 
است. همه اینها باعث شده تا یکي از اعضاي 
شوراي ششم شــهر تهران، همراه شهردار 
منطقــه 19، معتمدان محــات و تعدادي 

از مدیــران منطقه، بيش از 6ســاعت وقت 
براي بازدید از این محله ها صرف كنند و در 
نهایت از نيمه كاره ماندن تعدادي از پروژه ها 
و رفت و روب نامناســب گایه كنند. ناصر 
اماني، عضو شوراي شــهر تهران در حاشيه 
این بازدید گفت: »یکي از مثال هاي ترددهاي 
آزاددهنــده در بخش جنوبــي منطقه 19، 
بوســتان 22 بهمن است؛ بوســتاني كه با 
حضور مقبره شــهدا متبرك شده اما حضور 
پرسرو صدا و آزاردهنده موتورسواران در آن، 
باعث گایه شهروندان شده است. بر همين 
اساس قرار شــد براي آرامش مردم از سوي 
شــهرداري منطقه با دقت پيگيري شود و 

اقدامات الزم صورت گيرد.«

انتقاد از حذف اعتبار كمك به مساجد از 
سوي شوراي پنجم 

یکــي از محل هاي بازدید مدیران شــهري 
از منطقه 19، شــهرك وصال بود كه اهالي 

آن مدت هاست درخواســت تکميل هرچه 
زودتر بوســتاني را دارند كه در حال ساخت 
است. ســرانه برخورداري ساكنان این شهر 
از فضاي ســبز و فضاهاي تفریحي بســيار 
ناچيز اســت و در همين زمينه، اماني گفت: 
»البته شــهرداري منطقــه در حال احداث 
بوســتاني 3هزار مترمربعــي جنب خيابان 
20متري جدیداالحداث این شهرك، همجوار 
با دانشــگاه فني و حرفه اي دختران شهيد 
شریعتي است. بنابراین باید عمليات اجراي 
ساخت این بوستان سرعت بيشتري بگيرد. 
از طرف دیگر فضاي ســبز دانشــگاه شهيد 
شــریعتي اوضاع مناســبي ندارد. به همين 
منظور شهرداري منطقه باید براي ایجاد دید 
بصري مطلوب و حفاظت از درختان موجود، 
عمليات بهسازي با هماهنگي شهرداري  مركز 

را آغاز كند.«
این عضو شوراي ششم شهر تهران همچنين 
به حذف اعتبار كمك به مســاجد از سوي 
شــوراي پنجم هم انتقاد كرد و گفت: »در 
منطقــه19، 3مســجد ازجمله مســجد 
اثني عشر و صاحب الزمان هرچند با سرمایه 
شخصي پيمانکار و هيأت امنا پيشرفت هاي 
قابل ماحظه اي داشــتند اما حــذف اعتبار 
كمك به مساجد از سوي شوراي پنجمي ها 
سبب شــده تا این مســاجد مدتي ناتمام و 

نيمه كاره بمانند. این موضوع نارضایتي اهالي 
منطقه را در پي داشته و بنا شده با مساعدت 
شورا و شــهرداري تهران این مشکل حل و 

فصل شود.«

اتمام پروژه  تصفیه خانه میدان میوه و تره بار 
ضروری است

شرایط احداث پروژه بوستان 180هکتاري 
ایرانيان، باغ موزه آجــر و تصفيه خانه ميدان 
ميوه و تره بار مركزي از دیگر نقاطي بود كه 
در منطقه گردي عضو شورا مورد بررسي قرار 
گرفتند. این در حالي اســت كه علي محمد 
مختاري، رئيس سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شــهر تهران در گفت وگو با همشهري 
اعام كرد كه16 هکتــار از این محدوده در 
قالب »فاز اول بوســتان ایرانيــان« پيش از 
رسيدن فصل زمستان به بهره برداري مي رسد. 
این بوستان از شمال به بلوار شقایق، از جنوب 
به بزرگراه آزادگان، از شرق به خيابان سهيل 
جنوبــي و خازیر و از غرب هــم به بزرگراه 

آزادگان منتهي مي شود.
در نزدیکــي آن، تصفيه خانه ميدان ميوه و 
تره بار كه بيش از 27ســال بااستفاده بوده 
نيز قرار اســت به زودي تکميل شــده و به 
بهره برداري برسد. اماني در این رابطه گفت: 
»تصفيه خانــه ميدان تره بار را شــهرداري 

تهران تملك كــرده و تاكنــون نزدیك به 
80 درصد عمليات اجرایي احداث آن انجام 
شده است. بنابراین مدیریت شهري تاش 
مي كند تا 20درصد كار باقيمانده نيز هرچه 
سریع تر به اتمام برسد؛ چراكه با بهره برداري 
از آن روزانه 2هزار و 800مترمکعب فاضاب 
تصفيه خواهد شد. اگرچه در محل احداث 
بوســتان ایرانيان و باغ موزه آجر مشــکلي 
درخصوص لوله هاي فاضاب وجود دارد؛ به 
این معني كه لوله هاي فاضاب نصب شده اما 

تصفيه خانه احداث نشده است. 
تعدادي از شــهروندان لوله فاضاب خود 
را به این لوله ها متصــل كرده اند كه خطر 
شکستگي یا از مدار خارج شدن آن به دليل 
اینکه مسير سرریز مشخصي ندار د، وجود 
دارد؛ موضوعي كه بنا شد با تدارك جلسه اي 
مشترك با مسئوالن آبفا و شهرداري تهران، 

حل و فصل شود.«
او در ادامه به بازدیــدش از محله نعمت آباد 
اشــاره كرد و گفت: »جوي آب مرزي ميان 
منطقــه18و19 وضعيت وخيمــي دارد و 
زباله هاي انباشته شده در آن ظاهر كثيف و 
زشــتي را در ورودي محله نعمت آباد ایجاد 
كرده است. بنا شــد این موضوع با همکاري 
ميان 2شــهرداري منطقه به سرعت حل و 

فصل شود.«

كم برخوردارهاي چسبیده به حاشیه شهر
 اهالی محله های نزدیك به بزرگراه آزادگان در منطقه 19 از   پروژه های نيمه تمام، 

تردد بسيار زیاد خودروهای سنگين و سرانه پایين فضای سبز و تفریحی گایه دارند
 شكسته شدن ركورد واكسیناسیون

در سوله هاي مديريت بحران
مجموع واكسن هاي تزریق شده در پایگاه هاي پشتيباني مدیریت 
بحران به یك ميليون و200هزار و 110دوز واكسن رسيد. ركورد 
واكسيناسيون كرونا طي یك روز در پایگاه مدیریت بحران دماوند 

با 3500دوز واكسن كرونا شکسته شد.
 به گزارش همشهري، در نشست ادواري دبيران ستادهاي مدیریت 
بحران مناطق 22گانه شــهر تهران كه با حضــور علي نصيري، 
سرپرست ســازمان پيشــگيري و مدیریت بحران شــهر تهران، 
معاونان و مدیران سازمان و جمعي از دبيران پایگاه هاي پشتيباني 
مدیریت بحران برگزار شد، گزارشي از روند بازدیدهاي دوره اي از 
پایگاه هاي پشتيباني مدیریت بحران و روند انجام واكسيناسيون 

در پایگاه ها ارائه شد.
 براســاس این گزارش، تاكنون بيش از یك ميليون و200هزار و 
110دوز واكسن در 24پایگاه مدیریت بحران تزریق شده است و 
پایگاه هاي مدیریت بحران فتح، انبار نفت، دماوند، بریانك، سازمان 
برنامه جنوبي و ایرانشهر به ترتيب بيشترین آمار واكسيناسيون را 

داشته اند. 
همچنين پایگاه هاي مدیریت بحران دماوند، انبار نفت، اشــراق، 
بعثت و بریانك ركورد بيشترین تزریق واكسن در یك روز را ثبت 

كرده اند.

   ارائه طرح كاپ در وبینار بین المللي سئول
طرح كاپ )كاهش پسماند( به دعوت كانشهر سئول، متروپليس 
و UCLG در رویدادي جهاني با محوریت تاب آوري شهري ارائه 

شد.
 به گزارش همشــهري، این رویداد آناین جهانــي با هدف ارائه 
 UCLG، طرح ها و به اشــتراك گذاشــتن تجربيات با همکاري
Metropolis و UCLG-ASPAC برگزار شده است. بدین ترتيب، 
این تجربه از سوي صدرالدین عليپور، مدیرعامل سازمان مدیریت 
پســماند به عنوان یك تجربه موفق، مبتکرانه و شایان توجه كه 
مي تواند با توسعه ظرفيت هاي شهري زمينه ای براي ایجاد شهري 
پایدار و تاب آور فراهم كند، ارائه شــد و مــورد توجه قرار گرفت. 
پيش تر سياســتگذاري ها و اقدامات طــرح كاپ به عنوان یکي از 
413پروژه برتر مدیریت شــهري در وب ســایت رسمي سازمان 
جهاني متروپليس منتشر شده بود. همچنين گزارش طرح كاپ 
روي صفحــه Community News و News Feed و صفحه 
اصلي متروپليــس و همچنين تویيتر در تيتــر اول قرار گرفت و 
به دليل چند وجهي بودن پروژه و اینکه اهداف چندگانه اي از طرح 
توسعه پایدار را پوشــش مي دهد، براي ارائه به این وبينار و برنامه 

آموزشي دعوت شده است. 
سازمان جهاني متروپليس به عنوان انجمن جهاني شهرهاي بزرگ 
و كانشهرها، مركز و بســتري براي ارتباط و به اشتراك گذاشتن 

تجربيات محلي و جهاني فراهم مي كند.

   اقدامات مثبت ترافیكي
يكي از اقدامات مثبت انجام شده در منطقه 19بازگشايي گره ترافیكي معابر بخش جنوبي بوستان واليت است. آنگونه كه در پي بازگشايي مسیر 
خیابان شهامت، تردد خودروها راحت تر از گذشته صورت مي گیرد. تخريب ديوار و خروج خیابان شهامت از بن بست با توجه به گره ترافیكي شديد 
در تقاطع خیابان هاي لطیفي و میثاق شمالي از سوي شهرداري منطقه سبب شده تا اين معبر به رينگ بوستان واليت متصل شود و تردد خودروها 
تسهیل شده و ترافیك خیابان هاي اطراف كاهش پیدا كند. براي اجراي اين پروژه محدوده اي به مساحت تقريبي ۴هزار و ۲۰۰مترمربع تملك و در 
نهايت نیز پس از يك سال رايزني با ارتش ديوار انتهايي خیابان شهامت تخريب و دسترسي خیابان لطیفي به خیابان برادران شهید عبدي و اتصال به 
بوستان واليت پس از چند دهه میسر شد. البته همزمان با بازديد مديران شهري از اين نقطه، برخي  شهروندان درخواست كردند كه سرعت گیرهاي 
بیشتري در خیابان براي جلوگیري از سرعت باالي خودروها و بروز تصادف نصب شود. ناصر اماني اما اقدام ديگري كه در اين محدوده باعث بهبود 
وضعیت ترافیكي مي شود را تكمیل دسترسي جديد از تقاطع شكوفه به بزرگراه شــهید كاظمي عنوان كرد و درباره آن گفت: »اين پروژه  ضمن 
تسهیل تردد خودروها از تقاطع شكوفه به بزرگراه شــهید كاظمي، اهمیت زيادي در كاهش ترافیك و ايمني عبور و مرور محدوده محله شهید 
كاظمي دارد. تكمیل تقاطع غیرهمسطح سه راه باقر شهر هم براي اهالي اين منطقه اهمیت فراواني دارد. با اتمام اين پروژه، عالوه بر يك پل روگذر 
جنوب به غرب، يك زيرگذر رفت و برگشت )شرق به غرب و غرب به 
شرق( و ۲دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال ايجاد مي شود 
و دسترسي ها را در جاده قديم قم )سه راه باقرشهر( تسهیل مي كنند.« 
به گزارش همشــهري، عملیات اجرايي دوربرگردان شمال به شمال 
تقاطع غیرهمسطح بلوار عالمه عسگري با جاده قديم قم )پروژه سه راه 
باقرشهر(، 9۰درصد پیشرفت فیزيكي داشته و به گفته صفا صبوري 
ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري، به احتمال فراوان تا پايان پايیز 
امسال در اختیار شهروندان قرار گیرد. به گفته او دوربرگردان شمال به 
شمال تقاطع سه  راه باقرشهر در مرحله اجراي مراحل نهايي عملیات 
عمراني قرار دارد. پیش از اين و در اسفندماه سال 1۳9۷ در قالب فاز 
نخست پروژه، پل روگذر جنوب به غرب و پل كندروي شمال به جنوب 

تقاطع)سقف زيرگذر( به بهره برداري رسیده بود.

ناصر امانی در بازديد از منطقه 19  نسبت به انباشت زباله  در جوی های محله نعمت آباد گاليه كرد.
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طرح: همشهري/ بهرام غروی

تازه هاي نشر

داستان و نقد داستان 
مجموعــه »داســتان و نقد 
داســتان« گزیــده، ترجمه 
و تاليــف احمد گلشــيري، 
نخستين بار در آغاز دهه ۷0 
در انتشارات نگاه در 4مجلد 
منتشر و سپس بارها تجدید 
چــاپ شــد؛ مجموعه اي 
كه عــاوه بــر خوانندگان 
دوســتدار ادبيــات، براي 
نویسندگان جوان هم نوعي 
كارگاه كوچــك آمــوزش 
داستان نویســي محسوب 

مي شود. 
داســتان هاي این مجموعه كه از نویسندگان نامدار 

جهان به شيوایي ترجمه شده است، هر یك جهاني را پيش روي 
مخاطب مي گشاید. همچنين نوشتار مترجم، احمد گلشيري بر 
فهم بهتر و بيشتر داســتان ها مي افزاید. چاپ كنوني داستان و 
نقد داستان با بازنگري مترجم و ویرایش و صفحه آرایي مجدد 
در 3مجلد و درواقع پس از3دهه، عــاوه بر بازبيني محتوایي و 
ویرایشي با تجدید آرایش حروف و صفحات و جلدسازي منتشر 
شده است. در ابتداي كتاب داســتان و نقد داستان مي خوانيم: 
»قصه بگو« شب هنگام است. انســان هاي نخستين، ترسان از 
ناشــناخته هاي درون تاریکي، بر گرد آتش حلقه زده اند. آنان 
به جانب قصه گو ســر پيش برده اند: »قصه بگــو.« و قصه گوي 
نخســتين احتماال بدین گونه آغاز كرده است: »در فاصله 3 ماه 
ســفر تا آب ها، شــکارچي قدرتمندي زندگي مي كرد. نام این 
شکارچي شــين بود. شــين بزرگ قبيله بود؛ چون ماموت را 
مي شــناخت. مي توانســت ماموت را دنبال كند و از پا درآورد. 
ماموت را از پــا درآورد تا فرزندانش از پــا درنيایند. یك روز كه 
آفتاب آب ها را ســوزانده بود و آب ها گردوغبار شده بود؛ مردها 
خسته بودند و بچه ها گرسنه خوابيده بودند...« مردان قبيله غرق 
در وصف قدرت ها و نيرنگ هاي شــکارچي بزرگ، كه با ماموت 
پشمالو در جدال اســت، همه  چيز را به جز شين از یاد برده اند، 
آنان با قهرمان قصه یکي شــده اند. در آن روز خشــك آبي چه 
اتفاقي افتاد؟ شــين چطور با نوميدي و گرسنگي جنگيد؟ بعد 
چه اتفاقي افتاد؟… حلقه تاریك تــرس از پيرامون آتش دور 
شده است. مالش گرســنگي درون مردان قبيله فروكش كرده 
است. آنان خود شين شــده اند. با ماموت در جدالند. منتظرند 
بشنوند كه شين چگونه پيش رفت، چگونه درگير شد و چگونه 

به پيروزي رسيد... .
انتشــارات نگاه این مجموعــه خواندني را در 3جلــد به بهاي 

415هزار تومان منتشر كرده است.

فرزام شيرزادي
روزنامه نگار

درنگي بر پدیده ادامه دار قاچاق كتاب 

تكثير غيرقانوني كتاب هاي قانوني 

كلمه »قاچاق« كه ريشه تركي دارد، ويژگي كاالهايي 
محسوب مي شود كه خريد و فروش و در كل معامله 
آنها ممنوع است. البته اين واژه تركي معناي فراري 
و گريزان هم دارد كه در ادبيات حقوقي فارسي زبانان 
هم استفاده مي شــود و مفهوم آن »قانون گريزي« 
است؛ بنابراين كتاب قاچاق يعني كتابي كه مقررات 
قانوني براي انتشار آن زير پا گذاشته شده است. از 
اين رو وقتي چنين واژه دور از دسترســي به گوش 
مردم عادي مي رســد، آدم هايي خطرناك يا قمه 
به دســت كه احتماال قمه اي هم پر شالشان دارند 
در ذهن تداعي مي شــود، امــا قاچاقچيان كتاب 
چنين نيستند. آنها سودجوياني هستند كه عموما 
كتاب هاي پر فروشي را كه مجوز نشر و پخش دارند 
شناسايي و با شمارگان باال با كيفيت هاي نازل كپي 
و توزيع مي كنند و دستفروشاني هم اين كتاب ها را 
برايشان مي فروشند. از آنجا كه كتاب تكثير شده به 
لحاظ شكل و شمايل ظاهري تفاوت چنداني با كتاب 
اصلي ندارد مشتريان معمولي كتاب، در نگاه اول 
پي به كپي و افستي بودن آن نمي برند. ضمن اينكه 
دوستان قاچاقچي مي توانند كتاب هاي كپي شده را 

با تخفيف  زياد بفروشند.

بساطي هاي كتاب قاچاق
شــاید شــما هم در بســياري از پياده روهــا، معابر، 
ایستگاه هاي مترو یا كنار ایستگاه هاي پرتردد اتوبوس و 
برخي مکان هاي عمومي، دستفروشاني را با ظاهرهاي 
متفــاوت از هم دیده باشــيد كه كتاب مي فروشــند. 
كتاب هاي معروف و شناخته شده اي كه با قيمت هاي 
ارزان با قيد تخفيف ویژه فروخته مي شــوند. عموماً با 
توجه به قيمت مناســبي كه كتاب هاي قاچاق دارند، 
بسياري از افراد به خرید آنها ترغيب مي شوند؛ به ویژه 
آنکه بسياري از دستفروشــان كتاب قاچاق كه در واقع 
كپي همان كتاب موجود در بازار را مي فروشند به خریدار 
مي گویند؛ كتابي كه آنها مي فروشند نسخه اصلي و بدون 
سانسور است. از این رو خریداري كه مخاطب حرفه اي 
كتاب هم نباشــد، دچار نوعي قلقلك مي شود كه فان 

كتاب بدون سانسور را داشته باشد، بلکه شاید روزگاري 
فرصتي دست دهد و آن را بخواند. غافل از اینکه كتاب 
افست یا كپي شده همان كتابي است كه ناشر به صورت 
قانوني منتشر كرده و ســودجویان به سبب پرفروش 
بودن اثر و اقبال آن، كتاب را كپي و جاي جنس اصلي به 

خریداران قالب مي كنند.

انتشار قانوني و غيرقانوني
در موضوع قاچاق كتــاب، 2 جریان مــوازي براي 
كســب درآمد در نشــر كتاب شــکل گرفته است؛ 
نخستين جریان، نشر به شکل قانوني و به ظاهر كامًا 
ضابطه مند است. به این شــيوه كه افرادي كه جواز 
نشر دارند و عموماً جزو ناشران بازاري و دالل مسلك 
به حســاب مي آیند و از دیرباز هم بــراي رانت كاغذ 

دولتي و فروش كاغذ و ســود مالي جواز نشر 
دریافت كرده اند، با تغييــر نام یك كتاب 
پرفروش و همچنين تغيير نام مترجم و 
اندكي پس و پيش كردن جمات كتاب، 
كتاب هاي پرفروش بازار را كپي مي كنند. 

نمونه چنين كتاب هایي بسيارند. »شازده 
كوچولو« نوشــته»آنتوان دوسنت اگزوپري« را اول 
بار محمد قاضي ترجمه كرد و پــس از آن دو ادیب 
نامدار دیگر)احمد شاملو و ابوالحسن نجفي( هم این 
كتاب را ترجمه كردند و از ســوي ناشراني شناخته 
شده منتشر شــد. حال همين كتاب با همان متن را 

بيش از 42 مترجم دیگر كه بسياري شان حتي 
در جست وجوي ساده گوگل هم نامي از 

آنها نيســت ترجمه كرده اند و كتاب 
هم از ســوي ناشــراني گمنام عرضه 

شــده اســت. در این ميان مخاطبي كه 
كتاب شناس نيست، صرفاً به واسطه نام كتاب 

و جداي از درنظر گرفتن نام مترجم و ناشر، كتاب را 
تهيه مي كند. دومين جریان در شکل گيري قاچاق 
كتاب هم نشر به صورت غيرقانوني است. در واقع در 
جریان دوم، افرادي بدون تخصص در عرصه نشــر و 
كتاب، بي آنکه مجوز نشر و حتي صاحيت انتشار 2 
پاراگراف را در قطع جيبي داشــته باشند كتاب هاي 
پرفروش ناشــران را به صورت غيرقانوني منتشــر و 

توزیع مي كنند.

اعتماد و بي اعتمادي؛ دو روي يك سكه 
قاچاقچيان كتاب كه براي تکثير غير قانوني كتاب ها، 
هيچ حق التأليفي به نویســنده، مترجم، طراح جلد، 
صفحه آرا، ویراســتار و نمونه خوان نمي پردازند، بهاي 
تمام شده كتاب برایشــان كمتر از ناشر اصلي است و 
فقط هزینه كپي كردن كتاب و چاپ آن را با نازل ترین 
كيفيت متقبل مي شوند. در نتيجه مي توانند كتاب را 
با بهایي بسيار كمتر از ناشر اصلي اثر به دست مشتري 
برسانند؛ مشــتري اي كه از قاچاق كتابي كه خریده 
بي اطاع اســت و عموماً كتاب هاي كنار خيابان را از 
این رو تهيه مي كند كه گمان دارد برابر با نسخه اصلي و 
بدون سانسور است و نسخه اي كه از سوي ناشر قانوني 
منتشــر شــده، حذفياتي دارد كه از ارزش كار اصلي 

مي كاهد. شاید اگر بخواهيم ریشه اصلي شکل گيري 
پدیده قاچاق كتــاب را واكاوي كنيم در نهایت به 
»اعتمــاد اجتماعي« برســيم. اعتماِد لطمه 
خورده اي كه سبب مي شود مخاطب كتاب 

بر مبناي سانســوري كه بر كتاب ها اعمال مي شود، 
اعتماد و اطمينانش را به كتاب منتشــر شده از سوي 
ناشر حقيقي از دست بدهد و ســراغ همان كتاب را با 
این پيش زمينه كه سانسور نشده از دستفروش بگيرد؛ 
دستفروشي كه براي بازارگرمي مدعي مي شود كتابش 
بدون سانسور است و در اغلب موارد دليل ارزان بودن 
كتاب را در مقایسه با كتابفروشي هاي معتبر و شناخته 
شــده، نپرداختن هزینه آب، برق، گاز و اجاره مغازه 
اعام مي كند و خریدار هم غافــل از آنکه علت ارزاني 
كتاب هاي قاچاق نپرداختن حقــوق مؤلف، مترجم، 
صفحه آرا، ویراســتار، طراح جلــد و تصویرگر كتاب 
است و همچنين سرقت سرمایه ناشر حقيقي كتاب. 
در اینجا مي توان گفت اعتماد و بي اعتمادي دو روي 
یك سکه اند. اعتماد به فروشنده بهتانگو و بي اعتمادي 
به كتابي كه باكيفيت و البته قانوني منتشر شده است. 
عاوه بر این، حق و حقوق نویســنده، مترجم و ناشر 
هم به فنا مي رود. آن هم از ســوي كساني كه كتاب را 
قاچاق كرده اند و حق دست اندركاران چاپ كتاب را باال 
كشيده و یك ليوان آب هم الجرعه روي آن 

نوشيده اند.

عناوين پرفروش بساطي ها
مهم ترین نکته اي كه در بساط 
دستفروشــان كتاب قابل تأمل 
اســت وجود كتاب هاي پرفروش و 

بازار كتاب است. كتاب هایي كه به صورت مطــرح در 
گلچين شده در دسترس عموم قرار گرفته اند؛ به این 
عناوین دقت كنيد: »صد سال تنهایي، نوشته گابریل 
گارسيا ماركز«، » قلعه حيوانات، 
نوشــته جورج اورول«، »دو قرن 
سکوت، نوشــته عبدالحسين 
زرین كوب«، »1984، نوشته 
جــورج اورول«، »شــازده 

كوچولــو، نوشــته آنتوان دوســنت 
اگزوپري«، »ایران بين دو 

انقاب، نوشــته یرواند 
 . . آبراهاميــان« و.
كتاب هایي كه همه 
را ناشــراني حقيقي 

منتشــر كرده اند و هنوز 
هم منتشــر مي كنند و خوش 

اقبال و پرفروش بوده اند. در واقع 
قاچاقچيان كتاب، شامه اي بس قوي 

دارند و مي دانند كدام كتاب ها را مخفيانه چاپ و در بازار 
بساطي ها پخش كنند تا پول هنگفتي به جيب بزنند. 
جز اینها آنچه قضيــه را جالب تر مي كند، تخفيف هاي 

بيش از 50 درصــد این كتاب هاســت. تخفيف هایي 
كه باعث انگيزه خرید مي شــود؛ چراكــه هيچ یك از 
فروشگاه هاي كتاب یا حتي انتشــاراتي ها نمي توانند 

چنين تخفيف هایي بدهند.

حساب كهنه  فروشان كتاب جداست
همه بساطي هاي كتاب هم در چرخه فروش كتاب هاي 
قاچاق سهيم نيســتند. در واقع دستفروشان كتاب را 
مي توان به دو گروه تقســيم كرد. كهنه كتابفروشان 
و آنهایي كه كتاب هاي كپي شــده و بــه ظاهر نو را با 

تخفيف مي فروشند.
تفاوت این دو گروه به رغم قرابت و شبيه بودنشان از این 
حيث كه هر دو كتاب هــا را روي زمين و در مکان هاي 
پر تردد شهر براي فروش بساط مي كنند، در این است 
كه كهنه كتابفروشــان عاوه بر اینکه بخشي از هویت 
شهر و نشــر و فروش كتاب هاي دست دوم محسوب 
مي شــوند، كتاب هاي قدیمي و كهنه اي را در معرض 
فروش مي گذارند كه از دیگران خریــداري كرده اند. 
كساني كه به دالیل مختلف از جمله كمبود جا و ده ها 
دليل دیگر همه یا بخشي از كتابخانه شخصي شان را 
كه شامل كتاب هاي دست دوم اســت مي فروشند و 
خریداران چنين كتابخانه هایي آنهــا را از مغازه هایي 
كه اغلب به صورت آپارتمان هــاي كوچك در اطراف 
ميدان انقاب است یا از طریق دستفروشان در پياده راه 
خریداری می كنند. این در حالي است كه فروشندگان 
كتاب هاي قاچاق اساســاً هيچ ربطي به كهنه فروشان 
كتاب كه بسياري از آنها چندین دهه كارشان فروش 
كتاب هاي دست دوم بوده، ندارند. گرچه در طرح هاي 
مختلفي كه با همکاري پليس و شهرداري تهران اجرا 
شد بسياري از كهنه فروشان كتاب در كنار فروشندگان 
كتاب هاي قاچاق جمع آوري و با یك چوب رانده شدند، 
اما از دیرباز تا بعدترها حساب آنها از قاچاقچيان كتاب 

جداست و نباید هر دو آنها را به یك چشم دید.

سود 300ميليارد توماني
گرچه در مــوارد متعددي باندهــاي قاچاق كتاب با 
هماهنگي و همکاري اتحادیه ناشران و كتابفروشان، 
وزارت ارشاد و پليس دستگير، توقيف و كتاب هاي 
كپي آنها ضبط و خمير شده اســت، اما هنوز هم 
قاچاقچيان كتاب به فعاليتشــان ادامه مي دهند. 
قاچاقچيانــي كه طبــق اعــام اتحادیه ناشــران، 
در مقطعي، ســود ســاالنه برآورد شــده آنها حدود 
300ميليارد تومان بوده اســت. تا زماني كه سانسور 
كتاب وجود داشته باشد، كتاب هاي كپي و افستي به 
اسم بي سانسور، خریدار دارند و در،  همچنان بر این 

پاشنه مي چرخد.
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3روز دیگــر، یعني وقتي كــه آخرین  ماه 
تابستان به اتمام برسد، غائله كرونا، دقيقا گزارش

20 ماه مي شــود كه وارد زیســت فردي و 
اجتماعي ایرانيان شــده اســت. از همان ابتــدا یکي از 
راهکارهاي مواجهه با این بيمــاري رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي و پرهيز از اجتماعات شناخته شد كه در همين 
راستا »دوركاري كاركنان« در اسفند99 به تصویب ستاد 

ملي مبارزه با كرونا رسيد.
اِعمــال دوركاري اگرچه پيش از این نيــز در نظام اداري 
كشــور مطرح شــده بود، اما هيچ گاه با چنين ســطح از 
گستردگي و فراگيري آزموده نشده بود. این الگوي كاري 
در ابتدا اگرچه به دليل برخي مزایا همچون كاهش هزینه 
رفت وآمد و بهينه ســازي ظرفيت ها به مذاق متخصصان 
منابع انساني خوش آمد، اما به تدریج و رفته رفته خصوصا 
در ادارات دولتي و شــبه دولتي، به یك معضل مهم براي 
مدیران تبدیل شــد و البته امان مردم مراجعه كننده به 
ادارات را هــم برید. معضل و معایب دوركاري به ســبك 
ایراني بيشتر خود را در بخش دولتي و در مشاغل خدماتي 
مانند بانك، بيمه، آمــوزش و دادگاه ها كــه مردم با آن 
سروكار دارند، نشان مي دهد. تحقيقات جامعي پيرامون 
دوركاري در دوره كرونا از ســوي نهادهاي مرجع انجام 
نشــده اســت، اما گزارش هاي ميداني نشــان مي دهد 
این شــيوه كاري در ایــران باعث پایين آمــدن كيفيت 
خدمات رســاني به مردم در بخش هاي مختلف شــده و 

راندمان كاري را نيز پایين آورده است.

كارمندان  راضي؛ مديران ناراضي
در یك سوي نارضایتي از دوركاري، مدیران مراكز دولتي 
و شبه دولتي قرار دارند كه به صراحت مي گویند این سبك 
كاري در ایــران به دليل نبود زیرســاخت هاي الزم، فاقد 
كارایي است و حتي در موارد زیادي باعث شده كارمندان 
از مسئوليت هایشــان فرار كنند. آنها معتقدند كه ادعاي 
دوركاري در ایران تا زماني كه دولت الکترونيك توســعه 

نيابد، شعاري بيش نيست.

بانك ها یکي از مراكز خدماتي هستند كه ميزان رضایت 
عمومــي در دوره كرونــا از آنها چندان خوب نيســت؛ 
مراجعه كنندگان زیادي براي دریافت دسته چك، تغيير 
كارت بانکي، دریافت تسهيالتي همچون وام در این مدت 
دچار مشکل شده اند كه پاسخ آن به دوركاري كارمندان 
برمي گردد. علي رمضاني، رئيس یکي از شعب بانك ملي 
اصفهان در این باره به همشهري گفت: »بخشي از شلوغي 
و ازدحام در بانك ها براي این است كه هر روز تعدادي از 
كارمندان مان دوركار مي شــوند و باجه ها یکي در ميان 
خالي اســت. علت بعدي این اســت كه به رغم تبليغات 
گسترده مبني بر اینکه برخي خدمات بانکي مانند صدور 
چك اینترنتي شده است، اما همچنان مشتري باید براي 
دریافت این خدمات بارها و بارها حضوري به بانك بياید 
و ده ها فرم را پر و امضا كند. در این ميان معاون شــعبه ها 
كه مسئول وام دهي هســتند هم در بعضي  روزهاي هفته 
دوركار مي شــوند كه بيشــتر به مرخصي  مي ماند؛ وقتي 
هم در بانك حضور دارند با انبوه پرونده هاي پشــت نوبت 
مواجه مي شوند كه همين مســئله كار مردم را به تأخير 
مي اندازد. واقعيت این اســت كه ابزار و فرصت درست و 
كافي براي نظارت بــر دوركاري كارمندان نداریم؛ چون 
آنقدر زیرساخت هاي این ســبك كاري در ایران ابتدایي 
و ضعيف اســت كه عمال تبدیل به یك زنگ تفریح براي 

كارمندان شده است.«
او افزود: »البته چاره اي جــز فاصله گذاري بين كارمندان 
به دليــل موج هاي ســهمگين كرونا نداشــتيم، اما بهتر 
بود دولت از این تهدید به عنوان یك فرصت اســتفاده و 
زیرســاخت هاي كار از خانه براي كارمندان را به شــکل 

اصولي و علمي فراهم مي كرد.«
به جــز بانك ها، بيمه ها  هــم جزو مراكزي هســتند كه 
نارضایتي مــردم از خدمات آنها در ایــن 20 ماه افزایش 
چشمگيري داشــته اســت. مراجعه كنندگان مي گویند 
فرایند دریافت یك خدمت از بيمه نســبت به گذشــته 
طوالني تر شده اســت؛ چالشــي كه مدیران بيمه آن را 
تأیيد مي كنند. صابر. الف، رئيس یکي از شعبه هاي تامين 
اجتماعي در این باره به همشــهري گفت: »دوركاري در 
مورد اغلب كارمندان مســاوي اســت با مرخصي. از یك 
طرف زیرساخت هاي دسترسي آنها بيرون از محل كار به 

گزارش همشهري از سبك دوركاري غيراصولي ایراني ها در دوره كرونا كه مشکالت 
زیادي را براي مراجعه كنندگان و مدیران ادارات دولتي و شبه دولتي ایجاد كرده است
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شبکه هاي داخلي با مشکالت زیادي روبه روست كه بارها 
در جلسات با مدیران ارشد به آن اشاره كرده ایم و از طرف 
دیگر كارمندان انگيزه و خالقيت الزم را براي بهينه سازي 
دوركاري از خود نشان نمي دهند و در موارد زیادي حتي 
به دنبال شــانه خالي كردن از مسئوليت هایشان در زمان 
دوركاري هستند؛ نتيجه اینکه نياز مراجعه كننده با تأخير 

رفع مي شود.«

او ادامه داد: »روش درســت در دوركاري این اســت كه 
كارمند در ساعت مقرر كاري خود آنالین شود و تا پایان 
وقــت اداري به فعاليت خــود ادامه دهد، امــا االن چند 
درصد كارمنداني كه در دوركاري به ســرمي برند واقعا به 
این شــکل كار مي كنند؟ اغلب از روزهاي دوركاري خود 
براي امور شخصي مثل مسافرت، خرید، شركت در كالس 
و حتي كار در شغل دوم استفاده مي كنند و وقتي مدیر یا 
مراجعه كننده به آنها نياز دارد، ســرعت پایين اینترنت، 
عدم امکان ارائه خدمت به روش اینترنتي و... را بهانه كرده 

و از دسترس خارج مي شوند.«

به اسم دوركاري به كام مرخصي
آن ســوي دیگر نارضایتي از خدمات دولتي و شبه دولتي 
در دوره كرونا، مراجعه كنندگاني ایســتاده اند  كه در این 
20 ماه مجبور شده اند براي دریافت برخي خدمات بارها و 
بارها به اداره یا مركز مربوطه مراجعه كنند. آنها مي گویند 
عمــده تأخير در فراینــد اداري كارهایشــان، دوركاري 

كارمندان است. 
منيــژه فخري، معلمي اســت كه بــه دنبــال انتقالي از 
مدرســه اي در تهران به مدرســه اي در شــيراز است. او 
مي گوید: 2هفته كامل دنبال امضاي یکي از مدیران بوده 
كه اول در دوركاري و بعد هم در مرخصي به سر مي برده 
است؛ » از اواسط تيرماه براي انتقالي ام اقدام كردم، 2روز 
معطل موافقت یکــي از مدیران بودم كــه در دوركاري 
به سر مي برد، بعد از تمام شــدن كارها از طرف او، مدیر 

مياني دیگر باید نامه انتقالــي مرا امضا مي كرد كه گفتند 
دوركار اســت و باید صبر كني تا بياید. خواستم كه حين 
دوركاري نامه مرا امضا كند كه پاسخ دادند نمي شود، بعد 
هم كه گفتند بالفاصله به مرخصي رفته و یك هفته دیگر 
باید صبر كني. این اتفاق به شــکل دیگري هم در مقصد 
یعني شيراز رخ داد و چند روزي هم آنجا بابت دوركاري 
كارمندي معطل شــدم. وقتي از مدیران ارشد مي پرسي 
این چه دوركاري اســت كه كارمنــد كارهاي معمولش 
را نمي تواند انجام دهد، پاســخي براي گفتــن ندارند و 
بهانه هاي مختلف مي آورند و حتي خود را شــاكي از این 
شرایط نشان مي دهند.« او افزود: »این مشکل را در نحوه 
تدریس بخشي از همکاران هم مي بينم، آنها به بهانه اینکه 
آموزش مجازي به صورت زنده سخت است، صداي خود 
را ضبط كرده یا یك ویدئو از خود گرفته و در كانال یا گروه 
دانش آموزان گذاشته و مي گویند درس امروز را گذاشتم، 
خودتان ببينيد و اصال به مســائل و سؤال هایي كه ممکن 
اســت حين آموزش براي دانش آموز پيش بياید، كاري 
ندارند. در واقع این یك نوع تخلف است كه در همه مشاغل 

دیده مي شود و نظارتي هم بر آن نيست.«

دوركاري به عالوه شغل جديد
خشایار افشاري، پژوهشگر و كارشناس ارشد منابع انساني، 
پایان نامه دانشــگاهي خود را هفته گذشــته با موضوع 
»آسيب شناســي دوركاري در ادارات دولتــي ایران طي 
دوره كرونا« در دانشــگاه آزاد اسالمي ارائه كرده است. او 

درباره نتایج تحقيقات خود كه از بررسي 3 ماه دوركاري 
كارمندان در 3اداره ثبت احوال، آموزش و پرورش و یکي 
از شعب بيمه تامين اجتماعي به دست آمده، به همشهري 
گفت: »ميزان تعهد و پایبندي كارمندان حين دوركاري 
كاهش چشمگيري دارد. آنها به بهانه هاي مختلف مانند 
سرعت پایين اینترنت، نبود پشتيباني الزم از سوي محل 
كار به خصوص در بخش امکانات سخت افزاري و همچنين 
شکل كار كه از اساس بر مبناي فعاليت حضوري تعریف 
شــده، مي گویند كه امکان دوركاري در خانه را ندارند و 
به همين دليل از انجام وظایف خود سر باز مي زنند و عمال 

در مرخصي به سرمي برند.«
نبود  نظارت كافي مدیران بر دوركاري كارمندان از دیگر 
مشکالتي اســت كه افشــاري از آن یاد مي كند؛ »پس از 
اعمــال دوركاري در ایران طي شــرایط كرونایي، تقریبا 
هيچ آموزشي به مدیران براي كنترل و نظارت بر كيفيت و 
كميت كار كارمندان دوركار ارائه نشده است و مدیران به 
شکل سليقه اي بر این فرایند نظارت دارند. همين موضوع 
باعث شده كه كارمندان در ساعات اداري كه باید در خانه 
به دوركاري مشغول باشند، بيشتر به دنبال امور شخصي 

خود  مي روند.«
افشاري افزود: »یکي از نتایج جالب و البته تأسف برانگيزي 
كه در ایــن پژوهش به آن برخوردیــم، كارمنداني بودند 
كه در روزهاي دوركاري به شــغل دیگري روي آورده و 
بر آن متمركز شــده بودند. برخي دیگر عنوان مي كردند 
كه از دوركاري براي امور شخصي و به خصوص مسافرت 
استفاده مي كنند. یکي از سؤاالت مشترك پرسشنامه از 
كارمندان هر 3 اداره این بود كه آیــا با ادامه دوركاري به 
این شکل موافق هستيد كه 93درصد پاسخ ها مثبت بود.« 
این پژوهشگر مي گوید: »یکي از نگراني هاي مدیران ارشد 
و مياني این بوده كه در دوره پســاكرونا چگونه كارمندان 
خود را به طور كامل به محل كار بازگردانند؟ مدیران این 
3 اداره مي گفتند كه كارمندان در دوره كرونا روش هاي 
مختلفي براي فرار از كار دارند. تهيه تست كروناي مثبت 
تقلبي براي مرخصــي 21روزه، عنوان كردن ابتالي یکي 
از اعضاي نزدیك خانواده به كرونا و اصرار براي دوركاري 
در روزهاي انتهاي هفته از روش هایي است كه كارمندان 
از آن استفاده مي كنند. یکي از مدیران مي گفت كه یکي 
از كارمندان با تست مثبت تقلبي و گرفتن وام مساعدت 
براي هزینه هاي بيماري به ســفر خارج  رفته بود كه پس 
از مدتي از طریق عکس هایي كه همســر و فرزندانش در 
فضاي مجازي مي گذاشــتند، دیگــر همکارانش متوجه 
شدند كه او دروغ گفته اســت.« دوركاري  در ایران طبق 
مصوبه ستاد ملي كرونا همچنان ادامه دارد و ادارات دولتي 
و شبه دولتي مناطق نارنجي با حضور 67درصد كاركنان و 
درمناطق با وضعيت قرمز با حضور 50درصد كاركنان باید 
فعاليت خود را ادامه دهند. این مصوبه كه از طریق سازمان 
اداري و استخدامي كشور  در 27 آبان ماه سال 1399 ابالغ 

شده تاكنون تغييري نکرده است.

یکي از نتایج جالب و البته تأسف برانگيزي 
كه در پژوهش دانشگاهي به آن برخوردیم، 
كارمنداني بودند كه در روزهاي دوركاري 
به شغل دیگري روي آورده و بر آن متمركز 
شده بودند. برخي دیگر عنوان مي كردند كه 
از دوركاري براي امور شخصي و به خصوص 
مسافرت استفاده مي كنند. یکي از سؤاالت 
 مشــترك پرسشــنامه از كارمندان هر
3  اداره این بود كه آیا بــا ادامه دوركاري 
به این شکل موافق هستيد كه 93درصد 

پاسخ ها مثبت بود

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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   از دوز دوم تا سوم 
بسياري از كشورهاي جهان هنوز نتوانسته اند اكثريت جمعيت خود را با 2دوز واكسينه كنند و سازمان بهداشت 

جهاني برنامه برخي كشورها براي تزريق عمومي دوز سوم يا تقويتي را غيرمنصفانه مي داند.
اوتا فولر، دانشيار ميكروبيولوژي و ايمونولوژي در دانشكده پزشكي دانشگاه ميشيگان و عضو كميته مشورتي 
FDA در جمع بندي نظرات چندين عضو راي دهنده گفت: براي ما سؤاالت زيادي وجود دارد تا بتوانيم در اين باره 
به راحتي جواب مثبت بدهيم. در درخواست فايزر براي مجوز استفاده اضطراري دوز سوم، داده هاي ايمني فقط 

در مورد 300بزرگسال 18تا 55ساله مورد بررسي قرار گرفته است كه به نظر اعضا، بسيار كم است.
اعضاي كميته مشورتي FDA درواقع هنوز درباره تضعيف ايمني واكسن در مدت زمان معين به نتيجه نرسيده اند، 
اما تمركز آنها بر اين بود كه چگونه واكسن ها در پيشگيري از عفونت، انتقال و پيشگيري از بيماري هاي خفيف 
تا متوسط مؤثر هستند و آيا اين امر مسير همه گيري را به طور قابل توجهي تغيير مي دهد. نبود شواهدي مبني 
بر اينكه دوز تقويت كننده به طور قابل توجهي جهت همه گيري را مهار مي كند و ســؤاالتي در مورد اينكه آيا 

تقويت كننده بايد محدود به افراد مسن باشد يا نه همگي منجر به رأي منفي اعضاي كميته شد.
صرف نظر از تصميم ســازمان غذا و دارو، برخي 

از افراد كه نه در دســته سالمندان و گروه هاي 
پرخطر قــرار مي گرفتند و نــه دچار ضعف 
سيستم ايمني بودند، در جست وجوي دوز 
سوم هستند. اما اين برنامه كه در كشورهاي 

ثروتمند طراحي شــده  ممكن اســت ساير 
كشــورها را تحت تأثير قــرار داده و عرضه 

واكسن هاي موجود را كاهش دهد.

 مركز آمار و فنــاوري اطالعات وزارت 
بهداشت دیروز از قطعي شبکه اینترانت فناوري

وزارت بهداشــت خبر داد كــه براي 
یك ساعت باعث ســردرگمي مردم و پرسنل مراكز 
واكسيناسيون شد. شاید آخرین بار قطعي سامانه هاي 
ارتباطــي بخشــي از مــردم، مربوط بــه انتخابات 
ریاست جمهوري اخير باشد. پيش از این هم، بارها در 
ادارات و بانك هاي مختلف شــاهد قطعي سامانه ها و 
معطلي مردم بوده ایم. كمتر كسي را مي توان یافت كه 
صابون قطعي سامانه اداره اي یا بانك به تنش نخورده 
باشد. در شرایط فعلي كه ویروس كرونا جان بسياري 
از مــردم را مي گيرد و هــر روز هزاران نفــر را مبتال 
مي كند، قطعي سامانه هاي نوبت دهي واكسن آن هم 
در زماني كه هــر 3 یا 4روز یك بار گروه هاي ســني 
جدید اعالم مي شود و سرعت واكسيناسيون به شکل 

قابل توجهي افزایش یافته، دور از انتظار است.

قطعي يك ساعته و مردم سردرگم
روز گذشــته مركز آمار و فناوري اطالعــات وزارت 
بهداشــت و درمان طي اطالعيه اي از قطعي شــبکه 

اینترانت وزارت بهداشت خبر داد.
علي شریفي زارچي، سرپرست این مركز در گفت وگو 
با همشهري اعالم كرد كه روز شنبه بين ساعت 10:30 
تا 11:30 شبکه اینترانت وزارت بهداشت قطع شد و 
این اتفاق باعث معطلي ده ها هزار نفر از مردم و كادر 
بهداشت شــد. شــریفي زارچي پيامد این قطعي را 
عدم امکان نوبت دهي و ثبت واكســن در پایگاه هاي 
واكسيناسيون اعالم كرد. او همچنين عنوان كرد كه 
»هر ساعت قطعي در شبکه وزارت بهداشت به معني 
ایجاد مشکل براي ده ها تا صدها هزارنفر از مردم و كادر 

بهداشت و درمان كشور خواهد بود.« 
به این ترتيب، سرپرست مركز آمار و فناوري اطالعات 
با مخاطب قرار دادن شركت مخابرات استان تهران و 
وزارت ارتباطات، خواســتار رسيدگي به این موضوع 
شد.  این مركز از شــركت مخابرات اســتان تهران 
درخواست كرد كه علت دقيق مشکل را بررسي و اعالم 
كنند. همچنين از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
درخواست شد كه با درك شرایط موجود، تمهيدات 
بسيار جدي براي پيشــگيري از هرگونه اختالل در 
زیرســاخت ارتباطي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي 

علوم پزشکي بيندیشند.
 

علت؛ مشكالت نرم افزاري
ســاعتي بعد محمدرضا بيدخام، مدیركل ارتباطات 
و امــور بين الملل شــركت مخابرات علــت قطعي 

سامانه هاي وزارت بهداشت را اعالم كرد.
او درباره علت بروز این مشکل عنوان كرد كه مشکالت 
نرم افــزاري در یکي از مراكز مخابراتي شــهر تهران، 
باعث اختالالتي در حوزه ارتباطي وزارت بهداشــت 

شده است.
بيدخام با اشاره به اینکه بعد از 30دقيقه همه ارتباطات 
حوزه وزارت بهداشت به حالت عادي بازگشت، گفت: 
»اكنون شاهد هيچ مشکلي در حوزه ارتباطي وزارت 

بهداشت نيستيم.«
بيدخام با اشــاره به اینکه همه تالش ما این است كه 

اختالالت شــبکه مخابراتي به حداقل ممکن برسد، 
ادامــه داد: »با توجه بــه اهميت موضــوع در بخش 
واكسيناسيون و تالش كاركنان شركت مخابرات، در 
كمترین زمان ممکن این اختالل برطرف شد و شبکه 

ارتباطي مخابرات تهران به حالت پایدار بازگشت.«
او با تأكيد بر اینکه  مشــکل ارتباطي وزارت بهداشت 
به صورت كامل برطرف شده است، گفت: »همچنين 
رصد و پایش لحظه اي وضعيت شبکه به صورت ویژه در 
حال انجام است تا از تکرار چنين مواردي جلوگيري 
شــده و از ثبات و پایداري وضعيت شــبکه اطمينان 

حاصل شود.«

داستان تكراري
»سيستم قطع است« جمله اي آشنا براي كساني است 
كه سر و كارشان به بانك ها و ادارات مي افتد. متصدي 
ارائه دهنده خدمات هم معموال بــراي توضيح درباره 
علت قطعي سيستم و پيش بيني زمان رفع مشکل، از 

دانش فني الزم برخوردار نيست.
ایليا وكيلي، كه متخصص فني حوزه رایانه است، در 
گفت وگو با همشهري، 4عامل فني عمده را در قطعي 

سامانه هاي خدماتي موثر مي داند.
وكيلي با اشاره به اینکه حجم باالي استفاده همزمان از 
یك سامانه مي تواند باعث اختالل یا قطعي آن سامانه 
شود، مشکالت ســخت افزاري، مشکالت نرم افزاري، 
اختالل شبکه و دانش و تجربه محدود كاربر را به عنوان 

عوامل فني چهارگانه در قطعي سيستم معرفي كرد.
با این اوصاف، به نظر مي رسد مهم ترین عامل، به نحوه 
مدیریت یك ســازمان مربوط مي شود كه با نظارت و 
اراده كافي قادر خواهد بــود در كمترین زمان هر نوع 

اختالل را رفع كند.

قطعي یك ساعته شبکه اینترانت وزارت بهداشت، بار دیگر الزام آمادگي زیرساخت هاي فني را به رخ كشيد

چنــدي پيــش در 
مقاله اي كه مجــــله 
معتبــــر  علمـــي 

 Lancet منتشر كرد، دانشمندان به نبود شواهد 
كافي براي لزوم ارائه دوز تقویتي واكســن كووید-

19به عموم جمعيت كشورها اشــاره كرده بودند. 
آنها در این مقالــه عنوان كردند مطالعات نشــان 
مي دهد اثربخشي واكســن ها در برابر بيماري هاي 
شدید همچنان باالست و نيازي به تزریق دوز سوم 
به همه مردم، هم اكنون وجــود ندارد. هدف اصلي 
این مقاله درواقع انتقاد از ارائــه بي دليل دوزهاي 
تقویت كننده به جمعيت كشــورهاي ثروتمند و 
غربي بود كه باعث اختالل در عرضه واكســن در 
كشورهاي فقير مي شود. در این بين گاردین گزارش 
داد، مشاوران علمي ســازمان غذا و داروي آمریکا 
)FDA( به تزریق عمومي دوز ســوم واكسن فایزر 
رأي ندادند؛ این در حالي است كه پيش از تصميم 
كميته هاي مشورتي و مشاهدات علمي در این باره، 

جو بایدن، رئيس جمهوري این كشــور از ارائه دوز 
سوم به كل جمعيت باالي 16سال در تمام ایالت ها 
خبر داده بود و حاال نظر مشاوران علمي سازمان غذا 
و دارو یك ضربه بزرگ براي دولت بایدن به حساب 
مي آید. رئيس كميته مشورتي، دكتر آرنولد مونتو، 
اپيدميولوژیست دانشگاه ميشيگان گفت: 16نفر از 
18مشاور با پيشنهاد گسترده دوزهاي تقویت كننده 
براي افراد باالي 16سال مخالفت كردند. درحالي كه 
برخي از اعضا معتقد بودند نقش دوز سوم مي تواند 
تعيين كننده باشــد. با این حال این هيأت 18نفره 
به استفاده از دوز ســوم براي افراد باالي 65سال و 
در معرض خطر شدید كووید -19رأي مثبت داد. 
این تصميم پس از اختالف نظر علمي عمومي قابل 
توجه در مورد دوز سوم گرفته شد. بسياري از داده ها 
در این باره مبتني بر گزارش هاي رســيده از رژیم 
صهيونيستي است كه تزریق دوز سوم به جمعيت 
خود را مدت هاست آغاز كرده، اما مشاوران معتقدند 

كه این داده ها براي نتيجه گيري، اندك است. 

رأي منفي به واكسيناسيون عمومي دوز سوم 
با رأي منفي مشاوران علمي سازمان غذا و داروي آمریکا به ارائه عمومي دوز تقویت كننده 

واكسن، بار دیگر ضروري نبودن این دوز براي همه به جز گروه هاي پرخطر تأیيد شد 

قطعی سیستم؛ این بار شبکه واکسیناسیون
عمادالدين قاسمي پناه

خبر نگار

دنياي رمزارز

تحريم براي پرداخت باج به هكرها
روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داده اســت كه دولت جو بایدن 
قصد دارد اقداماتي را در پيش بگيرد تا كار و كسب درآمد هکرهایي را 
كه با استفاده از باج افزارها، سراغ ارزهاي دیجيتال مي روند، سخت تر 
 كند. براساس این گزارش، وزارت خزانه داري ایاالت متحده قصد دارد 

هفته آینده تحریم هایي را در این خصوص اعمال كند. وال اســتریت 
ژورنال همچنين گزارش داده اســت كه این اداره راهنماي جدیدي 
در مورد خطرات ناشــي از پرداخت باج به هکرها را كه شامل جریمه 
و سایر مجازات ها مي شــود، صادر خواهد كرد. یکي از برنامه هایي كه 
وزارت خزانه داري آمریکا قصد اجــراي آن را دارد، جریمه و مجازات  
براي شركت هایي است كه با هکرها همکاري مي كنند. همچنين این 
وزارتخانه مي خواهد مقررات جدید ضد پولشــویي و تروریسم مالي را 

اجرایي كند تا استفاده از ارزهاي دیجيتال به عنوان یك روش پرداخت 
براي باج و ســایر فعاليت هاي غيرقانوني را محدود كند. این گزارش 
مي افزاید: »قوانين جدیــد مبارزه با پولشــویي و قوانين تامين مالي 
تروریسم كه انتظار مي رود اواخر سال جاري وضع شوند، با هدف محدود 
كردن استفاده از ارزهاي دیجيتال براي پرداخت در حمالت باج افزارها 
و سایر فعاليت هاي غيرقانوني انجام مي شــود. در بسياري از حمالت 
سایبري اخير، هکرها از قربانيان خود درخواست واریز رمزارز به یك 
كيف پول دیجيتال مي كنند؛ بدین ترتيب در بيشتر موارد، این انتقال ها 
قابل ردیابي نيســت و هکرها و تبهکاران سایبري به راحتي مي توانند 
پول خود را بــدون مزاحمت نقد كنند. تحریم هــاي پيش رو به جاي 
سراسر شبکه و مختل كردن كل اكوسيستم ارز دیجيتال، تریدرها و 
صرافي هاي خاصي را هدف قرار مي دهد. عالوه بر مجازات سازمان هایي 
كه ممکن است در گذشته پرداخت باج افزار را تسهيل كرده باشند، این 
تحریم ها بيشتر صرافي هاي ارز دیجيتال را از انجام این نوع مبادالت در 
آینده باز خواهد داشت. آري ردبورد، یکي از مقام هاي پيشين وزارت 
خزانه داري آمریکا در این خصوص مي گویــد: »چنين اقدامي نوعي 
رویکرد تهاجمي و فعال عليه افرادي خواهد بود كه پرداخت باج افزار 
را تسهيل مي كنند.« مقامات ارشد گفته اند كه حمالت باج افزارها در 
سال جاري شدیدتر از هميشه شده اســت و این تهدیدي جدي براي 
زیرساخت هاي حياتي ازجمله اپراتورهاي برق، بيمارستان ها و بانك ها 

به حساب مي آید.
 نمودار ثبت نام واكسيناسيون

در زمان قطعی روز گذشته

زهرا خلجي
خبر نگار
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پوشش واکسیناسیون و کاهش رعایت پروتکل ها در استان ها تا هفته منتهی به 26 شهریور
پوشش واکسیناسیون
رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته گذشته
استفاده از ماسک
فاصله گذاری اجتماعی

 صدور مجوز تزریق پاستور و سینوفارم
 براي زیر 18ساله ها

رئيس سازمان غذا و دارو از صدور مجوز تزریق واکسن هاي پاستور و سينوفارم 
براي سنين نوجوانان کمتر از 18ســال خبر داد و گفت: »اميدواریم در مهر ماه 
حداقل 6 ميليون دوز واکســن پاستور را داشته باشــيم.« محمدرضا شانه ساز 
که در یك برنامه تلویزیونــي صحبت مي کرد، در توضيح بيشــتر گفت: »این 
واکسن ها مي تواند در سنين نوجواني استفاده شــود، اميدواریم طبق برنامه و 
اولویت بندي وزارت بهداشت و معاونت بهداشــتي، این واکسيناسيون به موقع 
انجام شــود تا به همان ایمني زایي و قطع زنجيره برســيم.« به گفته او، در کنار 
6ميليون دوز واکسن پاســتور که قرار اســت تا مهر ماه به سبد واکسيناسيون 
اضافه شــود، تاکنون 10ميليون دوز واکســن برکت تحویل داده شده است، 
البته تا زماني که آماده تزریق شود، حدود 2 هفته زمان مي برد. شانه ساز درباره 
3 واکسن فخرا، نورا و اسپایکوژن ســيناژن هم گفت:» این 3 واکسن، توانستند 
از سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراري بگيرند؛ البته توليد این واکسن ها 
زمانبر است. براي سایر برندها هم مجوزهایي دادیم و تعداد 
زیادي از شــرکت هاي خصوصي که   نمایندگي 
کمپاني ها را داشتند، مانند جانسون  و 
جانســون، فایزر بایون تك و... همه 
اینها ماه هاست که از سازمان غذا 
و دارو معرفي نامــه براي واردات 
دریافت کرده انــد و مي توانند 
واکســن وارد کنند و مشکلي 

براي واردات وجود ندارد.«

خطر شیوع آنفلوآنزا در پاییز
عضو کميته علمي ستاد ملي مقابله با کرونا و رئيس 
بخش عفوني بيمارســتان لقمان، نسبت به افزایش 
احتمالي ابتال به آنفلوآنزا در پایيز امسال هشدار داد. 
شروین شکوهي، به ایلنا گفت:» سال گذشته به دليل 
استفاده از ماسك و فاصله گذاري اجتماعي، ميزان 
ابتال به آنفلوآنزا بسيار پایين بود. بنابراین بيشترین 
سهم در کاهش ابتال به این ویروس، استفاده از ماسك 
و فاصله اجتماعي است. امسال اما احتماال این اتفاق 
نخواهد افتــاد به دليل اینکه، ميــزان رعایت مردم 
نسبت به سال گذشته نصف شــده است، بنابراین 
احتمال مي دهيم که امسال ميزان ابتال به آنفلوآنزا 
بيشتر از سال گذشته باشد.« به گفته او، نشانه هاي 
ابتال به آنفلوآنزا و کرونا بسيار زیاد  ، اما درمان  شان با 
هم متفاوت است  که این موضوع، مشکالتي را براي 

کادر درمان ایجاد مي کند. 
داوود پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري هم نسبت به خطر شيوع آنفلوآنزا 
در پایيز هشدار داد و درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا 
همزمان با تزریق واکسن کرونا به ایسنا گفت: »هيچ 
محدودیتي براي تزریق واکسن آنفلوآنزا پس از تزریق 
واکســن کرونا وجود ندارد و گروه هاي پرخطر باید 

واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.«

 بــا ورود بيــش از 58 ميليون واکســن کرونــا، تا روز 
جمعه )26شــهریور(، وضعيت واکسيناســيون، روند 
اميدوارکننده اي به خود گرفته است، به طوري که تنها در 
10روز گذشته، با ميانگين تزریق روزانه حدود یك ميليون 
و 55هزار دوز واکسن، 10ميليون و 553هزار و 179دوز 
واکسن تزریق شده است. پيش از این برخي مسئوالن نظام 
ســالمت پيش بيني تزریق روزانه 2ميليون دوز واکسن 
را کرده بودند، درحالي که در 10روز گذشــته، بيشترین 
ميزان واکسن تزریق شده مربوط مي شود به 22شهریور با 
یك ميليون و 590هزار و 205 دوز تزریق.   البته با نگاهی 
به ميزان واکسيناسيون در 4روز گذشته نشان می دهد که 
شيب تزریق واکسن نزولي شده و روز هاي جمعه و شنبه، 
به زیر یك ميليون دوز در روز رسيده است. در این ميان با 
بررسي آمارهاي یك هفته اخير، عدد تزریق دوز دومي ها 
با هدف ایجاد ایمني زایي کامل از مجموع آمارها، 263هزار 
دوز ميانگين روزانه ثبت شــده که هم اکنون عدد قابل 
توجهي نيست. جمعيت هدف واکسيناسيون در کشور 
61ميليون نفر اعالم شــده و تا ظهر دیروز 28ميليون و 
382هزار و 995نفــر دوز اول و 13ميليون و 620هزار و 
868نفر هم دوز دوم واکســن کرونــا را دریافت کردند. 
بر این اســاس با کســر جمعيت دریافت کننده دو دوز 
واکسن، تا روز گذشــته، واکسيناســيون 47ميليون و 
379هزار و 132نفر هنوز تکميل نشــده است )جامعه 
هدف واکسيناسيون کشور، شامل جمعيت دانش آموزي 
از مقطع پيش دبستاني تا پایه دوازدهم حدود 15ميليون 
نفر و 100هزار دانش آموز مدارس اســتثنایي اســت و 
واکسن هایي که قرار است براي این گروه سني زیر 18سال 
تزریق شود جدا از واکســن هاي بزرگساالن خواهد بود(. 
حاال با درنظر گرفتن ميانگين تزریق روزانه یك ميليون 
دوز واکسيناسيون دوز اولي ها  )آنهایي که تا 27شهریور، 

دوز اول واکسن را تزریق کرده  اند( تا 30روز دیگر، تکميل 
مي شوند. هر چند که با پوشــش واکسيناسيون حدود 
41ميليون نفر جمعيت هدف تا پایان مهر و با محقق شدن 
وعده وزیر بهداشت مبني بر حذف اولویت هاي سني در 
کشور، بخشــي از 11ميليون باقي مانده گروه هدف، در 
این مدت واکسن دریافت خواهند کرد. سازمان بهداشت 
جهاني تأکيد کرده که ایمني زایي کامل واکسن ها 2هفته 

پس از تزریق دوز دوم ایجاد مي شــود. بر اســاس اعالم 
مسئوالن نظام سالمت تا پایان مهر، 80درصد گروه هدف 
با دوز اول کرونا تا حدودی ایمن می شوند، البته مشروط بر 
اینکه روند تزریق روزانه بيش از یك ميليون نفر در ایران و 
وعده هاي مسئوالن مبني بر افزایش واکسن هاي وارداتي 
به 120ميليون دوز تا پایان مهر محقق شود. پيش از این 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ســتاد ملي مقابله با کرونا به 

همشهري گفته بود: »با انجام این ميزان واکسيناسيون 
کرونا در هفته دوم آبان به طورقطع ميزان مرگ ومير بسيار 

کم خواهد شد و به زیر 50نفر در روز مي رسد.«

رعایت پروتکل ها در 30اســتان کمتر از 50درصد 
است

تکميل واکسيناســيون اما تنها راه چــاره قطع زنجيره 

شيوع کرونا نيست، با اینکه روند واکسيناسيون صعودي 
اســت اما وضعيت رعایت پروتکل هاي بهداشــتي در 
استان ها، حکایت از بي توجهي مردم به استفاده از ماسك 
و فاصله گــذاري اجتماعي دارد. به طوري که براســاس 
گزارش آماري که به طور اختصاصي در اختيار همشهري 
قرار گرفته، رعایت پروتکل ها در 30استان کشور عددي 
زیر 50درصد را نشان مي دهد. در ميان تمام این استان ها، 
تنها البرزي ها هستند که با وجود پوشش واکسيناسيون 
36درصدي، ميزان رعایت پروتکل هاي بهداشتي شان، 
باالي 64درصد است؛ هر چند که این عدد هم قابل قبول 
نيست و تا محقق شدن واکسيناسيون باالي 75درصد 
جمعيت هدف، پروتکل ها باید بيش از 85درصد رعایت 
شود. براساس بررسي هاي انجام شده از سوي اداره آمار 
ملي انگلستان خطر مرگ ناشي از کووید-19براي افرادي 
که 2دوز واکسن را دریافت کرده اند در مقایسه با آنهایی 
که یك دوز واکسن تزریق کرده یا اصال واکسني دریافت 
نکرده اند، کمتر بوده  و این در حالي است که 23.5درصد 
از جمعيت دریافت کننده واکســن در دوز اول به دليل 
تکميل نشدن ایمني همچنان در معرض مرگ ناشي از 
ابتال به کرونا قرار دارند. همچنين برخي مطالعات حاکي 
از آن است که در سویه دلتا یك دوز واکسن بعد از گذشت 
21روز پس از تزریق، حداکثر 30درصد مقاومت در بدن 

ایجاد مي کند.
متخصصــان مي گویند، ســطح مورد انتظــار رعایت 
پروتکل هاي بهداشــتي در سراسر کشــور براي مهار و 
تأثيرپذیري آن بيش از 85درصد است اما جز استان البرز 
در دیگر استان هاي کشور، رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
به زیر 50درصد رســيده است. به طوري که کرماني ها با 
33.46درصد، کمترین آمار رعایت پروتکل ها را به خود 
اختصاص داده اند و در استان هاي زنجان، تهران، کهگيلویه 

   ورود 58میلیون دوز واکسن   و انتظار براي اضافه شدن 60میلیون دوز 
دیگر تا پایان مهرماه

   تکمیل واکسیناسیون بیش از 40 میلیون نفر تا  حدود 30 روز دیگر 
   قرار گرفتن 22استان در آستانه پوشش 50درصدي واکسیناسیون 

جمعیت هدف

همشهري در گزارشي تحليلي، ميزان رعایت پروتکل هاي بهداشتي، 
پوشش تزریق واکسن و زمان رسيدن به ایمني جمعي را بررسي کرد

اعداد طاليي   واکسیناسیون

مریم سرخوش 
خبرنگار

و بویراحمد، کرمانشــاه، فارس، خراسان شمالي، ایالم، 
گيالن، بوشهر، قزوین، سمنان، خوزستان و کردستان، 
مردم تنها 33تــا 41درصد پروتکل هاي بهداشــتي را 
رعایت مي کنند. دیگر بررســي ها هم نشان مي دهد که 
تنها 51.48درصد مردم مازندران، 81.22درصد مردم 
هرمزگان، 58.15مردم لرســتان، 50.68درصد مردم 
همدان و 50.80درصد مردم سيســتان و بلوچستان، از 
ماسك استفاده مي کنند و در ســایر استان ها این عدد 
بين 40تا 49درصد متغير اســت. همچنين در رعایت 
فاصله گذاري اجتماعي تمام استان هاي کشور جز البرز 
آماري زیر 50درصــد را ثبت کرده انــد و فاصله گذاري 
اجتماعي در زنجان، تهران، کهگيلویه و بویر احمد، فارس، 
ایالم، گيالن، کرمانشاه، چهارمحال و بختياري، کرمان و 
خوزستان کمتر از 40درصد و در وضعيتي نامناسب تر از 

سایر استان ها قرار دارد.

روند افزایشي تزریق واکسن 
کاهش محدودیت هــاي کرونایي در کشــورهایي رقم 
خورده که نزدیــك به 70درصد از مردم کشورشــان را 
واکســينه کرده اند، اما در همين کشــورها هم با وجود 
جهش هاي جدید ویروس توصيه به رعایت پروتکل هاي 
بهداشــتي و تســریع در رونــد تزریق واکســن دیگر 
گروه هاي واکسينه نشده اســت. در ایران نمودار تزریق 
واکسن در تمام اســتان هاي کشــور صعودي است. تا 
26شهریور22استان کشور در آستانه تزریق 50درصدي 
پوشش واکسيناسيون جمعيت هدف خودشان قرار گرفته  
و 4استان آذربایجان شرقي، تهران، زنجان و کهگيلویه و 
بویر احمد هم پوشش واکسيناسيون باالي 50درصد را 
محقق کرده اند. در این ميان اما سيستان و بلوچستان، 
کردســتان، قم، البرز و همدان در فهرست  استان هاي با 
آمار کمتر از 40درصد پوشش واکسيناسيون جمعيت 
هدف خودشــان قرار دارند. البته قم و همدان به همراه 
کرمانشاه و لرستان، 4استاني هستند که به دستور وزیر 
بهداشت، دیگر محدودیت ســني براي تزریق ندارند و 
احتماال در روزهاي آینده با اســتقبال جمعيت جوان، 
آمارهاي واکسيناسيون در این استان ها رشد خواهد کرد. 
همچنين براساس اعالم وزارت بهداشت در هفته جاري 
با تامين واکسن محدودیت سني در بيشتر استان ها لغو 
و واکسيناسيون باالي 18ســال انجام خواهد شد. تأثير 
واکسيناســيون را مي توان در کاهش آمار ابتالي روزانه 
هم مشــاهده کرد؛ به طوري که در 10روز گذشته، روند 
ابتالي جدید،   بيش از 26هزار نفر در 18 شــهریور، به 
12هزار و 847نفر در روز گذشــته رســيده که احتماال 
تحت تأثير واکسيناسيون و روند نزولی پيك پنجم بوده 
است. روز گذشته فرمانده عمليات مقابله با کروناي تهران 
هم اعالم کرد که ميزان مراجعه کنندگان ســرپایي در 
تهران به زیر 17هزار نفر رسيده و احتماال ميزان مرگ ها تا 
اواسط هفته به دليل کاهش بيماران بستري در آي سي یو، 

دورقمي  مي شود.
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منسوخنه،رشتهها
ازحالتیبهحالتديگربدلمیشوند

چرايي و چگونگي منسوخ شدن رشته ها در گپ و گفت با محمدرضا آهنچيان 
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ليستي كه با عنوان »ليست كامل رشته ها« 
منتشر مي كند، وضعيت رشته ها را نيز قيد كرده و در جدولي به مصوبه و تاريخ 
مصوبه درباره آن رشته خاص پرداخته است. در اين جدول ذيل بعضي گروه ها 
به كلمه »منسوخ« برمي خوريد. امري كه در سال گذشته توسط وزارت علوم 
رخ نداده است؛ يعني رشته اي توســط اين وزارتخانه منسوخ نشده. اما اين 
منسوخ شدن به چه معناســت. ما در اين گزارش به سازوكار منسوخ شدن 

رشته ها در سال گذشته پرداخته ايم.

حذفرشته،خواستدانشگاههاست
دكتر صديق خاكي؛ معاون وزير علوم: دانشگاه براي پذيرش دانشجو در 

يك رشته خاص بايد به اندازه كافي هيأت علمي داشته باشد
انتخاب آگاهانه، فرايندي است كه چند سالي موجب شده تا پشت كنكوري ها با وسواس 
بيشتري رشته هاي دانشگاهي را مورد بررسي قرار دهند؛ به ويژه در اين روزگار تورم زا 
كه بايد در بازار كار حرفي براي گفتن داشت تا بتوان قله هاي پيشرفت را يكي پس از 
ديگري پشت سر گذاشت. دانشجويان ديگر مانند سال هاي قبل تن به هر مجازشدني 
نمي دهند و ديگر حاضر به تحصيل و صرف 4سال از بهترين دوران زندگي در يك رشته 
تحصيلي كه مورد عالقه شان نيست و بازار كار ندارد، نيستند. دانشگاه ها نيز در اين 
مدت خود را همسو با اين تفكر كرده اند و هر دانشگاه بنا به داليل خود اقدام به حذف 
برخي كد رشته ها، كاهش و افزايش ظرفيت در برخي رشته ها مي كند كه امسال نيز 

بيش از سال هاي گذشته اين تغيير و تحوالت به چشم مي خورد.

حذفبهحكمبازاركار
براساس طرح پايش ۹۹ دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، ميزان اشتغال به تحصيل 
رشته آموزش زبان انگليسي و شيمي در دوره كارشناسي، كمتر از 50درصد است 

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها تحت تأثير عوامل مختلفي همچون امكانات دانشگاه و 
درخواست براي پذيرش تغيير مي كند و در سال جاري نيز پس از انتشار اطالعات 
دفترچه انتخاب رشته كنكور، شــاهد تغيير در ظرفيت ها بوديم؛ تغييري كه در 
برخي از رشــته ها حكم به حذف يا كاهش ظرفيت پذيرش دانشــجو داده است. 
رشته  باستان شناســي در كنار رشته هايي همچون صنايع دســتي، آموزش زبان 
انگليسي، زبان و ادبيات عرب و... با تغيير وضعيت پذيرش دانشجو روبه رو شده اند. 
در گزارش پيش رو تالش شده است تا وضعيت پذيرش سال جاري برخي رشته ها 
با سال گذشته مقايسه و همچنين بنابر اطالعات موجود ميانگين درآمد برخي از 

موقعيت هاي كاري فارغ التحصيالن اين رشته ها بيان شود.
16 1415

مهر مجازی 
از راه می رسد 
بررسي وضعيت دانشگاه ها در آستانه 
آغاز سال تحصيلي جدید نشان مي دهد 
با وجود قرار گرفتن دانشگاه ها در مسير 
واكسيناسيون، آموزش عالي همچنان ناگزیر 
به برگزاري كالس هاي آنالین خواهد بود 

فعاليت هاي كالســي، گروهي و پژوهشي به 
شــكل حضوري اثربخشي بيشــتري دارند؛ 
اين حقيقت غيرقابل انكار است. اما حقيقت 
ديگري هم در اين ميــان وجود دارد كه نمي تــوان آن را ناديده گرفت: 
»حضور حداكثري در محيط هاي آموزشــي، خود زمينه ساز خطرهاي 
بسياري نه فقط براي دانشجويان، استادان و كارمندان دانشگاه، كه براي 
همه جامعه است.« انگار در ذهن آن دسته از مديران مسئول كه اعتقاد به 
كالس هاي حضوري دارند، فقط تصوير لحظه تشكيل كالس ها نقش بسته 
است اما قبل از اين تصوير، چه موانعی بايد رفع شود؟ بعد از آن چطور؟ آيا 
همه اين افراد كه با بازگشايي دانشگاه دخيل مي شوند، واكسينه شده اند 
و زمان كافي از تزريق دوز دوم آنها گذشــته اســت؟  حضور دانشجويان 
در كالس هاي حضوري يك زنجيــره  حفظ فاصله دو متري اســتاد از 
دانشجويان و دانشجويان از هم، مشكل را در اين فعاليت حل نمي كند اما 
براي اينكه اين افراد به دانشگاه برسند چه مسيري را طي مي كنند؟ آيا از 
حمل ونقل عمومي استفاده نمي كنند؟ آيا براي خريد غذا، لوازم التحرير 
و... به واحدهاي صنفي مراجعه نمي كنند؟ آيا سوار سرويس  نمي شوند؟ 
بيش از 2هزار و 500دانشــگاه در ايران وجــود دارد و بيش از 4ميليون 
دانشجو در آن تحصيل مي كنند. اگر هر دانشجو فقط يك بار از منزل به 
دانشگاه برود و همين مســير را برگردد، چه تعداد رفت وآمد به سيستم 
حمل ونقل عمومي كشور تحميل مي شود؟ پس اگر تصميم به بازگشايي 
دانشــگاه ها و برقراري كالس حضوري باشد، زيرساخت چنين كاري در 

كشور مناسب نيست. 
از سوي ديگر برخي پيشنهاد مي دهند كه 20درصد دانشجوها حضوري 
باشــند و 80درصد مجازي. اما آيا برگــزاري كالس حضوري با ظرفيت 

20درصدي، به تحميل اين ميزان هزينه و ريسك مي ارزد؟ 
فرض كنيد با همه اين مشكالت كالس هاي دانشگاه ها به شكل حضوري 
برگزار شدند. بايد بپذيريم كه در چنين شرايطي، دانشجويان، استادان 
و حتي پرســنل دانشــگاه ها با اســترس و نگراني مدام درگير خواهند 
بود. دانشــجو مدام نگران است كه چه زماني دانشــگاه را ترك كند؟ با 
چه وسيله اي به خانه برســد؟ چه كند كه خود و خانواده اش به ويروس 
كوويد-1۹ مبتال نشوند؟ آن هم در زمستان كه محيط براي تكثير ويروس 
مساعد تر است. همه اينها در كيفيت يادگيري و برگزاري كالس ها تأثير 
خواهد گذاشت و تأثير آن را همه عوامل درگير خواهند ديد. اگر حضور در 
دانشگاه ها تبديل به اجبار و قانون شود قطعا با حذف واحد، مرخصي و... 

بسياري مواجه خواهيم شد.
تصور اين اســت در اين دو سال فرصت داشــتيم كه در فضاي مجازي 
زيرساخت هايي با كيفيت براي توســعه آموزش آنالين در كشور فراهم 
كنيم كه نشد. زيرساختي كه مي شد به حدي توسعه يافته باشد تا بتوان 
همزمان آموزش آنالين و حضوري را با كيفيت پيش برد و انتخاب حضور 
در دانشگاه را به عهده خود دانشجو گذاشت. هرچند به اين صورت پيش 

نرفت.
 نخستين درســي كه هم آموزش وپرورش، هم آموزش عالي بايد از اين 
روزگار مي گرفتند، همين بود: طراحي الگويي پيشــرفته براي توســعه 
آموزش مجازي )غيرحضوري(. امروز كرونا و فردا ممكن اســت چالش 
ديگري ما را درگير كند. آيا آماده بحران بعدي هستيم؟ تجربه نشان داده 
كه بشر هر روز با چالش هاي پيچيده تري مواجه مي شود كه براي حل آنها 

به فناوري هاي پيشرفته تري هم نياز دارد.
البته در ايران در اين مسير از سرعت كافي برخوردار نيستيم. مي توانستيم 
آنقدر پيشرفته باشيم تا شرايطي فراهم كنيم كه دانشجويان هم در كالس 
حضور پيدا كنند و هم از محتواهاي آموزشي در فضاي مجازي بهره ببرند. 
فرهنگي كه زمينه ساز رشد و توسعه دانشگاه هاست كه اين زمينه در روند 

كار مسئوالن ديده نشده است..
هنوز كه هنوز اســت، قريب به اتفاق، اغلب اســتادان و معلم هــا از ابزار 
الكترونيكي شخصي مانند موبايل،  تبلت و لپ تاپ شخصي خود استفاده 
مي كنند كه افزون بر اين هزينه ها بايد نســبت به خريدن بســته هاي 
بي كيفيــت اينترنتي نيز اقــدام كنند. با اين ســختي ها تهيه يك فايل 
آموزشي در پلتفرم آنالين، دست كم پنج تا شش برابر يك كالس حضوري، 
زمان مي گيرد تا به كيفيت مناسبي در تدريس برسد. به نظر شما نتيجه 
چنين شرايطي چيســت؟ آيا شما آثاري از فراهم شــدن زيرساخت در 
اين وضعيــت مي بينيد؟ آيا منابع خاصي براي توســعه آموزش مجازي 
يا زيرساخت  در اين حوزه درنظر گرفته شــده است يا صرفا ملغمه اي از 
كالس هاي آنالين و حضوري در اختيار كادر آموزشــي و فراگيران قرار 
گرفته است؟ پيامد اين دو ســال درگيري با كرونا حتي يك سامانه قابل 
اتكا براي نظام آموزشــي كشور نبوده اســت. براي نمونه مي دانيد چند 
درصد از معلم هاي مدرسه از شبكه »شاد« استفاده مي كنند؟ يا در اين 

شبكه كيفيت آموزش چگونه است؟ 
در دو سالي كه گذشــت، مديران مسئول فرصت داشــتند با دعوت از 
نخبگان و متخصصان و... كارگروهي تشكيل دهند تا با امكانات موجود، 
براي فراهم كردن و توسعه زيرساخت ها اقدام كنند. پايه هايي كه نه فقط 
تا پايان پاندمي بلكه تا هميشــه براي آموزش هاي مجازي و آنالين يك 
ابزار راهگشا باشد. ابزاري كه مي تواند به ايجاد وحدت رويه بين گروه هاي 

درسي و دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در كشور منجر شود.
آورده كرونا براي سيستم آموزشــي ما، نه محاسبه شده و نه پايش شده 
اســت، گويي در حال گذراندن يك دوره انتظار يا بالتكليفي بوده است. 
زيرا دانشگاه پيام نور )آموزش از راه دور( با سابقه چنددهه الگويي براي 

زيرساخت آموزشي بود. 
هرچند كه از اين فرصت به خوبي استفاده نشــد. با چنين روند و نگاهي 
به آموزش و توسعه آن، دير يا زود متوقف خواهيم شد. كيفيت و سرعت 
اينترنت، نبود سامانه ملي براي آموزش و... سبب ايجاد مشكالتي خواهد 
شد كه شايد برون رفت از آن بسيار دشوار باشد. همه اينها نشان مي دهد 
كه بايد براي آموزش و زيرساخت هاي آن، افزون بر توجه ويژه، هزينه و 

مديريت دقيقي رخ دهد.

يادداشت يك

 چالش زیرساخت
در توسعه آموزش آنالین
دكتر عليرضا عابدین
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دانشگاه
 1400 

این شماره

مهرماه امسال هم قرار نيست دانشجويان به هياهوي 
دانشگاه ها برگردند. همه شواهد، حكايت از اين دارد 
كه با وجود اينكه دانشجويان در مسير واكسينه شدن 
قرار گرفته اند اما احتماال امكان برگزاري كالس ها به 
شكل حضوري حداقل تا بهمن ســال جاري، وجود 
ندارد. بررسي هاي همشهري از بين 150دانشجوي 
دانشــگاه هاي آزاد و سراســري نشــان مي دهد كه 
83درصد ايــن افراد، هنوز واكســينه نشــده اند و 
73درصدشان هم مي گويند كه دانشگاه هنوز تكليف 

نهايي ترم مهر ماه را براي آنها روشن نكرده است.
 محدثه، دانشجوي ترم هفت پليمر دانشگاه اميركبير 
مي گويد:»به تازگي به ما خبر دادنــد كه بايد برويم 
ساعت 7صبح در صف واكسن در دانشكده بايستيم 
تا باالخره تزريق كنيــم«. او توضيح مي دهد؛»به ما 
گفته اند همه دانشجويان واكسينه مي شوند اما معلوم 
نيست كه اين فرايند تا كي به طول مي انجامد؟ ضمن 
اينكه آموزش دانشگاه هنوز به ما اعالم نكرده است كه 
ترم بعدي حضوري است يا مجازي. شايعات حكايت 
از آن دارد كه كل ترم مجــازي و امتحانات پايان ترم 

حضوري خواهد بود.«
فاطمه، دانشــجوي ترم پنــج دانشــگاه تهران هم 
مي گويد:»من دوز اول واكســنم را دريافت كرده ام 
اما خيلي از دوســتانم در دانشــگاه هاي ديگر هنوز 
نتوانســته اند دوز اول خود را بزنند. رشته من طوري 
است كه حتما بايد كارآموزي داشته باشيم و بسياري 
از درس هاي ما در واقع واحدهاي عملي است. راستش 
در حال رايزني با آموزش هســتيم كه براي ما چند 
نفري كه نياز به گذراندن ايــن واحدها داريم، اجازه 

برگزاري كالس حضوري دهند«.
مهرناز، دانشــجوي دانشــگاه الزهرا هــم مي گويد 
به تازگي دوز اول را دريافت كرده اما آينده تحصيلي 
او هم مثل خيلي از دانشجوها دچار بالتكليفي شده 
است؛»ســامانه اي به ما معرفي كردنــد كه در آن 
ثبت نام كرديم براي واكسن. نظم نوبت دهي چندان 

چنگي به دل نمي زد.«
كامبيز، در يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد تهران، مدار 
منطقي تدريس مي كند. او به همشهري مي گويد:»در 
دانشكده ما بيشتر استادان دو دوز واكسن را دريافت 
كرده اند. برخي به واسطه اينكه به گروه سني هدف 
رســيده بودند و بعضي ديگر هم توسط دانشگاه در 
فهرســت تزريق قرار گرفته اند. ما 2سال سختي را 
پشت سر گذاشته ايم. به خصوص ما كه جزو استادان 
حق التدريس بوديم چرا كــه عمال حقوق مان كفاف 
تهيه لوازم شــخصي الكترونيكي براي آموزش هاي 
آنالين را نمي داد. خود من به واســطه درسي كه به 
تدريس آن مشغولم مجبور شــدم هزينه سنگيني 
براي تهيه قلم نوري پرداخت كنــم چرا كه امكانات 
دانشگاه آنقدر توسعه يافته نبود كه بتواند شامل حال 
همه استادان شــود. ادامه روند برگزاري كالس ها به 
شكل مجازي - كه من فكر مي كنم كل سال تحصيلي 

امسال را شامل خواهد شد- اگرچه به سالمتي همه 
كمك مي كند اما ضررهاي مالــي قابل توجهي به ما 
وارد مي كند كه به نظر مي رســد كسي مسئوليت آن 

را عهده دار نيست«.
جمع بندي همشهري از وضعيت كنوني دانشجويان 
حكايــت از آن دارد كــه اگرچــه آنهــا در مســير 
واكسيناســيون قرار گرفته اند اما هنوز هيچ كدام از 
كادر آموزشي به ايمني كامل نرسيده اند و برگزاري 
كالس ها به شــكل حضوري چنــدان عاقالنه به نظر 

نمي رسد.

جزئيات آخرین تصميم وزارت علوم 
پيچيدگي هاي آموزش آنالين براي دانشگاه ها، سر 
درازي دارد و اظهــارات ضد و نقيضــي در اين ميان 
بارها و بارها مطرح شده است. مرداد ماه امسال علي 
خاكي صديق، معاون آموزشــي وزير علــوم با تأكيد 
بر اينكه آموزش دانشــجويان از بهمن ماه حضوري 
خواهد بــود، گفته اســت؛»نمي توانيم بــا قطعيت 
اعالم كنيم چند درصد دانشــجويان از مهر آموزش 
حضوري خواهند داشــت اما آنچــه تاكنون قطعي 
شده اين است كه بيشتر دانشجويان مهر ماه آموزش 
حضوري نخواهند داشــت.« او به ايسنا گفته است 
تمامي تالش ما در وزارت علوم اين است كه آموزش 
دانشجويان براي ترم آينده به شكل حضوري برگزار 
شود اما براي اينكه آموزش در همه مقاطع و رشته هاي 
تحصيلي به صورت حضوري برگزار شــود نيازمنديم 
كه واكسيناسيون دانشگاهيان به صورت كامل انجام 
شده باشد تا دانشگاه ها از نظر امكانات خوابگاهي و... 

آماده شوند.
معاون آموزشي وزارت علوم از تشكيل ستاد »بررسي 
نحوه آموزش دانشــجويان از مهر« خبرداده و گفته 
اســت؛» اين ســتاد با هدف بررســي نحوه آموزش 
دانشــجويان، اولويت واكســن، خوابگاه ها و ســاير 
موضوعات مرتبط با دانشجويان و دانشگاه ها در وزارت 
علوم تشكيل شــده تا اين موضوعات را از جنبه هاي 
مختلف مورد بررســي قرار دهد. حتي در اين كميته 
روند واكسيناسيون دانشــجويان مورد پيگيري قرار 

مي گيرد.«
براســاس قول هاي داده شده توســط وزارت علوم 
حدود 500 هزار نفر از دانشجويان دوره تحصيالت 
تكميلي)كارشناسي ارشــد و دكتري( تــا مهرماه 
واكســينه خواهند شــد. بنابراين نحــوه آموزش 
اين گــروه از دانشــجويان نيز به ميزان پوشــش 

واكسيناسيون آنها بستگي دارد. 
همچنين دانشــجويان جديد ورودي مهر امســال 
آموزش الكترونيكي خواهند داشــت؛ اما با توجه به 
اينكه قول داده شده تا پايان آذر تمامي دانشجويان 
واكسينه شوند بنابراين از ترم دوم تحصيلي آموزش 

تمامي دانشجويان حضوري خواهد شد.
بررسي ها نشان مي دهد كه واكسيناسيون كاركنان 
دانشــگاه ها نيز از مرداد ماه آغاز شــده و با توجه به 
اينكه تعداد اين افراد حدود 200 هزار نفر است به نظر 

مي رسد اين پروژه تقريبا رو به اتمام است.

آوین آزادي 
یک ترم مجازی دیگر روزنامه نگار

تقريبــا 5ســال اســت كــه در 
دانشــگاه آزاد اســالمي استاديار 
حق التدريــس هســتم. عالقه به 
آموزش سبب شده در اين جايگاه دوام بياورم، خيلي ها مي گويند 
ديوانگي ســت! از اين مدت ســه ســال و نيم به طور پيوسته در 
دانشگاه آزاد اســالمي واحد تهران شــمال در دانشكده فني و 

مهندسي تدريس مي كنم.
بيست و سوم بهمن سال 13۹8و آغاز نيمسال دوم ۹۹-13۹8آخرين كالس حضوري پيش 
از كرونا بود و حاال قريب به 2سال از آن روز گذشته. از نيمه دوم اسفند همان سال دانشگاه 
 آزاد به سرعت شرايط كالس هاي مجازي را فراهم كرد. از فروردين 13۹۹پس از تعطيالت 
نوروز كالس ها رسماً تشكيل شدند. تعطيالت نوروز زمان خوبي براي توليد و تكميل محتواي 
آموزشي مناسب كالس هاي آنالين بود؛ شرايطي كه تا پيش از آن تجربه  نكرده بودم. خيلي 
زود با شرايط آموزش هماهنگ شدم اما گاهي سرعت اينترنت مشكل آفرين مي شد و تا پايان 
ترم گذشته اين مشكل به قوت خود باقي بود؛ عدم تناسب و برابري سرعت در سرويس  اينترنت 

مدرس و دانشجو و گاليه از قطع و وصل صدا.
در كالس هاي آنالين عالوه بر اينترنت پرسرعت، ســخت افزار با كيفيت هم مورد نياز است. 
دانشجوياني كه عالوه بر هزينه هاي دانشگاه نياز به گوشي بهتر يا لپ تاپ و... را به عنوان مشكل 
مطرح مي كردند. اصرار و ابالغ دانشگاه بر ارجح دانستن كارهاي كالسي كه حضور دانشجو را 
به طور منظم نياز داشت و از طرف ديگر ابالغيه براي عدم اجبار به حضور در كالس به لحاظ 
احتمال توانايي كم دانشجو براي حضور در كالس. تمام اين موارد سبب مي شد بار بيشتري بر 

دوش مدرس باشد؛ البته مدرسي كه دغدغه يادگيري دانشجويان را داشته باشد.
تجربه كالس هــاي آنالين براي من كه با حقوق ناچيز حق التدريســي الزامــي به تردد در 
سطح شهر و تحمل ترافيك را نداشتم تجربه بســيار خوبي بود. تا همين حاال كه از مهر ماه 
1400-13۹۹تا كنون يعني دو نيمسال آموزشي هيچ حقوقي دريافت نكرده ام. اما در تمام 
اين مدت ذره اي از كيفيت كالس و آنچه حق دانشجو براي يادگيري محسوب مي شود كم 
نگذاشته ام. در تمام اين سه ترم آموزش آنالين سعي كردم راه هاي ارتباطي دانشجويان خارج 
از زمان كالس را افزايش دهم، تا دانشجوياني كه امكان حضور در كالس آنالين را به دليل كار 
يا شرايط نامطلوب اقتصادي ندارند، از راهي ساده تر براي رفع اشكال اقدام كنند. از اينكه حتي 
براي سال تحصيلي پيش رو كالس ها آنالين باشد هيچ گاليه اي ندارم و استقبال مي كنم البته 
به شرط اينكه سرعت اينترنت سبب كاهش كيفيت كالس نباشد. توليد محتواي آموزشي 
به روز و متنوع براي جلب توجه دانشجويان و اســتفاده از راه هايي نوين در آموزش براي به 
چالش كشيدن دانشجو كالس را از حالت استاد- دانشجويي دور كرده و تعامل در يادگيري 
و افزايش همكاري دانشجويان در طول مدت ترم را بيشتر كرده است. بايد بپذيريم افزايش 
كيفيت آموزش و تعامل استاد و دانشجو در فرايند ياددهي- يادگيري در كالس هاي حضوري 
رخ نمي دهد. گرچه تعريف ما از كالس درس با حضور فيزيكي دانشجويان و استادان معني 
مي گيرد. قابل ذكر است دانشگاه براي استاداني كه امكان تدريس از منزل نداشتند در سايت 
شرايطي فراهم كرد اما من هرگز از آن فضا استفاده نكردم. در رابطه با واكسيناسيون استادان، 
يكي از اتفاقات خوب در اين روزها طرح واكسيناســيون استادان خارج از شرايط سني بود. 
با صدور مجوز از طريق ســايت وزارت بهداشت نوبت دهي و واكسيناســيون كامل را انجام 
دادم. البته با توجه به تعداد زياد دانشجويان )حداقل 30دانشجو( در هر كالس پافشاري بر 
كالس هاي حضوري را به صالح نمي دانم. قطعاً فاصله استاد با دانشجو كم نخواهد بود اما هر 
كالس كانوني براي گسترش خواهد شد. از سوي ديگر پيش  بيني مي كنم كرونا سبب بروز 
تحول در نظام آموزشي شــده كه احتمال ماندگار شدن اين تغيير كم نيست؛ احتمال اينكه 
بعد از بازگشايي دوباره دانشگاه ها، استفاده همزمان از آموزش حضوري و آنالين محقق شود. 
در حقيقت بر اين باورم كه تهديد كرونا در آموزش تبديل به فرصت براي تغيير شد. من فكر 
مي كنم حداقل تا پايان نيمسال اول آموزشي 1400 آموزش در دانشگاه ها به سياق اين دو 
سال، آنالين خواهد بود كه البته با توجه به همزماني آغاز سال تحصيلي با فاصله اندك از موج 
پنجم كرونا براي اينكه دچار موج ششم نشــويم بهتر است آموزش حضوري با تأخير مواجه 

شود مگر رشته هاي خاص آزمايشگاهي و كارگاهي.

مریم پوركریمي
مدرس دانشگاه

استادان 
حق التدریس 

در این دوسال، 
روزهای سختی را 
گذراندند چرا كه 
حقوق شان كفاف 

تهيه لوازم شخصی 
الکترونيکی را 

برای آموزش 
نمی داد. امکانات 

دانشگاه نيز آنقدر 
توسعه یافته نيست 

كه بتواند شامل 
حال همه استادان 

شود
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این شماره

دانشگاه پيام نور 
توانسته با اصالح 

بسياري از فرايندها 
گام هاي بسيار 

ارزشمندي در حوزه 
معاونت آموزشي 

بردارد و يكي از 
مهم ترين اين 

فعاليت ها كه براي 
دانشجويان آينده 
اين دانشگاه بسيار 

مطلوب است، حذف 
رشته هاي كم طرفدار 

و نامتناسب با نياز بازار 
بوده است

با توجه به سياست 
دانشگاه پيام نور 

مبني بر بازنگري در 
رشته ها و با هدف 

متناسب سازي 
رشته ها با نيازهاي 

واقعي جامعه و با 
عنايت به رسالت 

اجتماعي دانشگاه 
پيام  نور مبني بر بسط 

عدالت آموزشي، 
رشته هايي كه كمتر 

مورد اقبال جامعه 
و بازار كار بود، 

بازنگري شد و نهايتا 
4۰۰رشته محل جديد 

به دانشگاه پيام نور 
اضافه شد. بسياري از 
اين رشته ها در تاريخ 

سي ساله دانشگاه 
وجود نداشتند و 

براي اولين بار تدريس 
مي شوند. مثال 

مديريت كسب وكار، 
مديريت بيمه، 

مديريت امور بانكي، 
مديريت مالي، امور 
گمركي، هتلداري، 

ايمني صنعتي، 
مديريت فرهنگي 

هنري، مديريت 
روابط عمومي، 

جهانگردي، رسانه و...

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

 رشته هاي كم اقبال
 بازنگري شدند

 تغييرات دانشگاه پيام نور
 از حذف رشته تا پذیرش دانشجو

دانشگاه پيام نور نيز مانند 
بسياري از دانشگاه هاي 
ديگر كشور در دوران كرونا 
دچار تغييراتي شد. اما آيا پذيرش دانشجوي اين دانشگاه 
دســتخوش تغييراتي بوده؟ چه ظرفيتي از رشته هاي اين 
دانشــگاه حذف و چه اندازه به آن اضافه شــده است؟ آيا 
اين حذف و اضافات داليل خاصي داشــته؟ براي پاسخ به 
اين ســؤاالت عالوه بر اظهارنظرهاي مطرح شــده درباره 
فعاليت هاي دانشــگاه پيام نور با مدير روابط عمومي اين 

دانشگاه براي روشن سازي عملكرد آن صحبت كرده ايم.

در سال هاي كرونا
با شيوع ویروس كرونا، همه فعاليت هاي آموزشي این دانشگاه، 
در بستر آموزش الکترونيکي براي همه رشته ها و دروس توسط 
استان ها اجرایي شد. ادعایي كه دانشگاه پيام نور از آن به عنوان 
دستاورد نام برده و معتقد اســت با تجهيز، هماهنگي، نظارت و 
استفاده از همه ظرفيت ها به ویژه در پایان سال 98، توانسته بين 
دانشگاه هاي كشور، اعتبار الزم را كســب كند و دچار كمترین 
آسيب شود. اما مرتضي محســني، معاون آموزشي و تحصيالت 
تکميلي دانشگاه پيام نور اولویت هاي مهم این دانشگاه و تغيير 
آن را اصالح هرم اعضاي هيأت علمــي مي داند. از آنجا كه تعداد 
استادان مدعو دانشگاه پيام نور در سال هاي گذشته بسيار زیاد 
بوده، دانشگاه به دنبال اصالح این هرم به نسبت تعداد دانشجویان 
بود كه گویا به گفته او این امر محقق شده است؛ »از سویي فرایند 
ترفيع پایه اعضــاي هيأت علمي از طریق طراحــي و راه اندازي 
سامانه ترفيع دانشــگاه بهبود یافته و از بهمن ماه سال گذشته 
تاكنون، تعداد 2هزار و 39پایه ترفيع اعضاي هيأت علمي دانشگاه 
پيام نور اعطا شده است.« در همين مدت همکاري این دانشگاه 
با دیگر دانشــگاه ها و نهادهاي مختلف براي برگزاري دوره هاي 
آموزشــي و آزمون هاي الکترونيکي هم اتفاق افتاده است و پيام 
نور توانســته در برگزاري آزمون كانون وكال در دوران شــيوع 
بيماري كرونا كمك كنــد. افزایش فعاليت هــاي الکترونيکي 
و سامانه ســپاري در 4ســال اخير از دیگر اتفاقات این دانشگاه 
اســت. تقریبا اكثر فعاليت هاي این حوزه به صورت الکترونيکي 
در سيستم گلستان و دیگر ســامانه ها انجام مي شود. راه اندازي 
چندین پيشخان در سامانه گلستان، سامانه مدد براي برگزاري 
مصاحبه پذیرفته شدگان دوره دكتري دانشگاه پيام نور، سامانه 
آزمون براي برگزاري آزمون هاي دانشگاه به صورت الکترونيکي و 
سامانه ترفيع از اقدام هاي این دانشگاه بوده است. با سامانه سپاري 
فعاليت هاي آموزشي این دانشگاه توانسته  مصرف كاغذ را در حجم 
بسيار باالیي كاهش دهد و از این رو در تحقق مدیریت سبز بسيار 
موفق عمل كند. اما دیگر اقدام این دانشگاه حذف و اضافه كردن 

كد رشته محل هاست.

بيش از 4۰۰ رشته جديد در مقطع كارشناسي
گفته مي شــود ظرفيت 2هزار و ۷06 رشــته محــل در مقطع 
كارشناسي دانشگاه پيام  نور در راســتاي ساماندهي رشته هاي 
تحصيلي، دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و مراكز و واحدهاي 
این دانشــگاه، صفر شده اســت. پيش از این محمدرضا زماني، 
رئيس دانشگاه پيام  نور گفته بود كه این دانشگاه در 400رشته 
تحصيلي جدید دانشجو مي پذیرد. به گفته زماني مجوز پذیرش 
دانشجو در بيش از 400رشته در مقطع كارشناسي گرفته شده 
و بر این اساس، دانشگاه پيام  نور در بعضي از رشته هاي مختلف 
مدیریت براي نخستين بار دانشجو پذیرش مي كند. رشته هایي 
كه بازارشان هم اكنون ميان جوانان داغ اســت و گویا، بازار كار 
هم اقبال خوبي به آن نشان داده است. این پذیرش دانشجو نيز 
در رشته هاي جدید، براســاس آنچه در دفترچه آزمون سازمان 
سنجش ذكر شده اســت از 2طریق ســوابق تحصيلي و آزمون 

انجام مي شود. 
از سویي محســني، نيز درباره حذف رشــته هاي كم طرفدار و 
نامتناسب با نياز بازار كار در دانشــگاه پيام نور معتقد است كه 
دانشگاه پيام نور توانسته با اصالح بسياري از فرایندها گام هاي 
بسيار ارزشــمندي در حوزه معاونت آموزشــي بردارد و یکي از 
مهم ترین این فعاليت ها كه براي دانشجویان آینده این دانشگاه 
بسيار مطلوب است، حذف رشته هاي كم طرفدار و نامتناسب با 

نياز بازار بوده است.

رشته هاي تازه با هدف متناسب سازي 
اميرحسين بهروز، مدیركل روابط عمومي دانشگاه نيز درباره این 
پرسش كه آیا دانشگاه در نوع پذیرش دانشجو تغييراتي داشته 
است، پاســخ منفي مي دهد و درباره اقدامات صورت گرفته در 
اضافه كردن رشــته محل هاي جدید این دانشگاه مي گوید: »با 
توجه به سياست دانشگاه پيام نور مبني بر بازنگري در رشته ها 
و با هدف متناسب سازي رشــته ها با نيازهاي واقعي جامعه و با 
عنایت به رسالت اجتماعي دانشگاه پيام  نور مبني بر بسط عدالت 
آموزشي، رشته هایي كه كمتر مورد اقبال جامعه و بازار كار بود، 
بازنگري شد و نهایتا 400رشته محل جدید به دانشگاه پيام نور 
اضافه شد. بسياري از این رشــته ها در تاریخ سي ساله دانشگاه 
وجود نداشتند و براي اولين بار تدریس مي شوند. مثال مدیریت 
كســب وكار، مدیریت بيمه، مدیریت امور بانکي، مدیریت مالي، 
امور گمركي، هتلداري، ایمني صنعتي، مدیریت فرهنگي هنري، 
مدیریت روابط عمومي، جهانگردي، رسانه و...«. بهروز مي گوید 
در این باره تمركز بر شهرهاي كم برخوردار بوده است؛ »هرچند 
متناسب با ظرفيت شهر و بازار كار آن شهرستان این كار صورت 
گرفته. مثال شهري كه داراي ظرفيت گردشگري بوده، رشته هاي 
گردشگري و هتلداري به آن اضافه شده و در شهر بندري مدیریت 

امورگمركي ایجاد شده است.«

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

انتخاب آگاهانه، فرايندي است كه چند سالي موجب شده تا 
پشت كنكوري ها با وسواس بيشتري رشته هاي دانشگاهي را 
مورد بررسي قرار دهند؛ به ويژه در اين روزگار تورم زا كه بايد 
در بازار كار حرفي براي گفتن داشت تا بتوان قله هاي پيشرفت را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت. 
دانشجويان ديگر مانند سال هاي قبل تن به هر مجازشدني نمي دهند و ديگر حاضر به تحصيل و صرف 
4سال از بهترين دوران زندگي در يك رشته تحصيلي كه مورد عالقه شان نيست و بازار كار ندارد، نيستند. 

دانشگاه ها نيز در اين مدت خود را همسو با اين تفكر كرده اند و هر دانشگاه بنا به 
داليل خود اقدام به حذف برخي كد رشته ها، كاهش و افزايش ظرفيت در برخي 
رشته ها مي كند كه امسال نيز بيش از سال هاي گذشــته اين تغيير و تحوالت 
به چشــم مي خورد. در ادامه با علي صديق خاكي، معاون آموزشي وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري، درخصوص داليل چنين تغييراتي از ســوي دانشگاه ها به 

گفت وگو پرداخته ايم. 

در ســال جدید تحصيلي، با توجه به اینکه 
باوجود واكســن و آغاز واكسيناســيون، 
وضعيت شــيوع كرونا در كشــور وخيم  تر 
از سال گذشته شــده اســت، تعدادي از 
دانشگاه هاي از ارائه خوابگاه به دانشجویان 
خودداري كرده اند. در تهران دو دانشــگاه 
خواجــه نصيرالدین طوســي و دانشــگاه 
خوارزمي اعالم كرده اند كه به دليل شيوع 
كرونا به دانشجویان خود خوابگاه نخواهند 
داد. دانشــگاه هاي صنعتي شریف، الزهرا، 
عالمه طباطبایي، صدا و ســيما و شــهيد 
بهشتي خوابگاه هاي خود را به دانشجویان 
دوره هاي روزانه محدود ساخته اند. درواقع 
بيش از نيمي ازدانشــگاه هاي سراســري 
خدمــات خوابگاهي خود را در شــهرهاي 
مختلــف ایران بــه دانشــجویان روزانه و 
رتبه هاي برتر كنکــور اختصاص داده اند و 
دانشجویان دیگر براي اقامت در شهرهاي 
دانشــگاهي خود بایــد بــه خوابگاه هاي 
خصوصي یا خانه هاي دانشجویي پناه ببرند.

كدام دانشگاه ها خوابگاه نمي دهند؟
براساس آنچه در دفترچه راهنماي كنکور 
سراســري 1400 آمده اســت، عالوه بر 
دانشگاه هاي خوارزمي و خواجه نصيرالدین، 
دانشــگاه هاي توانبخشــي و ســالمت 
اجتماعي، سوره، هنر تهران، هنر اصفهان، 
كوثــر، صنعتــي اراك، هرمــزگان )براي 
دانشجویان كارشناسي پسر(، باهنر كرمان، 
لرستان )براي دانشجویان پسر(، هنر شيراز، 
صنعتي قم و دانشــگاه غيرانتفاعي ادیان و 
مذاهب خدمات خوابگاهي ندارند یا تعهدي 
براي تامين خوابگاه در قبال دانشــجویان 
نمي دهند. در مقابل دانشگاه هاي قم، امام 
خميني، گيالن، كردستان، اراك، بابلسر، 
صنعتي بابل، ســمنان، صنعتــي اروميه، 
صنعتي سهند، شــهيد مدني آذربایجان، 
بناب، بجنورد، شهيد چمران اهواز، اصفهان، 
كاشان، الزهرا و شهركرد به صورت محدود، 
براساس اولویت یا رتبه دانشجویان و عموما 
به دانشــجویان روزانه خوابگاه اختصاص 
مي دهنــد. در مقابل دانشــگاه هاي صدا و 
سيما، صنعت نفت، بيرجند، صدا و سيما، 
صنعتي خاتــم االنبيا، صنعتي شــاهرود، 
وليعصر رفســنجان )فقط براي دختران( 
و دریانوردي و علــوم دریایي چابهار بدون 
هيچ محدودیتي براي تمامي دانشجویان 

خوابگاه ارائه خواهند داد.
شرایط محدودكننده براي دریافت خوابگاه 
براســاس آنچه در دفترچــه راهنما ذكر 
شــده متنوع است و جنســيت هم شامل 
محدودیت ها مي شود. دانشجویان دوره هاي 
شبانه، دانشجویان انتقالي، بورسيه یا مهمان 
و دانشجویان شــاغل ممکن است در سال 
جدید براي یافتن خوابگاه با محدودیت هایي 
مواجه شــوند. همچنين دانشجویاني كه 
ورودي جدید نيستند، رتبه باالیي ندارند، 
متاهل هســتند یا بومي اســتان دانشگاه 
هستند، ممکن است براي سکونت مجبور 
به اجاره خوابگاه خصوصي یا آپارتمان شوند. 
این شرایط و ضوابط متعلق به دانشگاه هایي 

است كه داراي خوابگاه هاي دولتي هستند. 
تعدادي از دانشگاه ها ازجمله دانشگاه هاي 
گلستان، كردستان، تربت حيدریه و بيرجند 
خوابگاه هاي دولتي خــود را با محدودیت 
و خوابگاه هاي خودگــردان یا خوابگاه هاي 
خصوصي تحت نظارت دانشــگاه را بدون 
محدودیت یا با محدودیت كمتر در اختيار 

دانشجویان قرار مي دهند.

حدود اجاره در شهرهاي بدون خوابگاه 
به این ترتيب دانشــجویان دانشــگاه هاي 
نام برده شــده در اصفهان، تهــران، اراك، 
هرمزگان، كرمان، لرســتان، شــيراز و قم 
در ســال جدید تحصيلي براي تحصيل در 

دانشگاه هاي خود مجبورند به اجاره خانه 
یا خوابگاه رو آورند. بررســي حدود اجاره 
یك واحــد 40متري در شــهرهاي اصلي 
استان هاي بدون خوابگاه در سایت دیوار، 
حدود هزینــه اي را كه دانشــجویان براي 
اجاره یك واحد 40متــري باید پرداخت 
كنند به دست مي دهد. براي مثال در شهر 
تهران اجاره واحــدي 40متري در مناطق 
مركز به جنوب شــهر تهران )متناسب با 
نوع محلــه و منطقه( حداقــل 40ميليون 
تومان ودیعــه و حداقل ماهــي 2ميليون 
تومان اجــاره نياز دارد. در شــهر اصفهان 
حداقل ودیعه 20ميليون تومان و حداقل 
اجاره بهــا 500هزار تومان اســت كه این 

رقم از منطقــه اي به منطقــه دیگر تغيير 
مي كند. در مناطق مختلف شــهر سمنان 
با 10ميليون ودیعــه و حداقل اجاره بهاي 
ماهانه یك ميليون تومان مي توان خانه اي 
دانشجویي پيدا كرد. در اراك حداقل ودیعه 
براي واحدي 40متري 25ميليون تومان و 
حداقل اجاره بها 500هزار تومان اســت و 
در بندرعباس با حداقل ودیعه 10ميليون 
و حداقل اجاره بهاي ماهانــه یك ميليون 
و600هــزار تومــان مي توان ســوئيتي 
40متري مخصوص دانشجویان پيدا كرد. 
در محله هاي حاشيه اي شــيراز با حداقل 
ودیعه 10ميليون تومــان و حداقل اجاره 
500هزار تومان و در مناطق مركزي تر این 
شــهر یا حداقل ودیعه 20ميليون تومان و 
حداقل اجاره بهاي یك ميليون و ۷00هزار 
تومان امکان اجاره مســکن وجــود دارد. 
دانشجویاني كه قصد تحصيل در قم را دارند 
هم مي توانند با حداقل ودیعه 30ميليون و 
حداقل اجاره بهاي ماهانه 300هزار تومان 
در شهر قم ســوئيتي را براي خود دست و 

پا كنند. 
در كرمان امکان اجاره واحد هاي بزرگ تر 
از 40متر با قيمتي مشابه  وجود دارد. براي 
مثال مي توان واحدي 60متري را با ودیعه 
15تا 20ميليــون تومان و اجــاره ماهانه 
یك ميليون و 200 تا یك ميليون و 600هزار 
تومان در مناطق مختلف شهر كرمان اجاره 
كرد. در بعضي از مناطق خرم آباد لرستان 
هم امکان اجاره سوئيت هاي 40تا 50متري 
با حداقل ودیعه 20ميليون تومان و حداقل 
اجاره بهاي 650هزار تومــان وجود دارد. 
فراموش نکنيــم كه این نرخ هــا برگرفته 
از حداقــل قيمت ها در آگهي هــاي اجاره 
مسکن ســایت دیوار هســتند و همواره 
احتمــال یافتن مکاني بــا هزینه كمتر در 
محله هاي مختلف شهرهاي مذكور وجود 
دارد. عالوه بر این، خوابگاه ها و پانسيون هاي 
دانشــجویي خصوصي براي دانشــجویان 
همواره گزینه هایــي كم هزینه تر از اجاره 
آپارتمان یا خانه هستند. بيشتر خوابگاه هاي 
دانشــجویي خصوصــي در ازاي هر تخت 
مبلغي بسيار كمتر از اجاره بهاي یك واحد 
آپارتمان دریافــت مي كنند، از این رو براي 
دانشجویاني كه با زندگي گروهي مشکلي 
ندارند همواره انتخاب مقرون به صرفه تري 

هستند.

چرا امسال بسياري از دانشگاه ها اقدام 
به كاهش ظرفيت پذيرش يا حذف كامل برخي كد 
رشــته ها كرده اند؟ به عنوان مثال امسال شاهد 
كاهش 3۰درصدي ظرفيت پذيرش رشته زبان 
و ادبيات فارسي نسبت به سال گذشته، كاهش 
4۰درصدي رشته زبان و ادبيات عربي در دانشگاه 
مازندران يا حذف كد رشــته استان شناسي از 
مجموعه رشته هاي دانشــگاه محقق اردبيلي، 
رشته هاي كتابت و نگارگري دانشگاه شاهد، رشته 
ادبيات نمايشي از دانشگاه دامغان و رشته آموزش 
زبان انگليسي از مجموعه رشته هاي دانشگاه هاي 

شهركرد و رازي كرمانشاه بوديم...
دو دليل عمده وجود دارد كه ما با حذف یا كاهش و 
حتي افزایش ظرفيت پذیرش دانشجو روبه رو شویم 
كه دليل اصلي تصميم خود دانشگاه هاست. شاید آن 
دانشگاه خاص بنابر صالحدید بخواهد روي رشته 
دیگري سرمایه گذاري كند لذا براي باالبردن كيفيت 
كار خود نيازمند كاهش ظرفيت در یك رشته خاص 
اســت. به عنوان مثال در یك ســال در برخي كد 
رشته محل ها، ظرفيت را براساس نياز بازار یا اشباع 
بودن بازار افزایش یا كاهش دهد. همچنين یکي از 
دالیل صفرشدن پذیرش دانشجو در برخي رشته ها 
انباشــتگي فارغ التحصيل در آن رشته هاست. اما 
كاري كه وزارت علوم براي سال1400 انجام داده 
این اســت كه یك مدل ظرفيت پذیرش دانشجو 
تعریف و تصویب كرده كه در این مدل هر دانشگاهي 
هر تعداد دانشــجویي كه ســابق بر این مي گرفت 
نمي تواند بگيرد و این موضوع دليل دوم براي این 
نوع تغييرات است. پذیرش دانشجو براي آموزش 
باید با كيفيت همراه باشد و باید یك سري شرایط 
استاندارد وجود داشته باشد كه مهم ترین آن این 
اســت كه دانشــگاه براي پذیرش دانشجو در یك 
رشته خاص باید به اندازه كافي هيأت علمي داشته 
باشد. ممکن است دانشگاهي در یك رشته خاص 
عضو هيأت علمي به اندازه كافي نداشــته باشد لذا 

ظرفيت براي داشتن كد رشته خاص كاهش پيدا 
كرده اســت. در واقع كاهــش ظرفيت ها، افزایش  
ظرفيت ها یا حذف برخي كد رشته ها براساس تعداد 
و مرتبه هيأت علمي دانشــگاه ها انجام مي شود. ما 
به دانشگاه ها یك عدد كلي اختصاص مي دهيم اما 
تك تك دانشگاه را موظف نمي كنيم كه در هر كد 
رشته چقدر ظرفيت پذیرش داشته باشند و انتخاب 
عدد ظرفيت برعهده خودشان اســت دانشگاه ها 
خودشان تقسيم بندي الزم را انجام مي دهند چراكه 
هر دانشگاه برنامه ریزي خاص خود را براي ارتقاي 

كيفيت آموزشي دارد.

پس وزارت علوم به طور مســتقيم در 
حذف يا كاهش كد رشته ها دخل و تصرفي ندارد؟

شوراي گسترش، كميسيون برنامه ریزي و كميسيون 
آموزش وزارت علوم در هيچ یــك از موضوعاتي كه 
درخصوص علل حذف یا كاهش خدمت تان توضيح 
دادم دخالتي ندارند و تعيين ظرفيت دانشگاه ها در 

اختيار كامل دانشگاه هاست.

آيا تمديدنكردن مجوز يك كد رشته 
از سوي يك دانشگاه نيز مي تواند علت حذفيات 

باشد؟
بله دانشــگاه ها براي ارائه هر كد رشته نياز به مجوز 
دارند و اگر مجوز لغو شــود آن دانشگاه خاص دیگر 
مجاز به ارائه آن كد رشته خاص نخواهد بود. البته به 
این نکته هم اشاره كنم كه در برخي موارد وزارت علوم 
مجوز یك بار پذیرش مي دهد؛ یعني دانشگاه در رشته 
مورد نظري كه مجوز گرفته فقــط یك بار مي تواند 
دانشــجو بگيرد طبيعتا این دانشگاه سال بعد مجاز 
به گرفتن دانشجو در آن كد رشته نخواهد بود. البته 
ممکن است دانشــگاهي بخواهد براي قطعي كردن 
همين مجوز براي ســال آینده هم اقــدام كند اما 
شرایطش را نداشته باشــد. چون وزارت علوم وقتي 
یك بار پذیرش مي دهد، به دانشگاه یك سال فرصت 

مي دهد تا شرایط گرفتن مجوز دائم را فراهم كند.

با توجه اينكه دانشگاه ها ظرفيت شان 
را به بازار يا اشــباع بودن آن، انباشتگي برخي 
فارغ التحصيالن در برخي رشته ها و تالش براي 
جذب بيشتر دانشــجو كم يا زياد كنند، كه هر 
ســاله هم با توجه به منافع دانشــگاه ها متغير 
اســت، چگونه مي توان يك خط مشي مشخص 
و رو به جلويي بــراي وزارت علوم تعيين كرد؟ 
درواقع چقدر روي اين تغيير و تحوالت موجود 
در دانشگاه ها آينده پژوهي مي شود كه منجر به 

رسوب فارغ التحصيالن نشود؟
پژوهشي در سال98 و اوایل99 انجام شد كه منجر به 
تعيين مدل ظرفيت پذیرش دانشجو شد كه یکي از 
پارامترهاي آن همين موضوعي اســت كه شما به آن 
اشاره كردید. دليل اینکه مي بينيد برخي كد رشته هاي 
دانشگاه ها تمدید نشده به این دليل است كه نياز بازار 
روز نيســت و متقاضي ندارد. این اقدامات در راستاي 

مطالعاتي است كه در وزارت علوم انجام مي شود.

در ميان صحبت هايتان به كمبود هيأت علمي 
در دانشگاه ها اشاره كرديد كه منجر به حذف 
برخي كد رشته ها در آن دانشگاه مي شود. چرا 
وزارت علوم براي حل اين مشكل اقدامي انجام 

نمي دهد؟
نبود هيأت علمي طبيعتا كيفيت آموزش را زیر سؤال 
مي برد. وقتي دانشگاهي رشته اي ارائه مي دهد باید 
حتما هيأت علمي آن رشته را داشته باشد. در گذشته 
وزارت علوم مجوزهایي را مي داد بدون اینکه بررسي 
كند آن مؤسسه یا دانشــگاه هيأت علمي آن رشته 
خاص را دارد یا نه، كه كاري اشــتباه بود. اما اكنون 
هر كد رشــته باید حتما هيأت علمي داشته باشد. 
حال دليل اینکه چرا دانشگاه نمي رود هيأت علمي 
جذب كند تا بتواند در آن رشته خاص پذیرش داشته 
باشــد به دليل محدودیت در پذیرش هيأت علمي 

اســت. در واقع تعداد هيأت علمي اي كه هر ســاله 
مي توانند جذب آموزش عالي شوند محدود است و 
این تعداد محدود بين دانشگاه ها تقسيم مي شود و 
قطعا به هر دانشگاه عددي محدود براي جذب هيأت 
علمي مي رسد. این در حالي است كه نياز دانشگاه ها 
خيلي بيشــتر از این عدد است. درنتيجه دانشگاه ها 
اولویت شان را درنظر مي گيرند لذا جذب دانشجو را 
به همان سمت و سو مي برند. البته تمام تالش وزارت 
علوم این است كه عدد ظرفيت پذیرش هيأت علمي 
باالتر بــرود و ما از پذیرش ظرفيت باالتر اســتقبال 
مي كنيم اما تصميمات نهایي درخصوص ردیف هاي 
استخدامي در سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور 

انجام مي شود كه آن هم محدود است.

با توجه به ديجيتال شدن دنياي امروز 
و داغ بودن بازار آن، آيا دانشگاه ها به سمت ارائه 
رشته هاي جديد مثال ارائه رشته اي درخصوص 

رمزارزها رفته اند؟ 
ما تعداد زیادي رشــته جدید داریم كه هرســاله از 
ســوي دانشــگاه ها ارائه و تصویب مي شوند. جایي 
كه این رشته ها تعریف مي شــوند خود دانشگاه ها و 
گروه هاي آموزشــي هســتند. این مراكز با توجه به 
امکانات آموزشي و نيروي انســاني اي كه دارند یك 
رشــته جدید دایر مي كنند. البتــه در وزارت علوم 
هم كارگروه هاي تخصصي وجــود دارد كه بيش از 
۷00نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها هستند. لذا 
وقتي رشته جدیدي مثال در زمينه رمزارزها تعریف 
مي شود استادان برنامه هاي پيشنهادي را از چند نظر 
بررسي مي كنند؛ اینکه آیا این رشته ارزش گذراندن 
یك دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد یا دكتري را 
دارد و آیا به اندازه كافي در آن درس تعریف شــده 
است یا خير و مطالب چقدر مفيد است، بازار كار دارد 
یا خير. استادان بعد از جمع بندي، نتایج را به شوراي 
گسترش ارســال مي كنند و درصورت تأیيد نهایي 

رشته جدید مصوب مي شود.

حذفرشته،خواستدانشگاههاست
علی صدیق خاكی، معاون وزیر علوم: دانشگاه براي پذیرش دانشجو در یك رشته خاص باید به اندازه كافي هيأت علمي داشته باشد

خوابگاه ها در سال همچنان كرونايي
در سال جدید تحصيلي، دانشجویان دانشگاه هایي كه خوابگاه ندارند چقدر 

باید براي سکونت در محل تحصيل هزینه كنند؟
سبا ثروتی
روزنامه نگار

زندگي خوابگاهي دانشجويان مانند ديگر ابعاد زندگي با آغاز همه گيري كرونا زير و رو شد. از سال گذشته و با آغاز 
سال تحصيلي، با وجود اينكه بيشتر كالس هاي دانشگاهي به صورت مجازي و آنالين برگزار شدند، اما همچنان 
بعضي از دانشجويان به واســطه وضعيت تحصيلي خود مجبور به حضور در شهر محل تحصيل شان بودند. اين 
وضعيت در شرايطي اتفاق افتاد كه بسياري از خوابگاه هاي دانشجويي تعطيل شدند و بسياري ديگر با رعايت شديد پروتكل ها و كاهش 
ظرفيت به كار خود ادامه دادند. وزارت علوم هم اعالم كرد مشخصا پذيرش خوابگاه ها متفاوت از گذشته خواهد بود و دانشگاه ها هم قرار 
را بر پذيرش حداكثر 4۰درصدي از ظرفيت اصلي خوابگاه هاي دانشجويي گذاشتند؛ آن هم به شرط رعايت پروتكل ها، جلوگيري از حضور 
همزمان دانشجوها در خوابگاه، ضدعفوني كردن مداوم فضاهاي عمومي، پايش عالئم سالمت دانشجويان و اختصاص فضاي مجزا به افراد 
داراي عالمت. اين شــرايط اما مختص خوابگاه هاي دولتي بود و خوابگاه هاي خصوصي با ايجاد كمي تغيير در شرايط پذيرش و رعايت 

پروتكل ها، همچنان به فعاليت خود ادامه دادند.
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این شماره

براي هر جلسه كالس خصوصي حداقل 150هزار 
تومان به یك معلم زبان پرداخت مي شود و 

درصورتي كه فرد در آموزش و پرورش مشغول به 
فعاليت باشد، این حقوق بسته به مدرك تحصيلي 
و سابقه متفاوت است و اگر بخواهيم شرایط بسيار 

خوبي را براي یك مدرس زبان در مدرسه یعني 
30سال سابقه و داراي مدرك كارشناسي ارشد 
را مثال بزنيم باید بگویيم كه این فرد نزدیك به 

7ميليون تومان دریافت مي كند

افزايش ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي كنكور 1400سراســري باوجود موافقت ها و 
مخالفت هاي بسيار اتفاق افتاد. افزايش تقاضا براي رشته هاي پزشكي و شاخه هاي مرتبط 
به آن در كنار كاهش تقاضا براي ديگر رشته هاي دانشگاهي باعث شد ظرفيت پذيرش چند رشته پرطرفدار از رشته هاي گروه 
پزشكي ازجمله پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشــور افزايش پيدا كند. به اين ترتيب 
داوطلبان بيشتري فرصت تحصيل در اين رشته ها را در اختيار خواهند داشت، آن هم در جامعه اي كه عالقه وافر خانواده هاي 
آن به پزشك شدن فرزندانشان بر كسي پوشيده نيست. همزمان با كاهش ظرفيت چندين رشته مختلف، در حدود 14درصد از 
ظرفيت 59هزار و 336نفري پذيرش گروه علوم تجربي به سه رشته  پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي اختصاص يافته است 
كه سهم هر دانشگاه از اين افزايش پذيرش متفاوت است. اما بيشترين ميزان افزايش ظرفيت در اين رشته ها در دو دانشگاه 

علوم پزشكي كاشان و ايالم رخ داده است و باالترين ظرفيت پذيرش هم به دانشگاه علوم پزشكي تهران با 240نفر تعلق دارد.

آمار تحصيل در علوم پزشكي در ايران
روند افزایشــي ظرفيــت پذیرش دانشــجو در 
رشــته هاي علوم پزشکي چند ســالي است كه 
در آمارهاي رشته هاي پزشــکي كشور مشاهده 
مي شــود. در ســال 98معاونت وزارت بهداشت 
از افزایش 40درصدي ورودي رشــته پزشکي، 
30درصدي رشته دندانپزشــکي و 29درصدي 
رشته داروسازي خبر داده بود. همچنين ظرفيت 
پذیرش دانشــجو در رشــته پزشــکي در سال 
99حدود 5هزار و 861نفر، دندانپزشــکي هزار و 
373نفر و داروسازي هزار و 158نفر بوده است كه 
این آمار در سال1400 در رشته پزشکي به حدود 
6هزار و 858نفر، در رشته دندانپزشکي به هزار و 
518نفر و در رشته داروسازي به هزار و 327نفر 

رسيده است. 
در مجمــوع ظرفيت اصلي سه رشــته پرطرفدار 
در ســال1400 به 9هزار و 748نفر رســيده كه 
به نسبت ظرفيت سال گذشــته افزایشي هزار و 
329نفري داشته اســت. به گفته معاونت وزارت 
بهداشت در سال98 آمار دانشــجویان مشغول 
به تحصيــل در مقاطــع مختلف و رشــته هاي 
متنوع علوم پزشکي در كشــور حدود 200هزار 
نفر بوده است. در همين ســال قائم مقاوم معاون 
آموزشي وزارت بهداشــت اعالم كرده بود كه تا 
سال1405جمعيت پزشکان كشــور به بيش از 
200هزار نفر و جمعيت دندانپزشکان به 44هزار 
نفر خواهد رســيد. با این همه رئيس ســازمان 
نظام پزشکي كشــور در ســال 98جمعيت كل 
پزشکان عمومي و متخصص كشور را 139هزار 
نفر و نســبت پزشــك به جمعيت در جامعه را 

1.74به ازاي هر هزار نفر اعالم كرده بود.
آمار دانشــجویان در حال تحصيل رشــته هاي 
پزشــکي براساس اظهارات ســال98 رئيس كل 

سازمان نظام پزشکي كشــور، از بيش از 22هزار 
نفر در ســال 88به بيش از 48هزار نفر در سال 
97رسيده است. تعداد دانشجویان رشته پزشکي 
در این بازه زماني رشدي 120درصدي داشته و 
به 12هزار و 704نفر رسيده است كه با توجه به 
افزایش ظرفيت پذیرش طي سال هاي بعدي، این 
رقم اكنون چندین هزار نفر افزایش داشته است. 
تا سال97 مجموع دانشــجویان پزشکي سراسر 
كشــور 55هزار نفر، دانشــجویان دندانپزشکي 
14هزار و 500نفر و داروسازي 11هزار نفر بوده 
اســت. درصورتي كه تمامي ظرفيــت پذیرش 
درنظرگرفته شــده بــراي این رشــته ها جذب 
دانشگاه ها شــده باشند، با احتســاب آمارهاي 
ظرفيت منتشرشده در سال هاي 98، 99و 1400 
در حال حاضر جمعيت دانشــجویان رشته هاي 
پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي كشور از سال 
97 تا به امــروز در مجموع بيــش از 26هزار نفر 

افزایش داشته است.

بازار كار و درآمد رشته هاي پزشكي
باالبودن تقاضا براي تحصيل در سه رشته پزشکي، 
دندانپزشکي و داروسازي چندین دليل اجتماعي 
و اقتصادي دارد. از گذشته تا به امروز خانواده هاي 
ایراني براي مشاغل مرتبط با پزشکي سطح و  شأن 
اجتماعي باالیي قائل شــده اند و همين موضوع 
باعث شده تا همواره فرزندان خود را با تشویق یا 
با اجبار به سمت تحصيل در رشته هاي پزشکي 
هدایت كنند. اما شــاید فراتر از ســطح و  شأن 
اجتماعي، باالبودن درآمــد فارغ التحصيالن در 
این رشــته ها و همزمان باالبودن نرخ اشتغال در 
رشته هاي گروه پزشکي است. براساس داده هاي 
گزارش »بررسي عوامل مؤثر بر سنجش و پذیرش 
دانشــجو در ایران« مركز پژوهش هاي مجلس 

شوراي اسالمي كه در ســال 1399منتشر شده 
اســت، آخرین آمار رســمي از وضعيت اشتغال 
دانش آموختگان پزشــکي به سال92-93 تعلق 
دارد و نشان مي دهد نرخ بيکاري فارغ التحصيالن 
این رشته به نســبت دیگر رشته هاي دانشگاهي 
از كمتریــن ميزان برخوردار اســت. براســاس 
این گــزارش نــرخ بيــکاري فارغ التحصيالن 
رشــته هاي پزشــکي 27/73درصد اســت. به 
بياني دیگر كمتــر از 30درصد از دانشــجویان 
پزشکي پس از فارغ التحصيلي به دالیل مختلف 
با بيکاري مواجه شــده و مابقي آنها جذب بازار 
كار مي شوند. این در حالي است كه نرخ بيکاري 
دیگر رشــته ها به ترتيب 55/31براي رشته هاي 
هنر، 51/57براي رشــته هاي كشاورزي )شامل 
دامپزشکي(، 48/93درصد براي رشته هاي فني 
و مهندسي، 48/85درصد براي رشته هاي علوم 
پایه و 45/69درصد براي رشته هاي علوم انساني 

اعالم شده است.
در ادامــه همين گــزارش براســاس داده هاي 
غيررســمي ميانگيــن درآمد یك پزشــك در 
بيمارســتان هاي خصوصي 60ميليــون تومان 
برآورد شده و متوســط درآمد پزشکان شاغل در 
بيمارســتان هاي دولتي در ســال 98 بين 14تا 
95ميليون تخمين زده شــده است. درحالي كه 
پایه حقوق یك نيــروي كار با مــدرك دكتري 
تخصصي با سابقه بيمه در ســازمان هاي دولتي 
در سال99 براي 150ســاعت كار ماهانه حدود 
4ميليون و 500هزار تومان برآورد شده است. در 
این گزارش اطالعات تفکيك شده اي از ميانگين 
درآمد داروسازان یا دندانپزشکان وجود ندارد. با 
این همه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به 
این حقيقت اشاره شده است كه شکاف درآمدي 
آشــکار و غيرقابل انکاري كه رشته هاي پزشکي، 

دندانپزشکي، داروســازي و فيزیوتراپي با سایر 
رشته هاي دانشــگاهي دارند یکي از اصلي ترین 
عوامل گرایش بيش از اندازه داوطلبان به تحصيل 
در این رشته هاســت. همچنين براساس گزارش 
حقوق و دستمزد سال99 شركت جاب ویژن كه 
داده هاي آن براساس نظرسنجي از 41هزار نفر در 
60گروه شغلي مختلف به دست آمده است، درآمد 
ماهانه 95درصد شاغالن در رشته داروسازي در 
تهران در سطح كارشــناس تا 9ميليون تومان و 
كمتر، در سطح كارشناس ارشــد تا 11ميليون 
تومان و كمتر و در ســطح مدیر تــا 16ميليون 
تومان و كمتر حقوق دریافت مي كنند. 5درصد 
باقيمانــده حقوقي باالتر از ایــن مبالغ دارند. در 
شهرهاي بزرگ این رقم به 6/5ميليون تومان براي 
كارشناس و 9/ 14ميليون تومان براي كارشناس 
ارشد و مدیر مي رســد. در این گزارش اطالعاتي 
درباره متوســط درآمد دندانپزشکان و پزشکان 

وجود ندارد. 
با این همــه از آنجا كه حرفه دندانپزشــکي در 
ســال هاي اخير با ارائه خدمــات خاص مرتبط 
با زیبایي پيوند خورده اســت، باالبودن درآمد 
دندانپزشــکان و كلينيك هاي دندانپزشــکي 
به واسطه افزوده شــدن این خدمات به خدمات 
درماني بر كســي پوشيده نيســت. با این همه 
باالبودن درآمــد درصدي از دندانپزشــکان به 
معني آن نيســت كه تمامــي فارغ التحصيالن 
دندانپزشکي درآمدهاي باال دارند. بسياري از آنها 
چه در تهران و چه در شهرهاي بزرگ و كوچك 
دیگر، به دليل باال بودن هزینه هــاي راه اندازي 
مطب مجبور هستند سال ها و شاید براي هميشه 
در كلينيك هاي دندانپزشــکي مشغول به كار 
شــوند و نتوانند به صورت مستقل فعاليت خود 

را آغاز كنند.

علم با ثروت بهتر است
بررسي بازار كار سه رشته پرطرفدار پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

رشتهباستانشناسی
اين رشته هم در مقطع كارشناسی و كارشناسي ارشد و هم در 

مقطع دكتري تخصصي در ايران تدريس مي شود.
 براساس اطالعاتي كه روح اهلل شــيرازي، رئيس سابق پژوهشکده 
باستان شناسي در گفت وگو با روزنامه همشهري مطرح كرد، باید گفت 
كه فارغ التحصيالن رشته باستان شناسي مي توانند در مراكز ميراث 
فرهنگي و گردشگري دولتي فعاليت كنند و فارغ التحصيالن مقاطع 
عالي نيز مي توانند عضو هيأت علمي دانشگاه ها شوند، همچنين در 
بازار كار خصوصي مي توانند دســت به ایجاد بنگاه هاي گردشگري 
بزنند یا اینکه با این بنگاه ها همکاری كنند. برخي از فارغ التحصيالن 
مي توانند به عنوان كارشناس رسمي در محاكم قضایي حاضر شوند و 

دست به ارزیابي و كارشناسي اشيای فرهنگي و باستاني بزنند.
 یك كارشناس باستان شناسي كه در بخش دولتي فعال است مانند 
سایر كارشناسان كه تازه كار هستند، مبلغي بيشتر از 4ميليون دریافت 
نمي كند. كارشناس رسمي نيز براساس تعرفه هاي دادگستري مبلغي 

را دریافت مي كند.
 رشته باستان شناسي براساس اطالعات درج شده در دفترچه انتخاب 
رشته گروه آزمایشي هنر در سال1400 با تغييراتي در پذیرش روزانه 
و با آزمون همراه شد. دانشگاه محقق اردبيلي در سال99، 40 دانشجو 
در این رشته پذیرفته بود اما در سال1400 این رشته را حذف كرد. 
برخي دانشگاه هاي نيز با كاهش ظرفيت روبه رو شدند. دانشگاه زابل 
از ظرفيت 40نفر در سال99 به 30نفر در سال1400 رسيد و دانشگاه 
شيراز هم در سال جاري 12دانشجو براي رشته باستان شناسي درنظر 
گرفت و درحالي كه در ســال گذشته 15دانشجو باستان شناسي به 
این دانشگاه رفتند.دانشگاه كاشان ظرفيت خود را یك نفر افزایش 
داد و این دانشگاه در سال99، 13نفر و در سال جاري 14نفر دانشجو 

را پذیرفت.

صنايعدستی
در اين رشــته دانشــجويان  طــي  4ســال در مورد  

انواع  صنايع دستي مطالعه و پژوهش می كنند.
  فارغ التحصيالن  این  رشــته  مي توانند در سازمان هایي  مثل 
 سازمان  ميراث فرهنگي ، سازمان  صنایع دستي  ایران ، اداره  كل  
صنایع دستي  در وزارت  جهادكشــاورزي ، سازمان  ایرانگردي  و 
جهانگردي ، اداره  كل موزه ها و وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي  به 
 كارهاي  پژوهشي ، تحقيقاتي  یا كارشناسي  بپردازند. همچنين 

 مي توانند با دایر كردن كارگاه خصوصي كسب درآمد كنند.
  در ســال1400 پذیرش دانشــجویان این رشــته با كاهش 
ظرفيت روبه رو شد. براســاس اطالعات درج شده در دفترچه 
گروه آزمایشــي هنر و مقایسه آن با سال گذشــته در رابطه با 
پذیرش هاي روزانه و با آزمون باید گفت كه دانشــگاه كاشان با 
كاهش یك نفر از ظرفيت پذیرش، امســال 29دانشجو در این 
رشته پذیرفت. دانشــگاه بيرجند از ظرفيت 45نفر سال 99به 
25نفر در ســال جاري رسيد و همچنين دانشــگاه سمنان كه 
در سال 99، 35دانشــجو را در این رشته پذیرفت، امسال تنها 
15نفر در رشته صنایع دستی ظرفيت داشــت. دانشگاه هاي 
شيراز، كردســتان، مازندران و هرمزگان نيز هر كدام به ترتيب 
با كاهش ظرفيت 4، 20، 5و 15نفري نسبت به سال 99همراه 
شدند و به عبارت دیگر در سال 1400، ظرفيت دانشگاه شيراز 
16نفر، دانشگاه كردستان 30نفر، مازندران 15نفر، هرمزگان 

25نفر است.
در این ميان دانشــگاه هنر اصفهان كه با افزایش ظرفيت 3نفر 
نسبت به سال گذشته، امکان تحصيل براي 28دانشجوي رشته 

صنایع دستی را مهيا كرد.

ليال شريف
روزنامه نگار

ظرفيت پذيرش دانشــگاه ها تحت تأثير عوامل مختلفي همچون امكانات دانشگاه و درخواست براي پذيرش تغيير مي كند و در 
سال جاري نيز پس از انتشار اطالعات دفترچه انتخاب رشته كنكور، شاهد تغيير در ظرفيت ها بوديم؛ تغييري كه در برخي از رشته ها 
حكم به حذف يا كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو داده است. رشته  باستان شناسي در كنار رشته هايي همچون صنايع دستي، آموزش 
زبان انگليسي، زبان و ادبيات عرب و... با تغيير وضعيت پذيرش دانشجو روبه رو شده اند. در گزارش پيش رو تالش شده است تا وضعيت پذيرش سال جاري برخي رشته ها 

با سال گذشته مقايسه و همچنين بنابر اطالعات موجود ميانگين درآمد برخي از موقعيت هاي كاري فارغ التحصيالن اين رشته ها بيان شود.

براساس طرح پایش 99 دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم
 ميزان اشتغال به تحصيل رشته آموزش زبان انگليسي و شيمي

 در دوره كارشناسي، كمتر از 50درصد است 

حذفبهحكمبازاركار

زبانوادبياتفارسی
آشنا شدن با متون نظم و نثر زبان فارسي و يادگيري مهارت هاي 
الزم براي تدريس متون فارســي بخش از اطالعاتي است كه 

دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي كسب مي كنند.
  تدریس در مدارس، تدریس در دانشگاه، ویراستاري و حوزه 
نشر، انتشارات و چاپ، كارشناس فرهنگي در سازمان هاي دولتي 

بخشي از موقعيت هاي شغلي فارغ التحصيل این رشته است.
  اگر فارغ التحصيل این رشــته به تدریس در مدرسه بپردازد 
حداقل 3ميليون و 500هزار تومان درآمــد دارد و اگر جایگاه 
هيأت علمي دانشگاه به دســت بياورد، مي توان حداقل حقوق 

12ميليون را درنظر گرفت.
  نزدیك به 50 دانشگاه كشور رشــته زبان و ادبيات فارسي را 
تدریس مي كنند و براساس گزارشي كه چندي پيش در روزنامه 
همشهري منتشر شــد:»در كنکور 1400حدود 60 درصد از 
دانشگاه هایي كه دوره روزانه با آزمون رشته زبان و ادبيات فارسي 
را در مقطع ليسانس ارائه مي كنند، ظرفيت پذیرش خود در این 
رشته را نسبت به سال گذشته تا 30 درصد كاهش داده اند؛ به 
همين ميزان از مجموع ظرفيت دوره روزانه رشته زبان و ادبيات 

عربي هم كم شده است.«

آموزشزبانانگليسی
رشته هاي زبان انگليسي در دانشــگاه، به 3 گرايش مترجمي، آموزش و 
ادبيات زبان انگليسي تقسيم مي شوند. دانشجويان گرايش آموزش زبان 
انگليسي، درس هايي همچون روش هاي آموزش، زبانشناسي، روانشناسي 

و مسائل آموزش زبان را مي گذرانند.
 تدریس، مترجمي، آموزش زبان انگليســي ازجمله مشــاغلي است كه یك 
فارغ التحصيل این رشــته مي تواند داشته باشــد. فارغ التحصيالن این رشته با 
شركت در آزمون استخدامي آموزش و پرورش مي توانند به تدریس در مدرسه 

مشغول شوند.
 براساس طرح پایش 99 دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، ميزان اشتغال به 
تحصيل رشته آموزش زبان انگليسي در دوره كارشناسي 43.96درصد است و 
این رقم در دوره كارشناسي ارشد و دكتري سير نزولي به خود مي گيرد و به ترتيب 

ميزان 61.55درصد و 60درصد را ثبت مي كند.
 براي هر جلســه كالس خصوصي حداقل 150هزار تومــان به یك معلم زبان 
پرداخت مي شــود و درصورتي كه فرد در آموزش و پرورش مشغول به فعاليت 
باشد، این حقوق بسته به مدرك تحصيلي و سابقه متفاوت است و اگر بخواهيم 
شرایط بســيار خوبي را براي یك مدرس زبان در مدرسه یعني 30سال سابقه و 
داراي مدرك كارشناسي ارشد را مثال بزنيم باید بگویيم كه این فرد نزدیك به 

7ميليون تومان دریافت مي كند.
اگر بخواهيم براســاس گزارش جاب ویژن از ميانگين درآمد تدریس در شهر 
تهران صحبت كنيم باید ميانگين 3ميليون و 800هزار تومان را درنظر بگيریم. 
جاب ویژن در سال99 دست به نظرســنجي زد و بيش از 41 هزار نفر، در 60 
گروه شغلي و از 70 شـهر مختلف كشـــور در این پژوهش شـركت كردند و 
به این ترتيب حداقل، حداكثر و ميانگين درآمد برخي از دســته هاي شغلي 

به دست آمد.

زبانوادبياتعربی
 دانشجويان اين رشــته درس هايي همچون تاريخ  ادبيات  عرب ، 
متون  مختلف  نظم  و نثر ادوار مختلف ، فن  ترجمه  از عربي  به فارسي 
 و برعكس ، علوم بالغي  و عروض  و قافيه در زبان  و ادبيات  عرب  را ياد 

مي گيرند.
  تدریس در مدارس، تدریس در دانشــگاه، تدریس در مؤسسات و مراكز 
خصوصي، مترجمي، مترجم  رسمي  دادگستري  و تاسيس دارالترجمه، تور 
ليدر ازجمله موقعيت هاي شغلي ای هســتند كه فارغ التحصيل این رشته 

مي تواند به سراغ آنها برود.
  براساس اطالعات جاب ویژن باید گفت كه یك مترجم زبان در شهر تهران 
و در سال99 به طور ميانگين 3ميليون و 300 هزار تومان درآمد داشت و در 
شــهرهاي بزرگ این رقم به 2ميليون و 500 و در شهرهاي كوچك نيز به 

2ميليون و 300هزار تومان رسيده بود.

رشتهشيمی
 رشته شيمي محض همانند رشــته هاي فيزيك، زيست و رياضي در 

دسته رشته هاي علوم پايه اي قرار مي گيرد.
  براساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش 

عالي در سال تحصيلي 97-96 تعداد دانشجویان 
كل كشور 3 ميليون و 616هزار نفر بوده است كه از 
این تعداد 6درصد به گروه علوم پایه اختصاص دارد 

كه نشان مي دهد ميزان دانشــجویان این گروه باز هم كاهش 
یافته است. همچنين براســاس این آمار نسبت اعضاي هيأت 
علمي گروه علوم پایه در ســال تحصيلي 97-96 به ميزان 

14.5درصد كل اعضاي هيأت علمي كشور است.
  براساس طرح پایش 99 دفتر ارتباط 

با صنعــت وزارت علوم، در مقطع 
كارشناسي درصد اشتغال براي 

دانــش آموختــگان رشــته 
شيمي 47.60درصد و در 
مقطع كارشناسي ارشد و 

دكتــري به ترتيب 57.12و 
69.97بوده است.

رشتهجغرافيا
 اين رشته در مقطع كارشناسي داراي 5شاخه جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني، شاخه كارتوگرافي، شاخه جغرافيا و برنامه ريزي شهري و شاخه جغرافياي 

سياسي-نظامي است.
  فارغ التحصيالن این رشته مي توانند در سازمان هواشناسي، سازمان زمين شناسي، سازمان نقشه برداري كشور، سازمان برنامه و بودجه، بنياد مسکن، سازمان محيط زیست، 

وزارت نيرو و شهرداري ها و مراكز نظامي، تدریس در مدارس و دانشگاه ها، برنامه ریزي توریسم و تورليدر فعاليت كنند.
  براساس گزارش ارائه شده از سوي سازمان سنجش در سال97 باید گفت: »در سال96 ظرفيت دانشجویي رشته جغرافيا 17هزار و 575 نفربوده كه فقط 3 هزارو 558 نفر 

پذیرش شدند یعني رقابتي براي پذیرش دانشجوي جغرافيا وجود ندارد.«



هدا عربشاهي
روزنامه نگار

منسوخنه،رشتهها
ازحالتیبهحالتديگربدلمیشوند

چرايي و چگونگي منسوخ شدن رشته ها
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ليستي كه با عنوان 
»ليســت كامل رشــته ها« منتشــر مي كند، وضعيت 
رشــته ها را نيز قيد كــرده و در جدولي بــه مصوبه و 
تاريخ مصوبه درباره آن رشته خاص پرداخته است.  در اين جدول ذيل بعضي گروه ها 
به كلمه »منسوخ« برمي خوريد. امري كه در سال گذشته توسط وزارت علوم رخ نداده 
است؛ يعني رشته اي توســط اين وزارتخانه منسوخ نشده. اما اين منسوخ شدن به چه 
معناست. ما در اين گزارش به سازوكار منسوخ شدن رشته ها در سال گذشته پرداخته 

و محمدرضا آهنچيان  در باره آن توضيحاتی به ما داده است.

منسوخشدنيكرشته
با اينكه در جدول ارائه شده، امسال وزارت علوم رشته اي را منسوخ نكرده، اما در گروه هاي 
مختلف، در سال هاي گذشته چنين اتفاقي رخ داده است. مثال كارشناسي ارشد جغرافيا 
و برنامه ريزي گردشگري با گرايش گردشگري روستايي زيرمجموعه علوم جغرافيايي يا 
كارشناسي پيوسته ادبيات داستاني زيرگروه زبان و ادبيات فارسي و... در سال هاي گذشته 
حذف شــده اند. آهنچيان در اين باره توضيح مي دهد: »صدها برنامه منسوخ شده وجود 
دارد. اما اين لزوما به معناي از بين رفتن آن رشته تحصيلي نيست، بلكه برنامه و رشته اي 
با نسخه جديد است كه بازنگري و بارگذاري شده است«. او درباره اينكه رشته اي به كلي 
منسوخ شــود هم مي گويد كه اين امكان وجود دارد، اما منوط به نظام عرضه و تقاضا در 
آموزش عالي است كه چه مقدار متقاضي دانشگاهي و مبتني بر نياز بازار وجود داشته باشد؛ 
»رشته هاي محدودي در طول زمان منسوخ شده اند. رشته هايي نيز به عنوان رشته هاي 
اصلي حذف شده اند، اما به تعبير برنامه ريزان از سپهر برنامه هاي آموزش عالي خارج نشده 
و از حالتي به حالت ديگر بدل شده اند. مثال از رشته تبديل به گرايش يا از گرايش تبديل 
 به زمينه شده اند يا چند رشته در همديگر ادغام شده اند و رشته جديدي ايجاد كرده اند. 
از سوي ديگر رشته هايي به علت نبود دانشــجو كه دليل آن نبود تقاضا در بازار كار بوده، 
محكوم به از بين رفتن شــده اند كه از اين دست رشــته ها در مقطع كارداني زياد است. 
درحالي كه در مقطع ارشد و دكتري تعداد برنامه هاي رشته ها روزبه روز در حال افزايش 

است.«

روندكاروزارتخانهدرحذف
براساس جدول ارائه شده رشته ها در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقابل بعضي رشته ها 
كلمه منسوخ و بعضي بازنگري و تدوين نوشته شده است. آهنچيان در توضيح اين جدول 
مي گويد كه بعضي رشته ها و برنامه ها در سالي منسوخ، بازبيني و بازنگري شده و دوباره فعال 
مي شوند؛ »اين موضوع بستگي به ماهيت آن رشته  دانشگاهي دارد. ولي قابل اعتماد بودن 
يك رشته براي تدريس در دانشگاه ها 3تا 5سال بيشتر نيست. مثال عمدتا رشته هاي مبتني 
بر فناوري و علم روز يا روانشناسي، مديريت و... در اين بازه  زماني بايد بازنگري شود، به اين 
دليل كه يافته هاي و متون جديد علمي ممكن است كه نقيض اطالعات برنامه  قبلي باشد. 
دليل ديگر آن است كه وقتي دانش آموختگان وارد بازار كار مي شوند، كارفرما گزارش هايي 
مستقيم و غيرمستقيم به ما مي رساند كه دانش آموخته  در ارتباط با نرم افزارها دانش كافي 
ندارد يا در ارتباط با جنبه هاي عملي كار از شجاعت الزم برخوردار نيست و مهارت الزم را 
كسب نكرده است. بنابراين الزم است برنامه براساس بازخوردهايي كه در يك دوره  دريافت 
مي شود بازنگري و گاه منسوخ شود و برنامه تازه اي جاي آن را بگيرد. برنامه ها ي منسوخ 
شده نيز از اين جهت روي سامانه نگهداري مي شوند كه هم تاريخ آموزش عالي كشور باشند 
و هم افرادي كه با آن برنامه تحصيل كرده اند، به آن دسترسي داشته باشند. به نوعي سابقه و 
تاريخچه كار است.« به گفته مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، بازنگري ها 
پروسه  تعريف شده اي دارد كه در آن دانشگاه هاي بزرگ برنامه ها را بازنگري مي كنند، در 
اختيار دفتر برنامه ريزي قرار مي دهند و در ادامه فرايند در كارگروه ها در كميســيون ها 
بررسي و سپس بارگذاري مي شود. فرايندي كامال تعريف شده و مشخص. بيش از 60كارگروه 
فعال در اين زمينه وجود دارد. او حتي به اين نكته اشــاره مي كند؛ مادامي كه در سطوح 
مختلف نياز به رشته و درسي حس شود، حذف نخواهد شد؛ »حتي اگر عالقه مندان به تعداد 

انگشتان دست هم باشد، اين افراد به عنوان بشر حق دارند كه از آموزش بهره مند شوند.«

منسوخكردنبرعهدهدانشگاهنيست
خردادماه امسال حســين حسيني، معاون آموزشي پيشين دانشــگاه تهران گفت كه 
رشته هاي كم متقاضي در اين دانشگاه منسوخ شــده اند. اين به معناي پذيرش نكردن 
دانشجو در آن رشته تحصيلي اســت. اما اين كار آيا بر عهده دانشگاه است؟ آهنچيان 
مي گويد: »اختياراتي كه به دانشگاه ها داده شده براي منسوخ كردن يك برنامه نيست. 
بلكه دانشگاه ها اختيار دارند كه اين برنامه ها را بازنگري كنند. بازنگري برنامه از دانشگاه 
براي وزارت علوم ارسال مي شود. اين وزارتخانه برنامه بازنگري شده را بررسي مي كند و 
در اختيار كارگروه تخصصي آن رشته و برنامه قرار مي دهد. پس از تأييد، برنامه بارگذاري 
خواهد شد. وقتي برنامه  جديد بارگذاري مي شود، برنامه  قديمي منسوخ خواهد شد. پس 
اين دانشگاه نيست كه برنامه را منسوخ مي كند، هيچ دانشگاهي در كشور چنين حقي 
ندارد«. اما در سال 1395 عالوه بر واگذاري اختياراتي به دانشگاه، طرح تجميع دوره هاي 
كارشناسي مطرح شد. مثال در رشته جغرافيا بود كه جغرافياي انساني، طبيعي، روستايي 
و... تحت عنوان يك رشته، يعني جغرافيا تجميع  شد. اين هم به گفته آهنچيان كار دانشگاه 
تهران و هيچ دانشگاه ديگري نبوده است؛ »ممكن است در سالي به دانشگاه تهران، براساس 
قدمت در علم جغرافيا ماموريت داده شود در چنين كاري همكاري كند. در اصل دانشگاه در 
بازنگري مأمور به انجام اين كار شود، نه اينكه مصوبه تعيين كند. البته الزم به ذكر است كه هر 
دانشگاهي اين اختيار را دارد كه در هر رشته اي دانشجو بپذيرد يا نپذيرد. برنامه و رشته ها 
به عنوان ثروت ملي شناخته مي شوند. به عبارتي برنامه هاي درسي ثروت ملي، چكيده و 
عصاره  دانش تخصصي استادان كشور است، بنابراين همه مصوبه ها زيرنظر وزارت علوم 

براي ديگر دانشگاه ها بارگذاري مي شود.«

دانشگاههايمادراز30به50رشدكرده
آهنچيان همچنين اين گفته را رد مي كند كه تفويض اختيار بازنگري رشته هاي آموزش عالي 
و راه اندازي رشته هاي متناسب با نياز جامعه مجددا از سوي وزارت علوم به دانشگاه هاي 
سطح 1و 2كشور كه جمعا تعداد 30دانشگاه است، داده شده. او مي گويد: »در مراكز استان 
معموال يك دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر شناخته مي شود. اما بعضي استان ها بيش از يك 
دانشگاه مهم را در خود جاي داده اند. بنابراين در شهر تهران ممكن است 5دانشگاه بزرگ 
بين المللي وجود داشته باشد. پس لزوما انتخاب دانشگاه براساس مراكز استان نيست. 
اين دانشگاه ها در سال1398 به 50 دانشگاه افزايش پيدا كرد كه همه دانشگاه هاي مراكز 
استان را هم شامل مي شود. اين دانشگاه ها اختيار بازنگري و ترميم برنامه هاي درسي را 
دارند. اما دانشگاهي حق منسوخ  كردن برنامه اي را ندارد. حتي اگر برنامه اي را تدوين كند، 
خود مستقال نيز حق اجراي آن را ندارد. در تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي، دانشگاه ها 
مي توانند گام نخست را بردارند، زيرا وقتي برنامه اي در دانشگاه بازنگري شد بايد براي 
بررســي مجدد و تأييد و تصويب در اختيار وزارت علوم قرار بگيرد. همه اين 50دانشگاه 
مي توانند در بازنگري ها پيشگام باشند، اما هم اكنون دانشگاه تهران بيشترين همكاري را 
دارد. مثال اين دانشگاه از 1396 تا 1400، 114 برنامه را بازنگري كرده است. درحالي كه در اين 
جدول دانشگاه دوم 15برنامه را بازنگري كرده و حدود 20دانشگاه اصال هيچ اقدامي انجام 
نداده اند. بنابراين اينكه به دانشگاه اختيار داده شده لزوما به اين معني كه دانشگاه بايد 

حتما نقش آفريني كند نيست«.
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سنجش فاصله ها تا هاروارد
دانشگاه هاي ایران در آخرین رتبه بندي هاي جهاني دانشگاه ها در 

چه جایگاهي قرار دارند؟
رتبه بندي دانشگاه ها در سطح بين المللي 
يكي از مالك هاي الزم براي سنجش كيفيت 
تحصيلي دانشجوياني است كه از اين مراكز 
آموزش عالي دانش آموخته مي شوند. از اين رو، از اوايل قرن 21سازمان هايي وظيفه 
رده بندي برترين دانشگاه هاي جهان را به عهده گرفته اند. بسياري از دانشگاه هاي 
ايران از حدود يك  دهه قبل جايگاه خاصي در شــمار برترين دانشگاه هاي اين 

فهرست ها يافته اند و همه ساله موفق شده اند رتبه خودشان را ارتقا دهند.

رتبه بندي آكادميك دانشگاه هاي جهان، رتبه بندي برترین دانشگاه هاي جهان از نگاه 
تایمز و رتبه بندي دانشگاهي كيو.اس؛ سه رده بندي معروف و شناخته شده اي هستند 
كه در قرن حاضر وظيفه شناســایي و معرفي برترین دانشگاه هاي جهان را به عهده 
دارند. امسال رتبه بندي آكادميك فهرست خودش را باعنوان رتبه بندي سال2021 
منتشر كرده است درحالي كه رتبه بندي تایمز و رتبه بندي كيو .اس اسامي برترین 

دانشگاه هاي جهان را باعنوان رتبه بندي سال2022 اعالم كرده اند.

رتبه بندي آكادميك دانشگاه هاي جهان 
این رتبه بندي كــه معموال باعنوان رتبه بندي شــانگهاي شــناخته مي شــود از 
قدیمي ترین رتبه  بندي هاي جهاني مؤسسات و مراكز آموزش عالي جهان است كه 
از سال 2003تاكنون این رده بندي را انجام مي دهد. در هفته هاي اخير نتایج سال 
2021این رده بندي منتشر شده است كه امسال با بررسي دوهزار مؤسسه آكادميك، 
هزار دانشگاه برتر را انتخاب كرده است. دانشگاه هاروارد امسال براي نوزدهمين سال 

پياپي در رتبه نخست این رده بندي جاي گرفته است.
سهم ایران از رتبه بندي شانگهاي، 11دانشگاه برتر اســت كه در راس آنها دانشگاه 

تهران با كسب رتبه یك كشوري در سكوي 301تا 400 این فهرست ایستاده است.
دانشگاه صنعتي شریف با كسب رتبه 2تا 4كشوري، در سطح جهاني در كنار دانشگاه 
تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشكي تهران در ســكوي 501تا 600قرار گرفته و 
پنجمين دانشگاه ایراني حاضر در این فهرســت جهاني، دانشگاه صنعتي اميركبير 
است كه با كســب رتبه پنجم كشــوري در جایگاه 601 تا 700 قرار دارد. دانشگاه  
علوم  پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه شيراز، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشگاه تبریز، 
دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشكي ایران از دیگر اسامي ایراني رتبه بندي 

آكادميك دانشگاه هاي جهان هستند.

رتبه بندي برترين دانشگاه هاي جهان از نگاه تايمز
رتبه بندي برترین دانشگاه هاي جهان براي سال2022 به تازگي ازسوي مجله تایمز 
منتشر شده است. این رتبه بندي، امسال هزار و662 دانشگاه را از 99 كشور و سرزمين 
انتخاب كرده است و در آن، نام 59 دانشگاه ایراني به چشم مي خورد. فهرست برترین 
دانشگاه هاي جهان از سال2010 تاكنون براساس 13شاخص عملكرد، دانشگاه ها را 
در چهار مقوله آموزش، پژوهش، انتقال دانش و چشم انداز بين المللي با دقت باالیي 

اندازه گيري مي كند.
مجله تایمز براي رسيدن به فهرست رده بندي سال2022 بيش  از 108ميليون استناد 
را در بيش از 14.4ميليون نشریه علمي پژوهشي و پاسخ هاي نظرسنجي حدود 22هزار 
پژوهشگر را در ســطح جهان مورد ارزیابي قرار داده و همچنين درمجموع، بيش از 
430هزار امتياز را از بيش  از 2هزار و100 مؤسسه اي كه داده هاي برپایه شاخص ها 
را ارسال كرده اند جمع آوري كرده و براي ششمين سال پياپي رتبه نخست بهترین 

دانشگاه جهان را به دانشگاه آكسفورد انگلستان اعطا كرده است.
از سال 2012تا 2014فقط یك دانشگاه ایراني در این رده بندي حضور داشت. سال 
2015نام دانشگاه صنعتي شریف و دانشگاه صنعتي اميركبير در این فهرست به چشم 
 خورد و یك سال بعد تعداد دانشگاه هاي ایراني حاضر در این رتبه بندي به 8رسيد و 
به ترتيب 40دانشگاه در سال2017 و 47دانشگاه در سال هاي2020 و 2021 از ایران 

وارد رتبه بندي تایمز شدند.
در رده بندي سال2022 بهترین  دانشگاه هاي جهان 12دانشگاه ایراني دیگر به این 
فهرست افزوده شدند و شمار دانشگاه هاي ایران را از بين بيش  از هزارو600دانشگاه 

به 59رساندند.
امسال دانشگاه هاي 24كشور اســالمي در این رده بندي شــركت دارند كه از بين 
كشورهاي اسالمي ایران با 59 دانشــگاه و پس از آن، تركيه با 54 دانشگاه بيشترین 

تعداد دانشگاه برتر حاضر در فهرست را به خود اختصاص داد ه اند.
از دانشگاه هاي ایران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با 5هزار و745 دانشجو و نسبت 
دانشجویان دختر به دانشجویان پسر 36 بر 64و كســب رتبه 351تا 400توانست 

به عنوان برترین دانشگاه ایراني حاضر در این رده بندي شناخته شود.
دانشگاه علوم  پزشكي كردستان و دانشگاه علوم پزشكي مازندران هم با كسب رتبه 
351تا 400به ترتيب با 2هزارو958دانشجو و 8هزارو734دانشجو و همچنين نسبت 

زن به مرد 51بر 49و 58به 42در كنار دانشگاه نوشيرواني بابل قرار گرفتند.
دانشگاه صنعتي شریف با 8هزار و 253دانشجو و نسبت زن به مرد 25بر 75 توانست 
رتبه 401 تا 500 را از آن خود كند. دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه علوم پزشكي 
ایران، دانشگاه آزاد اســالمي واحد نجف آباد و دانشگاه محقق اردبيلي در رده 501تا 

600ایستادند.
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، دانشگاه 
علم و صنعت ایران، دانشگاه كاشان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كاشان، 
دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشگاه كردستان، دانشــگاه علوم پزشكي مشهد، 
دانشگاه صنعتي سهند، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه صنعتي شيراز، 
دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشــكي تبریز و دانشگاه علوم پزشكي تهران ازجمله 
مؤسسات آموزش عالي ایراني هستند كه در این فهرست رتبه  601 تا 800 را از آن 

خود كردند.

رتبه بندي دانشگاهي كيو.اس
رتبه بندي دانشگاهي ساالنه كيو. اس ویژه سال2022 هم مدتي قبل منتشر شد. در 
این رده بندي، هزارو300 دانشگاه برپایه 6معيار اصلي شهرت آكادميك، استنادها 
برپایه دانشكده ها، شهرت كارمندان، نسبت دانشجویان هر دانشكده، نسبت اعتبار 
بين المللي دانشكده و نسبت دانشجویان بين المللي، برترین دانشگاه هاي جهان را 
معرفي كرد. از بين دانشگاه هایي كه در فهرست كيو. اس وارد شدند، نام 6دانشگاه از 

ایران به چشم مي خورد.
دانشگاه صنعتي شریف با كسب 29.3 امتياز رتبه 381 را به دست آورد. این دانشگاه 
در ســال2012 براي اولين بار وارد این فهرست شد و در ســكوي 601 ایستاد و در 
سال2016 به رتبه 471تا480رسيد. سال2021 در رتبه 409 ایستاد و در رتبه بندي 

سال 2022 بهترین رتبه طي یك دهه اخير را به دست آورد.
دانشگاه صنعتي اميركبير هم دومين دانشگاه ایراني است كه با كسب 25.3 امتياز 
و قرارگرفتن در رتبه 465در فهرســت رتبه بندي كيو.اس وارد شــده  اســت. این 
دانشگاه نخستين بار در سال2017 به این فهرست راه یافت و در جایگاه 501 تا 550 
ایستاد. سال2021 رتبه این دانشگاه 477 شــد و امسال با 12پله صعود در سكوي 

چهارصدوشصت وپنجم قرار گرفت.
دانشگاه تهران با رتبه 521 تا 530، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 541 تا 550، 
دانشگاه شيراز با رتبه 751 تا 800 و دانشگاه شهيدبهشتي با رتبه 1001تا 1200 از 

دیگر دانشگاه هاي ایراني حاضر در فهرست كيو .اس سال2022 هستند.

برگ آخر

رشته های جديد برای
 عقب نماندن از رقابت جهانی  
محمدرضا آهنچيان، مدیركل دفتر برنامه ریزي آموزش عالي وزارت علوم
 در گفت وگو با همشهري  از چرایي تاسيس رشته هاي جدید دانشگاهي

 اسامي و كاربرد رشته ها و منسوخ شدن آنها مي گوید 

دفتر برنامه ريزي آموزش عالي كشور اعالم كرده كه در پي اعمال تغييرات اساسي 
در بيش از 100رشته تحصيلي دانشگاهي در گروه ها و مقاطع مختلف، تاسيس بيش 
از 10رشته جديد و بازنگري اساسي در برنامه درسي بيش از 100رشته خاصه در گروه 
فني و مهندسي و علوم انساني است. گفته مي شود كه اين اقدام در پي درك ضرورت هاي جديد كشور در حوزه آموزش، 
فناوري، اشتغال و همچنين نياز به مجهز شدن نظام آموزشي به ارزش هاي ديني بيشتر از آنچه در گذشته وجود داشته، 
اتخاذ شده است. در گفت وگو با محمدرضا آهنچيان، مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، درباره چرايي 

و ضرورت هاي تاسيس رشته هاي جديد دانشگاهي پرسيده ايم.

دليــل شــكل گيري رشــته هاي جديد 
دانشــگاهي يا اعمال تغييرات در رشته هاي پيشين 

چيست؟
زمينه انجام این تغييرات، بروز نيازهاي جدید سازمان ها، 
وزارتخانه ها، شركت ها، ادارات و دستگاه هاي مختلف در 
دو بخش خصوصي و عمومي و اعالم نيــاز آنها به نيروي 
كار در مشــاغل، تخصص هــا و حوزه هاي خــاص و بعضا 
جدید اســت. پس از این مرحله، نيازهاي اعالم شــده به 
كارگروه هاي تخصصي در دفتر برنامه ریزي ارجاع مي شود 
و كارگروه ها براساس نياز سازمان و دستگاه مربوطه، نسبت 
به ایجاد رشته یا اعمال تغييرات در رشته هاي پيشين اقدام 
مي كنند. بنابراین، اعالم نياز مستقيم دستگاه ها مهم ترین 
مرجع براي ایجاد رشــته هاي جدید است. به  عالوه، خود 
كارگروه ها نيز به طور مداوم وضعيت توسعه علمي و فناوري 
جهان را رصد كرده و مثال متوجه مي شوند كه رشته هایي 
در خارج از كشور و در حوزه فناوري هاي نوین ایجاد شده 
كه در ایران نيســت. این كارگروه ها پس از تحقيق و فهم 
ضرورت وجود و امكان تاسيس این رشته ها در كشور، اقدام 
به تاسيس رشــته هاي جدید مي كنند. بدین ترتيب، پس 
از چند ســال ما متخصصان جدیدي در كشور داریم كه از 
طریق دستگاه هاي مختلف در خدمت جامعه و مردم قرار 
مي گيرند. این اقدام از این حيث كه علم و فناوري در عرصه 
جهاني روزبه روز در حال نو شدن است و كشور ما نمي تواند 

از كشورهاي پيشرفته دنيا عقب بماند، ضروري است.

10رشــته جديدي كه تاســيس شده چه 
رشته هايي هستند و چه كاربردهايي از حيث شغلي 

دارند؟
گروهي از این رشــته ها، رشــته هاي خاصي هستند كه 
براي دانشگاه هاي خاص تعيين شــده اند؛ به عنوان مثال 
رشته غرب شناسي انتقادي، رشته اي است كه براي حوزه 
درنظر گرفته شده، بنابراین تعداد محدودي در این رشته 
تحصيل كرده و براي دســتگاه هاي خاص با اهداف خاص 
تربيت مي شوند و طبيعتا مخاطب عام هم ندارند. گروهي 
دیگري از این رشــته هاي تازه تاســيس هم عام هستند، 
به عنوان مثال در مقطع كارشناسي، رشته ریاضي پزشكي را 
تاسيس كرده ایم كه بين  رشته اي است و مي تواند براي نظام 
پزشكي و سالمت كشور مدل سازي كند. پوشش مباحث 
مربوط به محاسبات پيچيده كامپيوتري در حوزه داده هاي 
سالمت و پزشكي و به همين اعتبار، ارتقاي سطح كمي و 
كيفي خدمات پزشكي و بهداشتي از دیگر كاركردهاي این 
رشته جدید است. رشته دیگري كه در مقطع كارشناسي 
تاسيس شده، گردشگري ســالمت است كه این رشته نيز 
بين رشته اي و براي ایران امروز ما بسيار ضروري است، زیرا 
افراد زیادي از كشــورهاي منطقه براي دریافت خدمات 
درماني و پزشــكي وارد كشور ما مي شــوند و الزم است 
كارشناســاني براي این نوع از گردشــگري تربيت شوند. 
تعدادي از این رشــته هاي جدید البته تدویني هســتند، 
به عنوان مثال رشــته فراورده هاي ســلولزي كه در گروه 
رشته هاي مهندسي است و مقطع كارشناسي اش از اوایل 
انقالب وجود داشــته اما در برنامه تدویني جدید، مقطع 

دكتري براي این رشته پيش بيني شده است.
این برنامه كلــي یعني بارگذاري رشــته هاي جدید، مربوط به 
دانشــگاه هاي معمولي و متعارف مانند دانشــگاه هاي دولتي 
و دانشــگاه هاي زیر نظام دانشــگاه آزاد اســالمي و مؤسسات 
غيرانتفاعي است. ما در نظام آموزشــي كشور، 2دانشگاه دیگر 
هم داریم كه به صــورت خاص، خدمات آموزشــي را در قالب 

رشــته هاي مختلف آموزش مي دهند؛ دانشــگاه جامع علمي 
كاربردي و دانشگاه فني حرفه اي كه تعدادي از این رشته هاي 
جدید تدویني براي این دانشگاه ها درنظر گرفته شده است. البته 
دانشگاه جامع علمي كاربردي، در تاسيس رشته استقالل دارد و 
ما رشته هاي تاسيس شده را مصوب و برگزار مي كنيم. به عنوان 
مثال، رشته اتوبوسراني شهري از این قبيل رشته هاست. تاسيس 
این رشــته در مقطع كارداني از این جهت كه در دنياي مدرن 
امروز، همه مشاغل به آموزش تخصصي نياز دارند، ضروري است. 
در این رشته، هم واحدهاي عملي و فني و هم مباحث اجتماعي و 
اخالقي آموزش داده مي شود. اقتصاد توليد و مدیریت واحدهاي 
كشاورزي، رشــته تازه تاسيســي- تدویني دیگري در مقطع 
كارشناسي ارشد است كه بنا به نياز كشور به توسعه كشاورزي 
دیده شده؛ یا رشته توانمندسازي آسيب دیدگان اجتماعي كه 
مبتني بر مــددكاري اجتماعي و بنا به اعــالم نياز هالل احمر، 
پدافند و... تاسيس شده اســت. درخصوص گروه علوم انساني، 
رشته هایي مانند دین پژوهي، تصوف و عرفان اسالمي و علوم و 
معارف نهج البالغه تاسيس و سایر رشته ها در این گروه بازنگري 
شده اند. البته تعداد رشته هاي تازه تاســيس در دانشگاه هاي 
علمي كاربردي و فني زیاد اســت، آماري كه اعالم شده صرفا 

دانشگاه هاي متعارف و معمولي را شامل مي شود.

درخصوص تغييراتي كه در گروه علوم انساني 
و رشته هاي اين گروه ايجاد شده، گفته مي شود كه اين 
برنامه از چند سال پيش به اين سو در راستاي اسالمي 
كردن دانشــگاه ها تدوين و اجرا شده است. نظرتان 

درخصوص اين گزاره چيست؟
گروه علوم انساني وســيع ترین حوزه در وزارت علوم است 
كه بيش از 30كارگروه دارد. بعضــي از این كارگروه ها از 
سال 88با مصوبه شــوراي انقالب فرهنگي و با ماموریت 
ویژه به شــوراي تحول و ارتقاي علوم انساني محول شده، 
این شورا مسئول و مأمور به بازنگري برنامه ها و رشته هاي 
این گروه و تاسيس رشــته جدید به صالحدید و نيازهاي 
كشور اســت. یكي از قواعد چهارگانه ای كه در این شورا 
تعيين كننده اســت، توجه به مالحظات دیني در تدوین 
برنامه ها و رشته هاي دانشگاهي است كه البته من اصطالح 
اسالمي سازي را نمي پذیرم؛ برنامه ریزي درسي و رشته اي 
براساس تعاليم اســالم و آموزه ها و معارف دیني، تعریف 
بهتري از این فرایند اســت. حتي در كارگروه هایي كه زیر 
مجموعه شوراي تحول نيستند هم این نگاه به آموزه هاي 
دیني در تدوین برنامه هاي آموزشي وجود دارد كه البته در 
رشته هایي مانند حسابداري و جغرافياي طبيعي كمتر و 

در رشته هایي مانند علوم سياسي و مدیریت بيشتر است.

آيا در تاســيس رشــته هاي جديد، بحث 
اشــتغال دانش آموختگان در آينده نيز درنظر گرفته 

شده است؟
بله، وقتي كه این رشــته ها با توجه به اعالم نياز دستگاه هاي 
مختلف تاسيس شده اند، بي تردید بازار كارشان نيز درنظر گرفته 
شده است. به هر حال، تحول در علم و فناوري كه ویژگي جوامع 
در جهان جدید است، نيازهاي جدیدي را پيش روي برنامه ریزان 
بازار كار قرار مي دهد زیرا دنياي جدید به مشــاغل جدید نياز 
دارد. البته در تاسيس رشته هاي جدید، اشتغال زایي تنها هدف 
نبوده، هدف دیگر ما در تدوین برنامه هاي جدید، عقب  نماندن از 
پيشرفت و تكنولوژي روز دنياست، یعني ممكن است یك رشته 
در كشور ما هم اكنون زمينه شغلي نداشته باشد اما كشور باید 
به توليد علم و تربيت نيروي متخصص براي آینده توجه كند تا 

از جریان علم جهان عقب نيفتد.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

ثمره حسينی
روزنامه نگار
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هيأت مدیره استقالل مجيدي را خواسته اما فرهاد در دوبي است  
 هواداران مقابل وزارتخانه تجمع كرده اند و فقط یک ماه

تا شروع ليگ مانده اما تکليف مربی و مدیرعامل مشخص نيست

6نکته در مورد فينال جام ملت هاي واليبال آسيا كه امروز از 4توصيه به پرسپوليسي ها در مورد مصاف با الهالل
ساعت 13:30 بين ایران و ژاپن برگزار خواهد شد

  به روش سامورايي انتقام بگیريد  كار نیمه تمام را تمام كن!  استقاللي در كار هست؟

20 19 18

محمد زارعي | پس از حذف استقالل از ليگ 
قهرمانان آسيا، شجاعت مي خواهد كه يكي 
از بازيكنان اين تيــم مصاحبه كند. مهدي 
مهدي پور كه در نيم فصل دوم فصل قبل جزو 
خوب هاي استقالل و خريدهاي موفق اين 
تيم بود، درباره اتفاقات رخ داده و آينده تيم 
حاضر به گفت وگو با همشهري ورزشي شد. 
او چند روز قبل از بازي با الهالل در يك ديدار 
دوستانه در دوبي هر 4گل استقالل را ساخته 
بود اما براي اين مسابقه در تركيب ثابت قرار 

نگرفت و تنها براي دقايقي به ميدان رفت.

    از شكســت برابر الهالل و حذف از آسيا 
شروع كنيم. چه شد كه باختيد؟

واقعابازيســختيبود.بهنظرموقتيچنینبازيبزرگيرا
پیشروداريد،بايدخیليخوبتداركديدهباشید.چنین
مســابقهدشــواريتداركقويميخواهدتاازآنسربلند

بیرونبیايید.
بشــخصهاعتقاددارمخیلــيمهمترازمســائليكهداخل
زمیناتفاقميافتد،مسائلپشتیبانيتیماست.شماوقتي
ميخواهیدبرايجنگبهمیدانبرويد،تیميكهپشتیباني
وحمايتميكند،ازتیميكهقراراســتدرزمینبجنگد،
مهمتراســت.دراينزمینههمالهاللخیلــيقويترازما

عملكردوشــايدهزينهيكبازيكنشبودجهچندســال
استقاللبود.

    يعني استقالل قبل از شروع بازي به الهالل 
باخته بود؟

نه،امابههرحــالباتوجهبــههزينههاييكــهالهالليها
كردهبودندوازطرفیماهمچندبازيكنخیليخوبمان
راازدســتدادهبوديم،ايــنشكســتدورازذهننبود.
هرچندمااگريكمقدارخودباوريبیشــتريداشــتیمو
موقعیتهايمانتبديلبهگلميشد،قطعانتیجهديگري

رقمميخورد.

    برخي اعتقاد داشتند استقالل خوب بازي 
كرد اما روي كم تجربگــي بازيكنان جوان و تازه وارد 
نتوانست برنده شود و برخي تأكيد داشتند استقالل 

خوب بازي نكرد. كدام شان درست مي گويند؟
بهنظرمنبازيخوبيانجامداديم.فیلمبازيراكهداشــتم
مرورميكردم،ديدم7تا8موقعیتصددرصدگلداشتیم.
يكمقداريهمكمتجربگياذيتمانكرد.وليبازهمتأكید
كنممادلمانخیليپراست.يكسرياتفاقاتيافتادكهباعث
تضعیفماشد.اينتیماستقاللقطعاتیمينبودكهدردور
گروهيازگروهمرگصعودكرد.اگربازيكنانكلیديمانكه

ازدستداديم،ماندهبودند،قضیهخیليفرقميكرد.

    االن از مديريت باشگاه انتقاد كردي؟
آقايان)مديريتفعلي(چهباشــنديانباشند،درنهايتاين
ماهســتیمكهميمانیموتاآخرفصلچشممانتويچشم
هواداراست.هوادارازماانتظاردارد.البتهحاالمننميخواهم
باختبهالهاللراتوجیهكنم.اصالتوجیهندارد.اســتقالل
تیمبزرگياستودرهمهبازيهابايدبرندهشودحتيمقابل
الهالليكهاينهمههزينهكردهو2تابازيكنگرفتهكههزار

میلیاردتومانهزينــهفقطبرايهمین
2بازيكنشدهاســت.متأسفانهيكسري

آدمهادرباشگاههســتندكهمثلبرگرويآبميمانند،
ميآيندوميروندودرنهايتبازيكنانميمانندوهواداران.
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مهدی مهدی پور ،  هافبک آبی ها با صراحت خاصی می گويد استقالل هيچ کدام از مصالح الزم
 برای قهرمانی را ندارد  و اگر قهرمان شود،  يک معجزه عجيب رخ داده است
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استقاللي   در كار هست؟
يك هفته بعد از شكست مقابل الهالل و حذف از 
ليگ قهرمانان، اوضاع در باشگاه استقالل كامال 
نابسامان و به هم ريخته است. آن هم درحالي كه 
فقط يك ماه تا شــروع فصل جديــد ليگ برتر 
باقي مانده و توقع هواداران نگران و زخم خورده 
استقالل اين بود كه تيم محبوب شان در آرامش 
و امنيت كامل به آماده ســازي بــراي موفقيت 
در فصل جديد بپردازد. اما درهای اين باشــگاه 
همچنان روي همان پاشنه سابق مي چرخند. 
سرمربي و مديرعامل و عضو هيأت مديره، همه 
درگير اختالفات داخلي هســتند و وزير جديد 
هم هنوز هيچ حركتي براي بهبود وضعيت اين 

باشگاه انجام نداده است.

  باشگاه تهديد كرد، هوادار تجمع
هواداران استقالل كه هيچ نشــانه اي از بهبود 
وضعيت در تيم شــان نمي بينند، ديروز دوباره 
به همان حربه هميشگي يعني تجمع در مقابل 
وزارت ورزش روي آوردند. اينطور كه از شواهد 
به نظر مي رسد، مديران باشگاه به دنبال بركناري 
فرهاد مجيدي هستند و مجيدي هم وعده داده 
به زودي حرف هايــش را در تلويزيون مي زند. 
تيره شدن دوباره روابط ســرمربي و مديرعامل 
باشگاه اســتقالل، هواداران را مجاب كرد تا با 
تجمع در مقابــل وزارت ورزش به طرفداري و 
حمايت از فرهاد مجيدي بپردازند. اين هواداران 
كه تعداد آنها به 500نفر مي  رسيد، عليه مديران 
باشگاه شــعار دادند و اين در حالي بود كه شب 
قبل باشگاه استقالل طي اطالعيه اي از هواداران 
درخواســت كرده بــود تجمع نكننــد اما اين 
اطالعيه هم كارساز نشد. باشگاه استقالل در اين 
بيانيه قول داده بود »با احترام به نظر هواداران« 
تصميماتي براي بهبود شــرايط باشگاه خواهد 

گرفت و در ادامه تهديد كــرده بود كه »حضور 
در تجمع اعتراضي اعالم شده به منزله بر هم زدن 
نظم و امنيت شــهر تلقي شــده و اين موضوع 
با اعمال قانــون همراه خواهد بــود. همچنين 
خط دهنــدگان و تحريك كننــدگان اصلــي 
برگزاري اينگونه تجمع ها پيگرد قضايي خواهند 
شــد.« اين بيانيه اما تأثير چنداني نداشــت و 
تجمع هميشگي باز هم برگزار شد تا شعارهايي 
عليه مديران باشــگاه و درخواست هايي از وزير 

ورزش و شخص رئيس جمهور مطرح شود.

  كي مي روي آقاي مظلومي؟
آتش خشــم هواداران اســتقالل در روزهاي 
گذشته هم دامن مديران اين تيم را گرفته بود 
و به خصوص پرويز مظلومــي به عنوان عضوي 
از هيأت مديره اســتقالل، هم بعــد از بازي در 
ورزشگاه و هم هنگام بازگشت در فرودگاه مورد 
حمله و توهين و فحاشي چند هوادار قرار گرفت. 
مظلومي ديروز در واكنش به ايــن اتفاقات به 
فارس گفت: »ايرادي ندارد، چون به اين رفتارها 
عادت كرده ام ولي تعجب مي كنم با وجود اينكه 
يك عده از عوامل توهين شناسايي شده اند چرا 
با آنها برخورد نمي شود؟ خوب مي دانم پليس 
فتا مدت هاست كه در حال بررسي وضعيت اين 
افراد است و همه آنها شناسايي شده اند اما اينكه 
چرا با اين افراد برخورد نمي شود، براي من سؤال 
اســت.« مظلومي در خالل اين مصاحبه گفت: 
»در اين مدت چيزهايي ديده ام كه بهتر اســت 
دهانم بســته بماند. حرف بزنم زمين و زمان به 
هم مي ريزد. شايد يك عده فكر كنند مظلومي 
ساكت است و حرفي نمي زند، ولي به خدا قسم 
اگر اين روند ادامه داشــته باشــد، حرف هايي 
مي زنم كه سنگ روي سنگ بند نشود.« البته 

همين االن هم در اســتقالل سنگ روي سنگ 
بند نيست!

  تماس ها با نكونام برقرار شده
فرهاد مجيدي بعد از بازي بــا الهالل در دوبي 
مانده و هنوز به تهران برنگشته است. در غياب او 
مددي در برنامه تلويزيوني از اختالفات شديدش 
با سرمربي پرده برداشــته و احتمال بركناري 
مجيدي را هم رد نكرده است. مددي گفته است 
ماندن يا رفتن مجيدي به تصميم هيأت مديره 
بستگي دارد و گفته مي شود در اين روزها حتي 
تماس هايي هم با جواد نكونام براي جانشيني 
مجيدي برقرار شده است؛ تماس هايي كه البته 
مشخص نيســت نكونام در اين شرايط و اوضاع 
به هم ريخته اي كه باشگاه استقالل دارد، به آنها 
پاسخ مثبت خواهد داد يا نه. از طرفي، مجيدي 
هم منتظر تغيير و تحوالت مديريتي در استقالل 
و محكم شــدن جايگاهش با رفتــن مددي و 
ديگران است. اين وسط وزارت ورزش همچنان 
دست روي دست گذاشته و تكليف هيأت مديره 
و مديرعامل اســتقالل را روشــن نمي كند تا 

مجيدي و هوادارانش تكليف خود را بدانند.

  وزير ورزش: عجله اي نداريم
ديروز حميد سجادي، وزير جديد ورزش بي اعتنا 
به ريز اتفاقاتي كه در باشگاه استقالل رخ داده، 
فقط يك استوري در صفحه شخصي اش منتشر 
كرد و درباره تغييرات در هيأت مديره 2باشگاه 
پرسپوليس و استقالل نوشــت: »عده اي مايل 
هســتند ما با تغييراتي ســريع روبه رو باشيم 
و ما نيز درخواســت كرديم دوســتان اعتماد 
كنند؛ چنانچه در زمان مناسب اقدامات صورت 
مي گيرد. اگر قرار است تغيير در هيأت مديره  يا 

مديريت باشــگاه ها اتفاق افتد، با مطالعه پيش 
خواهيم رفت.« وزير باحوصلــه ورزش، قبل از 
اين چند خط، يك ســري حرف هــاي تكراري 
هم درباره خصوصي سازي 2باشگاه زده بود كه 
هواداران سال هاست اين حرف ها را ازبر هستند 
و نيازي به تكرار آنها نيست. در اين بين، اعضاي 
فعلي هيأت مديره استقالل نيز از فرهاد مجيدي 
دعوت كرده اند تا در جلسه بعدي هيأت مديره 
حاضر باشــد. مجيدي هم اعالم كرده به خاطر 
برخي امور شــخصي مجبور اســت در امارات 
بماند و مشــخص نيســت كه بتواند در جلسه 
هيأت مديره باشگاه شــركت كند. اگر مجيدي 
بخواهد به جلسه هيأت مديره برود،  بايد خيلي 
زود به تهران برگردد كه اين مسئله هنوز قطعي 

نشده است.

  آخرين خبر؛ استعفای مددی
اما در ســاعات پايانی ديروز اتفاقی رخ داد كه 
شايد معادالت آينده را به سود مجيدی و تيمش 
برگرداند. عصر ديروز بعــد از تجمع اعتراضی 
هواداران مقابل وزارت ورزش، احمد مددی در 
اين وزارتخانه حاضر شد و بعد از جلسه ای فوری 
ميان او و وزير ورزش، ناگهان خبر اســتعفای 
مديرعامل استقالل روی خروجی خبرگزاری ها 
قرار گرفت. هرچند كه مددی شخصا اين خبر را 
تاييد نمی كرد و مدعی بود استعفا نداده است! 
استعفای مددی می تواند باشگاه استقالل را يك 
گام به آرامش نزديك كند، به شرط آنكه وزارت 
ورزش خيلی زود برای انتخاب جانشين او و به 
سامان رســاندن اوضاع باشگاه وارد عمل شود. 
وگرنه باز هم اندک فرصت باقيمانده از دســت 
می رود و اســتقالل فرصتی برای آماده سازی 

مناسب در فصل جديد پيدا نمی كند.

نكته بازي

آماربازي

محكي براي ادعاي فكري

قرعه كشي مرحله يك چهارم نهايي 
ليگ قهرمانان آسيا برگزار شد و 
پرســپوليس به الهالل عربستان 
برخورد كرد. طبيعتا قرعه سختي 
است و شايد خيلي از سرخ ها دوست 
داشتند تيم شان مثال به نماينده امارات 
بخورد. الهالل اسم بزرگي دارد، از ستارگان مؤثري بهره مي برد 
و در مرحله قبلي هم استقالل را حذف كرد. اتفاقا اين قرعه يك 
حسن بزرگ دارد و آن هم اين است كه اظهارنظر چند روز قبل 
محمود فكري به چالش كشيده خواهد شد. سرمربي پيشين 
استقالل كه از زمان جدايي از اين تيم به منتقد سرسخت آبي ها 
تبديل شده، گفته بود: »اگر پرسپوليس به الهالل مي خورد، از 
پس اين تيم برمي آمد.« خب حاال شــرايط الزم براي محك 
خوردن ادعاي فكري فراهم شده و بايد ببينيم پرسپوليسي ها 

او را جلوي فرهاد مجيدي سربلند مي كنند يا نه!

اصال شما بگو 90درصد

كنفدراسيون فوتبال آسيا در زمينه 
تقابل تيم هاي ايراني و عربستاني 
به طور كامل به سمت سعودي ها 
غش كرده است. در مرحله گروهي 
مسابقات ليگ قهرمانان، استقالل و 
فوالد با تصميم AFC ناچار شــدند در 
عربســتان به مصاف رقبا بروند. همه  چيز به خوبي برگزار شد و 
به نظر مي رسيد ديگر مشكلي بابت ميزباني طرفين از هم نباشد، 
اما در مرحله بعدي وقتي استقالل به الهالل خورد، باز هم داستان 
بازي در زمين بي طرف تكرار شد و مســابقه در امارات به انجام 
رسيد. حاال هم عربســتان ميزبان مسابقات مرحله يك چهارم 
نهايي است، اما كنفدراسيون اعالم كرده پرسپوليس در بازي با 
الهالل مي تواند از50 درصد از ظرفيت ورزشگاه رياض استفاده 
كند. خداوكيلي تيم ايراني در عربستان از كجا بايد هوادار بياورد 

و نصف ورزشگاه را پر كند؟ جمع كنيد اين مسخره بازي ها را.

چقدر آشنا

جمالت كارلوس كي روش در مراسم 
معارفه اش به عنوان سرمربي جديد 
تيم ملي مصر طوري بود كه اگر 
كلمه »مصر« را برمي داشــتي و 
به جاي آن »ايران« مي گذاشتي، 
قشنگ شبيه ادبيات اســتاد در طول 
دوران 8 سال كارش براي تيم ملي فوتبال كشورمان مي شد. 
شــايد تنها جايي كه كي روش ناچار به تغيير واژگانش شد، 
آنجا بود كه از جمعيت 100 ميليون نفري مصر ياد كرد. او در 
ايران طبيعتا عدد ديگري را به كار مي برد و هر دو روز يك بار 
از جمعيت 80 ميليون نفري كشورمان حرف مي زد. بقيه اش 
در مورد آمال و آرزوهاي مردم، شور و شوق خودش، افتخارش 
به اين انتخاب و... بود. مخصوصا جايي كه مربي پرتغالي گفت: 
»اجازه بدهيد خودم را يك مصري بدانم«، قشنگ اشك توي 

چشم مان حلقه زد. چقدر خوب تكرار مي كني الكردار!

متریکا

تيم پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايي 

ليگ قهرمانان آســيا به الهالل عربســتان 14
برخورد كرده و اين در حالي اســت كه طي 
14تقابل اين  دو تيم در تاريخ، تعداد بردهاي 
هر دو تيم مساوي است. پرسپوليس و الهالل هر كدام 4بار همديگر را شكست 
داده اند و 6بازي 2تيم هم مساوي شده است. از 4برد پرسپوليس، 3برد در 
تهران به دست آمده و يك  بار هم در زمين بي طرف )لبنان( سرخپوشان پيروز 
شده اند. پرسپوليس يك بار در نيمه نهايي جام درجام از سد الهالل گذشته و 
2بار هم در يك چهارم نهايي جام باشگاه هاي آسيا بر اين تيم غلبه كرده و راهي 
نيمه نهايي شده اســت. الهالل هم يك بار در مرحله يك هشتم نهايي ليگ 
قهرمانان پرســپوليس را حذف كــرده و يك بار هم در نيمه نهايي از ســد 

پرسپوليس گذشته است.

 2تيم ديگر مرحلــه يك چهارم نهايي ليگ 

قهرمانان آسيا، النصر عربســتان و الوحده 04
امارات هستند. النصر آخرين بار همين فصل 
گذشته و در مرحله نيمه نهايي با پرسپوليس 
بازي كرد كه بازي يك -يك مساوي شد و در ضربات پنالتي نماينده ايران به 
پيروزي رسيد و به فينال رفت. پيش از آن نيز پرسپوليس و النصر 3بار ديگر 
با هم بازي كرده بودند كه يك برد ســهم پرســپوليس و 2برد ســهم تيم 
عربستاني شده بود. 2 پيروزي 3-2 و 3-0 براي النصر و يك پيروزي يك بر 
صفر براي پرسپوليس كه با پنالتي چيپ مهدي طارمي و شادي معروف او در 
تهران به دست آمد. به اين ترتيب 2تيم در مجموع 4بار با هم روبه رو شده اند 

كه يك برد، يك مساوي و 2باخت براي پرسپوليس به دست آمده است.

و اما ديگر تيم مرحله يك چهارم نهايي 

غرب آســيا، الوحده امارات است كه 06
اتفاقــا در دور مقدماتــي هم گروه 
پرسپوليس بود. ســابقه بازي هاي 
الوحده و پرسپوليس نشان مي دهد 2تيم در مجموع 6بار با هم رو به رو 

شــده اند كه نيمــي از بازي ها را پرســپوليس برده اســت. 3برد براي 
پرســپوليس، يك مســاوي و 2برد براي الوحده حاصل كار اين دو تيم در 
دوئل هاي مستقيم شان بوده است. همين امسال در گروهE ليگ قهرمانان، 
بازي رفت 2تيم را پرسپوليس يك بر صفر برد و بازي برگشت با همين نتيجه 

به ســود الوحده تمام شــد. به اين ترتيب از گروه پرسپوليس هر دو تيم 
صعودكننده به جمع 4تيم برتر غرب آسيا رسيده اند. قبل از قرعه كشي 
مرحله يك چهارم، همــه الوحده را بهترين قرعه براي پرســپوليس 

مي  دانستند اما قرعه الهالل نصيب ايراني ها شد.

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يک چهارم نهايی

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

يک بار براي هميشه
چرا فرهاد مجيدي هر طور شده بايد در استقالل بماند؟

با شكست استقالل برابر الهالل و حذف اين تيم از مســابقات ليگ قهرمانان آسيا، فشارها روي فرهاد 
مجيدي به شكل بي سابقه اي افزايش پيدا كرده است. غيراز برخي پيشكسوتان تيم كه در اين مقطع 
با جسارت و صراحت بيشتري از مجيدي انتقاد مي كنند، مديران باشگاه هم موضع تندتري نسبت به 
سرمربي تيم شان اتخاذ كرده اند. احمد مددي، مديرعامل استقالل آشكارا اعالم كرده حق هيأت مديره 
است كه با بررســي كارنامه مجيدي، در مورد او تصميم بگيرد. اين يعني هيچ حمايت ويژه اي در كار 
نيست و شايد فرهاد را بردارند. همزمان مجيدي هم قول پاسخگويي در يك مجال مناسب را داده است. 
شايد تا زماني كه شــما اين مطلب را مي خوانيد فرهاد حرف هايش را زده باشد و يا اصال تكليف نهايي 
كادرفني مشخص شده باشــد، اما به نظر مي رسد دســت كم از يك منظر بهتر است فرهاد مجيدي به 
هر قيمتي شده اين فصل در استقالل بماند و كارش را انجام بدهد. اين مسئله براي آينده كل باشگاه 

حياتي است.
حقيقت آن است كه فرهاد مجيدي آنقدر در اين سال ها به شكل كوتاه و ناقص سرمربي استقالل شده 
كه حوصله همه سر رفته است. نتايجي كه مجيدي در اين شرايط كسب مي كند، هميشه تفسيرپذير 
است. اين يعني او مي تواند بگويد با توجه به زمان كوتاهي كه هدايت تيم را برعهده داشته، عملكردش 
مطلوب بوده و حتي هوادارانش هم با همين تفســير، هر بار خواهان بازگشت او شوند. چيزي كه اين 
شرايط را بدتر مي كند آن است كه مجيدي هرگز اســتقالل را خودش نبسته و دائما مدعي است اين 
تيم توسط دالل ها بسته مي شود. در 3 نوبتي كه مجيدي روي نيمكت استقالل نشسته، اين نخستين 
بار است كه باالخره او بخت بستن تيم دلخواهش را پيدا كرده است. حاال اگر قرار باشد فرهاد را پيش از 
شروع فصل بردارند، در همين نوبت هم او فرصت كار با تيم خودش را پيدا نخواهد كرد. بنابراين خود 
مجيدي و هوادارانش باز هم مي توانند بهانه بگيرند كه فرهاد مي توانست با اين تيم چنين و چنان كند، 

اما مددي به او فرصت نداد.
يك بار براي هميشه، براي اينكه باالخره تكليف فرهاد مجيدي و استقالل به صورت عمري و ابدي روشن 
شود، اجازه بدهيد او در ليگ بيست ويكم سرمربي آبي ها باشد و كارش را بكند. اين، خدمت شما به آينده 
باشگاه است. اگر خوب بود و قهرمان شد كه نورعلي نور است، اگر هم بد بود مي رود و ديگر كسي صدايش 

نمي كند. اين فرصت را از تاريخ استقالل نگيريد.

    قائدي و اسماعيلي از روي سكوها بازي با الهالل 
را ديدند، جاي كدام يک در زمين خالي تر بود؟

مهدي )قائدي( بــراي زندگي شــخصي خــودش و خانواده اش 
تصميمي گرفت كه من به آن احترام مي گذارم ولي چرا فرشــيد 
اســماعيلي نبايد در يك بازي بــه اين مهمي در كنار ما باشــد؟! 
فرشيدي كه اصال مشخص است دلش با تيم است. وقتي كه روي 
سكوها هم است سعي مي كند بچه ها را راهنمايي كند. مثال مي گفت 
وريا پشت سرت يار اســت و يا بچه  ها توي زمين فالن كار را انجام 
 دهيد و از اين قبيل مســائل. مي خواهم بگويم تا اين حد دل 
فرشيد با تيم است. يا ما شــيخ دياباته را از دست داديم، 
محمد نادري و مســعود ريگي را هم همينطور كه بسيار 
تأثير گذار بودند. فقط اميدوارم شرايط طوري شود كه ما 

بازيكنان شرمنده هواداران نباشيم.

    هواداران انتظار دارند 
بعد از حذف از آسيا در ليگ 

جبران كنيد.
صددرصد. من اصال نمي دانم 

شت  نو آقايان )مديران استقالل( چه سر
مي شود و چه اتفاقي برايشان مي افتد، مي مانند 
يا مي روند. ما از پارسال كلي مطالبه داريم و از 
امســال هم هيچ گونه دريافتي نداشته ايم. يك 
دريافتي هم كه قبل از بازي بــا الهالل براي ما 
ريختند، همان هم باعث دلخوري شد. خودتان 
ببينيد كار به كجا كشيده كه پول هم كه براي ما 

مي ريزند، باعث دلخوري مي شود. 

    چرا دلخوري؟
چون آقايان بــه قولي كــه مي دهند عمل 
نمي كنند! وقتي قول مي دهند كه پول 
پارسال را تسويه مي كنند، نبايد طوري 

به من پول بدهند كه بازهم 20 تا 30درصد پول پارسالم بماند. ما 
اصال قبل از بازي آسيايي گفتيم ما براي امسال پولي نمي خواهيم، 
شــما همان پول پارســال ما را بدهيد؛ حاال براي سال جديد وقت 
هست، ولي متأسفانه همين اتفاق هم نيفتاد. درصورتي كه فرهاد 
مجيدي به ما گفت من از باشگاه قول گرفتم قبل از بازي هاي آسيايي 
پول هاي فصل قبل تان تسويه مي شود و 20درصد هم از پول سال 
جديد را دريافت مي كنيد. همين مسائل ريز مثل خوره تمام روح، 

مغز و تمام تمركز بازيكن را مي خورد. 

     با اين وضعيت استقالل مي تواند مدعي قهرماني باشد؟
 من جايي بودم كه قهرمان شــدم و مسير قهرماني را ديدم. به خدا 
مسير قهرماني اين نيست. اصال مسير قهرماني اين شكلي نيست. 
شما بهترين بازيكنان دنيا را هم بگيريد، اگر آن مسير درست را براي 
قهرماني پيش نرويد، قطعا نمي توانيد قهرمان شويد. االن به نظرم 
ما هيچ كدام از موارد مورد نياز براي قهرمانــي را نداريم. يعني اگر 
قهرمان شــويم، يك اتفاق عجيب و غريب رخ داده است. قهرماني 
استقالل مثل يك معجزه خواهد بود؛ چراكه هيچ كدام از آيتم هايي 
را كه بايد داشته باشــيم تا قهرمان شويم، در بحث تداركات و بقيه 

مسائل  نداريم.

     اين حرف ها هواداران استقالل را نگران مي كند.
ما خودمان هم نگران هستيم. به خدا خود من در زندگي ام اينقدر 
نگران نبودم كه نگران امسال استقالل هســتم. اصال نگراني همه 
بچه هايمان همين است. همه بچه  ها نگران هستند و از نگراني هم 
است كه اين حرف ها را مي زنيم وگرنه ما پارسال هم مشكالت زيادي 
داشتيم و ســال قبل حداقل خود تيم اميدوار كننده بود اما امسال 

متأسفانه همه  چيز نگران كننده است.

    با توجه به خريدهايي كه تيم ها انجام داده اند، 
كدام تيم را شانس قهرماني مي داني؟

من شخصا امسال شانس سپاهان را خيلي زياد مي دانم هرچند قطعا 
ما با تمام وجود براي قهرماني مي جنگيم چراكه اســتقالل اصال به 
جز قهرماني حق ندارد براي چيز ديگري بجنگد . سپاهان مسيرش 

مسير قهرماني است.

استقالل در مسیر قهرمانی نیست
مهدی مهدی پور،  هافبك آبی ها با صراحت خاصی می گويد استقالل هيچ كدام از 

مصالح الزم برای قهرمانی را ندارد و اگر قهرمان شود، يك معجزه عجيب رخ داده است

ادامه از 
صفحه ۱۷

 هيأت مديره استقالل مجيدي را خواسته اما فرهاد در دوبي است؛ هواداران مقابل وزارتخانه تجمع كرده اند و فقط يك ماه
تا شروع ليگ مانده اما تكليف مربی و مديرعامل مشخص نيست
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جهان

مسي فن ها در شبكه3
امشب در ديدارهاي همزمان رئال، پاري سن ژرمن، ميالن و يوونتوس، 

خوش به حال هواداران مسي مي شود

بازي هاي ديروز و ديشب كه چنگي به دل نزد اما امروز 
چند بازي نسبتا خوب داريم. كه در اين مطلب  مروری 

بر آنها خواهیم داشت.

    پاريس- ليون
پاري ســن ژرمن با همه ســتاره هاي 
گران قیمتش در نخستین بازي 
لیگ قهرمانان؛ جايي كه ناصر 
الخلیفي آرزوي فتح آن را دارد، 
عملكردي ضعیف داشت. مسي 
يك ضربه به تیــر دروازه زد و 
ديگر هیچ. حتي اين كالب بروخه 
بود كه بــازي بهتري را به نمايش گذاشــت و تیم برتر 
میدان بود و ناواس را بارها بــه زحمت انداخت. حاال از 
بین همه آن ســتاره ها امباپه را هم به دلیل مصدومیت 
در اختیار ندارد. روزهاي اخیر بحث آمدن زيدان به جاي 
پوچتینو هم مطرح بوده كه شــايد اگر در بازي امشب 
مقابل لیون كه از شبكه 3 پخش مي شود نتیجه دلخواه 

به دست نیايد، اين اتفاق بیفتد. 
خبر رســیده در اين بازي به جاي امباپه از دي ماريا در 
پست وينگر راست استفاده خواهد شد و نونو مندس كه 
پديده اين روزهاي تیم پاريسي است در اين بازي فیكس 
است. كورتزاوا و برنات، هر دو مدافع چپ تیم مصدوم اند 
و واينالدوم هم آســیب ديدگي جزئي دارد. لیگ يك 
فرانسه كه به تازگي به رده ششم بهترين لیگ هاي جهان 
سقوط كرده بود، دوباره به رده پنجم رفته و جايش را از 

لیگ برتر پرتغال پس گرفته است.

    والنسيا- رئال
ســاعت 23:30و همزمان با ديدار 
مهم لیگ فرانسه يك ديدار هم 
بین صدرنشینان اللیگا برگزار 
مي شــود و رئال در مســتايا، 
زمین والنسیا به میدان مي رود. 
از فوريه گذشته تا به امروز رئال 
مادريد در 29 بازي تنها يك شكست 
متحمل شــده كه در بازي برگشــت نیمه نهايي لیگ 
قهرمانان فصل قبل مقابل چلسي بوده. اما رئال در اين 
29بازي از 22تركیب مختلف در خط دفاعي استفاده 
كرده؛ 15بازيكن مختلف شــامل كارواخال، میلیتائو، 
واران، ناچو، راموس، مارســلو، اودريوســوال، چوست، 
مندي، واسكس، ماروين، وينیسیوس، والورده، میگل 
گوتیرس و آالبــا.  در اين فصل فقط 2 كلین شــیت در 
كارنامه رئال ثبت شده كه در هر دوي آنها مقابل بتیس 
و اينتر زوج خط دفاعي از میلیتائو و آالبا تشكیل شده 
بود. رئال در 7بار آخري كه به اين مستايا رفته تنها يك 
برد و 2 مساوي به دست آورده كه تنها بردشان مربوط 
به فصل 18-2017بوده. در عوض، بورداالس، سرمربي 
والنسیا تاكنون نتوانسته بر رئال پیروز شود و در 8 بازي، 

۶ شكست و 2 مساوي عايدش شده است.

  ميالن- يووه
میالن براي اولین بار در عمرش هر 
3 بازي ابتداي فصــل را آن هم 
در 2 فصــل پیاپي بــا پیروزي 
پشت سر گذاشته. جدال امشب 
اين تیم مقابل تیمي خواهد بود 
كه با آلگري از 3 بازي اول خود 
تنها يك امتیاز به دست آورده است. 
با جدايي كريستیانو رونالدو از يوونتوس و مصدومیت 
زالتان از جذابیت هاي بازي ســاعت 23:15امشــب 
تا حدودي كاســته شــده اما باز هم نمي شود به روي 
آن چشم بســت. در تركیب میالن پیرو و كاالبريا هم 
مصدوم اند. مسیاس، كرونیچ و باكايوكو هم همچنان با 
آسیب ديدگي دست وپنجه نرم مي كنند. استفانو پیولي، 
سرمربي میالن تاكنون موفق به كسب پیروزي مقابل 
آلگري نشده و تنها 3 تســاوي و 14باخت در تیم هاي 
مختلف در برابر اين مربي به دست آورده است. ديباال كه 
با رفتن رونالدو بار ديگر در كانون توجه در يوونتوس قرار 
گرفته، در بازي لیگ قهرمانان موفق شــد صدودومین 
گلش را با پیراهن اين تیم به ثمر برســاند و در جايگاه 
سیزدهمین گلزن برتر تاريخ باشــگاه بايستد. رونالدو 

زودتر از او از مرز 100گل عبور كرده بود.

چلسي- تاتنهام  
ساعت20امشــب هم يك داربي 
ببینیم از لندن، 2 تیم كه خوب 
بلدند دفاع كنند. تاتنهام با رفتن 
مورينیو و آمدن نونو اسپريتو 
هجومي تر نشده و چلسي هم با 
توخل سخت گل مي خورد. در 5 
تقابل اخیر چلسي و تاتنهام در تمامي 
رقابت ها تنها 10 گل ردوبدل شده؛ چلسي 2-2تاتنهام 
)2021(، تاتنهــام 0-1چلســي)2021(، چلســي 
0-0چلســي )2020(، تاتنهام 1-1چلسي )2020(، 
چلســي 2-1تاتنهام )2020(. كانته مصدومیتش را 
پشت سر گذاشته و به اين بازي مي رسد اما كريستین 
پولیسیك آمريكايي همچنان در حال ريكاوري است. 
او از زماني كه به چلســي پیوســته 135روز را به دلیل 
مصدومیت از دست داده و در 7۶مسابقه اي كه به میدان 
رفته 32گل و پاس گل به نام خودش ثبت كرده است. در 
اردوي تاتنهام هم برخواين و لوكاس مورا آسیب ديدگي 

دارند و به اين بازي نمي رسند.

بازگشت تماشــاگران به ورزشــگاه ها با وجود اينكه 
همه باشگاه ها را خوشحال كرده و امید را براي جبران 
اندكي از زيان اقتصادي دوران كرونا به آنها بازگردانده، 
مشــكالتي را هم به وجود آورده اســت. هــواداران 
برگشــته اند، امتیاز میزباني هم به تیم ها سرريز شده 
اما دردسرها هم به روال ســابق برگشته است. گاهي 
تماشــاگران علیه تیم و بازيكنان خودي و تیم رقیب 
اقدام مي كننــد و اين همان موضوعي اســت كه در 
هفته هاي اخیر سروصداي فراواني به راه انداخته است.

  بازگشت توهين هاي نژادي
در دوران كرونــا همه  چیــز عالي بود، غیــر از اندك 
توهین هاي نژادپرســتانه بــه افراد در شــبكه هاي 
اجتماعي، دست كم ورزشگاه ها از اين آلودگي ها پاك 
بود. اما حاال اوضاع فرق كــرده. در جريان رقابت هاي 
يورو، انگلیسي ها دختربچه آلماني را مسخره كردند، 
به ساكا و سانچو و رشفورد كه در فینال مقابل ايتالیا 
پنالتي از دســت داده بودند، توهیــن كردند و حاال 
هواداران لهســتان بازيكنان تیم ملي انگلیس را كه 
پیش از بازي به احترام ســیاهان زانــو زده اند، مورد 
تمســخر قرار مي دهند. لواندوفســكي در آن بازي با 
نشــان دادن كلمه »احترام« روي آستین پیراهنش 
از هواداران خودي خواســته بود كه به حريف احترام 
بگذارند اما احترامي در كار نبود. در لندن آرسنالي ها 
پس از خوردن گل چهارم و پنجم از منچسترسیتي، 
خوشحالي مي كنند و در بازي بعدي مقابل نوريچ، بازي 
همزمان دشمن قديمي يعني منچستريونايتد را دنبال 

مي كنند. اينها بدون كرونا وجود نداشت.

  هو شدن سرود ليگ قهرمانان
جنگ بین سوپرلیگي ها با يوفا ادامه دارد. پس از آنكه 
چفرين درباره 3باشگاه باقیمانده در سوپرلیگ شامل 
رئال، يووه و بارسا حرف زد و گفت حضور يا غیبت آنها 
در لیگ قهرمانان برايش اهمیتي ندارد، تماشــاگران 
بارســلونا در نوكمپ و در بازي با بايرن مونیخ هنگام 
پخش سرود لیگ قهرمانان آن را هو كردند. احتماال 
رئالي ها هم در هفته دوم اين رقابت ها در برابر شريف 
مولداوي كه در سانتیاگو برنابئو برگزار مي شود، دست 
به اقدام مشابه خواهند زد. دشمني با يوفا در دفاع از 

سوپرلیگ، تنها جايي است كه بین رئال و بارسا اتحاد 
وجود دارد و يوفا توانســته اين دو دشمن ديرينه را با 

هم متحد كند.

  اعتراض به خالق ريمونتادا 
هواداران ناراضي از جدايي مسي، علیه برخي بازيكنان 
اين تیم كه به نظرشان دســتمزد بااليي مي گیرند و 
اگر كمتر پول مي گرفتند، مســي مي توانست بماند، 
موضع گرفته اند. در شب شكســت سنگین بارسلونا 
برابر بايرن مونیخ در نوكمپ گريزمان شانس آورد كه 
2 هفته زودتر شال و كاله كرد و به تیم سابقش - اتلتیكو 
- برگشت. اومتیتي هم چون در تركیب نبود زياد كاري 
به او نداشتند اما سرخي روبرتو كه در كام بك تاريخي و 
انتقامي بارسا در برابر پاري سن  ژرمن زننده گل صعود 
در ثانیه هاي تلف شده بود، از ســوي هواداران در اين 
بازي افتضاح هو شد. روبرتو پس از مسابقه و از شدت 
ناراحتي در رختكن گريه كرد. البته اين ادعاي آاس بود 
كه روزنامه هواداري رئال است و اسپرت كاتالونیا كه 
هوادار بارسلوناست، اين ادعا را تكذيب كرد؛ هر چند 
پیكه هم پس از بازي در مصاحبه اش گفته بود چون 
روبرتو در پستي غیرتخصصي در حال فداكاري براي 

بارسلوناست، نبايد علیه او سوت زده شود.

  خشم اتلتيكويي ها از گريزمان 
شــب بازي اتلتیكومادريد و پورتــو، آنتوان گريزمان 
به عنوان بازيكن تعويضي در دقیقه 5۶ با استقبال بد 
هواداران روخي بالنكو وارد زمین شــد. هنگامي كه 
گوينده ورزشــگاه در حال خواندن نام گريزمان بود، 
 اين بازيكن به شدت از سوي هواداران هو شد و صداي 
سوت آنها بیشتر از همیشه به گوش رسید. اين در حالي 
است كه مديران اتلتیكو از هواداران درخواست كرده 
بودند كه رفتار خوبي با اين بازيكن داشته باشند. حتي 
هواداران اتلتیكو از ژائو فلیكس كه در اين بازي با دست 
محكم به صورت طارمي كوبیده بود، درخواست كردند 
هم بازي اش گريزمان را هم مصدوم كند! روز سه شنبه 
و يك شب پیش از مسابقه هنگامي كه فلیكس به محل 
تمرين اتلتیكو رســید، هواداران بــه او گفتند: »ژائو! 
گريزمان را متوقف كن. تو بايــد او را مصدوم كني. او 

نبايد پیش از تو در تركیب باشد!«

واكنش فلیكس اين بود كه آنها بايد احترام بیشتري 
به گريزي بگذارند. گريزي به جاي ژائو وارد زمین شد 

و مصدوم هم نشد.

  كينگ جسي عذرخواهي كرد
شكست دقايق پاياني منچستريونايتد در زمین يانگ 
بويز سوئیس تقصیر جســي لینگارد بود. لینگارد در 
نیم فصل گذشــته به وســتهم قرض داده شد و آنجا 
كوالك كرد و به تیم ملي هم برگشت. لو در بازگشت به 
اولدترافورد در نخستین بازي كريستیانو رونالدو مقابل 
نیوكاسل گل هم زد. همه  چیز به خوبي پیش مي رفت 
اما در نخســتین بــازي لیگ قهرمانــان درحالي كه 
منچســتر 10 نفره تحت فشــار بود، كینگ جسي به 
بازيكن حريف پــاس گل داد و باعــث باخت تیمش 
شد. فشــار علیه او به حدي بود كه بعد از بازي مجبور 
شــد متني منتشــر و از هواداران به خاطر  آن اشتباه 
عذرخواهي كنــد وگرنه معلوم نبود در بازگشــت به 
ورزشگاه خانگي در مســابقه بعدي چه باليي سرش 
بیايد. او نوشت: »هیچ وقت نمي خواهم در هیچ ديداري 
شكست بخورم اما اشتباهات در فوتبال رخ مي دهد و 
حاال بايد رو به جلو حركت كنیم. نمي توانم براي بازي 

يكشنبه صبر كنم.« 

  بيل و آزار در انتظار
بیــل مصــدوم اســت و ادن آزار هــم مصدومیت و 
ســالم بودنش هیچ وقت معلوم نیست. اين دو شانس 
آورده اند كه رئال بازي هاي ابتداي فصلش را به دلیل 
آماده نبودن ورزشگاه در حال بازسازي برنابئو در زمین 
حريفان انجام داد وگرنه هواداران رئال از خجالت شان 
درمي آمدند. ادن آزار سومین فصلش را در رئال سپري 
مي كند اما به اندازه يك بازيكن تیم الماســیا هم در 
تركیب تیم تأثیرگذار نبوده. گــرت بیل هم با وجود 
اينكه خوب شروع كرد، اما دوباره مصدوم شد. او از اين 
مصدومیت عصباني است چون مي خواست فصل آخر 
حضورش در مادريد را با خوبي و خوشي به پايان ببرد 
و خاطره خوبي از خودش برجاي بگذارد اما از طرفي 
بايد خوشحال باشد چون برنابئو پس از هفته ها آماده 
میزباني شــده اســت. حال، آيا بازيكنان از بازگشت 

هواداران واقعا بايد خوشحال باشند؟

آيا برگرداندن تماشاگران واقعا به سود بازيكنان و باشگاه هاي فوتبال است؟

بهروز رســايلي| با برگزاري مراســم قرعه كشــي مرحله 
يك چهارم نهايــي لیگ قهرمانان آســیا، پرســپولیس ايران 
حريفش را شناخت و بايد به مصاف الهالل عربستان برود. اين 
يك نبرد حساس و كالسیك در لیگ قهرمانان به شمار مي رود 
كه قطعا جذابیت هاي بسیار زيادي دارد. در مورد اين مسابقه، 

چند نكته مهم بايد مدنظر پرسپولیسي ها قرار بگیرد.

  قدر اين فرصت را بدان
پرسپولیس در بخشي از بهترين دوران تاريخش به سر مي برد 
و همگام با موفقیت هاي داخلي، معموال حضور در مراحل باالي 
لیگ قهرمانان آسیا را هم تجربه مي كند. شايد تكرار اين مسئله 
باعث شده باشــد خیلي از هواداران اين تیم، تصور كنند تا ابد 
به راحتي مي شــود به جمع 8 تیم يا 4 تیم برتر آســیا رسید، 
درحالي كه واقعا اينطور نیست. كافي است به همین چند سال 
پیش نگاه كنیم كه سرخ ها در صعود از مرحله گروهي هم كلي 
مشكل داشتند. همین شــرايط هم اكنون براي ساير تیم هاي 
ايراني وجود دارد. پس پرســپولیس در دوران اقتدارش، بايد 
كمي قدرشناس تر باشــد و باالخره ماموريت قهرماني در آسیا 
را يكســره كند. اين تیم در مرحله گروهي قرعه خوبي داشت 
و در يك هشتم هم از همین موهبت سود برد. حاال سرخ ها در 

يك چهارم نهايي به سد محكمي به نام الهالل خورده اند، اما بايد 
قدر موقعیت موجود را بدانند و با عبــور از اين تیم، بار ديگر به 
نیمه نهايي آسیا برسند. حیف است اگر اين سال هاي درخشان، 

براي قرمزها بهره بین المللي متناسب به همراه نداشته باشد.

  گول بازي استقالل را نخور
نوع نمايش الهالل برابر اســتقالل در مرحله قبلي باعث شده 
شاهد افزايش شديد اعتمادبه نفس بین گروهي از پرسپولیسي ها 
باشیم؛ كساني كه پیروزي تیم شان بر حريف عربستاني را كامال 
محتمل و در دسترس مي بینند. صد البته اين روحیه خیلي هم 
خوب است؛ مشروط بر اينكه در مورد آن زياده روي نشود. بله؛ 
الهالل برابر استقالل نمايشي كمتر از حد انتظار ارائه داد و چه 
بسا اگر اشتباهات ساختار دفاعي اين تیم نبود، حريف عربستاني 
پیروز نمي شد. حتي به جرأت مي توان گفت تعداد موقعیت هاي 
گل استقالل بیشــتر از الهالل بود، اما اين همه نبايد منجر به 
خوش خیالي كاذب شــود. الهالل به هر حال حريفي بزرگ با 
ستارگاني مؤثر اســت كه از كمترين غفلت تیم مقابل نهايت 
استفاده را مي برد. در بازي با استقالل هم ديديم ستاره اي مثل 
موسي ماره گا با وجود نمايشــي كم اثر، در يك لحظه پاس گل 
دوم و تمام كننده بازي را داد. در مجموع اعتمادبه نفس خیلي 

هم خوب اســت، اما پرســپولیس نبايد از آن طرف بام سقوط 
كند. استقالل بیش از حد از اين تیم ترسید و حذف شد، كاش 

پرسپولیس تاوان دست كم گرفتن رقیب عربستاني را ندهد.

  در دفاع بي نقص باش
مرور بازي استقالل برابر الهالل عربستان به وضوح نشان مي دهد 
اگر پرسپولیس در امور دفاعي كم اشــتباه باشد و با تمركز باال 
به مصاف حريف بــرود، در فاز حمله امكان خلــق موقعیت و 
گشودن دروازه رقیب عربســتاني را خواهد داشت. استقالل با 
اينكه در دقايق زيادي از بازي خودش را باور نداشت، دست كم 
5 موقعیت عالي گلزني خلق كرد و دلیلي ندارد پرسپولیس با 
عناصر تهاجمي زهردارتر، قادر به تكرار همین عملكرد نباشد. 

حق اســتقالل بود كه حداقل يك بار دروازه الهالل را باز كند و 
حاال پرسپولیس اين شــانس را خواهد داشت. حسن سرخ ها 
نسبت به استقالل اين است كه هم ساختار دفاعي محكم تري 
دارند و هم در حمله از بازيكنان كلیدي و اثرگذار بیشتري سود 
مي برند. نفراتي مثل مهدي ترابي، وحید امیري، عیسي آل كثیر 
و مهدي عبدي كامال شرايط باز كردن گره بازي به سود قرمزها 
را دارند. پس اگر پرسپولیس موفق به مهار خط حمله الهالل و 
مخصوصا 2 مهاجم ايستا و كند اين تیم يعني گومیس و ماره گا 

شــود، بزرگ ترين گام را براي صعود برداشته است. در چنین 
شرايطي قرمزها باالخره گل شان را خواهند زد.

  خودت را »سخت« آماده كن
همانطور كه بعد از قرعه كشي هم به طور وسیع مورد اشاره قرار 
گرفت، بزرگ ترين امتیاز الهالل نسبت به پرسپولیس اين است 
كه لیگ عربستان شروع شده و بازيكنان اين تیم در فرم كامل 
مسابقه به مصاف حريف ايراني خواهند آمد. اين در حالي است 
كه لیگ 21ايران با تأخیري بســیار قابل توجــه، تازه از اواخر 
مهرماه آغاز مي شود. در اين شرايط طبیعي است كه بازيكنان 
پرسپولیس در فرم مسابقه نباشند. ما اين آفت را در جريان بازي 
با استقالل تاجیكســتان هم ديديم. در اين شرايط تنها كاري 
كه پرســپولیس مي تواند انجام بدهد، ترتیب دادن مسابقات 
تداركاتي سفت و سخت، كامال نزديك به شرايط رسمي است. 
سرخپوشــان حتي بايد از برگزاري احتمالي سوپرجام پیش از 
بازي با الهالل اســتقبال كنند. مهم نیست اگر آنها اين كاپ را 
برابر فوالد از دست بدهند. قطعا ديدار مرحله يك چهارم نهايي 
لیگ قهرمانان آسیا اهمیت بسیار بیشتري دارد. هر اتفاقي كه 
منجر به افزايش هماهنگي و آمادگي پرسپولیســي ها شود، به 

صالح اين تیم است.

كار نيمه تمام را 
تمام كن!

4توصيه به پرسپوليسي ها در مورد مصاف با الهالل

درباره رقم دســتمزد مســي در 
پاري سن ژرمن شــايعاتي منتشر 
شــده بود كه از نظر برخي منابع 
حقوق هفتگــي او به يك میلیون 
يورو مي رســید اما نشريه اكیپ، 
چاپ فرانسه كه روزنامه معتبري 
اســت، رقم دقیق قــرارداد اين 
ســتاره را فاش كرده كــه كمتر 
اما همچنان نجومي اســت. اين 
نشريه فرانسوي با چاپ عكسي از 
مسي با شــماره پیراهنش در اين 
باشــگاه كار گرافیكي انجام داده. 
رقم قــراردادش 30میلیون يورو 
در ســال اول اســت كه با شماره 

پیراهنش همخواني دارد و االن معلوم مي شود چرا او اين شــماره را انتخاب كرده؛ 
شــايد براي اينكه يادش نرود در پايان فصل چقدر بايد پول بگیرد! سال دوم و سوم 
هر فصل 40میلیون يورو به او حقوق تعلق مي گیرد كــه در مجموع دريافتي اش از 
پاري سن ژرمن به 110میلیون مي رسد البته اگر پاداش هاي ديگر و پول هاي زيرمیزي 
به سبك مالك نفتي و قطري اين باشگاه به اين دريافتي ها اضافه نشود. به اين ترتیب 
دستمزد هفتگي او در مجموع 3 سال هفته اي 700هزار يورو مي شود. اگر به تفكیك 
سال حساب كنیم، سال اول هفته اي 575هزار يورو و سال هاي دوم و سوم هر فصل 
با حقوق هفتگي 770هزار يورو. تمديد سال سوم اختیاري و براساس توافق دوجانبه 
خواهد بود. مسي سال گذشته تنها يك فقره به خاطر »پاداش وفاداري« 70میلیون 
يورو از بارسلونا پاداش دريافت كرد كه از مجموع حقوقش در 2 فصل اول حضور در 
پاري سن ژرمن بیشتر بود. از فرانسه خبر مي رسد كه دولت و فدراسیون قصد دارند 
براي باشــگاه ها ســقفي در پرداختي ها درنظر بگیرند. حقوق مسي تنها يك فقره از 
ريخت وپاش ناصر الخلیفي در باشــگاه پاريسي اســت. او به امباپه، نیمار، راموس و 
چندين ســتاره ديگر هم حقوق هاي نجومي و بیش از ساير باشگاه ها مي دهد. براي 
نمونه مي توان به واينالدوم اشــاره كرد كه بارســا او را با نصف دستمزدي كه االن از 
پي اس جي مي گیرد مي خواست يا راموس كه برسر يك میلیون يورو در فصل با رئال 
مادريد به مشكل خورد.  فعال اوضاع به سود الخلیفي است و فیرپلي مالي كاري با او 
ندارد چون در موضوع سوپرلیگ طرف يوفا و چفرين را گرفته بود. يك خبر ديگر هم 
از اين باشگاه بخوانید؛ آنها يعني با همه ســتاره ها ازجمله نیمار، مسي و امباپه قرار 
گذاشته اند در تعطیالت زمســتاني و در ژانويه به مصاف تركیبي از منتخب النصر و 
الهالل عربستان بروند، 2 تیمي كه با هم دشمني ديرينه اي دارند و از طرفي بین قطر و 
عربستان هم همچنان جنگ سرد برقرار است. يك تیم قطري- فرانسوي مقابل تیمي 

متشكل از 2 باشگاه دشمن در عربستان؛ چه شود!

چرا مسي 30 را انتخاب كرد؟
گزارش نشريه فرانسوي از دستمزد نجومي ستاره 

آرژانتیني در پاريس

بازگشت شور و در آوردن شور!
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الماسهايتراشخورده

ليگوتيمهايبدهكار

مسابقات واليبال جام ملت هاي آسيا امروز در چيباي ژاپن به 
پايان  مي رسد. صرف نظر از اينكه چه تيمي قهرمان مي شود، 
بايد گفت كفگير واليبال قاره ديگر به ته ديگ رسيده است. 
شرق آسيايي ها همچنان از ضعف فيزيكي رنج مي برند و از 
استانداردهاي بين المللي به دور هستند و در ميدان مسابقات 
ما را به ياد گاليور در سرزمين لي لي پوت مي اندازند! گذشت 
آن دوران كه ژاپن و كره جنوبــي از مدعيان المپيك بودند. 

واليبال دنيا به شدت فيزيكي شده است.

ايران و چين به لحاظ شــرايط جســماني از بقيه كشورها 
متمايزترنــد. چيني ها بين مدرنيته و ســنت ســرگردان 
مانده اند اما واليبال ايران با استخدام پارك كي وون شاغل در 
ايتاليا و والسكو راه و روش جديدي را در پيش گرفت و باعث 
شد جوانان بااستعدادي مانند سيد و ديگران در ادوار قبلي 
و صابر كاظمي و ميثم صالحي در تيم كنوني مانند الماس 
تراش خورده بدرخشند و مورد درخواست ليگ هاي معتبر 
شوند. صابر چپ دست تا قبل از بازي ديروز به تنهايي براي 

تيم ما 68امتياز اندوخته است و اين يعني يك سوپراستار.

رئيس سازمان مسابقات فدراسيون واليبال به ضرس قاطع)!( 
اعالم كرده است تا زماني كه 9تيم سوپرليگي بدهكاري هاي 
خود را پرداخت نكنند و شاكي داشته باشند از شركت دادن 
آنها در اين رويداد مهم داخلي جلوگيري خواهند كرد. قديم 
و نديم در اينگونه موارد از ضرب المثل سنگ بزرگ و عالمت 
نزدن اســتفاده مي كردند، جديدا را نمي دانيــم. تا آنجا كه 
سابقه نشان داده است همه بهانه ها براي وروديه 170ميليوني 
ليگ بود و باقي بقاي دوســتان! البته اين داستان فقط براي 
واليبالي ها نيســت. در همين فوتبال خودمان سال ها است 
مي خواهند اجازه ندهند تيم هــاي بدهكار، بازيكنان جديد 
بگيرند يا در ليگ برتر شركت كنند اما هر سال با تبصره اي 

قانون را دور مي زنند و روز از نو روزي از نو!

پشت خط زن 

كفگيرواليبالآسياتهديگ

جمشيد حميدي 
كارشناس واليبال

جدول 8318
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افقي:
 1- هر عمل زشت و ناپسند- 
دهمين خليفه اموي- افشانه

2- تندخو- صداي بسيار زير 
در خوانندگي

3- بي سواد- فرزنـــد بزرگ 
امام حســين)ع( و شــهيد 

كربال- لباس
4- فناوري نويــن و در حال 
توســعه- فركانــس- غذاي 

رقيق
5- ناپاك و آلوده- نوعي طرح 
لباس زنانه- نــام اختصاري 

سازمان هاي مردم نهاد
6- از مصالح ســاختماني- 
برداشــت خاص- لبخند به 

لب دارد
7- جهت- قلندر- گوشــت 

خرد شده و تفت داده شده
8- مراسم سوگواري- مرگ 
ناگهاني و سريع- پيشوندي 

معادل ميليون
9- آوانس- از آثار مشــهور 

هومر- مادر عرب
10- كاشــف گردش خون- 

واهمه- رتبه كارمندي 
11- پيام آســماني- نادان- 

نوعي چسب نجاري
12- حــرف نــدا- عمــل 

شمردن- توانا
13- جنگ و نبرد- ديدني- 

قيمت
14- نمايشنامه اي در هفت 
صحنه از جورج برنارد شاو - 

مبتكر زبان اسپرانتو
15- آلــوده بــه ننــگ- 

مالمت كننده- بي صدا
  

عمودي:
1- فرخنــده- ريشــخند- 

درختچه بادام كوهي
2- پشيماني- پابرجا بودن- 

آويخته شده
3- همه موجــودات جهان- 
نشــاط آور- دچــار گيجي 

موقت
4- بنماي... كه باغ و گلستانم 
آرزوســت- جنگ و جدال- 

روئيدن- نت سوم
5- نفرين- اميدوار- محكم 

و استوار
6- خوش باور- اعتنا- يكي از 

سه حالت ماده
7- بدبخت- هلــوي بدون 
كرك- از تفريحــات آبي در 

شهر هاي ساحلي
8- داســتان كوتاهي نوشته 

آنتوان چخوف
9- قابل سكونت- روگرداني- 

مقابل
10- مايــه درد ســر- بــاز 

شيميايي- برپا ايستادن

11- اپراي كوچــك- از حواريون 
عيســي مســيح)ع(- از عناصــر 

تشكيل دهنده نمك طعام 
12- كله- كين سياوش را گرفت- 

ويروس سگي- گرداگرد دهان
13- مطهر- نامشــخص- مطالبه 

خانواده عروس
14- دوره تجديد حيات اروپا- كفش 

الستيكي- ضربه اي در بوكس
15- آهســته و آرام- بيني- فاصله 

مكاني

مكرسدردندوشخب
نايقارعاليلووه

جواسادونابقا
لرباجحاوراجب
يفالتكبزادنور
انادبيمشافد
يطشنوربلامياپ
ومعدنياشوخرسي
نهاواگلبطصاات

يلسررساييرس
سامتتايبتاهيه
فخراوهرنوتبن
يدنوارركساجر
عرورفوتسيركناج
نامرهقگنرينرو 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 | 4027
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

459732861
761498253
238516497
594273186
326841975
817965342
173684529
645329718
982157634

متوسط

 5    9 6   
 8  6   3  2
2   4     1
6  4       
 9      8  
      7  3
8     4   5
1  5   8  2  
  9 2    6  897351642

421986357
635724981
763195428
918472536
542863179
176548293
359217864
284639715

ساده

متوسط

453129678
981675342
276483591
614837259
397512486
528946713
862794135
145368927
739251864

سخت

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

ساده

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

داشــتن يك نســل جديد با پديده هاي جوان، درست همان 
چيزي بود كه انتظار ظهورش را در تيم ملي واليبال داشتيم. 
تيمي كه مو، ســفيد كرده بود، بخشــي از انگيزه هايش را از 
دســت داده بود و بايد جوان مي شــد.  تيم ملي واليبال ايران 
امروز در حالــي فينال جام ملت هاي آســيا را برگزار مي كند 
كه پرتجربه ترين ستاره فعلي اش، ميالد عبادي پور است. اين 
مهره ها كنار هم مي توانند سال هاي رؤيايي براي واليبال ايران 
بسازند. البته اگر »شهرت« و »محبوبيت«، پاهاي شان را بلندتر 

و بال هاي شان را كوتاه تر نكند.

  هم جام، هم انتقام
شكست دادن ژاپني ها در فينال آسيا، لذت مضاعفي براي تيم 
ملي واليبال ايران خواهد داشت. در اين ســال ها بارها ژاپن را 
شكست داده ايم، اما آخرين مسابقه 2 تيم تا امروز به برد حساس 
ســامورايي ها در رقابت هاي المپيك در مقابــل ايران مربوط 
مي شــود. نتيجه تلخي كه فرصت رســيدن به مرحله حذفي 
المپيك را از تيم ملي ايران گرفت و به آخرين تجربه ملي سعيد 
معروف تبديل شد. پس از مسابقه مهم امروز، هم برد و هم انتقام 
را مي خواهيم. اين كاري است كه ستاره هاي جديد و جوان تيم 

ملي مي توانند به بهترين شكل انجامش بدهند.

  آيا اين، تيم اصلي ژاپن است
فاصله كمي كه بين المپيك و جام ملت هاي آسيا وجود داشته، 
موجب شــده كه برخي از تيم ها در اين رقابت بــه تمام نفرات 
اصلي شان بازي ندهند. سامورايي ها هم با تركيب نسبتا متفاوتي 
نسبت به المپيك در اين رقابت ها شركت كرده اند. شيميزو يكي 
از ستاره هاي سرشناس واليبال اين كشور به شمار مي رود كه در 

اين رقابت ها در فهرست تيم ملي ديده مي شود.
 با توجه به شــرايط سني شيميزو، بعيد نيســت كه اين بازيكن 
ديگر براي تيم ملــي به ميدان نرود. يوجي نيشــيدا هم يكي از 
بهترين هاي اين نسل واليبال در كشور ژاپن است كه به تشخيص 
سرمربي، تيم ملي را در جام ملت ها همراهي نمي كند. در غياب 
اين نفرات، بازوبند كاپيتان اين تيم به يوكي ايشــيكاوا سپرده 
شده است؛ بازيكني كه در رقابت هاي المپيك هم همراه تيم ملي 
كشورش بود. توموهيرو ياماموتو و يان تاكاهاشي هم چهره هاي 
شناخته شــده ديگري هســتند كه از المپيك بــه جام ملت ها 
رسيده اند. در واقع حريف تيم ملي ايران در فينال آسيا، حدود 30 
درصد از نفرات اصلي اش را به اين مسابقات نياورده است. اين نكته 
را هم نبايد فراموش كرد كه تيم ملي ايران هم غايبان سرشناس 
زيادي در جام ملت ها دارد و با تركيب كامال اصلي در مســابقات 

شركت نكرده است.

  در جست وجوي جام چهارم
ايران تا امروز در 3 دوره مختلف، روي سكوي اول اين جام قرار گرفته 
است. واليبال ايران تا همين 10 سال قبل حتي يك بار هم قهرمان 
آسيا نشــده بود، اما اين تيم در 5 دوره قبلي، 3 بار فاتح قاره شده و 
2 بار هم اين قهرماني را به ژاپن تقديم كرده است. ژاپن با 9 قهرماني، 
پرافتخارترين و دســت نيافتني ترين تيم واليبال آســيا به حساب 
مي آيد، اما روبه رو شــدن با نســل جديد واليبال ايــران براي آنها 
تجربه دشواري خواهد بود. 2 تيم در تاريخ جام ملت ها، 2 بار فينال 
را روبه روي هم برگزار كرده اند. ســهم هر دو تيم در اين فينال هاي 

مشترك، يك قهرماني با نتيجه تكراري »3 بر يك« بوده است.

  مسير فيناليست ها
تيم ملي ايران تا قبل از روبه رو شدن با چين در ديدار نيمه نهايي جام 
ملت ها، حتي يك ست را هم در مقابل هيچ رقيبي واگذار نكرده بود. 
حتي مسابقه با كره جنوبي هم موجب نشد كه تيم ملي يك ست را 
از دست بدهد. تيم ملي با اقتدار به مرحله نيمه نهايي رسيد و در اين 
مسابقه هم چين را شكست داد. شاگردان عطايي البته براي اولين بار 
در اين جدال بازنده يك  ست شدند، اما براي بردن مسابقه، مشكل 
چنداني نداشتند. ژاپني ها اما به اندازه تيم ملي ايران در اين مسابقات 
اقتدار نشــان ندادند. آنها در دور اول با وجود بردن همه بازي ها، به 

شكل عجيبي نتيجه يك ست را به بحرين واگذار كردند و در دور بعد 
هم روبه روي چين شكست خوردند. با اين حال آنها راهي نيمه نهايي 

شدند و با بردن چين تايپه، خودشان را به فينال آسيا رساندند.

  حيرت آور، مثل صابر
به نظر مي رســد باالخره زمان اعتماد به جوان ها در واليبال ايران از راه 
رسيده باشد. يكي از اين مهره هاي جوان، صابر كاظمي است كه به احتمال 
زياد بهترين بازيكن جام ملت ها خواهد شد. او بعد از چند نمايش درخشان 
در ديدارهاي قبلي، درست در آستانه مســابقه با چين آسيب ديد و در 
برخورد با مهدي جلوه، دچار خونريزي از ناحيه بيني شد. انتظار مي رفت 
صابر به اين مسابقه نرسد، اما او به همان شرايط به مسابقه قدم گذاشت 
و يك نمايش بي نقص را در زمين پياده كرد تا نشان بدهد كه تحت هيچ 

شرايطي، فرصت درخشيدن در تيم ملي را از دست نمي دهد.

  اين جام، مهم است اما...
با هر نتيجه اي در مسابقه امروز، تيم »فيناليست« ايران راهي جام 
جهاني بعدي شده است. اين اتفاق ثابت مي كند كه رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا، به هيچ وجه كم اهميت نيست. با وجود اين 
بيش از حد مانور دادن و متوقف شدن روي اين موفقيت هم، اصال 

به سود واليبال ايران نخواهد بود.

به روش سامورايي انتقام بگيريد
6نكته در مورد فينال جام ملت هاي واليبال آسيا كه امروز از ساعت 13:30 بين ايران و ژاپن برگزار خواهد شد
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هيچبانكيبرايپرداختوديعهمسكنهمكارينميكند
در زمان ثبت نام مرحله دوم براي دریافت وام ودیعه مسکن نام هيچ 
بانکي به عنوان پرداخت كننده وام تایيد نمي شود. یعني شما بانك 
خصوصي انتخاب كنيد یا دولتي فرقي ندارد در هر صورت انتخاب 
شما تایيد نمي شود كه بتوانيد ثبت نام خود را تکميل كنيد. این در 
حالي است كه همين روز گذشته مسئوالن از تخصيص رقم وام به 
بانك ها براي پرداخت به متقاضيــان خبر دادند و اعالم كردند در 
اولين فرصت اقدام كنيد تا جا نمانيد! آیا نظارتي بر عملکرد بانك ها 

در این خصوص هست؟
پيريازكرج

بوستانهايفاز4پرديس،جوالنگاهسگهایولگرد
مدت هاســت كه بوســتان هاي فاز4 پردیس بومهن، جوالنگاه 
سگ هاي ولگرد شده است كه با خروج اهالي از منازلشان به آنها 
حمله مي كنند و به دفعات هم موجب آسيب و صدمه به افراد شده 
و آنها را راهي بيمارستان كرده اند. از شهرداري منطقه درخواست 
داریم با جمع آوري این ســگ ها و عقيم ســازي آنها، از زاد و ولد 
و همچنين ایجاد رعب و وحشــت و مزاحمتشــان بــراي اهالي 

جلوگيري كنند.
نوريازبومهن

زبالهگردهاجمعآوریوساماندهیشوند
چرا با زباله گردها برخورد نمی شود. هر روز در كوچه و خيابان شاهد 
ده ها زباله گرد هستيم كه ضمن برانگيختن رقت قلب شهروندان 
صحنه هــای نازیبایي از زبالــه و آلودگی در شــهر رقم می زنند. 
به خصوص گوشه و كنار خيابان پيامبر غرب كوچه جهاد اكبر واقع 
در بزرگراه ستاری واقع در منطقه 5 شهرداری تهران، گونی های 
بزرگ زباله ها دیده می شــود كه زباله گردها انبار می كنند تا آخر 
شــب آنها را ببرند یا اصال همانجا بماند تا ماشين بياید دنبالشان. 
از مسئوالن منطقه تقاضا داریم جلوی این موضوع را كه در شأن 

منطقه نيست بگيرند.
پيامدوستیازتهران

مخالفانواكسنبهطورجديازخدماتاجتماعيمحروم
شوند

عده اي مخالف واكسن چه در داخل و چه در خارج،  نه تنها براي 
سالمت خود ارزش قائل نيستند بلکه سالمت بقيه را نيز به مخاطره 
مي اندازند، وقتي مسئوالن ارشد كشــورها واكسن مي زنند و در 
كشور ما نيز مقامات ارشد واكسن زده اند، چه شده است كه اینها 
مخالف واكسن هستند. بهتر است براي كنترل شيوع كرونا و خروج 
سریع تر كشــور از بحران از ارائه خدمات اوليه به افراد فاقد كارت 

واكسن جلوگيري شود.
غفوريانازقاسمآبادمشهد

سازمانتعزيراتازتخلفاتكارخانههايبزرگچشمپوشي
نكند

به نظر مي رسد ســازمان تعزیرات از تخلفات كارخانه هاي بزرگ 
چشم پوشي مي كند در غير این صورت باید خبرهایي از كارخانه 
و شركت هایي كه هر روز بي مصوبه و بدون دليل موجه به قيمت 
ماست، لبنيات و پنيرشــان مي افزایند منتشــر مي شود. برخي 
شــركت ها كه پول هاي ميلياردي به صدا و ســيما مي پردازند تا 
كاالیشان را بيشتر به فروش برسانند هر روز آن را گران تر مي كنند 

و بعيد است تعزیرات از این موضوعات بي اطالع باشد.
روانپورازتهران

كوچهكشاورزيانماليرنيازمندآسفالتاست
با توجه به نزدیك شــدن فصل ســرما و بارندگي از مســئوالن 
شهرستان مالیر در اســتان همدان تقاضا داریم نسبت به تکميل 
آسفالت كوچه شهيد عليرضا كشاورزیان و نيز چند كوچه اطراف 
آن اقدام كنند. چندین بار از شوراي شهر شهرك ازنا و مسئوالن 
شهري تقاضا كرده ایم اما تاكنون پاسخي نگرفته ایم این در حالي 

است كه براي این كار بودجه اي اختصاص یافته بود.
باقریازمالير

خألهايقانونيبرايرفعمعضالتشهريبرطرفشود
كارشناسان 13۷ و 1888 برای خرابی پله برقی متروی فرهنگسرا 
كمبود قطعات و برای مزاحمت مسافركش ها و بساطی های روی 
پله های ورودی مترو، خأل قانونی را مقصر می دانند. مردم چه باید 

بکنند؟
فرزادبرخازتهران

مشكلمسكنباساختآنتوسطدولتحلنميشود
مشکل كمبود مسکن راه های بهتری به غير از ساخت مسکن به 
وسيله دولت دارد. كنترل تورم اولين راهکار است، چرا كه اگر تورم 
كنترل شــود مردم می توانند خانه اجاره كنند. در صورت كاهش 
تورم و فعاليت بخش خصوصی حتی افراد معمولی با كمی سرمایه 
می توانند خانه اضافه داشته و اجاره دهند. در كشورهاي دیگر كرایه 
خانه تقریبا برابر قســط خانه و نرخ وام مسکن 3 درصد است. در 

ایران هم از این روش ها الگوبرداري و آنها را اجرایي كنند.
محمدرضاخانقاهیازرشت

قانونفاصلهاستاندارداصنافدوبارهاجراييشود
از مسئوالن شهري تقاضا داریم قانون فاصله اصناف را دوباره ایجاد 
كنند تا هم تنوع اصناف بيشتر شود و هم كاسبان بتوانند به كسب 
درآمدشان ادامه دهند. اكنون طوری است كه دهها اغذیه فروشي ،  
دهها بانك و... نزدیك هم هســتند و در برخي نقاط از یك صنف 
حتي یك مورد هم نيســت و این ضعف محسوب مي شود. برخي 
اصناف با تمركز در یك نقطه شــهري، نظم را بر هم زده اند و در 

برخي نقاط دیگر شهر هيچ اثري از آن صنف نيست.
چارباغيازتهران

سامانهثبتنامواكسيناسيونكرونادرگيالنمشكلدارد
سامانه ثبت نام واكسيناسيون كرونا برای استان گيالن روزهاست 

كه می گوید جا نداریم و اجازه ثبت نام نمي دهد.
رضاييازلنگرود

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه ؟؟؟؟

قصدم ميانجيگري بود، نه قتل

؟؟؟؟

آخرينتالشهايرپرمعروف،دردادگاهبراياثباتبيگناهياش

خودكشي ناموفق زن جوان مأموران را به 
جسد شوهر او رساند كه در گوشه اي از پيگيري

اتاق خواب زیر بتن و سيمان پنهان شده 
بود. به گزارش همشهري، حدود ساعت 6عصر جمعه 
اهالي خياباني در منطقه مولوي صداي فریاد هاي زني   را 
شنيدند كه مي گفت: »به دادم برسيد. من خودكشي 
كرده ام.«  این زن مدعي بود كه مدتي قبل شوهرش را از 
دســت داده و به دليل افســردگي، با خوردن مقداري 
محلول اسيدي، تصميم گرفته به زندگي اش پایان دهد 
اما حاال پشيمان است. همسایه ها با شنيدن حرف هاي او 
اورژانــس را خبر كردنــد و دقایقي بعــد زن جوان به 

بيمارستان انتقال یافت.

بويتعفن
این همه ماجرا نبود، چرا كه همزمان با انتقال زن جوان به 
بيمارستان، از آنجا كه بوي تعفن شدیدي از خانه او به مشام 
مي رسيد، همسایه ها به ماجرا مشکوك شدند و پليس را هم 
در جریان قرار دادند. مأموران كالنتري مولوي راهي محل 
حادثه شدند و یکي از همسایه ها به آنها گفت: زن جواني كه 
اقدام به خودكشي كرده، چند وقتي مي شود كه به همراه 
شوهرش در یکي از آپارتمان هاي ساختمان ما ساكن شده 
است. اما از حدود یك ماه پيش خبري از شوهرش نيست. 
چند روزي مي شود كه بوي تعفن از آپارتمان آنها به مشام 

مي رسد و همين مسئله ما را نگران كرده است.

كشفجسد
درحالي كه زن جوان در بيمارســتان تحت درمان بود، 
مأمــوران كالنتري با قاضي رحيم دشــتبان، بازپرس 

جنایي تهران تماس گرفتند و به دستور وي وارد خانه 
زوج مرموز شدند تا منشا بوي تعفن را كشف كنند. آنها 
پس از جست و جو در اتاق خواب با جسد بوگرفته  مردي 
حدودا 38ساله مواجه شدند كه زمان زیادي از مرگش 
مي گذشت. جسد دور ملحفه اي پيچيده  و روي آن  بتن و 
سيمان ریخته شده بود.    با این حال بوي تعفن آپارتمان 
را پر كرده بود. دقایقي بعد بازپــرس جنایي تهران به 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره آگاهي در محل حادثه 
حاضر شدند و تحقيقات آغاز شد. جسد مرد جوان گوشه 
اتاق خواب قرار داشــت و علت اصلي مرگ او مشخص 
نبود. از سوي دیگر متخصص پزشکي قانوني مي گفت 
كه حدود یك ماه از زمان مرگ وي مي گذرد. تنها كسي 
كه اســرار این جنایت را مي دانست، همان زني بود كه 
به خاطر خودكشي به بيمارستان منتقل شده بود. او با 
كمك پزشکان از خطر مرگ نجات یافت و وقتي مأموران 
را مقابل خود دید، گفت: من و همســرم زندگي خوبي 

داشتيم اما یك ماه پيش او به طرز غيرمنتظره اي فوت 
شد. حالش خيلي خوب بود و مشکلي نداشت اما یك 
شب متوجه شدم كه نفس نمي كشــد و احتمال دادم 
سکته كرده است. ترسيدم به كسي زنگ بزنم چون فکر 
مي كردم مرا در مرگ او مقصر مي دانند. به همين دليل 
جسد او را به داخل اتاق خواب بردم و روي آن پارچه اي 
انداختم. بعد متوجه شدم كه بو گرفته و تصميم گرفتم 
روي آن بتن بریزم. وي ادامه داد: من شوهرم را دوست 
داشتم و پس از مرگ او دچار افســردگي شده بودم و 
روز حادثه تصميم گرفتم محلول اســيدي بخورم و به 
زندگي ام پایان بدهم اما پس از آن پشــيمان شدم و از 
همسایه ها كمك خواستم. با اظهارات این زن، این فرضيه 
كه وي شوهرش را به قتل رســانده قوت یافته است. از 
این رو براي او قرار بازداشــت صادر  و جسد شوهرش 
نيز به پزشکي قانوني منتقل شده است تا علت مرگ او 

مشخص شود. 

 حميد صفت، رپر معروف كه یك مرتبه بــه اتهام قتل پدرخوانده اش 
توسط قضات دادگاه به قصاص محکوم شده بود، پس از نقض این حکم داخلي

در دومين دور از محاكمه اش ناگفته هاي دیگري از این حادثه را بازگو 
كرد و گفت: در روز درگيري مادرش و متوفي، قصد او فقط ميانجيگري بود، نه قتل.

به گزارش همشهري، رسيدگي به پرونده جنجالي حميد صفت، همچنان در دادگاه 
ادامه دارد. ماجرا از این قرار بود كه مرداد ســال 96رپر معروف پس از آنکه فهميد 
مادرش با شوهرش درگير شده و سيلي خورده است، خود را به خانه آنها رساند. آنطور 
كه خودش اعتراف كرد، از فرط عصبانيت، ابتدا گلداني را به دیوار كوبيد و ميزي كه 
آنجا بود را واژگون كرد و در ادامه با پدرخوانده اش كه تــا پيش از این رابطه خوبي 
با یکدیگر داشتند درگير شد. هرچند دقایقي بعد با حضور همسایه ها این درگيري 
پایان یافت، اما پدرخوانده حميد كه 66سال داشت و از چندین بيماري زمينه اي رنج 
مي برد، به بيمارستان منتقل شد و چند روز بعد به دليل خونریزي مغزي، جانش را از 

دست داد تا با شکایت فرزندانش، حميد به اتهام قتل عمد بازداشت شود.

پروندهدرپيچوخمقضايي
تحقيقات از خواننده جوان در دادسرا ادامه داشــت و با وجود اینکه درنظریه اوليه 
پزشکي قانوني اعالم شده بود؛ آثار اصابت جسم سخت به سر متوفي مشاهده شده، 
اما در نظریه هاي بعدي اعالم شد؛ آثار ضربه وجود ندارد و متوفي به دليل بيماري هاي 
زمينه اي جان باخته است. در این شــرایط بود كه حميد تا زمان تشکيل دادگاه با 
وثيقه آزاد شد. مدتي بعد، او در شعبه دهم دادگاه كيفري یك استان تهران محاكمه 
و با رأي 2نفر از 3قاضي دادگاه به قصاص محکوم شــد. او به همراه وكالیش به این 
رأي اعتراض كردند و حکم در دیوان عالي كشور شکست و پرونده بار دیگر به دادگاه 
برگشت و این بار روي ميز قضات شعبه هشتم قرار گرفت. نخستين جلسه از دومين 

دور محاكمه، روز 4مرداد  ماه امسال برگزار و ادامه رسيدگي به بعد موكول شد.

آخرينمحاكمه
صبح دیروز حميد صفت از زندان اوین به شعبه هشــتم دادگاه كيفري یك استان 
تهران منتقل شــد و در برابر هيأت قضایي به ریاســت قاضي، مهدي رحماني قرار 
گرفت. در ابتداي این جلسه ابتدا رحيمي، نماینده دادستان در چند جمله به دفاع 

از كيفرخواست پرداخت و گفت: خواستار صدور حکم محکوميت براي متهم هستم. 
او ادامه داد: متهم نسبت به وضعيت جسماني متوفي آگاهي الزم را داشته و مطابق 
اظهارات خودش با آگاهي از وضعيت جســماني متوفي و با حالت عصبانيت، اقدام 
به برخورد فيزیکي با متوفي كــرده و در نهایت او به دليل ضربــات وارده و بيماري 
زمينه اي و اضطراب و ترس ناشي از تنش و درگيري فوت شده است. این مسئله در 

كميسيون هاي پزشکي قانوني تأیيد شده و تقاضاي صدور حکم شایسته ای را دارم.
سپس در نبود فرزندان مقتول كه ساكن خارج از كشور هستند، وكالي مدافع آنها، 
خواستار قصاص متهم شدند. یکي از آنها گفت: عامل خونریزي، ضرباتی است كه بر 
مقتول وارد آمده و عامل این ضربات هم متهِم حاضر است. متهم حتي پس از مرگ 
متوفي در خانه او سکونت داشته كه با شکایت فرزندان متوفي، مجبور به تخليه آنجا 
شده است. بنابراین به نمایندگي از اولياي دم درخواست صدور حکم قصاص را دارم.

دربرابرقضاتدادگاه
در ادامه این جلسه، نوبت به حميد رســيد تا از خود در برابر اتهام مباشرت در قتل 
عمدي دفاع كند. او گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. حــاج آقا )متوفي( و مادرم 
10سال بود كه ازدواج كرده بودند. من 3سال بين ســال هاي پنجم تا هشتم با آنها 
زندگي مي كردم كه اغلب حاج آقا به آلمان سفر مي كرد و بيشتر سال در آنجا بود و 
2 سال آخر را هم مستقل بودم. در این سال ها من و حاج آقا به یکدیگر عالقه زیادي 
پيدا كرده بودیم. او برایم مثل پدر بود. او 2 روز قبل از حادثه، برایم تولد گرفت و عکس 
بزرگي از من را به دیوار پذیرایي خانه اش زده بود. ما با هم ورزش مي كردیم. به استخر 
و گاهي هم به یك باشگاه بدنسازي در ســعادت آباد مي رفتيم. بنابراین با این رابطه 
خوب، دليلي وجود نداشت كه من بخواهم او را بکشم. متهم درباره ميزان اطالعش از 
بيماري هاي متوفي گفت: من تا پيش از حادثه اطالع دقيقي از بيماري هاي او نداشتم. 
اما فقط مثل خيلي از افرادي كه در سنين باال دارو مصرف مي كنند مي دانستم كه او 
هم دارو مصرف مي كند، اما اطالعات بيشتري نداشتم. از این گذشته او مرد مغروري 
بود و دوســت نداشــت كســي درباره بيماري اش چيزي بداند؛ من هم كنجکاوي 
نمي كردم. در این هنگام، قاضي درباره ضرباتي كه در درگيري به متوفي وارد كرده 
بود، سؤال كرد كه او گفت: روز اولي كه بازداشت شــدم در آگاهي به من گفتند كه 
متوفي ضربه خورده و فوت شده است. گفتم حاج آقا سرپا بود و حتي خودش سوار 

آمبوالنس شد. گفتند تو ضربه زدي. گفتم من نزدم. گفتند اگر تو نزدي پس مادرت 
زده است. من هم قبول كردم كه زدم. بعد گفتند سيلي زدي یا كف گرگي. گفتم من 
سيلي نزدم. باوركنيد قصد دعوا نداشتم و آن زمان هم مادرم بين من و حاج آقا بود. 
اگر قصدم درگيري و قتل بود، با خودم وسيله اي مثل چاقو مي بردم، اما چون حاج آقا 
به مادرم سيلي زده بود رفتم از او حمایت كنم و با صحبت كردن اختالف شان برطرف 

شود كه این حادثه اتفاق افتاد.
 من هيچ انگيزه اي براي قتل نداشــتم؛ چرا كه رابطه ما كامال حسنه بود. خواهش 
مي كنم در این باره تحقيقات كنيد. در منطقه شيخ بهایي، همه فکر مي كردند حميد 
صفت پسر حاج آقاست. متهم در ادامه گفت: همه جا مي گویند من بوكسور بوده ام و 
احتماال با مشت به حاج آقا ضربه زده ام؛ اما اینطور نيست. من بعد از حادثه به زندان 
رفتم و در آنجا دچار اضافه وزن شــدم. در مدتي كه با وثيقــه آزاد بودم، بوكس كار 
مي كردم كه هيچ ارتباطي با حادثه ندارد. در ادامه این جلسه، وكالي مدافع متهم به 
دفاع از او پرداختند و در نهایت متهم براي آخرین مرتبه از خود دفاع كرد. او گفت: 
طی سال هاي زندگي ام، با هيچ كس دعوا نکردم. هيچ سابقه اي هم نداشتم و نمي دانم 
كه حاال چرا اینجا ایستاده ام و باورم نمي شود. من قصد این كار را نداشتم. اگر هدفم 
دعوا بود، وسيله اي همراه خود مي بردم یا اینکه در درگيري مادرم را كه بين ما بود 
كنار مي زدم و سراغ حاج آقا مي رفتم، اما این كار را نکردم، چون نيتم دعوا نبود. با این 
حال هر رایي كه دادگاه صادر كند، من مطيع هستم. حاج آقا مثل پدرم بود و خودم 

بيشتر از همه شرمسارم.
 براساس این گزارش در پایان این جلسه قضات دادگاه براي تصميم گيري وارد شور 

شدند و قرار است به زودي رأي خود را اعالم كنند.

مخفي كردن جسد شوهر زير بتن 

سارق گوشي قاپ، یك ساعت پس از آزادي از زندان دستگير شد
شرطبندي200ميليونتوماني2سارقدرزندان

سارق ســابقه دار در زندان شرط بست كه پس 
از آزادي 100گوشــي تلفن همراه سرقت كند 
و شرط 200ميليون توماني را برنده شود اما در 

چهارمين سرقت، بازنده این شرط بندي شد.
به گزارش همشــهري، هفته گذشته مأموران 
پليس در یکي از خيابان هاي پایتخت ســارق 
موتور ســواري را دیدند كه گوشي زني جوان را 
قاپيد و فرار كرد. آنها به تعقيب سارق پرداختند 
و دقایقي بعد موفق شدند او را كه جواني 30ساله 
بود دستگير كنند. با دستگيري وي معلوم شد 
كه او سارقي سابقه دار است و فقط یك ساعت از 

آزادي اش از زندان مي گذرد.
متهم در بازجویي ها گفت: تخصصم سرقت گوشي اســت و تا حاال 5بار به اتهام سرقت 

گوشي دستگير و زنداني  شده ام.
وي ادامه داد: آخرین بار كه دستگير شدم و به زندان افتادم با یك مجرم سابقه دار هم بند 
شدم. او هم تخصص اش سرقت گوشي بود. هر روز با هم بر سر اینکه كدام یك در سرقت 
سریع تر هستيم كل كل داشتيم تا اینکه متوجه شدیم زمان آزادي مان از زندان در یك 
روز است. با هم شرط بندي كردیم و قرار شد كه پس از آزادي موبایل قاپي را از سر بگيریم 
و هركس توانست در یك روز 100گوشي سرقت كند، 200ميليون تومان از دیگري بگيرد. 
به همين دليل به محض آزادي، موتور دوستم را قرض گرفتم و سرقت را شروع كردم اما در 
سرقت چهارم گير افتادم. متهم پس از اقرار به سرقت، با دستور بازپرس پرونده براي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناسایي شاكيان در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت و 

تحقيقات براي دستگيري دوست او ادامه دارد.

مرد42سالههمسر70سالهاشرابه
قتلرساند

مرد 42ساله كه پس از قتل همسر ۷0ســاله اش در شهرستان الهيجان به جنوب 
شرق كشور گریخته بود، به دليل عذاب وجدان خود را تسليم كرد.

به گزارش همشهري، اواخر هفته گذشته مردي به یکي از كالنتري هاي شهرستان 
زاهدان در استان سيستان و بلوچستان رفت و مدعي شد كه 10روز قبل تر همسر 
خود را در شهرستان الهيجان به قتل رسانده و جسدش را در خانه ویالیي او دفن 
كرده است. این مرد گفت: مدتي قبل به طور موقت با همسرم كه حدودا ۷0ساله بود 
ازدواج كردم. او قبل از من ازدواج ناموفق دیگري داشت و مدتي پس از اینکه به عقد 

هم درآمدیم، اختالفات مان شروع شد.
 این اختالفات تا آنجا ادامه داشــت كه حدود 10روز پيش در خانه  ویالیي اش در 
روستاي بازكياگوراب الهيجان با هم درگير شــدیم و آنقدر عصباني بودم كه او را 
به قتل رساندم. پس از آن هم جسدش را در گودالي كه زیر پله ها حفر كرده بودم 
دفن كردم و از آن شهر گریختم و به زاهدان آمدم اما به دليل عذاب وجدان تصميم 

گرفتم خودم را تسليم كنم.
با اعترافات این مرد، ماجرا به پليس آگاهي اســتان گيالن مخابره شد و متهم در 
اختيار آنها قرار گرفت. او روز جمعه همراه با مأموران به محل جنایت رفت و پس از 
دقایقي حفاري، جسد زن ۷0ساله از دل خاك بيرون كشيده شد و براي بررسي هاي 

بيشتر در اختيار پزشکي قانوني قرار گرفت. 
به گفته ســرهنگ حميد محمدي نســب، براي متهم قرار بازداشت صادر شده و 

تحقيقات در این پرونده ادامه دارد.
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   چه فيلم هايي در راهند؟
چندروزياستكهخبرهاييدربارهفيلمهايجديديكهقراراسترويپرده
بروند،منتشرميشود،اماتجربهيكسالونيمگذشتهنشاندادهتااكرانفيلمي
قطعينشدهنبايداينخبرهارازيادجديگرفت.آنچهفعالميتوانبهآناستناد
كرد،ايناستكه3فيلم»شيشــليك«بهكارگردانيمحمدحسينمهدويان،
»روزيروزگاريآبادان«بهكارگردانيحميدرضاآذرنگو»گشتارشاد3«به
كارگردانيسعيدسهيليپروانهنمايشدريافتكردهاند.ازمياناين3فيلم،فيلم
آذرنگحالوهوايياجتماعيدارد.درخالصهداستاناينفيلمآمده:»درآبادان،
سال۱3۸۱خانواده5نفريمصيبچرخيدهدرآخرينروزسالمشغولخريدشب
عيدهستند،امابهدليلحالبدمصيبكهناشيازگرفتارياشبهموادمخدراست
كشمكشيميانآنهادرميگيردودراوجتالشخيريمادرخانوادهبرايبهآرامش

رساندنخانوادهبهناگاهاتفاقيغيرمنتظرههمهآنهاراغافلگيرميكندو...«باتوجه
بهشكست»درختگردو«درگيشهبايدديدسازندگان»روزيروزگاريآبادان«
آيابهخودجراتميدهندكهفيلمشانرااكرانكنند.فاطمهمعتمدآريا،محسن
تنابنده،الهامشفيعي،هيرادآذرنگ،سهيلجماليواميرحسينابراهيميدراين
فيلمنقشآفرينيكردهاند.»شيشليك«و»گشتارشاد3«هردوكمديهستند.
درخالصهداستان»شيشليك«آمده:»يكيازاهاليشهركيدرحاشيهتهران،
تحتتأثيرشرايطخاصيكهازسويرئيسكارخانهايبرايشرقمخوردهاست،
طغيانكردهودرجستوجويرهاييخانوادهاشبرميآيدو…«رضاعطارانو
پژمانجمشيديبرگبرندهاينفيلمهستند.»گشتارشاد3«همبدونحضور
حميدفرخنژادوبااميرجعفريوساعدسهيليوپوالدكيميايياميدواراستكه

موفقيت2قسمتقبلياينفيلمدرگيشهراتكراركند.

6رمانبراييكجايزه
با نامزدهاي دریافت جایزه بوكر سال 2021 آشنا شوید 
بنياد كتاب جایزه بوكر پرده از نام 6نامزد نهایي خود در 
یك كنفرانس خبري آنالین برداشت. پاتریشيا الكوود 
كه در حيطه شعر و شاعري فعال است، با نخستين رمان خود در قالب داستاني چند بخشي 
با عنوان »كسي درباره این حرف نمي زند« ازجمله شگفتي سازهاي این دوره از فهرست 
نهایي نامزدهاي جایزه بوكر است. بخش هایي از این كتاب با ادبيات رایج در شبکه هاي 
اجتماعي نوشته شده است. نظيفه محمد از دیگر نامزدهاي این جایزه معتبر، در كتاب 
»مردان خوش اقبال« داستان مردي را روایت مي كند كه به اشتباه به وي اتهام قتل زده اند و 
در معرض خطر محکوميت قرار دارد. آنوك ارودپگاسام در كتاب »سفري به شمال« به بقاي 
انسان و انسانيت و آرزوهاي بشري به عنوان ميراث جنگ داخلي سریالنکا پرداخته است. 
برخي از مطرح ترین و پرسر و صدا ترین رمان هاي امسال كه به فهرست ابتدایي نامزدهاي 
بوكر راه یافته بودند، در نهایت در زمره نامزدهاي نهایي این جایزه قرار نگرفته اند. ازجمله 
مهم ترین كتاب هایي كه در فهرست نهایي جایزه بوكر نامزد نشده، مي توان به رمان»كالرا 
و خورشيد« اثر كازوئو ایشي گورو اشاره كرد، ایشی گورو یکي از مطرح ترین نویسندگان 
معاصر است و یك بار هم برنده جایزه نوبل ادبيات و برنده جایزه بوكر نيز شده است. هيأت 
داوران بوكر ضمن بازخواني این كتاب ها درباره رمان برنده این جایزه معتبر تصميم گيري 
خواهد كرد. نام برنده جایزه بوكر در سوم نوامبر2021)12آبان 1400( اعالم خواهد شد. 
به برنده این جایزه مطابق سال هاي گذشته 50هزار پوند اختصاص خواهد یافت. این جایزه 
به نوعي سکوي پرتاب براي بسياري از نویسندگان كمتر شناخته شده است، رمان هاي 
نویسندگان فهرست نامزدهاي نهایي جایزه بوكر اغلب بدل به پرفروش ترین رمان هاي 
سال مي شوند. سایت اینسایدر در گزارشي به اختصار نگاهي داشته به كتاب هاي نامزد های 

دریافت جایزه بوكر در سال2021.

سفريبهشمال
كتاب سفري به شمال اثر آنوك ارودپگاسام با پيامي ناگهاني آغاز 
مي شود: »كریشان پس از یك تماس تلفني متوجه مي شود كه راني 
مراقب مادربزرگش، به صورت ناگهاني و غيرمنتظره درگذشته است. 
جسد او را از كف چاهي در روستاي زادگاهش در شمال سریالنکا خارج كرده بودند، گردن 
او به دليل سقوط به كف چاه شکسته بود. این حادثه ذهن كریشان را به خاطرات دور و دراز 
گذشته و زماني كه در دهلي زندگي مي كرد، مي برد. كریشان براي سفر طوالني و رفتن 
به مراسم تدفين راني سوار بر قطار مي شود...« سفري به شمال روایتي است از یك مراقبه 
ذهني درباره بقا و مرگ انسان ها و نگاهي دارد به ميراث جنگ داخلي سي ساله در سریالنکا.

كسيدربارهاينحرفنميزند
»كسي درباره این حرف نمي زند« رماني است از پاتریشيا الكوود؛ 
در این كتاب داستان زني روایت مي شود كه به دليل پست هایي كه 
در شبکه هاي اجتماعي گذاشته به شهرت رسيده و در حال انجام 
سفري براي دیدار با هواداران دوست داشــتني خود است. او از سير در فضاي اینترنت و 
اســتفاده از زبان و زندگي در دنياي غيرواقعي جدیدي كه آن را پرتال مي نامد و از اینکه 
متقاعد شده تعداد زیادي از كاربران در شبکه هاي اجتماعي از تفکرات او حمایت مي كنند، 
بسيار احساس خشنودي مي كند. زماني كه تهدیدهاي جدي، نظير تغييرات آب و هوایي و 
تدابير محتاطانه و سختگيرانه به منظور مقابله با بحران اقتصادي در جامعه اتخاذ مي شود، 
اپيدمي تنهایي سایه اش را بر جامعه مي افکند. همزمان او خود را بيشتر در دنياي پوچ و 
بيهوده پرتال غرق مي كند. اما یکباره پيامي از مادرش با این مضمون كه حادثه اي رخ داده، 
هر چه زودتر بيا، او را از دنياي خيالي و پوچ و غيرواقعي بيرون مي كشد و با دنياي واقعي كه 

مملو از خوبي ها و بدي هاست مواجه مي كند.

مردانخوشاقبال
نظيفه محمد در مردان خوش اقبال داستان محمود ماتان را روایت 
مي كند كه در خليج شهر كاردیف در سال هاي اوایل دهه1950 
ميالدي كارچاق كن است و معامالت را با داللي جوش مي دهد. این 

كار او را با دریانوردان سوماليایي و هند غربي، تجار مالتي و خانواده هاي یهودي مرتبط 
كرده اســت. او همچنين یك پدر، فرصت طلب و بعضي اوقات نيز دزدي خرده پاســت. 
او خصيصه هاي منفي زیادی در خود دارد، اما یك قاتل نيســت. بنابراین زماني كه یك 
مغازه دار با بي رحمي كشته مي شود و بسياري وي را در این قضيه متهم اصلي مي پندارند، 
محمود كه خود را بي گناه مي داند، نگراني از خود به دل راه نمي دهد. با این حال همسر 
ولزي محمد كه لورا نام دارد وي را ترك مي كند. اما محمود مطمئن است در كشوري كه 
به باور او عدالت به طور كامل رعایت مي شود، مي تواند بي گناهي خود را اثبات كند. اما با 
برگزاري چند جلسه از دادگاه مشخص مي شــود كه روزنه اميدبخشي براي وي وجود 
ندارد و محمود براي حفظ جانش وارد مبارزه اي خطرناك مي شود، مبارزه با توطئه گران 

و بي عدالتي قضایي در ولز.

سوگند)تعهد(
»سوگند« اثر دیمن گالگوت نگاهي دارد به سقوط و تباهي و نابودي 
یك خانواده سفيدپوست اهل آفریقاي جنوبي كه در حومه شهر 
پورتوریا زندگي مي كنند. خانواده ســورات براي مراســم تدفين 
مادر گردهم آمده اند. نسل جوان تر این خانواده ازجمله »آنتون« و »آمور«، از همه آنچه 
خانواده به آن پایبند است، متنفرند، آنها همچنين به طور خاص از تعهد والدینشان نسبت 
به زن سياهي كه در تمام طول عمرش در خدمت خانواده بوده، ناخشنودند، البته این تعهد 
همچنان اجرا نشده است. خانواده به سالومه، این زن سياه پوست قول داده بود كه پس از 
عمري خدمت، خانه  و زميني براي زندگي اش درنظر بگيرد. اما با گذر چند دهه این تعهد 
هنوز بر زمين مانده و اجرا نشده است. دیمن گالگوت نگاهي كامال سيال به شخصيت هاي 
داستان دارد و ما را همراه خویش به دنياي رویاهاي این شخصيت ها مي برد. درحالي كه 
جامعه آفریقــاي جنوبي در حال گذر ار جامعه اي با شــکاف هاي عميــق به جامعه اي 
عدالت محور است، نویسنده رمان سوگند، موضوع تعهد نادیده گرفته شده یك خانواده 
نسبت به یك زن سياه پوست را محور داستان كتابش قرار داده تا توصيفي موردي داشته 

باشد از این جامعه در حال گذار.

سردرگمي
ریچارد پاورز در »سردرگمي« داستان تئو بایرن ستاره شناس را 
روایت مي كند كه در كهکشان ها به دنبال حيات مي گردد. اما تئو 
مشکالتي در زندگي شــخصي اش دارد و پس از مرگ همسرش، 
وظيفه بزرگ كردن فرزندش رابين بر عهده او قرار گرفته اســت. رابين 9ســاله پسري 
مهربان است كه ساعات زیادي از وقت خود را صرف نقاشي حيوانات و جانوران در حال 
انقراض مي كند. اما همين پسر مهربان در آستانه اخراج از مدرسه با مشت زدن به صورت 
یکي از همکالسي هاي خود است. زماني كه مشکالت رابين بيشتر مي شود، تئو تصميم 
مي گيردشيوه درماني بازخوردهاي عصبي را براي كنترل بيشتر احساسات رابين روي او 
انجام دهد. یکي از مراحل این شيوه، استفاده از الگوهاي ضبط شده مغز مادر رابين براي 
تحت كنترل در آوردن احساسات وي است. پاورز در این رمان ضمن توصيف دنياي تجربي 

و طبيعي و پرداختن به دنياي ماوراي زندگي، عشق پدر و فرزندي را نيز روایت مي كند.

دايرهعظيم
»دایره عظيم« نوشته مگي شيپ استد به داستان زندگي ماریان 
و جامي گریوز مي پردازد كه از حادثه غرق شــدن یك كشــتي 
اقيانوس پيما در سال1914 جان سالم به در مي برند و در ميسوال 
واقع در ایالت مونتانا توسط عموي بداخالق خود بزرگ مي شوند، ماریان پس از مواجه شدن 
با خلبانان تعدادي از هواپيماهایي كه از باالي شهر كوچك محل سکونتشان پرواز می كنند، 
به حرفه خلباني عالقه پيدا مي كند. در  14سالگي ترك تحصيل مي كند و به طور تصادفي 
با فردي بسيار پولدار آشنا مي شود كه حاضر است براي او هواپيمایي فراهم كند و خرج 
كالس هاي آموزش خلباني اش را هم تقبل كند. او باالخره به آرزویش مي رسد و تبدیل 
به خلباني ماهر مي شود و مي تواند سراسر دنيا را از قطب شمال تا قطب جنوب با هواپيما 
بپيماید. اما هواپيماي او در سرزمين یخ زده آنتارتيك در قطب جنوب ناپدید مي شود. یك 
قرن بعد هيدلي باكستر براي بازي در نقش ماریان در فيلمي با محوریت ناپدیدشدن وي 
در آنتارتيك انتخاب مي شود. او كه پيش تر در یك سري فيلم هاي رمانتيك بازي كرده بود، 

اكنون مي خواهد خود را در قالب بازیگر فيلم هاي كالت، باز تعریف كند. 
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 شکست »درخت گردو« 
در گيشه چه پيامدي خواهد داشت؟

اكران بي تنوع 
به سود فيلم هاي 
كمدي

فــروش »درخــت گــردو« در روزهــاي اول اكرانش 
اميدواركننده بــود، ولي حاال بعــد از 22روز كه از روي 
پرده رفتــن آن مي گذرد، به نظر مي رســد فيلم جدید 
محمدحســين مهدویان دیگر توانایي جذب مخاطب 
زیادي ندارد. »درخت گردو« تا امروز  حدود یك ميليارد 
و 150ميليون تومان فروش داشته و برخالف فيلم كمدي 
»دیناميت« كه به فروشي 11و نيم ميليارد توماني دست 
یافت، نمي تواند ركوردي شــگفت انگيز از خود در دوره 
كرونا بر جاي بگذارد. با اینکه بر سر اكران »درخت گردو« 
كشمکش زیادي درگرفت تا باالخره تهيه كننده آن به 
اكران فيلمش رضایت داد، اما در نهایت داستان تلخ این 
فيلم نتوانست كام اكران را شيرین كند و تنور سينماها 
را گرم نگه دارد. براي فيلمــي همچون »درخت گردو« 
كه فيلم پرخرجي محسوب مي شود، این ميزان فروش 
شکست محسوب مي شود و نشان مي دهد كه مخاطب 
سينماي ایران احتماال به این زودي ها طاقت و حوصله 
فيلم هاي پرسوزوگداز یا رئاليســم اجتماعي را ندارد و 

انتخاب اولش فيلم كمدي است.

»شيشليك«تلخي»درختگردو«راازبينميبرد؟
فروش خوب »دیناميت« در زمان خيز پنجم كرونا براي 
برخي از دست اندركاران سينما این تصور نادرست را رقم 
زد كه چنانچه »درخت گردو« بعد از »دیناميت« اكران 
شود، در همان مســير موفقيت گام خواهد برداشت. با 
اینکه فروش 5روز اول »درخت گردو« یك سوم فروش 
5روز اول فيلم »دیناميت« بــود، اما از آنجا كه »درخت 
گردو« فيلمي ملودرام به شــمار مي رود، ميزان فروش 
كمتر آن براي فيلمي كه داستاني تلخ دارد، نگران كننده 
نبود و حتي از فروشــي خوب براي فيلمي ملودرام خبر 
مي داد. اما هر چه بيشتر گذشت، فروش این فيلم كمتر 
شد. »درخت گردو« فيلمي اســت كه از صحنه هایش 
مشخص است هزینه زیادي صرف آن شده و شاید حتي 
با فروش 10ميلياردي هم هزینه توليــد آن بازنگردد. 
مطمئنا شکست »درخت گردو« در گيشه باعث مي شود 
تهيه كنندگان فيلم هاي غيركمدي از این به بعد با طمانينه 
بيشتري براي اكران فيلمشــان تصميم بگيرند. به این 
ترتيب باید منتظر باشيم در روزهاي آتي بيشتر فيلم هاي 

كمدي به پرده سينماها راه یابند و حداقل تا مدتي نامعلوم 
توازن اكران به سود فيلم هاي كمدي بر هم خواهد خورد. 
چندي پيش سيدابراهيم عامریان به خبرآنالین گفته 
بود: »امروز همين فيلم هاي كمدي هستند كه مخاطب 
را به سينما مي آورند. خدا را شــکر كه »درخت گردو« 
هم توانسته فروش خوبي داشته باشد، اما بهتر بود حاال 
فيلم هاي اجتماعي را كنار بگذاریم؛ چون فکر مي كنم 
فعال زمان مناسبي براي اكران فيلم هاي اجتماعي نيست 
و شــاید اگر این فيلم در زمان دیگري اكران مي شد، با 
استقبال بيشتري مواجه مي شد.« حاال كه دیگر قطعي 
شــده »درخت گردو« فروش خوبي نداشــته،  احتماال 
تهيه كنندگان فيلم هاي كمدي از دســت باالتري براي 
اكران آثارشان برخوردار هســتند. خود عامریان فيلم 
كمدي »انفرادي« به كارگرداني و با بازي رضا عطاران، 
مهدي هاشمي و احمد مهرانفر را در نوبت نمایش دارد 
كه مي تواند موفقيت »دیناميت« را در گيشه تکرار كند. 
مهدویان هم فيلم »شيشليك« را با بازي رضا عطاران و 
پژمان جمشــيدي در نوبت اكران دارد و شاید موفقيت 
مالي »شيشليك« بتواند درد شکست »درخت گردو« 

را التيام بخشد.

روزگار پساكرونا خواهيم داشت؟

جنگ و صلح در گيشه
درهتلاســتكهباازدستدادننقشاش
دريكتئاتربهبخــشپذيرشهتلمنتقل
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ووديآلنباكارگردانيمهردادحسينزاده
درتماشــاخانهملكشروعشــدهوقرار
استايننمايشتا۱۱مهررويصحنهباشد.
»درختشيشهايآلما«همدرنوفللوشاتو
اجراهايپايانيخــودراميگذراند.دراين
مياناجراخوانيونمايشــنامهخوانيرونق
ويژهايداردودراينروزهايپايانيتابستان
برخيازتماشــاخانههااقدامبــهبرگزاري

نمايشنامهخوانيميكنند.
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آرشنهاوندي
روزنامه  نگار
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 جواد نصرتي
روزنامه نگار

   تقابل چین و استرالیا
 چين كه هدف توافــق امنيتي آمريكا و انگليس و استرالياســت، به 
شدت عليه اين تصميم آمريكا موضع گرفته و شي جين پينگ، رئيس 
جمهور اين كشور گفته است كه منطقه بايد با حضور نيروهاي خارجي 
مخالفت كند. در مقابل اسكات موريسون، نخســت وزير استراليا به 
زيردريايي هاي هسته اي چين اشــاره كرده و از تصميم كشورش براي 
توليد زيردريايي هاي هسته اي دفاع كرده است.  به گزار الجزيره، روزنامه 
دولتي گلوبال تايمز كه معموال سياست هاي دولت چين را تبيين مي كند 
استراليا را پنجه آمريكا خوانده و گفته است كانبرا ساده لوح بوده كه در 
دام سياست هاي جنگ سرد آمريكا افتاده است. اين روزنامه نوشته است: 
»اســتراليا،  در صورتي كه نبردي نظامي در منطقه روي دهد،با عواقب 
خطرناكي مواجه خواهد بود.« استراليا، در مقابل موضع گيري هاي رسمي 
و غيررسمي در چين، مساله زيردريايي هاي هسته اي پكن را پيش كشيده 
است. موريسون در گفت و گو با با يك راديوي محلي در استراليا گفته 
است: »آنها حق دارند كه در مساله منافع ملي خود هر تصميمي بگيرند، 

 استراليا و ديگر كشورها هم چنين حقي دارند.« موريسون گفته است كه استراليا از قابليت زيردريايي هاي هسته اي چين و سرمايه گذاري هاي سنگين اين كشور 
در بخش نظامي آگاه است؛ »ما عالقه منديم تا تضمين كنيم كه آب هاي بين المللي هميشه بين المللي خواهند بود و حاكميت قانون در تمامي آنها برقرار خواهد بود.« 
درياي چين جنوبي  كه در منطقه قرار دارد،  يكي از پرمناقشه ترين مناطق دنياست و چين و تمامي كشورهاي اطراف آن، با هم اختالف سرزميني دارند. چين حضور 
نظامي خود را در اين منطقه به شدت افزايش داده و چند جزيره مصنوعي با باند هواپيما و لنگرگاه براي كشتي هاي نظامي ساخته است.  بخشي از هدف آمريكا،  

كاهش نفوذ چين در اين آبراه است و توافق اخير با استراليا در همين راستاست.

 سياوش فالح پور
روزنامه نگار

كيوسك

دولت فرانسه،  در اعتراض به اینکه 
آمریکا و استراليا این كشور را دور گزارش

زده اند و بدون حضــور پاریس 
توافقنامه اي امنيتي امضا كرده اند، سفراي خود 

از این دوكشور را فرا خوانده است.
به گزارش گاردین، وزارت خارجه فرانسه گفته 
است كه این تصميم استثنایي به خاطر شرایط 
استثنایي گرفته شده اســت. ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه این كشــور گفته است كه دستور 
بازگشت فوري ســفرا، به درخواست امانوئل 
مکرون، رئيس جمهور این كشــور گرفته شده 

است.
لودریان در بيانه اي در این باره گفته است: »این 
تصميم اســتثنایي به خاطر جدیت استثنایي 
بيانيه اســتراليا و آمریکا در 15سپتامبر قابل 

توجيه است.«
فرانســه به شــدت از اینکه اســتراليا قرارداد 
65ميليارد دالري خود با شركت ناوال گروپ 
در سال2016 را لغو كرده تا قرارداد مشابهي با 
آمریکا و انگليس ببندد عصباني است. براساس 
قرارداد استراليا و ناوال گروپ، شركت فرانسوي 
قرار بود 12زیردریایــي كالس اقيانوس براي 
كانبرا بسازد. اما استراليا این قرارداد را لغو كرده 
و با آمریکا و انگليس پيمان نظامي امضا كرده 
كه براساس آن 2كشور غربي، براي این كشور 
زیردریایي هاي هســته اي توليد خواهند كرد. 
شــركت ناوال گروپ گفته از اینکه قراردادش 
لغو شده و به جایش استراليا با آمریکا و انگليس 

قرارداد بسته به شدت ناراحت است.
لودریان كه از همان ابتدا مواضع بسيار تندي 
عليه این اقدام آمریکا و انگليس و استراليا گرفته 
بود، اقدام این كشورها را چاقو زدن از پشت به 

فرانسه تشبيه كرده است.
لودریان در بيانيه اش درباره فراخواندن ســفرا 
گفته است: »كنار گذاشتن پروژه زیردریایي ها 
كه اســتراليا و فرانسه را از ســال2016 با هم 
مرتبط كرده بود،  و اعالم شــراكت جدیدي با 
آمریکا، رفتــاري غيرقابل تحمل بين متحدان 
اســت و پيامدهاي آن به مفهومي كه از اتحاد، 
شراكت و اهميت منطقه هند و اقيانوسيه براي 

اروپا در ذهن داریم لطمه مي زند.«
این نخستين بار اســت كه فرانسه سفير خود 
را از آمریکا فرامي خواند. این دوكشور از زمان 
جنگ هاي استقالل آمریکا متحد هم به شمار 
مي روند. فرانسه همچنين برگزاري یك مراسم 
براي بزرگداشت نبرد خليج چساپيك را معلق 
كرده اســت. این نبرد مهم در جنگ استقالل 
آمریکا، با پيروزي ناوگان فرانســه برابر ناوگان 
انگليس در ســپتامبر1781 به پایان رسيد و 
نقشي مهم در استقالل آمریکا از بریتانيا داشت.

یك مقام كاخ ســفيد به رویترز گفته است كه 
دولت آمریکا به شــدت از این تصميم فرانسه 
متأســف و در تماس نزدیك با فرانســه است. 
این مقام آمریکایي گفته است كه كشورش در 
روزهاي آینده با فرانسه در تعامل خواهد بود تا 

اختالف ها بين 2كشور برطرف شود.
پتر ریکتس، معاون وزیر خارجه سابق انگليس 
و سفير این كشور در فرانسه در تویيتي درباره 
حس فرانســوي ها از رفتار آمریــکا و انگليس 
و اســتراليا نوشته اســت: »واكنش پاریس را 
دست كم نگيرید. مســئله فقط خشم نيست 
بلکه احساس خيانت اســت، آمریکا و انگليس 
و اســتراليا 6 ماه پشت ســر آنها با هم مذاكره 
كرده اند. من قبال در سال2003 چنين خشمي 
را در مسئله حمله به عراق دیده بودم. شرایط 
حاال به همان انــدازه بد و یا حتــي بدتر از آن 

است.«
فرانسه در هيچ كدام از بيانيه ها و واكنش هایش 
به انگليس حتي اشــاره هم نکرده و مسئله را 
زیر سر آمریکا و اســتراليا مي داند. یك منبع 
دیپلماتيك فرانسوي به رویترز گفته است كه 
از نظر پاریس، لندن به صورت فرصت طلبانه اي 
به كاري كه آمریکا و استراليا شروع كرده بودند 
پيوسته است و از نظر فرانسه، استراليا و آمریکا 

مقصر هستند.
ماریــس پين، وزیــر خارجه اســتراليا كه در 
واشنگتن به سر مي برد، گفته است كه ناراحتي 
پاریــس را درك مي كند و اميدوار اســت كه 
پاریس به زودي متوجه شود كه استراليا ارزش 
همکاري مشترك با فرانسه را مي داند و اميدوار 

است 2كشور دوباره همکاري را شروع كنند.

ضرورت استقالل استراتژيك 
ایــن تصميم آمریــکا، بار دیگــر در پاریس و 
بروكسل، مقر اتحادیه اروپایي، بحث استقالل 
استراتژیك اروپا را مطرح كرده است. لودریان در 
بيانيه اولش در واكنش به توافق امنيتي آمریکا و 
انگليس با استراليا به این مسئله اشاره كرد. ایده 
استقالل استراتژیك اروپا فارغ از آنچه آمریکا 
مي خواهد، از مدت ها پيش از ســوي فرانسه 
پيگيري مي شود و مکرون یکي از حاميان این 
مسئله است. فرانسه حتي ایده ارتش مستقل 

اروپایي را هم مطرح كرده است.
مکرون زمستان گذشته براي نخستين بار ایده 
استقالل یا خودمختاري اســتراتژیك اروپا را 
مطرح و اعالم كرد كه اروپایي ها باید بيشتر از 
گذشته مراقب منطقه خودشان باشند. او تأكيد 
كرده بود كه آفریقا و خاورميانه هم در منطقه 

اروپا هستند نه آمریکا.
رفتار آمریکا در مسئله پيمان امنيتي با استراليا 
كه از نظر پاریس به نوعي دور زدن فرانسه تعبير 
مي شــود، در بروكســل هم موضوع استقالل 
استراتژیك اروپا را در كانون توجه ها قرار داده 

است.
جوزپ بورل مسئول ارشــد سياست خارجي 
اتحادیه اروپا، پنجشنبه بعد از اعالم خبر توافق، 
به خبرنــگاران گفته بود: »فکــر مي كنم كه 
توافقنامه اي با این ماهيت یك روزه حاصل نشده 
است. زمان مشخصا زیادي براي حصول چنين 
توافقي صرف شــده اســت، و نه، با ما مشاوره 
نکرده بودند. این مســئله مــا را وادار مي كند، 
یك بار دیگر، به ضرورت قرار دادن اســتقالل 
استراتژیك اروپا در صدر دســتوركارهایمان 

توجه كنيم.«
هرچند نمي توان پيامدهــاي بلندمدت تنش 
پيش آمده در دو ســوي اقيانــوس اطلس را 
پيش بيني  كرد اما مي توان اینگونه نتيجه گرفت 
كه عواقب كوتاه مدت آن، افزایش بدبيني اروپا 
به آمریکا اســت. تنش در روابــط متحدان دو 
سوي اقيانوس اطلس در حالي اوج گرفته است 
كه فرانسه در دولت یکجانبه گراي دونالد ترامپ 
تالش مي كرد روابط را گرم نگــه دارد و باعث 
جدایي بيشــتر متحدان قدیمي نشــود. روي 
كار آمدن جو بایدن در آمریکا، از نظر بسياري، 
زمان ترميم روابط بود اما واقعيت چيز دیگري 

را نشان مي دهد.
همچنين این شــکاف بين فرانســه و آمریکا، 
در حالي ایجاد شــده كه بایدن، اميدوار بود با 
متحد كردن دوســتان آمریکا در سراسر دنيا، 
برابر حکومت هاي اقتدارگراي چين و روسيه 

بایستد.
اما دوطــرف، حتي در نحــوه مقابلــه با این 

قدرت هاي شرقي هم با هم اختالف نظر دارند.
درحالي كه آمریکا معتقد اســت باید رویکرد 
بســيار هجومي تــري نســبت به روســيه و 
به خصوص چين اتخاذ شود، اروپا اميدوار است 
تعادل را در روابط با چين و روسيه حفظ كند. 
همين توافق امنيتي با استراليا هم با هدف مهار 
نفوذ چين در هند و اقيانوسيه امضا شده است.

فابریس پوتيه ، محقق مؤسســه بين المللي 
مطالعات استراتژیك در این باره به یورو نيوز 
گفته است: »باید نگاه فراگيرتري به این توافق 
امنيتي داشته باشــيم. آمریکا مي خواسته به 
كساني نزدیك شود كه تمایل بيشتري براي 
همکاري سياســي و فناورانه داشته اند. فکر 
نمي كنم اروپایي ها چندان تمایل داشته باشند 
چنين توافقي را با آمریکا امضا كنند. من فکر 
مي كنم ما همچنين بهــاي رویکرد متعادل 
خود در مســئله چين را مي دهيــم. آمریکا 
مایل است موضع ســخت تري داشته باشد و 
انگليس و استراليا هم حاضرند كه به آمریکا 
ملحق شوند. بنابراین باید به تصویر بزرگ تر 
اســتراتژیك نگاه كنيم. ما تصميم گرفته ایم 
كه متعادل باشــيم و حاال باید عواقب آن را 
قبول كنيم چون دیگران مي خواهند موضع 

سخت تري داشته باشند.«

فرانسه در اعتراض به بيرون ماندن از پيمان امنيتي آمریکا و استراليا، سفراي خود را از 
این دوكشور فراخوانده است

رویارویی فرانسه با آمریکا و استرالیا

سازمان غذا و داروي آمريكا تزريق دوز سوم 
واكسن كرونا كه دوز تقويتي حساب مي شود 
را براي افراد ۶۵ سال به باال و گروه هاي حساس 
و آسيب پذير تأييد كرد. در نشست اخير اين 
ســازمان، با برنامه دولت آمريكا براي تزريق 
واكســن تقويتي به همه افراد ۱۶ سال و باالتر 
مخالفت شده است. محققان معتقدند تزريق 
دوز سوم بر روند همه گيري تأثير قابل توجهي 

نخواهد داشت. 

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه وال استريت ژورنال  ]آمريكا[ 

اعتراض به سبك انگليسي 

 برنامه جديد اسرائيل 
براي يهودي سازي  قدس

مهار هسته اي پكن

دوز سوم؛ فقط براي سالمندان

روزنامه تايمز در صفحه اول خود تصوير يكي 
از فعاالن محيط زيســتي انگليس را منتشر 
كرده كه در تجمعي در اسكاتلند، توسط پليس 
دستگير شده  است. در آستانه برگزاري اجالس 
جهاني آب و هوايي در اســكاتلند، گروهي از 
فعاالن محيط زيســت در انگليس در اقدامي 
هماهنگ با هدف جلب توجه مردم و دولت ها 
راه هاي منتهي به فرودگاه ها و اتوبان هاي اصلي 
را بند آورده اند. آنها خواســتار پايان دادن به 

انتشار گازهاي گلخانه اي هستند. 

دولت رژيم صهيونيستي برنامه تازه اي را براي 
غصب زمين ها و امالك متعلق به شهروندان 
عرب فلسطيني در شــهر قدس آماده كرده 
است. يهودي ســازي  يكي از استراتژي هاي 
درازمدت تمامي دولت هاي اسرائيل براي تغيير 
هويت شهر قدس به حساب مي آيد.  دولت بنت 
در اقدامي تازه، يك صندوق مالي براي پيگيري 
سياست يهودي سازي  و فشار بر ساكنان عرب 

قدس تشكيل داده است.

روزنامه االخبار توافق اخير واشنگتن و لندن 
براي حمايت تقويتي قدرت هسته اي استراليا 
را بخشي از سياســت هاي مهار چين به شمار 
آورده است. اين روزنامه در گزارش خود توافق 
اخير را مقدمه تشكيل ناتوي آسيا عليه چين 

توصيف مي كند. 

نگاه

اياالت متحده تحريم

ابزارهاي قدرت یــك ابرقدرت چند وجهي 
اســت؛ تركيبي از قدرت نظامــي، اعتبار 
فرهنگي و كمك  هاي اقتصادي. اما هر كسي 
سياســت خارجي آمریکا را طي یك دهه 
اخير زیر ذره بين قرار مي دهد، مي بيند كه 
یك ابزار بيش از دیگر ابزارها مورد استفاده 

قرار گرفته است: تحریم هاي اقتصادي.
تحریم اقتصادي به دم دستي ترین ابزار براي حل تمام چالش هاي پيش 
روي سياســت خارجي آمریکا تبدیل شــده  اســت. در دوره اول دولت 
باراك اوباما، آمریکا هر ســال 500فرد یا نهاد را به ليســت  تحریم هاي 
خود اضافه مي كرد. دالیــل متعددي براي این تحریم ها ذكر مي شــد؛ 
از مسائل حقوق بشــري گرفته تا اشــاعه هســته اي. این آمار در دوره 
ریاست جمهوري دونالد ترامپ، دو برابر شد. جو بایدن در همين ماه هاي 
ابتداي ریاست جمهوري اش ميانمار، نيکاراگوئه و روسيه را تحت تحریم 
قرار داده اســت. بایدن برخالف وعده هایش هنوز هيچ یك از تحریم هاي 
وضع شده از سوي ترامپ را لغو نکرده است؛ به استثناي تحریم عليه دادگاه 

كيفري بين المللي.
اگر كشورها در نهایت به خواسته هاي واشــنگتن تن مي دادند، مي شد 
گفت تکيه به تحریم هاي اقتصادي راهکار درســتي است. اما مسئله این 
است كه كشورهاي تحریم  شده در مقابل آمریکا كوتاه نمي آیند. پژوهشي 
كه از سوي دانشگاه كاروليناي شمالي انجام شده نشان مي دهد تحریم ها 
در بهترین حالت، در یك ســوم تا نيمي از موارد مؤثر واقع مي  شوند. در 
این گزارش آمده كه نهادهاي وضع كننده تحریم ها یعني وزارتخانه هاي 
خارجه، تجارت و خزانــه داري آمریکا خود هيچ بــرآوردي از اثرگذاري 
تحریم  هاي شــان ندارند. مسئله اصلي این اســت كه سياست تحریمي 
آمریکا، هيچ ارتباطي با اثرگذاري آنها ندارد؛ بلکه موضوع اصلي افول قدرت 
آمریکاست و دولت این كشــور قصد دارد با دنبال كردن سياست تحریم، 
جایگاه خود را همچنان در جهان حفظ كند. آمریکا دیگر همچون گذشته 
یك ابرقدرت بالمنازع نيست. قدرت نظامي و نفوذ دیپلماتيك آمریکا دیگر 
آن اثرگذاري گذشته را ندارد. 2دهه جنگ، ركود اقتصادي، قطبي شدن 
جهان و حاال هم همه گيري كرونا، آمریکا را فرسوده كرده است. روساي 
جمهور آمریــکا در چنين شــرایطي دیگر تيري در تركــش ندارند. در 

دسترس  ترین ابزار در این وضعيت، ابزار تحریم است.
تحریم ها آنگونه كه وانمود شده، بدون هزینه هم نيستند. تحریم ها باعث 
ایجاد شکاف ميان متحدان مي شوند، دشــمنان را مصمم تر و زندگي را 
براي مردم بي گناه كشورهاي تحریم شده سخت مي كنند. بنابراین ادامه 
استفاده از ابزار تحریم نه تنها روند افول قدرت آمریکا را نمایان كرده بلکه 
این كشور را بيش از پيش به یك بازیگر منفور در جهان تبدیل مي كند. تيغ 
تحریم دیگر به تيزي گذشته نيست. هر چه مي گذرد، از اثرگذاري تحریم ها 
كاسته مي شود، چرا كه كشورهایي نظير روسيه و چين بالفاصله به كمك 
كشور تحریم  شده مي شتابند. همزمان، ميزان نارضایتي ها از تحریم هاي 
وضع شده آمریکا در ميان متحدان این كشور نيز افزایش پيدا كرده است. 
بسياري از كشورها منافع اقتصادي خود را به خاطر تحریم هاي آمریکا تحت 
خطر مي بينند. همه اینها، در نهایت به كاهش قدرت دالر در سيستم مالي 

جهان منجر خواهد شد.
دولت ترامپ موفق شد با تهدید به تحریم، مکزیك را مجبور كند مانع ورود 
مهاجران غيرقانوني به خاك آمریکا شود اما تحریم هاي آمریکا هميشه 
موفق نبوده اســت. دهه ها تحریم عليه بالروس، كوبا، روســيه، سوریه، 
زیمبابوه و ایران، تغييري در سياست هاي كالن این كشورها ایجاد نکرده 
است. دونالد ترامپ تحریم هاي اقتصادي عليه ایران، كره شمالي و ونزوئال 
را در چارچوب سياســت »فشــار حداكثري« افزایش داد. این سياست، 
»تحریم هاي ثانویه« را هم در بر داشت. تحریم هاي ثانویه، شركت هایي را 
كه با كشورهاي تحریم شده همکاري مي كنند  هم تحت تأثير قرار مي دهد. 
در همه موارد یادشده، كشورها شدیدترین آسيب ها را از فشار تحریم ها 
دیده اند اما هرگز تسليم نشــده اند. حتي ونزوئال هم كه اكنون دیگر یك 
كشور ورشکســته به شــمار مي رود، در برابر تحریم هاي آمریکا تسليم 
نشده است. دالیل مختلفي مي توان براي ناكارآمد بودن رژیم تحریم هاي 
آمریکا برشمرد. مهم ترین مسئله این اســت كه آمریکا از سياست فشار 
حداكثري خود، به حداقل ها راضي نيست. آمریکا از كره شمالي خواسته 
سالح هسته اي خود را كنار بگذارد، از ایران خواسته توانایي هسته اي خود 
را فراموش كند و از ونزوئال خواســته با حکومت بوليواري و شعارهاي آن 
خداحافظي كند. این خواسته ها براي حاكمان این كشورها، برابر با تغيير 
رژیم است. بنابراین جاي تعجب ندارد كه آنها فشار ناشي از تحریم هاي 
اقتصادي را تحمل مي كنند اما در برابر خواسته هاي آمریکا كوتاه نمي آیند.

مورد ایران از بقيه جالب تر است و پرده جدیدي از سياست هاي تحریمي 
آمریکا را به نمایش مي گذارد: تحریم هاي یکجانبه. آمریکا هرجا در اعمال 
تحریم هایش موفق بوده، به این دليل بوده اســت كه حمایت و همراهي 
متحدان خود را داشــته اســت. زماني كه دونالد ترامپ تصميم گرفت 
تحریم هاي آمریکا عليه ایران را بازگرداند، متحدان اروپایي واشــنگتن 
مخالف بودند. درست است كه آمریکا در نهایت موفق شد تحریم ها عليه 
ایران را اعمال كند، اما این كار به قيمت تحت فشار قرار دادن دیگر كشورها 
با استفاده از ابزار تحریم هاي ثانویه انجام شــد. كشورها در مقابل فشار 
دولت ترامپ كوتاه آمدند و تحریم ها ایران را با مشــکالت متعدد روبه رو 
كرد اما همه اینها در نهایت به تنش بي ســابقه در روابط دیرینه آمریکا و 

متحدانش منجر شد.
آمریکا از ابزار تحریم عليه قدرت هاي بزرگ تر هم اســتفاده كرده است. 
زماني كه تحریم ها روســيه و چيــن را هدف قرار مي دهــد، باید منابع 
بيشتري هم براي اثرگذاري آنها به كار گرفت. تحریم ها عليه روسيه در پي 
درگيري هاي اوكراین هيچ اثري نداشته است. تحریم هاي تجاري ترامپ 
عليه چين هم به همين سرنوشــت دچار شده اســت. ترامپ یك جنگ 
تجاري بي ســابقه عليه پکن به راه انداخت اما هرگز به اهدافي كه درنظر 
داشت، نرسيد. نتيجه كار فقط انعقاد یك قرارداد تجاري از سوي چين براي 
خرید محصوالت كشاورزي آمریکا بود. در مجموع، به دليل مقابله به مثل 
چين، صنایع غذایي، كشــاورزي و هاي  تك آمریکا بيشترین آسيب را از 
این رویارویي دیدند. تعرفه هایي كه روي كاالهاي چيني وضع شد هم در 

نهایت از جيب مصرف كننده آمریکایي پرداخت شد.
نکته آخر اینکه، كشــورهاي هدف تحریم آمریکا طي این ســال ها یاد 
گرفته  اند كه چطــور خود را با این شــرایط وفق دهند. چين و روســيه 
بالفاصله اروپا را جایگزین آمریکا به عنوان شریك تجاري خود كرده اند. 
كشــورهاي كوچك تر هم آموخته اند كه چطور با استفاده از حفره هاي 
سيستم هاي مالي جهاني یا از طریق كشورهاي ثالث، تحریم ها را دور بزنند. 
تصميم سازان در آمریکا باید متوجه آثار مخرب طوالني مدت تحریم ها هم 
براي خود و هم براي جهان باشند و در استفاده كوركورانه از این ابزار در 

سياست خارجي آمریکا تجدید نظر كنند.

منبع: مجله فارین افرز

 درگذشت عبدالعزيز بوتفليقه
 معمار نوين الجزاير

بامداد روز گذشته عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور پيشين 
الجزاير و مردي كه بيش از 2دهه رياست جمهوري اين كشور را 
در اختيار داشت در سن 84سالگي درگذشت. او كه معمار نظام 
نوين الجزاير به شمار مي آيد از ســال20۱9 و در پي اعتراضات 
خياباني مردم از ســمت خود كناره گيري كرده بود. قضاوت ها 
درباره پيشينه سياسي و ميراث به جا مانده از بوتفليقه بسيار 
متفاوت است. برخي او را مبارزي عليه استعمار فرانسه مي دانند 
كه نقشي تاريخي در تقويت موقعيت جهاني الجزاير و همچنين 
ثبات داخلي اين كشور ظرف 2دهه ايفا كرد. در مقابل، برخي 
ديگر با تكيه بر توسعه فســاد اقتصادي و كاهش آزادي هاي 
سياسي در عصر بوتفليقه نگاهي منتقدانه نسبت به او دارند. 
پيشينه او در نبرد عليه استعمار قابل انكار نيست؛ بوتفليقه در 
سن ۱9سالگي تحصيل را كنار گذاشت و به ارتش آزادي بخش 
الجزاير پيوســت. عملكرد مطلوب او در چندين جبهه باعث 
شــد ظرف مدت كوتاهي به عنوان يكي از فرماندهان ارتش 
ملي برگزيده شود. بوتفليقه تنها 2۶ســال داشت كه انقالب 
آزادي بخش الجزاير عليه استعمار پيروز شد و نوبت حكمراني 
به انقالبيون رسيد. به اين ترتيب، بوتفليقه جوان در 2۶سالگي 
از كســوت نظامي فاصله گرفت و به عنــوان جوان ترين وزير 
خارجه جهان در نخستين دولت پس از استقالل الجزاير روي 
كار آمد. او ازجمله نيروهاي بسيار نزديك به هواري بومدين، 
رهبر سياسي-نظامي انقالبيون بود و به همين دليل، همزمان با 
كودتاي بومدين عليه نخستين دولت پس از استقالل، موقعيت 
بهتري در حكومت جديد پيدا كرد. اما اين وضعيت دائمي نبود و 
با وفات بومدين، شرايط براي بوتفليقه و ديگر همراهانش تغيير 
كرد. او در سايه روي كار آمدن جناح رقيب بومدين، به تدريج 
تمام دستاوردهايي كه پس از پيروزي انقالب كسب كرده بود 
را يكي پس از ديگري از دست داد؛ وزارت، عضويت در كميته 
مركزي جبهه آزاد يبخش ملي و حتــي خانه وياليي كه پس از 
مصادره با خانــواده اش در آن زندگي مي كرد. اهرم اصلي رقبا 
براي فشار بر بوتفليقه و همراهانش، پرونده هاي فساد مالي بود. 
سرانجام دادگاه عالي الجزاير در اوايل دهه۱980 با تاييد فساد 
مالي بوتفليقه به ارزش بيش از ۶0ميليون دينار حكم دستگيري 
او را صادر كرد؛ البته بوتفليقه هنگام صدور اين حكم ديگر در 
الجزاير حضور نداشــت و تبعيد اختياري خود در كشورهاي 

اروپايي و خليج فارس را آغاز كرده بود.
بسياري گمان مي كردند اين نقطه پايان زندگي سياسي بوتفليقه 
است؛ جواني مبارز كه در 2۶سالگي به وزارت خارجه رسيد و 
با 40سالگي از گردونه رقابت هاي سياسي خارج شد. اما چرخ 
سياســت در الجزاير باز هم چرخيد و رقباي بومدين در اواخر 
دهه۱980 ميالدي ناچار به ترك قدرت شدند. دولت جديد در 
نخستين اقدامات سياسي خود، فرمان عفو قضايي براي بوتفليقه 
و برخي ديگر از سران انقالب صادر كرد و به اين ترتيب، او بار 
ديگر در سال۱989 به وطنش بازگشت. اگرچه اين بار شرايط 
سياسي الجزاير نسبت به دوران كناره گيري بوتفليقه از قدرت 
به كلي تغيير كرده بود؛ بازيگري جديد به نام احزاب اسالمگرا، 
همزمان با ديگر كشــورهاي جهان عرب در الجزاير نيز قدرت 
گرفته و براي سيطره تدريجي بر مراكز قدرت آماده مي شد. در 
مقابل اما جريان محافظه كار در حزب آزادي بخش و ارتش نسبت 
به قدرت گيري اسالمگرايان نگراني هاي اساسي داشته و حاضر 

به پذيرش چنين واقعيتي نبودند. 
ســرانجام با پيــروزي قاطــع اســالمگرايان در انتخابات 
پارلماني۱99۱، جنــگ داخلي الجزاير آغاز شــد؛ جنگي كه 
حدود ۱0سال ادامه داشت و خسارت هاي سنگيني بر اين كشور 
تحميل كرد؛ از خرابي هاي 30ميليارد دالري گرفته تا مرگ بيش 
از ۱۵0هزار شهروند. نقش تاريخي عبدالعزيز بوتفليقه در اين 
نقطه آغاز مي شود؛ زماني كه براي پايان دادن به جنگ داخلي 
و سيطره كامل بر قدرت، با حمايت ارتش و حزب آزادي بخش 
وارد صحنه شــد. او تنها چهره باقي مانده در جريان نظاميان 
انقالبي بود كه همچنان از محبوبيت نسبي ميان مردم برخوردار 
بود. او در انتخاباتي كه هيچ كدام از رقبايش امكان شركت در 
آن را نداشتند با كسب 79درصد آرا پيروز شد و در نخستين 
تصميم سياسي، تمامي نيروهاي اســالمگراي مخالف خود را 
از پيگيري هاي قضايي و نظامي عفو كرد. بســياري پيش بيني 
مي كردند قدرت گيري بوتفليقه با چنين ســازوكاري شرايط 
داخلي الجزاير را به سمت بي ثباتي بيشتر سوق مي دهد اما او 
بار ديگر همه را غافلگير كرد. نهضت توسعه اقتصادي الجزاير 
كه با زمامداري هواري بومدين آغاز شده و پس از وفاتش متوقف 
شده بود، بار ديگر با رياست جمهوري بوتفليقه از سر گرفته شد. 
نگاهي به مسير طي شده براي اين كشور طي 3دهه گذشته ثابت 
مي كند دولت بوتفليقه در تاســيس بسياري از زيرساخت ها، 
كاهش عقب ماندگي هاي ملي، توسعه آموزش و پرورش رايگان، 
تحكيم موقعيت الجزاير در بازار انرژي و تقويت نيروي نظامي 
اين كشور تا حد زيادي موفق بوده است. بدون شك در هرگونه 
قضاوتي درباره موقعيت الجزاير نبايد از عقب ماندگي شديد اين 
كشور در دوران استعمار و همچنين آثار جنگ داخلي ۱0ساله 
چشم پوشيد. در عين حال جاي هيچ ترديدي نيست كه كارنامه 
بوتفليقه در زمينه آزادي هاي سياسي و همچنين بسط عدالت 
اقتصادي-اجتماعي، به رغم توسعه صورت گرفته نامطلوب است. 
از سوي ديگر، رشد چشمگير نرخ فساد و شكل گيري طبقه اي از 
تجار رانتخوار نزديك به حكومت نيز واقعيتي غيرقابل انكار در 
عصر حاكميت او بر الجزاير به شمار مي رود.  بوتفليقه سال2008 
و در حالي  كه وعده داد بود به قانون اساسي پايبند است، طرح 
تغيير اين قانون براي تمديد ادوار رياست جمهوري به بيش از 
3دوره را با استفاده از قدرت خود در پارلمان الجزاير به تصويب 
رســاند. اين تصميم يكي از مهم ترين نقاط عطف در تضعيف 

پايگاه اجتماعي بوتفليقه به حساب مي آيد.
شــرايط اقتصادي الجزاير با گذشــت زمان به دليل افزايش 
فسادهاي حكومتي و همچنين ســقوط قيمت نفت به تدريج 
وخيم شــد تا جايي كه ميزان نارضايتي هاي اجتماعي در اين 
كشور به باالترين سطح پس از استقالل افزايش يافت. سرانجام 
آتش خشم مردم با اعالم كانديداتوري بوتفليقه براي پنجمين 
دور از رقابت هاي رياســت جمهوري )درحالي كه ديگر حتي 
قادر نبود روي پاي خود بايستد( در ســال20۱9 شعله ور شد 
و اعتراضاتي بي ســابقه در خيابان هاي پايتخت الجزاير شكل 
گرفت. بوتفليقه حدود 40روز پس از آغاز اعتراضات با صدور 
بيانيه اي از كانديداتوري كناره گرفت و براي هميشه از صحنه 
سياست الجزاير خارج شد. پس از بوتفليقه، انتخابات آزادي در 

الجزاير برگزار نشد و باز هم قدرت در قبضه نظاميان باقي ماند.

 دنيل درزنز
استاد سياست بين الملل دانشگاه تافتس
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شــصتي ها كاربرد هــاي مهدياگلمحمدي كتاب براي برخي از ما دهه 
زيادي داشــت. پيش از هر چيز امانتدار خوبي بود چون 
كارنامه يك تکاور )تك آور( را طوري البه الي هزارتوي خود 
گم و گــور مي كرد كه دســت والــده محترمــه و ابوي 
ســبيل بناگوش در رفته هيچ يك از همکالســي ها  به آن 
نمي رسيد. ديگر آنکه حاضر بود در ازاي لبوي مجاني زير 
چاقوي لبوفروش محل شرحه شرحه و ورق ورق شود و رد 
ســرخ و خون فامي تمام كلماتش را بپوشــاند اما ما دهه 
شصتي ها يك دل سير لبوي قاچ شده مفت و مسلم بخوريم. 
سال ها گذشــت تا اينکه اندك اندك يك كاربرد جديد و 
نامأنوس با نام مطالعه تفنني طور هم به آن اضافه شد. از حق 
نگذريم گاهي هم دوز و اندازه تفنن اش كاهش مي يافت و 

بدل به مطالعه اي جدي و اعتياد آور مي شد. برويم سروقت 
سرانه همين اعتياد فرخنده و ميموني كه آمارگيري هاي 
داخلي با چنــد خط كش صــاف و گاهي كــج و معوج 
اندازه گيري اش كرده اند. مركز آمار ايران نرخ سرانه مطالعه 
ايراني ها را روزي 16دقيقه و 32ثانيه اعالم كرد. چند و چون 
آن هم در خبرگزاري ايسنا قابل پيگيري و مداقه است. نه 
نه! به قول مجري هاي تلويزيونــي كانال را عوض نکنيد، 
نگارنده اصال در ايــن مطلب قصد ندارد ســرانه مطالعه 
10ســاعت و 42دقيقه اي هندي هاي روياپرداز و عاشق 
حركات موزون يا 9ســاعت و خرده اي تايلندي هاي اهل 
آفرود در جاده خاكي را پيش بکشــد. بحث اين حرف ها 
نيست. بحث بر سر اين اســت كه گويا مالك اندازه گيري 
سرانه مطالعه ما ايراني ها فقط مطالعه كتاب نبوده است؛ 

يعني اين 16دقيقه و اندي شــامل زمــان مطالعه متن 
اينستاگرامي پيام تبريك دايي به زن دايي يا متلك هاي 
فالن بازيگر و خواننده به بهمان خواننده و قس  علي هذا هم 
مي شود. شايد باورتان نشود اما چند كارشناس با بررسي 
آماري و مفهومي مالك هاي ســرانه مطالعــه در ايران و 
كشور هاي خارجي متوجه شده اند كه سرانه مطالعه روزانه 
16دقيقه و 32ثانيه اي ما ايراني ها جداي از مطالعه متن 
كامنت و پيامك هاي اينســتاگرامي و غيره حتي شامل 
خواندن يك آگهي ترحيم در روزنامه هم مي شود. بهتر است 
كاله خودمان را قاضي كنيم و دريابيم اگر ساعات وب گردي 
و متلك خواني هاي اينستاگرامي را از ساعت مطالعه مان 
كسر كنيم ته اين معادله چندين و چند  مجهولي، چه رقم 

صحيح و اعشاري باقي مي ماند.

رابطه آگهي ترحيم  با سرانه مطالعه

دردهاي جسمي و روحي است، از دل درد و سر درد فاطمهعباسي از مادرها اگر بپرســيد، چايي نبــات درمان انواع 
گرفته تا دلتنگي و شکست عشقي، تنها با يك ليوان چاي و نبات زعفراني خوب 
مي شود. چايي نبات در ايران فقط يك نوشيدني ساده نيست، يك مکتب است براي 
انواع امراض كه زده است روي دست استامينوفن و ژلوفن. حاال ديگر نه فقط در 
ايران، كه دراقصي نقاط جهان اين داروي كشف شده توسط مادران ايراني، حسابي 
شناخته شده است و آنهايي كه تجربه زندگي يا سفر به ايران را دارند، از اين عادت 
غذايي ما بي اطالع نيستند. كافي است سري به شبکه هاي اجتماعي بزنيد تا ببينيد 
وقتي از چايي نبات حرف مي زنيم، از چه حرف مي زنيــم. به تازگي هم برخي از 
كاربرهاي ژاپني كه مدتي در كشور ما زندگي كرده اند با هشتگ »بگو چه چيزي 
در تو ايراني شده« از تجربه هاي جالبي كه داشته اند و برايشان تبديل به عادت شده 
صحبت كرده اند. يکي از اين تجربيات خوردن چايي نبات است. يك كاربر ژاپني 
نوشته: »پسرم متولد ايران است، هنوز وقتي معده اش درد مي كند، نمي تواند چاي 
همراه با نبات را به عنوان دارو ترك كند.« و كاربر ديگري هم نوشته: »فکر كنم چاي 
نبات رو تونستيم جهانيش كنيم.«. البته اين فقط ژاپني ها نيستند كه پي به اثرات 
چايي نبات برده اند، كاربران كشــورهاي ديگر هم به اين مکتب رسيده اند و در 
شبکه هاي اجتماعي اعالم كرده اند كه »نو نبات، نو اليف!« و اين معجون سحرآميز 

را نه يك نوشيدني مورد عالقه، كه به عنوان يك دارو مي شناسند.
خالصه كه چايي نبات هم مثل چيپس و ماست، خيار و نمك يا كيك و شير، يك 
تركيب بَرنده است و حتي اگر از ايران خارج شديد هم يادتان نرود كه به هر شهر 
و كشوري كه پا گذاشتيد، اين فرهنگ اصيل ايراني را به رخ بقيه بکشيد. به حرف 
مادرتان هم گوش كنيد و هر وقت پرخوري كرديد و دلتان خواســت يك چيزي 
گوشت ها و برنج ها را بشــورد و با خودش ببرد، چايي نبات بخوريد. چايي نبات 

دواي هر درد است.

مكتب چايي نبات

كارفرما ها و ارائه كنندگان كاال و خدمات 
در آمريکا با بحران جديدي روبه رو شده اند. 
بحران كمبود كارگر. به گزارش بلومبرگ 
آگهي هاي تطميع كننده و پيشنهاد هاي 
آنچناني شركت ها و به ويژه فست فود هاي 
زنجيره اي  در شهر هايي مانند نيويورك و 
لس آنجلس اين واقعيت را تأييد مي كند. 
براي نمونــه رســتوران هاي زنجيره ا ي 
ونديز)wendys( با نصب يك آگهي روي 
تمام شعب خود از كارگر هايي كه ديگر سر 
كار خود حاضر نشده اند خواسته  است تا با 
دستمزدي 25 دالری و بيش از دستمزد 
مصوب يك كارگر در اين كشور )ساعتي 
20دالر( به ســر كار بياينــد. همچنين 
كارگر هــا مي تواننــد از غــذاي مجاني، 
دستمزد بيشتر در ساعات شبانه و پاداش 
1500دالري بــراي معرفي يــك كارگر 
ديگر بهره مند شوند. به گفته كارشناس ها 
بعد از پاندمي كرونا مشــاغلي كه نياز به 
حضور فيزيکي در شلوغي محل كار دارند 
با كمبود كارگر و كارمند مواجه شــده اند. 
اين در حالي است كه دولت آمريکا هنوز 
ويزاي كار براي خارجي ها صادر نمي كند. 
بنابراين تنها راه چاره ارائه كننده هاي كاال و 
خدمات براي جذب كارگر و كارمند افزايش 
حقوق و مزاياي آنهاســت. موردي كه تا 
به حال آنچنان موفق و مفيد واقع نشــده 
اســت. به گزارش بلومبرگ، تحقيقي كه 
سازمان بيمه موسوم به Breeze با جامعه 
آماري كاركنان يك شركت ايرالين انجام 
داده است نشــان مي دهد بخش عظيمي 
از كارمند هــاي آنها در حــال دوركاري 
هستند و حاضر نيستند سر كار خود حاضر 
شــوند. مديران اين خطوط هوايي مجاز 
هستند فقط 5درصد از حقوق كارمند هاي 
دوركار خــود را كاهش دهنــد. كاركنان 
اين شــركت خطوط هوايي حتي در ازاي 
مهدكودك مجاني براي بچه هاي كارمندان 
و كالس هاي يوگاي مجاني و ساير مزايا هم 

نخواستند در محل كار خود حاضر شوند.

 كارگران 
در حال دوركاري اند!

لقمه 

اول آخر بازگشت   آرام به زندگی عادی.../ عکس :همشهری/حامد خورشيدی

موش ها و آدم ها

جاناستاينبك 
جورج از جا در رفت كه: »سس ُمس 
خبري نيســت! تو هرچي نداشته 
باشــيم همونو هوس مي كني! پناه 
بر خدا! اگه تو رو بيخ ريشم نداشتم 
زندگيــم چــه راحت بــود! هر جا 

مي رفتم برام كار بود. 
نه دردســري، نه دقمصــه اي! آخر 
ماهــم كــه مي شــد 50چوقمــو 
مي گرفتــم و مي رفتم شــهر و هر 
غلطي مي خواستم مي كردم. غذامو 
هرجا دلم مي خواست مي خوردم، تو 
هتل، يا هر جــاي ديگه، و هرچي ام 
مي خواســتم ســفارش مي دادم يا 
مي رفتم تــوي يه كافه بــرا خودم 
بيليارد مي زدم و ايــن كار هر ماهم 

بود.« 

بوك مارك

خوابم مياد

رضاعطاران 

اگه از من بپرسيد خواب رو بيشتر 
دوســت داري يا بيــداري، حتماً 
مي گم خواب. خواب چيز عجيبيه، 
واقعاً خوبه، اصال يه جوريه، انگار هم 

هستي هم نيستي. 
اين بي فکــري و بي وزني تو خواب 
كه چيزي از دورو َورت نمي فهمي 
رو با هيچي تو دنيا عوض نمي كنم. 
ولي كاريش نمي شه كرد. بايد بيدار 

شيم. 
مشکل منم هميشه درست از همين 
جا شروع مي شه. وقتي چشامو باز 
مي كنم، وقتي متوجه مي شم هنوز 

زندم، دوباره تنهام. 
مجبورم ادامه بدم و چيزي ام راضيم 
نمي كنه، حتــي كار هــر روزه اي 
كــه انتظارمو مي كشــه و يه وقتي 

عاشقش بودم.

ديالوگ

حافظ

شکر آن را كه تو در عشرتي  اي مرغ چمن
به اسيران قفس مژده گلزار بيار

شما چه غذايي را ميل نمي كنيد؟ عادت هاي غذايي  شما چيست؟ چه غذايي را ترجيح مي دهيد خودتان سيناقنبرپور
بپزيد و ميل كنيد و چه غذايي را ترجيح مي دهيد از دستپخت كس ديگري ميل 
كنيد. طبيعي است همه ما دستپخت مادرمان را بيشتر مي پسنديم؛ چون با آن بزرگ 
شده ايم و بسياري از نخستين خاطره هاي زندگي مان با آن رنگ گرفته است. بعد از 
مادر، معموالً اين دستپخت همسر براي مردان است كه يا به آن عادت مي كنند يا با 
سنجه شيوه آشپزي مادرشان مي سنجندش. موضوع عادت هاي غذايي يك بحث 
است و موضوع روانشناسي و شناسايي تيپ هاي شخصيتي براساس نحوه تغذيه يك 
مقوله ديگر. يك جا بحث سليقه مطرح است و يك جا وسواس هاي عجيب و غريب. اما 
جاي ديگر بحث كاماًل تيپ شناسي شخصيتي است. با رشد و توسعه روانشناسي 
پژوهش هاي بسياري در زمينه عادت هاي تغذيه و بررسي خلق و خوي افراد انجام 
شده است، اما پيش از آن، بخشي كه به آشپزي مربوط است، اينکه چگونه برخي افراد 
مي توانند با دستپخت شان هر كسي را مدهوش هنر آشپزي خود كنند. آنچه قطعاً 
مي توانيم در اين مورد بگوييم اين است كه آنهايي كه با دل و احساس خود آشپزي 
مي كنند و استانداردهايي در اين كار دارند در مدهوش كردن كسي كه غذا را ميل 
مي كند، موفق ترند، ولي برخي از شيوه هاي آشپزي با فرهنگ هر منطقه و قومي 
تفاوت مي يابد. يکي از همکاران سابقمان در همشهري كه اهل انديمشك در استان 
خوزستان هم بود، مي گفت: »خورش سبزي را بايد در خود خوزستان يك زن باالي 

40 سال درست كند وگرنه مزه  ندارد! براي ما خوزستاني ها خيلي  طعم ها 
ريشــه در خاك و اقليم آن خطــه دارد؛ ازجمله ســبزي اي كه براي 

خورش سبزي به كار گرفته مي شود به سبب آب و خاك اين منطقه 
مزه اي اصيل تر دارد. حتي خود خوزســتاني ها هم 

معتقدند كه سبزي عمل آمده در منطقه رامهرمز 
بسيار خوش طعم تر از جاهاي ديگر است. تعداد 

سبزي به كار رفته در ســبزي خورش سبزي هم 
بيشــتر اســت. بعد از اينکه خوزســتاني ها ســبزي 

خورش سبزي يا به قول شماها قورمه سبزي را حسابي تفت 
مي دهند و سرخ مي كنند تا حسابي تيره شود، لوبياي 

مورد استفاده هم حتماً بايد لوبياچيتي باشد و معموالً 
لوبيا قرمز در آن اســتفاده نمي كنند. به جز اين 

ادويه هاي مورد استفاده هم طعم ديگري به آن 
مي دهــد و در نهايــت اينکه هيــچ گاه يك 
خوزستاني از خورش سبزي طبخ شده توسط 
اهالي ديگر نقاط ايران به ويژه نقاط شــمال و 

شمال غربي خوشش نمي آيد.«
اما فارغ از اين بحــث آنچه ما را به افــراد »بدغذا« 

و »خوش غــذا« تبديل مي كند، براســاس پژوهش هايي كه دكتر 
كاركيا پلچات در مركز تحقيقات شيميايي مونل در فيليپين انجام 

داده مي تواند متأثــر از ژنتيك و در عين حال ناشــي از رفتار والدين 
باشــد. براســاس پژوهش هاي اين متخصص، بدغذايــي نيز نتيجه 

تعامالت پيچيده ميــان ژن ها و محيط اســت و براســاس اين نظريه، 
ســختگيري در انتخاب غذا مي توانسته باعث شــود كه انسان از خوردن 

برخي غذاهاي ســمي اجتناب كنند. اما به جز داليل زيســتي كه در بدغذابودن 
مؤثر مي شــود، احتماال مي توانيــد پدر و مادرتــان را نيز مقصر بدانيــد. والدين 
مي توانند با نشان  دادن عادت هاي ايرادگير خود در انتخاب غذا يا با برآورده كردن 
 خواسته هاي شما در كودكي براي خوردن پيتزا و پاستا، موجب بدغذايي شما شوند.

مي گويند بيشتر غذاهايي كه افراد بدغذا دوست دارند مصرف كنند چربي و شکر 
زيادي دارند و در نتيجه پركالري هســتند. اين غذاها آشناتر، ســاده تر و با ذائقه 
جورترند؛ ضمن اينکه با محدود كردن غذاهاي مورد استفاده خود، فوايد مربوط به 
مصرف دامنه وســيعي از ويتامين ها و مواد معدني موجود در غذاهاي مختلف را از 

دست مي دهيد.
اما گونه ديگري از روانشناسي براساس غذا هم به تيپ شناسي و دسته بندي افراد 
پرداخته است. بر اين اساس 4 گونه شخصي ازجمله »افراد مسئول«، »افراد برون گرا 
و درون گرا«، »افراد عصبي« و »افراد خوش اخالق« شناخته شده اند. افراد مسئول 
به عادت هاي غذايي خود توجه دارند و كمتر چاق مي شوند. برونگراها خيلي اهل 
غذاهاي چرب هستند و درونگراها اهل گوشت و كالباس و سوسيس. افراد عصبي 
سراغ غذاهاي ادويه دار و تند مي روند و همينطور پركالري. افراد خوش اخالق معموال 
تمام غذاها را دوست دارند و در خوردن غذا تعادل برقرار مي كنند. در بين تمايالت 
غذايي آنها مي توان غذاهاي پرچرب يا كم چرب و همينطور تنقالت چاق كننده را 
در كنار ميوه ها مشاهده كرد. از ما مي شنويد حتماً سعي كنيد همين عادت افراد 
خوش اخالق را داشته باشيد. البته ماجراجويي در آشپزي هم خودش حکايتي دارد؛ 
چون همين ماجراجويي ها به خلق مزه ها و طعم هاي جديد انجاميده و تنوع ايجاد 
كرده است. پس ما هنوز در مقوله روانشناسي و 

آشپزي با هم كار داريم!

عدد خبر
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آژانس هاي سازمان ملل 
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كار طوالني و آلودگي هوا، جان 
خود را از دست مي دهند.
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مي آيد، حاكي است: بيماري ها 
و آسيب هاي ناشي از كار، 
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خطرزاي شغلي ازجمله ساعات 
كار طوالني و قرارگرفتن در 

معرض آلودگي هوا، تركيبات 
سرطان زا و ايجاد كننده آسم 
و سروصدا در محيط كار در 

نظر گرفته شده است.
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سال
همچنين اين مطالعه نشان 
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در ميان كارگران جنوب شرق 
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در مردان و در افراد باالي 

۵۴سال رخ داده است.
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عکس هاي خانوادگي روي ديوار براي من 
حس محافظين خانه را دارند. انگار وقتي 
كه نيستي، پدربزرگي كه سال هاست در 
اين دنيا نيست، مراقب خانه مي ماند. من 
هرگز پدربزرگ مــادري ام را نديده ام. 
اما عکســي از آن مرد با چشــم هاي 
درشت و نگاه جدي و جوان روي ديوار 
خانه مادربزرگم هميشه بود. آنجا زير 
نگاه ســنگين پدربزرگ من ميخکوب 
مي شدم. ســعي مي كردم خاطره هايي 
كه مي شنيدم با تصويري كه مي ديدم 
را تركيب كنم. تجسم كنم كه چطور راه 
مي رفته. صدايش چطوري بوده. چطور 

مي خنديده.
خودم اما دلش را ندارم عکس آدم هاي 
رفته را به ديوار خانه ام بزنم. احســاس 
مي كنم با اين كار، فقدان هميشــه در 
فضاي خانــه مي ماند. عکــس يادم 
مي اندازد كه آن شخص ديگر نيست و 
ديگر نمي تواند باشد و ديگر هيچ وقت 
مثل آن لحظه اي كه اين عکس گرفته 

شده به من نگاه نخواهد كرد.
خانه هايي هم هســتند كه پر از عکس 
هستند. عکس دوستان. عکس خانواده. 
عکس وقايع مهم زندگــي. براي من 
تماشاي ديوارهاي پر از عکس در خانه 
دوستانم خوشايند اســت. ايستادن 

روبه روي عکس ها و پرسيدن اينکه 
كجا بوده اند. چه كرده اند و چرا اين 
عکس آنقدر مهم بوده كه شــده 

بخشي از خانه.
هر عکسي نمي تواند برود روي ديوار 
و آنجا بماند. بايد قصه اي پشــتش 
باشد تا بتواند دوام بياورد. عکس هاي 
بي قصه زود محو مي شــوند و براي 
هميشــه در آلبوم هاي سنگيني كه 
سال تا سال ورق نمي خورند زنداني 
مي شوند. عکســي كه روي ديوار يا 
در قابي روي ميزي جا مي گيرد فرق 

دارد. چيزي در آن عکس در صاحبخانه 
احساســي را زنده مي كند. لزوما اين 

احساس شادي نيست.
خودم عکســي از يکي از سخت ترين 
زمان هاي زندگي ام را روي ديوار دارم. هر 
بار نگاهش مي كنم ياد حال روحي ام در 
آن زمان مي افتم و يادم مي آيد از آن حال 
گذر كرده ام. از آن قله سختي كه فکر 
مي كردم عبور از آن ممکن نيست عبور 
كرده ام و به امروز رسيده ام. آن عکس 
بيشتر از عکســي كه از لحظه پيروزي 
گرفته شده باشد به من احساس قدرت 
مي دهد. عکس ها بــه خانه جاني ديگر 
مي دهند. يك جور حسرت خوشايندي 
كه شايد با ساختار خانه، جور دربيايد. 
اينکه لحظه هايي بوده كه شــايد حاال 
نيست اما شايد دوباره باشد. شايد دوباره 
بشود برويم سفر. اما ديگر بچه دوباره 
به كالس اول دبستان نخواهد رفت. آن 
خنده معصوم با دندان افتاده تا ابد يگانه 
است. قلب آدم را از حسرت و اشتياق 
توامان لبريز مي كند. ياد آدم مي اندازد 
كه زندگي گذراست و خانه پايدار. عکس 
چيزي در اين ميانه اســت. خاطره اي 
پايدار از لحظه اي گذرا و بي تکرار. براي 
همين مي آيد و در دل خانه مي نشيند و 
گاهي براي هميشه بخشي از آن مي شود. 
مثل عکس پدربزرگ كه هرگز نمي توانم 

آن خانه را بدون آن عکس تجسم كنم.

شيدااعتماد

گرينويچ



 انگشترسازان قم
در حلقه مشکالت

 قم عنوان شهر ملی انگشترسازی را دارد
اما بازارچه اختصاصی در این زمینه ندارد
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روح اهلل کريمی
خبرنگار

قم با داشتن حدود هزار کارگاه انگشترسازی و هزارو200 هنرمند 
فعال در این حرفه، هم قطب تولید انگشتر نقره دست ساز است و 
هم در بین 31 استان به عنوان »شهر ملی انگشترسازی« انتخاب 
شده. بسیاری از انگشترهای دست ساز که در شهرهای مذهبی 
عراق و استان های کشور به فروش می رسد، دسترنج هنرمندان 
قم است. انگشترهایی که با نگین های فیروزه ای، سبز و سفید و 
با حکاکی هایی از اسامی ائمه و اذکاری که ورد زبان اولیا هستند 

در انگشتان مسلمانان جای می گیرند. 
بازار قم هم از این گوهر بی نصیب نمانده است. عموما چند مرد 
مسن انگشتان را با انگشــترهای رنگارنگ پر می کنند و اطراف 
حرم حضرت معصومه)س( حضور دارنــد. با دیدن این صحنه، 
شاید تصور کنید همه داشته ها و سرمایه های هنر انگشترسازی 
قم در دستان همین چند فروشنده دوره گرد است. اما اگر سری 
به اطراف حرم حضرت معصومه)س( بزنید و نگاه جست وجوگر 
زائران را تعقیب کنید، برجسته ترین هنرمندان انگشترساز قم را 
در کارگاه های پاساژهای برلیان، الغدیر، موسی ابن جعفر)ع( و 
کویتی ها، مشغول به نقره ســازی، جواهرنگاری، گوهرتراشی و 

حکاکی خواهید دید.
انگشترفروشان ابتدای خیابان چهارمردان شاید از قدیمی ترین ها 
باشند. حاج حســین، دشداشــه عربی اش را جمع کرده و روی 

صندلی چوبی کوچکی جا گرفته اســت. با سنگ محک، عیار 
نقره های دست ساز را می سنجد. چند عقیق قرمز بسیار زیبا که 
اذکاری رویشان حک شده، پشت ویترین خودنمایی می کنند. 
می گوید: دو نوع حکاکی بر روی نگین انگشترها انجام می شود. 
یکی از طریق هنر دست خطاطان چیره دست و ماهر است که با 
زیبایی و ظرافت خاصی این کار را انجــام می دهند، اما نوع دوم 
حکاکی بر روی نگین انگشتر از طریق کامپیوتر است و اجرت آن 

بسیار پایین تر از کار دست است.

هزارتوی مشکالت
ظرفیت عظیم انگشترسازی در قم انگیزه ای شد تا این شهر در 
بین استان های کشور به عنوان شهر ملی انگشتر به ثبت برسد. 
اگرچه پس از این رویداد مهم و به دنبال آن وعده اســتاندار قم 
در مورد اختصــاص زمینی در اتوبان قم - تهران برای ســاخت 
شهرک عقیق و انگشترسازی، بارقه امیدی از رفع موانع در دل 
تولیدکنندگان زیورآالت سنتی جوانه زده، اما فعاالن این عرصه 
در هزارتوی مشکالت رنگارنگ؛ از دشــواری تأمین مواد اولیه، 
بازاریابی و صادرات گرفته تا نبود بیمه و آموزش و پرشدن بازار 
از حلقه های بی کیفیت غوطه ور هستند. با این وجود در 20سال 
اخیر تعداد کارگاه های تولیدی انگشتر در قم رو به افزایش بوده 

است.
»حسین قمیان« که 15سال در رشته انگشترسازی فعالیت دارد، 
در این باره می گوید: این که قم به عنوان شهر ملی انگشتر ثبت 

شــده را باید به فال نیک گرفت، اما نباید تنها به این اقدام اکتفا 
شود. ظرافت و دقت هنرمندان قمی در انگشترسازی مثال زدنی 
است ولی قاچاق و ورود انگشترهای چینی، عرصه را بر ما تنگ 
کرده و انگشــترهای بی کیفیت با قیمت ارزان در بازار به فروش 
می رســد که این مهم ترین معضل تولیدکننــدگان زیورآالت 

سنتی است.
»محسن نامداری« دیگر هنرمند انگشترساز قم نیز، کپی برداری 
افراد سودجو از طرح انگشــترها را یکی از مشکالت این حرفه 
عنوان می کند و می گویــد: هنرمندان قم بــرای طرح های نو، 
خالقیت ویژه ای دارند و زمــان زیادی را بــرای این کار صرف 
می کنند اما وقتی انگشترها وارد بازار می شود، برخی افراد از این 
طرح ها کپی برداری می کنند. در حالی که باید قوانین جدی وجود 
داشته باشد که از این کار جلوگیری شود. او معتقد است که برای 
انگشترسازی قم باید برندسازی شود تا دستخوش کپی برداری 

افراد سودجو قرار نگیرد.

شهر ملی انگشترسازی بدون بازارچه
در سال های اخیر، تحریم و همه گیری ویروس کرونا، مشکالت 
تولیدکنندگان زیورآالت را دوچندان کرده اســت. هنرمندان 
انگشترسازی باید مواد اولیه این حرفه که 90 درصد آنها وارداتی 
است را با نرخ آزاد و مشکالت فراوان تهیه کنند. قیمت ابزارآالت 
این حرفه هم افزایش قابل توجهی داشته است. در بحران کرونا 
هم کارگاه های انگشترســازی در چند مرحله تعطیل شده اند و 

کســب و کارهای این حرفه از رونق افتاده است. عالوه بر اینها، 
ســازوکار مناســبی برای بازاریابی و صادرات دست ســازهای 
هنرمندان انگشتر پیش بینی نشــده و فروش زیورآالت سنتی 

عمدتا به صورت تکی و جزئی انجام می شود.
رئیس اتحادیه انگشترســازان قم با تائید این ســخن می گوید: 
هنرمندان قم که با زحمت و هزینه زیاد انگشــترهای سنتی را 
تولید می کنند مجبورند دسترنج خود را از طریق فضای مجازی 
و به صورت تکی بفروشــند. با وجود این که هنر انگشترسازی 
ظرفیت باالیی در زمینه صادرات دارد، امــا هنوز تولیدات این 

صنعت به طور حرفه ای وارد بازارهای جهانی نشده است.
»ابراهیم شمشادی« که بیش از 30سال در این حرفه فعالیت دارد 
و به عنوان هنرمند برتر کشور انتخاب شده، معتقد است: وقتی 
جایی برای عرضه انگشــترهای فاخر قم نباشد، تولیدکنندگان 
زیورآالت سنتی مجالی برای رقابت با محصوالت چینی و هندی 

نخواهند داشت. 
او می گوید: حاال که نام قم به عنوان شهر ملی انگشترسازی ثبت 
شده، فرصت مناسبی پیش روی مسئوالن است که بازارچه ای 
برای هنرمندان زیورآالت ســنتی ایجاد کننــد تا امکان عرضه 

مستقیم تولیدات این صنعت فراهم شود.
رئیس اتحادیه انگشترســازی قم با اشاره به مشکالت اقتصادی 
هنرمندان و کمبود نقدینگی در این صنعت، بر لزوم اختصاص 
تســهیالت با نرخ ســود پایین به تولیدکنندگان انگشترهای 
سنتی تاکید می کند و می گوید: با وجود این که مشهد ظرفیت 

قابل توجهی در زمینه سنگ تراشــی و گوهر سنگ دارد، لقب 
شهر ملی انگشترسازی به قم داده شــد. حال اگر از هنرمندان 
و تولیدکنندگان این حرفه حمایت جدی نشود، این نامگذاری 

بدون مزیت خواهد ماند.

قدمت 4هزارساله
بر اساس شواهد موجود و آثار به دست آمده از تپه صرم، تولید و 
استفاده از انگشتر بیش از 2 هزار سال پیش از میالد مسیح در قم 
معمول بوده است. امروزه انگشــترهایی با قدمت دوره صفوی و 

قاجار در موزه های عمومی و خصوصی وجود دارد.
در تاریخ اسالم انگشــتر نقره و تســبیح دارای قدمت و جایگاه 
ارزشمندی است که در این میان انگشترهایی با نگین های عقیق 
یمنی، فیروزه نیشــابوری، در نجفی و... از اعتبار و ارزش واالیی 
بین مسلمانان و خصوصاً شیعیان برخوردار است. تسبیح از نوع 
تربت کربال برای ذکر شانیت خاصی دارد و بسیاری از مسلمانان 
در سالیان متمادی برای ذکر از تســبیح تربت امام حسین)ع( 

استفاده می کنند.
انگشترســازی از قدیم یکی از حرفه های مورد احترام مردم قم 
محسوب می شــد و مردم برای صاحبان آن احترام خاصی قائل 
بودند. با این حال امروز این هنر بســیار زیبا و میراث مردم قم 
چندان وضعیت مطلوبی ندارد. کاهش مــراودات بین المللی و 
مشکالتی مانند گرانی وسایل و ابزار و شیوع کرونا مسائلی نیست 

که به آسانی و بدون حمایت جدی مسئوالن قابل حل باشد.
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کمبود گندم دوروم؛ 
واقعیت یا بهانه

توسعه ناعادالنه 
فضای سبز در اراک

 انزوای امیرکبیر
در خانه پدری
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کوچ منابع مالی بانک های 
خصوصی از مازندران 

 بانک های خصوصی سپرده گذاری های انجام شده
 در مازندران را خارج از این استان، به عنوان تسهیالت در اختیار 

فعاالن اقتصادی می گذارند

 مشــکل تأمین ســرمایه در گردش واحدهای صنعتــی مازندران 
درحالی که سپرده گذاری بانکی دراین استان آمار قابل توجهی دارد، 
به دلیل خــروج منابع مالــی از مازندران ازســوی برخی بانک های 
خصوصی و پایبند نبودن آنها به پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی همچنان 

پابرجاست.
تأمین سرمایه  در گردش یکی از چالش های اساسی بخش صنعت در کشور است. 
این موضوع دراســتان مازندران، که عمده واحدهای صنعتی آن در دسته صنایع 
کوچک و متوسط قرار می گیرند، بیشتر دیده می شود. بیش از 2هزارو300 واحد 
صنعتی در مازندران فعال هستند که معادل 4درصد واحدهای صنعتی کشور است 

و نزدیک به 80هزارنفر دراین واحدها کار می کنند.
بخش مهمی از این واحدها نیز به دلیل وجود مشکل در تأمین سرمایه در گردش، 
با چالش های جدی مواجه اند و همواره تقاضای دریافت تسهیالت مناسب بانکی را 
مطرح می کنند، اما بسیاری از این تولیدکنندگان به تسهیالت مدنظر خود دست 
پیدا نمی  کنند. این درحالی است که در مازندران به دلیل سپرده گذاری قابل توجه 
مردم این استان، منابع بانکی مناسبی برای ارائه تسهیالت به بخش تولید و صنعت 

وجود دارد.

سهم کم صنایع از سپرده  های بانکی
ســپرده گذاری در بانک ها درمیان مردم مازندران از روش هــای پرطرفدار برای 
ســرمایه گذاری محســوب می شــود. مازندرانی ها براســاس آمارهای رسمی 
ازجمله جوامع استانی کشور محسوب می شوند که ســرمایه های نقدی خود را 
بیشتر به بانک ها می سپرند. آمارهای رسمی بانکی نشــان می دهد که در پایان 
ســال1399 مازندران پس از تهران، اصفهان و خراسان رضوی چهارمین استان 
ازنظر سپرده گذاری بوده است. درحالی که سال1398 حجم سپرده گذاری مردم 
مازندران در بانک های خصوصی و دولتی حدود 370هزارمیلیارد ریال اعالم شده 
بود، در ســال1399 فقط در بانک های دولتی این استان 750هزار میلیارد ریال 
سپرده گذاری ثبت شده و در 5ماه سال جاری نیز این رقم در بانک های دولتی به 

780هزارمیلیارد ریال رسیده است.
 البته کارشناسان اقتصادی این افزایش روند سپرده گذاری در بانک ها را تهدیدی 
برای بخش صنعت و تولید می دانند، اما در شــرایطی که ایــن روند وجود دارد، 
دست کم با پرداخت تسهیالت به بخش صنعت و تولید از محل این سپرده گذاری ها 
می توان به رونق تولید در اســتان کمک کرد؛ هدفی که به گفته برخی مسئوالن 

بانک های خصوصی در مازندران توجه چندانی به آن ندارند.

تسهیالت کافی نیست
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اســتان مازنــدران در گفت وگو با 
خبرنگارهمشهری دراین باره اظهار می کند: با توجه به تورم باال، سرمایه در گردش 
و تأمین منابع مالی به عنوان یک چالش جدی برای صنایع اســتان مطرح است. 
چون باید دست کم نسبت به سال قبل بیش از 50درصد تسهیالت دهی بانک ها 
اضافه شده باشد که این چنین نیست و معموال مشکل اصلی صنایع ما هم تأمین 

منابع مالی است.
»حسینقلی قوانلو« می افزاید: سال گذشته از محل تسهیالت رونق تولید بیش از 
13هزارمیلیارد ریال به واحدهای صنعتی استان تسهیالت پرداخت شد، اما قطعا 
تسهیالتی که خود بانک ها مستقیم ارائه می دهند، رقم بسیار بیشتری از این عدد 
است. فکر می کنم درمجموع سال گذشــته بیش از 300هزارمیلیارد ریال به کل 
بخش اقتصادی در استان تسهیالت داده شــد، اما بازهم به نظرم نمی تواند نیاز 

استان را رفع کند و بیشتر از این نیاز داریم.

خروج منابع مالی از استان
وی ادامه می دهد: کمبود منابع مالی و تســهیالت ارائه شــده درحالی است که 
سال گذشته منابع بانکی ما در استان به طور میانگین 10درصد بیشتر از میانگین 
کشوری رشد کرد؛ درحالی که میانگین کشوری رشد منابع بانکی در سال1399 
حدود 38درصد بود، در مازندران نزدیک به 48درصد افزایش منابع بانکی داشتیم. 
این موضوع نشان می دهد استان منابع خوبی دارد، اما بخش قابل توجهی از این 
سرمایه ها و منابع بانکی ما توسط بانک های خصوصی از استان خارج می شود و در 

تهران به صورت تسهیالت در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح می کند: ما از بانک های 
دولتی تقریبا راضی هستیم. اما مشکل این است که بانک های خصوصی ما حدود 
20 تا 25درصد از منابع مالی استان را در اختیار دارند و پرداخت تسهیالت  شان 
به جای اینکه در استان باشد، عمدتا در تهران است. این یکی از مشکالتی است که 
بارها در جلسه های شورای برنامه ریزی استان هم به آن اشاره کرده ایم؛ باید چاره ای 

برای رفع این مشکل در بانک های خصوصی اندیشیده شود.

اشکان جهان آرای
خبرنگار

کمبود زمین به ويژه در شهرکرد، بروجن و لردگان  از مهم ترين داليل گرانی 
افسارگسیخته مسکن در چهارمحال وبختیاری است

مسکن به عنوان یک کاالی اساسی 
در زندگــی مــردم، نه تنها نقش 
مهمــی در کیفیــت زندگــی 
شهروندان ایفا می کند، بلکه ازنظر اقتصادی نیز 
حائز اهمیت است، به گونه ای که 2 بخش مسکن 
و خوراک با سهم 28درصدی در محاسبه تورم، 
بیشــترین ضریب اهمیت را در محاســبه این 
شاخص دارند و موتورمحرکه اقتصاد کشور نیز 
به شمار می روند. با این وجود بخش مسکن مانند 
سایر بخش های اقتصادی کشور، همواره با فراز و 
نشــیب های بســیاری مواجه بوده است و این 
تحوالت در ســال های گذشته با سرعت زیادی 
به وقوع پیوسته و ســبب افزایش چند برابری 
قیمت زمین و مســکن در نقاط مختلف کشور، 
ازجمله استان چهارمحال وبختیاری شده است. 
اگرچه قیمت مسکن طی ســال های اخیر در 
چهارمحال وبختیاری مانند دیگر نقاط کشور از 
رشــد قابل توجهی برخوردار شده است، اما این 
افزایش قیمت در شهرهای شهرکرد، بروجن و 
لردگان بیشتر به چشم می آید و براساس آخرین 
گزارش هــای حــوزه مســکن، با توجــه به 
شاخص های درنظرگرفته شده، این استان جزو 
گران ترین اســتان ها در قیمت خانــه و زمین 
به شمار می رود. درچنین شرایطی کمبود زمین، 
از مهم ترین دالیل گرانی مسکن در شهرکرد در 
مقایسه با ســایر مناطق کشور اســت، چراکه 
موقعیت ویژه توپوگرافیک و کوهســتانی بودن 
منطقه، توسعه شــهری را در مرکز اســتان با 

مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.

چالش زمین در3شهر استان
معاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل 
راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری دراین 

باره گفت: اکنون می توان گفت در شــهرهای 
شهرکرد، بروجن و لردگان دیگر زمینی برای 
ساخت وساز وجود ندارد و با توجه به جمعیت 
روبه رشد و توسعه این شــهرها، باید تصمیم 
موثــری دراین بخش گرفته شــود. »ابراهیم 
علیرضایی« تأخیر در بازنگری در طرح جامع 
شــهرکرد را از چالش های موجــود درزمینه 
تأمین زمین دراین شــهر عنوان کرد و افزود: 
به نظر می رسد با توسعه شهر بتوان بخشی از 
نیاز مردم به زمین را برطرف کرد. طرح جامع، 
طرح بلندمدتی است که حاوی اطالعاتی درباره 
اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، 
ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر 
و تأسیسات زیرساختی است. این طرح جامع 
به ســفارش وزارت راه و شهرسازی و ازسوی 
مهندسان مشاور تهیه می شود و تصویب نهایی 
آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

است.

طرح جامع شهرکرد درمسیر تصویب
معاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری نیز درباره 
انتقادهای مطرح شــده درباره تأخیر در ارائه 
اســناد بازنگری طرح جامع شهرکرد که سبب 
کمبود زمین برای توسعه شهر شده است، گفت: 
مقرر شده اسناد و مدارک پیشنهادی بازنگری 
طرح جامع شــهرکرد به زودی ازسوی مشاور 
ارائه شــود. »صغری علیزاده« افزود: بازنگری 
در طرح جامع شــهرکرد به ســبب نداشــتن 
نقشه های پایه، سال هاســت به طول انجامیده 
که این نقشه ها ازسوی شــهرداری تأمین و در 
اختیار مشاور طرح قرار داده شده است. وی ادامه 

داد: این طرح پس از ارائه ازسوی مشاور، در 
شهرداری و شورای اسالمی شهر بررسی و 

ارزیابی می شود و در مرحله بعد باید در 
کارگروه زیربنایی و سپس شورای 

برنامه ریزی اســتان به تصویب برسد 
و پــس از آن، بــرای تصویب نهایی به 
شورای عالی شهرســازی و معماری 
ایــران در تهران ارســال می شــود. 
علیزاده اظهارکرد: پیش از این، نرخ 
رشــد و جمعیتی که قرار اســت تا 
10سال آینده در شــهرکرد ساکن 

شود، در شــورای برنامه ریزی استان به 
تصویب رسیده بود. معاون شهرسازی و معماری 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: براساس قانون، مقرر شده مشاور اسناد 
و مدارک پیشنهادی خود برای توسعه شهرکرد را 
به زودی ارائه دهد و اگرچه نمی توان درخصوص 
تصمیم های احتمالی تا آن زمان اظهارنظر کرد، 
اما براساس قوانین موجود پیش بینی می شود از 
اراضی ملی داخل محدوده شهرکرد آزادسازی 

شود.

چرا خانه دار شدن رویایی دست نیافتنی شد؟
مســکن  حــوزه  کارشــناس  یــک 
چهارمحال وبختیــاری نیــز درایــن بــاره به 
خبرنگارهمشــهری گفت: افزایش بی ســابقه 
قیمت مســکن دالیل مختلفی دارد، اما آنچه 
این بازار نابه ســامان را متالطم  و خانه دار شدن 

از مــردم اســتان به را برای بسیاری 
رویای دست نیافتنی تبدیل کرده، سفته سازی 
و سوداگری در بازار مســکن است. دراین میان 
کمبــود زمین نیز دلیــل مهم دیگــری برای 
شــکل گیری این وضعیت  است. »مجید 
نیکخو« با تأکید بر اینکه مســکن طی 
سال های اخیر از یک کاالی مصرفی به 
کاالی سرمایه ای تبدیل شده است، 
اظهارکرد: مســکن یکی 
از نیازهــای اولیه 
انسان ها و مکانی 
برای ســکونت 
اســت، امــا در 
ســال های اخیر با 

تبدیل شــدن به کاالیی 
سرمایه ای، بسیاری از خانواده ها از تأمین این نیاز 
خود درمانده اند و افزایش تقاضا برای خانه های 
استیجاری به شــدت افزایش پیدا کرده است. 
وی تصریح کرد: این چالش جدی مردم استان 
چهارمحال وبختیاری، در شــهرهای شهرکرد، 
بروجن و لردگان ابعاد گسترده تری دارد و سبب 
شده این استان در آخرین ارزیابی های انجام شده 
در حوزه مسکن، درجمع گران ترین استان ها در 
حوزه قیمت مســکن قرار گیرد. نیکخو کمبود 
زمین را از دالیل گرانی مسکن در شهرکرد در 
مقایسه با سایر مناطق کشــور دانست و گفت: 
عالوه بر موقعیت توپوگرافی که توسعه شهر را 
با مشــکل مواجه کرده، طرح  تفصیلی و جامع 
شهرکرد نیز از 10سال گذشــته به روزرسانی 
نشده و همین موضوع شهر را با افزایش تقاضا و 
کمبود عرضه مواجه کرده است. این کارشناس 
حوزه مسکن ایجاد تحول اساسی در نگاه های 
موجود مدیریتی، تقویــت نظارت ها و تدوین 
قوانین موثر برای جلوگیری از رشد سوداگری در 
اقتصاد را از راهکارهای موجود برای ساماندهی 
بازار مســکن و ســایر بازارهای موازی دانست 
و اضافه کرد: قوانینی ماننــد مالیات بر عایدی 
مســکن، بازنگری در طرح های تفصیلی و ارائه 
طرح های حمایتی ازسوی دولت برای کاهش 
قیمت مســکن، می تواند نقش موثری در این 

حوزه ایفا کند.

مردم قدیمی شهر اراک روایتگر خاطرات خود از 
باغ ها و درختان انبوهی هستند که جوان های 
این شهر هرچه در ذهن جست وجو می کنند، 
به جز تصویری از خیابان های عریض و آپارتمان های بلند با 
واحدهای خالی از آن به خاطر نمی آورند؛ مگر در رویا. ساکنان 
این خانه ها و آپارتمان ها هم تنها دلخوش اند به شمشادهای 
وسط بلوار و تک و توک درختی که در حیاط خانه خود یا در 

معابر کاشته اند.
به دنبال توسعه ناموزون شهر اراک در سال های اخیر و افزایش 
ساخت وسازها، بســیاری از باغ های این شــهر ازبین رفته و  
باقی مانده آن نیز درخطر نابودی اســت. بــا این همه، کافی 
است دوری در شــهر بزنید تا متوجه شوید ساکنان بسیاری 
از محله های این شــهر از فضاهای ســبز معمول در بیشتر 
شهرها مانند پارک ها و بوستان ها چندان بهره ای نمی برند. 
اظهارات شهروندان نیز حاکی از توزیع نامتوازن فضای سبز 
در کالنشهر اراک اســت.  »محمد رحیمی« یکی از ساکنان 
مجتمع مسکونی در ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی اراک در 
گفت وگو با خبرنگارهمشهری دراین باره می گوید: ساکنان 
این محله از شــهر حتی برای یک ورزش و پیاده روی ساده 
فضای سبز مناســب در اطراف خود نمی یابند. در سال های 
گذشته شهر اراک بی وقفه و به شــکل تک هسته ای توسعه 
یافته، از همین رو تراکم ساخت وســاز در محدوده مرکزی 
شهر، مانع از ایجاد فضاهای ســبز دراین مناطق شده است. 
براساس اعالم سازمان فضای سبز شهری شهرداری اراک، تنها 
13درصد از بودجه شهرداری درسال جاری به حفظ فضای 
سبز شهری اختصاص یافته است. این موضوع در کنار افزایش 
قیمت زمین در طول سال های متمادی، مدیریت شهری را 
در قبال توسعه فضای سبز و تأمین زمین برای این کار، دچار 

چالش جدی کرده است.

تالش برای افزایش سرانه فضای سبز
سرپرست سازمان زیباسازی و فضای سبز شهری شهرداری 
اراک به خبرنگارهمشهری می گوید: با توجه به توسعه فضای 
سبز شهراراک، میزان سرانه فضای سبز این شهر که تا پایان 
اردیبهشت ماه ســال جاری 26/75مترمربع بود، به 26/82 
مترمربع رسیده است. »احمد حسنی« اظهار می کند: با توجه 
به مســاحت و جمعیت حاضر در مناطق 5گانه شهر اراک، 
توزیع فضای سبز به گونه ای بوده است که منطقه2 اراک دارای 
کم ترین سرانه فضای ســبز و منطقه یک، دارای بیشترین 
سرانه فضای سبز اســت. وی می افزاید: بخشــی از مناطق 
شهر اراک ازجمله منطقه یک، نسبت به سایر مناطق، دارای 
زمین های خالی بیشتری بوده اند، بنابراین حجم بیشتری از 
گونه های گیاهی دراین مناطق کاشته شده که این موضوع 
زمینه ساز افزایش سرانه فضای سبز دراین مناطق شده است. 
حسنی ساخت آپارتمان های مسکونی و تجاری، قیمت باالی 
زمین و همچنین کمبود زمین با کاربری فضای سبز و عدم 
تغییر کاربری زمین ها به فضای سبز را از موانع اصلی کاهش 
سرانه فضای ســبز دربرخی مناطق شــهر ازجمله منطقه2 

می داند. وی همچنین با اشاره  به کم آبی 
حاصل از خشکسالی های اخیر که 

یکی از موانع توســعه فضای 
سبز شــهری محسوب 
می شود، می گوید: انجام 

عملیات لوله گــذاری با 
هدف انتقال آب غیرآشامیدنی 

به فضای ســبز مناطق به تنهایی 
باعث حذف مصرف آب اشــامیدنی و 

صرفه جویی در مصرف آب می شود. حسنی 
عنوان می کند: تحقق این مهم ازســوی سازمان 

زیباســازی و فضای سبز شهری شــهرداری اراک از 
سال گذشته آغاز شده و درحال انجام اســت. این پروژه در 
مناطق کوی صنعتی، پارک شهید باهنر، منطقه نوارجنگلی، 
سطح مناطق شــهری، بلوار قائم مقام فراهانی، جاده اراک - 
تهران و... درحال پیگیری است و تاثیر به سزایی در بهره وری 

آب در فضای سبز اراک داشته است.

ساخت وساز بدون برنامه
اما »حسین آخانی« استاد گیاه شناســی دانشگاه تهران و 
فعال محیط زیست، توسعه ناموزون شــهر اراک را یکی از 
دالیل اصلی و ریشه ای توزیع نامناســب فضای سبز دراین 
شهر می داند و می گوید: توسعه این شهر بدون درنظرگرفتن 
برنامه ای جامع شــکل گرفتــه و درپی آن بــدون توجه به 
زیست پذیری شهر اراک، در بســیاری از نقاط این شهر که 
باغ ها و زمین های سرسبزی وجود داشته، ساخت وسازهای 
گسترده صورت گرفته است. وی با اشاره به عدم برخورداری 
این شهر از تفرجگاه های مناسب ادامه می دهد: براساس تعبیر 
اشتباهی که بعضا ازسوی شهرداری ها صورت گرفته، سرانه 
فضای سبز را براســاس میزان پارک های هر شهر محاسبه 
می کنند، درصورتی کــه پارک ها مکان هــای تفرجگاهی 
شهر محســوب می شــوند و با توجه به حجم باالی انرژی و 

آبی که برای نگهداری این پارک ها 
استفاده می شود، در مقایسه با 
تأثیری که در تصفیه هوا 
دارند نمی تــوان این 
مکان هــا را فضاهای 
موثــری دانســت. از 
این رو توسعه و نگهداری 
فضاهای طبیعی سبز در شهر 
و پیرامون آن، ضرورتی اســت که 
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به گفته 
آخانی، کوهستان هایی که شهر اراک را احاطه 
کرده اند، زمینه ســاز شــکل گیری فضاهای سبز 
طبیعی بسیاری در اطراف این شهر شده است، اما آنچه دراین 
سال ها مورد بی توجهی قرارگرفته، رسیدگی به این باغ هاست. 
او معتقد است که شهرداری و شورای اسالمی شهر اراک در 
سال های گذشته بخش عمده ای از بودجه این شهر را صرف 
ساخت پل و زیرگذرها کرده اند که در راستای ایجاد یک شهر 

زیست پذیر نبوده است. 

نیاز بیشتر هسته مرکزی اراک به فضای سبز
یک فعال زیست محیطی اســتان مرکزی نیز در گفت وگو 
با خبرنگارهمشــهری لزوم توجه به کارکرد فضای سبز در 
شهری مانند اراک و لحاظ کردن آن در محاسبه ها و بررسی 
سرانه فضای سبز شهری را یادآور می شود و می گوید: ایجاد 
فضای سبز در راستای کنترل پدیده جزیره گرمایی، کاهش 
آلودگی های شیمیایی )ناشی از خودروها و صنایع( و فیزیکی 
)چون ریزگردها(، بهبود کیفیت روانی شهروندان و ارتقای 
زیبایی شهر اســت. »احســان آخانی« ادامه می دهد: برای 
بررسی صحیح باید دید چه میزان از فضای سبز موجود در 
سطح شهر اراک کارکرد اکولوژیکی درستی دارد. ایجاد فضای 
سبز و محاسبه سرانه آن در سطح شهر باید با درنظرگرفتن 
کارکردهای یاد شده انجام شود. برای مثال، بخشی از فضای 

سبز این شهر را درختان مسنی تشکیل می دهند که کارکرد 
اکولوژیکی ندارند، با این وجود در میزان ســرانه فضای سبز 
شهری محاسبه شــده اند. وی توجه به ضرورت های ایجاد 
فضای سبز را راهنمایی مناسب برای توزیع متوازن و عادالنه 
این فضاها در سطح شــهر عنوان می کند و می افزاید: اگر در 
راســتای کنترل پدیده جزیره گرمایی قدم برداریم، متوجه 
خواهیم شد در نقاطی از شهر چون هسته مرکزی، که تراکم 
ترافیکی ایجاد می شود، باید فضای سبز بیشتری موجود باشد. 
او می افزاید: توزیع فضای ســبز در سطح شهر اراک عادالنه 
نبوده و از دالیل آن نیز می توان بــه گرانی زمین در نقاطی 
چون هسته مرکزی شهر اشاره کرد که با توجه به اعتبارات 
شهرداری، مساله تأمین و اختصاص دادن زمین برای ایجاد 
فضای سبز دراین مناطق برای مدیریت شهری مشکل است.

راهکار توازن فضای سبز شهری
آخانی راهکار رفع این معضل را مشروط کردن صدور مجوز 
اتمام بنا به کاشــت تعدادی درخت و اختصاص بسته های 
تشــویقی برای ایجاد فضای ســبز در منازل مسکونی این 
محدوده می داند و می گوید: ایجاد فضای ســبز در مناطق 
حاشیه ای شــهر نیز  اهمیت زیادی دارد، چراکه در کاهش 
آلودگی های ناشی از صنایع موثر است. بنابراین برای توزیع 
متوازن فضای سبز در سطح شهر باید در ابتدا هدف از ایجاد 
این فضاها را مشــخص کرد و پس از آن، به انجام مطالعات 
و برنامه ریزی کارشناســی شــده و تخصصی دراین زمینه 
پرداخت. این فعال زیست محیطی اســتان مرکزی اضافه 
می کند: توسعه فضای سبز شهر اراک در شرایط کنونی اشتباه 
است و باید به حفظ و بهبود فضای سبز موجود پرداخت. نباید 
فضای سبز را به محدوده شهری تقلیل داد و از کمربندهای 
سبز شهری و باغ های اطراف شهر غافل شد، چراکه عالوه بر 
پایین بودن هزینه نگهداری این فضاها، نقش این محدوده از 
فضای سبز در دستیابی به اهداف اکولوژیکی مانند کاهش 

آلودگی و تعدیل دما، پررنگ است.

فاطمه چاپاری
خبرنگار

رشد   قیمت مسکن در چهارمحال وبختیاری

بررسی های 
نــی  ا مید

خبرنگارهمشهری نشان 
می دهد درحال حاضر قیمت یک 

آپارتمان 100متــری در مناطق به اصطالح 
»باالی شهر« شهرکرد حدود 3/5میلیارد تومان قیمت 

دارد و همین آپارتمان در مناطق مرکزی شهر حدود 2میلیارد 
تومان و در مناطق پایین تر حدود یک میلیارد تومان است. براساس 

آمارهای موجود، قیمت زمین و مسکن در چهارمحال و بختیاری از 
سال1392 تاکنون 10برابر رشد داشته است.

آنچه این بازار نابه ســامان 
را متالطــم  و خانــه دار 
شــدن را برای بســیاری 
از مردم اســتان به رویای 
دست نیافتنی تبدیل کرده، 
سفته سازی و سوداگری در 

بازار مسکن است

موضوعی که رئیس سازمان صمت مازندران به آن اشاره می کند، 

چالش جدیدی در استان نیســت؛ از حدود یک دهه قبل که 

فعالیت بانک های خصوصی در مازندران بیشــتر شد، همواره 

این انتقاد به عملکرد این بانک ها وجود داشت که با وجود جذب 

مناسب سرمایه از مردم این استان، به تناسب این سرمایه های 

جذب شده را در قالب تســهیالت در اختیار فعاالن اقتصادی 

مازندران قرار نمی دهند.

در واقع این بانک ها بیشــتر از اینکه ارائه خدمات بانکی در 

استان را مدنظر داشته باشند، با نگاهی سازمان یافته اولویت را 

بر فعالیت اقتصادی می گذارند و ماهیت بنگاهی اقتصادی را به 

خود گرفته اند؛ روندی که بر اقتصاد جامعه مبدأ سرمایه ها تأثیر 

منفی می گذارد و سرعت از پا افتادن صنایع را بیشتر می کند.
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کارشناسان معتقدند توزیع فضای سبز در شهر توسعه ناعادالنه فضای سبز در اراک

اراک به دالیلی مانند گرانی زمین در هسته مرکزی 

شهر، عادالنه نیست
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یکی از نیازهای اساسی صنعت کشور، گندم دوروم است. این 
رقم از گندم برای صنعت، به ویژه در زمینه تولید ماکارونی، استفاده می شود. 
توسعه کشت گندم دوروم در سال های قبل ازسوی برخی مسئوالن مورد 
بی مهری قرار گرفت و به همین دلیل کشاورزان چندان رغبتی برای کشت 
این نوع گندم نداشتند و در مقاطعی کارخانه های تولید ماکارونی مجبور به 
واردات این محصول بودند که این موضوع نتیجه ای جز وابستگی و خروج ارز 
از کشور نداشت. از 2سال قبل، کشت قراردادی گندم دوروم در دستورکار 
وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. با توجه به این موضوع در سال های اخیر 
تولیدات  کشور دراین زمینه به اندازه ای رسیده است که دیگر نیازی واردات 
گندم احساس نمی شــود و درحال حاضر ایران جزو 10کشور تولیدکننده 
گندم دوروم درجهان به حســاب می آید. در چنین شرایطی کشاورزان نیز 
با کارخانه های تولید ماکارونی  در حوزه کشــت گندم دوروم قرارداد امضا 
کرده اند و این کارخانه ها این رقم از گندم را 10درصد بیشتر از نرخ تضمینی 
می خرند و ظرف ۴۸ساعت نیز پول آن را پرداخت می کنند. برهمین اساس 
هم بود که سال گذشته قرارداد خرید 50هزارتن گندم منعقد و درسال جاری 
نیز ۸0هزارتن گندم ازســوی کشــاورزان به کارخانه های تولید ماکارونی 
تحویل داده شد. در شرایط کنونی راهبرد محوری وزارت جهادکشاورزی 
این است که در همه محصوالت و به ویژه در حوزه گندم، به سمت »کشت 
قراردادی« حرکت کند تا هم کشاورز از فروش محصول خود اطمینان داشته 
باشد و هم محصول باکیفیت در اختیار مصرف کننده قرارگیرد؛ ازسوی دیگر 
دولت هم مجبور به انبارکردن و صرف بودجه برای خرید تضمینی نخواهد 
بود. همه اینها درحالی اســت که برای توسعه کشــت گندم دوروم نیاز به 
همکاری و مشارکت کشاورزان، کارخانه های ماکارونی سازی و حمایت های 
وزارت جهادکشاورزی بیش از پیش احســاس می شود. با این وجود باید به 
این نکته هم توجه کرد که دولت باید به قیمت گذاری محصوالت کارخانه ها 
نیز توجه داشته باشد. برای مثال قیمت خرید تضمینی گندم امسال 5هزارو 
200تومان اعالم شــد و کارخانه ها گندم را به قیمت 5هزارو۴50تومان از 
کشاورز خریداری کردند، اما دولت 2سال است که اجازه افزایش قیمت به 
کارخانه ها نمی دهد. این مطالبه به حق کارخانه هاســت، چراکه اگر صنایع 
دچار مشکل شوند، ضرر آن در ابتدا به کشــاورز می رسد و محصول روی 
دست شان خواهد ماند؛ دولت و مســئوالن مربوط در حوزه قیمت گذاری 
باید به این موضوع نیز توجه کنند. دولت باید سیاست های خود را به گونه ای 
پیش ببرد که در سال های آینده فقط بخش خصوصی با کشاورزان در ارتباط 
باشد و کشــت قراردادی جای خرید تضمینی را بگیرد. درمجموع دولت 
باید در زمینه سیاست گذاری برای گندم تدابیری جدی داشته باشد و در 
سخت ترین شرایط هم در کنار کشــاورزان بماند تا مرزهای امنیت غذایی 
کشور درمعرض تهدید خشکسالی یا سایر چالش های اقتصادی قرار نگیرد.

نگاه

راهبرد محوری توسعه »کشت قراردادی«
عطاءاهلل هاشمی

رئیس بنیاد ملی گندم کاران

تولیدکنندگان ماکارونی کمبود گندم دوروم را سبب افزايش هزينه های کمبود گندم دوروم؛ واقعیت یا بهانه
تولید می دانند، اما مسئوالن معتقدند برخی به دنبال سود حاصل از 

واردات اين رقم از گندم هستند

گندم »دوروم«، دومین رقم از این محصول است که بعد از گندم
 نان، بیشترین سهم کشت را دراین بخش به خود اختصاص داده است.

 این گندم معموال در فصل بهار کاشــت و در پاییز برداشت می شود و با 
شرایط آب وهوایی گرم و خشک، بسیار سازگار است. دانه های این گندم 
آسیاب شده و به »سمولینا« تبدیل می شود؛ آردی با بافت زبر که معموال 
در تولید ماکارونی و دیگر محصوالت زیربخش های آن  کاربرد دارد.  گندم 
دوروم به صورت آبی و دیم، در استان های مختلف کشور ازجمله در فارس، 
خوزستان و جنوب کرمان، کشت می شود. با وجود اینکه کشور ما شرایط 
اقلیمي مناســبی براي تولید گندم دوروم دارد، اما هنوز جایگاه واقعي 
را درمیان کشــورهاي تولیدکننده این محصول، چه ازنظر حجم تولید 
و چه تبدیل آن به سمولینا پیدا نکرده است؛ هرچند بروز تنش هاي آبی 
حاصل از خشکسالی، افزایش گرمای هوا، سرمازدگی و آفات از مهم ترین 
عوامل محدودکننده توســعه کشــت گندم دوروم در کشور به شمار 
می روند.  توسعه کشت این محصول از سال1397 در دستورکار وزارت 
جهادکشــاورزی قرار گرفت تا نیاز صنایع داخلی و کارخانه های تولید 
ماکارونی که از صادرکنندگان برتر کشور نیز هستند، تأمین شود. برای 
تشویق کشاورزان به کشت گندم دوروم نیز معموال محصول گندمکاران 
حدود 20درصد بیشتر از قیمت مصوب دولتی خریداری می شود. ازسوی 
دیگر صاحبان صنایع مصرف کننده این نوع گندم همیشه خریدار این 
محصول هســتند و برای اطمینان زارعان از فروش محصول خود، قبل 
از برداشــت با آنها قرارداد می بندند. با این وجود در هفته های گذشته 
کارخانه ها و صنایع تولیدکننده ماکارونی از کمبود گندم دوروم و نیاز 
به واردات این محصول ســخن گفته اند؛ ادعایی که برخی فعاالن بخش 
کشاورزی آن را رد می کنند و برخی دیگر نیز نبود حمایت های کافی از 

گندم کاران و قیمت گذاری نامناسب را دلیل این کمبود می دانند.

زهرا اشرف زاده
خبرنگار

جغرافیای کشت »دوروم« در ایران

یادداشت

مهدی احمدی
کارشناس کشاورزی
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گندم دوروم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک است و در کشور 
ما کشاورزان استان های کرمانشاه، کردســتان، ایالم، هرمزگان، فارس و کرمان از 
بیشــترین تولیدکنندگان این رقم از گندم هســتند. گندم دوروم در مناطق سرد 
و معتدل نیز کشــت می شــود، اما محصول این مناطق کیفیت الزم را نداشــته و 
برای کشــاورزان هم صرفه اقتصادی ندارد. در 2 سال گذشــته که بحث »کشت 
قراردادی« مطرح شده اســت، گندم کاران این مناطق اســتقبال خوبی از کشت 

گندم دروم کرده انــد، چراکه قیمت آن نیز 
نســبت به گندم معمولی باالتر است و 
هرسال سعی شده قیمت این محصول 

بیشتر شود تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای 
تولید داشته باشند. تولید گندم دوروم در 

سال گذشته حدود 1۳0هزار تن بوده و با توجه به اینکه همچنان برداشت این رقم 
از گندم در استان های کرمانشاه و کردستان ادامه دارد، امکان افزایش میزان تولید 
تا 1۸0هزارتن نیز وجود دارد. با توجه به اقلیم کشــور ما که گرم و خشــک است، 
وزارت جهاد کشاورزی سعی بر توســعه تولید گندم دوروم در استان های مستعد 
کشت دارد تا از این طریق ماکارونی و محصوالت دیگر تولید شده با گندم دوروم را 
در سبدغذایی مردم جایگزین برنج کند، چراکه بارندگی ها هرسال کم تر می شود و 
استان های شمالی توانایی تولید برنج با این حجم از تقاضا را ندارند. نتیجه این افزایش 
تقاضا، قیمت باالی برنج است که در 2 سال گذشته شاهد افزایش بی رویه آن بوده ایم. 
بنابراین الزم است تا رسانه ها با اطالع رسانی مناسب و آگاه سازی مردم، این کاال را 
که ازنظر غذایی نیز ارزش بیشتری دارد، در سبدغذایی مردم جای دهند. از طرفی 
با توجه ظرفیت های کشور برای تولید گندم دوروم، بازار مناسب مصرف ماکارانی 

در منطقه خاورمیانه، رفع مشــکالت در آسیا و تعداد کم رقبای تولیدکننده 
حوزه تولید و صادرات می تواند عالوه 
بر تأمین نیــاز داخلی، به 
ارزآوری قابل توجهی نیز 

برای کشور منجر شود.

کاهش تولید ماکارونی 
اینها درحالی است که عضو انجمن تولیدکنندگان ماکارونی از کاهش 50درصدی 
تولید این محصول خبر می دهد و می گوید: یکی از دالیلی که سبب کاهش تولید 
و صادرات ماکارونی شده، خشکســالی و کاهش گندم دوروم است. از همین رو 
تولیدکنندگان به اندازه ظرفیت تولید نمی توانند گندم از دولت خریداری کنند. 
گندم یارانه ای با نرخ هر کیلوگرم 2هزارو700تومان برای تولید ماکارونی دراختیار 
تولیدکنندگان قرار می گیرد، اما میزان اختصاص به اندازه کافی نیست. به همین 
دلیل آنان مجبورند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند که سبب باالرفتن 

قیمت تمام شده می شود. 
»سید یاســر میراحمدی« می افزاید: با توجه به این کمبود، بخشی از گندمی که 
اکنون به تولیدکنندگان داده می شود، ویژه تولید نان است و برای تولید ماکارونی 

کیفیت پایینی دارد. 
وی اظهار می کند:  قبال در اســتان های خوزستان و فارس گشت گندم دوروم که 
ویژه تولیدماکارونی است، انجام می شد که در شرایط کنونی این زمین ها به کشت 
برنج اختصاص پیدا کرده اســت. به همین دلیل آرد ویژه ماکارونی باید از طریق 

واردات تأمین شود.
میراحمدی بــا تاکید بر اینکه تأمیــن آرد باکیفیت کمــک می کند که 

شرکت ها بتوانند ارزآوری بیشتری از طریق صادرات ماکارونی و دیگر 
محصوالت این بخش داشته باشند، ادامه می دهد: اختصاص سهمیه 

گندم وارداتی برای توسعه صادرات، می تواند یک راه حل موثر باشد.
عضو انجمن تولیدکننــدگان ماکارونی تصریح می کند: ظرفیت تولید 

ماکارونی در کشور یک میلیون و 200هزارتن است، اما تنها حدود 
750هزارتن از این محصول در کشور تولید می شود، چراکه 

هزینه تولید در کشور به دلیل افزیش قیمت مواد موردنیاز 
برای بســته بندی، حمل ونقل و نیروی انســانی باال 

رفته است.
میراحمدی اضافه می کند: ازسوی دیگر قیمتی 

که ســازمان »حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان« در سال گذشته تعیین 
کرده تاکنون تغییری نکرده است. دراین 
شرایط تولید صرفه اقتصادی چندانی 
ندارد و ســبب شــده ســهم ایران از 
بازارجهانی ماکارونی به 7دهم درصد 
برسد، درحالی که سهم ترکیه از این 

بازار حدود 10درصد است.

بهانه ای برای واردات
بــا وجــود ادعاهایــی کــه برخــی 
تولیدکنندگان ماکارونی درباره کمبود 

گندم دوروم مطــرح می کنند، اما معاون 
مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی 
معتقد است کمبودی دراین بخش وجود 
ندارد. »ســهراب ســهرابی« دراین باره 
می گوید: با وجود خشکسالی هایی که با 
آن مواجه هستیم، تولید گندم در کشور 
متناسب با مصرف داخلی بوده و برآورد 

ما این است که درسال جاری نیز به همان 
میزان سال گذشته گندم دوروم تولید و به 

صنایع غذایی تحویل داده شود.
وی می افزاید: نیاز صنایع غذایی کشور به گندم 
دوروم در داخل تأمین است و کمبودی دراین 
زمینه وجود نــدارد و جای هیچ گونــه نگرانی 

نیست.
سهرابی انتقاد صنایع مصرف کننده گندم دوروم، 

به ویژه تولیدکنندگان ماکارونی، را مربوط به حذف 
ارز دولتی برای واردات گندم می داند و اظهار 

می کند: تا قبل از حذف ارز دولتی برای واردات گندم دوروم، برخی صنایع غذایی 
با ارز ۴هزارو200تومانی گندم وارد و محصول نهایی خود را به نرخ ارز آزاد صادر 
می کردند و از این طریق سود خوبی عایدشان می شــد. اکنون با شرایط موجود، 

امکان صادرات و کسب سود سرشار از این طریق از آنان گرفته شده است.
 

سودهای کالن واردات گندم 
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز می گوید: در زمینه تأمین گندم دوروم 
مشکلی نداریم، چراکه از سال گذشته کارخانه های ماکارونی با کشاورزان به توافق 
رسیده اند و براساس حجم موردنیاز خود، با گندم کاران قرارداد می بندند و در زمان 

برداشت، با قیمت معینی خریداری می کنند.
»علی قلی ایمانی« در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اینکه کمبودی در زمینه 
تأمین گندم دوروم وجود ندارد، اما در یک سال گذشته صاحبان صنایع بارها این 
موضوع را مطرح کرده انــد، اظهار می کند: برخی فقط به دنبال واردات هســتند 
و توجهی به تولید داخــل ندارند، چراکه در واردات ســودهای کالن وجود دارد. 
به همین دلیل سعی می کنند با اخبار این چنینی، به گونه ای جوسازی کنند که به 

تولید داخل توجهی نشود.
وی عنوان می کند: با این وجود دولت اجــازه واردات گندم را به بخش خصوصی 
نمی دهد، چون جزو کاالهای اساسی است. ازسوی دیگر مجلس شورای اسالمی 
نیز مصوب کرده است که کاالهای اساسی با ارز ۴هزارو200تومانی وارد شود و اگر 
واردات به بخش خصوصی واگذار شود، احتمال بروز تخلف دراین زمینه افزایش 

می یابد.
ایمانی ادامه می دهد: درسال جاری کارخانه های تولید ماکارونی 250تا 260هزارتن 
گندم دوروم از کشاورزان طرف قرارداد خود خریداری کرده اند. سال گذشته نیز 
1۸0هزارتن گندم دوروم خریداری شد. این موضوع درحالی است که سال گذشته 
قیمت این نوع گندم کیلویــی 2هزارو 700تومان و 200تومــان باالتر از قیمت 
گندم آردی بود. با این وجود کارخانه های تولیدکننده ماکارونی با کشــاورزان با 
نرخ 10درصد باالی قیمت خرید تضمینی، قرارداد بستند. با توجه به این موضوع 
می توان گفت خرید گندم دوروم ازسوی کارخانه های تولید ماکارونی به نوعی به 

نفع خودشان است، چراکه دیگر نیازی به تأمین ارز و گشایش »ال.سی« ندارند.

لزوم حمایت از کشت گندم دوروم
سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور نیز با تأکید بر ضرورت اتخاذ 
سیاست های حمایتی ازسوی دولت برای رونق کشت گندم دوروم، می گوید: گندم 
دوروم ازنظر میزان عملکرد، با گندم معمولی تفاوت هایی دارد که سبب می شود 
کشاورزان به دنبال محصولی باشند که منفعت بیشــتری برایشان دارد. البته در 
2سال گذشته وزارت جهادکشاورزی گندم کاران را به سمت تولید این نوع محصول 

هدایت کرده است و برنامه هایی نیز برای توسعه کشت گندم دوروم درنظر دارد.
»پیمان عالمی« می افزاید: با توجه به اینکه تولید کارخانه های ماکارونی وابسته 
به گندم دوروم است، دولت باید برنامه هایی را برای افزایش سطح زیرکشت این 

محصول طراحی کند تا صنایع مصرف کننده دچار کمبود نشوند. 
وی عنوان می کند: ازسوی دیگر قیمت گذاری مناسب، در اختیار قراردادن کود، 
سم و بذر، ارائه تسهیالت و حمایت از کشــت قراردادی از مواردی است 
که می تواند رغبت کشاورزان نسبت به کشت گندم دوروم 

را افزایش دهد.

پشتیبانی از تولید با افزایش قیمت 
خرید تضمینی

یک عضو مجمع خبرگان کشــاورزی کشــور 
نیز پایین بودن قیمــت خرید تضمینی را از 
دالیل کاهش تولید گندم دوروم می داند و 
می گوید: اگرچه خشکسالی در کاهش 
تولید این رقم از گندم مؤثر بوده، 
اما یکی از اصلی ترین دالیل 
کاهــش تولیــد و فروش 
آن ازســوی کشــاورزان 
به دولــت را می توان به 
سیاست های نادرست 
مسئوالن مربوط در 

تعییــن نــرخ 
یــد  خر

تضمینی این محصول مرتبط دانست.
»حسین توکلی« می افزاید: براســاس قانون قیمت مصوب باید با توجه به میزان 
تورم تعیین شــود، اما این اتفاق نیفتاد و مســئوالن مربوط در موعد مقرر حاضر 
نشدند نرخ عادالنه ای برای خرید تضمینی گندم تعیین کنند. این موضوع سبب 
شد برخی کشاورزان محصول خود را در اصطالح »سرکن« کنند؛ یعنی از چرخه 
خرید تضمینی و مصارف انسانی خارج و خوراک دام کنند. برخی از آنان مزارع سبز 

گندم خود را در اختیار دامداران قرار دادند.
وی ادامه می دهد: قیمت گندم دوروم 15تا20درصد بیشتر از گندم معمولی است 
و همین قیمت باال، عملکرد پایین این محصول را پوشش می دهد. بنابراین برای 
کشاورز فرق چندانی نمی کند که کدام گندم را بکارد. اگر قیمت به درستی تعیین 

شود، قطعا انگیزه بیشتری برای تولید خواهند داشت.
توکلی اظهار می کند: به عنوان مثال در ســال جاری با 7میلیون تن کمبود گندم 
مواجه هستیم، درحالی که سال گذشــته با ۳میلیون تن کمبود مواجه بودیم، اما 
2سال قبل هیچ کمبودی وجود داشت. این موضوع نشان دهنده تأثیر قیمت گذاری 
بر میزان کشت است. اگر قیمت گذاری درست انجام شود، نیازی به واردات نخواهد 

بود.

مزیت های توسعه کشت قراردادی
این عضو مجمع خبرگان کشاورزی کشور با بیان اینکه برخی به دلیل سود مناسب 
حاصل از واردات، به دنبال جوسازی برای نبود گندم در داخل و واردات این محصول 
هســتند، می گوید: قیمت گندم وارداتی 7هزارو900 تا ۸هزارتومان است که با 
هزینه واردات، به 9هزارتومان هم می رسد، اما مسئوالن همین مبلغ و حتی کم تر از 
آن را به کشاورز داخلی پرداخت نمی کنند، درصورتی که ظرفیت تولید گندم دوروم 
با توجه به کم آب بر بودن آن، در کشــور وجود دارد، اما گویا عده ای قصد تضعیف 

تولید داخل را دارند یا دراین مسیر گام برمی دارند.
توکلی ادامه می دهد: اگر کارخانه ها ادعای کمبود گندم دوروم دارند، می توانند این 
موضوع را با ما مطرح کنند تا آنان را به کشاورزان ارتباط دهیم. اگر قیمت ها واقعی 

و منطقی باشد، کمبودی وجود نخواهد داشت.
وی با تأکید بر توسعه کشــت قراردادی تصریح می کند: صنعت ما اگر به صورت 
قراردادی عمل کند، کشاورزان می توانند به راحتی نیاز آنها را تأمین کنند. ازسوی 
دیگر دولت هم دیگر مجبور به انبارداری نیســت و محصول به صورت مستقیم از 
زمین کشاورز به دست کارخانه دار می رسد. توکلی می افزاید: همچنین دیگر نیاز 
نیست بودجه هنگفتی صرف خرید تضمینی شود. به عبارت دیگر، وقتی کارخانه ها 
دراین عرصه وارد شوند، به صورت مستقیم از کشاورز خرید می کنند و این موضوع 
سبب می شود بار مالی دولت سبک شود و دیگر دغدغه پرداخت نخواهد داشت. 
عضو مجمع خبرگان کشاورزی کشــور اظهار می کند: هرچند سیاست دولت از 
ابتدا کشــت قردادی گندم دوروم بوده، اما این موضوع آن چنان که باید، جدی 
گرفته نمی شود و سیاست گذاری های راهبردی برای کشت قراردادی وجود ندارد. 
اگر »کشاورزی قراردادی« در کشــور جایگاه خود را پیدا کند، دیگر شاهد بروز 
مشکالتی که مازاد یا کاهش تولید محصوالت کشاورزی را برای کشاورزان و تنظیم 

بازار ایجاد می کند، نخواهیم بود.
وی اضافه می کند: در شــرایط فعلی اعمال تحریم های ظالمانه، پایداری تولید و 
خودکفایی محصوالت راهبردی بسیار حائز اهمیت است و اجرای کشت قراردادی 
راه حل مناسبی برای پایداری تولید محصوالت کشاورزی به شمار می رود. همچنین 
الزم است حوزه تولید گندم دوروم در اســتان های مختلف و همچنین ظرفیت 

مصرف با کمک رسانه ها افزایش یابد.
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  دانش آموزان آماده رفتن به مدارس نیستند
از مسئوالن مربوط می خواهیم درباره بازگشایی مدارس در مهرماه تصمیم حساب شده ای 
بگیرند، چراکه با توجه به همه گیری ویــروس کرونا، بخش قابل توجهی از دانش آموزان و 
والدین شان هنوز آماده پذیرش بازگشایی مدارس نیســتند. به نظر من حتی اگر کرونا از 
جامعه ایران رخت بربندد، با این وجود سال ها برای ترمیم نظام آموزشی و بازگشت شرایط 
عادی به آموزش و پرورش و مدارس کشور زمان نیاز است. در روزهای اخیر شاهد بوده ام که 
تعداد قابل توجهی از والدین دانش آموزان قزوینی درباره نحوه بازگشایی مدارس دغدغه 

داشتند. 
علویان از قزوین

صدای همشهری
021-23023405    

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

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

زهره ترکمانی
خبرنگار

200ســال پیش )ســال 1222هجری قمری( در فضای خانه 
کوچک آشپز میرزا عیسی قائم مقام اول فراهانی و فاطمه سلطان، 
دختر استاد شاه محمد بنا در روستای هزاوه )در  25کیلومتری 
اراک(، صدای گریه کودکی پیچید. کودکی که کمی بعد خانه را ترک کرد و 
سال ها بعد در جوانی، مستوفی نظام و صدراعظم ایران شد. او میرزاتقی خان 

امیرکبیر بود.
از آن زمان که امیر، خانه پــدری را ترک کرد، 2قرن می گــذرد. خانه هنوز 
برجاست، اما عالوه بر استهالک، با بی مهری های زمانه دستخوش ناخوشی های 
بسیار شــده اســت و امروز هر چند دستی بر سر و رویش کشــیده اند، ولی 
نشــانه های امیرکبیر ایران در آن کمتر به چشــم می خورد. در حالی که در 
همه جای دنیا رسم است که زادگاه بزرگان تاریخ به امانت حفظ شود و ظواهر 
زیست گذشته آن ها در زادگاه و زیستگاهشــان به صورت گنجینه ای پایدار 

نگهداری و در معرض دید نسل های بعد قرار  گیرد.

مدیریت هیات امنایی
خانه تاریخی امیرکبیر پس از ثبت ملی در سال 1389 رنگی از حیات گرفت و 
در حال حاضر توسط اهالی روستا به صورت هیأت امنایی نگهداری و مراقبت 
می شود. بنایی در 2 طبقه با ۶25 مترمربع وســعت و 815 مترمربع زیربنا که 
معماری به سبک قاجار دارد و یكی دو سالی است پذیرای مشتاقان امیر می شود. 
طبقه نخست این بنا دارای سقف سیزی قوس دار قدیمی و دیوارهای خشت و 
گلی و طبقه دوم دارای سقف تیر چوبی است. وارد خانه امیرکبیر که می شوید 
تغییرات و تعمیرات پیداست. در چوبی ورودی رنگ و رویی تازه گرفته. روی 
دیوارهای کاه گلی و نمای خارجی خانه دستی کشیده و صاف و یكدست شده 
است. خمره های کوچک و بزرگ سفالی چیده شــده در اطراف تک درخت 
کهنسال وسط حیاط نشانه های زیباسازی به سبک گذشته گرفته که هیأت 
امنا آن را فراهم کرده است. آجرهای ایوان که یكی از مصالح اصلی خانه است 
جال یافته، نمای داخلی اتاق ها که گچی است خوب سفید شده، اما در این میان 
این طرح هندسی بناست که زیبایی خاصی به آن بخشیده و نشان از معماری 
کهن بنا دارد. خانــه ای که روزی صدای گریه امیر در آن پیچید، برجاســت 

ولی خالی و جز صدای زوزه باد هیچ صدای دیگری در آن به گوش نمی رسد.

مرمت های چند باره و بی هدف
معمار محمد هزاوه ای از ساکنان روستا که 3 سال پیش در تعمیر بنا همكاری 

داشته است به همشهری می گوید: خانه امیرکبیر را چند بار تعمیر و مرمت 
ظاهری کرده اند، اما هر بار نیمه کاره رها شده و هرگز به آن منظور اصلی که 

تبدیل شدن به موزه بود، نرسید. 
او توضیح می دهد که 10 - 15 سال قبل از وسط خانه امیرکبیر که عمارتی 
روکار سنگی قدیمی با بافت کاه گلی است جاده جدید روستا را احداث کردند 
تا مسیری به محله پایین روستا باز شود. در واقع عمارت را دو نیم کردند که 
بخش باقی مانده همین خانه پدری میرزاتقی خان است که تنها افتاده و گاهی 
میراث فرهنگی دستی به سر و رویش می کشید و حاال هیات امنای روستا از 

آن محافظت می کنند. 
معمار محمد هزاوه ای از اینكه خانــه صدراعظم مدتی طوالنی آغل دام های 
روستاییان بود با تاســف و ناراحتی یاد می کند و می گوید: امیرکبیر خدمت 

زیادی به مردم و کشورش کرد؛ حیف که زادگاهش غریب افتاده است.
هــزاوه ای با بیــان اینكه ســال90 دولــت وقت ایــن خانه را کــه آغلگاه 
گوســفندان شــده بود از فردی که همســایه خانه پــدری امیرکبیر بود و 
خانه را در اختیار داشــت، خریداری کــرد، ادامه می دهد: گوســفندها را 
بیرون بردنــد و خانه را از داخــل و بیرون تمیــز کردند و گفتند بناســت 
اینجا موزه بشــود، اما از آن ســال به بعد اتفاقی نیفتــاده و خانه امیرکبیر 
 جز یكــی دو بار مرمــت تا ســال 97 تغییــری نكــرده و بازدیدکننده ای

 نداشته است.
او می افزاید: جز نصب ســردیس از امیرکبیر هیچ اتفاق دیگری برای معرفی 
خانه زادگاه او صورت نگرفته اســت؛ انگار نه انگار که این مرد بزرگ خدمات 

ماندگاری به کشور کرده. 
این معمار معتقد است اگر خانه امیرکبیر مرمت و بازسازی و به موزه تبدیل 

شود موجب رونق این روستا که زادگاه اوست، خواهد شد.
خانه امیرکبیر متقاضی ندارد

»با توجه به خاص بودن ضوابط موزه و نبود متقاضی قرار شــد هیأت امنای 
روستای هزاوه بخشی از بنا را به موزه تبدیل کند.« 

این پاسخی اســت که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان مرکزی درباره موزه نشدن خانه پدری امیرکبیر به همشهری می دهد. 
»مصطفی مرزبان« با اشاره به واگذاری خانه برای تاسیس بنیاد امیرکبیر هم 
می گوید: بنیاد امیرکبیر به منظور معرفی و شناخت بهتر شخصیت او و انجام 
فعالیت های پژوهشی درباره امیرکبیر و جایگاهش در تاریخ ایران تشكیل شد.

مرزبان قدمت تاریخی این بنا را مربوط به اواخر دوره زندیه می داند و می گوید: 
این بنای تاریخی 1۶بهمن 89 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. اینجا 
خانه میرزا تقی خان امیرکبیر است که تا ۶ سالگی در این منزل زندگی و پس 
از آن به همراه پدر به تبریز مهاجرت کرد. از این پس این منزل منســوب به 

امیرکبیر بوده و به این نام خوانده می شود.

او با اشــاره به اقدامات ترمیمی در خانه امیرکبیر می گوید: منزل 
امیرکبیر مدتی است که با هدف حفظ کاربری فرهنگی و اجتماعی 
طی تفاهم نامه ای  به هیأت امنای روستا متشكل از اهالی هزاوه 
واگذار و نگهداری از بنا هم مطابــق تفاهم نامه با نظارت میراث 

فرهنگی بر عهده هیأت امنا گذاشته شده است.
مرزبان با بیان اینكــه برای تبدیل یک مكان بــه موزه ضوابط 
خاصی وجود دارد که این بنا حائز این شرایط نیست، می افزاید: 
به هیأت امنا این اختیار داده شد که هر قسمت بنا را می توانند 
تبدیل به موزه کنند و به همین دلیل قرار شد امسال 500 میلیون 

تومان اعتبار برای تعمیر و تهیه تجهیزات ابالغ شود.
او درباره اقدامات انجام شــده توســط میراث فرهنگــی هم توضیح 

می دهد: سال 139۶ تعمیرات و مرمت بنا تكمیل شد، اما قبل از آن نیز 
هر سال تا قبل از واگذاری به هیأت امنا، مرمت هایی انجام شده است.

از اقامتگاه بوم گردی تا مرکز فرهنگی و موزه
»قرار بود خانــه امیرکبیر اقامتگاه بوم گردی شــود، ما 
نگذاشتیم.« این نكته ای است که یكی از اعضای هیأت 

امنای هزاوه به همشهری می گوید. 
ایرج احمدی هزاوه با بیان اینكه خانه امیرکبیر با توجه 
به اهمیت و جایگاه این شخصیت در تاریخ کشورمان 
باید مكانی فرهنگی و نه بوم گردی شود، می افزاید: ما 
به شدت با این طرح مخالفت کردیم و تقاضای کاربری 

فرهنگی-تاریخی برای خانه امیرکبیر داریم. از آن پس 
هم مدام پیگیر بودیم تا اینكه طبق تفاهم نامه نگهداری 
از اینجا هیأت امنایی و تحت نظارت میراث فرهنگی شد.

احمدی هزاوه با بیان اینكه اقــالم مختلف فرهنگی از جمله 
کتاب ها و نوشته های مرتبط با صدراعظم ایران در خانه گردآوری 

شده است، تصریح می کند: این مكان ظرفیت تبدیل به موزه را دارد 
و نیاز به حمایت دولتی برای این طرح است.

او با بیان اینكه هیأت امنا از نظر مالی توان تبدیل این خانه به موزه را ندارد، 
ادامه می دهد: در حال حاضــر هزینه مرمت و تجهیــز را خودمان پرداخت 
می کنیم. سال 99 قرار بود 150 میلیون تومان برای این خانه اختصاص دهند 
که تاکنون یک ریال هم نداده اند در حالی که خانه امیرکبیر هنوز گاز ندارد و 

برای تعمیرات کلی و رنگ اعتباری نداریم. 
این عضو هیات امنای هزاوه می افزاید: شــرایطی فراهم کرده ایم که در ایام 
تعطیالت در خانه به روی بازدیدکنندگان باز باشــد، اما اجازه درآمدزایی از 

این مكان را نداریم.

خانه امیر کبیر بعد از سال ها بی مهری، حاال برای حفاظت 
معطل بودجه و اعتبار است انزوای امیرکبیر در خانه پدری

پوپک قاسمی
خبرنگار

صنایع دســتی زنجــان آوازه ای بلند دارد و 
حدود هشت هزار هنرمند صنایع دستی در 
این زمینه اشــتغال دارند. بیش از 55 رشته 
صنایع دستی در استان زنجان به عنوان یكی از مهدهای 
صنایع دستی کشــور، فعالیت و تولید دارند. از جمله این 
صنایع دســتی می توان به ملیله کاری، چــاروق دوزی، 
چاقوسازی، مسگری، قلمزنی، گلیم ، جاجیم و گیوه  اشاره 
کرد. با ایــن وجود برخــی صنایع نیز در گــذر زمان به 

فراموشی سپرده شده اند.
با وجود تنوع تولیدات، کیفیت باال و نام و نشــان معتبر 
صنایع دستی زنجان، اما صنعتگران این حوزه این روزها 

حال و روز چندان خوشی ندارند.

مشکل گرانی مواد اولیه
»سجاد امینی« یكی از هنرمندان زنجانی در این زمینه به 
خبرنگار همشهری می گوید: بیشتر صنایع دستی زنجان 
فلزکاری هستند که مدتی است با افزایش قیمت مواد اولیه 

دچار مشكل شده اند.
وی که در زمینــه تولید ظروف مســی فعالیت می کند، 
می افزاید: ظروف مسی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، 
گران شــده اند و این موجب رکود بازار شده است. زیرا در 
حال حاضر مردم بــه دنبال تامین مایحتــاج اولیه خود 
هســتند و خرید صنایع دســتی اولویت آخر سبد خرید 
خانواده هاست.این هنرمند اضافه می کند: نوسان قیمت ها 
و رکودی که شرایط اقتصادی رقم زده، باعث خروج برخی 

شاغالن از این حوزه شده است.

تاثیر کرونا بر بازار
فرحناز داداشی دیگر هنرمند زنجان نیز عنوان می کند: 
از 10 ســال پیش با راه اندازی کارگاهی بــرای 10 نفر 
اشتغالزایی کردم اما این روزها به دلیل تاثیر منفی کرونا بر 

بازار، قادر به سرپا نگه داشتن آن نیستم.
وی می افزاید: بعد از شیوع کرونا میزان گردشگر در استان 
کم شــد و ما قادر به پرداخت دســتمزد کارگران و سایر 

هزینه های ثابت مانند اجاره محل کارگاه نیستیم.

این هنرمند که تولیــدات کارگاه را مســتقیم به 
بازار زنجان عرضه می کنــد، می گوید: اگر 

تسهیالت ارزان قیمت به فعاالن حوزه 
صنایع دســتی ارائه شــود، شاید 

بتواننــد هرچند بــا درآمد کم 
به فعالیت خــود ادامه دهند و 
گرنه جز تعطیلی چاره دیگری 

نمانده است.
زنجــان را به شــهر چاقو می 
شناسند اما چاقوسازان زنجانی 

نیز این روزها از کســادی بازار 
می گوینــد: قیمت مــواد اولیه تا 

چندیــن برابر افزایش یافتــه اما در 
مقابل اگر قیمت چاقوی تولید شده دو یا 

سه برابر شود، مشتری ندارد. نداشتن بیمه یكی 
دیگر مشكالت آنهاست. در حال حاضر کمتر از 30 درصد 

فعاالن این حوزه زیر پوشش بیمه هستند.

ظرفیت زنجان در صادرات صنایع دستی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

زنجان درباره وضعیت کنونی صنایع دستی 
اســتان می گوید: زنجــان یكی از 
اســتان های موفــق در تولید 
صنایع دســتی است و سال 
گذشــته یک میلیــون و 
330 هزار دالر صادرات 
صنایع دستی از زنجان 
به کشــورهای مقصد 
به صــورت چمدانی و 
رسمی انجام شده است.

امیــر ارجمنــد اظهــار 
می کنــد: صنایع دســتی 
زنجان بیشــتر به کشورهایی 
همچون عراق، کویت، قطر، عمان، 
جمهوری آذربایجــان، ترکیه و برخی 

کشورهای اروپایی صادر می شود.
وی می افزاید: رشته های صنایع دستی می تواند اشتغال 
طیف زیادی از عالقه مندان به این رشته ها را فراهم کند. 
در اینصورت به رونق اقتصادی خانواده کمک می شود 
و افرادی کــه صالحیت و تبحر آنان مــورد تایید قرار 

بگیرد، می توانند از حمایت ها، دریافت مجوز و دریافت 
تسهیالت کم بهره به  منظور احیا و تولید صنایع دستی 

استفاده کنند.

حمایت های انجام شده
ارجمند تصریح می کند: 5۴7 کارگاه صنایع دستی با 
اشتغالزایی برای 883 نفر، وام تسهیالت کرونا دریافت 
کرده اند که جمعا به مبلغ 780 میلیارد ریال بوده است.

این مســئول ادامه می دهد: 119 مــورد وام بالعوض 
نیز در سال های 98 و 99  به صنعتگران صنایع دستی 

استان زنجان پرداخت شده است.
وی درباره کمک بــه هنرمندان در زمینــه بازاریابی 
تصریح می کند: برنامه ریــزی کرده ایم بــا راه اندازی 
بازارچه هــا و کارگاه هــا، رشــته های مختلــف 
صنایع دســتی را در معرض دید مردم قــرار دهیم تا 
 آنها با دســت آفریده های زیبای اســتان زنجان آشنا 

شوند.

احیای رشته های فراموش شده
ارجمند ادامه می دهد: با احیای صنایع دســتی، مسیر 
رونق گردشگری و کارآفرینی در استان هموار خواهد 
شد. به همین دلیل با آموزش و مستندسازی می توان 
نحوه اجرای این رشته های اصیل و ریشه دار را به نسل 
جوان و عالقه منــد انتقال داد تا حداقل به فراموشــی 

سپرده نشود.
این مســئول در مــورد صنایع فراموش شــده زنجان 
اظهار مــی کند: این اســتان رشــته های متنوعی در 
صنایع دستی دارد که به مرور زمان به فراموشی سپرده  
 شــده اند  و اکنون بــرای احیای این رشــته ها تالش

 می شود.
ارجمنــد بــا بیان اینكه 10 رشــته منســوخ  شــده 
صنایع دستی این استان از 15 سال گذشته تا به امروز 
احیا شده است، می افزاید: رشته های صنایع دستی در 
حال فراموشــی مانند؛ جاجیم بافی پنبه ای، پرده بافی، 
مســگری، انگشترســازی، پالس بافی، مینای ملیله، 
تنورســازی، آینه  کاری، کنده کاری روی مس و البسه 
محلی کــه دارای قابلیت و توجیه اقتصادی هســتند، 

دوباره در استان راه اندازی شده اند.

کرونا عالوه بر کسادی بازار صنایع دستی زنجان، گرانی مواد اولیه را برای هنرمندان این حوزه در پی داشته است 

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
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پیام گیر
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بازار سرد صنایع دستی زنجان
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پارک جنگلی »سیاه داران« تالش در استان گیالن 
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