
داللی کارت واکسن
همه آسترازنیكا می خواهند

مسئوالن وزارت بهداشت امکان تغییر در اطالعات ثبت شده برای واکسیناسیون را رد 
نمی کنند اما تاکید می کنند که این اقدام تنها برای رفع خطاهای رخ داده در تزریق 
میلیون ها واکسن است  و تغییر نوع و برند واکسن تزریق شده برای صدور کارت های 

بین المللی تخلف و جرم به شمار مي رود.  صفحه12 را بخوانید.

اثر واكسيناسيون بر بورس

 شهردار تهران در دیدارهاي جداگانه با فرمانده نیروي انتظامي و وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، بار دیگر بر تحقق عدالت در شهر تأکید کرد و گفت که این امر با استفاده از 
ظرفیت هاي موجود و مشارکت شهروندان محقق مي شود. سردار حسین اشتري و عیسي 
زارع پور هم از آمادگي براي همکاري بیشــتر با مدیریت شهري در راستاي رفع برخي 

چالش ها و خدمت رساني مطلوب تر به مردم خبر دادند. صفحه3 را بخوانید.

 بن بستی در حل 
مشکالت شهر نداریم

با کاهش آثار اقتصادي کرونا  در پي واکسیناسیون، انتظار مي رود  
درآمد شرکت هاي بورس با رشد بیشتري مواجه شود

  فرمانده نیروي انتظامي  و وزیر ارتباطات دیروز مهمان 
شهردار بودند و از آمادگی برا ی همکاری با شهرداری گفتند
  علیرضا زاکاني: تالش مي کنیم شهر را در مدار نخبگان

و مردم پیش ببریم

گزارش همشهری از افرادی که به دالیل مختلف به دنبال 
تزریق یا کارت واکسن آسترازنیکا هستند

  تشکر رهبر معظم انقالب 
از درخشش تيم ملي واليبال ایران

صفحه2

دوست  دارم
 گل قهرماني آسيا را بزنم
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حضور نوجوانان در 
 شبكه های اجتماعی

 3 تا 4 برابر شده است

 سطحی نگری
ربطی به كرونا ندارد

  در روزهایي که هنوز بر سر حضوري 
یا مجازي بودن آموزش در مدارس و 
دانشگاه ها تصمیم قاطعي گرفته نشده، 
انتشار یك گزارش از تأثیرات مخرب 
شبکه هاي اجتماعي روي نوجوانان، 
نوع دیگري از پیامدهاي پاندمي کرونا 
را برجسته کرده اســت. در شرایطي 
که تا پیش از آغاز کرونا، بســیاري از 
خانواده ها- چه در ایران و چه در سایر 
کشورها- قواعد سختگیرانه اي را براي 
استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت 
و گوشي هوشمند داشتند، بروز کرونا و 
ضرورت آموزش مجازي، روال  موجود 
در این مسئله را دستخوش تغییر کرد.

صفحه10 را بخوانید.

 باید برنامه اي ریخت و تدوین کرد تا 
کتاب به ساده ترین شکل به دست مردم 
برسد. اکنون وضعیت نه تنها در ایران، 
بلکه در جهان هم تغییر کرده اســت. 
مهم تر از موضوع کتــاب در این بین 
مرگ شاعران، نویسندگان و هنرمندان 
بزرگ طي یکی دو ســال اخیر است 
که باید بــه آن پرداخت. به گمانم این 
موضوعي فراتر اســت. در هر صورت 
کتاب باالخره از سوي اصحابش خوانده 
خواهد شد و راه خودش را باز مي کند. 
اما اگر کسي را از دست بدهیم، چگونه 
مي توان جایگزینش را یافت و ساخت؟! 

صفحه9را بخوانید.

 گفت و گو با محمدعلي بهمني
شاعر و غزلسرا درباره دالیل 

افت تيراژ كتاب

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خبرداد:

تشکيل كارگروهي براي بررسي مطالبات  زنان
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دیروز 

در نخستین نشست خبری خود گفت: با هر نوع زنان
ظلمی که به زنان شود و طبیعتا ازدواج قبل بلوغ 
که این ظلم را مضاعف کند موافق نیستیم. البته خیلی از مسائل 
را نمی توان با ابالغ حل کرد و باید ســبك زندگی و نوع نگاه 

عادالنه باشد و ظلم به فرزند چه پسر و چه دختر نباشد. 
انســیه خزعلی در بخش دیگر ســخنان خود در پاســخ به 
سوال ایســنا درباره چرایی مســکوت ماندن مطالباتی نظیر 
گواهینامه موتور و یا ورود زنان به ورزشــگاه ها، گفت: حتما 
باید کارگروه هایی تشکیل و کار را تخصصی پیش ببریم و اگر 

تصمیمی گرفته شد، گزارش دهیم. 
وی همچنین با اشاره به اخبار حذف غربالگری مادران باردار 
ادامــه داد: باید کارگروه های تخصصی تشــکیل و در صورت 
جمع بندی اعالم کنیم. دوســت داریم از جلساتی به صورت 
تریبون باز برای اظهار همه نظرات اســتفاده کنیم و به صورت 
تخصصی هم کارگــروه هایــی را برای کودک همســری و 

غربالگری و بحث حضانت می گذاریم. 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگری از 
جلسه با بیان اینکه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار یکی 
از بحث های مهم معاونت امور زنان و خانواده است که می تواند 
از اولویت های نخست معاونت باشد، گفت: به تعبیر مقام معظم 

رهبری این زنــان عائله حکومت اند و حکومــت در برابر آنها 
مسئول است و دغدغه آنها دغدغه ما محسوب می شود. دلمان 
می خواهد و دنبالش هستیم که بتوانیم تمام زنان سرپرست 

خانوار را بیمه کنیم و امید دارم این کار انجام گیرد. 
خزعلی درباره الیحه»حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت« نیز گفت:  قوه قضاییه  به سرعت این الیحه را تصویب 
و به دولت فرستاد و متاسفانه در دولت مدت طوالنی باقی ماند 
تا به مجلس ارسال شــد. از مجلس مي خواهیم که این الیحه 
را زودتر رســیدگی کند. ما حتما از تجربیات قبلی اســتفاده 

می کنیم و دلمان می خواهد وارد کارهای عملیاتی شویم.

یادداشت

مســئله احداث خطوط جدیــد در شــبکه حمل ونقل ریلي 
زیرزمیني پایتخت،یك انتخاب نیســت؛ بلکه یك الزام است. 
نگاهي به پراکندگي ایســتگاه هاي افتتاح شــده تا به امروز و 
همچنین ایستگاه هایي که قرار اســت در خطوط 6و 7تکمیل 
شوند، نشان مي دهد، نحوه جانمایي آنها براساس طرح هاي جامع 
حمل ونقل ریلي تهران در دهه هایي بوده که گستره جغرافیایي و 

جمعیتي پایتخت به شکل کنوني نبوده است.
در واقع وضعیت کالبدي تهران هم اکنون با توجه به تغییرات 
احتمالي در افق 20ســال آینده، ایجــاب مي کند که آخرین 
روایت از طــرح جامع حمل ونقــل ریلي پایتخــت )مصوب 
بهمن1398( حتماً به مرحله اجرا درآید، آن هم در کوتاه ترین 

زمان ممکن.
اما پرسش روز این است که با توجه به وضعیت اقتصادي امروز 
و مشکالت شــهرداري تهران، احداث 4خط جدید و خطوط 
اکسپرس چگونه میسر اســت ؟ آن هم وقتي صحبت از نیاز 
به ده ها میلیارد تومان منابــع مالي )به ارزش حال حاضر پول 

ملي( است !

نکته مهم و قابل توجه همین جا است که قرار نیست )و اصوالً 
شدني نیست( تأمین منابع مالي الزم براي ساخت خطوط جدید 
از محل در آمدهاي رایج شهرداري تهران باشد. در تعریف الزامات 
و پیش نیازهاي خطوط جدید، استفاده از منابع غیرنقد، تهاتر 
امالک، ظرفیت مالي مجتمع هاي ایستگاهي، تالش شهرداري 
مناطق براي به مشارکت طلبیدن بخش خصوصي و مواردي از 
این قبیل مطرح شده که حســاب آن از حساب خرج و مخارج 
صورت گرفته براي ایستگاه هاي خطوط هفتگانه و نیز تکمیل 
آنها جدا است. به تعبیر دیگر، تکمیل ایستگاه هاي باقیمانده براي 
اتمام شبکه موجود، هیچ منافاتي با روند احداث خطوط جدید 
نخواهد داشت و هر دومســیر با کمترین ضریب تداخل مالي و 

اجرایي قابل پیمودن است. 
البته درصورت بهره منــدي از منابع دولتي کــه حدود 2دهه 
اســت به صورت قطره چکاني به کمك توسعه خطوط متروي 
کالنشــهرها )و خصوصاً تهــران( آمده و گرفتــن مطالبات از 
محل مصوبات قانوني، قطعاً سرعت بهره مندي هرچه سریع تر 
شهروندان از خطوط جدید، بیشتر شده و اسباب آسایش امورات 

حمل ونقل ریلي ایشان زودتر فراهم مي آید.
با احداث خطوط جدید، امکانات شــبکه مترو شامل حال اکثر 
نقاط دور و نزدیك پهنه 700کیلومتري پایتخت شده و مناطق 
کم برخوردار نیز سهم بیشتري از این حق عمومي خواهند برد؛ 
ضمن آنکه مســیر خطوط جدید طوري طراحي شده تا شبکه 
راه آهن ریلي زیرزمیني از حالت خطي کنوني به شکل یك حلقه 
متصل و یکپارچه درآمده و حتي بهره وري خطوط و ایستگاه هاي 

موجود فعلي نیز مضاعف مي شود.

مترو چگونه روي ریل توسعه 
قرار مي گيرد

حميد هيدارن ؛ کارشناس حوزه مدیریت شهري

صفحه2

شروع دوباره مذاكرات از نيويورك
همزمان با حضور وزیر خارجه در اجالس سازمان ملل، غرب درخواست هایي براي بازگشت به مذاکرات  مطرح کرده است

کارگران معادن و فعاالن تشکل های کارگری از مشکالتشان می گویند

بهای جان ما ناچیز است
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پیگیری تبادل زندانیان در حاشیه مذاکرات نیویورک
   روزنامه گاردين با اشاره به  احتمال مطرح شدن موضوع  تبادل زندانيان دوتابعيتي انگليسي در ايران و 
در ديدار احتمالی تراس و امير عبداللهيان مدعي شد: »برخي منابع مطلع به گاردين گفته اند كه توافقي 
پيچيده و چندمليتي براي اطمينان يافتن از آزادي حداقل 3زنداني انگليسي، اخيرا   به خاطر آزادي برخي 
زندانيان آمريكايي متوقف شد. ظاهرا اين توافق شامل انتقال ۴۰۰ميليون يورو به ايران از طريق يك حساب 
بانكي سوئيسي مي شد كه مربوط به بدهي معوقه انگليس به ايران در سال هاي پيش از انقالب اسالمي 
بود.« اين در حالي است كه به گفته سيدعباس عراقچي معاون پيشين وزارت خارجه توافق مبادله زندانيان 

ميان ايران و آمريكا به دليل گره زدن اين موضوع به توافق هسته اي از سوي طرف هاي مقابل برهم خورد.

ث
مك

رهبری

نگاه

  تشكر رهبر معظم انقالب 
از واليباليست های قهرمان

حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي از تيم ملي واليبال ایران كه در 
بيســت و یكمين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا به مقام قهرماني 

دست یافت، تشكر كردند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام 

رهبر انقالب اسالمي به این شرح است:
بسمه تعالي

پيروزي درخشان تيم ملي واليبال براي ملت ایران بسيار شيرین 
اســت. از شــما جوانان عزیز و مربي ایراني تان صميمانه تشــكر 

مي كنم.
سيدعلي خامنه اي
2۹ شهریور1400

رمزگشايي از گزارش نيويورك تايمز  
درباره جزئيات ترور شهيد فخري زاده

  شنبه نيویورك تایمز گزارش مفصلي درخصوص ترور دانشمند 
هسته اي ایران، شهيد فخري زاده، منتشر كرد كه در آن جزئيات 
جدیدي از نحوه اجراي تــرور و برنامه ریزي هاي صورت گرفته 
ارائه شده بود. فارغ از نكات و جزئيات عمليات كه در جاي خود 
ارزش بررسي دارد، رویكرد و زمان انتشار این گزارش از اهميت 
دوچنداني برخوردار است كه به اصطالح باید در ميان خطوط 

به دنبال آنها بود.
به طور معمول در پوشش اخبار عمليات هاي ترور و خرابكاري كه 
به ویژه توسط رژیم صهيونيستي اجرا مي شوند، درخصوص عامل 
اقدام گمانه زني مي شود تا مسئوليتي حقوقي متوجه نویسنده یا 

عامل خرابكاري نشود. 
اما برخالف موارد مشــابه، در این گــزارش نه تنها بر طراحي و 
اجراي این عمليات توســط رژیم صهيونيستي تصریح و تأكيد 
شده اســت، بلكه از هماهنگي تل آویو و واشنگتن و اطالع كاخ 

سفيد از این عمليات نيز خبر داده شده است.
باراك اوباما در كتاب خاطرات خود كه ســال گذشته منتشر 
شــد، از همكاري نيویورك تایمز با دولــت آمریكا درخصوص 
پرونده هسته اي ایران مي نویســد. به گفته او، با توجه به سابقه 
دروغگویي دولت بوش در حمله به عراق، دولت اوباما نگران بود 
انتشار اطالعات و اسناد ادعایي اش درخصوص برنامه هسته اي 
ایران باورپذیر نبوده و تفسير به دروغ دیگري مشابه دروغ سالح 

كشتار جمعي در عراق شود.
 بنابر این كاخ ســفيد تصميم مي گيرد افشــاي این اسناد را به 
نيویورك تایمز بسپارد تا با انتشار آنها توسط این رسانه جریان 
اصلي، باورپذیر شده و مطالبه برخورد با برنامه هسته اي ایران در 

افكار عمومي شكل بگيرد.
با توجه به اینكه نویســنده اصلي این گــزارش رانن برگمن، 
خبرنگار اســرائيلي نيویورك تایمز در تل آویو است كه پيش از 
این هم كتابي در رابطه با ترورهاي هدفمند رژیم صهيونيستي 
نوشــته، مي توان اطمينان داشــت با توجه به دسترسي هاي 
برگمن، این رویكرد و انتشارات جزئيات از سوي نيویورك تایمز 

را باید انتخابي آگاهانه و عامدانه تلقي كرد. اما با چه انگيزه اي؟
این گزارش درست در زماني منتشر شده كه از یك سو صحبت 
از احياي مذاكرات هسته اي ایران و غرب در ميان است و از دیگر 
سو، نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه به طور معمول 
نخست وزیر رژیم صهيونيستي عليه ایران و برنامه هسته اي اش 

سخنراني مي كند در آستانه برگزاري است. 
عالوه بر ایــن، تحوالتي مانند عضویت دائم ایران در ســازمان 
همكاري شانگهاي و موفقيت ایران در فروش و انتقال سوخت به 
لبنان، قدرت ایران در سياست خارجي را افزایش داده و دست 
ایران را در مقابله و خنثي ســازي  تحریم ها بازتر كرده است كه 

خود مي تواند برگ برنده  اي در مذاكرات پيش رو تلقي شود. 
با این اوصاف، انتشــار این گزارش را باید در راستاي راهبردي 
دانست كه یك ماه پيش نفتالي بنت در دیدار با بایدن با عنوان 
»مرگ با هزاران جراحت« روي ميز كاخ ســفيد گذاشــت. در 
حقيقت سيگنال این گزارش به طرف هاي غربي مذاكره كننده 
و به خصوص آمریكا آن اســت كــه رژیم صهيونيســتي توان 
وارد كردن جراحت هاي جدي به پيكره برنامه هســته اي ایران 
و مهار آن توســط خرابكاري و ترور را دارد و نيــازي به دادن 
 امتياز در مذاكرات براي محدود كردن برنامه هســته اي ایران

 نيست.
در بخشي از گزارش تأكيد شده است آمریكا و رژیم صهيونيستي 
به این نتيجه رســيدند كه وقتي ترور سردار سليماني به عنوان 
مؤثرترین فرمانــده نظامي ایران با واكنشــي نه چندان قاطع 
روبه رو مي شود، بالطبع ترور سایرین با واكنش چندان محكمي 
روبه رو نخواهد شد؛ و همين انگيزه اجراي عمليات ترور شهيد 

فخري زاده را شكل داد. 
یادآوري جنایت ترور شهيد سليماني به همراه یادآوري نقش 
اطالعاتي صهيونيســت ها در آن ترور و انتشار جزئيات دقيق و 
بزرگ نمایي طراحي و اجراي عمليات آبســرد و تأكيد بر موارد 
قبلي ترورهاي دانشمندان هســته اي، تالش براي تثبيت این 
تصویر برتري ادعایي صهيونيست ها نســبت به ایران و برنامه 
هسته اي اش است تا دســت ایران را در مذاكرات خالي و طرف 

غربي را از دادن امتياز به ایران منصرف كند.
بر خالف تل آویو كه براي پيــروزي در جنگ روایت ها اصرار به 
فاش كردن اقدامات و حمالت خود چه در ایران و چه عليه مواضع 
و متحدان ایران در منطقه دارد و گاه حتي به اخبار دروغين در 
این زمينه متوسل مي شود، تهران ســكوت رسانه اي در قبال 

اقدامات تالفي جویانه خود را ترجيح داده است. 
اما در شرایط كنوني، افشاي برخي ضربات اطالعاتي و امنيتي 
موفق جمهوري اسالمي ایران به رژیم صهيونيستي و همچنين 
رســانه اي كردن اقدامات خرابكارانه صهيونيست ها كه خنثي 
شده و به شكست انجاميده، مي تواند كمك مؤثري به شكستن 
 این موازنه جعلي و تخریب سناریوي صهيونيستي عليه ایران 

باشد.

 رئيسي: با خانواده شهدا
 ارتباط مستمر ايجاد مي كنيم

احمدي مقدم  رئيس دانشگاه دفاع ملي شد

رئيس جمهور روز دوشنبه در دیدار 
جمعي از فرزندان و خانواده شهدا از دولت

آنان خواســت عملكــرد دولت را 
زیرنظر قرار دهند و هرجــا اقدامي با راه و آرمان 
شهدا تطبيق نداشت تذكر دهند. براساس گزارش 
پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، سيدابراهيم 
رئيسي براي حفظ ارتباطات خود با خانواده شهدا 
به آنها قول داد »حتماً براي این منظور سازوكاري 
براي ارتباط مســتمر و منظم خانواده شــهدا با 
دولت ایجــاد خواهيم كرد تا از نظــرات و یاري 
شــبكه عظيم و اثرگذار یادگاران شهدا بهره مند 

شویم.«
رئيسي در بخشــي از ســخنان خود با اشاره به 
اظهارات مطرح شده از ســوي مهمانان جلسه 
گفت: در زمينه توســعه كشور هيچ محدودیتي 
براي استفاده از تجارب كشورهاي مختلف نداریم، 
اما بي تردید براي انتخاب نسخه مناسب پيشرفت، 
دقت زیادي خواهيم داشت تا این نسخه تطبيق 
كامل با اقتضائات ایران اسالمي داشته باشد.  او 
با اظهار اميدواري نســبت به اینكه دولت بتواند 
در شــكل دهي به ســبك زندگي تأثير مثبتي 
داشته باشد، گفت: امروز فضاي ارتباطي جامعه 
با گذشــته خيلي تفاوت كرده و دایره ارتباطات 
افراد بسيار گسترده تر شده و نمي توان این فضاي 
ارتباطي را محدود كرد. لذا باید تالش كنيم تا حد 
امكان این عرصه را مصون سازي كنيم تا جوانان 

و آحاد مختلف جامعه به جاي آنكه صرفاً متأثر 
شوند،  بتوانند مؤثر واقع شوند.

رئيســي در ادامه با تأكيد بر اینكــه اگر بر توان 
داخلي تكيه كنيم، انجام خيلي از كارها ممكن 
خواهد شد، یادآور شد: متأسفانه شاهد بودیم كه 
بعضي ها واردات واكسن یا حتي پيوستن كشور 
 FATF به سازمان شانگهاي را منوط به پذیرش
كرده بودند و حتي در جلســات رســمي نيز بر 

موضع خود پافشاري مي كردند. 
در فاصله كوتاه سپري شــده از دولت سيزدهم 
اتفاق خاصي نيفتاده كه باعــث افزایش واردات 
واكسن و یا پذیرش عضویت كشورمان در سازمان 
شانگهاي بشــود، اال اینكه كشورهاي همسایه و 
دوست ما دیدند كه دیگر توجه ما صرفاً به غرب 
نيست و ارتباط با همسایگان و كشورهاي منطقه 

اولویت سياست خارجي ایران شده است.
 تعدادي از فرزندان شــهداي انقالب اســالمي 
حاضر در این نشســت نيز در ســخناني ضمن 
بيان دیدگاه ها و نظــرات خود تصریح كردند كه 
انقالب اسالمي با هدف تأسيس نظام توحيدي 
به پيروزي رســيد كه راه رســيدن به این نظام 
از مســير عدالت خواهي مي گذرد. در سال هاي 
گذشته قطار انقالب در مسير اصلي خود نبود، اما 
با پيروزي دولت سيزدهم این قطار به مسير خود 
بازگشــته و اميدها به تحقق آرمان هاي انقالب 

اسالمي پررنگ تر از هميشه شده است.

 ریاست دانشگاه عالي دفاع ملي پس از سردار احمد وحيدي به سردار اسماعيل احمدي مقدم 
سپرده شد. این دانشــگاه تحصيالت تكميلي در مقطع دكتري مقامات لشكري و كشوري و انتصاب

فرماندهان ارشد نظامي را فراهم مي كند. احمدي مقدم 7ســال پس از آخرین مسئوليت و 
جایگاه ارشد فرماندهي و مدیریتي خود براي این دانشگاه انتخاب شد.  

 حكم انتصاب ریاست دانشگاه عالي دفاع ملي را رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح صادر مي كند. مراسم تودیع 
و معارفه روساي قدیم و جدید این دانشگاه روز گذشته با حضور سرلشكر 

محمد باقري برگزار شد. فرماندهان ارشد نظامي نيز در این جلسه حضور 
داشتند. احمدي مقدم مدرك دكتري علوم دفاعي از همين دانشگاه را 
دارد. او با سابقه طوالني ترین دوره فرماندهي نيروي انتظامي به مدت 
۹سال، ریاســت این دانشــگاه را برعهده گرفت. احمدي مقدم پس 
از محمدباقر قاليباف و قبل از ســردار اشــتري در فاصله سال هاي 

1384تا13۹3 فرمانــده نيروي انتظامي كل كشــور بود. او 
سابقه فرماندهي سپاه سردشت، فرماندهي دانشگاه 

علوم انتظامي، معــاون هماهنگ كننــده ناجا، 
جانشــيني نيروي مقاومت بسيج و فرماندهي 
منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ را نيز در 

كارنامه كاري خود دارد.

 اخبار نيویورك دوباره تهران  را به مركز 
توجــه  غرب كشــانده اســت . پس از ديپلماسی

موفقيت ایران در اجالس شانگهاي  حاال 
رایزني هاي توامان در وین و نيویورك  سبب شده است 
غرب در قبال برنامه هسته اي كشورمان تجدید موضع 
كند  آنچنان كه  دیروز وزیرخارجه انگليس  در نامه اي 
به  اميرعبداللهيان، پيشنهاد لغو تحریم ها  عليه ایران در 

ازای بازگشت به تعهدات هسته ای را مطرح كرد.
دیروز وزارت خارجه انگليــس  بيانيه اي درباره دیدار 
وزراي خارجه ایران و انگليس نوشت. در این بيانيه با 
اشاره به دیدار احتمالی ليز تراس وزیر خارجه انگليس 
با اميرعبداللهيان آمده: »تراس در این دیدار كه در هفته 
اول انتصابش به این مقام انجام مي شود، مطرح خواهد 
كرد كه باید تمایلي دوجانبه نسبت به شروعي دوباره 
در روابط دوجانبه كشورهایمان وجود داشته باشد، اما 
عدم پایبندي هسته اي مســتمر ایران و توسعه برنامه 
هسته اي آن مانع ایجاد پيشرفت در این زمينه است.« 
 بيانيه وزارت امور خارجه انگليس همچنين می افزاید: 
»تــراس پيشــنهاد آمریكا بــرای لغــو تحریم ها در 
ازای بازگشــت ایران به پایبندی كامــل به تعهدات 
هســته ای اش را تكرار خواهد كرد. او از ایران خواهد 
خواســت به مذاكرات ویــن درباره ]احيــای[ توافق 
هسته ای و پایبندی به تعهدات هسته ای اش بازگردد 

كه به نفع همه است.«
این درخواست از سوی انگليس درحالی مطرح  مي شود 
كه بی عملی اروپایی ها و همراهی آنان با تحریم های غير 
قانونی آمریكا خود یكی از اصلی ترین دالیل وضعيت 
كنونی در مذاكرات برجامی به حساب می آید. دیپلمات 
هاي كشورمان تاكيد  می كنند تا مادامی كه تحریم های 
ظالمانه آمریكا لغو نشود و ایران نتواند از منافع كامل 
توافق برجام بهره بگيرد تهران هم نمی تواند به شكل 

یك جانبه خود را ملزم به اجــرای تعهدات داوطلبانه 
مندرج در این توافق كند.

همچنين واشنگتن نيز همگام با اروپا سودای احيای 
برجام را در سر می پروراند. چنانكه یكی از سخنگویان 
وزارت خارجه آمریكا نيز دیروز اعالم كرد كه واشنگتن 
به دیپلماسی برای محقق شدن بازگشت دوجانبه به 
برجام پایبند است.   به گزارش فارس او تاكيد كرد كه 
واشنگتن آماده بازگشت به برجام بوده و آمریكا اميدوار 

است كه به زودی موضع ایران را نيز بشنود.

 رئيس سازمان انرژي اتمی در وين چه گفت؟
 به نظر می رسد اروپا قصد دارد با بازگشت مجددش به 
برجام شرایط را هم برای استقبال ایران از احيای برجام 
فراهم كند و هم مذاكرات را موثرتر از قبل دنبال كند. 
در كنار مباحث مذكور محمد اسالمي رئيس سازمان 
انرژي اتمي كشورمان دیروز در نخستين روز كنفرانس 
عمومي آژانــس بين المللي انرژي اتمي ســخنراني 
كرد و مواضع ایران در زمينه فعاليت هاي هســته اي 
و برجام را شــرح داد. اســالمي با تأكيد بر صلح آميز 
بودن برنامه  هســته ای  ایران گفت: »زمان آن رسيده 
تا آمریكا سياســت هاي غلط خود را اصالح كرده و در 
ابتدا همه تحریم ها را به شــيوه اي عملي، مؤثر و قابل 
راســتي آزمایي لغو كند.« رئيس سازمان انرژي اتمي 
با اشاره به سخنان رئيس جمهوري تأكيد كرد: »دولت 
خواهان مذاكرات نتيجه محور، با هدف برداشته شدن 
فشارها و تحریم هاي ناعادالنه عليه ملت ایران است.« 
قرار است اسالمي پس از این در وین با رافائل گروسي، 
مدیركل آژانس نيز دیدار كند و ادامه مذاكرات كه در 
تهران آغاز شــده را در وین انجام خواهد داد. این در 
حالي است كه حســين اميرعبداللهيان وزیر خارجه 
نيز دیروز در راس هيأت ایران براي شركت در نشست 

مجمع عمومي سازمان ملل راهي نيویورك شد. طبق 
برنامه اعالم شده او قرار اســت در این سفر 4۵دیدار 
دوجانبه و چندجانبه با مقامات دیگر كشورها ازجمله 
وزراي خارجه1+4 داشته باشد. خبري كه ابتدا آن را 
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان اعالم كرد و حاال 
وزارت خارجه انگليس در بيانيه اي آن را منتشر كرده 
است.  به گزارش ایرنا، محمد اســالمي در بخشي از 
سخنراني خود در نشست آژانس گفت: » برنامه جامع 
اقدام مشترك كه با هدف رفع موانع پيشرفت توسط 
جمهوري اسالمي ایران توافق شــد، یك نمونه بارز از 
حسن نيت جمهوري اســالمي ایران است كه ایاالت 
متحده آمریكا با بي توجهي كامل نه تنها به آن عمل نكرد 
بلكه با به كارگيري سياست هاي یكجانبه گرایي مفاد 
برجام و قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل را 
نقض نمود و از آن خارج شد. سياست به اصطالح »فشار 
حداكثري« نيز به شكست انجاميد و دولت آمریكا راهي 
ندارد به غير از اینكه اعتياد خود به تحریم هاي یكجانبه 
را ترك كند و به قوانين بين المللــي احترام بگذارد.«  

رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين خطاب به مدیركل 
آژانس گفت: »ایران همواره با آژانس همكاري كرده، 
درعين حال الزم اســت كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي از سياسي كاري بپرهيزد و استقالل، بي طرفي و 
حرفه اي بودن خود را حفظ كند.« اسالمي همچنين به 
برنامه  هسته اي مخفي رژیم اسرائيل اشاره كرد و گفت 
كه این رژیم هنوز هيچ یك از فعاليت هاي هسته اي را 
تحت نظارت هاي پادماني آژانس قرار نداده اســت. او 
گفت: »ما اعتقاد راســخ داریم كه راه حل اصلي براي 
تهدیدهاي موجود ناشــي از ســالح هاي هسته اي، 
خلع سالح هســته اي كامل و قابل راســتي آزمایي 
 اســت. مــا خواســتار اجــراي كامل ماده ششــم

 ان.پي.تي هســتيم و از اینكه كشورهاي داراي سالح 
هســته اي بر حفظ زرادخانه ها و سيستم هاي انتقال 
خود مصمم هستند و برخي از آنها به طور جدي به دنبال 
به روزرساني آنها هستند، عميقا ابراز تأسف مي كنيم.« 
اسالمی در پایان نيز بار دیگر با اشاره به صحبت هاي 
رئيسي در نشست سران شانگهاي تأكيد كرد: »هيچ 

موضوعي نمي تواند فعاليت هاي صلح آميز هســته اي 
ایران را كــه در چارچوب مقــررات بين المللي انجام 

مي شود، دچار توقف كند.«

ادامه ادعاهاي مقامات سعودي عليه ايران
ازجمله حاشيه هایي كه در ادامه نشست آژانس رخ داد، 
موضع گيري نماینده سعودي عليه ایران بود. عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر انرژي عربستان در شصت و پنجمين 
نشست ساالنه آژانس بين المللي انرژي اتمي در اظهاراتي 
بر ضرورت خالي شدن منطقه از سالح كشتار جمعي  و 
»ممانعت از دستيابي ایران به سالح هسته اي« تأكيد 
كرد. بن سلمان مدعي شد: »عدم شــفافيت تهران در 
تعامل با آژانس بين المللــي انرژي اتمي تهدیدي براي 
ممانعت از اشــاعه سالح كشــتار جمعي است.« این 
موضع گيري نشان داد كه سياست هاي یك بام و دوهواي 
سعودي ها همچنان ادامه دارد. چراكه تاكنون هيأت هایي 
از تهران و ریاض ســه بار در بغداد با یكدیگر گفت وگو 

كرده اند كه نتایج آن مثبت اعالم شده است.

شروع دوباره مذاکرات از نیویورک
همزمان با حضور وزیر خارجه در اجالس سازمان ملل، غرب درخواست هایي براي بازگشت به مذاكرات  مطرح كرده است

سركشي از زندان ها در 80 روز
 اژه اي: دستگاه قضا ازكساني كه در زمين دشمن بازي مي كنند و آرامش مردم را برهم مي زنند، نمي گذرد

مســئوالن قضایــي در 80روز 
گذشته از تمام زندان هاي كشور قضايی

بازدید كرده انــد؛ بازدیدي كه 
به گفته رئيس قوه قضایيه براي شناسایي نقاط 
ضعف و مشكالت احتمالي انجام شده است. 
غالمحسين محسني اژه اي، رئيس قوه قضایيه، 
دیروز در جلسه شــوراي عالي قوه قضایيه در 
این باره گفت: طي مدت اخير مسئوالن عالي 
قضایي بين یك تا 3 بار به زندان ها سركشي 
كردند و تا امــروز از همه زندان هاي كشــور 
حداقــل یك بــار بازدید بــه عمــل آمده و 
آسيب شناسي صورت گرفته است.  80روز از 
نشستن اژه اي بر مســند ریاست قوه قضایيه 
مي گذرد و او در این مدت در كنار برنامه ریزي 
براي ایجاد تحول در ساختار قضایي، سركشي 
و بازدید از زندان ها و ندامتگاه هاي كشور را در 
دستور كار خود و دیگر مسئوالن قضایي قرار 
داده اســت و در همين راســتا هم شخصا از 
زندان هاي اوین، دماوندو رجایي شــهر كرج 
بازدید كرده است. آن طور كه او خبر داده دیگر 
مسئوالن قضایي طي این مدت از زندان هاي 
سراسر كشور دست كم یك بار بازدید كرده اند.

 هرچند روند سركشي مســئوالن قضایي از 
زندان ها بــه آغازین روزهــاي روي كار آمدن 
اژه اي در مقام ریاست قوه قضایيه بازمي گردد 
امــا در هفته هــاي اخيــر درز فيلم هایي از 
زندان اوین كه برخوردهاي نادرســت برخي 
زندانبان با زندانيان را به تصویر كشــيده اند 
ســبب حساســيت اذهان عمومي نسبت به 
حقوق زندانيان شــده و توجه ها را به سمت 

حقوق زندانيان جلب كرده است. در پي 
انتشار این فيلم ها شش نفر تحت تعقيب 
قضایي و بازپرسي قرار گرفتند و دو نفر 

بازداشت شدند.

قوه قضاييه از برهم زنندگان آرامش 
نمي گذرد

رئيس دستگاه قضا در بخش دیگري از 
سخنانش در جلسه شوراي عالي 

قوه قضایيه با اعالم حمایت قوه 
قضایيه از افشــاگران فساد 
گفت: قوه قضایيه به دنبال 
این است كه از این افراد 
به صورت عملي و مادي 
و معنوي تشكر كند. در 
این راستا هم از تدوین 

قانون در این خصــوص حمایت مي كنيم تا از 
كساني كه فساد یا نارســایي ها و آسيب ها را 
اعالم و مفســدان را معرفي مي كنند حمایت 

قانوني شود.
محسني اژه اي در عين حال گفت: دستگاه قضا 
از كساني كه در زمين دشمن بازي مي كنند  
یا همراه با عمليات رواني دشــمن، به ویژه در 
فضاي مجازي دروغ مي گویند، اقدام به جعل 
مي كنند و حرفي مي زنند كه آرامش مردم را 
برهم مي زند و خانواده هــا را ملتهب مي كند 

نمی گذرد.

ضرورت تغيير رويه دستگاه هاي نظارتي و 
امنيتي در پاسخ به استعالم ها 

او همچنين با اشــاره به گزارش دستگاه هاي 
نظارتي و امنيتي درباره ویژگي هاي صالحيتي 
افراد براي انتصابات و تفویض مسئوليت ها، از 
اینكه در این گزارش هــا صرفاً به نقاط ضعف 
افراد توجه مي شود انتقاد كرد و خواستار تغيير 

این رویه شد.
محســني اژه اي گفــت: هر كســي در كنار 
ضعف هایي كه دارد نقاط قوت و محاســني 
نيز دارد كه متأســفانه در گزارش هایي كه از 
سوي دستگاه ها یا در پاســخ به استعالمات 
ارائه مي شــود به این فضایل كه برخي از آنها 

پوشاننده ضعف هاست توجهي نمي شود.
به گزارش مركز رســانه قــوه قضایيه، رئيس 
قوه قضایيه با بيان اینكــه عدالت باید فراگير 
باشد، افزود: عدالت ایجاب 
مي كنــد در احــراز 
صالحيت ها به نقاط 
قــوت و توانمندي 
افراد هم توجه شود 
و اگر كســي را كه 
مي تواند مشــكلي 
را حــل كنــد و 
مسئله اي را سامان 
دهد به خاطر یك 
نقطه ضعــف 
حــذف 

كنيم جامعه را از تــوان و تخصص و دانش او 
محروم كرده ایم و این از عدالت به دور است.

محسني اژه اي با تقدیر از اقدام اخير دادستان 
انتظامي قضات براي تشــویق جمع كثيري 
از همكاران دســتگاه قضا در كنار برخورد با 
تخلفات تصریــح كرد: خوشــبختانه در قوه 
قضایيه به نقاط مثبت همــكاران همزمان با 
برخورد با موارد تخلف توجه مي شود. اما هم 
در كل كشــور و هم در دســتگاه قضا باید در 
اظهارنظر درباره صالحيــت افراد تجدیدنظر 
شــود و گزارش ها كامل و جامع باشــد. وي 
با تأكيد بر اینكه مراجع اســتعالم كننده نيز 
نباید اطالعات خــود را براي گزینش و جذب 
افراد منحصر به یك منبع كنند، بر لزوم توجه 
به كادرســازي براي آینده از ميان نيروهاي 
مستعد، كارآمد، پاكدست و متدین و انقالبي 

در همه دستگاه ها تأكيد كرد.

ســهم 2۰درصدي مســائل خانوادگي از 
پرونده هاي قضايي 

رئيس قوه قضایيه از »سرقت موجب تعزیر«، 
»ضرب و جرح عمدي« و »توهين« به عنوان 
اتهامات كيفري كه در صدر جرائم قرار دارند، 
نام بــرد و گفت كه 20درصــد از پرونده هاي 
قضایي نيز مربوط به مسائل مختلف حقوقي 
خانواده می شود كه مطالبه خسارت و ادعاي 
اعسار از پرداخت، بيشترین دادخواست هاي 

مربوطه را تشكيل مي دهند.
محســني اژه اي در ادامــه تصریح كــرد: اگر 
مي خواهيم تحولي اساســي درباره مســائل 
خانواده ایجاد شود و ميزان پرونده ها كاهش 
یابد، نياز به طرح هاي خالقانه و همكاري جدي 

دولت و مجلس و مسئوالن فرهنگي داریم.
رئيس قوه قضایيه گفت:  حتي اگر یك قاضي 
و بازپرس به جاي رســيدگي به 4پرونده در 
روز از زندگي و آســایش خود بگذرد و روزي 
10پرونده را مورد رسيدگي قرار دهد بازهم 
تحولي ایجاد نمي شــود و همكاران قضایي 
دچار فرسایش مي شوند. محسني اژه اي ادامه 
داد یكي از موضوعات مبتالبه امروز حبس و 
زندان و مسائل مربوط به طبقه بندي زندانيان 
و اصالح و تربيت آنها و پرهيز از صدور احكام 
غيرضروري حبس و توجه بــه خانواده هاي 
زندانيان است كه آن را یك آسيب بزرگ در 
جامعه مي دانيم و باید براي حل این مســئله 

تدبير اساسي بيندیشيم. 

حميدرضا غالمزاده 
مدیر اندیشكده خانه دیپلماسي
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 شــهردار تهران در دیدارهاي 
جداگانــه با فرمانــده نيروي گزارش

انتظامي كشور و وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، بار دیگر بر تحقق عدالت در 
شهر تأكيد كرد و گفت كه این امر با استفاده از 
ظرفيت هاي موجود و مشــاركت شهروندان 
محقق مي شود. سردار حسين اشتري و عيسي 
زارع پور هم از آمادگي براي همكاري بيشتر با 
مدیریت شــهري در راســتاي رفــع برخي 
چالش ها و خدمت رساني مطلوب تر به مردم 

خبر دادند.
به گزارش همشهري، شــهردار تهران دیروز 
در دیدار با فرمانده نيروي انتظامي كشور، با 
بيان اینكه كشور مملو از فرصت ها و تهدیدها 
و خطرات جدي است كه شهرداري هم از آنها 
بي نصيب نيست، گفت: »تبعيض و بي عدالتي 
در كنار بي هویتي ایراني و اسالمي به عنوان یكي 
از موضوعات چالشي در شهر دیده مي شود. 
هدف گذاري نظام اسالمي در 42سال گذشته 
بركات بسياري داشته اما خألها و فاصله جدي 
در تحقق این هدف وجــود دارد و به فرموده 
مقام معظم رهبري، اثر اقدامات انجام شده در 
تهران فراي مرزهاي شهری و كشوری بوده، 
به گونه اي كه تهران نماد كارآمدي نظام قلمداد 

مي شــود.« در این دیدار كه در دفتر شهردار 
برگزار شــد، عليرضا زاكاني تأكيد كرد: »در 
دوره هاي گذشــته زحمات زیادي براي شهر 
تهران كشيده شده و البته نقص هایي هم وجود 
دارد و ما باید بدون اینكه به گذشتگان برچسب 
بزنيم، به آینده نگاه كنيم و از اشتباهات گذشته 
عبرت بگيریم. كارهاي انجام شده عمدتاً مربوط 
به كالبد شهر بوده و از این رو باید در دوره جدید 
به روح شهر هم توجه شود و مي بایست الگو 
باشيم. بر همين اساس تعریف افق و چشم انداز 
مطلوب و نحوه عملياتي شــدن آن را انجام 
داده ایم.« به گفته او انباشتگي مشكالت شهر با 
همبستگي حاكميتي و حكومتي حل مي شود. 

شــهردار تهران همچنين به بدهي 80هزار 
ميليارد توماني شــهرداري هم اشاره كرد و 
گفت: »شهرداري تهران 80هزار ميليارد تومان 
بدهي دارد كه 12.۵ هزار ميلياردتومان آن باید 
بابت سود بانكي پرداخت شود. اما این به معناي 
بن بست نيست و شــهر ظرفيت هاي زیادي 
دارد و راه هاي متنوعي هســت كه بن بستي 
براي ما نمي گذارد.« زاكاني با بيان اینكه ناجا 
و شهرداري كارهاي پيوســته و درهم تنيده 
با مردم دارند و این نقطه اشــتراك آنهاست، 
اظهار كرد: »تالش مي كنيم شــهر را در مدار 
نخبگان و مردم پيش ببریم و شهر هوشمندي 
داشته باشيم و با استفاده از فناوري، كل شهر 

را در یك اكوسيستم واحد ببينيم. در موضوع 
رفاه، امنيت و آســایش نيازمند همكاري با 
ناجا هســتيم و اميدواریم كه این زحمات به 
فعاليت مشترك منجر شود و خدمات متفاوت 
و پيوستگي ناجا و شهرداري روزبه روز افزایش 
یابد تا خادم خوبي براي مردم و سرباز خوبي 

براي رهبري معظم انقالب باشيم.«

كارهاي جهادي به نفع مردم
فرمانده نيروي انتظامي كشور هم در دیدار با 
شهردار تهران از آمادگي نيروي انتظامي براي 
همكاري با مدیریت شهري خبر داد و گفت كه 
باید كاري كنيم تا در دوره مسئوليت مان ابتدا 

مردم از عملكرد ما راضي باشند و دوم اینكه 
سربازي براي والیت باشــيم. سردار حسين 
اشــتري با تأكيد بر تعامل بيشتر با مدیریت 
شــهري، گفت: »كارهاي نيمه تمامي كه از 
قبل داشتيم را پيگيري مي كنيم و باید ارتباط 
و تعامل ميان ناجا با شهرداري بيش از گذشته 
شود. اميدواریم این هماهنگي، شروع كارهاي 

جهادي و پرمنفعت براي مردم باشد.«

همكاري قطعي و قهري
شهردار تهران در دیدار با وزیر ارتباطات هم 
با بيان اینكه مجموعه شــهرداري در حوزه 
زیرساختي، یكپارچه است و این ظرفيت ها 
امكان جهش ایجاد مي كند، گفت: »همكاري 
شــهرداري با دولت به ویژه وزارت ارتباطات 
امري قطعي و قهري است. مدیریت شهري 
ظرفيت هایي دارد كــه در خدمت مجموعه 
وزارت ارتباطات قــرار مي گيرد چراكه همه 
این خدمات مربوط به مردم و كشــور است و 
رفاه، آسایش، پيشرفت و آباداني براي كشور 
را در پي دارد.« عليرضا زاكاني ادامه داد: »باید 
در ســير تكامل انقالب اسالمي دولت سازي  
را تجربه كنيم و بــاور دارم این امر امكانپذیر 
است و اگر محقق شــود حد و مرزي نخواهد 
داشت و در تمام عرصه ها منجر به الگوسازي و 

اميدبخشي خواهد شد.«

فضاي مجازي؛ بخشي از زيست مردم
وزیر ارتباطات هم در جریان دیدار با شهردار 
تهران به دو موضوع كليدي اشــاره كرد و 
گفت: »معتقدم مي توان در دو بخش كليدي 
با شــهرداري همكاري داشــت و شيریني 
خدمتگزاري را به مردم چشــاند. اول توجه 
ویژه به فضــاي مجازي اســت؛ فضایي كه 
بخشي از زیست مردم و جزء جدایي ناپذیر از 
زندگي شهروندان شده است و نمي توان آن 
را نادیده گرفت.« عيسي زارع پور ادامه داد: 
»در اســتفاده از فرصت هاي فضاي مجازي 
غفلتي بزرگ و البته تاریخي صورت گرفته 
كه جبران آن كار سختي است. تغييري كه 
طي سال ها در ذائقه مردم ایجاد شده به ضرر 
حقوق شهروندان بوده است و باید اصالحات 
به صورت ایجابي انجام شــود كه قطعاً این 
اقدامات منجر به عدالت در شــهر خواهد 
شد.« استفاده از فناوري جدید در مدیریت 
شــهري، نكته دومي بود كه وزیر ارتباطات 
به آن اشــاره و عنوان كرد: »مباحثي مانند 
هوش مصنوعي و تحليل داده هاي كالن و 
كاربرد آن در زندگــي روزمره مردم از خانه 
هوشمند گرفته تا شــهر و دولت هوشمند، 
مي تواند مــورد توجه قرار گيــرد. البته در 
دوره هاي گذشــته اقداماتي صورت گرفته 
اما هنــوز مدیــران و مردم طعم شــيرین 
هوشمند سازي  را نچشيده اند.« او در ادامه 
تأكيد كرد: »ابزار هاي كارآمدي وجود دارد 
كه مي تواند مدیریت شــهر را براي مدیران 
تســهيل كند و از این رو آمادگي داریم تا با 
اســتفاده از ظرفيت ها، تهران را هوشمند و 
پيشرفته كرده و به نقطه مطلوب در جهان 
اسالم برســانيم.« مالك شریعتي، نماینده 
مردم تهران در مجلس هــم در جریان این 
دیدار گفت: »تهران یــك مزیت ویژه دارد 
و آن بحث مردمي كردن اداره شهر و كشور 
اســت كه این كار نياز به زیرساخت دارد و 
ظرفيت هاي الزم براي ایــن كار در تهران 

موجود است.«

عليرضا زاكاني: تالش مي كنيم شهر را در مدار نخبگان و مردم پيش ببریم

فرمانده نيروي انتظامي  و وزیر ارتباطات دیروز مهمان شهردارتهران بودند و از آمادگی برا ی همكاری با شهرداری گفتند

بن بستی در حل مشکالت شهرنداریم
زينب زينال زاده

خبر نگار

یادداشت

حجتي از تضعيف حس تعلق به محله
 

»حجــت كســري، مــداح اهل بيت 
درگذشــت«؛ خبري كه دیروز منتشر 
شد و دل اهالي شــميران را حسابي به 
درد آورد. اهالي شمال شهر هنوز به یاد دارند روزهایي را كه با نفس 
گرم این مداح، به وادي كربال سير مي كردند و با شور و نواي او، واقعه 
عاشورا مقابل چشمانشان مجسم مي شد. او پس از 2دهه گذراندن 
روزگار در بستر بيماري، به دیار باقي شتافت تا انگار بخشي از هویت 
دیني محله هاي تجریش، چيذر، جماران، حصاربوعلي، اختياریه و 
قلهك را هم با خود ببرد. حجت كسري، بخشي از هویت محله هاي 
شمالي تهران به شمار مي رفت. به همين خاطر وقتي كه به دیار باقي 
شتافت، بســياري از اهالي دیرینه شميران به یكدیگر گفتند »خدا 
بيامرزدش؛ یكي دیگر از قدیمي هاي با اصالــت هم رفت.«  جدا از 
اینكه چطور كسري در قلب مردم جایي ویژه پيدا كرده بود، حضور او، 
به نوعي ُمهر حس تعلق خاطر اهالي به محله شان به حساب مي آمد. 
حتي شهرونداني كه در جایي دیگر به غير از شمال تهران، سكونت 
داشتند هم، حداقل در دهه نخست محرم و دهه پایاني صفر، به عشق 
مداحي دوست داشــتني، دوباره به محله پدري بازمي گشتند و در 
ميان همسایه هاي ساليان نه خيلي دور، به عزاداري مي پرداختند. 
حجت كسري، نمونه اي از هویت هاي اصيل محلي به شمار مي آید 
كه شهروندان را نسبت به فضایي كه در آن زندگي مي كنند، باتعصب 
نگه مي دارند. البته كه حس تعلق به محله شاخصه هاي فراواني دارد 
كه هویت فردي و مناســبتي یكي از آنها به حســاب مي آید؛ با این 
حال، شاخصه اي مهم است كه چشم پوشــي از آن، مي تواند دیگر 
احساسات تعلق خاطر به محله را نيز از شهروندان بگيرد. از همين رو، 
وقتي از احساس تعلق به محله در معناي مدرن و كالنشهري سخن 
مي گویيم، این احساس تعلق نه به ویژگي هاي خاص مطلوبيت محله، 
نه محله در مفهومي خودگردان و نه معنایي تاریخي و نوستالژیك كه 
در مفهوم حساسيت شهروندي به محيط پيرامون است. در این معنا 
محله 3سطح دارد؛ »محالت خياباني« كه جغرافيایي از نقشه هاي 
انســاني و درك ذهني كه افراد از محله خود دارند، »شهر به مثابه 
محله« كه محالت ذهني است كه حول عالیق، مسائل، تخصص ها و 
كسب و كارها شكل مي گيرند و »مناطق در جایگاه محله ها«؛ سطحي 
كه بين محله هاي خياباني و شهر وساطت مي كنند تا به حل مسائل 
محله هاي خياباني كمك شود. اما باید توجه داشته باشيم كه اگرچه 
حس مكان مهم است، در عين حال رابطه با كالبد و خاطره بر تقویت 
و تثبيت شهروندي نيز مؤثر است. حال نادیده گرفتن چنين حسي، 
»خانه به دوشي« و »ذهن بي خانمان« را به همراه دارد و حس تعلق 
به محله را به دليل از بين رفتن نشانه ها و هویت ها تضعيف مي كند؛ 

مسئله اي كه عده اي از آن با عنوان »آلزایمر شهري« یاد مي كنند.

حامد فوقاني
دبير گروه شهر

   قرارگاه هاي مدیریت شهري تهران
 شهردار تهران در ديدار با فرمانده نيروي انتظامي كشور بار ديگر بر ضرورت ايجاد قرارگاه هاي مديريت 

شهري در راستاي رفع چالش هاي موجود در شهر و خدمت رساني مطلوب تر به شهروندان تأكيد كرد.
 قرارگاه خدماتي: اين قرارگاه مربوط به حوزه خدمات شهري ازجمله رفت و روب، فضاي 

سبز، پسماند و... است كه به گفته شهردار تهران هفته آينده راه اندازي مي شود.1
قرارگاه اجتماعي: اين قرارگاه مربوط به مسئوليت اجتماعي شهرداري تهران در ساماندهي 

آسيب هاي اجتماعي، ازجمله مسئله معتادان متجاهر و كودكان كار است.2
قرارگاه فرهنگي و تبليغي: نظم بخشيدن به المان هاي شهري در اين قرارگاه پيگيري خواهد 

شد.3
 قرارگاه تفريح و نشاط: شهر بايد زنده شود و شهروندان نياز به نشاط دارند؛ دو مقوله مهمي 

كه مديريت شهري در اين قرارگاه پيگير آنها خواهد بود.4
قرارگاه كرونا: در شــرايط كنوني بايد از همه ظرفيت ها براي رعايت فاصله هاي اجتماعي و 

موضوع واكسيناسيون شهروندان استفاده كرد كه قرارگاه كرونا با اين هدف راه اندازي مي شود.5

   نظم بخشي به تراكنش هاي مالي شهرداري
شهردار تهران، دستورالعمل معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران را كه در راستاي 
شفا ف شدن حساب ها و نظم بخشي به تراكنش هاي مالي شــهرداري تهران، تدوين شده 
است، ابالغ كرد. به موجب اين ابالغيه تمامي واحدها، مناطق، سازمان ها و شركت هاي تابعه و 
مؤسسات شهرداري تهران مكلفند تمامي منابع درآمدي و ساير وجوهي كه به موجب بودجه 
مصوب وصول شده است را صرفًا به حســاب هاي درآمدي خزانه شهرداري كه به پيشنهاد 
شهرداري و تأييد شوراي شهر تهران افتتاح شده يا مي شود، واريز كنند. اين دستورالعمل 
براساس مفاد 35 برنامه سوم توسعه شهر تهران، لزوم به كارگيري دستورالعمل خزانه داري در 
شهرداري تهران كه از سوي وزارت كشور در سال 13۹۶ ابالغ شده بود و همچنين در راستاي 
اجراي تبصره يكم بودجه مصوب شوراي شهر تهران است. اين كار در حالي صورت گرفت كه 
پيش از اين برخي اعضاي شوراي پنجم شهر تهران نسبت به واريز نشدن درآمدها به خزانه 
شهرداري انتقاد داشتند و بارها نسبت به همكاري نكردن سازمان ها و شركت ها در اجراي 

اين مصوبات تذكر داده بودند.

توسعه مترو با توجيه اقتصادي
در مطالعات طرح جامع خطوط 
ریلي شــهر تهران، 3بازه 7ساله 
تعيين شده است كه این سه بازه 
تا سال 1420 تمام مي شود. در این مدت بخش هایي از چهار خط 8، 9، 10 و 11 كه نسبت تقاضاي 

سفر به نسبت هزینه هاي آن عدد بيشتري باشد، در اولویت ساخت قرار مي گيرند.
پس از اینكه 7خط موجود مترو تكميل شد، تصميم گرفته شد كه ادامه كار و ساخت 4خط باقيمانده 
با توجيه فني و اقتصادي و سرمایه گذاري انجام شود. با یك مثال مي توان این موضوع را بهتر توضيح 
داد. خط 10مترو از وردآورد شروع مي شود و تا فلكه ســوم تهرانپارس ادامه دارد. روال معمول در 
دوره هاي گذشته بدین صورت بود كه خط از ابتدا تا انتها در یك پروژه یكپارچه ساخته مي شد و به 
پایان مي رسيد. اكنون رویكرد متروي تهران بدین صورت است كه هر خط به قطعات قابل بهره برداري 
تقسيم شده و در ساخت و بهره برداري از خطوط، نسبت ميان هزینه به درآمد)تقاضاي سفر( مدنظر 
قرار مي گيرد. باید درآمد ها بيش از هزینه ها باشد تا ساخت آن بخش از خط مترو توجيه داشته باشد. 
ولي درآمد ساخت مترو چيست؟ درآمد ما به دو دسته ملي و سرمایه گذاري تقسيم مي شود. درآمد ملي 
شامل كم كردن مصرف سوخت، كم كردن آالینده ها، كاهش تصادفات و هدایت مسافران از خودروي 
شخصي، به مترو است. با این كار یارانه سوخت كمتري مصرف و به نوعي درآمد ملي براي دولت حاصل 
مي شود. بخش دیگر درآمد هم از درآمدهاي بليت و سرمایه گذاري بخش خصوصي است كه یك نمونه 
آن را مي توان در مجتمع هاي ایستگاهي دید. به طور كلي مي توان گفت هرچه تعداد مسافر بيشتري 

در یك بخش از خط جابه جا شوند و استقبال بيشتري از مترو بشود، درآمد بيشتري به وجود مي آید.
این درآمد ها محاسبه مي شوند و اولویت بندي ساخت و بهره برداري براساس آنها انجام مي گيرد. نتيجه 
اینكه بخشي از خط 10 كه از وردآورد تا كوهسار است، باید در 7سال اول و بخش از كوهسار به بعد، 
باید در 7 سال دوم و سوم ساخته شود. در خط 11 هم به همين شكل عمل مي شود و در فاصله چيتگر 
تا آزادگان، آن قسمتي كه تقاضاي سفر بيشتري دارد، در اولویت ساخت قرار مي گيرد. درباره خطوط 

8 و 9 هم همينطور عمل خواهد شد.
در طراحي خطوط مترو دو دسته مطالعات انجام مي شود؛ یك دسته مطالعاتي است كه در محدوده 
كم انجام مي شود مانند طراحي ایستگاه ها. یك دسته دیگر مطالعاتي است كه باید در كل خط انجام 
شود مانند سامانه برق رساني قطار كه باید محاسبات آن را با توجه به تمام خط انجام داد. به عبارت 
دیگر، مطالعات براي كل خط با تمام اجزاي آن به طور كامل انجام مي شود اما در اجرا مي توان بخشي 

را كه توجيه اقتصادي دارد، زودتر اجرا كرد. 
درخصوص اولویت خط 10 متروي تهران باید اینچنين گفت كه در خط 10 ایستگاه كوهسار، یك 
ایستگاه تبادلي با خط 6 مترو است. مسافري كه از كرج به سمت تهران مي آمد هميشه در ایستگاه 
صادقيه پياده مي شد كه همين هم باعث شلوغي زیاد این ایســتگاه و اطراف آن شده بود. اما بعد از 
ساخت متروي وردآورد – كوهسار، اگر مسافري بخواهد به سمت شمال تهران برود، به جاي پياده شدن 
در صادقيه و رفتن به ایســتگاه امام خميني )ره( مي تواند در ایستگاه وردآورد پياده شده و از طریق 
خط10 وارد خط6 شود. با این كار هم خطوط مترو توسعه پيدا مي كند و هم حجم مسافر در برخي 
از ایستگاه هاي پر رفت وآمد كاهش پيدا مي كند. به دليل اینكه ابتدا بخش هاي پررفت وآمد خطوط 
ساخته مي شود، مي توان توجه سرمایه گذاران بخش خصوصي به مشاركت در مجتمع هاي ایستگاهي 
را هم جلب كرد. مثال خط11 از مناطق بكري عبور مي كند كه مي توان مجتمع هاي ایستگاهي آن را 
به بخش خصوصي واگذار كرد و از این راه آورده اي براي تامين هزینه ساخت فراهم كرد. 4خط جدید 
به جز مناطق 11 و 12 و یك  از همه مناطق شهر تهران عبور مي كنند و این وسعت زیاد زمينه بزرگي 

براي جلب سرمایه خصوصي فراهم خواهد كرد.

 آرش خدابخش
 مدیر گروه مطالعات خطوط جدید متروي تهران

شهروندان در همه جاي تهران باید با طي مسافت 
كوتاهي به مترو برسند.به گزارش همشهري، این حمل ونقل

قاعده  براي شــهري اســت كه بيش از 9و نيم 
ميليون نفر جمعيت ساكن دارد و روزانه دست كم 4ميليون نفر 
از شــهرهاي اقماري و اطراف به آن ســفر مي كنند؛ آن هم در 
روزگاري كه سرعت حرف اول را مي زند و شبكه اتوبوسراني هم 
نمي تواند پاسخگوي همه نيازهاي رفت وآمدي در شهر باشد. در 
غيراین صورت خيلي ها ترجيح مي دهند كه با خودروي شخصي 
تردد كنند و نتيجه اش مي شــود همان چيــزي كه این روزها 

مي بينيم؛ حجم باالي ترافيك و هدررفت وقت.
اما آیا شــهروندان در همه پهنه هاي مختلف تهــران به مترو 

دسترســي دارند؟ پاسخ روشــن اســت: خير؛ چراكه با همه 
تالش هاي صورت گرفته طي دهه هــاي اخير، مردم در بعضي 
نقاط نمي توانند از شبكه انبوه بر زیرزميني بهره ببرند. نمونه اش 
برخي از محدوده هاي مناطق 4، 18، 19، 21و 22؛ مسئله اي كه 
باعث شده ميزان سفر با خودروي شخصي در این مناطق بسيار 
باال باشد. علت نه به ناتواني مدیران و مهندسان، بلكه به كمبود 
منابع مالي الزم برمي گردد. این در حالي است كه اگر طرح جامع 
حمل ونقل ریلي تهران تا افق 1420طبق برنامه به اجرا درآید، 
در همه جاي تهران شهروندان به آساني به ایستگاه هاي مترو 
خواهند رسيد؛ برنامه اي كه از همين امسال شروع شده و نيازمند 
منابع مالي گســترده است. حال ســؤال اینجاست كه چگونه 

مي توان این منابع مالي را تأمين كرد؟ علــي امام، مدیرعامل 
شركت مترو و حومه مي گوید: »برنامه جامع ریلي شهر تهران 
در خرداد ماه سال پيش از سوي وزیر وقت كشور ابالغ شد. ما از 
یك سال پيش مشاوراني را براي چگونگي اجراي برنامه به كار 
گرفته ایم تا طبق آن عمليات اجرایي احداث 4خط جدید 8، 9، 
10و 11شروع شود. بر همين اساس، بهره گيري از ظرفيت هاي 
مجتمع هاي ایستگاه ها در هر خط مشخص شده است. نكته مهم 
دیگر اینكه قرار است این 4خط با اولویت گذاري و قطعه بندي 
اجرا شــوند؛ به این معني كه مانند گذشــته عمليات ساخت 
یك خط مثال20یا 30كيلومتري یك دفعه اجرا نمي شود و كارها 
براساس نيازهاي محله اي و شــهروندي و اولویت هاي تعيين 

شده به صورت قطعه قطعه انجام شــده و براي خدمت رساني 
به مردم تحویل داده مي شود.« او با بيان اینكه هم اكنون معين 
شده طي هر 7سال، در هر خط چه قســمت ها و قطعاتي باید 
ساخته شود، مي گوید: »مطالعات مشاوران مشخص كرده كه 
ایستگاه ها در هر خط باید كجا باشند. طول 4خط جدید مترو 
هم 1۵4كيلومتر است. به عبارتي هر 7سال بيش از ۵0كيلومتر 

خط احداث مي شود.«

ظرفيت هاي گوناگون تامين منابع مالي
اینكه خطوط چهارگانه جدید مترو، ساالنه چقدر منابع مالي نياز 
دارد، سؤالي است كه مدیرعامل شركت مترو درباره آن مي گوید: 
»اگر قيمت كنوني را با توجه به آنكه نمي دانيم در آینده چقدر 
تورم خواهيم داشت، در نظر بگيریم،  مي توان گفت كه هر سال 
به طور متوسط به 12هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است.« 
امام در پاسخ به این سؤال كه منابع نقدینگي شهرداري تهران 
محدود است، پس چگونه باید این ميزان سرمایه هنگفت تامين 
شود؟مي گوید: »یكي از فرصت هایي كه طي یك سال و نيم اخير 
مهيا شده، اســتفاده از ظرفيت مجتمع هاي ایستگاهي است. 
بحث دیگر به ماده 1۵بســته محرك اقتصادي مصوب شوراي 
پنجم شهر تهران برمي گردد كه براساس آن، باید 4هزار ميليارد 
تومان پروژه از سوي سازمان ســرمایه گذاري و مشاركت هاي 
مردمي به مترو داده شــود.« ســرمایه گذاري با درنظر گرفتن 
صرفه هاي اقتصادي براي ســرمایه گذار چه در زمينه ساخت 
و تجهيز و چــه تامين واگن، اســتفاده از فاینانس خارجي اگر 
شرایط و ارتباطات سياسي كشور مهيا باشد، اوراق مشاركت، 
بودجه مســتقيم شــهرداري و بهره مندي از تبصره هاي 18و 
19قانون بودجه دولت ازجمله موارد دیگري است كه به گفته 
علي امام مي تواند براي متروي تهران استفاده شود. اینطور كه 
او مي گوید سال گذشته از منابع 4هزار ميليارد توماني سازمان 
سرمایه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري، بهره مندي از 

حدود 2هزار و 300ميليارد تومان مهيا شد.

پوشش همه جا با مترو
4خط جدید 8، 9، 10و 11متروي تهران، بخش هاي زیادي از 
شهر را پوشش مي دهند؛ به گونه اي كه در 7ساله نخست اجرا:

  بخشي از خطوط 8و 9در بخش هاي مركزي و شرقي تهران 
به بهره برداري مي رسند.

  بخشــي از خط 10در منطقه شــمال غرب و شمال شهر 
تكميل مي شود.

  بخشــي از خط 9محدوده 1۵تهران را تحت پوشش قرار 
مي دهد.

  و بخشي از خط 11، در مناطق كم برخوردارتر از حمل ونقل 
ریلي مثل 18، 19، 20و 21به بهره برداري مي رسد.

توسعه مترو چقدر اعتبار نیاز دارد؟
 طبق 3برنامه 7ساله، 4خط جدید 8، 9، 10و 11حمل ونقل ریلي تهران احداث مي شوند؛ البته هر قطعه 

از خطوط كه آماده شود براي خدمت رساني در اختيار شهروندان قرار مي گيرد 

ناوگان حمل ونقل عمومي شــهر تهران براي اســتقبال از فصل پایيز آماده 
شده اســت. جدا از بازسازي اساســي چندصد دســتگاه اتوبوس و خرید 
اتوبوس هاي جدید، بازســازي 31رام قطار مترو نيز در حال انجام اســت. 
همچنين به احتمال فراوان پس فردا ایستگاه شهيد رضایي در نيمه جنوبي 

خط 6افتتاح مي شود. 
این ایستگاه در خيابان 17 شهریور )پایين تر از ميدان خراسان( واقع شده و 

آماده بهره برداري است. ایستگاه ميدان توحيد در خط 7نيز در مرحله پایاني 
عمليات اجرایي قرار گرفته و در آبان ماه به بهره برداري مي رســد. عالوه بر 
اینها، چند ورودي به تعدادي از ایســتگاه ها طي ماه هاي مهر و آبان افزوده 
مي شود كه مي توان به ورودي دوم ایستگاه برج ميالد، ورودي سوم ایستگاه 
مهدیه، ورودي دوم ایستگاه بعثت، ورودي دوم ایستگاه مولوي و ورودي دوم 

ایستگاه رودكي اشاره كرد.

شهيد رضايي ابتداي مهر و توحيد در آبان
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جدای از  وضــع بی مقدمه 
عــوارض تــردد از جــاده 
گوریس – قاپــان، نیروهای 
آذربایجانی دو راننده ایرانی 
را نیز به اتهام ورود غیرقانونی 
به خاک آذربایجان بازداشت 

کرده اند

حمل و نقل

گزارش

نقد خبر

چهره روز

مقدمات اصالح حوزه كار
خبر: حجت اهلل عبدالملكي، وزیر تعــاون، کار و امور اجتماعي، امكان 
ایجاد ساالنه یك میلیون شغل در کشور را به طور کامل شدني و عملیاتي 
دانست و در مورد قراردادهاي موقت کار و سفید امضا نیز گفت: بیش از 
3۵ نوع ارتباط استخدامي داریم و معاونت روابط کار وزارتخانه موظف 

شده که ارزیابي و ساماندهي الزم را در دستور کار قرار دهد.
نقد: اشــتغال زایي در اقتصاد بكر و منزوي ایران به شرط فراهم کردن 
مقدمات توسعه اقتصادي کار ســختي نیست. ایران حدود یك درصد 
مســاحت و جمعیت جهان را دارد و به تنهایي صاحب 7درصد منابع 
طبیعي دنیاســت و این دارایي  ها و ظرفیت ها هیچ تناســبي با سهم 
کشــورمان از تجارت جهاني و روابط اقتصادي با همسایگان ندارد. بر 
همین اساس، چنانچه روابط اقتصادي با جهان و تجارت با همسایگان 
عادي سازي و فقط ایران بتواند همپاي داشته هایش در اقتصاد جهان 
نقش آفریني کنــد، در آن صورت براي پوشــش دهي بازارهاي جدید 
باید جهش قابل توجهي در تولید و اشتغال کشــور ایجاد شود. با این 
تفاصیل، اگر وزیر کار بتواند پیرو دستور رئیس دولت، همه دستگاه هاي 
نقش آفرین در حوزه اشــتغال را همراه کند و دولت نیز دســت به کار 
هموارسازي مســیر براي بالندگي اقتصاد شــود، رفع مشكل بیكاري 
یا حتي تنگناي معیشتي نیروي کار نه تنها ســخت نخواهد بود بلكه 
یكي از الزامات محسوب خواهد شــد؛ اما در همین شرایط نیز تغییر 
مناســبات بازار و بازتعریف روابط کار مقوله پیچیده اي است که صرفاً 
با بخشنامه، دستور یا قانون جدید شدني نیســت و وزارت کار باید با 
همراهي عالي ترین مقامات اجرایي دولت و دســتگاه قضایي، زمینه را 
براي اصالح پایه اي روابط کار مهیا کنــد و در مقابل تضامین محكمي 
نیز براي ثبات بلندمدت اقتصاد فراهم سازد. حجت  اهلل عبدالملكي در 
مورد قراردادهاي موقت کار و سفید امضا، مي گوید: یكي از برنامه هاي 
ما تبدیل اشتغال غیررسمي به رسمي و ساماندهي نظام هاي قراردادي 
است زیرا بیش از 3۵نوع ارتباط استخدامي داریم و معاونت روابط کار 
وزارتخانه موظف شده که ارزیابي و ســاماندهي الزم را در دستور کار 
قرار دهد. البته او بر لحاظ شدن نیازمندي هاي کارفرماها و پیمانكاران 
به قواره هاي قراردادي مشــخص نیز تأکید کرده و این نشان مي دهد 
که به مخاطرات و الزامات راه آگاه اســت. فعال 97درصد قراردادهاي 
کار در ایران با پشــتوانه دادنامه 179 دیوان عدالت اداري که 2۵سال 
پیش با اســتناد به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار ابالغ شد، 
به صورت موقت منعقد شده و همین مســئله امنیت شغلي مشاغل با 
ماهیت مستمر را نابود کرده است؛ اما حاال ابطال این دادنامه حتي اگر 
بتواند امنیت شغلي کارگران را برگرداند، قطعا به بروز مشكالت پیچیده 
براي بنگاه هاي اقتصادي و روابط کار منجر خواهد شد. به همین دلیل 
هم بود که وقتي در روزهاي پایاني دولــت دوازدهم، وزیر کار وقت در 
نامه اي به سیدابراهیم رئیسي، رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس فعلي 
دولت خواســت تا با ابطال این آیین نامه، امنیت شغلي را برگرداند، او 
هیچ پاسخي به این نامه نداد. با این تفاصیل، باید امیدوار بود که وزیر 
کار پیگیر رفع ریشه اي مسائل حوزه کار باشد و فارغ از اینكه آمارهاي 
رسمي عملكرد او را چگونه بازتاب مي دهند، بر حل اساسي مشكالت 

بیكاران، کارگران و کارفرمایان متمرکز شود.
 

بازي با دروازه  خالي
امیدعلي پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتي 
مي گوید: تشــخیص خانه هــاي خالي و 
معرفي آنها به این ســازمان براي گرفتن 
مالیات وظیفه وزارت راه و شهرسازي است 
و براســاس اطالعاتي که وزارت یادشده 
اعالم کند، در دي ماه امســال نخستین 

سري برگه تشــخیص مالیاتي را براي مالكان خانه هاي خالي ارسال 
خواهیم کرد. به گفته این مقام مسئول، طبق قانون مالیات بر خانه هاي 
خالي بایــد 120روز یا 4 ماه، یــك خانه، خالي مانده باشــد؛ بنابراین 
خانه هایي که از ابتداي سال جاري تا مرداد ماه خالي مانده باشد، مشمول 
این قانون مي شوند. ســازمان امور مالیاتي در انتظار دریافت اطالعات 
الزم درخصوص اجراي قانون مالیات بر خانه هــاي خالي از وزارت راه 

و شهرسازي است.
با این توضیح رئیس سازمان امور مالیاتي اکنون او توپ را به سمت دروازه 
وزارت راه و شهرسازي شوت کرده و باید منتظر پاسخ این وزارتخانه ماند. 
اما به نظر مي رسد پشت پرده این پاسكاري ها رازي نهفته باشد که کمتر 
مقام دولتي حاضر به افشاي آن است. به فرض اینكه اطالعات خانه هاي 
خالي هنوز به دست سازمان امور مالیاتي نرسیده باشد، سؤال اینجاست 
که مالیات بر خودروهاي گران قیمت چه سرانجامي پیدا کرد، مالیات بر 

صفحات مجازي افراد مشهور و به اصطالح شاخ اینستاگرامي چه شد؟
یك پاسخ این است که فرض شود ســازمان امور مالیاتي اراده اي براي 
اجراي قانون ندارد که در این صورت وزیر اقتصاد باید پاســخگو باشد؛ 
به ویژه اینكه او در زمان نمایندگي مجلس مدافع این قانون بوده است. 
پاسخ دیگر اما این است که مالیات بر خانه هاي خالي، خانه هاي لوکس، 
ماشین هاي لوکس و گران قیمت، شاخ هاي اینســتاگرامي و نظایر آن 
اساســا نه تنها درآمدي براي دولت در نهایت نخواهد داشت که چه بسا 
هزینه زا هم باشد. در این صورت پاسخ را باید از قانونگذاران خواست که 
پس این همه تالش و وعده چه شد؟ دیدید که نمي شود یا اینكه معتقدید 
مي شود و قوه مجریه نمي خواهد یا نمي تواند؟ آنچه روشن است اینكه 
در قانونگذاري صورت گرفته 2چالش از ابتدا حل نشده باقي مانده؛ یكي 
اینكه آیا هدف، اعمال حاکمیت بوده که در این صورت فرض مدافعان این 
بوده که با مالیات بستن، خانه هاي خالي، خانه هاي لوکس و خودروهاي 
گران قیمت جذابیت ســرمایه گذاري و احتكار را از دست خواهند داد و 
حتي مي تواند به کاهش شكاف اجتماعي کمك کند. چالش دیگر این 
است که هدف کسب درآمد براي دولت بوده و فرض شده که پایه جدید 
مالیاتي شناسایي شــود که هر ســاله دولت مي تواند پاي خود را روي 

پایه هاي جدید بگذارد و ارتفاع درآمدهاي مالیاتي اش را باالتر ببرد.
هنوز براي اینكه روشــن شــود قانونگذاران و مدافعان این مالیات ها 
شكست  خورده یا پیروز شده اند، زود اســت. صبر کنید 6 ماه دیگر که 
زمان اجراي قانون بودجه 1400به پایان رســید، آنگاه روشن خواهد 
شد که نتیجه قانون وضع شــده، اصالح حكمراني نظام مالیاتي بوده و 

درآمدهاي دولت افزایش یافته است یا نه؟ 
امیدعلي پارســا گفته تا دي ماه برگه مالیات خانه هاي خالي را ارسال 
مي کند. تا آن زمان ممكن است او همچنان رئیس سازمان امور مالیاتي 
باقي بماند که باید پاسخ دهد چه میزان برگه مالیاتي صادر شده و برآورد 
او از میزان وصول مالیات ها چه خواهد بود؟ یا اینكه فرد دیگري خواهد 
آمد که فرصت خواهد داشت تقصیر را گردن رئیس قبلي بیندازد و زمان 

بخرد. به نظر بازي با دروازه خالي مالیاتي فعال ادامه دارد.

جمهوري آذربایجان بار دیگر 
تردد ناوگان بــاري ایران در 
جــاده گوریــس – قاپان به 
سمت ارمنســتان را محدود کرده و ضمن 
وضع عوارض و مالیات تــردد 130دالري 
براي هر کامیون یــا تریلر، 2راننده ایراني را 
نیز به اتهام عبور غیرقانوني از مرز و ورود از 
ارمنستان به آذربایجان بازداشت کرده است.

 به گزارش همشهري، اوایل شهریورماه بود که 
نیروهاي جمهوري آذربایجان، جاده دسترسي 
میان ایران و آذربایجان را به دلیل اختالفات 
باقیمانده از جنگ 44روزه مسدود کردند. در 
این وضعیت، ضمن اینكه ارمنستان سریعاً به 
آماده سازي یك مسیر جایگزین براي حفظ 
تردد با ایران پرداخت، اما همزمان با مقامات 
جمهوري آذربایجان نیز وارد مذاکره شــد و 
این مشكل بعد از چند روز برطرف شد، ولي 
حاال چند روزي است که نیروهاي جمهوري 
آذربایجــان بــار دیگر به ســختگیري هاي 
غیرمتعارف در جاده گوریس – قاپان پرداخته 
و فعاالن اقتصادي در این مســیر را با هزینه 

اضافه و ریسك مضاعف مواجه کرده اند.

عوارض 130دالري براي 6كيلومتر
به دنبال جنگ 44روزه جمهوري آذربایجان 
و ارمنستان و توافق آتش بس سال گذشته 
2کشــور، حــدود 6کیلومتر از جــاده 21 
کیلومتري گوریس - قاپان که مسیر اصلي 
ترانزیت و انتقال بار میان ایران و ارمنستان 
است جزو خاک جمهوري آذربایجان قلمداد 
شد و نیروهاي این کشــور اوایل شهریور بر 
همین اساس نســبت به مسدودسازي این 
مسیر روي ناوگان ایراني اقدام کردند؛ گرچه 
این مسدودسازي ســریعاً با رایزني مقامات 
ارمنســتان و جمهوري آذربایجان برطرف 
شد، اما آنگونه که هرویك یاریجانیان، رئیس 
اتاق مشــترک بازرگاني ایران و ارمنستان 
به همشــهري مي گوید در کمتر از 10روز 
گذشــته، بار دیگــر نیروهــاي جمهوري 
آذربایجان با استقرار پایگاه ایست و بازرسي 
در مسیر رفت جاده گوریس – قاپان )از ایران 
به ارمنستان( نســبت به دریافت مالیات و 
عوارض تردد از ناوگاني حمل بار ایران در این 

مسیر 6کیلومتري اقدام کرده اند.

بازداشت 2راننده ايراني
جداي از اینكه به واســطه وضع بي مقدمه 
عوارض تردد از جاده گوریس – قاپان، برخي 
از راننده هاي ایراني با مشكالت هزینه سفر 
مواجه شده اند، نیروهاي آذربایجاني 2راننده 
ایراني را نیز به اتهام ورود غیرقانوني به خاک 
آذربایجان بازداشــت کرده اند. رئیس اتاق 
مشترک بازرگاني ایران و ارمنستان مي گوید: 
این اقدام نیروهاي جمهــوري آذربایجان 
غیرعادي است و بیشــتر به نظر مي رسد با 
هدف ایجاد رعب و وحشت انجام شده باشد 
و به همین واسطه، دستگاه دیپلماسي باید 
با قدرت وارد میدان شــود و غائله را ختم 
کند. طبــق اظهارات یاریجانیــان، این دو 
راننده ســال ها در این حوزه فعال بوده اند 
و اســناد حمل آنها نیز کامل و قانوني بوده 
اســت، اما نیروهاي جمهوري آذربایجان 
آنها را به ظن حمل کاال به ســمت قره باغ 
ارمني نشین بازداشت کرده اند. البته به دنبال 
این اتفاق، وزارت امور خارجه ایران خواهان 
آزادي 2راننده بازداشت شده در جمهوري 
آذربایجان شــد و ســخنگوي وزارت امور 
خارجه نیز از برنامه دیدار مسئوالن راهداري 
ایران و جمهوري آذربایجان خبر داد. سعید 
خطیــب زاده، یكشــنبه هفته جــاري در 

گفت وگو با خبرنگاران گفت سفارت ایران در 
باکو از ابتدا در حال پیگیري این مسئله بوده 
و انتظار از جمهوري آذربایجان این است که 
فوراً این دو نفر را آزاد کنــد و اجازه دهد به 

مسیر خود ادامه دهند.

ريزش سفرهاي گردشگري
مخاطرات بالقوه اي که بــراي تردد در 
مســیر گوریس – قاپان ایجاد شــده، 
سفرهاي گردشــگري در این مسیر را 
از رونق انداخته است. آنگونه که رئیس 
اتاق مشترک بازرگاني ایران و ارمنستان 

مي گوید به خصوص پس از دستگیري 
2راننــده ایرانــي توســط نیروهــاي 
آذربایجاني، استقبال ایرانیان براي سفر 
زمیني به ارمنســتان به شدت کاهش 
پیدا کرده است. یاریجانیان معتقد است: 
ایران به عنــوان یك کشــور مقتدر که 
مبناي ارتباط با همه همســایگان را بر 
پایه صلح و احترام متقابل بنا نهاده است، 
باید اصالح رفتــار جمهوري آذربایجان 
که به نظر مي رسد با حمایت کشورهاي 
ثالث انجــام مي شــود را پیگیري کند؛ 
چراکه ناوگان ترانزیتي و صادراتي ایران 
به اتكاي قدرت دیپلماســي کشورشان 
در مســیرهاي خارجي فعالیت مي کند 
و تحمل هزینه و ریسك هاي تحمیلي 
را ندارد. او همچنین با اشاره به پیوستن 
ایران بــه اتحادیه اقتصادي اوراســیا و 
هدفگذاري بــراي افزایــش مبادالت 
تجاري با ارمنستان از حدود 300میلیون 
دالر بــه بیش از یــك میلیــارد دالر، 
مي افزاید: توسعه تجارت نیازمند امنیت، 
قوانین باثبات و دورنماي روشــن است 
و فعاًل رفتار نیروهــاي آذربایجان باعث 
شده فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
به شدت نسبت به آتیه فعالیت هاي خود 

در این محدوده مردد شوند.

افتتاح مسير جايگزين تا آبان ماه
تا چند ماه پیش گوریس - قاپان در کنترل 
ارمنستان بود و تردد کامیون هاي ایراني 
در این مسیر بدون هیچ محدودیتي انجام 
مي شــد، اما از یك ماه پیــش، تحرکات 
نیروهاي آذربایجاني در این مســیر باعث 
شــده هزینه تردد تغییر کنــد و ترانزیت 
و صادرات از این جاده را با ریســك هاي 
غیرمترقبــه مواجه ســازد. بــه گزارش 
همشــهري، حــدود یك مــاه پیش که 
نیروهــاي جمهوري آذربایجان نســبت 
به مسدودســازي این جاده اقدام کردند، 
دولت ارمنستان براي حفظ ارتباط زمیني 
با ایران، مسیر جایگزیني معرفي کرد که 
البته به واسطه پیچ هاي تند، امكان تردد 
تریلر و اتوبوس هــاي 3محور در آن وجود 
نداشــت و همچنین به دلیل خاکي بودن 
۵کیلومتر از این مســیر، ســرعت تردد و 
هزینه استهالک ناوگان افزایش پیدا کرده 
بود. حاال آنگونه که رئیس اتاق مشــترک 
بازرگاني ایران و ارمنستان مي گوید: دولت 
ارمنستان با ســرعت در حال بهسازي و 
اصالح مســیر جایگزین گوریس - قاپان 
اســت و مقرر شــده بــا هزینــه حدود 
9میلیون دالري، این مسیر به طور کامل 
تا آبان1400 به بهره برداري برسد. به گفته 
یاریجانیان، این مســیر حدود 3کیلومتر 
بلندتر از مسیر قبلي اســت و در مجموع 
تردد از آن براي نــاوگان ایراني با توجه به 
حذف ریســك هاي جمهوري آذربایجان 
به صرفه تر و ایمن تر خواهد بود. یاریجانیان 
همچنیــن افزایش فشــارهاي نیروهاي 
آذربایجان در مســیر گوریس – قاپان را 
از نگراني هــاي فعــاالن بخش خصوصي 
عنوان کرده و مي گوید: به نظر مي رســد 
جمهوري آذربایجان با اطــالع از احداث 
مســیر جایگزین میان ایران و ارمنستان 
تالش مي کند هر فشــاري را که مي تواند 
تا آبان ماه بــه روابط ایران و ارمنســتان 
وارد کند و این مســئله ناوگان صادراتي 
و ترانزیتي فعال میان 2کشور را به شدت 

نگران کرده است.

عوارض سر گردنه براي ترانزيت ايران به ارمنستان
جمهوري آذربایجان از ناوگان صادراتي و ترانزیتي ایران براي عبور از جاده 6کیلومتري در خاک خود و رسیدن به ارمنستان، 130دالر عوارض و مالیات مي گیرد

کالن

از برق مجاني تا برق قسطي
حاشيه: صدور قبض برق هاي نجومي، خیلي ها را در پرداخت آن 
با مشكل مواجه کرده و در شرایطي که وعده برق ارزان و مجاني 
براي کم مصرف ها داده شده، اکنون برخي از پرمصرف ها با برق 
قسطي مواجه شده اند و شــاید روزي فرا برسد که از سامانه وام 
قبض برق هم رونمایي شود. این گفته مصطفي رجبي مشهدي، 
ســخنگوي صنعت برق را بخوانید که مي گوید: مشترکاني که 
بیشتر از حد الگو مصرف برق دارند و یا میزان مصرف آنها نسبت 
به دوره هاي قبل افزایش یافته اســت و تــوان پرداخت ندارند، 
درصورت ارائه درخواست به شرکت توزیع منطقه خود مي توانند 

در 3 قسط قبوض خود را بپردازند.
متن: اقتصاد انرژي ایران بیمار است و این واقعیت را باید بپذیریم. 
اصالح این ساختار با روش هاي گذشته نه ممكن است و نه قابل 
دفاع. تقسیم بندي کردن شهروندان به کم مصرف، خوش مصرف 
و پرمصرف در حوزه انرژي نشــان مي دهد که سیاست دولت و 
مجلس بیشتر بر این اساس استوار شــده که باید آنها که بیشتر 
مصرف مي کنند پول بیشتري بدهند اما این سؤال هنوز از سوي 
سیاستگذاران و تصمیم سازان پاســخ داده نمي شود که راز این 
پرمصرفي در چیســت؟ بگذارید کمي به جاي حاشیه ها، متن 

اقتصاد انرژي ایران کالبدشكافي شود.
آیا هزینه باالي اتالف برق در نیروگاه ها و خطوط انتقال و توزیع 
را باید مــردم بدهند، آیا هزینه واردات یــا تولید کاالهاي برقي 
پرمصرف را باید بدهند؟ آیا ضعف دولت و مجلس در بهینه سازي 
مصرف انرژي در کشور تقصیر مردم اســت؟ آیا مردم از قدرت 
اقتصادي باال و تــوان انتخاب براي انتخاب الگــوي بهتر انرژي 
برخوردارند؟  این پرسش ها به معناي تبرئه یا دفاع از مشترکان 
پرمصرف در حوزه برق و ســایر حامل هاي انرژي نیست، بلكه 
هدف این است که سیاستگذاران توجه کنند ریل گذاري گذشته 
دیگر جواب نمي دهد. اکنون فرصت آن است که مصلحت را در 
سیاستگذاري ها کنار گذاشته و شفاف سخن بگوییم که اگر یك 
خانوار ایراني قدرت این را داشته باشد که مثال وسایل برقي مورد 
استفاده کم مصرف با باالترین سطح اســتاندارد را داشته باشد، 
هزینه برق مصرفي اش کاسته نخواهد شد؟ تا کي مي خواهیم از 
مردم بخواهیم در ساعت پیك، برق کمتري مصرف کنند، یك بار 
هم شده بیایید به مردم حق انتخاب بدهیم تا مصرف بهینه داشته 
باشند. چرا سیاســتگذاران انرژي نســبت به تولید و یا واردات 

کاالهاي انرژي خوار اقامه دعوا نمي کنند؟ 
اکنون که قبض هاي برق به سمت میلیوني شدن پیش مي رود، 
پیشنهاد شده که قسطي شود، پیشنهاد همشهري این است که 
سیاستگذاري انرژي از مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا 
با حق انتخاب شهروندان به استفاده بهینه تغییر کند. این حق 
انتخاب مي تواند شامل ساختمان هاي کم مصرف، وسایل برقي 
کم مصرف، اطمینان از دسترسي عادالنه به برق و البته در کنار آن 
اصالح تدریجي تعرفه برق  شود. مردم نه برق مجاني مي خواهند 
و نه برق قسطي؛ حق آنها برق اقتصادي و البته مصرف بهینه به 

شرط اصالح سیاستگذاري انرژي است.
اینكه گفته شود پول برق را مي شود قسطي پرداخت کرد، یك 
حاشیه است ولیكن اصالح فرایند ها و ساختارها به متن اقتصاد 

انرژي مربوط مي شود. به حاشیه نرویم و به متن بپردازیم.

بالتكليفي بليت هواپيما 
براي اربعين

کمتر از یك هفته مانده به اربعین 
حسیني، هنوز تكلیف زائران براي 
خرید بلیت رفت وبرگشت به عراق 
مشخص نیست. به گزارش همشهري، سازمان 
هواپیمایي کشــور براي پرواز رفت وبرگشت در 
مسیرهاي تهران، شیراز، تبریز و اهواز به نجف 
نرخ مصوب ۵میلیــون توماني و براي پروازهاي 
مسیر مشــهدـ  نجف نیز نرخ مصوب 6میلیون 
تومان را اعالم کرده و از شرکت هاي هواپیمایي 
خواسته است بلیت را به صورت دوطرفه بفروشند؛ 
اما خبرها حاکي از این اســت که بلیت هواپیما 
در این مسیرها نایاب اســت و گویا شرکت هاي 
هواپیمایي به فروش بلیــت دوطرفه نیز پایبند 
نیســتند. البته به دلیل محدودیت هاي ناشــي 
از شــیوع کرونا نیز تعداد زائران قابــل اعزام با 
تصمیم کشــور عراق فقط 60هــزار نفر تعیین 
شــد و قرار بود بلیت هاي اربعین از 2۵شهریور 
براي سفر در بازه زماني 28شهریور تا 10مهرماه 
آغاز شــود؛ اما براي همین تعداد محدود مسافر 
نیز ناهماهنگي ها به قدري است که هیچ یك از 
ایرالین هاي داخلي حاضر به فروش بلیت هاي 
اربعین نشده اند و همین  به داغ شدن بازار سیاه 
فروش بلیت یك طرفه به عراق کمك کرده است.

پیش ازایــن ســخنگوي ســازمان هواپیمایي 
کشــوري با اعالم قیمت مصوب بلیت هواپیما 
براي مراســم اربعین تأکید کرده بــود که این 
قیمت ها به همه شــرکت هاي هواپیمایي ابالغ 
شــده و هرگونه تخطي ایرالین ها از قیمت هاي 
اعالمي تخلف محسوب مي شود؛ اما حاال باوجود 
اعــالم قیمت هاي مصــوب و همچنین تكلیف 
ایرالین ها در فروش بلیت دوطرفه، تخلف علني 
ایرالین ها در فــروش بلیت به زائــران اربعین 
مشهود است. در بهترین حالت، بلیت یك طرفه 
به زائران فروخته مي شود. مدیرکل دفتر نظارت 
بر فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات هوانوردي 
ســازمان هواپیمایي کشــوري مي گوید: این 
سازمان به شــرکت هایي که به صورت اجباري 
بلیت یك طرفــه ارائه مي دهنــد اخطار کتبي 
داده و یك فرجه زماني مشــخص کــرده تا اگر 
مسافر تمایل دارد بلیت رفت وبرگشت پروازهاي 
اربعین تهیه کند حتماً ایرالین ها این امكان را به 
زائران بدهند؛ امــا در این مورد هم گزارش هاي 
میداني از بالتكلیفي مسافران و اظهار بي اطالعي 

شرکت هاي هواپیمایي حكایت دارد.

همشهری برآورد بانك مرکزی و مرکز آمار از رشد بهاره اقتصاد را بررسی کرد

2 روایت متفاوت از اندازه کیک اقتصاد ایران
 خروج بخش خدمات از انجماد کرونایي، مهم ترین نكته اي است که در هر دو روایت به چشم مي خورد

هم بانك مرکزی و هم مرکز آمار 
ایران روایت می کنند که اقتصاد 
ایران از شوک کرونا خارج شده 
و حتی صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران 
در بهار امسال جهش داشته است. با این حال 
هر دو نهاد در برآورد اجزای رشد اقتصادی در 
بهار1400 با هم اختالف دارند. نكته مهم این 
است که طبق هر دو گزارش، بخش خدمات از 
انجماد ناشی از محدودیت های کرونایی و افت 
کســب وکارها در نتیجه اعمال محدودیت ها 
خارج شده و این انتظار وجود دارد که با سرعت 
واکسیناسیون، در 3 فصل پیاپی تابستان، پاییز 
و زمستان، بخش خدمات، موتور اصلی حرکت 

اقتصاد ایران باشد. 
در این میان البته دو تهدید جدی متوجه رشد 
اقتصادی ایران خواهد بود؛ نخست رشد منفی 
گروه کشاورزی در صورتی که ایران در ماه های 
آینده شاهد بارش کمتری باشد و با خشكسالی 
مواجه شــود و تهدید دیگر احتمال شكست 
مذاکرات ویــن و اعمال تحریم هــا که باعث 
منفی شدن رشد بخش نفت، شامل استخراج 
و صادرات نفت و فرآورده های نفتی خواهد شد.

سكته آماري
به گزارش همشهری، مقایسه گزارش متفاوت 
بانك مرکزی و مرکــز آمار به وضوح نشــان 
می دهد نظام آماری ایــران و داده هایی که به 
دســت مراکز به اندازه گیری قد اقتصاد ایران 
می پردازند، از حیث دسترســی بــه داده ها و 
تحلیل آنهــا دچار ســكته اســت، چنان که 
بانك مرکزی رشد بخش کشــاورزی در بهار 
امســال را منفی 0.9درصد و مرکز آمار منفی 
4.۵درصد برآورد می کند. نشــانه ای از اینكه 
تخمین اثر تخریبی خشكسالی و کمبود آب در 
بخش کشاورزی دقیق نیست و به گفته بانك 
مرکزی این مسئله باعث شده قد اقتصاد بخش 
کشاورزی یك درصد نسبت به بهار سال گذشته 
کوتاه شود. ولی مرکز آمار می گوید: قد اقتصاد 
بخش کشــاورزی 4.۵درصد در بهار امســال 

نسبت به بهار سال گذشته کم شده است. 
آنچه در هر دو روایت به اثبات رسیده این است 
که در بهار 1400 و پیش از روی کارآمدن دولت 
سیزدهم، اقتصاد ایران از شــوک رکود خارج 
شده و پیش بینی می شود در فصل های بعد هم 
همین روند ادامه پیدا کند. از نظر بانك مرکزی، 
اقتصاد ایران در بهار امســال 6.2درصد با نفت 
و 4.7درصد بدون نفت بزرگ تر شــده و از نظر 

مرکز آمار اما رشــد اقتصادی ایران با احتساب 
ارزش افزوده بخش نفــت، 4.6درصد و بدون 

نفت 7.6 درصد بوده است. 

كيک اقتصاد با طعم مركز آمار
محاســبات مرکز آمار نشــان می دهد ارزش 
کل محصول ناخالص داخلــی ایران به قیمت 
ثابت ســال 90 در بهار امســال به 177هزار 
و 700میلیارد تومــان با نفــت و 1۵0هزار و 
900میلیــارد تومان بــدون نفت رســیده، 
درحالی که در بهار ســال گذشــته ارزش کل 
کیك اقتصاد ایران با چاشنی نفت 16۵هزار و 
200میلیارد تومان و بدون طعم نفت 144هزار 
و 200میلیارد تومان برآورد شده بود. در فاصله 
بهار سال گذشته تا بهار امسال، ارزش اقتصادی 
گروه کشاورزی منفی 4.۵درصد، گروه صنایع 
و معــادن 13.8درصد و خدمــات 4.۵درصد 
برآورد شده اســت، با این تفاوت که رشد گروه 
صنایع و معادن منهای گــروه نفت 7.4درصد 
بوده است. بر این اساس رشد ارزش افزوده گروه 
نفت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 

27.۵درصد بوده است.

كيک اقتصاد با چاشنی بانک مركزی
بانك مرکزی اما روایــت متفاوتی از چگونگی 

قدکشــیدن اقتصاد ایران در بهار امسال دارد 
و می گویــد: تولید ناخالص داخلی کشــور در 
فصل اول 1400 البته به قیمت های پایه سال 
139۵، با نفت بــه رقمــی حدود347هزار و 
700میلیارد تومــان و بدون نفــت به حدود 
314هزار و 800میلیارد تومان رســیده که در 
مقایسه با دوره مشابه ســال قبل به ترتیب از 

افزایش 6.2 و 4.7 درصدی برخوردار است.
به گزارش همشهری، یكی از دالیل اختالف در 
برداشت از رشد اقتصادی ایران، به ویژه ارزش 
تولید ناخالص داخلی به سال پایه بازمی گردد، 
بانك مرکزی ســال پایه خود را 139۵ و مرکز 

آمار 1390 قرار داده است. 
با این حال گزارش بانك مرکزی نشان می دهد 
گروه کشــاورزی متاثر از خشكسالی و کاهش 
تولید محصــوالت زراعی با کاهــش عملكرد 
0.9 درصدی مواجه شد اما  ارزش افزوده سایر 
گروه های اقتصادی شامل »نفت« 23.3 درصد، 
»صنایــع و معادن« 2.1درصــد و »خدمات« 
7درصد رشد کرده اســت. بر این اساس رشد 
7درصدی ارزش افــزوده گروه خدمات در بهار 
امسال ناشــی از احیای اقتصاد بخش خدمات 
از شوک کروناست چراکه در بهار سال گذشته 
ارزش افزوده بخش خدمات 2.۵درصد از دست 

رفته بود. 

عبور اقتصاد از كرونا
برآورد همشــهری این اســت که به احتمال 
بسیار باالیی خطری اقتصاد ایران را بابت افت 
ارزش افزوده بخش خدمات تهدید نمی کند و با 
انجام هرچه سریع تر واکسیناسیون عمومی در 
برابر ویروس کرونا، اقتصاد ایران هم واکسینه 
خواهد شد و بخش زیادی از توان از دست رفته 
اقتصادی ایران در بخش خدمات به تدریج احیا 
خواهد شد. البته مشروط به اینكه سیاستگذاری 
در بخش بهداشت و ســالمت مقطعی نباشد 
و اینگونه تصور نشــود که خطــر کرونا برای 
همیشــه از بین رفته چراکه تكرار امواج بعدی 
کرونا، ممكن است دوباره بخش های مختلف 
اقتصادی، به ویژه خدمات را در معرض تخریب 

جدی تری قرار دهد.

دعای باران يا تغيير الگو؟
رشد بخش کشاورزی ایران سال هاست به میزان 
بارش ها بستگی دارد و روند بلندمدت بارش ها هم 
نشان می دهد نمی توان اقتصاد بخش کشاورزی 
را تنها به دعای باران و امیــد به بارش های زیاد 
تكیه داد. از این جهت یكــی از گام های مهم و 
استراتژیك که دولت سیزدهم باید بردارد، تغییر 
جدی در الگوی حاکم بر اقتصاد کشــاورزی و 
مدرن سازی الگوهای کشــت است. روند آماری 
رشد بخش کشاورزی در طول سه دهه گذشته 
به وضوح نشان می دهد که خشكسالی دیگر نه 
یك تهدید موقت و ناگهانی که یك واقعیت مسلم 
و روشن است و از این جهت ادامه سیاست های 
خودکفایی در محصوالت کشاورزی با استفاده 
حداکثری از منابع آبی موجود زنگ خطری جدی 

برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

تناقض آشكار يا خطای ديد؟
مشاهده یك تناقض آشــكار در برآورد وضع 
ارزش افزوده بخش ســاختمان و مسكن در دو 
روایت بانك مرکزی و مرکز آمار البته قابل تامل 
اســت. چنان که بانــك مرکــزی می گوید: 
ارزش افزوده گروه ســاختمان در بهار امسال 
به منفی 12.3درصد رسیده، درحالی که مرکز 
آمار از رشد 12.9درصدی خبر می دهد. حال 
باید دید که هــر دو نهاد چه پاســخی به این 
معما دارند که چگونه می شــود که به روایتی 
بخش ساختمان در بهار امسال نسبت به بهار 
پارسال 12.3درصد آب رفته باشد یا به روایتی 
12.9درصد قد کشــیده باشد؟ جالب تر اینكه 
مرکز آمار رشد بخش ســاختمان در بهار سال 
گذشته را منفی 2درصد و بانك مرکزی مثبت 
31درصد برآورد کرده بود. این تناقِض آشكار 
است یا خطای دید، هرچه است باید در گزارشی 
که وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری ها از 
صدور پروانه ها و میزان سرمایه گذاری در بخش 
مسكن ارائه می دهند، راز این معمای بزرگ را 

کشف کرد. 

رشد اقتصاد و ارزش افزوده بخش های اصلی در بهار امسال به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار – ارقام به درصد

مرکز آمار بانک مرکزی شرح
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با تسریع در واكسيناسيون و  بورس
كاهش شــيوع كرونا انتظار 
مــي رود اوضــاع اقتصادي 
صنایعي كه از كرونا آســيب دیده اند نيز 
بهبود یابــد و درآمد شــركت ها به ویژه 
شــركت هاي بــورس هم افزایــش یابد. 
تازه ترین گزارش بانــك مركزي نيز مهر 
تأیيدي اســت بــر این موضوع و نشــان 
مي دهد ارزش افزوده گــروه خدمات كه 
بيشترین آسيب را از كرونا دیده بود در بهار 
امسال با 7درصد رشد مواجه شده است. 
اطالعات مربوط به درآمد شــركت هاي 
بورس نيز نشان مي دهد سود شركت هاي 
بورس در مرداد امســال نســبت به مدت 
مشابه سال قبل با رشد قابل توجهي مواجه 
شــده اســت. انتظار مي رود با تسریع در 
واكسيناسيون ســرعت این رشد در نيمه 

دوم سال بيشتر شود.
به گزارش همشهري، شــيوع كرونا فقط 
اثرات بهداشتي و اجتماعي نداشت. یكي 
از آثار شيوع كرونا كاهش تقاضا در اقتصاد 
بود كه به افت توليد در بسياري از صنایع 
منجر شــد.گزارش هاي مراكز پژوهشي 
مختلف نشان مي دهد شيوع كرونا منجر 
به افت توليد در بسياري صنایع شده بود. 
این تأثيرگذاري فقط مختص ایران نبود و 
اغلب كشور هاي دنيا با آثار اقتصادي شيوع 
كرونا دست به گریبان بودند به طوري كه 
اقتصاد هاي بزرگ مجبور شدند براي ثابت 
نگه داشتن توليد، منابع مالي هنگفتي به 
اقتصاد تزریق كنند به طــور مثال دولت 
آمریكا 4 هزار ميليارد دالر منابع مالي به 
خانواده ها پرداخت كرد تا ســطح تقاضا 
در شركت هاي توليدي حفظ شود. برخي 
كشــورها نيز معافيت هاي مالياتي اعمال 
كردند تا تقاضا در جامعه افت پيدا نكند، 
زیرا درآمد خانوارها بــر اثر ویروس كرونا 
كاهش پيدا كرده بود. در ایران اما به دليل 
محدودیت هــاي مالي دولت و كســري 
بودجه ســنگين، منابع مالي براي ثابت 
نگه داشتن سطح توليد تزریق نشد و این 
موضوع روي سطح درآمد برخي شركت ها 
ازجمله بخش خدمات تأثير منفي زیادي 

برجاي گذاشت.

اثر منفي كرونا بر توليد
به بــاور مركــز پژوهش هــاي مجلس، 
بزرگ ترین ویژگي شيوع كرونا اثرگذاري 
بسيار متفاوت آن بر اقتصاد بود. درحالي كه 
اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع 
بزرگ مثل خودروسازي را متأثر كرده بود، 

شيوع كرونا عمدتاً بر بخش هاي خدماتي 
و صنایع كوچك اثرگذار بود. بررسي هاي 
پژوهشكده آمار نيز نشان مي دهد با شيوع 
كرونا فعاليت اقتصادي بسياري از واحدها 
كاهش یافت و حتي برخي تعطيل شدند. 
گزارش مركز آمــار و مطالعات راهبردي 
وزارت كار نيز نشان مي دهد تعداد شاغالن 
در بهار 13۹۹ نسبت به بهار سال 13۹8 
بيش از یك ميليون و 4۵۵ هزار نفر كاهش 
داشــته  كه دليل اصلي این كاهش تأثير 

شيوع بيماري كرونا بوده است.

تأثير بر درآمد زايي شركت هاي بورس
همانند ســایر بخش هاي اقتصادي هنوز 
آثار شــيوع كرونا بردرآمد شــركت هاي 
بورس محاسبه نشده اما برخي برآورد هاي 
غيردقيق از ميزان اثر گذاري كرونا بردرآمد 
شركت هاي بورس نشان مي دهد پاندمي 
كرونا اگرچه براي برخي شركت هاي بورس 
سودآور بود اما این مولفه در مجموع اثري 
به ميزان 30هزار ميليارد تومان بر درآمد 
شركت هاي بورس داشــته است. آمار ها 
نشان مي دهد جمع كل درآمد شركت هاي 
بورس كه در اواخر سال 13۹8به 170هزار 
ميليارد تومان رســيده بود در مرداد ماه 
پارسال با افت 30هزار ميليارد توماني به 
محدوده 140هزار ميليارد تومان رسيد. 
برخي شــواهد ميداني هم نشان مي دهد 
همانند كليت اقتصاد، در بورس نيز صنایع 
خدماتي بيشــترین اثر منفي را از شيوع 
كرونا دیده اند با این حال اثركرونا بر همه 
صنایع یكسان نبود و برخي شركت ها مانند 
شركت هاي توليد كننده مواد و محصوالت 
بهداشتي و شوینده از شيوع كرونا منتفع 

شدند. مصطفي صفاري، كارشناس بازار 
ســرمایه با بيان اینكه ویروس كرونا براي 
عده اي فرصت و براي گروهي تهدید بود 
مي گوید: ویروس كرونا براي شركت هایي 
كــه خدماتي هســتند و خرده فروشــي 
مي كنند تهدید بود، اما شــركت هایي كه 
عمده فعاليت آنان در فضاي مجازي بوده 
و صادرات محور بوده اند، كمتر تحت تأثير 

كرونا قرار گرفتند.

كاهش اثر اقتصادي كرونا
حاال با گذشت ماه ها از آغاز پاندمي كرونا 
و آثار زیانباري كه شيوع آن براي اقتصاد 
ایران داشت، نخستين نشانه هاي كاهش 
اثرات اقتصادي كرونا ظهور كرده و به نظر 
مي رسد به زودي آثار اقتصادي كرونا به طور 
كامل به پایان مي رسد. گزارش هاي بانك 
مركزي نيز مهر تأیيدي بــر این موضوع 
است. مطابق گزارش بانك مركزي تحقق 
رشد 7درصدي ارزش افزوده گروه خدمات 
در بهــار 1400و در شــرایطي كه ارزش 
افزوده این گروه در بهار سال 13۹۹متاثر 
از پيامدهاي شيوع بيماري كرونا با كاهش 
2.۵درصدي مواجه شــده بود، حاكي از 
بازیابي این بخــش از اقتصــاد از تبعات 
منفي شــيوع ویروس كروناست. بخش 
خدمات بيشــترین لطمات اقتصادي را از 
شــيوع كرونا دیده بود و بهبود 7درصدي 
عملكرد این بخش نشانه واضحي از پایان 
آثار اقتصادي شــيوع كروناست. صندوق 
بين المللي پول نيــز در تازه ترین گزارش 
خود، بــا اعالم اینكــه اقتصاد ایــران در 
ســال جاري تا 2.۵درصد رشــد خواهد 
كرد، پيش بيني كــرده زمينه هاي عبور 

اقتصاد ایران از بحران اقتصادي ناشــي از 
كرونا فراهم خواهد شد. تازه ترین آمارها 
از وضعيت درآمد زایي شركت هاي بورس 
نيز مهر تأیيد دیگري بر پایان آثار اقتصادي 
كروناست. در چنين شرایطي حتي انتظار 
مي رود با از بين رفتن آثار اقتصادي كرونا و 
بهبود عملكرد اقتصادي بخش هاي مختلف 
سرعت درآمد زایي شركت هاي بورس هم 
افزایش یابد و منجر به رشد شاخص هاي 

بورس شود.

انتظار رشد درآمد شركت هاي بورس
آمار ها نشــان مي دهد درآمد شركت هاي 
بورس در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد 
پارسال با رشــد قابل توجه 18۵درصدي 
مواجه شــده اســت. طبق این آمار جمع 
درآمد كل شركت هاي بورس در مرداد ماه 
پارســال رقمي معادل 140هزار ميليارد 
تومان بود كــه این رقم در پایــان مرداد 
امســال به مرز 400هزار ميليارد تومان 
رسيده است. در مرداد پارسال، به دليل آثار 
پاندمي كرونا، جمع درآمد شــركت هاي 
بورس، با 30هــزار ميليارد تومان كاهش 
مواجه شده بود اما رشد درآمد شركت هاي 
بورس در مرداد ماه امسال نشان مي دهد 
آثار پاندمي كرونا در حال كاهش اســت 
و این موضوع مي تواند بــه افزایش درآمد 
شركت هاي بورس به ویژه در گزارش هاي 

۹ماهه و 12ماهه سال جاري منجر شود.
پيمان حدادي، كارشناس بازار سرمایه در 
این باره مي گوید: با كنترل كرونا از طریق 
واكسيناسيون، ميزان عرضه محصوالت 
در بازار كاالها با افزایش همراه مي شــود. 
براي نمونــه، معادن و دیگــر كارخانه ها 
كه تحت تأثير گســتردگي شيوع ویروس 
كرونا مجبور به كاهــش فعاليت ها یا گاه 
تعطيلي كارخانه هاي خود شــده بودند با 
كاهش شيوع ویروس كرونا به مدار توليد 
بازمي گردنــد و قيمت ها پــس از مدتي 
به دليل افزایش عرضــه تحت كنترل قرار 
مي گيرند. او با بيان اینكه تكميل مراحل 
واكسيناسيون كمك كننده به فعاليت هاي 
خدماتي است و مي توان شاهد تأثير مثبت 
و منفي آن در صنایع و گروه هاي مختلف 
بود ادامه مي دهد: در برخي صنایع مانند 
نســاجي كه عامه مردم بيشتر با آن سر و 
كار دارند با شروع خریدهاي مكرر پوشاك، 
شاهد رونق این صنعت خواهيم بود.به گفته 
حدادي به نظر مي رسد از ابتداي مهر ماه با 
انتشار گزارش شهریور ماه شركت ها، شاهد 

افزایش توليد و فروش شركت ها باشيم.

بانك با دستور وزیر اقتصاد ظهر شنبه صورت هاي مالي بانك ملي ایران براي 
نخستين بار از طریق سامانه كدال منتشر شد. انتشار این صورت هاي 
مالي گام مهمي در شفاف ســازي  اطالعات اقتصادي دولت اســت كه 
دولت هاي قبل هيچ كدام به آن اهميتي نمي دادند و حتي در بسياري موارد اطالعات 

اقتصادي دولت را بي مورد پنهان مي كردند.
 مروري بر كارنامه عملكرد مالي بانك ملي نشان مي دهد اگرچه عملكرد مالي بانك 
ملي در سال مالي ۹۹نسبت به سال قبل بهبود پيدا كرده اما زیان بانك همچنان در 
حال افزایش است به طوري كه زیان انباشته بانك در طول یك سال با 10.4درصد رشد 
از 61هزارو 172ميليارد تومان به 67هزارو ۵24ميليارد تومان رسيده؛ یعني نزدیك به 
73درصد از كل سرمایه بانك ملي. اما چرا با وجود بهبود عملكرد مالي در سال ۹۹زیان 

انباشته بانك ملي مطابق ترازنامه همچنان در حال افزایش است؟
گزارش مالي بانك ملي نشان مي دهد این بانك در سال مالي گذشته بيش از 40هزار 
ميليارد تومان سود از محل پرداخت تسهيالت به دســت آورده و در مقابل 41هزارو 
400ميليارد تومان سود به سپرده هاي موجود در این بانك سود پرداخت كرده است به 
این معني كه درآمد حاصل از تسهيالت اعطایي و سپرده گذاري كمتر از سودي است 

كه به سپرده هاي بانك پرداخت مي شود.
بانك ملي همچنين سال گذشــته 1۵هزار ميليارد تومان درآمد از محل تسعير ارز 
و ســرمایه گذاري هاي متنوع در بخش هاي مختلف به دست آورده است، با این حال 
مروري بر هزینه هاي بانك نشان مي دهد اوال این بانك گران اداره مي شود، دوم اینكه 
هزینه مطالبات مشــكوك الوصول و مطالباتي كه بانك ملــي از دولت دارد ازجمله 
ریسك هاي اصلي این بانك براي افزایش سود هستند كه به چالش هاي بانك اضافه 

كرده اند.
صورت هاي مالي بانك ملي نشــان مي دهد این بانك پارسال 1۹هزار ميليارد تومان 
صرف هزینه هاي عمومي و اداري كرده كه رقم بسيار باالیي است و شاید بتوان گفت   
هزینه اي كه صرف پرداخت حقوق و هزینه هاي شــعب گسترده این بانك مي شود، 

باالترین رقم در بين تمام بنگاه هاي اقتصادي ایران است.
بخش زیادي از این هزینه ها ناشــي از خدمات متنوعي است كه بانك ملي به دولت 
مي دهد. در واقع اینها هزینه هایي است كه از سمت دولت براي ارائه خدمات مختلف به 
بانك ملي تحميل مي شود. اما این فقط یك بخش از كار است. اطالعات موجود نشان 
مي دهد بدهي هاي مستقيم دولت به بانك ملي هم سال به سال در حال افزایش است.   
دولت هر سال بيشتر از سال گذشته به منابع بانك ملي متكي مي شود. علت این است 
كه دولت خود سهامدار بانك ملي است و به این بانك به عنوان قلك نگاه مي كند. در 

واقع دولت منابع مردمي را صرف نياز هاي خود مي كند.
صورت هاي مالي بانك ملي نشان مي دهد حجم مطالبات بانك ملي از دولت فقط در 
سال ۹۹با 20درصد افزایش 11هزار ميليارد تومان افزایش یافته است. هم اكنون دولت 
6۵هزارو ۵00ميليارد تومان به بانك ملي به عناوین مختلف بدهكار است درحالي كه 

این بدهي ها سال قبل رقمي معادل  ۵4 هزارو 700ميليارد تومان بود.
 یكي دیگر از مشــكالت بانــك ملي هزینه هاي ســنگيني اســت كــه مطالبات 

مشكوك الوصول بر دوش این بانك گذاشته است.
هم اكنون جمع كل مطالبات مشــكوك الوصول این بانك رقمــي معادل 10هزارو 
۵00ميليارد تومان است. ساالنه 3هزارو 700ميليارد تومان هزینه از این محل به بانك 
ملي تحميل مي شود و به معناي آن است كه بخشي از افراد حاضر نيستند، وام هایي 
را كه دریافت كرده اند، بازپرداخت كنند. به احتمال فراوان بخش زیادي از این وام ها 
بازپرداخت نخواهند شد یا به سختي پرداخت مي شوند، زیرا بيش از یك سال و نيم از 

موعد نهایي پرداخت آنها گذشته است.

همشهري تازه ترین گزارش مالي بانك ملي را تحليل مي كند بانکداری گراناثر واكسيناسيون عمومي بر بورس سوپرماركت

يك شاخه نبات؛ ۷ هزار و ۶۰۰ تومان

قيمت هر كيلو نبات به 76 هزار تومان رســيد. به گزارش همشهري، 
با افزایش قيمت شكر، دیگر محصوالت توليدي بر پایه شكر هم رشد 
قيمت داشته اند و بر همين اساس قيمت نبات هم تا نزدیك 80هزار 
تومان رشد كرده اســت. البته قيمت این محصول در عمده فروشي ها 
پایين تر است و در ميادین ميوه و تره بار قيمت كمتري براي این محصول 
تعيين شده، اما اگر نبات را از ســوپرماركت ها و به صورت بهداشتي و 
جعبه اي و دربسته خریداري كنيد قيمت ها در همين حدود است. تنوع 
نبات در گذشته تنها براساس ســفيد یا زعفراني بودن تعيين مي شد 
كه بعدها براي آسان تر شدن استفاده انواع چوبدار آن هم به بازار آمد؛ 
حاال تنوع طعم هم بيشتر شــده و دامنه انتخاب این محصول را براي 
خریداران گسترده تر كرده  است. نبات هاي گياهي گران تر از نبات هاي 
ساده یا زعفراني هستند، اما هم براي ظرف پذیرایي شكيل ترند و هم 
طعم هاي تازه اي را به چاي شما اضافه مي كنند. یك بسته نبات زعفراني 
۵00 گرمي حدود 37 هزار تومان در ســوپرماركت ها قيمت خورده 
و براي بســته هاي 10 عددي نبات چوبدار هــم قيمت تقریبا همين 
اســت. هم اكنون قيمت هر عدد نبات چوبي با 1۵گرم وزن 3هزار تا 
3.300تومان است، اما با توجه به قيمت 76 هزار توماني یك كيلوگرم 
نبات زعفراني اگر وزن هر شاخه نبات فله بدون چوب را 100گرم درنظر 
بگيریم قيمت هر شاخه نبات 7.600تومان در مي آید. با احتساب قيمت 
120هزار توماني هر بسته نيم كيلویي چاي، قيمت یك ليوان چاي نبات 

زعفراني خانگي در حال گذر از 10هزار تومان است.

  قيمت فروش بعضي انواع نبات 
در سوپرماركت هاي تهران 

قيمت  مشخصاتبرند
)تومان(

34.4۰۰زعفراني- ۱۰ عدديسحرخيز
42.۰۰۰سفيد- ۷۰۰ گرميشيگوار

33.۵۰۰زعفراني- ۵۰۰ گرميبرتر
33.9۰۰زعفراني- 4۵۰ گرميشاهسوند

3۷.۰۰۰زعفراني- ۵۰۰ گرميالماس
3۷.9۰۰زعفراني- ۵۰۰ گرميگلستان

زعفراني- سلفوني)بدون گليران
3۵.۰۰۰جعبه(- ۵۰۰ گرمي

گياهي كريستالي چندرنگ- سبزدانه
2۰۵9.9۰۰ عددي

زعفراني كريستالي- ۱۶ سبزدانه
49.9۰۰عددي

3۰.8۰۰زعفراني- ۱۶ عدديبرتر

زعفراني پوشال دار- 2۰ سحرخيز
۶۷.۰۰۰عددي

24.۰۰۰سفيد شاخه اي- 4۰۰ گرميپايتخت

 با كاهش آثار اقتصادي كرونا، در پي تزریق واكسن به بخش بزرگي از جامعه هدف، انتظار مي رود 
درآمد شركت هاي بورس نيز در نيمه دوم سال با رشد بيشتري مواجه شود

كاهش توليد مرغ و رشد نسبي تقاضاي این  گزارش
محصول در آستانه فصول سرد سال، زمينه 
افزایش قيمت تخم مرغ را فراهم كرده است. 
بررسي قيمت خرده فروشي هر شانه 30عددي تخم مرغ 
در سطح شهر تهران، حاكي از فروش این محصول به نرخ 
۵0تا 60هزار تومان، بنابر كيفيت و اندازه این محصول به 

مشتریان است.
 با ناصر نبي پــور، رئيس اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران، در مورد وضعيت كنوني بازار و چشم انداز توليد و 

عرضه تخم مرغ گفت وگو كرده ایم.

علت اصلي افزايش قيمت خرده فروشــي 
تخم مرغ در چند هفته اخير چيست؟

واقعيت آن است كه قيمت تخم مرغ براي مرغداران نسبت 
به چند  ماه گذشته، افزایش چنداني نداشته است؛ زیرا قرار 
بوده دولت نرخ مصوب جدید تخم مرغ را اعالم كند، اما از 
انجام این كار خودداري كرده اســت. اكنون قيمت تمام 
 شــده هركيلوگرم تخم مرغ در مرغداري ها براي مرغدار 
17هزار تومان است و دولت نيز با همين نرخ تخم مرغ را 
خریداري مي كند، اما نرخ مصوب تخم مرغ 14هزار تومان 
تعيين شده اســت؛ در واقع دولت به طور چراغ خاموش، 
تخم مرغ را گران كرده است. با این شرایط قيمت مصوب 
تخم مرغ به زودي اصالح خواهد شد. مسئوالن قول داده اند 

كه هرچه سریع تر این كار انجام شود.
اما اكنون نرخ خرده فروشــي هر شــانه 
3۰عددي تخم مرغ از5۰هزار تومان فراتر رفته است، 

علت اين امر چيست؟
به  دليل كاهش توليد، عرضه تخم مرغ در بازار كاهش یافته 
و این امر زمينه افزایش قيمت خرده فروشــي تخم مرغ 
را فراهم كرده، درحالي كه مســئوالن تنظيم بازار، مالك 
تعيين قيمت خرده فروشــي تخم مرغ را ميادین ميوه و 
تره بار و نه خرده فروشــي هاي سطح شهر قرار مي دهند 
و حتي زماني كه به دليل رشــد عرضه، دولت تخم مرغ را 
به جاي نرخ مصوب 14هزار توماني به قيمت هركيلوگرم 
۹هزار تومان خریداري كرد نيز هيچ گاه هر شانه 30عددي 
این محصول در سطح بازار به قيمت 3۵تا 36هزار تومان 
عرضه نشد. مسئوالن تنظيم بازار، از خرید تخم مرغ به نرخ 

مصوب 14هزار توماني براي ذخيره سازي  خودداري كردند 
و به دليل قيمت تمام شــده بيش از 16هزار تومان، زیان 
مرغداران موجب كاهش جوجه ریزي، كشــتار مرغ هاي 
تخم گذار و در نهایت كاهش توليد و عرضه این محصول 
شد. با این شرایط بود كه 14 ميليون قطعه مرغ تخم گذار 
در بهار امسال به دليل ضرر و زیان مرغداران از چرخه توليد 
حذف شد و اكنون به دليل كمبود عرضه، ناچار به واردات 
تخم مرغ از ســایر كشــورها براي تامين نياز بازار داخلي 
هســتيم. افزایش اخير قيمت تخم مرغ اتفاقي نبوده كه 

ظرف چند روز شكل گيرد.
چــرا قيمت مصــوب تخم مــرغ اصالح 

نمي شود؟
با وجود ارائه مستندات هزینه تمام شده توليد تخم مرغ به 
ستاد تنظيم بازار، از 4 ماه پيش و پذیرش قيمت تمام شده 
حداقل 17هزار توماني هر كيلوگــرم از این محصول در 
مرغداري توسط مسئوالن، به نظر مي رسد سياستگذاران 
جرأت اعالم نرخ مصوب واقعي تخم مرغ را ندارند. قيمت 
تمام  شــده هر كيلوگــرم تخم مرغ براي مرغــداران در 
مرغداري 18هزار و 88۹تومان است كه حتي با پذیرش 
این نرخ مصوب نيز قيمت خرده فروشي هر شانه تخم مرغ 
در بازار حداكثر 42تا 43هزار تومان است، اما اعالم نكردن 
نرخ مصوب واقعي تخم مرغ و ضعف نظارت بر بازار موجب 

عرضه چند نرخي و سوءاســتفاده برخي فروشندگان از 
شــرایط كنوني بازار تخم مرغ و افزایش قيمت هر شــانه 
30عددي این محصول به بيش از ۵0هزار تومان شــده 

است.
ميزان نياز بــازار و عرضه كنوني تخم مرغ 

چقدر است؟ آيا بازار با كمبود مواجه است؟
مرغداران، مــرغ چنداني براي توليد تخم مــرغ ندارند و 
اغلب این مرغ ها به كشتارگاه رفته و اغلب مرغداري هاي 
تخم گذار با 60درصد ظرفيت فعاليت مي كنند. نياز روزانه 
بازار به تخم مرغ 3600تا 3700تُن است كه با این روند، 
ماهانه با كمبود ۵هزار تن تخم مرغ مواجه هستيم. با توجه 
به این كمبود اســت كه اكنون مجوز واردات 10هزار تن 
تخم مرغ خوراكي براي تنظيم بازار صادر شده و با واردات 
این محصول از برخي كشورهاي همسایه، مانند تركيه در 
كنار عرضه تخم مرغ توليد داخل در مراكز عرضه مستقيم 
مانند ميادین ميوه و تره بار شــهرداري و فروشگاه هاي 
زنجيره اي، شاهدكاهش و تثبيت قيمت هر شانه تخم مرغ 

در محدوده 4۵هزار تومان خواهيم بود.
سهم كمبود و گراني نهاده ها از كاهش توليد 

تخم مرغ چقدر بوده است؟
فعال مرغداران مشكل چنداني براي تامين نهاده هاي توليد، 
به نرخ مصوب، در سامانه بازارگاه ندارند، اگرچه هنوز هم 
فاصله زمــان خرید تا تحویل نهاده ها بــه مرغداران زیاد 
اســت و در برخي موارد آنها ناگزیر به خرید نهاده از بازار 
آزاد مي شوند. اما قيمت جوجه یك روزه به بيش از 2برابر 
نرخ مصوب افزایش یافته است. به نحوي كه قيمت مصوب 
جوجه یك روزه مرغ تخم گذار در شرایطي 8هزار تومان 
تعيين شده است كه مرغداران این جوجه را به نرخ 1۵تا 

16هزار تومان مي خرند.
با توجه به افزايش تقاضــاي تخم مرغ در 

فصول سرد سال، چشم انداز بازار چگونه خواهد بود؟
به دليل كاهش ميزان توليد و شرایط حاكم بر بازار، احتماال 
تا بهمن ماه امسال براي تامين نياز بازار تخم مرغ با مشكل 
مواجه خواهيم بود. در واقع رشد هزینه تمام شده توليد و 
تعلل مسئوالن در رسيدگي به مشكالت توليدكنندگان 
و اصالح نرخ مصوب تخم مرغ، موجب شــده تخم مرغ با 

قيمت هاي باال، به دست مصرف كنندگان برسد.

در گفت وگوي همشهري با رئيس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اعالم شد
حداكثر قيمت خرده فروشي هر شانه تخم مرغ 43هزارتومان

كاهش توليد، علت اصلي افزایش اخير قيمت تخم مرغ است

قيمت گوشــت بوقلمون در ميادین ميوه و تره بار  بازار
كاهش یافت. به گزارش همشهري، قيمت گوشت 
بوقلمون بعد از جهش 32 درصدي در ابتداي سال، 
از اواخر اردیبهشت روند كاهشي به خود گرفت و در آخرین تغيير 
قيمت، ۹ درصد ارزان تر شد. نرخنامه جدید سازمان ميادین ميوه 
و تره بار شهرداري تهران نشان مي دهد بعد از كاهش 8درصدي در 
مرداد ماه، قيمت قطعات مختلف گوشت بوقلمون عرضه شده در 
ميادین ميوه و تره بــار باز هم كاهش یافتــه و گرچه هنوز از نرخ 
ابتداي فروردین باالتر است اما در مجموع 18 درصد نسبت به اوج 
قيمت خود در اردیبهشت ارزان تر شده است. هر كيلوگرم ران با 
پوست بوقلمون هم اكنون با قيمت ۵6.700 تومان در ميادین به 
فروش مي رســد در مردادماه قيمت این محصول 62.600 تومان 
بود. هر كيلو الشــه بوقلمون نيز كه اردیبهشت ماه در آستانه ۵0 
هزار تومان بود حاال با قيمت 41100 تومان به فروش مي رســد. 
هم اكنون گران ترین محصول بوقلمون در ميادین مغز ران بدون 
پوست و استخوان است كه هر كيلوگرم آن 80.100 تومان قيمت 
خورده است. بوقلمون از معدود محصوالتي است كه برخالف سایر 
اقالم در ماه هاي اخير قيمت آن در ميادین روند كاهشــي داشته 
است. با افزایش شدید قيمت گوشت گوسفندي و گوساله، برخي 
از خانوارها گوشــت بوقلمون را به عنوان جایگزیني براي گوشت 
قرمز اســتفاده مي كنند، اما افزایش قيمــت آن در بهار تهيه این 
محصول را هم با مشــكل مواجــه كرده بود. رونــد تغيير قيمت 
محصوالت مختلف بوقلمون در ميادین ميــوه وتره بار در جدول 

پيوست این مطلب قابل مشاهده است.

 قيمت بوقلمون قطعه بندي شده در ميادين 
ميوه وتره بار تهران)قيمت هر كيلوگرم به تومان(

جديدارديبهشتاسفند99نام و مشخصات 
 ران با پوست 

۵۰.8۰۰۶۷.2۰۰۵۶.۷۰۰و استخوان

۵4.۵۰۰۷2.۶۰۰۶۱.2۰۰ساق با پوست
سينه  بدون بال و 
4۶.4۰۰۶۱.3۰۰۵۱.8۰۰گردن- با پوست

مغز ران 
 بي پوست 
و استخوان

۷۱.۶۰۰9۵.۱۰۰8۰.۱۰۰

 سينه بدون 
 بال و گردن

 بدون پوست
۵8.8۰۰۷8.۰۰۰۶۵.۷۰۰

۷۰.2۰۰93.2۰۰۷4.4۰۰فيله بسته بندي
بال بدون نوك 

۱۶.۵۰۰2۱.۱۰۰۱8.2۰۰بال

 ران با پوست 
 و استخوان 

با استخوان كمر
4۶.۶۰۰۵8.9۰۰49.۷۰۰

ران بدون پوست با 
استخوان - بدون 

استخوان كمر
۵۶.3۰۰۷4.۵۰۰۶2.9۰۰

 شقه الشه 
3۵.۵۰۰48.۰۰۰4۰.۰۰۰باالي ۱۵كيلوگرم

 شقه الشه 
3۶.۵۰۰49.۰۰۰4۱.۱۰۰زير ۱۵كيلوگرم

 سينه با 
49.۱۰۰4۱.۵۰۰-3۶.۰۰۰بال و گردن

 گردن 
2۷.۵۰۰23.۵۰۰-۱8.۵۰۰بدون پوست

گوشت بوقلمون ارزان شد
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كاهشمنابعآبوافزايشمصرفدرخراسانرضوي
خراسان رضوي امســال با كاهش شدید بارندگي نسبت 
به سال هاي گذشته عالوه بر مشــكالتي كه پيش تر در 
حوزه تامين آب روستاها داشت، با مشكل بزرگ تامين آب آشاميدني در شهرها و حتي در 
كالنشهر مشهد به عنوان مركز استان نيز مواجه شد. براساس اعالم اداره كل هواشناسي 

این استان، كاهش بارندگي بيشتر در 2شهرستان كالت و مشهد محسوس بوده است.

كاهش60درصديبارندگي
مدیركل هواشناسي خراسان رضوي مي گوید: از ابتداي سال آبي تاكنون در خراسان رضوي 
11۹ميلي متر باران باریده اســت كه ميانگين بارندگي در این استان در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال ۶0درصد و در مقایسه با دوره آماري 41درصد كاهش را نشان مي دهد.
محسن عراقي زاده ادامه مي دهد: جز بردسكن و ریوش در دیگر ایستگاه هاي استان كاهش 
بارندگي بيش از ۵0درصد برآورد شده است. ميانگين بارندگي در مشهد هم از ابتداي سال 

زراعي جاري در مقایسه با مدت مشابه سال زراعي گذشته ۶۷درصد كاهش داشته است.
او با بيان اینكه در این مدت ۹۵ميلي متر باران در مشهد باریده كه در مقایسه با دوره آماري 
بلندمدت ۶2درصد كاهش داشته است، می گوید: در این مدت بيشترین كاهش بارندگي 
در مقایسه با دوره آماري در ایستگاه كالت با ۶4درصد و مشهد با ۶2درصد كاهش گزارش 

شده است.

گاليهشهروندان
یكي از اهالي كالت مي گوید: امسال نه فقط قطعي هاي مكرر آب را تجربه كردیم، بلكه حتي 
در زمان وصل بودن آب فشار به حدي پایين بود كه عمال با قطع فرقي نداشت. موسي الرضا 
مهدوي مي افزاید: با وجود این همه كمبود هنوز هم شــاهد هستيم مردم حتي خيابان و 
پياده روي جلوي خانه شان را با آب لوله كشي مي شویند. چندبار به اداره آب گزارش داده ایم 
اما اهميتي نمي دهند. زهرا توكلي، یكي از اهالي این شهر نيز مي گوید: من نوزاد كوچك 
دارم. تمام تابستان تقریبا آب نداشتيم. مجبور شدیم 10ميليون تومان وام بگيریم و براي 
خانه منبع و پمپ بگذاریم تا حداقل آب مورد نياز فرزندم را تامين كنيم، اما به دليل قطعي  
زیاد و كاهش شدید فشار آب، تقریبا منبع هميشه خالي بود و مجبور شدم تابستان را در 

منزل پدرم در مشهد و دور از همسرم بگذرانم. البته مشهد هم قطعي آب دارد.

افزايشجمعيتفاقدآبآشاميدني
وضعيت كمبود آب آشاميدني این استان به گونه اي اســت كه براساس اعالم شركت آب 
و فاضالب در حال حاضر از 2۵۶0روستاي خراســان رضوي 2۵4روستا با تانكر آبرساني 
مي شوند كه ۷۷روستا از این تعداد زیرپوشش شــركت آب و فاضالب قرار ندارند اما ارائه 
خدمت به آنها انجام مي شود. همچنين سال گذشته فقط براي ۵درصد جمعيت روستایي 
ساكن در 2۵4روستاي استان آبرساني سيار انجام مي شد اما جمعيت فاقد آب آشاميدني 
بهداشــتي با 4درصد افزایش نسبت به ســال قبل به 130هزار نفر رســيده  است كه در 
3۵0روستاي خراسان رضوي ساكن هستند. از آنجا كه قطع برق در روند آبرساني اختالل 
ایجاد مي كند 28دستگاه مولد برق اضطراري براي تأمين انرژي چاه هاي آب آشاميدني 
روستاهاي این استان ارسال شده اســت تا برق این گونه چاه ها تأمين شود. 22۷1روستا 
با جمعيت یك ميليون و 300هزارنفر در قالب ۵00هزارمشــترك روستایي زیر پوشش 
شركت آب و فاضالب خراسان رضوي قرار دارند كه با یكپارچه سازي خدمات شركت هاي 
آب و فاضالب شهري و روستایي از سال  گذشته شرایط آبي ۹00روستا بهبود یافته  است.  
همچنين در سال گذشته ۷4روستاي اســتان نيز در قالب پویش »الف- ب« وزارت نيرو 
آبرساني شدند. مسئوالن استان اعالم كرده اند به دنبال جذب اعتبار »ماده۵۶« قانون بودجه 
براي بهبود شرایط آبرساني در روستاهاي استان و براساس برنامه ریزي هاي انجام شده در 

سال 1401هيچ روستاي خراسان رضوي كمبود آب  نخواهد داشت.

آبرسانيسياربه258روستا
مدیرعامل شــركت آب و فاضالب مي گوید: متأســفانه با وجود مشــكل در تامين آب و 
تبليغات زیادي كه نسبت به قناعت در مصرف مي شود، افزایش 1۵درصدي مصرف آب در 
روستاهاي خراسان رضوي را شاهد هستيم. ازجمله علل این افزایش شيوع بيماري همه گير 
كرونا و استفاده از آب آشــاميدني براي آبياري باغ و باغچه داخل منازل و دام است. سيد 
ابراهيم علوي با اشاره به ســكونت یك ميليون و ۷18هزار نفر جمعيت در 2۶00روستاي 
خراسان رضوي توضيح مي دهد: ۶۵درصد روستاهاي استان از سطح یك آب آشاميدني و 
2۹درصد از سطح2 آب آشاميدني بهره مند هستند. همچنين ۶درصد روستاهاي خراسان 
رضوي فاقد آب آشاميدني هستند و 2۵8روستاي استان با 31هزار و ۵00خانوار از طریق 
تانكر سيار آبرساني مي شوند. هم اكنون شاخص برخورداري روستاهاي این استان از آب 
آشاميدني ۷۶.33 درصد است و آب آشاميدني روستاها از طریق 1300چاه، قنات، چشمه 

و منابع سطحي به ظرفيت 4400ليتر برثانيه تامين مي شود.

گزارش 2

ستارهحجتي
خبرنگار

بهای جان ما ناچیز است
 كار در عمق  400متری زمين برای استخراج زغال سنگ برای كارگران عایدی جز قراردادهای پاره وقت، نبود بيمه، 

مزد كم و خطر از دست دادن جان نداشته است

تعدادی از كارگران معادن و فعاالن تشكل های كارگری از مشكالتشان به همشهری می گویند
معادنحادثهخيز

بيشاز93هــزارنفردرمعادنكشــور
مشغولبهكارهستندوهرسالبهاينآمار
افزودهميشود.دردهه90بيشاز3هزار
حادثهدرمعادنكشوررخدادكهموجب
آسيبديدگيحدود13هزاركارگروكشته
شدنبيشاز430معدنچيشد.اينآمار
راروزنامههمشــهريدرنيمههايسال
گذشتهمنتشرواعالمكردكهبيشترين
حوادثمعدنيمربــوطبهمعادنكوچك
است.بيشــترينحوادثمعدنيايراندر
معادنزغالسنگرخداده؛انفجارزمستان
يورتگلستاندرسال96،بابنيروزكرمان
درسال88،يالشماليطبسيزددرسال
91وهميناواخرمعدنطزرهدرسمنانفقط
بخشيازحوادثتلخمعدنياستكهمنجر

بهفوتكارگرانشد.
طبقگزارشمركــزپژوهشهايمجلس
شوراياسالميدرسال99آماردقيقياز
حوادثرخدادهدرمعادنمنتشــرنشده
اســت.مروراخبارامانشانميدهدحتي

حوادثرسانهايشدههمكمنيستند.
دركرمانكهآنرابهشــتمعادنايران
ميخوانند،بيــشاز800معــدنثبت
شــدهوجودداردكهازميانآنهامعادن
زغالســنگكهدرمناطقهجدكراور،
زرندوكوهبنانواقعشدهاند،پرخطرترين
معادنهســتند.دربرخيازاينمعادن،
كارگــران100مترزيرزميــنودرارتفاع
20مترياينعمقودردلتاريكيمشغول
هستند.سالگذشتهدرهجدكباريزش
معدن4كارگرفوتكردندويكنفرمصدوم
شــد.اواخرســالباتكرارايناتفاقدر
كوهبنانيككارگردرمعدن»هشتوني«

فوتكرد.
اصفهان854معدنداردوازنظرتعداددر
رتبهنخستكشورقرارگرفتكهدرسال
4،99حادثهدرمعادنآنگزارشو2مورد

منجربهفوتشد.
يزدهمدوميناســتانمعدنخيزايران
شناختهشــده،اماباوجوداين،حوادث
معدنيآنبســيارمحــدودوپايينتراز
ميانگينكشورياست.بااينحال،سال
گذشــته5كارگردرمجموعدرواحدهاي
فوالديومعدنياســتانجانخودرااز

دستدادهاند.
درخراسانجنوبيهمكهچهارميناستان
معدنيكشورمحسوبميشود،در2معدن
»آرك«و»بامگزيك«4حادثهرخدادكه
2حادثهمنجربهفــوتو2حادثهمنجربه
مصدوميتشد.درخراسانرضوينيزدر
آماريمشابه،4حادثهدرمعادنرخدادكه
منجربهفوت6نفرازكارگرانمعادنشد.

معدنســنگســربورويآلبالغدر
ساريگلخراسانشــماليهماز2سال
پيــشتاكنونباحضورچنــدقاچاقچي
موادمعدنيبارهاشاهدحوادثگوناگون
منجربهفوتوجرحبرداشــتكنندگان
غيرمجازبودهاست.حوادثريزشسنگ
وآواردرمعدنآلبالغتاكنونجان7نفر
ازبرداشتكنندگانغيرمجازراگرفتهو
موجبمصدوميتتعــدادزياديازمردم

بوميوغيربوميشدهاست.
13تيرسالگذشتهدركرمانشاههم7نفر
ازمعدنكاراندريكــيازمعادنبيتومين
گيالنغربدچارگازگرفتگيشدندكهيكي
ازمصدومانجانباختو6مصدومديگر

بستريشدند.
مردادسالگذشتهدرمعدنشهيدنيلچيان
چهارمحالوبختيارينيزشاهديكحادثه
بوديم؛باسقوطيكتكهسنگبزرگبهسر
يكيازكارگران،كارگرحادثهديدهبراثر

خونريزيمغزيدرمحلفوتكرد.
درمازندرانطيسال4،99حادثهمعدني
رخدادكه4مصدومداشت.دراستانقمهم
بهمن99باريزشآواردرعمق290متري
معدنمنگنزشاهدفوتيكيازكارگران
درحالجابهجاكردنسنگهايمعدنيبا
لودرمخصوصبوديم.اسفند93هم2كارگر
اينمعدنفوتكردهبودندو2كارگرديگر

بهشدتمجروحشدند.
شــاخصترينحادثهســالگذشتهدر
اســتانمركزيبا605معدندارايپروانه
بهرهبــرداريدرروســتايدولتآباد
شهرستانشازنداتفاقافتادكهيكفوتي
ويكمجروحبرجايگذاشت.براثرسقوط
نوارنقالهدستگاهسنگشكندراينمعدن
يككارگر32سالهدرهنگامكاردردمفوت
كردويككارگر40ســالهديگربهشدت

مجروحوبهبيمارستانمنتقلشد.
ازمهمتريــنحوادثســالگذشــته
درگلســتانهــمميتوانبــهحادثه
معــدنزغالســنگزمســتانيورت
آزادشهراشــارهكردكهطيآن6كارگر
بهدليــلدپــويزغالســنگدچار
گازگرفتگيشــدند.همچنيندرحادثه
ديگريكــه16ارديبهشــتامســال
رخداد،مينيبــوسكارگــرانمعــدن
زغالسنگتختمينودشــتدرشرق
اســتانواژگونو16نفرسرنشــينآن

مصدومشدند.
سيستانوبلوچســتاندرجنوبشرقي
ايرانهــمرويكمربندفلــزيومعدني
جهانقرارگرفتهومرگيككارگرمعدن
وتصادفاتوبوسحامــلكارگرانمعدن
چهلكورهزاهــداندرمحورزاهدان-بم
كه8مصدومبههمراهداشتازمهمترين
حوادثمعدنيايناستانطيسالگذشته

است.
امادردناكترينحادثهمعدنيراشــايد
بتــوانمربوطبهســمناندانســتكه
11ارديبهشتامسالودرروزجهانيكارگر
رخدادوبراثرريزشسقفكارگاه،منجربه
مرگ2كارگرمعدنبزرگزغالسنگطزره
در50كيلومتريدامغانشد.آبانپارسال
نيزيككارگردريكيازمعادنسمنانبراثر
سقوطسنگجانخودراازدستدادهبود.
تكراراينحوادثموجبشدهاستامسال
40ميلياردتومانازبودجهعموميكشوربه

ايمنيمعادنزغالسنگاختصاصيابد.

طبقاعالممركزآمارواطالعاتراهبرديوزارت
تعاون،كارورفاهاجتماعي4916معدندركشورگزارش

فعالاستكه99هزارو734نفردرآنهافعاليت
ميكنند.باوجودارزشافزودهايكهاينكارگرانبرايمعادن
خصوصيودولتيكشورفراهمميكنند،بسياريازآنانهنوزبا
چالشدستمزد،بيمهومسائلحقوقيمانندآندستبهگريبانند
ومشكالتمعيشتيبســياريراازســرميگذرانند.شايد
ضرباالجل20روزهسيدابراهيمرئيسی،رئيسجمهوریبه
پيمانكارانومالكانمعادنزغالســنگطبــسبرایرفع
مشكالتقراردادهایپيمانكاریوبهبودحقوقكارگرانموجب
اميدواریهمهكارگرانمعادنزيرزمينیبرایرســيدنبه
حقوقشانباشد.هرچندتارسيدنبهايننقطهراهدرازيبراي
پيمودنوجوددارد.بهگزارشگروهايرانشــهر،بيشــترين
مشكالتكارگرانمعدنمربوطبهمعادنزغالسنگاست؛زيرا
اينمعادنزيرزمينيهستندوكارگراندرعمق400متريزمين
بااكسيژنكموانفجارهايمتعددفعاليتميكنند؛فعاليتيكه
آساننيســتوحوادثپيدرپيدراينمعادنميتوانداين
موضوعراتأييدكند.درايران10معدنبزرگزغالســنگو
حدود100معدنكوچكمشــغولاســتخراجاينمحصول

ارزشمندبودهو17هزارنفردرآنهامشغولبهكارهستند.

مشكالتبيپايانمعدنكاران

رئيس شــوراي كارگران معدن اصلي پابداناي كرمان به همشــهري 
مي گوید: مشــكالت معدنــكاران تمامي نــدارد و بــه همين دليل 
مطالبات بســياري براي مطرح كردن وجود دارد. سال هاست یكي از 
درخواســت هاي مهم ما این اســت كه كار در معدن ضریب2مشاغل 
سخت و زیان آور محسوب شود تا كارگران بتوانند با 1۵سال سابقه كار 
بازنشسته شوند. معدنكاري از مشاغل ضریب2هم سخت تر است و پس 
از چند سال كارگر عالوه بر  بيماري، توان كار كردن هم نخواهد داشت. 
اگر ضریب2را براي معدنكاري قانوني كنند به جز بازنشستگي دستمزد 
كارگران هم نسبت به دیگر مشاغل پایين نخواهد بود و افزایش مي یابد. 
یداهلل زماني ادامه مي دهد: هميشه ابزار و ادوات فایده ندارد و گاهي در 
عمق زمين كارگران مجبورند با دست زغال استخراج كنند. با هر انفجار 
هم آالینده هاي بسياري وارد هواي معدن مي شود كه عوارض قلبي و 
ریوي بسياري دارد و در گذر زمان موجب بروز بيماري هاي بسياري در 

كارگران مي شود.

دستمزدهاياندك

با وجود تورم فزاینده، دســتمزدي كه به كارگران معدن داده مي شود، 
جوابگوي زندگي نيست؛ دستمزدي كه براي همه كارگران هم یكسان 
نيست و وقتي به شكل مستمري پرداخت شود، آن قدر كم است كه هيچ 

دردي را درمان نخواهد كرد.
رئيس شــوراي كارگران معدن اصلي پابداناي كرمان مي گوید: فوالد 
كاالیي گران قيمت است كه براي توليد آن به كك نياز است؛ ككي كه 
كارگران معدن ماده اوليه اش را استخراج مي كنند، اما كمترین دستمزد 
به معدنكاران زغال سنگ داده مي شود. یك معدنكار 4ميليون و100هزار 
تا ۹ميليون تومــان البته در بخش دولتي با حداكثــر مزایا و اضافه كار 
دریافت مي كند. وي با بيان اینكه این تفاوت در حقوق ها واقعا عادالنه 
نيست، مي گوید: همين مبالغي كه با این تورم به جایي نمي رسد هنگام 
پرداخت مستمري بسيار كمتر خواهد شد. اگر معدنكار 2روز مانده به 
پایــان دوران خدمتش فوت كند پایين تریــن و حداقلي ترین مبلغ به 
خانواده اش پرداخت مي شود. گاهي یك ميليون و800 تا 2ميليون تومان 
به خانواده اي با فرزندان جوان داده مي شود؛ فرزنداني كه به سن ازدواج 
و تحصيل رسيده اند و این مستمري به هيچ جاي زندگي شان نمي  رسد.

بيمهناكارآمدمعدنكاري

زماني درباره وضعيت نامناســب بيمه هاي كارگران معدن هم توضيح 
مي دهــد: در معادني كه به بخــش خصوصي تعلــق دارد گاهي براي 
كارگران 2فيش حقوق صادر مي شود؛ یكي از این فيش ها با عدد و رقم 
متفاوت به بيمه داده مي شود. با این فرار بيمه اي كارفرما بيمه كمتري 
براي كارگر رد مي شود و پس از مدتي كارگر متوجه مي شود كه تعداد 
سال هاي بيمه اش از تعداد سال هایي كه كار كرده كمتر است. وي با بيان 
اینكه پس از 22سال كار در معدن فقط 18سال بيمه دارد، مي افزاید: 
گاه هر  ماه 10روز بيمه كمتر براي كارگر پرداخت مي شــود تا مجبور 
نباشند به موقع او را بازنشست كنند. رئيس شــوراي كارگران معدن 
اصلي پابداناي كرمان درباره نبود ایمنــي در كار هم مي گوید: كارگر 
معدن به ویژه در بخش پيماني مجبور است هر كاري را كه به او محول 
شــده انجام دهد؛ حتي اگر در محيط یا ادوات كار نقص ایمني وجود 
داشته باشــد. تجهيزات ایمني هم وارداتي هستند و با وجود تحریم ها 
كارفرما باید هزینه  زیادي براي تهيه آنها متقبل شود و بسياري زیر بار 

این هزینه ها نمي روند.

قوانينكاراجراشود

زماني با بيان اینكه براي پيمانكار نه كارگر مهم است، نه محيط زیست 
و نه آینده منطقه مي گوید: الیه هاي زغال گاهي بيشتر از یك كيلومتر 

به زیر زمين مي رود. بعضي پيمانكاران براي یك سود مقطعي تا عمق 
20متر را با بيل مكانيكي و لودر استخراج مي كنند و باقي زغالي كه در 
دل خاك است را خراب كرده و بي استفاده رها مي كنند. نمي خواهند 
براي كارگر و ایمني هزینه كنند؛ درحالي كه معدن یك كار مســتمر 
است و براساس ماده۷قانون كار باید امكان كار مستمر براي كارگر هم 
وجود داشته باشــد و یك معدنكار جوان مطمئن باشد تا بازنشستگي 
مي تواند در این شغل بماند. متأسفانه دست كارفرما را در بستن قرارداد 
باز گذاشته اند، اگر بخواهد قرارداد طوالني مدت مي بندد و اگر نخواهد 
نه. وي با بيان اینكه به عنوان كارگري كه در معدن دچار حادثه شــده 
است توقع دارد قوانين كار اجرا شود، مي افزاید: درخواست ما این است 
كه كارگري كه حادثه مي بيند با همان حقوق قبلي به یك كار ساده تر 

مشغول شود و او را كنار نگذارند.

كارگركمتر؛كاربيشتر

كم كردن تعداد كارگران براي افزایش درآمد بهره برداران معدن هم از 
مشكالتي اســت كه كارگران معدن با آن مواجهند. یكي از معدنكاران 
مازندراني فعال در معدن زغال ســنگ به همشهري مي گوید: عالوه بر 
همه مشكالتي كه بارها بيان شده، امروز یكي از مشكالت جدي ما فشار 
زیاد شركت ها و بهره برداران معادن بر كارگر براي انجام بيشترین كار با 
كمترین نيروست؛ یعني نيروي كار كم و حجم كار زیاد. مي خواهند با 
كمترین نيرو بيشترین استفاده را ببرند؛ مثال كاري كه زماني در معادن 
این منطقه توسط 3نفر انجام مي شــد، االن باید یك نفره انجام شود تا 
هزینه هاي بهره بردار در پرداخت حقوق، بيمه، ماليات، غذا و سرویس 

كاهش یابد. این روند، فشار بر ما كارگران را چندبرابر كرده است.
وي كه نخواست نامش فاش شود، مي افزاید: ميزان توجه به سالمت و 
ایمني كارگران معدن در مدیریت معادن بسيار پایين است. اینكه همان 
یك ليوان شير كه قبال به كارگر داده مي شد را نمي دهند به كنار، حتي 
براي تجهيزات ایمني در مضيقه هستيم. اگر چراغ یك كارگر خراب شد 
باید خودش تعمير كند. اجراي مقــررات ایمني در معادن هم چندان 
مطلوب نيست؛ مثال گازسنجي به صورت مســتمر و طبق قواعد انجام 
نمي شــود. با همه این احوال پایين ترین حقوق ممكن طبق قانون كار 
را دریافت مي كنيم. بيمه تكميلي هم بــراي ما درنظر نمي گيرند تا در 

هزینه هاي درمان كمك حالمان شود.

حقوقماپولجانماناست

عباس. س، یكي از كارگران معدن زغال ســنگ در گلســتان است. او 
درباره شرایط و بيمه اش مي گوید: بيمه داریم و حقوق دریافت مي كنيم. 
هميشه حداقل حقوقمان با تأخير به دســتمان مي رسد، این تأخيرها 
قبال زیاد بود، اما حاال حداقل یك یا 2ماه تأخير اتفاق مي افتد. او با بيان 
اینكه حقوقي كه به كارگران معادن زغال ســنگ پرداخت مي شــود، 
پول جانشان است، ادامه مي دهد: كارگران هميشه در خطر هستند و 
ماسك ها جوابگوي جلوگيري از ورود غبار زغال به ریه نيست. حاال ما 
مي گویيم به هر حال شغلمان است، اما واقعا حقوقي كه مي گيریم كفاف 
زندگي را نمي دهد. همه باید ساعت ها اضافه كار بایستند. شما در معدن 
كار نكرده اید و نمي دانيد چه شرایطي است. اصال منصفانه نيست كه همه 
اقشار كارگري حقوق یكساني كه اداره كار مي گوید را دریافت كنند. از 
طرفي قراردادها همه كوتاه مدت است. ممكن است امروز سركار باشيم 
و فردا نباشيم. امكان شكایت هم نداریم. دستمان به جایي بند نيست. 
همه اول قرارداد امضا مي دهيم كه همه حقوق و مزایایمان پرداخت شده 

و وثيقه مي گذاریم كه بعدا شكایت نكنيم. این واقعا منصفانه نيست.

بازرسيمعادن

بخشي از مسائل مربوط به كارگران معدن را اداره كل كار، تعاون و رفاه 
هر استان باید پيگيري كند. یكي از این كارها بازرسي از معادن خصوصي 
اســت. مدیر روابط كار اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي گلستان به 
همشــهري مي گوید: درباره ایمني كار در معادن به ویژه پس از فاجعه 
انفجار معدن زمســتان یورت در اردیبهشت سال 13۹2 حساسيت ها 
افزایش پيدا كرد. پيش تر ما هر ۷ یا 8 ماه بازرســي انجام مي دادیم اما 
پس از آن بازرسي هاي فصلي و 3 ماهه انجام مي شد، یعني بازه زماني را 

دوسوم كاهش دادیم. سعيد دنكوب ادامه مي دهد: همچنين بازرسي هاي 
مشترك با اداره كل صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسي 

معادن به طور مستمر و متوالي انجام مي شود.

خألهايقانوني

مدیر روابط كار اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي گلســتان درباره 
معوقات پرداخت حقوق كارگران معادن سرپوشيده استان نيز توضيح 
مي دهد: معوقات این گروه هم در گذشته به ۷تا 8 ماه مي رسيد كه همه 
و بدون استثنا به روزرساني شده است. همچنين همه بيمه ها براساس 
شغل سخت و زیان آور كارگران معادن انجام شده و هيچ نيروي بدون 
قراردادي در معادن استان فعال نيست.دنكوب درباره اعتراض برخي از 
اعضاي این صنف به قراردادهاي كوتاه مــدت یا كار موقت و همچنين 
حقوق پایين نسبت به هزینه ها مي گوید: كارفرما موظف است مطابق 
قانون كار حقوق پرداخت كند. متأسفانه هماهنگ نبودن این مبلغ با 
هزینه هاي جاري زندگي در اختيار ادارات استاني نيست. اگر كارفرما 
كمتر از این مبلغ پرداخت كند قانون پيگيــر آن خواهد بود، اما قانون 
كارفرما را به پرداخت بيش از مبلغ مصوب مكلف نكرده است. از طرفي 
قانون مي گوید كارفرما مكلف است با نيروي كار قرارداد ببندد، اما سقف 

و كفي براي آن تعيين نكرده است.

جلباعتمادكارگران

كارفرمایان بخشــي از چرخــه توليد هســتند كه از قضــا برآوردن 
خواســته هاي كارگران در زمره مسئوليت هایشــان به حساب مي آید. 
مدیرعامل شركت معادن زغال سنگ كرمان كه پس از اعتصاب كارگران 
معدن كرمان در ســال ۹۹كار خود را آغاز كرده، با بيان اینكه یكي از 
اهداف مهم این شركت تغيير تفكر و جلب اعتماد از دست رفته كارگران 
معادن استان است به همشهري مي گوید: تالش ما این است كه با اصالح 
ساختار شركت، توليدي باكيفيت ارائه كنيم، هرچند زحمت اصلي این 
توليد بر دوش مدیران و كارگران است. باقر نيك طبع ادامه مي دهد: با 
اجرا و اصالح طرح طبقه بندي مشاغل و اصالح حقوق كارگري تالش 
كرده ایم تا رضایت خاطر كارگران را فراهم كنيم. ســاماندهي حقوق 
كارگران از طریق اجراي طرح اضافه كار هم یكي از مواردي اســت كه 
پيگيري شده. مدیرعامل شركت معادن زغال سنگ كرمان با بيان اینكه 
بيمه و بازنشستگي هم ازجمله خواســته هاي كارگران معادن كرمان 
اســت، مي گوید: براي ارائه بهتر خدمات ســوابق كارگري را بررسي و 
تجميع كردیم تا كارگران هنگام بازنشستگي با مشكل نداشتن سوابق 

مواجه نشوند.

قانونگذارمشغولكاراست

مشــكالت كارگران معادن زیرزميني و البته دیگر كارگران در بعضي 
موارد حاصل قوانين موازي و خألهاي قانوني است. عضو كميته معدن 
كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسالمي به همشهري مي گوید: 
قوانين متعدد و گاه متناقض یكي از مشكالت محيط هاي كار ازجمله 
معادن است. قوانين ما به پاالیش نياز دارد و در بعضي قوانين براي اجبار 
كارفرما و كارگاه ها در زمينه دستمزد یا قرارداد باید فكري كرد. هم اكنون 
به دليل بعضي قوانين دست شــركت ها باز گذاشته شده است. مثال در 
زمينه مابه التفاوت حقوق كارگران شــركتي و پيمانكاري خأل قانوني 
داریم. اله وردي دهقاني،ادامه مي دهد: تغييراتي در قانون اعمال شده 
است كه به زودي در اختيار هيأت رئيسه مجلس قرار خواهد گرفت و در 

صحن علني مجلس هم مطرح خواهد شد.

   
به نظر مي رسد وضعيت كارگران معادن زیرزميني پيچيده تر از آن است 
كه صرفا با قول هاي حضوري مقامات ســامان یابد. منافع شركت هاي 
خصوصي و نهادهاي دولتي اجازه اجراي كامل همين قوانين ناكارآمد 
را  هم نمي دهــد. براي حل واقعــي این موضوع راهــي طوالني براي 
پيمودن وجود دارد؛ راهــي كه بایــد از دل تاریك ترین و عميق ترین 
معادن زغال ســنگ ایران بگذرد تا آنچه بر كارگران معادن مي گذرد را 

از نزدیك لمس كند.

ث
مطالباتيكهازسويكارگرانمعدنمطرحميشودحقوقآناناســتوقابلچشمپوشينيست،امامك

دستيافتنبهآنهادشوارياناممكنبهنظرميرسد.دبيرانجمنزغالسنگايرانبابياناينكهضريب
1/5مشاغلسختوزيانآوررامجلستصويبكردهاستبههمشهريميگويد:اگرقرارباشدضريب
2براياينموضوعاعمالشــودمجلسبايدقانونآنراتصويبكندواينموضوعدراختيارشركتها
نيست.سعيدصمديزمينهكارسختوزيانآوررابررســيوتأييدآندرسالپايانيخدمتوهنگام
بازنشستگيميداندوميافزايد:پسازمراجعهكارگربهتاميناجتماعي،كميسيونتشكيلميشود
تاسختوزيانآوربودنكاراودرسالهايگذشتهراتأييدكندوبسياريازمواقعبهدليلمنحلشدن
يكشركت،فوتكارفرما،نبودسوابقوبسياريمشكالتديگراينكارممكننيست.ويادامهميدهد:
بهترينكارايناستكهقانونبهشكليباشدكهكارفرماهمراهبيمهماهانهحقسختيكارراهمماهبهماه
بهكارگرانشپرداختكند.بهاينترتيبهممالياتكمتــريبهاوتعلقميگيردوهمكارگردرانتهاي
سالهايخدمتشبهمشكلبرنخواهدخورد.بارهانامهنوشتهايمودرخواستكرديمكهتاميناجتماعي
حقسختوزيانآوربودنكارراسرماهازمادريافتكندتااينمبلغهمجزوهزينههابشودوتكليفمانرا

بدانيم.تاميناجتماعيزيرباراينموضوعنميرودچونبهاينترتيببسياريازكارگرانمشمولخواهند
شدوبايدمستمريومزايايمتناسبرادريافتكنند.دبيرانجمنزغالسنگايرانبابياناينكهموضوع
مشاغلسختوزيانآوربهيكبحرانتبديلشدهاست،ميافزايد:سايرمزايايكارگرهمطبققانونكار
ازسويكارفرماپرداختميشودامامنهمقبولدارمكهبااينتورمحقوقكارگرانپاييناست.صمدي
دربارهاينموضوعكهچراداشتنمعادنزغالسنگوبهرهبرداريازآنهاسودآورنيست،معتقداستبراي
حلمشكالتكارگرانومعدندارانبايديكباربرايهميشهقيمتزغالمشخصشود.قيمتجهاني
زغالسنگهرتن300دالراستكهباهزينهحملونقلبرايواردكننده380دالرخواهدشد.باارزنيمايي
هرتنزغالسنگ10ميليونتومانقيمتداردوهرساليكميليونتنزغالسنگواردكشورميشود.
اماقيمتداخليهرتنزغالسنگ3ميليونو600هزارتوماناستواينازقيمتجهانيبسيارپايينتر
است.برايتوليدكنندهصرفنميكندوقتيقيمتتمامشدهزغالسنگباالستتوليدشرابااينقيمت
بفروشد.دبيرانجمنزغالسنگايرانبابياناينكهساالنهدركشوريكميليونو800هزارتنزغالسنگ
توليدميشود،ميافزايد:ايرانيكميلياردو200ميليونتنذخيرهزغالسنگداردوميتواندساالنه
بيشاز3ميليونتنكنستانترهازاينذخيرهبرداشتكند.اگرزغالسنگداخلي80درصدقيمتجهاني
همخريداريشوددرآمدمعادنافزايشبيشتريخواهديافتووضعيتكارگرانهمبهترخواهدشد.

چالش هاي قانون مشاغل سخت  و زيان آور
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   درگيري ۵۰۰ نقطه شهر
زايندهروداگرحالتزايشيخودراازدستبدهدديگراصفهانمعناندارد.مرگزايندهروديعني
مرگاصفهان؛آبخوانيكهدرگذشتهتاعمق۲متریآبداشتاكنوندرعمق۲۵۰مترآبندارد.
زايندهرودوآبخواندشتاصفهان۲۰سالتحملكردوآخرينعارضهايكهميتوانستازخود
نشاندهدتركهايفرونشستاستكههماكنونبيشاز۵۰۰نقطهشهردرگيراينمعضلاستو

مردمبرايمنهرروزپيامميفرستندكهخانههايشاندرگيرفرونشستشدهاست.

 در روزهــاي پایانــي هفته 
گذشته طرح »پشتيباني و رفع گزارش

موانع توليد كشــاورزي« به 
تصویب نمایندگان مجلس رســيد و براي 
بررسي به شــوراي نگهبان ارســال شد، اما 
كارشناســان حوزه محيط زیســت و منابع 
طبيعي انتقاداتي را بر آن وارد دانسته اند. این 
طرح پيــش از این با عنــوان »طرح تقویت 
امنيت غذایي كشــور و رفع موانع توليدات 

كشاورزي« مطرح و بررسي شده بود.
با توجه به خشكسالي هاي سال هاي گذشته 
و بروز عوارض گریزناپذیر پدیده تغيير اقليم 
در آینده، امنيت غذایي مي تواند به پاشــنه 
آشيل كشور تبدیل شود. بسياري به اشتباه 
امنيت غذایي را معادل خودكفایي در بخش 
كشاورزي  دانسته اند. تجربه  خودكفایي در 
كاالي استراتژیك گندم در دهه هاي پيشين 
منجر به خشكيدگي تاالب ها و رودها و پایين 
آمدن ســطح آب هاي زیرزميني، فرسایش 
خاك و... شده است. طرحي كه اخيرا راهي 
شوراي نگهبان شــده به نظر مي رسد بيشتر 
از اینكه دغدغه امنيت غذایي داشــته باشد 
به دنبال برداشــتن موانع توليــد در بخش 
كشاورزي است؛ بخشي كه به اعتقاد فعاالن 
حوزه محيط زیست تقابل آن با محيط زیست 
و منابع طبيعي برداشت بي رویه از منابع آبي، 
تغيير كاربري اراضي كشاورزي و عدم تامين 

حقابه هاي زیستي است.
مسعود اميرزاده، عضو كارگروه آب و انرژي 
شبكه تشــكل هاي محيط زیســت و منابع 
طبيعي كشــور در گفت و گو با همشــهري 
درباره ایرادات این طرح مي گوید: در سال هاي 
متمادي، قوانين متعددي براي جلوگيري از 
تغيير كاربري اراضي تدوین و اجرا شده است. 
پيش از این در تبصره 4ماده 1 اصالح قانون 
حفظ كاربري اراضــي زراعي و باغ ها مصوب 
سال 85، احداث گلخانه در زمين كشاورزي 
به عنــوان تغييــر كاربري و ساخت وســاز 
محســوب نمي شــد و تبصره ناظر بر موارد 
محدود و قابل اجرا در روستاهاي فاقد طرح 
هادي بود. امــا در تبصره 4مــاده 11طرح 
پشــتيباني و رفع موانع توليد كشــاورزي، 
بســياري از فعاليت ها در زمره فعاليت هاي 
كشاورزي قرار گرفته و روستاهاي فاقد طرح 

هادي را نيز شامل مي شود.
به طور مثال مغازه فروش آبزیان كه كاربري 
شــهري و تجاري و غيركشــاورزي دارد یا 
پرورش زنبور عسل و تكثير حشرات كه قباًل 
به راحتي انجام مي شد و نيازي به احداث بنا 
نداشــت و دليلي براي اخذ مجوز ساخت بنا 
در آن نبود، در این تبصره اضافه شده است. 
به اعتقاد این فعال محيط زیست، این دست 
از فعاليت ها مي توانند احداث بنا را به اراضي 
كشاورزي تحميل كنند؛ ضمن اینكه قلمروي 

قانون به خارج از روستاهاي بدون طرح هادي 
تعميم پيدا كرده و بسيار گسترده شده است. 
همچنين به دليل اضافه شدن عبارت »منابع 
طبيعي« به این تبصره، امكان دست درازي 
به آنها هم ایجاد شــده است. عالوه بر آن در 
تبصره یك ماده یك این طرح نيز همين ابهام 
وجود دارد و محصوالت منابع طبيعي را جزو 
كشــاورزي عنوان كرده اند. در نتيجه هرجا 
در طرح جدید در مورد كشــاورزي صحبت 
مي شود، شــامل منابع طبيعي هم مي شود. 
این مورد در طرح جدید شفاف نشده و امكان 

سوءاستفاده از آن وجود دارد.
تا پيش از این، یگان حفاظت منابع طبيعي 
مي توانست بدون طي كردن مراحل طوالني، 
براي متصرف از مقامــات قضایي حكم خلع 
ید دریافت كند، امــا در  تبصره 4ماده 11و 
ماده 12طرح  پشــتيباني و رفع موانع توليد 
كشاورزي این بخش تغيير كرده است. مسعود 
اميرزاده مي گوید: این طرح امكان مقابله با 
زمين خواران را به شدت محدود كرده است. 
براساس طرح جدید آن بخش از اراضي ملي 
كه تحت تصرف اشــخاص قرار مي گيرد، تا 
زماني كه كميسيون هاي مربوطه اعالم نظر 
نكنند و موضــوع در دادگاه هاي تجدیدنظر 
و بعضا دیوان عدالت اداري بررســي نشود، 
سازمان جنگل ها، مراتع و منابع طبيعي حق 
قلع و قمع نخواهد داشــت. طي كردن این 
مراحل قانوني ماه ها و گاهي ســال ها زمان 
خواهد بــرد و در این زمان بــه اراضي ملي 

صدمات جبران ناپذیري وارد خواهد شــد و 
حالت اعيان طبيعي عرصه ها از بين خواهد 
رفت. در ماده 12طرح پشتيباني و رفع موانع 
توليد كشاورزي نيروهاي یگان هاي حفاظت 
دیگر بدون نظر این كميسيون ها نمي توانند 
خلع ید از متصرف انجام دهنــد و اراضي را 
پس بگيرند. تصرف منابع طبيعي كشــور از 
دیرباز وجود داشته، ولي به جاي اینكه جلوي 
متخلفان گرفته شود، مصوبه اي در حال نهایي 
شدن است كه به راحتي به متصرفان فضاي 
فعاليت بيشــتر مي دهد؛ ضمن اینكه بعد از 
مدتي ممكن اســت فرد براي مستحدثات 

سند هم بگيرد.

چگونهقانونرادورميزنند
چنــد روز پيش رئيــس قــوه قضایيه یكي 
از بســترهاي مهــم فســادزا را »زميــن« 
اعالم كــرد و توضيح داد كه در بســياري از 
پرونده ها، زمين هایي كــه در اختيار دولت، 
وزارت راه و مســكن و منابع طبيعي اســت 
به بهانه هاي مختلف در اختيار دیگران قرار 
گرفته، ولي افراد بــه جاي اجراي پروژه هاي 
كشــاورزي یا دامــداري به دليــل فقدان 
نظارت، بــا دور زدن قانون، زميــن را تغيير 
كاربري داده اند. حجت االسالم والمسلمين 
 غالمحسين محســني اژه اي چندیــن مثال 
از زمين خواري هاي این چنينــي ارائه كرد 
و گفت: بــراي نمونــه پرونــده اي در كرج 
وجود دارد كه هزار هكتــار زمين با كاربري 

زراعي به راحتي تغيير كاربري داده شــده و 
براي احداث مســكن و شهرك سازي مورد 
بهره بــرداري قرار گرفته اســت. در پرونده  
دیگري مربوط به اطراف تهران كه در دست 
بررســي اســت ۷00 هكتار زمين زراعي با 
كمك دستگاه هاي دولتي و اعمال و نفوذ در 
شهرداري ها و دور زدن قانون، تغيير كاربري 
داده شده و براي ساخت وساز جواز گرفته اند 

كه البته افراد متخلف دستگير شده اند.
بروز چنين جرایمي آنچنــان كه رئيس قوه 
قضایيه بدان اشاره كرده، ناشي از ضعف در 
نظارت بر قوانين اســت. به اعتقاد مســعود 
امير زاده، فعال حوزه محيط زیســت بند ث 
ماده 14طرح پشــتيباني و رفع موانع توليد 
كشاورزي نيز زمينه را براي تصرف هميشگي 
و بدون بازگشــت اراضي فراهم مي كند. او 
مي گوید: در طرح جدید گفته شده است كه 
اگر طرح توسعه كشاورزي 30درصد پيشرفت 
داشته باشد، باید سند عرصه به مالك واگذار 
شود. پيش از این سند اعيان یا انتفاع سند، با 
صاحب طرح بود، ولي عرصه یا همان اموال 
عمومي به نام جمهوري اســالمي ایران و در 
اختيار سازمان جنگل ها و مراتع بود. با طرح 
جدید، اصل 45قانون اساســي و نگاهي كه 
شرع به انفال دارد، نقض شده و پس از مدتي 
اراضي به افراد واگذار مي شود. نگاه قانونگذار 
در تدوین اصل 45قانون اساسي بر این است 
كه اموال عمومي بــدون هيچ گونه تحریفي 
متعلق به مردم باشــد. این اموال پشــتوانه 

حياتي كشــور و ابزار حاكميت نظام است؛ 
ضمن اینكه واگذاري ســند عرصه، منجر به 
كاهش قدت نظارتي ســازمان هاي دولتي 
مي شود. تا زماني كه سازمان جنگل ها صاحب 
عرصه باشد مي تواند در بروز تخلفات مدعي 
باشد، ولي براساس طرح جدید دایره نظارتي 

و حفاظتي از بين مي رود.
آنچنان كه تجربه زیســته در اســتان هاي 
شمالي كشور نشان داده است، سود حاصل 
از ساخت وساز بســياري را به تغيير كاربري 
اراضي كشــاورزي ترغيب مي كند. مسعود 
اميرزاده مي گوید: با تصویــب طرح جدید 
در درازمــدت عرصه هــاي كشــاورزي به 
عرصه هاي ساخت وســاز تبدیل مي شــود. 
اراضي منابع طبيعي كشور به بهانه كشاورزي 
از فرم طبيعي كه به مراتب خدمات اكولوژیك 
باالتــري ارائــه مي دهد خارج مي شــود و 
كم كم آن هم به عرصه ساخت وســاز تبدیل 
مي شود. هم اكنون اصلي ترین مشكل بخش 
كشاورزي آب است. وقتي اراضي كشاورزي 
به علت فقدان آب از دســت مي رود، چطور 
اجازه مي دهيم كه عرصه هــاي طبيعي كه 
توليد كننده آب هستند به مصرف كننده آب 
تبدیل شوند. اميدوارم اعضاي شوراي نگهبان 
ایرادات این طرح را جدي گرفته و جلوي بروز 

صدمات بيشتر به انفال را بگيرد.

امنيتغذاييبهمعنايخودكفايينيست
رئيس دانشكده منابع طبيعي و محيط زیست 

واحد علوم و تحقيقات معتقد است كه نباید 
خودكفایي در توليد كاالهاي كشاورزي را با 
امنيت غذایي یكي دانست. هادي كيادليري 
مي گوید: نگاه اشتباه این است كه مي خواهيم 
در كوتاه مدت به هر قيمتي به خودكفایي در 
توليد محصول برسيم؛ درحالي كه خودكفایي 
و توســعه پایدار در زمان تعریف مي شــود. 
اشكال اینجاســت كه مي خواهيم با توسعه 
ســطح اراضي و به نوعي با خــرج كردن از 
جيب منابــع طبيعي امنيــت غذایي ایجاد 
كنيم. آنچنان كه در ماده 13این طرح آمده، 
مي خواهند به شركت هاي توسعه كشاورزي 
زمين واگذار كنند و پس از 5سال سند آن را 
هم به صورت قطعي منتقل كنند. این دست 
از اقدامات كه سابقه هم دارد، زمين خواري 
مشــهود اســت. بابت توسعه كشــاورزي 
و افزایش توليــدات و اشــتغال صدها هزار 
هكتار زمين واگذار شــده است و كسي هم 
پيگيري نكرده است كه آیا آن طرح ها اجرایي 
و باعث افزایش توليد و اشتغال شده است؟ 
مي خواهيم در زمان كوتاه بدون استفاده از 
تجربيات قبلي، سطح اراضي را توسعه دهيم. 

به این امنيت غذایي نمي گویند. 
اگرچه بخش هایي از ایــن طرح بجا و خوب 
اســت، ولي برخي از آنها افراد را به ســمت 
زمين خواري و بي برنامگي هدایت مي كند. 
به طور مثال گفته شده كه تا سال 1405ورود 
برخي از كاالهــا را 50درصد كاهش دهيم. 
این اعداد نشان از بي توجهي به مسائل مهم 

زیست محيطي است.
در طرح امنيت غذایي، منابــع طبيعي نيز 
جزو كاالي كشاورزي به حساب آورده شده 
است. به گفته هادي كيادليري این به معناي 
بهره برداري از جنگل و مرتع و... اســت. این 
نوع از قوانيــن باعث ایجــاد جرایمي مثل 
زمين خواري مي شــود. این زمين ها اراضي 
ملي است و وقتي بعد از 5سال به فرد واگذار 
مي شود دیگر نمي توانيد به مالك بگویيد كه 
نمي تواند تغيير كاربري دهد. در مدت 5سال 
شــما نمي توانيد به امنيت غذایي برســيد؛ 
ضمن اینكه بسياري از اراضي كشاورزي هنوز 
بدون برنامه رها شده و محصوالتشان بدون 
برنامه از دست مي رود. صدها هزار زمين براي 
توسعه كشاورزي در استان گيالن و مازندران 
به افراد واگذار شده است، ولي هيچ كدام از آن 
اراضي براي كشاورزي استفاده نشده یا طرح 
موفق نبوده به اراضي ملي بازگردانده نشده 
است. او معتقد است كه مسير زمين خواري 
در این طــرح یكطرفه اســت و هرجا زمين 
بگيرید و صبوري كنيد بعد 5ســال سند آن 
نيز در اختيارتان قــرار خواهد گرفت. هادي 
كيادليري مي گوید: این طرح ها فقط به دنبال 
برداشــتن نمایندگان محيط زیست و منابع 
طبيعي از ســر راه توســعه بي قاعده است. 
شــوراي نگهبان قطعا جلوي ایــن طرح را 
خواهد گرفت؛ چون در تضاد با منافع ملي و 

منفع قانوني است.

كارشناسان محيط زیست معتقدند كه رفع موانع توليد در بخش كشاورزي به قيمت از دست رفتن منابع طبيعي خواهد بود
به نام توسعه کشاورزی به کام تخریب منابع طبيعی منابع طبيعي

خبرهای كوتاه

مأمورانمنابعطبيعيضابطقضاييميشوند

مأموران حافظ منابع طبيعي كشــور پــس از آموزش هاي الزم، ضابط 
قضایي مي شــوند. ایــن گام مهم مي توانــد در عمليات دســتگيري 
متخلفان منابع طبيعي اثرگذاري باالیي داشته باشد. در سال هاي اخير 
دست اندازي هاي متعددي به منابع طبيعي كشور در جنگل ها، مراتع 
و ســواحل رخ داده اما تأخير در برخورد با متخلفان موجب شــده گاه 
مشكالتي در زمينه پيگيري وقوع جرم رخ دهد. به گزارش همشهري،  
مدیركل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: 
مأموران منابع طبيعي براساس ماده 54قانون حفاظت و بهره برداري در 
ردیف ضابط خاص دادگستري محسوب می شــوند و هرگونه تخریب 
و تصرف در اراضي ملي و منابع طبيعي اتفاق بيفتــد مي توانند با نظر 
دادستان آن را متوقف و نســبت به تشكيل پرونده و معرفي فرد خاطي 
اقدام كنند. اصغر احمدي در این باره گفت: مأموران منابع طبيعي به عنوان 
ضابط دادگستري، براي دریافت كارت نخست باید آموزش هاي الزم را 
زیرنظر دادستان عمومي و انقالب شهرستان فرا بگيرند و پس از گذراندن 
دوره آموزشــي كد ویژه دریافت كنند. او افــزود: كارت براي مأموران 
منابع طبيعي با امضاي باالترین مقام و مسئول در منابع طبيعي صادر شده 
و منقوش به آرم سازمان و شناسه قوه قضایيه است. این مسئول حقوقي 
سازمان جنگل ها از ویژگي هاي یك ضابط منابع طبيعي در دادگستري 
را توانمندي در تنظيم گزارش موثق به دور از هرگونه اغراض شخصي و یا 
منفعت خصوصي برشمرد و افزود: براي كساني كه وثاقت آنها احراز و در 
دوره آموزشي نمره قبولي كسب كنند شناسه اختصاصي و سپس كارت 

ضابطان دادگستري صادر مي شود.

تمديدآسمانآفتابیتاپايانهفته 
مدیركل  پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي ضمن اشاره به 
اینكه آسمان بيشتر مناطق كشور طي 5روز آینده آفتابي است، از وقوع 
رگبار باران در برخي استان هاي واقع در نوار شمالي و برخي نقاط جنوب 
شرق كشور خبر داد. به گزارش ایسنا، صادق ضيایيان گفت: امروز 30 
شهریور در استان هاي مازندران، گلستان و برخي نقاط خراسان شمالي، 
رگبار باران، گاهي همراه با رعدوبرق و وزش باد و چهارشنبه 31 شهریور 
نيز بارش  پراكنده در مازندران و گلستان رخ خواهد داد؛ همچنين رگبار 
باران، گاهي همراه با رعدوبرق در اســتان هاي گيالن و مازندران طي 
 پنجشــنبه و جمعه اول و دوم مهر مورد انتظار است. به گفته ضيایيان، 
طي 5روز آینده رشد ابر، گاهي رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت 
در جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان و برخي نقاط هرمزگان 
به ویژه در ساعات بعدازظهر  پيش بيني مي شود. وي افزود: تا چهارشنبه 
31 شهریور در شرق خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان در 
منطقه زابل، خيزش گرد و خاك و كاهــش كيفيت هوا انتظار مي رود، 
همچنين تا چهارشــنبه خليج فارس و سواحل شرقي دریاي خزر مواج 
و متالطم خواهد بود. مدیركل  پيش بيني و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســي درباره وضعيت جوي تهران طــي 2 روز آینده اظهاركرد: 
آسمان تهران امروز صاف و گاهي همراه با وزش باد با حداقل دماي 21 
و حداكثر دماي 33 درجه ســانتي گراد و فردا نيز صاف و گاهي همراه 
با وزش باد با حداقل دماي 21 و حداكثر دماي 33درجه ســانتي گراد 

پيش بيني مي شود.

بحراندرپناهگاهحياتوحشنايبندانطبس
مدیركل حفاظت محيط زیســت خراســان جنوبي از بحران جدي در 
پناهگاه حيــات وحش نایبنــدان طبس در پي خشكســالي حاكم بر 
این منطقه خبــر داد. به گزارش ایلنا، در پي پایش 8ســاعته مدیركل 
حفاظت محيط زیست استان به همراه معاونين و روساي ادارات حفاظت 
محيط زیست شهرستان هاي استان در پناهگاه حيات وحش نایبندان 
طبس با مشاهدات صورت گرفته از خشك شدن و از بين رفتن پوشش 
گياهي منطقه تا تلفات كل و بز مشخص شد، درصورت  عدم  چاره اندیشي 
در این خصوص، آینده روشني در انتظار این پناهگاه نخواهد بود. مدیركل 
حفاظت محيط زیست استان در حاشيه این پایش گفت: پناهگاه حيات 
وحش نایبندان یكي از بكرترین و كم تعارض ترین زیستگاه هاي كشور 
به لحاظ تعارضات و ورود دام اهلي است. لكن متأسفانه خشكسالي هاي 
طوالني مدت در كنار تغيير اقليم سبب از بين رفتن بخش عمده اي از 
پوشش گياهي این پناهگاه وسيع شده است. اكبري، افزود: در پایش هاي 
به عمل آمده، تلفات پراكنده در جمعيت علفخواران منطقه رخ دیده شده 
اســت كه اكثر تلفات در كل و بزهاي پير بوده و در پایش به عمل آمده 
گروهي چند روز گذشــته، تنها در یك دره متأسفانه 6 الشه تلف شده 
مشاهده شد كه اغلب باالي ۹سال بودند. اكبري با اشاره به تلفات مشاهده 
شده در زیستگاه و تعميم آن به كل زیستگاه هاي مستعد حضور گونه در 
پناهگاه مذكور، اظهار داشت، پيش بيني مي شود شاهد كاهش درصدي 
از جمعيت در سرشماري سال جاري و درصورت ادامه روند در سال هاي 
بعد باشيم. مدیركل حفاظت محيط زیست استان با اشاره به این موضوع 
كه مي توان مشخصا از گرسنگي به عنوان علت اصلي از بين رفتن وحوش 
در پناهگاه نام برد، اظهار كرد: به منظور بررسي هاي تكميلي درخصوص 
علت تلفات در پناهگاه، از یكي از الشــه هاي تازه، نمونه برداري انجام و 
تحویل دامپزشكي شد. مدیركل حفاظت محيط زیست استان اقدامات 
انجام شده توســط این اداره كل را براي برون رفت از این بحران با توجه 
به گستردگي وســعت منطقه، كمبود نيرو و اعتبارات، كافي ندانست و 
خواستار تقویت اعتبارات و نيز ابالغ سریع اعتبارات خشكسالي استان 

در راستاي كمك به عبور از بحران پيش آمده شد.

مشکلیبرايتأمينواعزامبالگردنيست
درحالي كه انتقاداتي نســبت به عملكرد ســازمان جنگل ها در زمينه 
هماهنگي اعزام بالگرد هنگام وقوع آتش ســوزي در جنگل ها و مراتع 
مطرح اســت، فرمانده یــگان حفاظت ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزداري، با اشــاره به اضافه شــدن ۷پایگاه اطفاي حریق نسبت به 
سال گذشته گفت: در زمينه تأمين و اعزام بالگرد به مناطقي كه دچار 
حریق شده اند، مشكلي نداریم. سرهنگ رضا اكبري، با بيان اینكه سال 
گذشته 12پایگاه اطفاي حریق در كشور وجود داشت، به ایسنا گفت: 
اكنون 1۹پایگاه اطفاي حریق و 2۹بالگرد در نقاط بحراني و استان هایي 
كه بيشتر دچار حریق جنگلي مي شــوند، در اختيار داریم كه ظرفيت 
بسيار خوبي است و كمتر كشــوري از چنين ظرفيتي در حوزه ناوگان 
اطفاي حریق و امكانات بسيار خوب در این زمينه برخوردار است. وي در 
ادامه گفت: با وزارت دفاع تفاهمنامه خرید خدمات پرواز امضا كرده ایم. 
به همين جهت از ظرفيت نيروهاي مســلح در این زمينه برخورداریم؛ 
همچنين از ظرفيت هالل احمر نيز براي اطفاي حریق جنگل ها استفاده 
مي كنيم؛ بنابراین در زمينه تأمين و اعــزام بالگرد به مناطقي كه دچار 
حریق شده اند، مشكلي نداریم و جزو كشورهاي معدودي هستيم كه از 

چنين امكانات وسيعي در این زمينه برخوردار است. 

رنا
س: ای

عك

زهرارفيعي
خبرنگار

لزومتشکيلستادملياحيايقنواتكشور
بحران آبي و تنشي كه در فصول خشك سال در 2۷استان  كشور شكل گرفته، 

تشكيل ستاد ملي احياي قنوات كشور را به یك ضرورت تبدیل كرده است.بحرانآب
به گزارش همشــهري از ســازمان جنگل ها، مدیركل دفتــر آبخوانداري 
این ســازمان با تأكيد بر ضرورت تشكيل ســتاد ملي احياي قنوات گفت: احياي قنوات 
با آبخيزداري در قانون برنامه هفتم توســعه برجسته شــود. قنات یكي از پيچيده ترین 
فناوري هاي سنتي چندین هزار ساله است. قنات ها به عنوان شاهكار به جا مانده از اجداد و 
نياكان ایراني در مدیریت آب و با هدف شناخت عميق از دانش آب زیرزميني شكل گرفته و 
توانسته در طول دوره هاي چندین هزار ساله در استفاده از آب زیرزميني بسيار موفق عمل 
كند. با این حال این علم نسل به نسل انتقال یافته  و به دوره حاضر رسيده است. اما در كمال 
تأسف در طول دهه هاي اخير مورد نهایت بي مهري و بي توجهي قرار گرفته و این فناوري 
سازگار با طبيعت، كم كم در حال فراموشي و منسوخ شدن اســت و ضرورت احياي این 
ميراث ملي كه شهرت جهاني یافته، بيش از پيش حائز اهميت است. ابوالقاسم حسين پور 
مدیركل دفتر آبخوانداري و كنترل سيل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در 
این باره از ضرورت احياي قنوات در كشــور و نقش مؤثر آبخيزداري و آبخوانداري گفت: 
احياي هر قنات، احياي یك روستا و در حقيقت احياي زندگي در اقليم خشك و نيمه خشك 
ایران است و در این باره نقش آبخيزداري و آبخوانداري به عنوان مهم ترین عامل پایدارساز 
و تقویت كننده آبدهي قنوات حائز اهميت اســت. آبخيــزداري و آبخوانداري در مناطق 
باالدست قنوات، موضوعي است كه اجراي آن همواره مورد درخواست كشاورزان، مالكين و 
بهره برداران آب قنوات بوده است. ارزیابي ها نشان مي دهد قنواتي كه حوضه آبخيز آن به طور 
كامل تحت پوشش طرح آبخيزداري و آبخوانداري قرار گرفته است، به طور متوسط بيش از 
3برابر افزایش آبدهي داشته اند. بنابراین الزم است همه موارد ضروري ازجمله اجراي طرح 
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه باالدست قنوات، مرمت و الیروبي قنات، كنترل سيل و 
ایمن سازي  قنوات در برابر خسارات سيل و حفظ حریم قنات با حمایت دولت و مجلس در 

اولویت و دستور كار دست اندركاران ذیربط قرار گيرد.
حسين پور با تأكيد بر ضرورت تشكيل ستاد ملي احياي قنوات در كشور با محوریت وزارت 
جهادكشاورزي افزود: پيشنهاد مي شود ستاد احياي قنوات كشور در سطح ملي با محوریت 
وزارت جهادكشاورزي و با دستور رئيس جمهور تشكيل شود و با تدوین طرح جامع احياي 
قنوات این موضوع مهم با پيش بيني هاي الزم در برنامه هفتم توسعه كشور از طریق ارتقاي 
بند ث ماده 35قانون برنامه ششــم و همچنين اختصاص ردیف بودجه مستقل در قانون 

بودجه سال 1401مصوب و ابالغ شود.
بدون تردید یكي از مهم ترین بخش هاي برنامه مدیریت آب در كشور با هدف رفع مشكالت 
خشكسالي و كم آبي به خصوص در مناطق خشــك و نيمه خشك كشور، احياي قنوات با 
انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري در حوضه باالدســت آن با بهره برداري از ظرفيت 
بارش ها و سيالب هاي حوضه آبخيز باالدست است كه مي تواند نقش مؤثري در افزایش اميد 
به زندگي و توقف مهاجرت روستایيان به شهرها و بهبود معيشت روستایيان داشته باشد 
و ضمن تعادل بخشي به سفره هاي آب زیرزميني، ميلياردها مترمكعب آب را به ظرفيت 

آبي كشور اضافه كند.

500 نقطه شهر اصفهان درگير فرونشست است
سرانجام ســكوت ها درباره 

فرونشست اصفهان شكست فرونشست
و اعالم شد كه 500 نقطه از 
این شهر تاریخي درگير فرونشست است.

1۷شهریور روزنامه همشهري در گزارشي 
با عنوان »ترك بــر چهره تاریخ اصفهان« 
از شرایط وخيم این شــهر نوشت و طي 
آن اعالم شــد كــه فرونشســت خيابان 
ميرفندرســكي در دي ۹8 نشان مي دهد 
پل هاي تاریخي با شرایط وخيم فرونشست 
مواجه هستند. همچنين در این گزارش 
براي نخســتين بــار اعالم شــد كه نرخ 
فرنشســت دشــت اصفهان41برابر نرخ 

مجاز جهاني است.
دیروز رضا اسالمي، مدیركل زمين شناسي 
اســتان اصفهان، در این بــاره اعالم كرد 
كه زاینده رود دیگر مســئله كشــاورزان 
اصفهان و صنعت نخواهد بود، جاري نبودن 
زاینــده رود حيات یك تمــدن و اجتماع 
2ميليــون و 500هزار نفــري را به خطر 
انداخته است. اسالمي در نشست مجازي 
»فرونشســت زميــن، زلزلــه خاموش و 
بســيار مخرب در اصفهان« با بيان اینكه 
دامنه هاي فرونشســت از شمال به سمت 
جنوب شــهر در حال نفوذ اســت، اظهار 
داشــت: با وجود اینكه حدود 10 ســال 
است كه فرونشســت ها را رصد مي كنيم 
باوركردني نيست كه فرونشست با سرعت 
به داخل شهر اصفهان نفوذ كرده، به طوري 
كه سقف مســجدجامع عباســي در حد 
10 سانتي متر ترك برداشــت كه ترميم 
كردند. او با اشاره به اینكه آبخوان اصفهان 
در گذشــته از ســه منبع تغذیه مي شد، 
افــزود: بزرگ ترین آنها زاینــده رود بوده 
است و پس از آن از ارتفاعات سمت شمال 
اصفهان باقرآباد و آب هایي كه از ســمت 

ميمه وارد آبخوان اصفهان مي شده است 
و از ســوي دیگر ميزان بارندگي ســاالنه 
این شهر در خوش بينانه ترین حالت بين 
100تــا150 ميلي متر اســت. مدیركل 
زمين شناسي و اكتشافات معدني اصفهان 
با بيان اینكه آب رودخانــه زاینده رود از 
سال 13۷۹ قطع شده اســت، ادامه داد: 
از ســوي دیگر به حقابــه داران گفتند از 
زاینده رود برداشــت نكنيد و از آب هاي 
زیرزميني استفاده كنيد؛ اتفاقي كه امروز 
در گلپایگان در حال رخ دادن اســت این 
است كه آب به سمت قم انتقال یافته است 
و اجازه مي دادند 80 ميليون مترمكعب از 
آب هاي زیرزميني برداشت كنند. سال ها 
پيش نيز اجازه دادنــد 42هزار حلقه چاه 
حفر شــود و از این آبخــوان اصفهان آب 
برداشــت كردند، درحالي كه آبي واردش 

نشده است. اســالمي با اشــاره به اینكه 
بيشــترین ضخامت آبرفت هاي اصفهان 
در ســمت حبيب آبــاد و دولت آباد، بين 
220متر تا 250متر است و اكنون آب را 
از این عمق برداشت مي كنند، خاطرنشان 
كرد: زاینده رود تا حدي مي تواند چشمه ها 
را تغذیه كند و پس از آنكه این چشمه ها 
گرفته شــد دیگر فرقي با خيابان ندارد و 
این فاجعه اي اســت كه به دست خودمان 
رقم خورده اســت. او گفــت: درحالي كه 
كارهــاي خيلي راحت تری وجــود دارد، 
به دنبــال اقدامــات ســخت مي رویم و 
حاضریم 1100كيلومتــر از خليج فارس 
لوله گذاري كنيم، آب شور را شيرین كرده 
و براي هر مترمكعب 80 دالر هزینه كنيم 
تا 250ميليون مترمكعب آب شــور را به 
اصفهان بياوریــم، درحالي كه زاینده رود 

كنار ماست، مي توان با تدبير خيلي راحت 
آبخوان را زنده نگه داشت.

مدیركل زمين شناسي و اكتشافات معدني 
استان اصفهان تصریح كرد: آبخيزداري هایی 
كه باالدســت زاینده رود انجام مي شــود و 
مهندســي وار نمي گذارنــد ذخيره ســد 
زاینده رود افزایش یابد باید از آنها جلوگيري 
كرد و مانع از برداشــت چاه هــاي مجاز و 
غيرمجاز شد، باید جلوي بارگذاري جدید را 
گرفت؛ براي 250ميليون مترمكعب آبي كه 
قرار است به اصفهان انتقال یابد 500ميليون 

مترمكعب برنامه ریزي كردند.
مدیركل زمين شناسي و اكتشاف معدني 
اســتان اصفهان با بيان اینكه فرونشست، 
مخاطره اي برگشــت ناپذیر است، افزود: 
وقتي مــرگ آبخوان اتفــاق افتد و ذرات 
خاك متراكم شــود و از بين برود، به هيچ 
عنوان به حالت اوليه بازنمي گردد و احيا 
نمي شود. اگر با همين دست فرمان پيش 
برویم این آبخــوان نيمه جــان اصفهان 
نابود مي شــود و 20 ســال آینده چقدر 
نشست خواهيم داشت. دردآور است كه 
در40سال چه بالیي سر اصفهان آوردیم. 
اسالمي گفت: اصفهان كالنشهري بود كه 
در پهنه بندي زلزله جزو مناطق ســفيد 
و بســيار كم خطر بــود؛ اگــر زمين لرزه 
اردیبهشت13۹2 را به یاد داشته باشيد، 
زلزلــه بــا شــدت 4.5ریشــتر در عمق 
5كيلومتــري زمين در اطــراف اصفهان 
رخ داد، امــروز همان زلزلــه اگر با همان 
شدت تكرار شود دیگر لوسترهاي خانه ها 
نمي لرزد، بلكه خرابي هــاي فاجعه باری 
خواهد داشــت زیرا خانه هاي ما سســت 
و درگير فرونشســت شــده كه نه تنها در 
حبيب آبــاد كه در گوشه گوشــه شــهر 

اصفهان حس خواهيم كرد.
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   سبک کردن ساختار سخنگویی
رئيس جمهور بناي تقويت اطالع رســاني زير نظر هيأت دولــت و تمركززدايي آن از دفتر 
رياست جمهوري را داشته باشد، احتماال تغييرات اساسي در كيفيت اطالع رساني دولت رقم 
خواهد خورد. گفته مي شود او با تأخير در معرفي سخنگويي دولت به دنبال يكپارچه سازي 

اطالع رساني دولت و سبك كردن ساختار عريض و طويل آن است.

خبر

سفر به عراق براي حضور در پياده روي اربعين همچنان خبرساز است 
و انتقادهایي هم در این باره مطرح مي شــود. روز گذشته درحالي كه 
مدیركل امور مرزي وزارت كشور از موافقت عراق براي بازگشت زائران 
مراسم اربعين به صورت زميني به كشور خبر داد، رئيس سازمان حج و 
زیارت از دستگيري ۵4 ایراني كه غيرمجاز وارد خاك عراق شده بودند، 

گفت و اینكه سفارت ایران پيگير وضعيت این افراد است.

مهران؛ تنها مرز باز براي بازگشت زميني زائران
 حسين قاســمي، مدیركل امور مرزي وزارت كشــور درباره آخرین 
وضعيت مرزها در روزهاي اربعين، گفــت: ورودي از مرز مهران براي 
مراســم اربعين نداریم؛ یعني تمام افرادي كه ویزاي اربعين دریافت 
مي كنند، باید براي برگزاري مراسم به صورت هوایي به فرودگاه هاي 
بغداد و نجف پرواز كنند. به گزارش ایلنا، مدیــركل دفتر امور مرزي 
وزارت كشــور درباره اینكه آیا امكان دارد زائراني كه هوایي به نجف یا 
كربال رفته اند به صورت زميني به كشور بازگردند، عنوان كرد: بله، ما این 
موافقت را از دولت عراق گرفته ایم تا درصورتي كه زائران ایراني بخواهند 
از مرز زميني بازگردند، دولت این كشور مانع ایجاد نكند كه دولت عراق 
هم موافقت كرد .قاسمي تأكيد كرد: البته زائراني كه بخواهند زميني به 
كشور بازگردند، صرفا از مرز مهران این امكان براي شان فراهم مي شود.

دستگيري ۵۴ ايراني در عراق 
همچنين عليرضا رشيدیان، رئيس سازمان حج و زیارت دیروز در نشست 
خبري خود درباره خروج زائران از مرز كردستان و برخوردهایي كه در این 
ناحيه صورت گرفته است، گفت: تردد از این منطقه به خاك عراق از قبل 
هم ممنوع بود. دیروز ۵4 نفر در اقليم كردستان دستگير شدند؛ چون 
تردد از آن منطقه به عراق تابع مقرراتي است. چند نفري رفته بودند، اما 
با افزایش تعداد این زائران و ترددها، عراق برخورد كرد و سفارت ایران 
درحال پيگيري وضع این زائران است. به گزارش ایسنا، رشيدیان با اشاره 
به شروط عراق و 3شرط براي ورود زائران خارجي به این كشور گفت: 
ویزاي معتبر، كارت واكسيناســيون و داشتن نامه منفي كرونا ازجمله 
شروط عراق بود .وي افزود: ۵00موكب براي اسكان زائران در شهرهاي 
نجف، كربال و كاظمين پيش بيني شده است كه البته به زائران توصيه 

مي شود سریع تر برگردند و فقط كربال و نجف را زیارت كنند.

 زوار اربعين به مرز خسروي نيايند
 در خبري دیگر نيز فرماندار قصرشيرین با تأكيد بر اینكه اجازه عبور 
حتي یك نفر هم از مرزهاي زميني براي ایام اربعين داده نمي شــود، 
گفت: از مردم تقاضا داریم به هيچ عنوان به مرزها مراجعه نكنند؛ زیرا 
حتما برگشت داده مي شوند .مرادعلي تاتار در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
متأسفانه با وجود اطالع رساني هاي فراواني كه انجام شده همين حاال 
شاهد حضور گروهي در مرز خسروي بودیم كه با در بسته مواجه شده 

و مجبور به بازگشت هستند.

در حالي كه رئيس جمهوري بر 
ارتباط و محــرم تلقي كردن دولت

مردم در امــور اجرایي مكررا 
تأكيد كرده، كرسي سخنگویي دولت كه نقش 
بسزایی در برقراري و شــكل گيري این ایده 

دارد هنوز خالي است.
27روز از شكل گيري دولت سيزدهم مي گذرد 
و قریب بــه اتفاق كرســي هاي هيأت دولت 
تعيين تكليف شــده اند اما هنــوز خبري از 
انتصاب سخنگوي دولت نيست. شنيده هاي 
همشهري از پاســتور حكایت از این دارد كه 
دولت بنا دارد براي انتقــال برنامه ها و روند 
عملكــردش تغييــرات جدي در ســاختار 

اطالع رساني و ارتباط با مردم ایجاد كند.
انتخــاب ميــان  جایــگاه ســخنگوي 
رئيس جمهوري یا سخنگوی دولت موضوعی 
است كه  روند عملكردي اطالع رساني دولت 
سيزدهم در انتخاب مسير بين این دو را  دشوار 

كرده است.
به رغم این وقفــه اما روزهــاي اخير احكام 
رســانه اي نهاد ریاســت جمهوري در حال 
صادرشدن اســت و تغيير مهره ها خواست 
و مطالبه رفع ایرادات 8ســال گذشــته در 

سخنگویي دولت را نيز ایجاد كرده اند.
در آخرین ایــن انتصابات عبــاس هنرمند 
مدیرعامل سابق باشــگاه خبرنگاران جوان 
جایگزین عليرضا معزي در ســمت معاونت 
ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور 
شــد. پيش از او ســيدابراهيم رئيســي، با 
انتصاب غالمحســين اسماعيلي، سخنگوي 
سابق قوه قضایيه به عنوان رئيس دفتر خود 
برخي تغيير رویكردهاي رســانه اي در نهاد 
ریاســت جمهوري را كليد زده بود. انتخاب 
اســماعيلي خــط و ربط هــاي رســانه اي 
پررنگ تري به دفتر رئيس جمهوري بخشيد. 
قبل از او محمود واعظي از وزارت ارتباطات 

به نهاد ریاســت جمهوري آمده بود و محمد 
نهاوندیان، رئيس دفتر نخســت روحاني در 
دولت یازدهم نيز چهره اي بيشتر اقتصادي 
شناخته مي شد. این در حالي است كه هنوز 
رد و نشاني از انتصابات رسانه اي دفتر هيأت 
دولت و سخنگویي دولت به چشم نمي خورد.

 اهميت جايگاه سخنگوي دولت چيست؟
دولت هاي یازدهم و دوازدهم صرفاً با انتخاب 
ســخنگویان معتمــد رئيس جمهــور، این 
مســئوليت مهم را به جایگاه دفاع از مواضع 
ریاســت جمهوري و دفتر ریاست جمهوري 
تقليل دادند. وزرا و معاونان كابينه از یك سو 
سخنگو را چندان به رسميت نمي شناختند 
و حداقل ارتباطات را با او داشــتند و از سوي 
دیگر از ارائه پاسخ به رسانه ها به بهانه سخنگو 
داشــتن دولت اجتناب مي كردنــد. نتيجه 
مستقيم چنين رویكردي، تشدید اعتراضات 
مردم بود. آنها پاسخگویي دولت را مرتبط با 
مشكالت اصلي خود كه معيشت بحران زده 
بود نمي دیدند؛ نه پاســخي وجود داشت و 
نه پاسخگویي. علي ربيعي، سخنگوي وقت 
دولت گراني هاي سرسام آور و كمبود كاالها 
را به ارائه توضيحات وزراي اقتصادي كابينه 
موكول مي كرد و وزرا نيز ارتباطات رسانه اي 
خود را به حداقل ممكن رسانده  بودند. دولت 
حســن روحاني كمتر توانســت این ارتباط 
جامع را بين ســخنگویان دولت و مطالبات 
مردم برقــرار كند. ســخنگویي علي ربيعي 
محدود به ارائه پاســخ هاي كلي و سربسته 
درخصوص مهم ترین معضالت و آسيب هاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود و یك دوره 
قبل تر محمدباقر نوبخت با مسئوليت همزمان 
ریاست سازمان برنامه و بودجه كمتر پاسخي 
در قبال مسائل خارج از حيطه كاري خود در 

سازمان و عملكرد اقتصادي آن داشت.

احياي اعتماد عمومي با اطالع رســاني 
به موقع 

تحول اطالع رســاني دولت ســيزدهم نقش 
چشــمگيري در احيا و ترميم روابط دولت و 
مردم خواهد داشت. یك كاسه كردن نهادهاي 
متعدد اطالع رســاني دولت و ســبك كردن 
ساختار حجيم آن مي تواند به واكنش سریع و 
متناسب دولت سيدابراهيم رئيسي در مواجهه 
با مســائل و بحران هاي پيــش روي دولتش 
بينجامد. انتقادات نســبت به ســاختارهاي 
موازي و منفصل از هــم ارتباطات دولت ها، 
گمانه زني ها نسبت به تغيير و تحوالت آن در 
دوره جدید را افزایش داده اســت. پيش بيني 
این تغييرات تعيين تكليف سخنگویي دولت را 
یك ماه ونيم پس از تشكيل، به تعویق انداخته 
است. مجموعه این نهادهاي مستقر در نهاد 
ریاســت جمهوري و برخــي دپارتمان هاي 
مستقر خارج از پاســتور در عين حال كمتر 
رضایت رؤساي جمهور و كابينه هاي دولت ها 
را به همراه داشته اســت. دولتمردان عموما 
منتقد دیده نشدن دستاوردها و خدمات شان 
بوده اند و در پاســخ به ایــن گالیه ها توصيه 
شــده اند ابتدا اطالع رســاني خود دستگاه 
اجرایي را اصالح كنند. دولتمردان سيزدهم 
در نخســتين رویكرد اصالحي خود تعامل 
بي واســطه با مردم و حضور در ميــان آنها را 
به عنوان یــك اصل اجتناب ناپذیــر در كنار 
ســایر شــيوه هاي ارتباطي احيــا كرده اند. 
رئيس جمهور در ســفرهاي استاني و معاون 
اول او در بازدیدهاي ميداني، شــيوه ارتباط 
مستقيم با مردم را در خط مقدم سياست هاي 
رســانه اي خود كليــد زدند. سياســت هاي 
اطالع رساني حداقل در زمان دو رئيس جمهور 
سابق بيشــتر به عریض و طویل شدن دیوان 
رسانه اي ریاســت جمهوري انجاميد. ترميم 
ضعف هاي رسانه اي در قالب افزایش اتاق هاي 
تصميم گيري خبــر و گزارش دهي و افزایش 
چندبرابري مناصب، مسئوليت ها و نيروهاي 
جذبي در این ســاختارها دنبال شد. اینها در 
كنار آیين نامه ها و شيوه نامه هاي مصوب متعدد 
دولتي براي اصالح وضعيت اطالع رساني دولت 
انجام شدند. اطالع رســاني دولت بسياري از 
اوقات جنبه تبليغات یك سویه در قالب تهيه 

گزارش عملكردها روي بيلبوردهاي خياباني و 
كليپ هاي منتشرشده از رسانه ملي پيدا كردند 
و از هدف اصلي خود براي ارتباط دوســویه و 
دوطرفه با مردم فاصله گرفتند. بازخورد نهایي 
چنين سازوكار و تعامل رســانه اي در دولت 
سابق به انتقاد بزرگ از قطع روابط آن با مردم و 

نشنيدن صداي آنها انجاميد.

سايه نام ها بر روند اطالع رساني 
از ســوي دیگر نيز به علت نبــود یك رویه و 
ســازوكار منســجم ارتباطي در هر برهه اي 
یكي از بخش هاي اطالع رساني دولت نقش 
پررنگ تري پيدا كرده است. برخي به حاشيه 
رفته اند و برخي در پيشاني سخنگویي دولت ها 
همه عذر تقصير شده اند. در دولت اول حسن 
روحانــي رئيس جمهور ســابق، محمدباقر 
نوبخت معتمــد اصلي او براي ســخنگویي 
دولت بود، اما با تشــكيل دولــت دوازدهم و 
واگذاري مســئوليت دفتر رئيس جمهور به 
محمود واعظي یك تغيير نقش اساســي در 
مقام سخنگویي صورت گرفت. در حالي  كه تا 
پيش از این، مردم حتي نام محمد نهاوندیان 
را به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور به سختي 
مي شــناختند، واعظي رئيــس دفتر جدید 
چهره شــهره و پيكان مهاجم پاسخگویي به 
حمالت دولت دوم روحاني شــد. نوبخت با 
درك تغييرات و فشارهاي وارد بر دولت ناشي 
از آغاز دولت ریاست جمهوري دونالد ترامپ در 
آمریكا، همان تيرماه13۹۶ به فاصله كوتاهي 
پس از انتخابات ریاست جمهوري دوازدهم با 

اصرار از سخنگویي كناره گرفت.

اعتراضات ماه هاي بعد حكایت از پيش بيني 
و آینده نگري درســت او نســبت به چنين 
تغييراتي و شــدت گرفتن انتقادات از دولت 
روحاني داشــت. دولت روحاني از آن تاریخ 
تا 2سال ســخنگو نداشت و واعظي همزمان 
با ریاســت دفتر رئيس جمهور ســخنگوي 
غيررسمي دولت هم بود، اما پاسخ هاي او نيز 
حساسيت هاي افكار عمومي را بيشتر مي كرد.

واعظي در عمــل همه قــدرت، اختيارات 
و وظایــف رســانه اي دفتر هيــأت دولت 
و معــاون اولــي ریاســت جمهوري را به 
دفتر ریاســت جمهوري منتقل كرد. دفتر 
هيأت دولت با ســازوكارهاي ســابقه دار، 
چارت سازماني مشــخص و آیين نامه ها و 
شرح وظایف مشــخص خود كه دبير آن را 
معاون اول رئيس جمهور تعيين مي كرد، به 
حاشيه رفت و اختيارات حداكثري به دفتر 
رئيس جمهوري با بسط ید اختيارات و البي 
واگذار شد. حسين سيمایي صراف و قبل از او 
محسن حاجي ميرزایي به عنوان دبير هيأت 
دولت در پاره اي اوقات نســبت به حواشي 
ایجادشده حول عملكرد دولت وارد ميدان 
شدند ولي زیر سایه ســنگين واعظي دیده 

نمي شدند.
در سازوكار جدید معاون اطالع رساني هيأت 
دولت كه به نمایندگي از همه اعضاي كابينه 
باید پاسخگوي مشكالت مردم مي بود حذف 
شــد و جایگاهي مثل معاون اطالع رســاني 
دفتر رئيس جمهور پررنگ ترین نقش را ایفا 
كرد. دفتر رئيس جمهــور حكم نفرات اصلي 
رسانه اي دولت را صادر مي كرد و نقش اصلي و 

چشمگيري در معرفي گزینه هاي سخنگویي 
دولت به روحاني ایفا كــرد و درنهایت علي 
ربيعي جایگزین نوبخت شد. ربيعي به علت 
نقش اصلــي واعظــي در انتصابش هيچ گاه 
معترض موازي كاري در ســخنگویي دولت 
نشد ولي در برهه هاي مختلفي طرح مواضع 
واعظي براي اطالع رساني دولت دردسرساز 
مي شــد و ربيعي مجبور به جرح و تعدیل و 

اصالح این مواضع بود.
خــارج از مجموعه نهاد ریاســت جمهوري 
شوراي اطالع رساني دولت ساختار جداگانه 
و مفصل خود را در نقشــه ارتباطاتي دولت 
داشت. این شــورا نه خود را كامال مرتبط با 
دفتر رئيس جمهور مي دانســت و نه هيأت 
دولت. آنها هركدام مسير جداگانه خود را براي 
اطالع رســاني ایفا مي كردند. هيأت وزیران 
مردادمــاه13۹8 آیين نامــه تعيين و حدود 
وظایف ســخنگوي هيأت دولت و تشــكيل 
شوراي اطالع رســاني دولت را یك بار دیگر 
به واسطه انتقادات نسبت به خروجي و عملكرد 
این شــورا تغيير داد و طيف گسترده تري از 
وزراي كابينه، معاونان رئيس جمهور و روساي 
دستگاه ها را به عنوان اعضاي این شورا در نظر 
گرفت. هنوز تأثيرات این تغييرات نيز مشخص 
نشده و از برگزاري جلسات آن هم گزارش و 
آماري در دست نيســت. هم اكنون شوراي 
اطالع رساني دولت ساختار اداري مخصوص 
خود را در خيابان وزرا دارد و دفتر هيأت دولت 
و دبيرخانه در كنار دفتر رئيس جمهور هركدام 
تشــكيالت اداري مخصوص خود را در نهاد 

ریاست جمهوري اداره مي كنند.

سخنگوي دولت؛ صداي پاستور 
 تأكيد رئيس جمهوري بر تقویت ارتباط دولتمردان با مردم، مطالبه دولت پاسخگو را در اذهان عمومي  

ایجاد كرده است
آخرين اخبار در مورد تردد در مرز عراق

مرز مهران باز است؛ موافقت دولت عراق با بازگشت زميني زائران



9 2 سه شنبه 30 شهریور 1400    شماره  8320 كتاب 3 0 2 3 6 4 3

باید برنامه اي ریخــت و تدوین 
كرد تا كتاب به ساده ترین شكل 
به دســت مردم برســد. اكنون 
وضعيت نه تنها در ایران، بلكه در 
جهان هم تغيير كرده است. مهم تر 
از موضوع كتاب در این بين مرگ 
شاعران، نویسندگان و هنرمندان 
بــزرگ طي یكی دو ســال اخير 

است كه باید به آن پرداخت

تازه هاي نشر

گريهنكنبچهجان
»گریه نكــن بچه جان« نوشــته »انگوگي 
وا تيونگــو« هفدهمين جلــد از مجموعه 
شــاهكارهاي 5ميلي متري نشر افق است 
كه مهدي غبرایي آن را به فارسي برگردانده 
است. انگوگي وا تيونگو، نویسنده اهل كنيا، 
در رمان »گریه نكن بچه جان« راوي رنجي 
 است كه از كشــمكش ها، هرج ومرج هاي 
داخلي و سایه  هميشــگي استعمار در قاره  
آفریقا مي برده. تمامي این  مسائل، نتایجي 

جز فقر و تلنبار احساسات سركوب شــده برجا نگذاشته است. او هميشه 
ميان چيزهایي كه به زندگي اميدوارش مي ساخته و آن واقعيتي كه با ظلم 
درآميخته بود، فرسنگ ها فاصله  حس مي كرد. زماني كه مسير رسيدن به 
رؤیاها مشخص نباشد، مدام در مرز این كشاكش، این درون انسان است 
كه بارها زاده مي شود و بارها مي ميرد. در چند سال اخير از این نویسنده 
به عنوان یكي از برندگان احتمالي جایزه  نوبل یاد شــده است. او به خاطر 
نظریات انتقادي اش بارها تحت  تعقيب حكومت كنيا قرار گرفته است. وا 
تيونگو سال هاي متعددي از عمرش را براي درك آزادي، براي رهایي از 
نژادپرستي، براي بنيان گذاري مفاهيمي مانند صلح و عشق و دمكراسي 
ميان مردماني كه شيوه اي براي بيان احساساتشان نمي دانستند، به مطالعه 
و نوشتن پرداخت. نوشتن برایش نوعي پيروزي است و همين طور شيوه اي 
است كه مفهوم مستقيم ظلم را منتقل كند. او بارها و بارها تحت تعقيب 
حكومت كنيا از همه چيز گریخته بود اما ســرانجام دوباره به دغدغه ها، 
اتفاقات و فرهنگ نيمه جان وطنش، براي خلق آثاري ماندگار بازگشته بود. 

نشر افق این كتاب را به بهاي 17هزار تومان منتشر كرده است.

رؤيا
رمان »رؤیا« اثر اميل زوال را محمود گودرزي 
به فارسي برگردانده و نشــر افق این كتاب 
خواندني را منتشر كرده است. رؤیا، داستان 
عاشقانه ساده اي است از دختر یتيمي به نام 
آنژليك كه توســط یك زن و شوهر گلدوز، 
به نام آقــا و خانم هوپر بــه فرزندي گرفته 
مي شود.رؤیاي آنژليك این است كه توسط 
یك شاهزاده خوش تيپ نجات پيدا كند و تا 

ابد سعادتمندانه زندگي كند و...
رؤیــاي او زمانــي تحقــق مي یابــد كــه 

ز عاشــق فليســين اوتكور، آخرین نفــر در خانــواده اي قدیمي  ا
شواليه ها، قهرمانان و اشراف در خدمت مسيح و فرانسه مي شود. پدر 
او به دالیل شخصي كه در ادامه داستان آورده مي شود با ازدواج آنها 

مخالفت مي كند. آنژليك بيمار مي شود و...
با آنكه رؤیا در ظاهر شبيه قصه هاي پریان اســت، این اثر بسياري از 
مضامين بارز زوال، به ویژه تعارض وراثت و محيط زیست، بين معنویت 
و نفسانيت و بين قدرتمندان و ضعيفان را به خوبي نشان مي دهد. این 

كتاب 384صفحه اي به بهاي 62هزار تومان منتشر شده است.

فرشادشيرزادي
روزنامه نگار

محمدعليبهمني،نامياســتكهقرارگرفتن
نامهايديگــردركنارش،فخرشــعروغزل
معاصراســت.اوافتتيراژكتابهايشعرو
ادبياتداســتانيرا،بهويژهدرسالهاياخير
بهگردن»كرونا«نمياندازدومعتقداستهنر
واقعيروزبهروزبيشتروبيشترميبالدورشد
ميكندووســعتوتأثيرشحتياززيستن
هنرمندفراتراســت.گفتوگويماراباشاعر

»باغالل«بخوانيد.

بانگاهحرفهايوهنرمندانهتان،افت
تيراژكتابراچگونهوباچهمشــخصههايي
ارزيابيميكنيد؟دهــه70كتابيمانند»بيلي
باتگيت«دكتروفبــاترجمهنجفدريابندري
7هزارنسخهصرفًادرچاپاولتيراژميخورد.
امروزچرابهايننقطهرسيدهايموباتيراژ300

و500نسخهايمواجهيم؟
باید وضعيــت جامعه و اوضاع اقتصادي را به درســتي 
ارزیابي كرد. وقتي ناشــر مي خواهــد ُمركب بخرد و 
مبلغش بيش از ده ها برابر پولي اســت كــه قباًل باید 
مي پرداخت، همين مي شود. هر آنچه براي انتشار كتاب 
مي خواهند بخرند، چندین برابر شده است. اگر بخواهند 
براي كتاب قيمتــي چندین برابر بگذارنــد كه طبعاً 

توهيني به مردم است یا به  خود شاعر كه مي سراید.
راهچارهچيست؟

راه آن به نظــرم كتابفروشــي به شــكل كنونی آن 
نيســت. باید برنامه اي ریخت و تدوین كرد تا كتاب 
به ساده ترین شــكل به دست مردم برســد. اكنون 
وضعيت نه تنها در ایران، بلكــه در جهان هم تغيير 
كرده است. مهم تر از موضوع كتاب در این بين مرگ 
شاعران، نویسندگان و هنرمندان بزرگ طي یكی دو 
سال اخير است كه باید به آن پرداخت. به گمانم این 
موضوعي فراتر است. در هر صورت كتاب باالخره از 
ســوي اصحابش خوانده خواهد شد و راه خودش را 
باز مي كند. اما اگر كســي را از دست بدهيم، چگونه 
مي توان جایگزینش را یافت و ساخت؟! شاید با مرگ 
نویســندگان و شــاعرانمان درون خودمان بتوانيم 
زندگي مان را ادامه دهيم اما به نوعي خودمان را هم 

به این شيوه آزار داده ایم.
صرفًاموضوعاقتصــاديرادليل

پايينبودنتيراژكتابارزيابيميكنيد؟
بله. واقعيتش هم این است. من را عالوه بر اینكه 
در عرصه شعر مي شناسيد، ناشر هستم و چاپخانه 
هم دارم. دســت در كارم و جزء به جزء مشكالت 
این عرصه را مي دانم. اگر كســي بــه من بگوید 

مي خواهم كتابي چاپ كنم به او توصيه مي كنم 
و مي گویم كتابت را بعداً چاپ كن. هم اكنون هم 
كتاب هایي كه منتشر مي شود، اغلب توهين آميز 
اســت. به دليل اینكه تيراژها حتــي در عرصه 
ادبيات بزرگسال، اگر قباًل همان طور كه گفتيد 
10هزار و 7هزار و حتي 15هزار نسخه بود، نهایتا 
از هزار نسخه به هيچ وجه باالتر نمي رود؛ پایين تر 
است، مثاًل 400 و 300 و 200نسخه. چاره اي هم 
وجود ندارد. ُمركب ایران كه به درد این كتاب ها 
نمي خورد. مركب باید از خارج وارد شود كه مبلغ 
زیادي به آن اضافه شده است. كتاب ها با كيفيت 
ایراني به درد نمي خورد. دقت كرده اید كه اغلب 
كتاب هاي 300 و 400نسخه اي كافي است یك 
روز جلوی نور آفتاب قرار بگيرند تا رنگ جلدشان 
بپرد؟ اگر آن را باز كنيد، شيرازه اش به هم مي ریزد 
یا به مراتب كمرنگ مي شــود، حتي به حدي كه 
محو مي شــود! چرا كه ُمركب جنــس بنجل تا 

آفتاب بخورد از بين مي رود.
راهحلعبــورازاينمشــكالت

چيست؟
حكومت باید بودجه هایش را در اختيار هنرمندان 

و ناشران حقيقي و دلسوز عرصه كتاب قرار 
دهد. كتاب به طور كلي نباید حتي از آن 
قيمت گذشــته هم باالتر برود. كتاب 
باید ارزان باشــد. اما امروز مي بينيم 
خانواده ها دو دوتــا چهارتا مي كنند 
و با خود مي گویند كتــاب ارزان از 

كجا بيابيم؟ 
ناشــرانبيشــتر
رمانچاپميكنند.تكليف
استعدادهايمنحصربهفرد
درحوزهشــعردراينبين
چهميشــود؟الجرمبايد
فراموششــوندوبراي
شناســاندنخوددست
رويدستبگذارندواجازه

دهندزمانبگذرد؟
رمان هــم 200 یا 300نســخه 

بيشتر چاپ نمي كنند. البته از سوي 
دیگر هم كمي خوش بينانه باید گفت 
كه این اســتعدادهاي درون شــاعر، 

كه یك شبه و دوشبه، یكســاله و دو ساله پایان 
نمي یابد و تمام نمي شود. ما شاعراني داشته ایم 
كه بهترین ترانه هــاي روزگار را مي گفته اند اما 
اكنون همان ها تا جایي كه غيرت دارند در عرصه 
شركت نمي كنند. گاهي شــعر آنها كنار شعري 
چاپ مي شود كه به مراتب و از هر حيث ضعيف 

است. اوضاع اینگونه است.
كروناوشــرايطموجودكشــور
باعثافتتيراژكتابشــديابــاتوجهبه
محدوديتهايموجودوبحــرانكاغذوبه
قولشماُمركبو...بهايننقطهميرسيديم؟

تنها كروناي بيچاره كه گناهكار ميدان نيست تا 
ما همه تقصيرها را گردن این ویروس بيندازیم! 
كرونا باعث مرگ شد. این مرگ باعث مي شود كه 
به خودي خود در این شــرایط كتاب كمتر چاپ 
شود. كتاب اگر درباره مرگ همين روزگار باشد 
و آگاهي بخش، هرقدر هم كه قيمتش باال باشد، 
وظيفه است كه آن را منتشــر كرد. اما كجاست 
آن كتاب؟ معمــوالً در این برهه هم یك شــعر 
عاشــقانه را به نام كتاب چاپ مي زنند و به مردم 
قالب مي كنند. از شما مي پرسم كه شعر عاشقانه 
هم اكنون باید چه جایگاهي با توجه به وضعيت 

موجود داشته باشد؟
قطعاً در اولویت هاي دست چندم است.

بنابراین شــعري كه واقعاً با شــرایط 
موجود ســنخيتي ندارد، چگونه باید 
انتشار یابد؟ حتي این شعرها توسط 
خوانندگاني كه صــداي خوبي هم 
دارند، گهگاه خوانده مي شــود كه 
موضوعي علــي حده اســت. باید 
گفت كه چرا برخي از شاعران در 
این اوضاع و احوال شــعر »الهي 

قربانت« بروم مي سرایند.
فقــدانمطالعــه
مكتــوبچهكاغــذيوچه
ديجيتالبراييكجامعهچه
عواقبــيدارد؟آنهمبراي
نسليكهگوشيهايلمسياز
صبحتاشبدستشاناستومدام

پيجهايمختلفراَگزميكنند؟
این گوشي هاي لمسي نسل امروز 

جوان هاي ما را به كجا برده؟ آیا اصاًل دوست دارند 
كتاب بخوانند؟ در عمق اندیشه شان دوست دارند 
همين مزخرفات را صرفاً گــوش كنند و ببينند. 
ابتداي انقالب اســالمي اصاًل قرار نبود ما به این 
سطح از سطحي نگري برسيم. یكسره همه كارها 
هم دست مسئوالن است و كارهاي ضعيف منتشر 
مي شود. پرسشم این اســت كه كار ضعيف چه 

خاصيتي دارد كه منتشر شود.
عواقباينتسلسلچيست؟

عواقبش در تاریخ نوشته خواهد شد. ما نمي دانيم 
تا كي این روند سطحي سازي  و سطحي نگري كه 
آن را بعضاً به كرونا ارتباط مي دهند و به گمان من 
به كرونا هم هيچ ارتباطي نــدارد، ادامه خواهد 

یافت.
جامعهايكهنينديشدبهكجاسوق

دادهخواهدشد؟
اتفاقاً عده اي مي اندیشند كه عامدانه كتاب هاي 
ارزشمندشــان را چاپ نمي كننــد. آنها با خود 
مي اندیشــند كه براي كه و براي چه كتاب چاپ 
كنند؟! اندیشه شــعر همواره در شاعرش هست. 
هنر به شــكل جزئي نگرانه چنين است. هنر در 
هنرمند واقعي در هر شــرایطي وجود دارد. اما 
در عين حال پرهيزش هم وجود دارد. نمي شود 
كه هنرمندي كار هنري شایســته اي انجام دهد 
و در كنار یــك اثر ضعيف قرار گيــرد و براي آن 
كار ضعيف به به و چه چه كنند. هنر را هيچ وقت 
نمي توان از بين برد. مگر تا به حال هنر جهان از 
بين رفته؟ اتفاقاً روزبه روز هم قوي تر و نيرومندتر 
و پررنگ تر شده است. اما در زوایایي گویي سكوتي 
وجود دارد. ســازه اي پرورش مي یابــد و خلق 
مي شود اما آفرینشگر مي داند كه شرایط انتشار 

در این روزگار صحيح و به صواب نيست.
سكوتيمانندســكوت»باغالل«،
عنوانمجموعهشعرتانكهاتفاقًاخوانندگان
زياديهمآنراخواندهاند:بهشــبنشــيني
خرچنگهايمردابي/چگونهرقصكندماهي
زاللپرست...چگونهشرحدهملحظهلحظهخود
رابراياينمردمزوالپرست/...رسيدههاچه
غريبونچيدهميافتند/بهپايهرزعلفهاي

باغاللپرست...
هنرمندان واقعي مان كار مي كنند. اتفاقاً دوستان 
نزدیك از یكدیگر اطالع دارند. بدان كه هيچ چيز 
نمي تواند به هنر واقعي زخم بزند. هر كه هم زخم 
بزند به خودش زخم زده است. هنرمنداني هم كه 
مي ميرند یا در حكومت هاي سابق جهان كشته 
شــده اند، ولو كه بميرند، رفته اند اما هنرشــان 
همچنان زنده است و اتفاقاً تأثير هنر از زنده بودن 

و زنده ماندن هنرمند بيشتر و فراگيرتر است.

گفت و گو با محمدعلي بهمني، شاعر و غزلسرا درباره دالیل افت تيراژ كتاب

سطحي نگري، ربطي به كرونا ندارد!

عكس: همشهري/ احمد سيدپور
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 در روزهایي كه هنوز بر ســر حضوري یا 
مجازي بــودن آمــوزش در مــدارس و گزارش

دانشــگاه ها تصميم قاطعي گرفته نشده، 
انتشار یك گزارش از تأثيرات مخرب شبكه هاي اجتماعي 
روي نوجوانان، نوع دیگــري از پيامدهاي پاندمي كرونا را 
برجسته كرده است. در شرایطي كه تا پيش از آغاز كرونا، 
بسياري از خانواده ها- چه در ایران و چه در سایر كشورها- 
قواعد سختگيرانه اي را براي استفاده كودكان و نوجوانان از 
اینترنت و گوشي هوشمند داشتند، بروز كرونا و ضرورت 
آموزش مجازي، روال  موجود در این مسئله را دستخوش 
تغيير كرد و زمينه دسترسي گسترده كودكان و نوجوانان به 
گوشي هاي هوشــمند، اینترنت و شبكه هاي اجتماعي را 
به وجود آورد. با استمرار همه گيري كرونا، حاال بسياري از 
صاحب نظران و كارشناسان نسبت به پيامدهاي دسترسي 
بي ضابطه كودكان و نوجوانان به اینترنت و شــبكه هاي 
اجتماعي هشــدار مي دهند. در هفته گذشته انتشار یك 
گزارش داخلي از شبكه اجتماعي فيسبوك این موضوع را 
بيش از گذشــته مورد توجه قــرار داد. در این گزارش كه 
ناخواسته به رسانه ها درز كرده، عنوان شده كه استفاده مداوم 
از شبكه اجتماعي اینســتاگرام )متعلق به فيسبوك( بر 
سالمت روحي ميان دختران نوجوان، تأثير مي گذارد. در این 

گزارش اشاره شده كه اینستاگرام با دامن زدن به مقایسه ، 
تصور افراد را درباره خودشان تخریب مي كند و انتظار آنها را 
از خودشان باال مي برد. انتشــار این گزارش بهانه اي شد تا 
اثرات استفاده بي رویه از شبكه هاي اجتماعي و دسترسي 
بي ضابطه به اینترنت را در ميان كــودكان و نوجوانان، در 

گفت وگو با كارشناسان و صاحب نظران بررسي كنيم.

آمارهاچهميگويد؟
مشاهدات ميداني مي گوید، در 2ســال گذشته به دليل 
مجازي شدن آموزش ها، ميزان دسترسي و استفاده كودكان 
و نوجوانان از اینترنت، موبایل و تبلت و به تبع آن استفاده این 
قشر از شبكه هاي اجتماعي بيشتر شده است. این مشاهدات 
را اطالعات تازه مركز آمار ایران هم تأیيد مي كند. براساس 
گزارش مركــز آمار ایران، ميزان عضویت در شــبكه هاي 
اجتماعي براي افراد 15ساله و بيشتر در كشور كه در سال 
1396برابر 53درصد بوده، در ســال 1399به 65درصد 
رسيده و متوسط حضور روزانه در شبكه هاي اجتماعي از 
یك ساعت و 4دقيقه در سال 96به یك ساعت و 32دقيقه 
در ســال 1399رسيده اســت. همچنين ميزان عضویت 
در پيام رسان واتســاپ در این بازه زماني 3ساله كه شامل 
برش هاي زماني قبل و بعد از پاندمي كرونا است از 24درصد 
به 88.5درصد رســيده و در اینســتاگرام از 43.1درصد 
به 68درصد افزایش یافته اســت. هر چنــد این آمارهاي 
مقایسه اي مربوط به تمامي گروه هاي سني باالتر از 15سال 

اســت، اما حتي اگر با وجود شــكاف دیجيتال در سنين 
باال، توزیــع یكنواختي را براي گروه هاي ســني مختلف 
تصور كنيم، نشــان مي دهد كه ميزان حضور نوجوانان در 

شبكه هاي اجتماعي 3تا 4برابر شده است.
مسئله تأثيرات استفاده افراطي از اینترنت و فضاي مجازي و 
وسایل هوشمند موضوعي بوده كه از سال ها قبل مورد توجه 
محققان علوم مختلف به خصوص روانشناسان اجتماعي 
و عصب شناسان قرار داشته است و خطرات پيدا و پنهان 
فراگير شدن افراطي استفاده از فضاي مجازي براي نوجوانان 
اعم از عواقب اعتياد به فضاي مجازي، مشــكالت عصبي، 
اختالالت ذهني، انزوا، اختــالل در مهارت هاي ارتباطي، 
مشكالت رفتاري و رواني، افزایش استرس و... مورد پژوهش 
و بحث قرار گرفته است. اما شيب تند استفاده از اینترنت و 
وسایل هوشمند در جوامع به خصوص در شرایط پاندمي 

كرونا، نگراني ها درباره عواقب آن را تشدید كرده است.

رشــد52درصدياعتيادبهاينترنتپسازشروع
دورانكرونا

بهروز بيرشــك، روانشــناس اجتماعــي در گفت وگو با 
همشهري، ضمن اعالم نتایج یك مطالعه كه توسط محققان 
ایراني با نگاه به تغييرات در سطح بين المللي در دوران كرونا 
انجام و در مجالت علمي معتبر منتشر شده است، نسبت به 
عواقب شدت یافتن حضور در فضاي مجازي هشدار مي دهد 
و مي گوید: »در این تحقيق از یك رشد 52درصدي اعتياد به 
ـ19صحبت  اینترنت در دنيا به خصوص از زمان شروع كووید
شده و یكي از توصيه هایي كه در این پژوهش اعالم شده، 
ضرورت اعمال مداخالت مؤثر براي پيشــگيري و كاهش 
رفتارهاي اعتيادآور آنالین و همچنين در دســترس قرار 
دادن دستورالعمل ها در این باره به ویژه براي نوجوانان است.« 
بيرشك آسيب هایي نظير طردشدگي، انزوا و كاهش حس 
اعتماد را ازجمله عواقب استفاده افراطي از اینترنت و فضاي 

مجازي مي داند.

اولينعالمتپاندميروانيجوانانچيست؟
در كنار این آمار، حسن عشــایري، رئيس انجمن عصب 
روانشناسي نيز در گفت وگو با همشهري ضمن ارائه نتایج 
مطالعات دانشــگاهي، درباره پيامدهاي تشدید استفاده 

از فضاي مجازي در دوران كرونــا روي نوجوانان و جوانان، 
مي گوید: »پس از آنكه از پاندمي كرونا خالص شــویم، با 
یك پاندمي رواني ميان نوجوانان و جوانان سر و كار خواهيم 
داشت. عالمت ورود به این پاندمي در درجه اول، نفي است؛ 
یعني  نوجوانان و جوانان در ایــن پاندمي حتي الگوهاي 
جاافتاده مثبتي كه در خانواده ها و ارتباطات شان داشته اند 
را نفي مي كنند و شاهد نوعي عصيانگري خواهيم بود. همين 
االن بين 30تا 40درصد جوانان دچار این تعارض هستند 
و وقتي ذهن ها دیگر درگير كرونا نباشــد و به جوانان مان 
بيشــتر توجه كنيم، مي بينيم كه این ميزان به عنوان یك 
عارضه دوران كرونا بيشتر هم شده است. از آثار این پاندمي 
رواني این است كه نوجوان و جوان ما درصدد الگوبرداري از 
فضاي مجازي برآمده و هم فهمي، همدلي و همكاري رنگ 
مي بازد. این جوانان ارتباط سالم و مؤثري هم نمي توانند 

برقرار كنند.«

بهزوديسرماخوردگيروانيدرايران
»ســرماخوردگي رواني« عنوان تازه  دیگري است كه در 
توصيف پيامدهاي كرونا و تشدید استفاده از فضاي مجازي 
از سوي نوجوانان و جوانان، توسط این استاد دانشگاه بيان 
مي شود. عشایري معتقد است: »از خودبيگانگي جدیدي به 
دليل فضاي مجازي ایجاد مي شود. آستانه تحریك پذیري 
پایين مي آید و با افرادي زودرنج، درونگــرا، روان رنجور، 

كم تحمل و واقعيت گریز مواجه مي شویم.«
عشــایري درباره اثرات جایگزیني فضاي مجازي به جاي 
فضاهاي واقعي آموزشي نيز چنين مي گوید: »مدرسه فقط 
جاي ادبيات و هندسه نيست، بلكه جاي ارتباط با دیگران و 
رشد مغز اجتماعي، مغز خالق و مغز حل مسئله است، اما در 
دوران كرونا به خاطر محدود شدن همه ارتباطات به فضاي 
مجازي، این مغز اجتماعي دیگر به خوبي رشد نمي كند. 
در 16و 17ساله ها مي بينيم كه فرق بين فضاي مجازي و 
واقعيت خيلي درخشان نيست و آلودگي و انفجار اطالعات 

مجازي غلبه مي كند.«

مسموميتهيجانينوجواناندرپياستفادهافراطي
رئيس انجمن عصب  روانشناسي در ادامه به تحليل تأثيرات 
تمركز نوجوانان و جوانان بر فضاي مجازي در دوران كرونا 
پرداخت و گفت: »در ارتباطات به نوعي شناخت اجتماعي 
و شناخت از خود مي رسيم، اما این ارتباطات امروز به دليل 
كرونا براي كودكان و نوجوانان كه در ســن رشد هستند 
محدود شــده و آنها چاره اي جز گذرانــدن وقت خود در 
فضاي مجــازي و اینترنت ندارند. در اســتفاده افراطي از 
فضاي مجازي، ارتباطات با مشكل مواجه و به نوعي مسموم 
مي شود. نتيجه این مسموميت، افسردگي و درون گرایي 
كودكان و نوجوانان خواهد بود. عامل افسردگي، با فشارهاي 
بيروني قابل تشدید بوده و ممكن است به خودآزاري و حتي 

اتفاقات بدتري چون خودكشي منجر شود.« 

نتيجهيكمطالعهدربارهديرخوابينوجوانان
به مخاطره افتادن ریتم خواب و بيداري مغز در شــرایط 
كرونا و تحت تأثير تشدید استفاده از فضاي مجازي و وسایل 
هوشمند از نكات دیگري است كه به گفته عشایري، از نظر 
زیستي در دوران كرونا بيشتر مشــاهده شده و مي تواند 
زمينه ساز مشكالت عدیده اي براي جوانان باشد. عشایري 
در این باره توضيح مي دهد: »فاجعه در این است كه براساس 
مطالعاتي كه در شهرهاي مختلف انجام داده ایم )اما هنوز 
قابل تعميم به كل ایران نيســت( تقریبا باالي 50درصد 
نوجوانان و جوانان داراي خواب فيزیولوژیك طبيعي نيستند 
و دیرتر از والدین خود مي خوابند و حتي اگر به رختخواب 
هم بروند، موبایل و تبلت به دســت هستند و نمي خوابند. 
این را قبل از كرونا هم داشته ایم، اما حاال با یك فاجعه در 
این زمينه مواجه هستيم؛ چون قبال حداقل به خاطر اینكه 
فردا صبح قرار بود به مدرسه و دانشگاه یا سر كار بروند زودتر 
مي خوابيدند، اما االن این محدودیــت وجود ندارد. ریتم 
خواب و بيداري با هوشياري و فرایندهاي ذهني سر و كار 
دارد و این وضعيت فعلي ممكن است منجر به پيامدهاي 

بسيار ناميموني شود.« 

هشداري به سياستگذاران آموزشي و اجتماعي
ازگفتههايروانشناسانوجامعهشناسانچنينبرميآيدكهحتياگربهفرضمحال،بهزوديبساطكرونا
ازجامعهايرانيجمعشود،مواجههباپيامدهايآشكاروپنهانآندرساحتهايمختلفروانيواجتماعي
تامدتهااستمرارخواهدداشت.مسئلهتسهيلدسترســيكودكانونوجوانانبهابزارهايهوشمندو
شبكههاياجتماعيمجازي،ازآندستتحوالتناخواستهايبودكهدرپيشيوعهمهگيريكرونارخنشان
داد،اماحاالبهيكدغدغهنگرانكنندهنهفقطدرايرانكهدرسطحجهانتبديلشدهاست.غفلتازاين
پيامدها،بهزعمصاحبنظرانوكارشناسانممكناستدرآيندهبهشكلگستردهايسالمتروانجامعه
رادرمعرضتهديدقراردهدوچنديننسلازنوجوانانوجوانانايرانيرابهمخاطرهبيندازد.اينمسئلهاي

استكهبايدازسويسياستگذارانآموزشيواجتماعيكشورموردتوجهقرارگيرد.

ث
مك

دیگه چه خبر؟

بازگرداندنروزانه100تا150زائرازمرزمهران
دبير ســتاد مركزي اربعين از بازگرداندن روزانه 100 تا 150 زائر از مرز 
مهران خبر داد و گفت: مرزها كامال بسته است و كسي به مرز مراجعه 
نكند.  احمد محمدي فــر تأكيد كرد: هيچ موكبــي هم اكنون در مرز 
مهران مستقر نيست و صرفا در زمان بازگشت زائران ابالغ شده است كه 
یك سري تمهيداتي را صرفا در مرز مهران پيش بيني كنند. او ادامه داد: 
تاكنون براي بيش از 50 هزار نفر ویزا صادر شده است و تعدادي از زائران 

نيز اعزام شده اند.

خط15۷0؛اورژانساجتماعيدانشآموزان
مدیركل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي با 
اشاره به راه اندازي »خط ملي نماد« گفت: خط چهار رقمي 1570، اورژانس 
اجتماعي دانش آموزان است كه یكي از بخش ها و زیرساخت هاي مهم 
نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان به شمار مي رود كه در كنار ابزارهاي 
دیگر در برنامه ملي نماد به ما كمك مي كند. مسعود شكوهي تصریح كرد: 
هر دانش آموز به هر دليلي كه احساس مي كند دچار اضطراب، افسردگي، 
ترس و استرس شــده، ضروري اســت تا براي رفع مشكل اش به مراكز 
مشاوره مراجعه كند. او افزود: امسال بيش از 750مركز و هسته مشاوره 
در سراسر كشور با بهره  گيري از نيروهاي متخصص مشاور و روانشناس، 
به ارائه خدمات راهنمایي، مشاوره و روانشناختي، به صورت رایگان  براي 
دانش آموزان، خواهند پرداخت. مدیركل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت 
در برابر آسيب هاي اجتماعي گفت: »دسترسي آسان به مراكز مشاوره«، 
»یكپارچه سازي  خدمات مشاوره« و »به روزآوري روش هاي جدید و مؤثر 
واكنش سریع در فوریت هاي رواني-اجتماعي دانش آموزان« از اهداف این 
طرح است. به گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و 
پرورش، وي با تأكيد بر اینكه با ارائه  خدمات راهنمایي و مشاوره، بستر الزم 
براي ایجاد شادي و نشاط در فرایند یاددهي-یادگيري فراهم خواهيم كرد، 
بيان كرد: خط چهار رقمي 1570، از ساعت 8صبح تا 8شب، آماده ارائه 

خدمات به دانش  آموزان، فرهنگيان و اولياي دانش آموزان است.

حمايتبهزيستيازخانوادههايدارايچندقلو
معاون اجتماعي بهزیستي كشور با بيان اینكه هم اكنون این سازمان بيش 
از 16 هزار خانواده داراي فرزند چندقلو را تحت پوشش قرار داده است، 
گفت: تمامي خانواده هایي كه داراي فرزند سه قلو به باال هستند، بالفاصله 
تحت پوشش سازمان قرار مي گيرند و از مستمري ماهانه كه هم اكنون 
یك ميليون و 100 هزار تومان است، برخوردار مي شوند و عالوه بر آن، از 
سایر خدمات سازمان شامل كمك هاي بالعوض یا وام هاي كم بهره  براي 
اشتغال بهره مند مي شوند. مسعودي فرید افزود: همچنين حدود 11 هزار 
و 500 خانوار داراي فرزند دو قلو كه در 3 دهك پایين درآمدي قرار دارند 
نيز از مستمري ماهانه بهره مند هســتند كه هم اكنون ماهانه حداقل 
900 هزار تومان دریافت مي كنند و مانند خانواده هاي داراي فرزند سه قلو 
به باال از سایر مزایا و خدمات سازمان بهره مند مي شوند. همچنين اگر 
آنها دانش آموزي دارند مي توانند از حمایت ها و خدمات بهزیستي براي 

پوشش دانش آموزان نيز بهره مند شوند.

  همشهري از اثرات گسترش دسترسي كودكان و نوجوانان به ابزارهاي هوشمند 
و شبكه هاي اجتماعي مجازي در دوره كرونا گزارش مي دهد

حضور نوجوانان در شبكه هاي اجتماعي 
3 تا 4 برابر شده است
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واكسيناســيون  اعــام   
دانش آموزان 12 تا 18سال، اميد استارتآپ

به بازگشایي مدارس را زنده كرد. 
با این حال، برخي دالیل ازجمله فرایند زمان بر 
تكميل واكسيناســيون دانش آموزان و موارد 
دیگر ممكن است باعث شــود كه امسال هم 
آموزش تحصيلي به صورت مجازي یا حداقل 
تركيبي)مجازي-حضوري( ارائه شود. حضور 
چند روز پيش سرپرست وزارتخانه آموزش و 
پرورش در مركز مانيتورینگ شبكه آموزشي 
دانش  آموز، موسوم به »شاد« هم این احتمال 
را تقویت مي كند. در این مراســم، مدیرعامل 
همراه اول كه توســعه دهنده این اپليكيشن 
محســوب مي شــود، از احتمال مشــاركت 
شــركت ها و بخش خصوصي فعال در حوزه 
آموزش و پــرورش در این پلتفــرم خبر داد. 
درواقــع بخــش خصوصي درصــورت تأیيد 
شوراي عالي فضاي مجازي مي تواند خدمات 
خود را روي این بستر، به عنوان »پلتفرم مادر« 
ارائه دهد. در بســياري از كشــورها ازجمله 
پاكستان حوزه نوآوري در آموزش به سرعت 
در حال توسعه اســت، به طوري كه اخيرا یك 
استارت آپ توانســته مبلغ قابل توجهي براي 
سرمایه گذاري در حوزه آموزش جذب كند. با 
این حال، در ایران، با وجود عمر تقریبا 2ساله 
آموزش رســمي مجازي دانش آموزان، كمتر 
شاهد مشاركت و فعاليت اینگونه استارت آپ ها 
هستيم. درحالي كه اگر شرایط فعاليت بخش 
خصوصي و استارت آپ ها در این حوزه با توجه 
به سياست هاي آموزش و پرورش فراهم شود، 
چه در بخش زیرساخت و چه در بخش توليد 
محتوا شاهد افزایش كيفيت آموزشي خواهيم 

بود.

عدممشاركتدرحوزههايپرخطر
كریمــي،  محمــود 
كارشــناس نــوآوري و 
كســب وكارهاي نوپــا 

با اشــاره بــه اینكه طي 
در  گذشــته  2ســال 

ایران برخي اســتارت آپ ها در حوزه آموزش 
مشاركت داشته اند، مي گوید: »برخي از این 
استارت آپ ها توليد محتوا مي كردند و برخي 

دیگر به عرضه زیرساخت مشغول بودند.«
با این حال، كریمي مسئله اصلي را به گونه اي 
دیگر مي بيند. به گفته او »مسئله این است كه 
استارت آپ ها هنگامي كه مي خواهند به یك 

حوزه ورود كنند، اگر گمان كنند كه شرایط 
آن حوزه به گونه اي اســت كــه خطرپذیري 

باالیي دارد، طبعا مشاركت نمي كنند.«
كریمي معتقد اســت كه »اگر استارت آپ ها 
ببيننــد كه زمان و ســرمایه زیــادي هزینه 
مي كنند و بهره اي نصيب آنها نمي شــود، یا 
فاصله مي گيرند یــا صبر مي كننــد ببينند 
شــرایط چگونه پيش مي رود تا نقش خود را 

ایفا كنند.«
به گفته ایــن كارشــناس »در حوزه هایي كه 
رفتارهــاي داراي شــبهه یا نشــانه هایي از 
رانت مشاهده شود، اســتارت آپ ها، به عنوان 
مجموعه هاي آسيب پذیرتر، با ماحظه عمل 
خواهنــد كرد. وگرنــه هميــن االن هم اگر 
آموزش و پرورش به طور مشخص اعام كند 
كه در بعضي زمينه ها نياز بــه كمك داریم، 
استارت آپ  ها با روي گشاده و دلسوزانه براي 
ارتقاي تحصيلي دانش آموزان اقدام خواهند 

كرد.«

مذاكرهبراياعتمادسازي
آنگونه كه سرپرســت وزارتخانــه آموزش و 
پرورش، از »شــاد« به عنوان پلتفرم مادر یاد 
كرد، »اگر قرار باشــد كه شــاد پلتفرم اصلي 
باشد و بخش خصوصي روي آن به توليد و ارائه 
محتوا اقدام كند، باید درباره ماحظات فني 
و محتوایي كه اســتارت آپ ها مي توانند ارائه 

كنند، مذاكره و گفت وگو شود.«
كریمي در این مورد مي گوید: »شــرایط باید 
به گونه اي باشد كه استارت آپ ها به شاد اعتماد 
كنند تا روي زیرساخت شاد محتوا ارائه دهند 
و نگراني هم بابت سوءاستفاده هاي احتمالي 

نداشته باشند.«
مشابه این اتفاق را پيش از این در ارائه فيلم ها 
و ســریال ها روي پلتفرم هاي VoD شــاهد 
بودیــم. درواقــع، در ابتــدا تهيه كنندگان و 
كارگردانان براي عرضه محصوالت خود روي 
این پلتفرم ها مقاومت مي كردند، چراكه نگران 
كپي شدن فيلم ها و ســریال ها و در نتيجه از 
دست رفتن سرمایه خود بودند. 

راهكارمشاركتاستارتآپها
اگرآموزشوپرورشوهمراهاولازمشاركت
بخشخصوصيدرشادسخنميگويند،طبعا
فراهمشدنشرايطاينمشاركتضرورياست.
بازرسانجمنسرمايهگذاريخطرپذيرايران
براينباوراستكه»آموزشوپرورشبهطور
شفافبايداعالمكندكهتحتچهشرايطيو
باچهمكانيسمهايكنترلي،بهچهمحتوايي
نيازداردتااستارتآپهاهماعالمكنندكههر
كدام،چهنيازهاييراميتوانندبرآوردهكنند.«
كريميبااشــارهبهاينكهحوزهايكهداراي
ضوابطپيچيدهوغيرشــفافاست،جذابيتي
براياســتارتآپهاندارد،معتقداست»در
چنينفضايي،كسيكهميخواهدشفافعمل
كند،بامالحظهوواهمهرفتارميكند.بنابراين
دراينشرايط،عجيبنيســتكهبعضياز
استارتآپهاعالقهايبهمشاركتوفعاليت

نداشتهباشند.«
كارشناسنوآوريوكسبوكارهاينوپاتوصيه
ميكندكه»براييكبارفرايندانتخابشاد
بهصورتشفافاعالمشود،نقدهايواردبرآن
شنيدهشودواگرنقدهاواردبود،راهحلهاي
جبرانيابرطرفكردناشكاالتهمارائهشود.
دراينصورتاگرمشاهدهشدكهاينپلتفرم
بهترينگزينهاستوبدونسوگيريانتخاب
شــده،آنوقتهمهبهآناعتمادميكنندو

مشاركتاتفاقميافتد.«

 برخاف روند جهاني در دوران كرونا، استارت آپ هاي حوزه آموزش 
رشد چنداني را در ایران طي این مدت تجربه نكرده اند

مؤسســه ملي بهداشت 
آمریكا 470ميليون دالر 
براي تحقيــق در مورد 
كووید-19مزمــن، ســرمایه گذاري مي كند. این 
مطالعه گسترده ملي شامل ده ها هزار بيمار و بيش از 

30مؤسسه تحقيقاتي خواهد بود.
به گفته سازمان بهداشــت جهاني كووید-19مزمن 
یا طوالني، درواقع به عوارض ناشي از ابتا به كووید 
گفته مي شود كه تا 12هفته پس از بهبود مي تواند 
همراه فرد باشد و حتي در مواردي او را در انجام امور 

روزانه ناتوان كند.
بــراي درك این شــرایط كــه به طور رســمي آن 
Sars-CoV- یا عــوارض پس از حــاد PASC را

2مي نامند، مؤسسه ملي بهداشت آمریكا با انجام یك 
سرمایه گذاري گرانقيمت قصد دارد تا تحت برنامه اي 
به نام تحقيق تقویت بهبودي یا RECOVER درباره 

این بيماري مزمن تحقيقات گسترده اي انجام دهد.
فرانسيس اس كالينز، مدیر مؤسسه ملي مي گوید: 
مــا مي دانيم كه برخــي از مردم به دليــل تأثيرات 
طوالني مدت كووید-19به طــور كامل تحت تأثير 
بيماري قرار گرفته اند. این مطالعات با هدف تعيين 
علت و یافتن پاســخ هاي بســيار موردنيــاز براي 
جلوگيري از این وضعيت اغلب ناتوان كننده و كمك 
به كساني است كه در مســير بهبودي همچنان از 

عوارض بيماري رنج مي برند.
محل اصلي تحقيقات باليني RECOVER دانشگاه 
النگون هلت نيویورك خواهد بود كه بر تعداد زیادي 
از مطالعــات جدیــد و قبلي كوویــد مزمن نظارت 

خواهد كرد.
با اســتفاده از داده هاي مطالعات باليني متعدد، این 
برنامه در نهایت تا 40هزار نفر را شامل مي شود كه 
شامل 200سایت و بيش از 100دانشمند خواهد بود. 
این مطالعات، جمعيت آماري گوناگوني از بيماران، 
زنان باردار و اطفال را تحت پوشــش قرار مي دهد و 
همه  چيز را از مكانيسم هاي علل پشتوانه كووید مزمن 

تا درمان هاي جدید بررسي خواهد كرد.
گري گيبســون، رئيــس RECOVER مي گوید: 
این رویكرد دقيــق علمي، یك جامعــه تحقيقاتي 
مشــترك و چندرشته اي شامل شــركت كنندگان 
متنوع تحقيقاتي را كه براي اطاع رســاني درمان و 
پيشگيري از اثرات طوالني مدت كووید-19ضروري 

است، ایجاد مي كند.
بودجه این برنامه تحقيقاتــي از طرح نجات آمریكا 
به ارزش یك تریليون دالر به دست مي آید كه در آن 

1.15ميليارد دالر به تحقيق درباره كووید-19مزمن، 
اختصاص داده شد.

به نظر مي رســد كه بين 10تا 30درصد از بيماران 
كووید-19به دنبال بيماري شدید، عوارض ناشي از 
آن را به طور طوالني مدت تجربه مي كنند و این یعني 
ميليون ها آمریكایي در سال هاي پيش رو، از كووید 

مزمن یا طوالني مدت رنج خواهند برد.
كالينز در جلســه مطبوعاتي، ســؤاالتي درباره این 
بيماري كه هنوز پاسخ داده نشده است، مطرح كرد: 
آیا این نقص سيســتم ایمني بدن است كه پس از 
عفونت با این مدل از ویروس كرونا بازیابي نمي شود؟ 
یا آیا این بيمــاري باعث ایجاد اختــال متابوليك 
مي شود؟ ما هنوز هيچ چيز نمي دانيم. تنوع عائم و 
تظاهرات بيماري ما را به این باور مي رساند كه كووید 
مزمن فقط یك بيماري نيست؛ بنابراین، تنها راهي كه 
ما مي خواهيم با آن این مسئله را حل كنيم این است 
كه مطالعات بســيار بزرگي انجام شود كه داده هاي 
زیادي در مورد عائم، یافته هاي فيزیكي و اقدامات 

آزمایشگاهي جمع آوري مي كند.
رئيــس بيمارســتان رامتاتيبــودي در تایلند نيز 
معتقد اســت تاكنــون تنها چند مطالعــه محدود 
درباره كووید مزمن در این كشــور انجام شده است 
و از بيمارستان هاي دیگر تقاضاي همكاري كرد تا با 
تجميع داده ها بتوانند به درك عميق تر و بهتري از 

كووید مزمن برسند.
دكتر چانمنــت مي گوید: كوویــد -19مي تواند به 
چندین اندام داخلــي ازجمله قلــب، ریه ها، مغز و 
سيستم عصبي آسيب برســاند. بسياري از بيماران 
از مشكاتي شكایت دارند كه قبل از ابتا به كووید 
نداشته اند. او معتقد اســت وقتي بيماران شروع به 
بهبود مي كنند بازگشت حس بویایي و چشایي در آنها 
صددرصد نيست. اغلب آنها حتي براي غذا خوردن 
هم احساس خســتگي مي كنند. با این حال،  بدون 
تغذیه مناسب، بدن آنها بهبود نخواهد یافت و در این 

موارد، نوشيدني هاي جایگزین غذا باید ارائه شود.
چانمنت مي گوید همه بيمــاران پس از بهبود كلي 
و ترخيص از بيمارســتان باید بــا هرگونه عائم و 
مشكات تنفســي، ریوي مجددا به پزشك مراجعه 

كنند.
از بين بيش از هــزار بيمار كووید كــه از  ماه مه به 
بيمارســتان و مراقبت هاي باليني احتياج داشتند، 
حدود 200نفر مجددا براي پيگيري بازگشــته اند و 
بيش از نيمي از بيماران یك یا 2عائم كووید مزمن 

را گزارش كرده اند.

سرمايهگذاريتحقيقاتيبرايبحرانكوويدمزمن
  با افزایش شمار بيماراني كه از عوارض طوالني مدت كووید-19رنج مي برند، دانشمندان 

تاش گسترده اي را براي حل این مشكل جهاني شروع كرده اند

آموزشمجازيدرايران؛بدوناستارتآپها

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

به سوی آینده

طعنه»ماسك«به»بايدن«
بابازگشتفضاپيماياسپيسايكس

كپسول سرنشين دار »اسپيس دراگون« كه 4شهروند را با خود به 
فضا برده بود، شنبه شب به وقت آمریكا پس از یك سفر 3روزه وارد 
جو زمين شد و در سواحل شــرقي فلوریدا فرود آمد تا نخستين 
ماموریت خصوصي اسپيس ایكس را در فضا خاتمه دهد. خدمه 
ماموریت الهام4، جرد ایزاكمن، یك ســرمایه گذار ميلياردر به 

همراه 3همراهش بودند. 
به گزارش وب ســایت ورج، ایــن افراد در ایــن حركت، پس از 
ماموریت فرود روي  ماه توسط فضاپيماي آپولو در سال1972، 
به دورترین نقطه ممكن كه یك انسان مي توانسته در فضا برود، 
رفتند. درحالي كه همه در اســتارت آپ فضایي اسپيس ایكس و 

حتي ناسا آماده تحليل داده هاي این سفر هستند، ایان ماسك 
بازهم در صفحه شــخصي خود در تویيتر گرد و خاك به پا كرد 
و این بار هدفش، جو بایدن، رئيس جمهوري آمریكا بود. ماسك 
كه دوســتي نزدیكي با دونالد ترامپ، رئيس  جمهوري پيشين 
آمریكا دارد، در پاســخ به یكي از فالوورهایش كه پرسيده بود، 
رئيس جمهوري به 4فضانورد جدید آمریــكا كه صدها ميليون 
دالر براي بيمارستان »ســنت جود« پول جمع كرده اند، حتي 
اشاره كوچكي هم نداشت. به نظر شما علت چيست، گفت: »هنوز 

خواب است.« 
ســفر خدمه این فضاپيما بــه زمين بدون هيــچ اتفاق خاصي 
صورت گرفت. حين بازگشــت، نماي خارجي فضاپيما به دماي 
3500درجه فارنهایت )معادل تقریبي 1926درجه سانتيگراد( 
رسيد، اما خدمه با لباس پرواز و تهویه مطبوع در داخل كپسول 
خنك نگه داشته شــدند. با بازشــدن 2 چتر اوليه طبق برنامه، 
سرعت كپسول از  560به 161كيلومتر بر ساعت كاهش یافت. 
این چتر نجات كمتر از یك دقيقه و بعد از قرار گرفتن در ارتفاع 
548متري منهدم شد و با بازشــدن 4چتر نجات اصلي، سرعت 
كپسول به سرعت 24كيلومتر بر ساعت كاهش یافت. در سفر 3 
روزه خدمه در مدار با ارتفاع تقریبي 584كيلومتر، آنها با بيماران 
بيمارستان »سنت جود« به صورت ویدئویي تماس برقرار كردند، 
به بورس نيویورك زنــگ زدند و با دوســتان و خانواده خود در 

ارتباط بودند. 
آیزاكمن در آن ارتفاع دســت به كار مهيج تري زد و با تام كروز، 
تهيه كننده و هنرپيشه معروف هاليوود چت كرد. خدمه همچنين 
اطاعات مختلفي را براي یــك مطالعه علمي جمع آوري كردند 
كه به بررسي چگونگي تأثير گرانش بر بدن انسان مي پردازد. به 
غيراز آیزاكمن، »هيلي آرسنو« 29ســاله، پزشكيار نجات یافته 
از بيماري ســرطان، »كریس سمبروســكي« 42ساله، كارمند 
پيشين نيروي هوایي آمریكا و »ســيان پراكتر« 51ساله، استاد 
زمين شناسي، مســافران این ماموریت هيجان انگيز استارت آپ 
اســپيس ایكس بودند. این افراد در ارتفاع 584كيلومتر از سطح 
دریا، هر 90دقيقه یك بار با ســرعت 27360كيلومتر در ساعت 
یعني تقریبا 22برابر سرعت صوت به دور كره زمين چرخيدند و 

تجربه اي فوق العاده كسب كردند.

در روزگاري كه سالن هاي 
سينما به دليل همه گيري فناوري

بيمــاري    كوویــد-19 
دیگر همانند گذشته با استقبال زیادي 
روبه رو نيستند، این شركت هاي پخش و 
تلویزیون هاي اینترنتي هستند كه نبض 
اقتصادي فيلم ها، سریال ها و برنامه هاي 
گوناگون را در دست گرفته اند. به گزارش 
خبرگزاري رویترز، با برگزاري جشنواره 
معتبر امي، مشخص شد كه اپل تي وي 
پاس و نتفليكس با ســریال هاي »تد 
السو« و »تاج« جوایز را درو كرده اند. این 
افتخارات به تلویزیون هاي اینترنتي حق 
فخرفروشي جدیدي مي دهد تا بتوانند 
از آن براي تبليغ پيشنهادهای خود در 
نبرد سخت با تلویزیون هاي سنتي براي 
جذب مخاطــب اســتفاده كنند. »تد 
الســو« در مجموع 7جایــزه براي اپل 
تي وي پاس )+Apple TV(، سرویس 
پخش كننده اي كه سازنده آیفون، 2سال 
پيش آن را راه اندازي كرده است، دریافت 
كرد. از ابتداي راه انــدازي، اپل تي وي 
پاس ده ها نمایش و فيلم را منتشر كرده 
و در تاش اســت تا نه تنها با نتفليكس 
پيشــتاز، بلكه با ســایر شــركت هاي 
رســانه اي بزرگ ازجمله والت  دیزني و 
آمازون رقابت كند. نكته اینجاست كه 
این شركت ها و دیگران ميلياردها دالر 

براي توسعه خدمات پخش خود هزینه 
مي كنند. در عين حال شركت اپل اعام 
نكرده اســت كه چه تعداد كاربر فعال، 
مشترك سرویس تلویزیوني آن هستند. 
شــركت HBO كه در حال طي كردن 
پروسه فروشــش توســط AT&T به 
دیسكاوري است، مدت ها بر امي تسلط 
داشت تا اینكه نتفليكس در سال2013با 
شــروع جریان پخش خود سيســتم 
اشتراك  كابلي مرسوم را نابود كرد. در 
همين راستا روزنامه فایننشال تایمز نيز 
نوشته اســت كه پس از چندین شروع 
غلط و ناموفق توسط اپل براي ورود به 
هاليوود در دهه گذشته، این شركت 2 
سال پيش اپل تي وي پاس را راه اندازي 
كرد كه پاسخ شركت به جنگ هایش با 
نتفليكس، دیزني و دیگران بود. به جاي 
بارگذاري بيــش از حــد مخاطبان با 
برنامه نویسي، اپل در عوض پول زیادي 

را براي نمایش هــاي كمتر هزینه كرده 
 HBO است؛ درست مشابه رویكردي كه
داشــت. ایــن شــركت مســتقر در 
ســيليكون ولي در مقابل بــا پرداخت 
بيشتر، »برنامه  صبحگاهي« را ساخت. 
به جاي آنكه ســراغ خرج كردن براي 
ساخت هر قسمت از سریال هایش برود؛ 
كاري كه HBO براي سریالي مثل تاج و 
تخت با پرداخت بيش از 15ميليون دالر 
هزینه فقط براي ســاخت یك قسمت 
كرده بود. طبــق گزارش هاي دریافتي، 
اپل در سال2019بيش از 6ميليارد دالر 
بــه تلویزیــون اش اختصــاص داده و 
استعدادهاي برتر را با نام تجاري خود و 
دســتمزد باالي متوســط جذب كرده 
است. اما ســریال »تد السو« نخستين 
ضربه صادقانه این شــركت محســوب 
مي شــود كه آنها را در ميان دریایي از 
محتــوا قــرار داده اســت؛ جایي كه 

شركت هاي فناوري و گروه هاي رسانه اي 
هزینه هــاي فراوانــي را بــراي جلب 
مشتركان و به دســت آوردن مخاطب 
صرف مي كنند. تسلط بر برنامه نویسي 
تلویزیون هاي اینترنتي، آن چيزي است 
كــه بنجاميــن ســویين برن، رئيس 
تحقيقــات رســانه هاي آمریكایي در 
مؤسســه مالــي و اعتباري مــورگان 
استنلي، آن را »مرحله تسخير زمين« 
در توســعه صنعــت مي نامــد. توليد 
محتواهاي جدید گران تر و ســودآورتر 
شده است و در این بين بيشتر بازیكنان 
به اســتثناي نتفليكس پول خود را از 
دســت داده انــد. او در ایــن خصوص 
مي گوید: »بدیهي است اگر به فهرست 
جوایز جشــنواره امــي نــگاه كنيد، 
مصرف كننده برنده است.« به طور كلي 
بــا توســعه فنــاوري، تلویزیون هاي 
اینترنتي با سرعت بسيار زیادي درحال 
پيشــرفت هســتند. آنها دقيقا همان 
چيزي را فراهــم مي آورند كــه ذائقه 
بيننــدگان اســت. در مقابلــه بــا 
تلویزیون هاي سنتي آنها نشان  داده اند 
كه از توانایي هاي بيشــتري برخوردار 
هســتند. ســاخت فيلم ها، برنامه ها و 
ســریال هاي مختلف جــذاب و حتي 
گران قيمــت باعث شــده تــا كاربران 
بيشــتري را از طریق فروش اشتراك 
به دست آورند. شــيوع ویروس كرونا و 
همه گيري بيماري كووید-19نيز مزید 
بر علت شده تا بسياري از كساني كه به 
ناچار خانه نشين شده بودند، به سمت 
تلویزیون هــاي اینترنتي رفته و با تهيه 
اشتراك، بيشتر اوقات فراغت خود را به 
تماشــاي فيلــم و ســریال هاي این 

تلویزیون ها اختصاص دهند. 

دنيادرتسخيرتلويزيونهاياينترنتي
 نتایج جشنواره معتبر امي بازهم نشان داد كه عصر تلویزیون هاي سنتي رو به پایان است 

و سرویس هاي پخش آناین به ویژه در دوران كرونا رشد چشمگيري پيدا كرده اند

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار

زهراخلجي
خبر نگار
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 کاهش سن تزریق واکسن 
در بيشتر استان ها

 کاهش حداقل سن ثبت نام براي تزریق واکسن در بيشتر استان ها در 
سامانه نوبت دهي  alamat.gov.ir  اعالم شــد. براساس اعالم وزارت 
بهداشت، هم اکنون افراد بيشــتري طبق گروه هاي سني مي توانند به 
سامانه نوبت دهي واکسيناسيون مراجعه و زمان و محل دریافت واکسن را 
انتخاب کنند؛ به طوري که امكان ثبت نام براي متولدان 1383و قبل از آن 
در استان هاي آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، اردبيل، اصفهان، البرز، 
ایالم، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، 
خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان و یزد 
فراهم شده است. از سوي دیگر متولدان 1378و قبل از آن در استان هاي 
بوشهر و هرمزگان، متولدان 1375و قبل از آن در استان مرکزي، متولدان 
1370و قبل از آن در اســتان کهگيلویه و بویراحمد، متولدان 1368و 
قبل از آن  و متولدان 1مهر 1382تا 1مهر 1383در استان هاي گيالن 
و مازندران  مي توانند براي ثبت نام در ســامانه سالمت وزارت بهداشت 
اقدام کنند. براي ثبت نام در هيچ استاني، نياز به داشتن پرونده بهداشتي 
نيست. وزارت بهداشت همچنين از مردم خواست تا براي جلوگيري از 
شلوغي، معطلي و احتمال انتقال بيماري، حتما پيش از مراجعه از سامانه 

نوبت بگيرند.
 

 ثبت بيش از نيم ميليون مرگ کرونایي
 در برزیل

شــمار مبتالیان به بيماري   »کووید-19« ناشي از کروناویروس جدید 
در جهان تاکنون به 229 ميليون و 293 هزار و 200 نفر رسيده و مرگ 
4ميليون و 705 هزار و 498 نفر بر اثر ابتال به این بيماري هم تأیيد شده 
است. به گزارش ایسنا، همچنين 205 ميليون و 931 هزار و 963 نفر از 
مبتالیان به کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به 
بيماري کووید-19 که تاکنون در 221 کشور و منطقه در جهان شيوع 
یافته، ادامه دارد و این بيماري همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. براساس 
آمارهاي جهاني، آمریكا با بيش از 42.9 ميليون مبتال و بيش از 691 هزار 
قرباني همچنان در صدر فهرست کشورهاي درگير با بيماري کووید-19 
قرار دارد. هند هم با آمار بيش از 33.4 ميليون مبتال پس از آمریكا در رتبه 
دوم جهاني به لحاظ ميزان ابتال قرار دارد و آمار مبتالیان به کوویدـ19 در 
برزیل هم از 21.2 ميليون نفر فراتر رفته و هم اکنون سومين کشور جهان 
به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است. همچنين پس از ایاالت متحده، 
کشورهاي برزیل با بيش از 590هزار و هند با بيش از 445 هزار جان باخته، 
باالترین آمار قربانيان کووید-19 را در این فهرست جهاني گزارش داده اند. 
براساس این فهرست، روسيه نيز با گذشتن از آمار 198 هزار جان باخته 
تاکنون بيشترین تلفات کرونا را در بين کشورهاي اروپایي داشته است. 
هم اکنون در 15 کشور، شمار مبتالیان از رقم 3ميليون نفر عبور کرده  است 
و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که همچنان 3کشور رکورددار شمار 
مبتالیان در دنيا هستند - کشورهاي انگليس، روسيه، فرانسه، ترکيه، 
ایران، آرژانتين، کلمبيا، اسپانيا، ایتاليا، اندونزي، آلمان و مكزیك نيز بيش 

از 3ميليون مبتال را ثبت کرده اند.

 ممنوعيت به کارگيري
 نيروي واکسينه نشده در بهزیستي

رئيس کميته پيشگيري از بيماري هاي واگيردار سازمان بهزیستي کشور 
در بخشنامه اي به تمامي مدیران کل استاني بهزیستي کشور به کارگيري 
نيروهاي فاقد کارت واکسيناســيون کرونا در مراکز تحت پوشش این 
سازمان را ممنوع اعالم کرد. براساس اعالم سازمان بهزیستي، بنابر این 
بخشنامه و در راستاي سياست ایمن سازي  سراسري ستاد ملي مدیریت 
کرونا درخصوص مقابله با بيماري کرونا و احتمال بازگشایي قریب الوقوع 
تمامي مراکز آموزشي و خدماتي تحت پوشش، سازمان بهزیستي براي 
حفظ سالمت خدمت گيرندگان و پرسنل از به کارگيري نيروهاي فاقد 
کارت واکسيناسيون کوویدـ19 در مراکز تحت نظارت خود جلوگيري 
مي کند. این بخشنامه از مدیران کل استاني خواسته تا با تشویق تمامي 
نيروها به انجام واکسيناسيون، نسبت به واکسيناسيون تمامي کارکنان 
شاغل در مراکز تحت نظارت و مؤسسات غيردولتي مجري برنامه هاي 
استان ها ازجمله مدیران، مسئوالن فني، کارشناسان، مربيان و همچنين 
غربالگران برنامه هاي غربالگري اختالالت بينایي و شــنوایي کودکان، 

نيروهاي خدماتي و داوطلب اقدام کنند.

  22 واکسن کروناي ایراني 
در مرحله پيش باليني 

سخنگوي پروژه توليد واکسن کووپارس از توانایي توليد 15تا 20ميليون 
دوز واکسن در ســال خبر داد و گفت: »اضافه شــدن این واکسن به سبد 
واکسيناسيون، به سياست هاي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مربوط 
مي شود.« محمدحسين فالح مهرآبادي، ســخنگوي پروژه توليد واکسن 
کووپارس درباره زمان ورود این واکسن به ســبد واکسيناسيون عمومي 
کشور به ایلنا گفت: »با گرفتن مجوز فاز سوم در هفته گذشته، این مرحله از 
کارآزمایي آغاز شده و همزمان، توليد صنعتي را هم از اواخر مردادماه شروع 
کرده ایم؛ به طوري که حدود یك و نيم ميليــون دوز توليد و کنترل کيفي 
400هزار دوز آن انجام شده است. نتيجه کنترل کيفي یك ميليون دوز دیگر 
هم این هفته مي آید.« او با اشاره به توليد 15تا 20ميليون دوز واکسن به طور 
ساالنه، افزود: »طبق پروتكل یك سوم از کارآزمایي باليني فاز 3که انجام شود، 
مي توانند درصورت رضایت بخش بودن نتایج به ما مجوز مصرف اضطراري 
بدهند، اما سياست اصلي نحوه دادن مجوز اضطراري یا مصرف داوطلبانه با 
وزارت بهداشت است. البته تا پایان مهر 3ميليون دوز واکسن کووپارس توليد 
مي شود.« او در ادامه از وزارت بهداشت خواست تا واکسن هاي توليد داخل 
را پيش خرید کند: »همين حاال ما براي نقدینگي توليدمان مشكل داریم. 
ما یك مجموعه دولتي هستيم و بودجه مان از محل درآمدهاي اختصاصي 
تامين مي شود، اما به هرحال وزارت بهداشــت مي تواند قراردادي ببندد و 
پيش خرید کند. براساس مصوبات، اگر واکســني به فاز 3و توليد صنعتي 
رسيد، مي تواند تا 5 ميليون دوز پيش خرید شود که فكر مي کنم مجلس 
هم تكليف کرده است و وزارت بهداشت این کار را انجام مي دهد، اما تاکنون 
پيش خریدي از واکسن رازي انجام نشــده است.« سخنگوي پروژه توليد 
واکســن کووپارس در ادامه به توليد واکسن هاي داخلي کرونا اشاره کرد و 
گفت: »هم اکنون 22 یا 23 شــرکت داخلي در مسير توليد واکسن کرونا 
هستند. در مطالعات پيش باليني 22 شرکت دانش بنيان و 4 یا 5 شرکت در 
فاز یك، 2و 3مطالعات باليني هستند که در مسير توليدند. این تعداد زیاد 
اســت، اما باز هم تأکيد مي کنم که براساس وضعيت فعلي کشور نمي شد 

تجميع ظرفيت ها اتفاق بيفتد، اما مي توانست محدودتر باشد.«

میز خبر  متقاضيان واکسن آســترازنيكا، از مرکزي به مرکز 
دیگر مي روند و در نهایت دست خالي بر مي گردند. 
آنها که دوز اول شــان را تزریق کرده اند، در نهایت با 
تأخير، دوز دوم را دریافت مي کنند، اما دوز اولي ها، 
شــانس کمتري براي ایمن شــدن با این واکسن 
ســوئدي- بریتانيایي دارند. همين موضوع ســبب 
شده تا خيلي ها در جست وجوي مراکز دارنده واکسن 
آسترازنيكا باشند؛ درحالي که بيش از95درصد مراکز 
واکسيناسيون، سينوفارم تزریق مي کنند. حاال در این 
شرایط عده ای دست به کار شده اند و با داللی اقدام به 
دستكاری اطالعات کارت واکسن می کنند. این افراد 
با گرفتن مبالغ بين 2تا5 ميليون تومان و با دسترسی 
به سامانه های وزارت بهداشــت،  اطالعات واکسن 
تزریق شده را پاک یا دستكاری می کنند و در اغلب 
موارد آن را به آسترازنيكا تغيير می دهند. موضوعی که 
به گفته  مسئوالن وزارت بهداشت تخلف و جرم است.

»آســترازنيكا فعال براي دوز دومي ها« این پاســخ 
تمام مراکز واکسيناســيون در هفته هاي گذشــته 
اســت. درحالي که از مدت ها قبل مسئوالن وزارت 
بهداشــت وعده داده بودند که با ورود واکسن هاي 
ایراني و خارجي، ســبد واکسيناســيون در کشور 
متنوع مي شــود، اما جز واکســن برکت بيشترین  
واکسن در دســترس ما ســينوفارم چيني است. با 
این حال اشــخاصی که   مي خواهند به کشــوري 
سفر کنند که ســينوفارم را در جدول واکسن هاي 
مورد تأیيد قرار نداده، در انتظار واردات آسترازنيكا، 

واکسيناسيون شان را به تعویق مي اندازند.

چرا آسترازنیكا؟
یكي از مراجعه کنندگان به مرکز واکسيناسيون شهيد 
عراقي، در جست وجوي آسترازنيكاست و به گفته او، 
از صبح زود چندین مرکز را زیر پا گذاشــته تا بتواند 
این واکسن را پيدا کند، اما در هيچ مرکزي آن را پيدا 
نكرده اســت:»2 ماه دیگر باید به یكي از کشورهاي 
عربي در حاشيه خليج فارس ســفر کنم، اما از سوي 
شرکتي که با آنها همكاري دارم به من اعالم کرده اند 
که حداقل باید یك دوز واکسن آسترازنيكا را تزریق 
کرده باشم. مدت هاست که نوبت تزریق واکسنم شده، 
اما نمي خواهم واکسن دیگري را تزریق کنم.« جوان 
دیگري هم مي گوید:» مبتال به سندرم فيبروميالژیا 
هستم و به توصيه پزشك نباید واکسني که ویروس 
غيرفعال است تزریق کنم. آسترازنيكا، تنها واکسني 
است که به من توصيه کرده اند، اما مدت هاست که در 
جست وجوي این واکسن هستم، ولی نمي توانم آن را 
پيدا کنم. پس از پرس وجوي بسيار، یكي از مسئوالن 
بيمارستاني به من گفت که هم  اکنون تنها در املش 
استان گيالن و اهواز آسترازنيكا برای دوز اول تزریق 
مي کنند. یعني من باید براي تزریق این واکسن چند 
ميليون خرج بليت هواپيما کنم و در نهایت شــاید 
آنجا هم واکســن را تمام کنند.« در مراکز دیگر هم 
وضعيت همين گونه است و پاسخ درخواست کنندگان 
آسترازنيكا همان جواب منفي است که در مراکز دیگر 
مي دهند. مرد ميانسال دیگري هم بالتكليف است:  
»اردیبهشت امسال 2دوز واکسن سينوفارم زدم، اما 
االن که براي دیدار فرزندانم قصد سفر به آلمان را دارم 
به من ویزا نمي دهند. گفته اند مي توانم آسترازنيكا را 
به عنوان دوز سوم تزریق کنم و بعد ویزا بگيرم. اما 2 

هفته است که نمي توانم این واکسن را پيدا کنم.« 

چرا واردات آسترازنیكا محدود است؟
حال ســؤال اینجاســت که بــا وجود بــاال بودن 
درخواست ها، واردات واکسن آســترازنيكا محدود 
است؟ نریمان صدري، یكي از فعاالن حوزه واردات 
دارو در این باره به همشــهري مي گوید: »اینكه ادعا 
مي کنند براي واردات آسترازنيكا به کشور مشكالتي 
وجــود دارد را تأیيد نمي کنم، اما نكته اینجاســت 
که تقاضاي جهاني براي این واکسن، به دليل تأیيد 
آن در کشــورهاي اروپایي و آمریكا باال رفته است.« 
صدري با بيان اینكه افزایش درخواست این واکسن 
در کشور ما هم با توجه به تأیيدیه جهاني آن، مسئله 
چندان پيچيده اي نيست، توضيح مي دهد: »بيش 
از 120کشور در جهان واکســن آسترازنيكا تزریق 
مي کنند. هم  اکنون ورودي بيشــتر کشورهاي دنيا 
به روي کســاني که این واکســن را تزریق کرده اند 
باز اســت، اما سينوفارم در مقایســه با این واکسن، 

مورد تأیيد تعداد کشــورهاي کمتري است. هر چند 
در این باره هم به نظر مشكلي وجود ندارد؛ چرا که تا 
یك ماه دیگر همين واکسن سينوفارم هم مورد تأیيد 
بسياري از کشورهاي دنيا قرار خواهد گرفت و مشكلي 
در صدور ویزا وجود نخواهد داشت.« به گفته صدري، 
بهترین سياست اعمال شده در کشور همين وضعيتي 
است که از سوي وزارت بهداشت شكل گرفته: »بخش 
قابل توجهي از واکسن ما سينوفارم است و براساس 
مستندات، با همين واکسن هم توانسته ایم این بيماري 
را تا حدود زیادي کنترل کنيم. سينوفارم به زودي از 
اتحادیه اروپــا تأیيدیه مي گيــرد و هم اکنون هم در 
اتریش، قبرس، یونان، مجارســتان، ایسلند، هلند، 
اسپانيا، سوئد، فنالند و سوئيس واکسن سينوفارم به 

رسميت شناخته شده است.« 

درآمدزايي آسترازنیكا براي سودجويان 
می توان گفت؛ همين ميزان باالي تقاضا براي تزریق 
واکسن آســترازنيكا، زمينه ســودجویي برخي ها را 
فراهم کرده است، به طوري که گروهي از افراد که به 
سامانه هاي واکسيناسيون دسترسي دارند، با دریافت 
2تا 5ميليون تومان، براي افراد کارت واکسيناسيون 
آسترازنيكا صادر مي کنند و در همان حال هم تمام 
اطالعات ثبت شده در سامانه سيب یا سيناي وزارت 
بهداشت مبني بر تزریق واکسن هاي غير از آسترازنيكا 
را پاک مي کنند. یكي از کســاني که به همين شيوه 
درخواســت کارت واکســن کرده، به همشــهري 
مي گوید:» براي ســفر به یكي از کشورهاي اروپایي 
باید کارت واکسن آسترازنيكا مي گرفتم اما با توجه به 
تزریق 2دوز سينوفارم، دیگر امكان تزریق این واکسن 

جدید برایم وجود نداشت. هرچند با پزشك مشورت 
کردم و گفت اگر واکســن باشد مشــكلي در تزریق 
دوباره در فاصله زماني یك ماه پس از دوز دوم ندارم، 
اما ریسك نكردم. 2هفته قبل یكي از دوستانم شخصي 
را به من معرفــي کرد که مي توانســت تغييراتي در 
اطالعات ثبت شده من در تزریق واکسن انجام دهد.« 
او مبلغ اعالم شده براي انجام این کار را 2تا 5ميليون 
تومان عنوان مي کند و مي گوید: »با تخفيف، کار من 
را با 3ميليــون تومان انجام دادنــد و تمام اطالعات 
تزریق واکسنم در سامانه حذف شد. هم اکنون کارت 
واکسن با تزریق 2 دوز واکسن آسترازنيكا را دریافت 
کرده ام و مشكلي هم براي دریافت کارت بين المللي 
وجود نــدارد.« اما خبر دیگر درباره کاســبي صدور 
کارت واکسن آسترازنيكا مربوط به کساني است که 
به گفته خودشان، تمایلي به تزریق واکسن ندارند، اما 
براي اینكه مشكلي در آینده براي آنها به وجود نياید، 
مي توانند با پرداخت یك ميليون تومان، کارت واکسن 
آسترازنيكا با مهر یكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي را 
دریافت کنند. در این باره یكي از کساني که این کارت 
را بدون تزریق واکســن دریافت کرده به همشهري 
مي گوید: »اعتقادي به تزریق واکسن ندارم، اما از محل 
کارم اصرار دارند که حتما واکســن تزریق کنيم. به 
همين دليل در یكي از مراکز، فردی از متصدیان آنجا 
برایم کارت واکسن صادر کرد و من هم همان کارت 
را به محل کارم ارائه کردم. نه ســفر خارجي مي روم 
که کارت بين المللي بخواهم و نه قرار است که پيگير 
کد ملي ام باشند که واکسن تزریق کرده ام یا نه؟ هر 
زمان هم که این اتفاق رخ دهد و مجبور باشم، واکسن 

مي زنم و کد ملي ام هم ثبت مي شود.« 

 

دستكاري اطالعات جرم است
مسئوالن وزارت بهداشــت امكان تغيير در اطالعات 
ثبت شــده برای واکسيناســيون را رد نمی کنند اما 
تاکيد می کنند که این اقدام تنها برای رفع خطاهای 
رخ داده در تزریق ميليون ها واکســن است  و تغيير 
نوع و برند واکسن تزریق شده برای صدور کارت های 
بين المللی تخلف و جرم به شمار مي رود. محمدمهدی 
گویا، رئيس مرکز مدیریت بيماری های واگير وزارت 
بهداشت درباره درآمدزایي با تغيير اطالعات واکسن 
و سودجویي عده اي به همشهري مي گوید:»چنين 
موضوعي به ما گزارش نشــده، اما اگــر به هر دليلی 

این مسئله صورت گرفته باشد، تقلب و جرم از سوی 
کارشناس مربوطه و شهروندی است که در این عمل 
نقش داشــته اند. چنين مواردی به شــدت از سوی 
وزارت بهداشت و دســتگاه قضایی پيگيری خواهد 
شد.« از سوي دیگر علی شریفی زارچی، رئيس مرکز 
آمار و فناوری وزارت بهداشــت درباره امكان ایجاد 
تغييرات در کارت های واکســن هم به همشــهری 
می گوید: »این اقدام تخلف به شمار مي رود و به هيچ 
وجه مورد تایيد ما نيست. اما باید این مسئله را هم در 
نظر داشت که به دليل برخی مشكالت از زمان ثبت نام 
تا تزریق واکسن و ثبت آن، امكان تغيير در اطالعات 
ثبت شده برای واکسن های تزریق شده وجود دارد. 
اما این اصالحات هم با حقيقت یابــی و تایيد مرکز 
بهداشت و دانشگاه های مربوطه صورت می گيرد. ما 
امروز درباره تزریق 45 ميليون واکسن صحبت کنيم 
و ممكن است خطاهایی در ثبت واکسن های تزریق 
شده وجود داشته باشد.« شریفی زارچی درباره اقدام 
برخي سودجویان و گرفتن مبالغي از متقاضيان براي 
تغيير اطالعات واکســن، توضيح مي دهد:»از نظر 
سازمانی نباید این اختيار و دسترسی در اختيار همه 
باشد و سوءاستفاده رخ دهد. بر این اساس نامه ای به 
معاونت بهداشت فرستاده ایم که تنها تغييراتی که 
بتواند در کارت واکســن ها صورت بگيرد، به دليل 
همين اشتباه اپراتورها باشد نه درخواست افراد برای 
ســفر و تغيير نوع برند واکســن. در حال حاضر هم 
دسترسی همه افراد و پایگاه ها بسيار محدود شده و ما 
به راحتی می توانيم پيگيری کنيم که در کدام پایگاه و 
دانشگاه علوم پزشكی تغييراتی در نوع واکسن تزریق 
شده به افراد صورت گرفته است.« این مسئول درباره 
شرایط به وجود آمده و درخواست برخی مردم برای 
تزریق و تغيير نوع خاصی از واکســن را بی اخالقی 
کشورها در تایيد برخی واکسن ها عنوان مي کند: » 
دستگاه دیپلماسی کشورمان باید برای به رسميت 
شناخته شدن واکسن هایی که در داخل کشورمان 
تزریق می شود اقدامات جدی انجام دهد.« شریفی 
زارچی همچنين خطاب به مردم تاکيد می کند: »تمام 
فرآیند واکسن در کشــور رایگان است و درخواست 
پول برای صدور کارت واکسن انگليسی جرم به شمار 
مي رود. هيچ پایگاه بهداشتی حق دریافت یك ریال 
پول برای صدور کارت واکسن را ندارد. البته ممكن 
است افراد خطاکاری در مراکز حضور داشته باشند اما 
تمام این مغایرت ها به شدت تحت نظر ما قرار دارد و 
به دانشگاه ها اطالع داده می شود. اگر چنين مواردی 
از سوی مرکز یا فردی تكرار شود، حتما پيگرد قانونی 

صورت خواهد گرفت.«

افزايش واردات با ديپلماسي
آسترازنيكا کشورهاي دنيا را به 8 منطقه تقسيم بندي 
کرده و ایران در منطقه خط توليد این واکســن در 
کشور روسيه قرار دارد. شــرکت داروسازي آر-فارم 
روسيه این واکسن را توليد مي کند. جز واکسن هاي 
آسترازنيكاي وارد شده به کشور از ژاپن، کره جنوبي، 
ایتاليا و چين، بخش خصوصي هم 963هزار دوز از این 
واکسن خط توليد روسي را در 2محموله وارد کرد؛ هر 
چند که دوز پيشنهادي بخش خصوصي براي واردات 
آسترازنيكا به دولت 20 ميليون بوده که اکنون تنها 
کمتر از یك ميليون دوز آن محقق شــده است. در 
این باره کامبيز ميرکریمي، رئيس اتاق ایران و روسيه 
هم مي گوید: »بيشــتر از آنكه بخواهيــم روي این 
تقسيم بندي و قرار گرفتن ایران در زون منطقه روسيه 
مانور دهيم باید این را بدانيم که واکسن آسترازنيكا 
همكاري مشــترک دانشگاه آکســفورد انگليس و 
شرکت سوئدي است و محقق شــدن واردات قابل 
توجه این واکسن به دیپلماسي دولت ما در ارتباط با 
اتحادیه اروپا بستگي دارد.« او البته معتقد است که 
اگر قرار باشد سبد واکسيناسيون کشور متنوع باشد، 
نه تنها آسترازنيكا که اسپوتنيك وي هم باید به عنوان 
یكي از واکسن هاي خوب در اختيار مردم قرار بگيرد: 
»در این باره باید بخش خصوصي حمایت بيشتري 
شود و واکسن ها با برندهاي متنوع را در اختيار داشته 
باشيم؛ هر چند که با وجود استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي معتقدم که درحال حاضر در روند واردات 
واکسن دیپلماسي و همكاري هاي دوجانبه کشورها 

مؤثرتر است.«

داللی کارت واکسن
همه آسترازنیكا می خواهند

برخــي ســودجویان بــا سوءاســتفاده از نبــود واکســن آســترازنيكا، بــا دریافت 
2تــا 5ميليــون تومــان، کارت واکســن آســترازنيكا صــادر مي کنند. مســئوالن 
وزارت بهداشــت می گوینــد دســتكاری در اطالعات واکســن تخلف و جرم اســت

گزارش همشــهری از افرادی که به دالیل مختلف 
به دنبــال تزریــق واکســن غيرچينی هســتند

مريم سرخوش 
خبرنگار

جدول واردات آسترازنیكا به ايران

2میلیون و 911هزار آسترازنیكا )ژاپن(
و 810دوز 

يك میلیون و آسترازنیكا )ايتالیا( 
452هزار دوز 

يك میلیون و آسترازنیكا )چین( 
449هزار و 600دوز 

963هزار دوز آسترازنیكا )روسیه(

700هزار و 800دوز آسترازنیكا )كره جنوبي(

650هزار دوز آسترازنیكا )اتريش(

* از مجموع 8میلیون و 127هزار و 210دوز واكسن 
آسترازنیكاي وارد شده به كشور تا 23شهريور 

3میلیون و 879هزار و 123هزار دوز براي نوبت 
اول و يك میلیون و 540هزار و 900هزار دوز براي 

نوبت دوم تا 23شهريور تزريق شده است.
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دست ُپر صنعتگران سرگرمي
بستهپيشنهادي»درنگ«ازديدنيها،شنيدنيهاوخواندنيهادرپاييزپيشرو
پسازتابســتاننســبتاپررونقشــبكهنمايشخانگــيومجموعههاي
پرسروصدايش،بهنظرميرســددرپاييزپيشرو،سرمخاطبانسريالهاي
ايرانيكميخلوتترباشــدامــادرباقيمقوالتصنعتفرهنگ،دســت
سرگرمكنندههاپرتراست.ظاهراهمكليســريالخارجيجديدقراراست
بهفهرستتماشايماناضافهشودوهمچندســريالكهپيشازايندنبال
كردهايمقراراستباپخشفصلهايجديد،بهروزشوند.ازسويديگرتادلتان
بخواهدفيلمخارجيبهدستمانخواهدرسيد.عالوهبراين،چندكتابمهم
وخواندنيهممنتشرخواهدشدوگلسرسبدموسيقيدرپاييزهم،انتشار
تازهترينآلبومكيهانكلهر،هنرمندبينالملليموسيقيماخواهدبود.پاييز،

شهرشلوغاست؛نگرانوقتهاياضافهنباشيد.

اما و اگرهای نشستن پشت ميز مدرسه
مقررشدهشرايطبازگشاييحضوريمدارسازآبانبهصورتتدريجي،آرام
وباكسباطمينانازسالمتدانشآموزانآغازشودوشروعفعاليتآموزشي

دانشآموزانازاولمهربهاحتمالزيادبهصورتغيرحضوريخواهدبود
روزيكهخبررسيدكرونابهكشورمانواردشدهنخستينجاييكهدرهايشبستهشد
تابيماريسرايتبيشترينداشتهباشد،مدارسبود.ازآنروزتاكنونبارهاوبارهامقرر
شدكهدرهايمدارسبازشودوحتياگرشدهدانشآموزانبرايرفعاشكالبهمدرسه
برونداماايناقداماتبااستقبالچندانيازسويخانوادههامواجهنشد.گرچهدرتمام
اينمدتوالدينپابهپايفرزندانشانبودندوازدراختيارقراردادنتلفنهمراهشانتا
كمكدرآموزشدروس،ازهيچتالشيدريغنكردنداماآموزشوپرورشمعتقداستكه
آموزشمجازيتواناييانتقالبسياريازمهارتهاياجتماعيبهدانشآموزانرانداردو

بايدآموزشهارابهشكلحضوريوبابازگشاييمدارسدنبالكرد.

خزان بازارها 
روندپاييزيهمهبازارهايمالي)طال،ارز،مسكن،خودرووبورس(

ازمذاكراتايرانوآمريكاتاثيرمیگيرد
پاييزكمكمداردبهبازارهايماليميرسد.دردورهپنجماههنخستامسال
نيزطالبيشاز6درصد،ســكهبيشاز۱۳درصــد،دالر۱۲درصدوبورس
حدود۱۵درصدبازدهيمثبتداشتهاست.درهمينمدتمسكنحدود
8درصدوكاالهايبادوامهم۹درصدبازدهيمثبتداشتهاند.ايندرحالي
استكهدرپنجماهنخستسالقبل،بورس۲۵۵درصدرشدرادركارنامه
خودبهثبترساندهبود.واقعيتايناستكهرشــدمثبتومنفيتمامي
بازارهايماليبهشاخصهايكالناقتصاديوابستگيدارد.هيچبازاريراه
كاهشبازدهيرادرپيشنميگيرداگرنرخدالردرمسيرافزايشباشد.اما

تكليفدالرچهميشود؟
16 1415

مهار موج پاييزي كرونا در گرو 100ميليون دوز واكسن
دكترمسعوديونسيان،اپيدميولوژيستميگويدبرايپيشگيريازآسيبهايسويههايجديدكرونادرپاييزبايد

۵0ميليوننفرازجمعيتايرانواكسندريافتكنند

ميتوانگفتبرايهمهآدمهاشروعفصلپاييزبانوعي
حالتدوگانهميانشاديوغمهمراهاست.درپايان
ششسالگيباقدمگذاشتندردورهدانشآموزي،اين

دورانطالييبامشكالتيبرايكودكوخانوادهتوأمميشود.فارغازتصور
حاكمدردورانحاضركهبافرزندانكمتروديدگاه»تحصيالتعاليمساويبا
زندگيعالي«روبهروييم،تمركزخانوادههابرتحصيالتفرزندانشانبيشاز
گذشتهشدهوهمينامربارروانيزياديرابهبچههادرسنينمختلفووالدين
آنهاتحميلميكند.شرايطايجادشدهبهدليلهمهگيريويروسكرونا،اينبار
روانيرادرآغازسالنويتحصيليوورودبهفصلزيبايخزانسختتركردهو

افرادبيشتريرادرمعرضمشكالتروانشناختيقراردادهاست.
طبقبررسيهايانجامشدهتوسطسازمانخدماتسالمتروانكودكاندر
آمريكا،افسردگي،اضطرابوفشارروانيدركودكانسنينمدرسهووالدين
آنهاافزايشيافتهوالبتهاينيافتهدركشورهايديگرنيزبههمينصورتاست.
ماندندرخانهبههمراهفرزنداندرسنمدرسه،بهداليلمختلفيآسيبزاست.
اولازهمهجداييفرزندانازمحيطهاياجتماعيودوريازهمساالناست
كهميتواندماشهچكانافسردگيواضطرابباشد.هرچندوجودشبكههاي
اجتماعيمجازيتاحدودياين»انزواياجتماعي«راجبرانميكنداماهمين

شبكههانيزخاليازآسيبنيستند.
والدينهمازخطراتناشــيازخانهنشــينيدورنميمانند.عالوهبرانزواي
تحميلي،نگرانيهايناشيازكمترشدندرآمدوافزايشهزينههايخانوار
نيزبردوشآنهاسنگينيميكند.ازسوييتغييرسبكآموزشيوتبديلآن
ازحضوردرسركالسبهنشستندرخانهويادگيريمجازي،باوجودتجربه
سالقبل،هنوزنقايصزياديدارد؛نهمعلمهاونهشاگردانووالدينشانبه
شيوههايدرستتعليمدادنويادگيريازراهدورمسلطنشدهاند.فراگيري
درستوماندگارمطالب،خواستهاياســتكهدراينشيوههنوزبهدرستي
اعمالنميشودوهمينامربراضطرابونگرانيدانشآموزانووالديندامن

ميزند.
امادراينمياننبايدازاختاللافسردگيفصليSADدرپاييزوزمستانهم
غافلشد.براساسكتابچهتشخيصياختالالتروانشناختي،باتغييرفصل،
بعضي،دچارتغييرجديدرشرايطروانيميشــوند؛آنهاممكناستزياد
بخوابند،انرژيكميداشتهباشندواحســاسافسردگيكنند.ايننشانهها
ميتوانندجديباشندياباورودبهفصلبعديازبينبروند،امانبايدازخطرات
ودامنهآننيزغافلشد.افسردگيفصليدرتابستانهمرويميدهدكهبا
اضطرابشديدهمراهاست،وليدرپاييزوزمستانبيشترباكاهشانرژيو
پايينآمدنخلق،اينتغييربيشترنمايانميشود.اماچارهچيستوچگونه
بايدازايندورانپراســترسبهســالمتگذركردوازچنگالافسردگيو

اضطرابدرامانماند؟!
دروهلهنخستسوادسالمتاست.اينسواددرواقعمجموعهايازدانستهها
وآگاهيهايياستكهبرايهمهافرادجامعه،ازشهروندعاديتامتخصص
اينحوزه،ضرورياست.اينمجموعهآگاهيكمكميكندتاتكتكافراد
جامعهودرنهايتكلجامعهزندگيســالمتريراتجربهكنند.بخشمهمو
اصليسوادسالمتبهاينموضوعاشارهميكندكه»چگونهزندگيكنيمكه
سالمتربمانيم؟«سطحسوادسالمت،سببميشودمردمدرزمينهموضوعاتي
كهباسالمتآنهاگرهخورده،تفسيروتحليلمناسبداشتهوبيشتروبهتر
بتوانندازخودواطرافيانخود،دربرابرعواملبيماريزامراقبتكنند.نتايج
مطالعاتمختلف،نشــانميدهدكهدرجوامعيكهســطحسوادسالمت
مردم،ازميزانقابلقبوليبرخورداراست،جامعهبانشاطتر،سالمتروپوياتر
است.براساسمطالعهايكهدرايرانانجامشدهنيزايننقصآشكارشدهكه
نيميازجمعيتكشورازسوادسالمتالزمبرخوردارنيستندواينمحدوديت
درگروههايآسيبپذير،ازجملهســالمندان،بانوانخانهدار،بيكارانوافراد
باسوادعموميمحدود،شايعتراست،بهگونهايكهاينامرآنانرادرمعرض
خطرانحرافازسالمتقرارميدهد.ازداليلآننيزميتوانبهضعفرسانهو
استفادهنكردنازمتخصصانهمچنينارائهمطالببهصورتفنيودشواركه
خارجازدركمخاطباست،اشارهكرد.همچنينسردرگميوبياعتمادي
افرادبهارائهدهندگاناطالعاتمنجربهكســباطالعاتغيرموثقوكاهش

سوادسالمتدرميانعموممردمخواهدشد.
اماگامدوم،استفادهازراهكارهايپيشگيرياست.نقطهاتصالافسردگيو
اضطراب)دواختالليكهبيشازهمــهدرمعرضآنقرارداريم(افكارمنفي
است.والدينآگاه،كودكانخودرابادورنگاهداشتنازاخبارمنفي،صحبتهاي
نااميدكنندهدربارهشــرايطوتمركزبرجنبههايهرچندكوچكامامثبت
وقايع،نســبتبهايجادافكارمنفيوتســلطاينافكارمصوننگهميدارند.
تماشــاياخباربهطورمداومحتياگربهطورفعالنباشد)يعنيتلويزيونيا
راديوروشن،اماكسيجلويآنننشسته،دونفرباهممشغولتبادلاخباربد
هستندونفرسوممخاطبآنهانيست،پدريامادرباصدايبلنداخباررابراي
ديگريميخواندودربارهآنگفتوگووبحثميكنندو...(بيشكمنجربه
احساسياس،غموازهمهمهمتراحساسناتوانيبرايايجادتغييرونداشتن
كنترلبرامورزندگيميشود.مشكالتاقتصاديبرايهمهماايجادنگراني
ودلهرهميكند.امابزرگساالنراهكارهايمتعدديبرايفرارازاينمشكالت
دارندوميتوانندباهمفكريوبهاشتراكگذاشتنايدههاوراهحلهايمختلف،
هرچندبهدشواريازپسمسائلبرآيند.اماحواسمانباشدكهفرزندانما
دارايچنينذخايرتجربيوفكرينيستند!پسمطرحكردنمشكالتمالي
درحضورآناناضطرابيصدچندانبيشتردرآنهاايجادميكند.باحفظبعضي
ازقوانينمثلحفظساعتخوابمناسبوداشتنوقتبرايصحبتكردندر
خلوتميتوانبهنيازهايعاطفيخودوهمينطوربهحلمشكالتپرداخت

والبتهفرزندانرادرمعرضآسيبقرارنداد.
درآخربهترينراهكاربرايمقابلهباافسردگيفصليقرارگرفتندرمعرض
نوراســت.پردههاراازپنجرههاكناربزنيدتانوربيشــتريبهمنزلبتابد.از
المپهايآفتابيبيشتريدرمنزلاستفادهكنيد.داشتنچندگلدانمحيط
راآرامشبخشترخواهدكرد.مكملهايويتامينيخصوصاويتامينDرادر
برنامهغذاييخودبگنجانيد)البتهمراقبدوزمصرفيباشيد،زيراميزانباالي
ويتامينDدربدنسمياست.معمواليككپسول۵0هزاربراييكماهتجويز
ميشود.(ودرمكانهايخلوتياساعاتيكهتراكمجمعيتيدربوستانها
كمتراســتبهپيادهرويبرويد.درصورتنيازبهكمكهايبيشــتر،بايك

رواندرمانگرصحبتكنيدومراقبخودوعزيزانتانباشيد.

يادداشتيك

چطور از پایيز جان سالم به در ببریم؟
 ساناز فالح زاده
روانشناسسالمت

پایيز و خطر سویه هاي جدید كرونا
سويهالندانخستينباردرســال۲0۲0دركشورپرو
شناساييشدوبهسرعتبهديگركشورهايآمريكاي
جنوبيسرايتكرد.ايننوعازويروسكروناكشندهتر
ودربرابرانواعواكســنهانيزمقاومتراســت؛حتي
واكســنهايفايزرومدرنانيز۲.۳و۳.۳برابركاهش
اثربخشيرويسويهالندارانشاندادهاند.ويژگيديگر
اينگونه،ايجادمرگوميرزياد،بهويژهدرگروهسني
۱0تا۲0سال،يعنينوجوانانوحتيكودكاناست.
النداالبتهآخرينسويهازجهشويروسكرونانيست.
سازمانجهانيبهداشتازسويهديگريبهنام»مو«
خبردادهكهبيشترينابتالرادركلمبيادارد؛درسطح

جهانياماگسترشآنكمترازيكدرصداست.
دكتريونســياندرخصوصامكانشيوعسويههاي
جديدكرونادرپاييزميگويد:»نميتوانادعاكردكه
حتمادرپاييزباموجهايجديدكرونامواجهخواهيم
شداماآنچهمسلماستاهميتتداوموتسريعروند
واكسيناسيوندرپيشگيريازگرفتارشدندرموجهاي
جديداست.واكسيناسيونيكهماتااالنانجامدادهايم،
دركنترلموجپنجمنقشينداشتهوتأثيرآنفقطدر
كاهشمرگوميرسالمندانياستكهقبلازاوجگيري
موجپنجمواكسندريافتكردهبودند.فروكشكردن
موجپنجمنيزنتيجهایطبيعياستكهدرهرموج
وجوددارد.درصورتيكهســرعتواكسيناســيون
بههمينشــكلتداومداشتهباشــدوجمعيتبالغ
كشــورطييكتادوماهآيندهواكســينهشوند،اگر
موججديديدرراهباشدكهاصالدورازانتظارنيست
ومافقطزماندقيــقآنرانميدانيم،درآنصورت،
اينواكسيناسيونگســتردهوبهموقعميتواندمانع
وخامتاوضاعدرمرگوميروبســتريهايكرونايي
شود.تجربهنشاندادهكهاگرچهكاراييواكسنهادر
برابرسويههايجديدكروناكاهشمييابدامادرنهايت
واكسنهاحتيدربرابرنوعآفريقاييومقاومبهواكسن
كرونانيزموفــقعملميكنند.بنابرايــن،اگرروند

ورودواكسنادامهيابدوبتوانيمحدود۱00ميليون
دوزواكسندريافتكنيموحداقل۵0ميليوننفراز
جمعيتكشورراواكسينهكنيم،اينامكانراداريمكه

موجبعديرابهسهولتپشتسربگذاريم.«

نگاهي به روند واكسيناسيون در ایران
كارشناسانبراينباورندكهعلتمرگوميرباالوآمار
نگرانكنندهمبتاليانبهكرونادركشور،آغازديرهنگام
واكسيناسيونعموميوكندياينرونداست.برنامه
واكسيناسيونعموميازاسفند۹۹باواكسيناسيون
كادردرمانآغازشد.مسئوالنوزارتبهداشتگفتهاند
تاكنونبيشاز۳0ميليوننفردرايراندوزاولواكسن
كرونارادريافتكردهاندوجمعيتيبيشتراز۱۳ميليون
نفردودوزواكسنگرفتهاند.فاصله۱7ميليوننفري
بيندوزاوليهــاودوزدوميهانشــانميدهدكه
برنامهواكسيناسيونكشوريبهُكنديپيشميرود.
ايندرحالياســتكهبرايايمنيجامعهدرمقابل
بيماريكرونابايددستكم60ميليوننفردركشور
واكسينهشوند.بهعبارتديگر،حداقل۱۲0ميليون
دوزواكسنكرونانيازاست.درزمينهوارداتواكسن،
مسئوالناعالمكردهاندكهمشكالترفعشدهاست.
وزيربهداشتدراينرابطهازآمدنسيلواكسنهاي
خارجيخبــردادهوگفته:»باآمــدنمحمولههاي
واكسن،روندواكسيناسيونشتابميگيرد.«باوجود
روندوارداتميليونيواكســندرروزهاياخير،تنها
درصورتيكه7۵درصدازجمعيتكشــورواكسينه
شــوند،نگرانيدرخصوصشــيوعگونههايجديد
بيماريدرپاييزوزمستانتاحدزياديمرتفعخواهد
شد.اينمهم،مستلزممداومتدررسيدنواكسنهاي

خارجيوورودواكسنهايداخليبهبازاراست.
دريكبرآوردكلي،تاكنونبيــشاز۵0ميليوندوز
واكسنكروناازكشورهايچين،ژاپن،ايتاليا،روسيه،
كرهجنوبي،اتريشوهندواردكشورشدهاست.گفتني
اســتكهايرانقراردادتامين۲0ميليوندوزواكسن

اسپوتنيكباروسيهرادراختيارداردكهتاكنونكمتر
از۱0درصدآناجراييشدهاست.مسئوالنهمچنين
ازشروعمذاكراتبرايخريدواكسنفايزرتوليدآلمان
خبردادهاند.درخصوصاقداماتجديدديگردرحوزه
واكسيناســيون،رئيسســازمانغذاوداروازتأييد
واكسن»جانسونوجانسون«درايرانخبردادهوگفته
استكهروندواكسيناسيونباتأييدواكسنجانسون
وجانسونوهمچنينصدورمجوزتكدوزيمصرف
اضطراريواكسن»اسپوتنيكاليت«تسريعخواهد
شد.درخصوصتسريعروندواكسيناسيون،دستيار
وزيرخارجهنيزگفتهاست:دولتاميدواراستبتواندتا
پايانمهر،روزانه۲ميليوندوزواكسنتزريقكند.وزير
بهداشتهماعالمكردهاستكهايراندرواكسيناسيون
هفتگيرتبهدومجهانراكسبكردهوكسبرتبهاول
دورازذهننيست.درخصوصواكسنهايداخلينيز
معاونوزارتبهداشتباتأكيدبرايننكتهكهفقطدر
تهران۲0ميليوندوزواكسننيازاست،گفتهاستكه
يكماهديگر4واكسنفخرا،نورا،اسپايكوژنوپاستور
واردسبدواكسيناسيونكشورميشود.دراينميان
وزارتدفــاعاعالمكردهكهمجــوزتزريقاضطراري

واكسنفخرارادريافتكردهاست.

وعده هاي پایيزي مسئوالن براي واكسيناسيون 
عمومي

وضعيتاميدبخشاستانسيستانوبلوچستاننشان
ميدهدكهتسريعروندواكسيناسيونميتواندگاممهم
ومؤثريدركاهشمرگوميرهايپاييزوزمستانباشد.
ايناستاندركمترازيكماهونيمپيششاهدشرايط
بسياراسفناكيازحيثابتالومرگوميرناشيازشيوع
كرونابود.تسريعواكسيناسيونبدوندرنظرگرفتن
محدوديتسنيدرايناستانامامرگوميررابهصفر
رساندهاســت.يكيازدغدغههايمردمدرخصوص
واكسن،دريافتآندرنســبتباگروهبنديسنييا
شغلياست.وزارتبهداشــتدرخصوصگروههايي

كهمقرراستدرپاييزواكســندريافتكنندگفته:
برايگروهسني6تا۱8سالوكنكوريهاواكسنهاي
مخصوصيدردسترساستوكارتزريقازابتدايمهر
آغازميشود.وزيرعلومنيزاعالمكردهاستكهتزريق
واكسنبهدانشجوياندرحالانجاماستواگراينگروه
واكسينهشوند،كالسهايدانشگاهبهشكلحضوري
برگزارخواهدشد.همينمسئلهيعنيضرورتاتمام
واكسيناســيوندانشآموزانومعلماندرخصوص
بازگشــاييمدارسنيزصادقاست.دولتدرتوضيح
ضرورتواكسيناســيونعموميبرايتمامگروهها
اعالمكردهكهدرآيندهاينزديكارائهخدماتشهري
وشغليباارائهكارتواكسيناســيونانجامميشود.
بهعنوانمثال،دولتبهرانندگانتاكسيهشدارداد
كهدرصورتخودداريازتزريقواكسن،نميتوانندبه
كارشانادامهدهند.عليرضازالي،فرماندهستادمقابلهبا
كرونايتهران،نيزوعدهدادهاستكهكسانيكهتااواخر
مهرموفقبهدريافتدوزدومواكسنشوند،ميتوانند

درورزشگاههابرايتماشايفوتبالحاضرشوند.

مصونيت و شكل مطلوب واكسيناسيون
يكپرسشجديدرخصوصواكسيناسيونايناست
كهروندمطلوبيكهبيشترينمصونيتدربرابربيماري
راايجادميكندچيستوآياتزريقدوزهایدوموسوم
ضرورتدارد؟مطلوبترينشكلواكسيناسيوناين
استكهظرف۳ماهكلجمعيتواكسينهشوندزيرا
كسانيكهبرايمثالديماهســالگذشتهواكسن
زدهاندممكناستنسبتبهكســانيكهفروردين
امســالواكســنتزريقكردهاندمصونيتكمتري
داشتهباشند.سرعتگرفتنروندواكسيناسيونجاي
اميدواريدارداماهمچنانبهاقداماتبسياربيشتري
دراينزمينهنيازاستتاايمنيجمعيبهدستآيد.
مصطفيقانعي،عضوكميتهمليواكســنكرونادر
اينرابطهگفته:اگرروندواكسيناســيونكندباشد،
ايرانتا۱40۲همچنانبــاهمهگيريويروسكرونا
درگيرخواهدبود.درخصوصدريافتدوزهاييادآور
واكسن،كارشناســانبراينباورندباتوجهبهاينكه
ميليونهانفردركشوردوزاولرادريافتنكردهاند،
گروههاييمانندكادردرمان،افراددارايبيماريهاي
خاصوسالمندانبايددراولويتدريافتدوزهایدوم
وسومباشند.نكتهديگردراينخصوصايناستكه
دوزهایدوموسومواكسنباتوجهبهشرايطپيشروي
ويروسدرنظرگرفتهميشودوتزريقآنفقطزماني
كهباالي70درصدجمعيتدوزاولرادريافتكرده

باشندضرورياستوكاراييدارد.

یونسيان: 
واكسيناسيوني 

كه ما تا االن 
انجام داده ایم، در 
كنترل موج پنجم 

نقشي نداشته و 
تأثير آن فقط در 

كاهش مرگ ومير 
سالمنداني است 

كه قبل از اوج گيري 
موج پنجم واكسن 

دریافت كرده 
بودند

موج پنجم كرونا، یعني كرونا دلتا در حالي 
همچنان قرباني مي گيرد كه متخصصان 
درخصوص احتمال وقوع موج ششــم و 
سویه هاي خطرناك تر كرونا ازجمله الندا به كشور هشدار داده اند. براساس آمار 
وزارت بهداشت، مجموع بيماران كرونایي در كشور به مرز 6ميليون نفر و مجموع 
جانباختگان به 117 هزار و 526 نفر  رسيده اســت؛ آماري كه بنا به گفته برخي 
مسئوالن بسيار بيشتر از این است! اظهارنظر جدید در زمينه آمار جانباختگان 
كرونا از مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس است كه 

گفته: تعداد واقعي جانباختگان كرونا روزانه 1500نفر است. آنچه مورد وفاق همه 
كارشناسان و متخصصان است این است كه آمار مرگ ومير و مبتالیان كرونا كاهش 
واضحي نداشته و ورود سویه هاي جدید بيماري به كشور در فصل پایيز بسيار 
محتمل است. با توجه به شيوع سویه الندا در تركيه، پاكستان، قطر و هندوستان 
كه در همسایگي ایران قرار دارند، احتمال ورود این نوع از ویروس كرونا به كشور 
بسيار باالست و احتمال دارد موج دلتا به موج الندا وصل شود. در گزارش پيش رو 
در صحبت با دكتر مسعود یونسيان، استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي 

تهران، احتمال ورود سویه هاي جدید كرونا به كشور را بررسي كرده ایم.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامهنگار
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این شماره

مهر ماه مدارس باز مي شود؟

اما و اگرهای 
مقرر شده شرایط بازگشایي حضوري 

مدارس از آبان به صورت تدریجي، آرام و 
با كسب اطمينان از سالمت دانش آموزان 

آغاز شود و شروع فعاليت آموزشي 
دانش آموزان از اول مهر به احتمال 

زیاد به صورت غيرحضوري خواهد بود
روزي كه خبر رسيد كرونا به كشورمان 
وارد شده نخستين جايي كه درهايش 
بسته شد تا بيماري سرايت بيشتري 
نداشته باشــد، مدارس بود. از آن روز تا كنون بارها و بارها مقرر 
شد كه درهاي مدارس باز شــود و حتي اگر شده دانش آموزان 
براي رفع اشكال به مدرســه بروند اما اين اقدامات با استقبال 
چنداني از سوي خانواده ها مواجه نشد. گرچه در تمام اين مدت 
والدين پا به پاي فرزندانشان بودند و از دراختيارقراردادن تلفن 
همراهشــان تا كمك در آموزش دروس، از هيچ تالشي دريغ 
نكردند اما آموزش وپرورش معتقد اســت كه آموزش مجازي 
توانايي انتقال بسياري از مهارت هاي اجتماعي به دانش آموزان را 
ندارد و بايد آموزش ها را به شكل حضوري و با بازگشايي مدارس 
دنبال كرد. از همين رو بود كه آموزش وپرورش از همان ابتداي 
سال1400 به دنبال فراهم كردن مقدمات الزم براي دستيابي به 
اين هدف بود كه مهم ترين آن واكسيناســيون معلمان و كادر 
آموزشي و رانندگان ســرويس مدارس بود كه رسما اين خبر را 
اوايل تيرماه اعالم كرد و از واكسيناسيون اين گروه در مرداد ماه 
خبر داد تا به اخباري كه درخصوص بازگشايي مدارس در مهر ماه 
در محافل خبري منتشر مي شد، مهر تأييد بزند چراكه يكي از 
شروط مهم بازگشايي مدارس اطمينان بخشي به كادر آموزشي و 
همچنين خانواده ها براي حضور فرزندان سر كالس هاي درس بود. 
واكسيناسيون معلمان تا حدي اهميت داشت كه حاجي ميرزايي، 
وزير آموزش وپرورش وقت، بازگشايي مدارس را منوط به تكميل 

اين اقدام كرده بود.

 براساس آمارهاي اعالم شــده جمعيت كادر آموزشــي كه مشمول 
واكسيناسيون مي شــوند حدود یك ميليون نفر برآورد شد و آن طور 
كه شرایط و ضوابط واكسيناسيون نشان مي داد براي آنكه بازگشایي 
مدارس محقق شود باید این فرایند هرچه زودتر در مرداد محقق مي شد 
تا با احتساب فاصله زماني ميان تزریق دوز اول تا دوم و گذشت حداقل 
دو هفته بعد از تزریق دوز دوم به منظور ایمن شدن بدن در برابر كرونا، 

مهر ماه شرایط براي حضور معلمان و كادر آموزشي فراهم شود.
طبق وعده هاي ازقبل داده شده واكسيناسيون معلمان از ۹مرداد آغاز 
شد تا بار دیگر زمزمه هاي بازگشــایي مدارس قوت بگيرد و بحث داغ 
محافل خانوادگي و آموزشي شود و بوي مهر و مدرسه به مشام برسد. 

گرچه وزارت آموزش وپرورش به عنوان یك سوي این معادله ُمصر بود 
كه این كار انجام شود اما در ســوي دیگر معادله دانش آموزاني وجود 
داشــتند كه به كالس هاي غيرحضوري و آنالین عادت كرده  بودند و 
دوست داشتند به دليل یا به بهانه شــيوع ویروس كرونا در خانه درس 
بخوانند. والدین هم كه نگران از سالمتي فرزندان هستند واكنش مثبتي 
به بازگشایي مدارس نشان نمي دادند، به ویژه با شروع پيك پنجم و در 

برابر سویه دلتا كه كودك و جوان نمي شناسد.

واكسيناسيون كامل معلمان
گفته مي شود واكسيناسيون معلمان تا پایان شهریور به طور كامل انجام 
خواهد شد و اگر این امر محقق شود به نظر مي رسد مانع خاصي بر سر 
بازگشایي مدارس در مهر ماه وجود نداشته باشد. طبق آخرین اطالعات 
منتشرشده تا 24شهریور ۹2درصد فرهنگيان دوز اول و ۵۵ درصد دوز 
دوم واكسن كرونا را دریافت كرده اند. پيش بيني مي شود واكسيناسيون 
معلمان تا قبل از مهرماه و واكسيناســيون كادر مرتبط از بخش هاي 

اداري تا پایان مهرماه 1400 صورت گيرد.
البته ممكــن اســت واكسيناســيون فرهنگياني كه مشــكوك به 
بيماري زمينه اي هســتند و ۵درصد فرهنگيان را تشكيل مي دهند 
در مهرمــاه نيز انجام شــود. همچنيــن فرهنگياني كــه در دوز اول 
واكسن آســترازنكا تزریق كرده اند دوز دوم آن را در آبان ماه دریافت 

خواهند كرد كه این افراد 10درصد فرهنگيان را شامل خواهد شد.
وزارت آموزش وپــرورش براي اطمينان خاطــر خانواده ها اعالم كرده 
معلماني كه درصورت واكسينه شدن داراي عالئم مشكوك باشند در 
مدرســه حضور نخواهند یافت و كالس آنها به صورت مجازي برگزار 

خواهد شد.
واكسيناسيون معلمان هم  در این مدت شامل همه معلمان رسمي و 
غيررسمي در همه مدارس دولتي و غيردولتي بود تا نگراني ای در این 

خصوص وجود نداشته باشد.

واكسيناسيون دانش آموزان
در آستانه بازگشــایي مدارس، وزیر بهداشــت از آغاز واكسيناسيون 
دانش آموزان خبر داده تا بعد از انجام واكسيناسيون، شاهد بازگشایي 
مدارس باشيم. دكتر بهرام عين اللهي وعده داده 13ميليون دوز واكسن 
براي واكسيناسيون دانش آموزان را تامين خواهد كرد و گفته كارهاي 
مقدماتي آن انجام شده است. طبق قول آقاي وزیر قرار است تا یك هفته 

آینده، واكسيناسيون دانش آموزان انجام شود تا شاهد بازگشایي مدارس 
باشيم. گویا واكسن هاي وارداتي براي دانش آموزان 6 تا 18ساله تدارك 
دیده شده. حتي گفته مي شود قرار است 1۷ساله هایي كه مي خواهند 
در كنكور شركت كنند هم با واكسن هاي خاصي كه وارد شده، یعني 
واكسن هاي زیر 18سال، واكسينه شوند. به این ترتيب همه واكسينه 

مي شوند تا براي برگزاري كنكور مشكلي نداشته باشيم.
طبق گفته دبيركل و سخنگوي هالل احمر قرار است به دانش آموزان 
یكي از واكسن هاي سينوفارم و سوپرآنادو تزریق شود. تمام اطالعات 
براي واردات واكسن مناسب براي گروه سني زیر 18سال آماده و تحویل 
سازمان غذا و دارو شده و درصورت تأیيد این سازمان و صدور مجوز براي 
واردات یكي از این دو واكســن مذكور، در مهر ماه واكسيناسيون گروه 

سني زیر 18 سال آغاز مي شود.
تمام این اخبار و اقدامات انجام شــده در راســتاي واكسيناســيون 
و پاي كار آمدن ســازمان و ارگان هایي چون ارتــش در كنار وزارت 
بهداشت و مشاركت هاي مردمي در استان ها نشان مي دهد كه وزارت 
آموزش وپرورش با تمام قوا در تالش براي بازگشــایي مدارس است و 
این بار در برابر غول كرونا قصد عقبگرد ندارد چراكه بر این باور است كه 
تعطيلي مدارس موجب شده آموزش تحت الشعاع قرار گيرد و برخي از 
دانش آموزان از درس عقب بيفتند. طبق گفته معاون آموزش وپرورش 
مقرر شده شــرایط بازگشــایي حضوري مدارس از آبان ماه به صورت 
تدریجي، آرام و با كســب اطمينان از ســالمت دانش آمــوزان آغاز 
شود و شــروع فعاليت آموزشــي دانش آموزان از اول مهر به احتمال 
زیاد به صورت غيرحضوري خواهد بود. از آبان ماه حضور دانش آموزان 
و آموزش به روش هاي متنوع حضوري و غيرحضوري )تركيبي( انجام 
مي شود. همچنين اعالم شده مناطق آموزشي ای كه تراكم دانش آموز 
در آنها كمتر اســت، كالس هاي بــا جمعيت كمتر دارنــد و امكان 
فاصله گذاري اجتماعي در محيط آموزشي آنها بيشتر است، در اولویت 
بازگشایي قرار دارند و بازگشایي مدارس مانند سال هاي گذشته دیگر 

تابع رنگ بندي نيست.
با اینكه وزارت آموزش و پرورش ُمصر است كه مدارس بازگشایي شود و 
الگوي متفاوتي براي حضور دانش آموزان در سطح كشور طراحي كرده 
اما درنهایت این ستاد ملي مقابله با كروناست كه باید اجازه نهایي براي 
بازگشایي مدارس را صادر كند. البته این ستاد نيز در آخرین اطالعيه 
خود اعالم كرده از اول آبان مــاه همه مــدارس و از اول مهرماه 30 تا 

40درصد مدارس به صورت حضوري بازگشایي خواهند شد.

حال و هواي پاييزي سياست
مروري بر رویدادهاي سياسي كه در سه ماه سوم سال 1400 باید منتظر 

وقوع شان باشيم
نشست ها و ديدارهاي سياسي بخش جدانشدني دنياي سياست هستند 
و در جوار اين ديدارهاست كه مسير تعامالت ميان كشورها بهبود پيدا 
مي كند يا به بن بست مي رسد. پاييز پيش رو نيز پُر خواهد بود از اتفاقات 
سياسي كه گاهي در جغرافياي يك كشور و گاهي نيز در سطحي جهاني از اهميت خاصي برخوردار هستند. 
هر چند در رابطه با برخي اتفاقات چند ماه آينده بايد با احتياط و احتمال صحبت كرد اما بعضي از برنامه هاي 
مهم سياسي براساس روندي ثابت هر سال در فهرست اتفاقات مهم پاييز قرار دارند؛ مانند نشست ساالنه 
مجمع عمومي سازمان ملل. از ميان تمام اتفاقات سياسي كه جهان در فصل پيش رو با آن مواجه خواهد شد 
اگر از مهم ترين ها بخواهيم صحبت كنيم بايد در اين مجال كوتاه به احتمال برگزاري دور جديد مذاكرات 
هسته اي در ماه هاي آتي، مذاكرات روســيه و آمريكا و همان طور كه پيش تر ذكر شد به هفتادوششمين 

نشست مجمع عمومي سازمان ملل اشاره كرد.

احتمال برگزاري دور جديد مذاكرات
مذاكرات هسته اي به منظور احياي برجام از فروردین ماه 
و در شهر وین آغاز و تاكنون شش دور از این گفت وگو ها 
انجام شده است. با پایان دور ششم و همزمان با انتخاب 
سيزدهمين رئيس جمهور، خبر موثقي از زمان و نحوه 
برگزاري دور جدید مذاكرات مطرح نشــد اما اتفاقات 
سياسي و رایزني هاي شكل گرفته حول برجام در چند 
هفته اخير، احتمال پيگيــري این مذاكرات در ماه هاي 

پيشرو را پررنگ كرده است.
براي بررسي این احتمال باید اتفاقات و اظهارات اخير در 
مورد مذاكرات هسته اي را همچون تكه هاي پازل در كنار 
یكدیگر قرار داد. در شرایطي كه خبرهایي مبني بر تالش 
كشورهاي غربي و اصرار نماینده ایاالت متحده آمریكا براي 
صدور قطعنامه عليه ایران در جلسه شوراي حكام انرژي 
اتمي به گوش مي رسيد، در آخرین روزها رافائل گروسي، 
مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، راهي تهران شد. 
این ســفر تا حدودي توانســت نگراني ها را رفع و فضاي 
تنش آميز ایران و كشــورهاي غربي دخيل در مذاكرات 
را تلطيف كند. در پایان این سفر، محمد اسالمي، معاون 
رئيس جمهور و رئيس ســازمان انرژي اتمي جمهوري 
اسالمي ایران و رافائل گروســي بيانيه مشتركي را صادر 
كردند: »طرفين روحيه همكاري و اعتماد متقابل و اهميت 
تداوم آن و همچنين ضرورت رســيدگي به موضوعات 
في مابين در فضایي سازنده و منحصراً فني را مورد یادآوري 
و تأكيد مجدد قــرار داده اند... در چارچــوب تعامالت و 
همكاري هاي موجود في مابين، طرفين تصميم گرفتند 

دیدارهاي متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند.«

پس از این سفر بود كه ميخائيل اوليانوف، نماینده دائم 
روســيه در ســازمان هاي بين المللي در وین و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، اعالم كرد كه این كشور از همه 
طرف هاي شركت كننده در رایزني هاي وین درخواست 
مي كند تا هرچه ســریع تر به مذاكرات پيرامون برجام 
بازگردند. او در پيامي تویيتري نوشــت: »ما خواستار 
ازسرگيري مجدد و هرچه سریع تر مذاكرات وین براي 
احياي توافق هســته اي با ایران هســتيم و اميدواریم 
كه مقامات اروپایي و دیگر همتایان مان را بر ســر ميز 
مذاكرات ببينيم. روسيه از نتيجه سفر »رافائل گروسي« 
مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران استقبال 
مي كند و اميدوار است كه با ازسرگيري مذاكرات وین، 
اوضاع پيرامون برنامه هســته اي ایــران هرچه زودتر 
حل وفصل شود.« خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه 
نيز در همان بازه زماني یعني 22شــهریورماه و پس از 
سفر گروســي خبر داد كه گفت وگوهاي وین در تاریخ 
نزدیك از سر گرفته مي شود؛ »دولتي رفته و دولتی آمده 
است. ضمن اینكه دولت اعالم كرده گفت وگوهاي وین 
را در تاریخ نزدیك از ســر مي گيرد و قطعا انتظار داریم 
طرف هاي دیگر وقتي به ویــن مي آیند با واقعيات روي 
زمين به وین بيایند. ایران هيچ منفعت كمتر از برجام را 
براي مردم ایران متصور نيست. آمریكا باید بداند طرفي 
است كه از برجام خارج شــد و تحریم ها را اعمال كرد و 
جنگ اقتصادي روزانه را عليه ملت ایران ادامه مي دهد 
و در ميانه فراگيري كرونا این مسير را ادامه داد. آمریكا 
باید بداند در جایگاه متهم قرار دارد و باید نشان دهد كه 
در عمل، منش و اقدامات تجدیدنظر جدي كرده است.«

مديريت پاييزي پايتخت
الیروبي كانال ها و مسيل هاي اصلي، خرید و نوسازي ناوگان حمل ونقل 

عمومي و بهره برداري از پروژه هاي عمراني از مهم ترین برنامه هاي 
پایيزي مدیریت شهري تهران است 

خزاني دیگر از راه رســيد، با سایه شوم كرونا كه 
در ازدحام خودروهــا و دود، رنگ هایش چندان 
نشــاطي به پایتخت نمي دهند. سال هاست كه 
غلبه آلودگي هوا و وارونگي دما زیبایي پایيز را در تهران تحت الشــعاع قرار 
مي دهد و نمي گذارد كه پایتخت نشــينان از باد خزان و شب هاي مالیم این 
فصل سرمست شوند. از چالش هاي بزرگ پایيزي در تهران، ترافيك است. از 
آن  طرف، ریسك اتفاقات غيرمترقبه مانند بارش هاي ناگهاني برف و باران نيز 
بر مشــكالت پایتخت مي افزاید. این وضعيت، كار را براي مجموعه مدیریت 
شهري در حوزه ایمن سازي و آماده سازي شهر براي پيشگيري از آبگرفتگي 
و وقوع سيالب، توسعه حمل ونقل عمومي و ســاماندهي ترددها و بهسازي 
معابر بيشــتر مي كند. طبق اعالم معاونت خدمات شهري شهرداري تهران، 
طرح نظارت بر كانال ها و مسيل هاي اصلي در دستور كار قرار گرفته و مطابق 
سال هاي پيش، مناطق 22گانه پایتخت براســاس برنامه عمليات مدیریت 
سيالب هاي شهري ملزم شده اند كه به طور مســتمر بر الیروبي و پاكسازي 
كانال ها نظارت كنند و پيمانكاران در همه این مناطق در آماده باش هستند. 
امسال ضمن تأكيد بر جمع آوري سریع برگ درختان، تأكيد شده كه از ورود 
ضایعات انهار فرعي به كانال هاي اصلي جلوگيري شود تا مشكالت آبگرفتگي 

در پایتخت كاهش یابد.

از بازسازي وسايل حمل ونقل عمومي تا ايمن سازي معابر 
مشكل بزرگ  ماه مهر در تهران، ترافيك است. مهر كه مي رسد خيابان هاي 
پایتخت با افزایش ميزان سفرهاي درون شهري بنا به دالیلي ازجمله بازگشایي 
مدارس و دانشــگاه ها قفل مي شود. امســال البته پيش بيني شده است كه 
درصورت مداومت در تسریع روند واكسيناسيون كرونا، از آبان ماه مدارس و 
دانشگاه ها باز شوند. براي كنترل و ساماندهي سفرهاي درون شهري در پایيز، 
تمهيداتي از سوي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري درنظر گرفته شده 
است. افزایش ظرفيت وسایل حمل ونقل عمومي در هر 3بخش مترو، اتوبوس 
و تاكسي ازجمله این تمهيدات اســت. بنا به اعالم این معاونت قرار است تا 
پایان مهرماه امسال 1۷۵دستگاه اتوبوس جدید خریداري و به كارگيري شود. 
همچنين خریداري 20دستگاه ون ویژه معلوالن نيز در برنامه هاي فصل پایيز 
است كه تا نيمه مهر ماه عملياتي خواهد شد. بازسازي ۵00دستگاه اتوبوس 
دو كابين و اورهال )تعميرات اساسي( 2۵0دستگاه اتوبوس گازسوز از دیگر 
اقدامات بخش اتوبوســراني اســت. در بخش مترو نيز براساس برنامه ریزي 
صورت گرفته، بهره برداري از ایســتگاه ميدان توحيــد در خط ۷در مهرماه 
صورت خواهد پذیرفت. از سياست هاي دیگر این بخش آماده سازي قطارها 
به منظور حفظ هدوي )سرفاصله( كنوني حركت از طریق انجام فرایندهاي 
بازدید مستمر و همچنين تكميل فرایند اورهال ناوگان مترو است كه در این 
راستا اورهال ۷رام قطار و 8واگن دوطبقه تا پایان پایيز تكميل خواهد شد. در 
حوزه تاكسيراني نيز تكميل و نوسازي ۵هزار دستگاه تاكسي تا پایان مهر ماه در 
برنامه قرار دارد. همچنين از دیگر اخبار پایيزي معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري این است كه مشكالت ۵هزار فقره بيمه تأمين اجتماعي رانندگان 

تاكسي در پایيز امسال حل خواهد شد.
ایمن سازي معابر سطح شهر از دیگر اقدامات اساسي براي ورود به نيمه سرد 
سال است. در این راســتا، تجهيز نزدیك به 100تقاطع پایتخت به سيستم 
UPS )تأمين انرژي بدون وقفه( براي كنترل تقاطع هاي پر تردد تهران در 
زمان هاي قطعي برق انجام خواهد شــد. همچنين عــالوه بر 28.۵كيلومتر 
گاردریل مرمت شــده از ابتداي ســال جاري، مرمت و بازسازي 30كيلومتر 
از گاردریل هاي منصوبه در سطح شــهر تهران همراه با بيش از 12ميليون 
متر طول خط كشــي در ســطح بزرگراه هاي تهران براي نيمه دوم سال در 
برنامه معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري قرار دارد. همچنين قرار است 
براي ارتقاي ایمني تردد وســایل نقليه، گاردریل هاي حدود 10كيلومتر از 
بزرگراه هایي مانند شهيد مدرس، یادگار امام و شهيدرجایي با بلوك نيوجرسي 
)حفاظ بتني( جایگزین شود. این در حالي است كه گاردریل حدود 23كيلومتر 
از بزرگراه هاي شهر تهران شامل آزادگان، شهيد بابایي و یاسيني نيز از ابتداي 

سال جاري تاكنون تعویض شده است.

بهره برداري از 2پروژه  مهم عمراني
در سه ماه فصل پایيز چند پروژه عمراني در پایتخت به بهره برداري خواهند 
رسيد. طبق اعالم معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، تقاطع غيرهمسطح 
بلوار عالمه عسكري با جاده قدیم قم موسوم به سه راه باقرشهر در مراحل پایاني 
اســت و به احتمال زیاد تا پایان پایيز افتتاح خواهد شد. نقش این تقاطع در 
ساماندهي جریان ترافيك بسيار مهم است. این تقاطع از یك طرف ترافيك 
جاده قدیم قم را مدیریت خواهد كرد، از طرف دیگر به دليل نزدیكي به حرم 
امام خميني)ره( و بهشت زهرا)س( در ساماندهي تردد در این محورها مؤثر 
است و البته در تردد روان مردم باقرشهر اهميت دارد. فاز نخست این پروژه 
اسفند ۹۷بهره برداري شد. هم اكنون پروژه در مرحله تعيين تكليف است و 
احتماال طبق طرح مصوب، دوربرگردان هاي شــمال به شــمال و جنوب به 

جنوب تا آخر فصل پایيز تكميل مي شود.
پروژه دومي كه قطع به یقين در فصل پيش رو بهره برداري خواهد شد، فاز سوم 
پروژه بزرگراه شهيد نجفي رستگار است. بزرگراه شهيد كاظم نجفي رستگار از 
بزرگراه آزادگان در محدوده غرب تقاطع بزرگراه امام علي)ع( آغاز شده و پس 
از عبور از شمال شهرك دولت آباد و جنوب شهرك هاي مشيریه و كاروان، در 
محدوده سه راه كارخانه سيمان به بزرگراه امام رضا)ع( مي رسد. با تكميل و 
بهره برداري از فاز سوم این پروژه، دسترسي جنوب به شرق و شرق به جنوب در 
محل تقاطع بزرگراه امام رضا)ع( و بزرگراه شهيد نجفي رستگار تامين مي شود.

از دیگر پروژه هاي عمراني شهرداري كه در پایيز ادامه خواهد داشت، بهسازي 
معابر است. در قالب این طرح كه از اسفند ۹۷آغاز شده است تا كنون حدود 
یك ميليون و 830هزار تن آسفالت پخش و اجرا شــده است. این پروژه در 
ســه ماه فصل پایيز نيز در قالب طرح هاي روكش، تــراش و لكه گيري معابر 

تداوم دارد.
پروژه فعال دیگر معاونت فني و عمراني شهرداري براي پایيز، پروژه فرهنگي، 
تفریحي، گردشگري و تجاري باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( در مناطق 1۷و 
18است كه فاز نخست آن افتتاح شده و در سه ماه پایيز نيز ادامه خواهد یافت.

مرضيه حسيني 
روزنامه نگار

گفته مي شود 
واكسيناسيون 
معلمان تا پايان 
شهريور به طور 

كامل انجام خواهد 
شد و اگر اين 

امر محقق شود 
به نظر مي رسد 

مانع خاصي بر سر 
بازگشايي مدارس 
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شيوا نوروزي
روزنامه نگار

در واقع هرچند زمــان دقيقي براي شــروع دور هفتم 
مذاكرات وین مشــخص نشده اســت اما سيگنال هاي 
ارسالي ميان ایران و كشورهاي غربي مي تواند احتمال 

ازسرگيري مذاكرات در ماه هاي پيشرو را پر رنگ كند.

دور دوم مذاكرات آمريكا و روسيه
جو بایــدن، رئيس جمهور آمریــكا و والدیمير پوتين، 
رئيس جمهــور روســيه در  مــاه ژوئن براي شــروع 
گفت وگوهاي دوجانبه درباره ثبات استراتژیك به منظور 
»زمينه سازي براي كنترل تسليحات« توافق كرده بودند 
و سرانجام مقامات روسيه و آمریكا به عنوان دو ابرقدرت 
جهاني در 6ژوئيه در ژنو با یكدیگر دیدار كردند تا براي 

نخستين بار در این زمينه با یكدیگر گفت وگو كنند.
سرپرســتي هيأت روســيه در این مذاكــرات برعهده 
سرگئي ریابكوف، معاون وزیر خارجه روسيه، بود و هيأت 
آمریكایي نيز به سرپرستي وندي شرمن، معاون اول وزیر 
خارجه این كشور در مذاكرات ژنو شركت كرده بودند. 
براساس اخبار منتشرشده قرار است دور دوم مذاكرات 
ثبات استراتژیك روسيه - آمریكا 30سپتامبر )هشتم 
مهرماه( در ژنو برگزار شود. با دستور رؤساي جمهوري 
دو كشور مواضع دوطرف در حمایت از ثبات استراتژیك، 
چشم اندازهاي كنترل تسليحاتي و تدابير كاهش خطر 

به صورت مفصل مورد بررسي قرار گرفت.
براســاس گفته آندري كلين، سفير روسيه در انگليس، 
پایين آوردن ســطح كنوني تنش ها در روابط روسيه و 
آمریكا به برگزاري دیدارها و نشســت هاي بيشتر بين 
دو كشور نياز دارد. وزارت خارجه آمریكا نيز پس از دور 

اول مذاكرات گفته بود: »ما حتي در دوره تنش همچنان 
به تضمين قابل پيش بينــي و كاهش خطرات درگيري 
مسلحانه و تهدید جنگ هسته اي پایبندیم. دیدار امروز 
آغاز گفت وگو با روسيه فدرال است به طوري كه هيأت 
آمریكا اولویت سياست این كشور و فضاي امنيتي كنوني 
و مواضع ملي در قبال تهدیدات عليه ثبات استراتژیك، 
چشم اندازهاي سيســتم جدید كنترل سالح هسته اي 
و چارچوب دوره هاي بعــدي مذاكرات پيرامون امنيت 

استراتژیك را بررسي كرد.«

هفتادوششمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل
در بيست وچهارمين روز از شــهریور ماه بود كه مجمع 
عمومي سازمان ملل به طور رســمي كار خود را شروع 
كرد اما بخش مهم این نشست مربوط به اجالس سران 
مجمع عمومي است كه از آخرین روز شهریور آغاز شده 

تا نخستين روزهاي مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك در نشست هاي 2020 
مجمع عمومي ســازمان ملل، هيچ مقام عالي رتبه اي 
شركت نداشــت و به جایش آنها پيام هاي ویدئویي از 
پيش ضبط شده را براي مناظره عمومي این مجمع ارائه 
كردند. اما امسال مجمع عمومي سازمان ملل دست كم 
از شركت حضوري 83 تن از ســران دولت ها استقبال 
مي كند و نزدیك به 23نفر دیگر هم خواســتار پخش 

سخنراني هاي ضبط شده خود هستند.
با توجه به اتفاقات مهم رخ داده در جهان احتمال دارد 
كه موضوع افغانستان و واكســن كرونا بخش مهمي از 

سخنراني سران كشورها را به خود اختصاص دهد.

ليال شريف
روزنامه نگار
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پاییز1400
این شماره

خريدهاي  پاييزي، به قيمت روز
این روزها در بازارهاي محصوالت هميشگي پایيز چه مي گذرد؟ 

پایيزي دیگر از راه رسيد و همه گيري هنوز دست از سر 
جهان بر نداشته است. درست تر آن است كه گفته شود 
دست از سر چند كشور كه ایران جزو اولين هاي آن است 
برنداشته است. در دومين پایيزي كه كووید-19همچنان در ميان شهرهاي ایران 
تاخت و تاز مي كند، بسياري از كشورهاي جهان به لطف واكسيناسيون گسترده 
و مؤثر توانســته اند آمار مرگ ومير را به حداقل یا صفر برسانند؛ دستاوردي كه 
مشخص نيســت چه زماني در ایران محقق خواهد شــد. از دیگر مشابهت هاي 
ميان پایيز امســال و سال گذشــته، وضعيت بحراني اقتصادي كشور به واسطه 
تداوم تحریم هاي اقتصادي و آسيب هاي اقتصادي ناشي از همه گيري است. تنها 
تفاوتي كه وجود دارد این است كه همه چيز به نسبت سال گذشته دچار افزایش 
قيمت شده است. كافي است به بهانه برطرف كردن عطش نوشت افزار كه اوایل 
مهر ماه به جان خيلي ها مي افتد، گشتي در یكي از فروشگاه هاي نوشت افزار بزنيد 
تا ببينيد قيمت هاي چند هزار توماني یك خودكار ساده از یك یا 2سال پيش با 
چه سرعتي به چند ده هزار توماني تبدیل شده  است. در ایران عموما به لطف نرخ 
همواره صعودي تورم، سرعت جهش قيمت ها بسيار باالتر از سرعت گذشت زمان 
است و این نابرابري نوعي خطاي ذهني در مورد گذشــت زمان ایجاد مي كند، 
زیرا معمول آن است كه براي چنين افزایش قيمتي زمان بسيار بيشتري از یك 
یا دو سال سپري شده باشد. براي مقایسه بهتر، به گزارشي كه در پایيز سال 98، 
پيش از آغاز همه گيري درباره قيمت ها در بازار نوشت افزار و ملزومات مدرسه در 
همشهري منتشر شد رجوع مي كنيم. قيمت ها در این گزارش ميانگيني از قيمت  
اقالم مختلف در فروشگاه هاي آنالین و مغازه هاست و در هر مورد حداقل و حداكثر 
منطقي قيمت به صورت تخميني درنظر گرفته شده است. اگرچه بازار نوشت افزار 
امسال به دليل بالتكليفي درمورد بازگشــایي مدارس و احتمال تداوم آموزش 
مجازي، رونق هميشه را ندارد و كودكان و نوجوانان احتماال امسال هم به تمامي 
لوازمي كه در سال هاي بدون وجود ویروس كووید-19براي رفتن به مدرسه الزم 
داشتند، نيازي نخواهند داشت. با این همه براي سنجش افزایش قيمت نگاهي به 

تمامي موارد مورد نياز دانش آموزان مي اندازیم.

نوشت افزار و ملزومات مدرسه

بازار نوشــت افزار و اقالم مرتبط با مدرسه امســال هم مانند سال قبل نتوانسته 
رونق دوران پيش از كرونا را به دســت بياورد و فعاالن بازار وضعيت را تحت تأثير 
همه گيري كرونا و بالتكليفي بازگشایي مدارس به شدت راكد توصيف مي كنند. 
نامشخص بودن وضعيت بازگشایي مدارس و ترس و نگراني خانواده ها از حضور 
فرزندانشان سر كالس هاي درس باعث شده تا حضور دانش آموزان در بازارهاي 
لوازم مدرسه كمرنگ تر شود. با این همه این عدم استقبال تأثير چنداني بر قيمت ها 
نداشته است. بررســي حداقل و حداكثر اقالم مرتبط با مدرسه در فروشگاه هاي 
آنالین افزایش قيمت چند ده هزار توماني تا چند صد هزار توماني كاالها دارد. )در 
انتخاب قيمت ها سعي شده كاالهاي بي كيفيت یا محصوالت برند هاي لوكس و 
گرانقيمت درنظر گرفته نشوند.( براي مثال در سال 98مي شد در بازه قيمتي 40تا 
700هزار تومان كوله پشــتي خریداري كرد. اما این بازه قيمتي امروز به 60هزار 
تومان تا 2ميليون تومان رسيده است. محدوده قيمت كفش براي مدرسه از 30تا 
650هزار تومان به 120تا 800هزار تومان رسيده است. حداقل قيمت دفترهاي 
60و 100برگ به نسبت سال 98بيش از 2هزار تومان و حداكثر قيمت این كاالها 
به نسبت سال 98، دوبرابر شده است. حداقل قيمت دیگر انواع نوشت افزار مانند 
دفتر نقاشي، جامدادي، مداد و پاك كن و تراش، مداد رنگي و خودكار هم مشابه 
دیگر كاالها از دو تا 10هزار تومان و حداكثر قيمت این اقالم هم از چند هزار تومان 

تا دو برابر به نسبت سال 98 افزایش قيمت داشته اند.

بازار كاالهاي پاييزي

بازار پوشاك بازار دیگري است كه معموال در آســتانه تغيير فصل باید با هجوم 
مشــتري ها براي بهره بردن از تخفيف  بر كاالهاي فصل قبــل و تامين مایحتاج 
فصل جدید مواجه شود. اما این بازار، به ویژه بازار توليدات داخلي پوشاك هم از 
عواملي مانند بحران هاي اقتصادي، نوسانات ارزي، قاچاق كاالهاي بي كيفيت و 
ارزان قيمت در امان نبوده است و همه گيري كرونا و بي ميلي مردم براي حضور در 
بازارها بر كاهش رونق این بازار تأثيرگذار بوده است. افزایش قيمت ها تحت تأثير 
تورم و افزایش قيمت ارز از دیگر عواملي اســت كه بر بي ميلي مردم بر حضور در 
بازارهاي پایيزه دامن زده است. براساس قيمت هایي كه در فروشگاه هاي آنالین از 
انواع پوشاك پایيزه موجود است، حداكثر یا متوسط قيمت اقالمي مانند چكمه، 
پالتو، كاپشن یا پليور براي قشر متوسط رو به پایين بسيار سنگين  است و اقالمي 
كه حداقل قيمت آنها از 150هزار تومان آغاز مي شود هم عموما از كيفيت یا ظاهر 
نامطلوبي برخوردارند و دوام و طول عمر این اقالم عموما پایين اســت. براساس 
حداقل و حداكثر قيمت هاي ثبت شــده در فروشگاه هاي آنالین و فروشگاه هاي 
سطح شهر، در پایيز 1400مردم براي خرید پاپوش هایي مانند پوتين و چكمه باید 
حداقل 150تا 200هزار تومان و حداكثر یك ميليون و 200هزار تومان تا 5ميليون 
تومان پرداخت كنند. قيمت ها براي چكمه مردانه، زنانه و كودكانه متفاوت است. 
قيمت كاپشن مردانه و زنانه از 200هزار تومان تا 11ميليون تومان در نوسان است 
و قطعا درصورتي كه عالقه به برند هاي مشهورتر داشته باشيد باید قيمت هایي 
گزاف تر از این هم پرداخت كنيد. كاپشــن كودكانه را اما مي توان در بازه قيمتي 
250هزار تومان تا 2/5 ميليون تومان تهيه كرد. قيمت پالتوهاي مردانه و زنانه از 
حداقل 250هزار تومان آغاز شده و به 9ميليون تومان هم مي رسد. براي باراني و 
سوئيشرت باید در بازه قيمتي 180هزار تومان تا 6ميليون تومان انتخاب انجام 
داد. براي روزهاي باراني هم اگر مجبور به خرید چتر جدیدي باشــيد، این كاال 
حداقل 85هزار تومان و حداكثر 800هزار تومان قيمت دارد. نباید فراموش كرد 
كه در بازارهاي ایران هميشه به بهانه برند، كشور توليد كننده، كشور صادر كننده 
یا نسبت دادن جنس كاال به كشوري خاص، فضا براي باالتر رفتن قيمت ها وجود 
دارد و قيمت هاي بيان شده تنها گوشه اي از قيمت هاي بازارهاي رسمي آنالین 

و فعال هستند.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

بيگدلی: فعال بازار 
مسكن درگير 

ركورد قيمت است 
و به  نظر مي رسد 

اين ركود در 
چندماه آينده هم 
ادامه خواهد يافت 

چراكه آرامشي 
است پيش از 

توفان؛ توفاني 
كه من نامش را 

سونامي افزايش 
قيمت ها مي گذارم

براي پيش بيني 
پاييز بازار مسكن 
بايد به ريشه يابي 

علت گراني 
موجود بپردازيم 
تركيب جمعيتي 
كشور ما،  تركيب 

جواني است و اين 
جمعيت جوان به 
مسكن نياز دارند

ضياييان 
درخصوص اينكه 

آيا پاييز امسال 
ممكن است با 

بارش هاي سيالبي 
روبه رو باشيم و 

آمار بارش افزايش 
پيدا كند، مي گويد: 

»بارش هاي 
سيل آسايي كه 
گاهي در برخي 

مناطق كشور رخ 
مي دهد، چندان 

آمار بارش كل 
كشور را افزايش 

نمي دهد. آمار 
بارش كشور، جدا 

از سيالب هاي 
مقطعي و كوچك 

كه ممكن است در 
مقطعي و نقطه اي 
كوچك رخ دهد، 

ارزيابي مي شود

پاييز كم كم دارد به بازارهاي مالي مي رسد. در دوره پنج ماهه 
نخست امسال نيز طال بيش از 6درصد، سكه بيش از 1۳درصد، 
دالر 1۲درصد و بورس حدود 15درصد بازدهي مثبت داشته 
است. در همين مدت مسكن حدود 8درصد و كاالهاي بادوام هم ۹درصد بازدهي مثبت داشته اند. اين 
درحالي  است كه در پنج ماه نخست سال قبل، بورس ۲55درصد رشد را در كارنامه خود به ثبت رسانده 
بود. واقعيت اين است كه رشــد مثبت و منفي تمامي بازارهاي مالي به شاخص هاي كالن اقتصادي 
وابستگي دارد. هيچ بازاري راه كاهش بازدهي را در پيش نمي گيرد اگر نرخ دالر در مسير افزايش 

باشد. اما تكليف دالر چه مي شود؟ به نظر مي رسد صريح ترين پاسخ، در سرنوشت مذاكرات ايران و 
آمريكا نهفته است. البته در ماه هاي آتي، شرايط منطقه و به ويژه هرات كه مؤثر بر نرخ دالر ماست 
هم تأثيرگذار خواهد بود. گسترش واكسيناسيون هم مزيد بر علت مي شود. اگر كرونا در كشورهاي 
ديگر كنترل شود شاخص دالر رو به بهبود مي رود. سكه هم بيشتر از دالر تبعيت مي كند. بازار سرمايه 
هم در اين روزها، وابستگي خودش به نرخ دالر را احيا كرده و با افزايش نرخ اين اسكناس آمريكا، 
شاخص بورس هم رشد نسبي و ماليم خوبي را تجربه كرده است كه اگر قرار باشد در پاييز ورق دالر 

برگردد پر بيراه نيست اگر شاخص بورس هم كاهش پيدا كند.

پيش بيني سازمان هواشناسي كشور براي پایيز1400

باران هست اما كم است
ضيایيان، مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي: بارش ها در مهر و آبان نسبت به نرمال 

كم خواهد بود اما از نيمه دوم آذرماه وضعيت بارش كمي بهتر مي شود
طبق پيش بيني هاي سازمان هواشناسي كشور با پشت سر گذاشتن شهريور گفته مي شود 1۴۰۰ يكي از كم بارش ترين 
سال ها در 5۰ سال اخير از لحاظ كم بارشي بوده است. در سال زراعي 1۳۹۹-1۴۰۰ يعني از مهر سال گذشته تا پايان 
شهريور امسال حدود ۳8.۷درصد كاهش بارش داشتيم كه سومين سال كم بارش محسوب مي شود. سال زراعي 
86-8۷ با ميزان ۴۳.1درصد كاهش بارش، خشك ترين سالي بود كه تاكنون در 5۰ سال اخير داشته ايم. در سال زراعي ۷8-۷۹ ۳۹ درصد كاهش بارش 
نسبت به سال قبل را داشتيم و امسال سومين سال است كه كاهش بارندگي تا اين ميزان تجربه شده است. با شروع مهر و آغاز سال زراعي 1۴۰۰-1۴۰1 بايد 
ديد وضعيت بارش ها به چه سمت و سويي مي رود؛ گرچه روشن است كه ما با كم بارشي ها به استقبال سال زراعي جديد رفته ايم؛ يعني ذخاير آبي سدها و 

منابع زيرزميني كافي وجود ندارد و قطعا ادامه كم بارشي ها، چالش هاي جدي در بخش كشاورزي و صنعت به وجود خواهد آورد.

زير خط نرمال 
صادق ضيایيــان، مدیركل پيش بيني و هشــدار 
سریع سازمان هواشناسي در گفت وگو با همشهري 
درخصوص پيش بيني وضعيت بارش ها براي پایيز 
1400 مي گوید: »براي پایيز خصوصا  ماه هاي مهر و 
آبان وضعيت كم بارشي را نسبت به نرمال پيش بيني 
مي كنيم. در آذر ماه نيز این وضعيت ادامه خواهد داشت. البته انتظار مي رود هرچه 
به روزهاي پایاني آذر ماه نزدیك تر شویم، وضعيت بارش بهتر شود و احتمال دارد در 
اواخر پایيز به وضعيت نرمال بارش ها دست پيدا كنيم«. وي ادامه مي دهد: »در سال 
زراعي  1399-1400، 38.7 درصد كم بارشي داشتيم و همين امر موجب شده تا 
منابع آبي به خصوص ذخایر سدها و آب هاي زیر زميني كاهش پيدا كند. با توجه به 

وضعيتي كه تا آذرماه پيش بيني مي كنيم این شرایط حادتر خواهد شد و نباید انتظار  
داشته باشيم بارش هاي پایيزه امسال بتواند كم بارشي هاي سال زراعي گذشته را 
جبران كند. چون بارش هاي امسال از نسبت نرمال هم كمتر است«. با توجه به این 
احتماالت الزم است مدیران و مسئوالن در حوزه آب و انرژي بيشترین تالش خود 
را در جهت مدیریت منابع و كاهش مشكالت و تنش هاي ناشي از كم بارشي انجام 
دهند. ســحر تاجبخش، رئيس سازمان هواشناســي نيز اوایل شهریور ماه طي 
نامه اي به معاون برنامه ریزي وزارت جهادكشاورزي پيش بيني ميزان بارش هاي 
پایيز امســال را اعالم كرده بود. در این نامه به شــرایط حاد 13اســتان كشور 
ازجمله استان هاي اصفهان، یزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، سيستان و 
بلوچستان، فارس، هرمزگان، كرمان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، لرستان، 
خوزستان و ایالم اشاره شده كه نسبت به سایر استان ها كم بارش تر خواهند بود.

بارش هاي سيالبي
ضيایيان درخصوص اینكه آیا پایيز امســال ممكن است با بارش هاي سيالبي 
روبه رو باشيم و آمار بارش افزایش پيدا كند، مي گوید: »بارش هاي سيل آسایي كه 
گاهي در برخي مناطق كشور رخ مي دهد، چندان آمار بارش كل كشور را افزایش 
نمي دهد. آمار بارش كشور، جدا از ســيالب هاي مقطعي و كوچك كه ممكن 
اســت در مقطعي و نقطه اي كوچك رخ دهد، ارزیابي مي شود. این بارش هاي 
سيل آسا به صورت مقطعي، ممكن است تعدادي روستا را درگير كند اما موضوع 
كم بارشي كشور را جبران نمي كند. از طرفي، بارش هاي مقطعي و سيل آسا جزو 
پيش بيني هاي فصلي نيست. اساسا این نوع بارش ها قابل پيش بيني از چند ماه 
قبل نيست چون اگر این چنين بود كه ســيلي رخ نمي داد و از قبل بسترهاي 
مقابله با آن فراهم مي شد. بارش هاي مقطعي سيالبي در همه جاي دنيا حداكثر 
4 تا 7 روز قبل قابل پيش بيني است. این مورد نه تنها در كشور ما بلكه در همه 
دنيا مصداق دارد و پيش بيني این بارش هاي شدید و سيالبي در بازه هاي زماني تا 
چند روز قبل از وقوع، معني دار است و ارائه آنها در پيش بيني هاي فصلي و ماهانه 
جایگاه ندارد. درخصوص اینكه احتمال چنين بارش هایي وجود دارد باید بگویم 
طبق معمول هميشه در پایيز و زمستان احتمال چنين بارش هاي موقتي وجود 
دارد و دور از انتظار نيست. سازمان هواشناسي احتمال رخداد اینگونه بارش ها 
را پيوسته پایش مي كند و درصورت نياز با هشدارهاي مختلف قبل از وقوع، آن 

را به اطالع مي رساند«.

صحت پيش بيني
احتمال وقوع پيش بيني هاي پایيزه 60 الي 70درصد است، لذا امكان مقایسه با 
سال هاي گذشته به لحاظ بارشي وجود ندارد تا ببينيم ميزان بارش هاي امسال 
مشابه كدام سال اســت. صادق ضيایيان، مي گوید: »پایيز امسال، كم بارشي 
را در دامنه زاگرس خواهيم داشــت اما انتظار داریم از نيمه دوم آذرماه بتوانيم 

بارش هایي را در شمال غرب داشته باشيم«.

خزان بازارها 
روند پایيزي همه بازارهاي مالي)طال، ارز، مسكن، خودرو و بورس( از مذاكرات ایران و آمریكا تاثير می گيرد

مائده اميني 
روزنامه نگار

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

طال 
 وابستگي طال به ارز

 قابل انكار نيست 

منتظر كاهش قيمت شــدید در بازار 
طال نباشــيد. معموال در فصل پایيز، 
تمام بازارهاي مالي جهان تحت تأثير معامالت نفتي انجام شــده 
در اوایل این فصل قرار مي گيرند. قيمت نفت در این وقت ســال 
معموال افزایش پيدا مي كند و این روند منجر به كاهش قيمت دالر 
مي شــود. در چنين مقاطعي، تقاضا براي خرید طال در بازارهاي 
جهاني و به واسطه آن نرخ انس افزایش پيدا مي كند. امسال عالوه 
بر نوســانات قيمت جهاني، ماجراي مذاكرات برجام هم هست. 
به نظر مي رسد كه دید دولت كنوني به برجام مثبت است و اگر این 
مذاكرات به نتيجه برسد قيمت ارز كاهش پيدا مي كند و به دنبال 
آن طال هم در ایران ارزان مي شود.  در مرداد ماه قيمت ارز و طال 
روند صعودي به خود گرفت اما كم كم با سياست هاي اتخاذ شده در 
شهریور به تعادل رسيد. پس درمجموع به نظر مي رسد كه مي توان 
براي پایيز كاهش و كنترل قيمت طال و سكه حساب كرد. اما اگر 
مذاكرات دوباره طوالني شــود یا به بن بست برسد قيمت طال در 
همين محدوده - قيمت هایي كه در پایان شــهریور داریم- باقي 
خواهد ماند. همچنين با گســترش واكسيناســيون از آنجا كه 
محدودیت اصناف و كسب وكارها كم مي شود،  جامعه، هم از نظر 
اقتصادي و هم رواني مقداري آسودگي پيدا خواهد كرد و این روند 

به افزایش ثبات در بازارها كمك می كند.

محمد كشتي آراي
نایب رئيس دوم اتحادیه طال و 

جواهر تهران

بورس
چشم به راه گزارش ها

هنوز براي قضاوت دربــاره پایيز بازار 
سرمایه، زود است. در ابتداي این فصل 
رســيدن گزارش عملكرد شــهریور و 
در ادامه گزارش عملكرد شــش ماهه 
مي تواند بازار را متأثر كند و تأثير مثبت یا منفي خود را در شاخص 
نشان دهد. با توجه به نرخ دالر و قيمت هاي جهاني و افزایش نرخ ها 
به نظر مي رســد گزارش ها از نظر بنيادي در بســياري از صنایع و 
شركت ها در وضعيت مناسبي قرار داشته باشد. اما در ادامه پایيز، 
موضوع اصالحات احتمالي بودجه ســال جاري و شروع مذاكرات 
هسته اي و سناریوهاي محتمل بودجه ســال آتي به دليل شرایط 
نامناسب نقدینگي، تورم و كسري بودجه سنگين احتمال اصالحات 
با اهميت در هزینه هاي انرژي، تعرفه ها و... صنایع مي تواند وضعيت 
سودآوري آتي شــركت ها را با ابهاماتي مواجه و روند قيمت سهام 
شــركت ها را به طور موقت به تناســب اخبار و  مواضع با نوساناتي 
همراه ســازد و مانع از تقویت بازار شــود. البته در این بين اثرات 
تورمي و تغيير با اهميت در چشم انداز و انتظارات نرخ ارز مي تواند 
تمام بازارها ازجمله بازار سرمایه را متأثر سازد. نگارنده، اثرات انجام 
واكسيناسيون عمومي را بر بازار ســرمایه در این مقطع چندان با 
اهميت ارزیابي نمي كند و معتقد است وضعيت قيمت هاي جهاني، 
تعامالت سياسي كشور، محدودیت ها یا گشایش هاي اقتصادي و 
اخبار پيرامون بودجه و مباحث مربوط به تغيير شرایط قيمت گذاري 
محصوالت شركت ها و مواداوليه آنها مهم ترین فاكتورهاي اثرگذار 
بر وضعيت بازار خواهد بود كه احتماال مي تواند شاخص را تحت تأثير 

قرار داده و بر رشد آن اثر منفي یا مثبت بگذارد.

احسان رضاپور
كارشناس و تحليل گر بازار سرمایه

مسكن 
قيمت مسكن بدون تغيير 

سياست ها كاهش پيدا نخواهد كرد 

فعال بازار مسكن درگير ركورد قيمت 
است و به  نظر مي رســد این ركود در 
چندماه آینده هم ادامه خواهد یافت چراكه آرامشي است پيش از 
توفان؛ توفاني كه من نامش را سونامي افزایش قيمت ها مي گذارم.

براي پيش بيني پایيز بازار مسكن باید به ریشه یابي علت گراني موجود 
بپردازیم. تركيب جمعيتي كشور ما،  تركيب جواني است و این جمعيت 
جوان به مســكن نياز دارند. از ســوي دیگر،  50درصــد ازدواج ها در 
كالنشهرها به طالق منجر مي شود و این یعني هر زوج به دو مسكن نياز 
دارند چراكه عموما حاضر به برگشت به خانه هاي پدري خود نمي شوند. 
از سوي دیگر 200هزار بافت فرسوده داریم كه خود یك بمب ساعتي 
است و در كنار همه اینها كشــور حادثه خيزي هستيم كه خطر سيل، 
 زلزله و... مدام تهدیدمان مي كند. همه این حقایق مي خواهد صحه بر 
یك گزاره بگذارد: نياز به توليد انبوه مسكن داریم. ساالنه به یك ميليون 
مسكن نياز داریم اما 10ســال اســت كه این نياز برطرف نمي شود و 
براساس آن توليد مسكن صورت نگرفته است. سونامي افزایش قيمت نه 
در پایيز بلكه در درازمدت به بازار مسكن مي رسد چراكه به اندازه تقاضاي 
موجود مسكن در كشور ساخته نشده است. اگر به مجمع ملي صنعت 
مسكن اعتماد كنند، مي توانيم بدون یك ریال بودجه دولتي،  ميليون ها 
مسكن بسازیم و این روند مي تواند از همين پایيز شروع شود و كم كم به 

كاهش قيمت كمك كند.

دكتر مجتبي بيگدلي
ریاست سازمان انبوه سازان 

مسكن

دالر 
احتمال بازگشت به برجام و دالر ۲1هزار توماني 
ما هم دوست داریم كه بازار ارز از ثبات 
خوبي برخوردار باشد. ثبات در این بازار 
مي تواند كم كم بــه كاهش قيمت ها 
كمك كند و معيشت مردم را بهبود بخشــد اما در واقعيت چنين تصویري در 
آینده این بازار لزوما قابل تحقق نيست. در ماه هاي مرداد و شهریور، بازار طال و ارز 
فرازونشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشت. طال از گرمي 970هزار تومان به 
گرمي یك ميليون و 200هزار تومان رسيد چراكه نرخ دالر در كف بازار، افزایشي شده بود. براي پيش بيني پایيز 
بازار ارز باید چند نكته را مدنظر قرار دهيم. اول اینكه با توجه به تغييراتي كه در تيم اقتصادي رخ داده و تفكراتي 
كه حاكم شده است، به نظر مي رسد به دنبال تقویت موقعيت ما در صحنه هاي تجارت بين المللي است. امروز 
مي بينيم كه دوباره بحث بازگشت به برجام و از سرگيري توافق بين ایران و آمریكا بر سر زبان ها افتاده است. من 
اميد دارم كه این قفلي كه بر اقتصاد ایران خورده باالخره باز شود كه اگر چنين شود، پيش بيني 21 تا 22هزار 
تومان براي دالر، عينيت بخشيده مي شود. چراكه پول هاي بلوكه شده ایران در كشورهاي مختلف آزاد شده و 
تبادالت مالي ما با كشورهاي دیگر دوباره در مدار قرار مي گيرد و به كاهش قيمت هاي داخلي منجر مي شود. 
فراموش نكنيد كه هنوز براي پيش بيني پایيز بازار ارز زود است اما اگر دولت بتواند همين وضعيت كنوني را حفظ 
كند - كه به نظر مي رسد چنين هدفي دارد- و مانع از گران ترشدن قيمت دالر شود، كار بزرگي انجام داده است 
و با نيل به این هدف مي تواند براي زمستان امسال هم چشم به راه كاهش قيمت ارز بود. این روزها مي شنویم 
كه برخي از دالر 40 تا 50هزار توماني حرف مي زنند. برخي با انتشار این خبرها، بازارسازي مي كنند. این خبرها 
از واقعيت جامعه به دور است و نباید با دامن زدن به آن راه داللي را براي آنها باز و هموار كرد. من نمي گویم كه 

دالر هرگز این نرخ را نمي بيند اما امروز و درشرایط كنوني اقتصادي كشور، این عدد فعال دست یافتني نيست.

و  خودر
وابستگي به آزادسازي واردات، توليد و برجام 

خبرهاي مختلفي امــروز از بازار خودرو 
به گوش مي رســد. وعده هاي جدیدي 
توسط تيم اقتصادي دولت داده مي شود 
كه در راس آن ها، خبر افزایش توليد قرار دارد. ایــن وعده اگر تحقق پيدا كند 
مي تواند با تقویت عرضه، تعادل بين عرضه و تقاضا در این بازار را تا حدي متعادل 
كند. از سوي دیگر، عامل مؤثر دیگر بر این بازار، نتيجه نهایي مذاكرات و توافق 
ایران با آمریكاست كه در حالت خوف و رجا قرار دارد. یك روز خبرهاي مثبت و اميدوار كننده در این باره به 
گوش مي رسد و روز دیگر خبر لغوشدن آن به بازار سيگنال منفي وارد مي كند. اگر تكليف این تصميم سياسي 
مشخص شود و به سمتي برویم كه گشایشي سياسي در كشور رخ دهد، طبيعتا، هم اثر رواني این موضوع و هم 
اثر اقتصادي آن ) باالرفتن درآمدهاي ارزي( منجربه توسعه خودروسازي مي شود و مي تواند به كاهش قيمت ها 
در بازار كمك كند و برعكس این روند، قطعا مي تواند به افزایش قيمت دامن بزند. عامل سوم تأثيرگذار، رفع 
مشكالت واردات خودرو است كه محدودیت ها در آن، منجر به افزایش قيمت نه صرفا در خودروهاي خارجي 
كه همه بازار شده است. فعال مصوبه آزادكردن مشروط واردات خودرو، از مجلس بيرون آمده و اگر توسط شوراي 
نگهبان و شوراي رقابت پذیرفته شود )بعيد نيست شوراي نگهبان مجددا دست روي بند چهارم مصوبه بگذارد( 
اتفاق خوبي براي بازار خودرو خواهد افتاد چراكه هم خودرو را مي توانيم در قبال صادرات خودرو یا قطعه وارد 
كنيم و هم  با استفاده از ارز اشخاص به كشور بياوریم. مجموعه این روند مي تواند قيمت ها را در بازار خودرو 
در مسير كاهش قرار دهد. البته به شرطي كه شوراي رقابت از امتيازي كه دارد به درستي استفاده كند و آن را 
تبدیل به جریان رانتي تازه اي نكند. فعال مي بينيم كه حتي انتشار خبر آزادسازي مشروط واردات خودرو، اثر 

رواني خودش را بر بازار گذاشته است. 

عبداهلل محمد ولي
رئيس انجمن صنفي طال و جواهر

حسن كريمي سنجري
كارشناس صنعت خودرو



پس از تابستان نسبتا پررونق شبكه نمايش 
خانگي و مجموعه هاي پرســروصدايش، 
به نظر مي رســد در پاييز پيش رو، ســر 
مخاطبان سريال هاي ايراني كمي خلوت تر باشد اما در باقي مقوالت صنعت فرهنگ، 
دست سرگرم كننده ها پرتر است. ظاهرا هم كلي سريال خارجي جديد قرار است به 

فهرست تماشايمان اضافه شود و هم چند سريال كه پيش از اين دنبال كرده ايم قرار 
است با پخش فصل هاي جديد، به روز شوند. از سوي ديگر تا دلتان بخواهد فيلم خارجي 
به دستمان خواهد رسيد. عالوه بر اين، چند كتاب مهم و خواندني هم منتشر خواهد شد و 
گل سرسبد موسيقي در پاييز هم، انتشار تازه ترين آلبوم كيهان كلهر، هنرمند بين المللي 

موسيقي ما خواهد بود. پاييز، شهر شلوغ است؛ نگران وقت هاي اضافه نباشيد.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار
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پاییز 1400

این شماره

هيجان انگيزهاي سپتامبر تا دسامبر
چه محصوالتي از بازار تكنولوژي در پایيز 1400به دست 

مصرف كننده ها مي رسند؟
بزرگ ترين رويداد فناوري ســال، يعني 
نمايشگاه CES2021 اگرچه چند روز پس از 
پايان پاييز آغاز مي شود اما اين به آن معني 
نيست كه در ماه هاي فصل پاييز خبري از رونمايي ها و معرفي فناوري  و گجت هاي 
جديد به جهان نخواهد بود. براي مثال شركت اپل در روزهاي آخر شهريور با معرفي 
4مدل جديد از گوشي هاي خود به استقبال پاييز رفت. گوشي هاي آيفون 13پرو، 
آيفون 13پرومكس، آيفون 13و آيفون ميني كه ظاهر آنها چندان تفاوت قابل توجهي 
با گوشي هاي سري قبل آيفون ندارند اما از نظر مقاومت بدنه و فناوري نمايشگر و 
دوربين بهبودهايي داشته اســت. عمر باتري از ديگر ويژگي هاي بهبود يافته در 
گوشي هاي جديد آيفون است و اپل در اقدامي بي سابقه حافظه يك ترابايت را هم به 
گوشي هاي خود افزوده است. همچنين در آيفون هاي جديد قابليت تصويربرداري 
با كيفيت 4K افزوده شده و فيلترهاي متنوع تري براي عكاسي و تصويربرداري در 

گوشي ها گنجانده شده است.

گوشي هاي پاييزه
پس از آیفون، قرار است در 3 ماه فصل پایيز هم گوشي هاي جدید دیگري رونمایي 
شوند. ازجمله این گوشي ها گوگل پيكسل 6 و پيكســل پرو است كه قرار است به 
هيجان انگيزترین گوشي هایي تبدیل شوند كه گوگل تا به امروز رونمایي كرده است. 
این گوشي ها با طراحي كامال جدید و متفاوت از تمامي گوشي هاي موجود در بازار 
ساخته شده اند و براي نخستين بار تراشه  اي به نام گوگل تنسور كه ساخته شركت 
گوگل است، در آن گنجانده شده است. نمایشگر منحني، دوربين 50مگاپيكسلي 
و دوربين تله فوتوي 48ميگاپيكسلي و حافظه 512گيگابایتي از دیگر ویژگي هاي 
این گوشي است و قرار است اواخر آبان تا اواسط آذرماه 1400رونمایي شود. شركت 
چيني وان پالس شركت دیگري است كه قرار است در اواسط پایيز گوشي جدید خود 
وان پالس 9T را عرضه كند. این گوشي به عنوان دومين پرچمدار شركت وان پالس 
توصيف مي شود و انتظار مي رود نسخه اي بهبود یافته از پرچمدار اول شركت، یعني 
گوشــي وان پالس 9 باشــد. براســاس اطالعات درز كرده، این گوشي نمایشگري 
فول اچ دي خواهد داشت و قرار است تراشه هاي قدرتمندتري در آن گنجانده شود. 
گوشي هاي هوآوي P50 و نوكيا 10 دیگر گوشي هاي هوشمندي هستند كه در پایيز 
باید در انتظار آنها نشست. نوكيا10 اگرچه هنوز نام اصلي این محصول نيست و نام 
قطعي آن مشخص نشده است اما ویژگي هایي مانند دوربين سلفي داخل نمایشگر، 
دوربين مجهز به دوربين پنتا لنز یا هشت لنزي، حسگر 108یا 200مگاپيكسلي و 

تراشه قدرتمند اسنپ دراگون درباره این گوشي آشكار شده است.

بازي ها در صف بازار
محصول جدید شركت آنالوگ پاكت تا اواخر پایيز وارد بازار خواهند شد. عرضه این 
بازي در اصل به دليل همه گيري كرونا با تأخير مواجه شد و اكنون قرار است در  ماه 
دسامبر سال 2021ميالدي در دســترس مصرف كنندگان قرار گيرد. این كنسول 
بازي در بازار كنسول هاي قابل حمل، تحول بزرگي ایجاد كرده است. به لطف فناوري 
مدار برنامه پذیر یا FPGA مي توان بازي ها را روي نمایشگر با وضوح تصویري باالي 
خود كنسول بازي و یا آن را به نمایشــگري دیگر وصل كرد. همچنين این كنسول 
طيف گسترده اي از دیگر بازي ها را با استفاده از ادپتاورهاي خاص پشتيباني مي كند 
كه از آن جمله مي توان به بازي هاي نئو ژئو پاكت، گيم گيير و آتاري لينكس اشاره 
كرد؛ قابليتي كه شاید تعدادي از دیگر كنسول ها هم داشته باشند اما به نظر آنالوگ 
پاكت تمامي آنچه یك گيمر به آن نياز دارد را در قالبي زیبا و دلنشين در خود جمع 

كرده است.
شركت َولو )Valve( هم قصد دارد كنسول بازي جدید خود استيم دك را در اواسط 
پایيز وارد بازار كند. به گفته شركت ولو این كنسول قابليت پخش و اجراي جدیدترین 
بازي هاي تریپل اي )بازي هایي كه از باالترین سطح بودجه و كيفيت گرافيكي ساخته 
شده اند( را داراست. در این كنسول حجيم و مستطيل شكل، نمایشگر لمسي با وضوح 
تصویري 1280در 800پيكسلي، صفحه لمسي و دستگيره هاي بازي كامال دستي 
گنجانده شده است. سيستم عامل این كنسول نسخه جدید استيم است؛ سيستم 
عامل تحت لينوكس. اما این به آن معني نيست كه استيم دك تنها از بازي هاي تحت 
لينوكس پشتيباني مي كند. برعكس كنسول جدید ولو امكان اجراي بازي هاي تحت 
ویندوز را هم به عالقه مندان خواهد داد. عالوه بر بازي، از این كنسول مي توان به عنوان 
رایانه هم استفاده كرد، كافي اســت آن را به یك نمایشگر رایانه و دیگر لوازم جانبي 
وصل كنيد تا بتوانيد از آن براي گردش در اینترنت، پخش موسيقي یا ویدئو و یا دانلود 
محتوا یا بازي استفاده كنيد. این كنســول با گنجایش 64تا 512گيگابایتي عرضه 
خواهد شد كه البته امكان افزایش آن با استفاده از كارت حافظه هم وجود دارد. وزن 

این كنسول كمي بيشتر از نيم كيلو، برابر 669گرم است.

تلويزيون لوله اي ال جي
یكي از گجت هایي كه عالقه مندان فنــاوري خریــد آن را در اكتبر 2021توصيه 
مي كنند، نمایشگر قابل لوله شدن ال جي است كه پيش تر رونمایي شده اما قرار است 
در اواخر پایيز وارد بازار شــود. این تلویزیون 65اینچي OLED با وضوح تصویري 
4K كه درحال حاضر تنها در كره جنوبي امكان پيش خرید آن وجود دارد، قيمتي 
حدود 100هزار دالر خواهد داشت. در اواســط پایيز امسال عرضه این محصول در 
دیگر كشورها ازجمله آمریكا هم آغاز خواهد شد. این تلویزیون انعطاف پذیر در زمان 
خاموش بودن شبيه به یك كنسول كوچك و مسطح است اما زماني كه روشن مي شود، 
الیه اي بسيار باریك از نمایشگر به كمك ميله هایي بسيار باریك كه در پشت نمایشگر 
تعبيه شده، به آرامي از روي شكاف كنسول باال مي آید تا صفحه 65اینچي تلویزیون 

به تدریج و البته در عرض 15ثانيه از حالت لوله اي خارج شده و باز شود.

شايعه مك بوك پرو
اپل اگرچه گوشي هاي جدید خود را پيش از آغاز فصل رونمایي كرد، اما برنامه هاي 
رونمایي این شركت احتماال و براساس شایعات همچنان ادامه خواهد داشت زیرا این 
شركت احتماال و به رسم هرساله مك بوك هاي جدید خود را تا اواسط نخستين ماه 
پایيز رونمایي خواهد كرد. درصورتي كه شــایعات اپل مانند هميشه درست از آب 
دربيایند، اپل قصد دارد به زودي مك بوك پرو 14و 16اینچي خود را با طراحي جدید 
و باریك تر رونمایي كند. گفته مي شود این لپ تاپ هاي جدید از شكاف كارت حافظه 
SD و درگاه HDMI برخوردار خواهند بود و اپــل با افزودن جك هدفون و درگاه 
یو اس بي  تمامي نواقص مدل هاي پيشين مك بوك  هاي خود را برطرف ساخته است.

برگ آخر

شاخ به شاخ پاييزي غول ها  
مروري بر جذاب ترین بازي هاي فوتبال ایران و جهان در پایيز 1400

خبر انتشــار ويروس كوويد-19در كره زمين، تمام رويدادها را تحت تأثير 
قرار داد. بيشتر فعاليت ها به حالت تعطيل و نيمه تعطيل درآمدند و فوتبال 
هم اسير همين وضعيت شد. آن زمان – در آغاز شيوع ويروس كوويد-19 
فوتبال باشگاهي تنها در چند كشور برگزار مي شــد. به ياد مي آوريم كه آن زمان تمام معتادان فوتبال در 
جهان، بازي هاي باشگاهي در بالروس را تماشا مي كردند. حاال در فصل جديد فوتبال، واكسيناسيون كرونا 
امكان حضور تماشاگران فوتبال در بعضي كشورها را فراهم كرده و بازي ها به صورت مرتب برگزار مي شوند. 
بااين حال هنوز هم كسب وكارها و زندگي مردم به حالت عادي بازنگشته و فوتبال مي تواند فرصتي براي فكر 
نكردن به دغدغه هاي روزمره باشد. در اين متن تعدادي از جذاب ترين بازي هاي فوتبال در فصل پاييز 1400را 
برايتان انتخاب كرده ايم. بااين توضيح كه در اين فهرست بازي هاي ليگ هاي معتبر اروپا قرار نگرفته اند، 
چون اين ليگ ها پر از تيم هاي پرستاره و پرطرفدار هستند و به اين ترتيب به جاي متني كوتاه بايد ويژه نامه 
بازي هاي فوتبال در پاييز را منتشر مي كرديم. فقط ليگ برتر انگليس را تصور كنيد؛ ليورپول، منچسترسيتي، 
منچستريونايتد، چلسي، تاتنهام، آرسنال و... هر هفته دست كم دو نام بزرگ رودرروي يكديگر قرار مي گيرند.

27مهر 1400آغاز ليگ برتر فوتبال ايران
ليگ ایران دیرتر از تمام ليگ هاي مطرح اروپایي و حتي 
ليگ هاي آسيایي آغاز مي شــود. البته قرار است با شروع 
این فصل از مهر 1400و پایان آن در خرداد 1401امكان 
هماهنگ كردن ليگ ایران با دیگر ليگ ها فراهم شود. به 
هرحال از چند روز دیگر دلخوشــي هاي هواداران ایراني 
فوتبال آغاز مي شود. این فصل كدام تيم قهرمان مي شود؟ 
به نظر مي رسد پرسپوليس، سپاهان و استقالل مدعيان 
اصلي باشند، البته باید به تماشاي بازي هاي فصل پایيز 

بنشينيم و مدعيان را در زمين بازي محك بزنيم.

ليگ قهرمانان اروپا
ليگ قهرمانان اروپا معتبرترین رقابت باشگاهي در سراسر 
كره زمين است. این یعني تمام بازي هاي این تورنمنت 
جذاب هســتند ولي در این فهرســت بهترین ها از ميان 
بهترین ها را انتخاب كرده  ایم؛ تمام رویارویي هاي جذاب 

ليگ قهرمانان در پایيز 1400.
سه شنبه 6مهر 1400ساعت 22:30

پاري سن ژرمن..........................................  منچسترسيتي
چهارشنبه 7مهر 1400ساعت 22:30

 یوونتوس .................................................................. چلسي

سه شنبه 27مهر 1400ساعت 22:30
 اتلتيكومادرید .......................................................  ليورپول

چهارشنبه 12آبان 1400ساعت 23:30
 ليورپول........................................................ اتلتيكومادرید

سه شنبه 2آذر 1400ساعت 23:30
.................................................................. یوونتوس  چلسي

چهارشنبه 3آذر 1400ساعت 23:30
 منچسترسيتي............................................ پاري سن ژرمن

سه شنبه 16آذر 1400ساعت 23:30
 رئال مادرید..................................................................  اینتر

چهارشنبه 17آذر 1400ساعت 23:30
...........................................................  بارسلونا  بایرن مونيخ

ليگ ملت هاي اروپا
دومين دوره این تورنمنت در مهر 1400به پایان مي رسد. 
یوفا این رقابت ها را به راه انداخت كه جایگزیني جدي و 
جذاب براي بازي هاي دوســتانه فوتبال در اروپا باشد و 
ضمن جذب تماشــاگران تلویزیوني بيشتر، به پيشرفت 
فوتبال در قاره اروپا هم كمك كند. در نخستين دوره این 
بازي ها پرتغال قهرمان شد و حاال در دومين دوره، 4تيم 
پرقدرت ایتاليا، اسپانيا، بلژیك و فرانسه مدعي تصاحب 

جام هســتند. مرحله نيمه نهایي و بازي هاي رده بندي و 
فينال این تورنمنت در ایتاليا برگزار مي شود.

چهارشنبه 14مهر 1400ساعت 22:15
ایتاليا ........................................................................  اسپانيا

پنجشنبه 15مهر 1400ساعت 22:15
بلژیك......................................................................... فرانسه

رده بندي و فينال: يكشنبه 18مهر 1400
مقدماتي جام جهاني منطقه اروپا

در دور مقدماتي راهيابي به جام جهاني در قاره اروپا، غول هاي 
فوتبال این قاره همگروه نيستند. با این حال بازهم بازي هایي 
پيدا مي شــوند كه در آنها تيم هایي براي به چالش كشيدن 
تيم هاي بزرگ اروپا وجود دارند. به ویژه اینكه تنها تيم هاي 
صدرنشين گروه ها به صورت مستقيم راهي جام جهاني قطر 
مي شــوند و دوم ها به بازي حذفي مي روند. مرحله مقدماتي 
جام جهاني در قاره اروپا در پایيز 1400به پایان مي رســد. 
حساس ترین بازي هاي این مرحله را برایتان انتخاب كرده ایم.

يكشنبه 23آبان 1400ساعت 23:15
پرتغال .................................................................  صربستان

يكشنبه 23آبان 1400ساعت 23:15
اسپانيا ........................................................................  سوئد

جمعه 21آبان 1400ساعت 23:15
 ایتاليا ...................................................................... سوئيس

مقدماتي جام جهاني منطقه آسيا
به جذاب ترین بازي هاي فصل پایيز براي هواداران فوتبال در 
ایران رسيدیم. البته بازي هاي تيم ملي ایران حتي آنهایي را 
كه در طول سال اهل تماشاي بازي هاي فوتبال نيستند پاي 
تلویزیون مي نشاند. تيم ایران شــروعي موفق در رقابت هاي 
مقدماتي جام جهاني داشت و با 2 برد یك بر صفر برابر سوریه و 
3بر صفر برابر عراق، خود را به عنوان مدعي اصلي صعود به جام 
جهاني مطرح كرد. ایران براي محكم كردن جاي خود در صدر 
گروه به موفقيت در 4بازي پایيزي این رقابت ها نياز دارد. ميان 
این بازي ها، حساس ترین بازي، رویارویي با كره جنوبي است 

كه البته به ميزباني ایران و با حضور تماشاگر برگزار مي شود.
پنجشنبه 15مهر 1400ساعت 20:00

 امارات .........................................................................  ایران
سه شنبه 20مهر 1400ساعت 20:00

................................................................... كره جنوبي  ایران
پنجشنبه 20آبان 1400ساعت 20:00

 لبنان ...........................................................................  ایران
سه شنبه 25آبان 1400ساعت 20:00

سوریه...........................................................................  ایران

سياوش ابدي
روزنامه نگار

سريال خارجي
اگر شما هم از طرفداران سریال هاي خارجي هستيد، 
در پایيز 1400مي توانيــد The foundation را در 
ژانر علميـ  تخيلي، تماشا كنيد. این مجموعه، دوم 
مهرماه در كنار مجموعــه Midnight mass كه در 
ژانر وحشت ساخته شده است، به بازار مي آید. اما اگر 
دوســت دارید در روزهاي كسل كننده پایيزي، حال 
و هواي تان عوض شــود، Succession را ببينيد. 
فصل سوم این سریال درام كمدي، مهر یا آبان پخش 
خواهد شد. Maid اما درامي كوتاه است كه براساس 
كتاب »خاطرات پرفروش« استفاني لند ساخته شده. 
این ســریال نهم مهرماه به بازار مي آید. بيست ویكم 
مهرماه هم مي توانيد منتظر درام Dopesick باشيد. 
 اما طرفداران ژانــر علميـ  تخيلي نااميد نباشــند؛ 
Invasion ســي ام مهرماه قرار اســت منتشر شود. 
ســریالي براســاس داســتان جنگ دنياها نوشته 
اچ.جــي. ولــز. Dexter new blood نيز دوازدهم 
آبان مــاه و The shrink next door و 9روز پــس 
از آن در بيســت ویك آبان ماه قرار است پخش شوند. 
 طرفداران فانتزي ها مي توانند بيست وهشتم آبان ماه 
Wheel of time را تماشــا كنند. هر چند این، تنها 
گزینه براي فانتزي بازها نيست؛ آنها اگر صبور باشند، 
 بيست وششــم آذرماه نيز مي توانند پاي تماشــاي

 The witcher بنشينند كه مدت هاست منتظرفصل 

تازه اش هســتند. بيست وهشــتم آبان ماه كه برسد، 
Cowboy bebop و فصل دوم The great پخش 
مي شود و سوم آذر نيز موعد انتشار Howkeye است.

فيلم خارجي
پایيــز امســال به احتمالــي باید منتظر تماشــاي 
این فيلم ها باشــيد. »بلفاســت« )Belfast( كِنت 
برانا، داســتان بزرگ شــدن كارگــردان در ایرلند 
شــمالي اواخــر دهــه  60ميــالدي اســت. فيلم 
»نيایــش اختتــام« )Benediction( نيــز درام 
بيوگرافــي ترنــس دیویــس از زندگــي زیگفرید 
ساســون- شــاعر بریتانيایي- اســت كه به اشعار 
 ضد جنگش معروف اســت. در »شــمارنده كارت«

The( CardCounter( نيــز پل شــریدر ســراغ  
 C’mon( »زندان ابوغریب رفته اســت. »یاال یــاال
C’mon( مایــك ميلــز امــا پيشــنهاد مــا براي 
شــيفتگان »خواكين فونيكس« است. قصه زندگي 
روزنامه نــگاري رادیویي كه ســفري جــاده اي را با 
خواهرزاده  اش به تصویر مي كشــد؛ فيلمي ســياه 
و ســفيد و تركيبي از لبخند و اشــك. »ســيرانو« 
)Cyrano( جو رایــت هم درامي موزیكال اســت 
كه نيویــورك تایمــز آن را »تاریــك و یكنواخت« 
 Dear Evan( »توصيف مي كند. »ایون هنسن عزیز
Hansen( دیگر موزیكال این فهرســت است. این 

فيلم برنده  جایزه  توني اســت كه قصه  دانش آموزي 
دبيرستاني با اختالل روحي است. استفان چبوسكي 
 )Dune( »كارگردان این فيلم اســت. »تل ماســه
فيلم دنــي ویلنوو،كارگــردان كانادایي فرانســوي 
اســت كه دســت به كار عجيبي زده تا نسخه اي از 
مجموعه  رمان فانتزي علمي- تخيلي فرانك هربرت 
 را به پرده ســينما بياورد. »چشــم هاي تامي في« 
)The Eyes of Tammy Faye( دیگــر فيلم این 
فهرست پایيزي به كارگرداني مایكل شووالتر است 
كه در آن از جسيكا چســتين به خاطر بازي در نقش 
همسر گریان جيم باكِر تلي وانجليست در فستيوال 
 )The Guilty( »تورنتو قدرداني مي شود. »گناهكار
 )The Hand of God( »آنتوان فوكوآ، »دست خدا
 Last Night in( »پائولو سورنتينو، »دیشب در سوهو
 The Lost( »ادگار رایت، »دختر گمشــده )Soho
 Daughter( مگــي جيلنهال، »مــادران موازي« 
)Pa allel Mothers( پــدرو آلمــادووار، »قدرت 
سگ« )The Power of the Dog( جين كمپيون، 
»اسپنسر« )Spencer( پابلو لورن، »تراژدي مكبث« 
)The Tragedy of Macbeth( جوئــل كوئن از 
دیگر آثار این فهرســت اســت. در این ميان آخرین 
كار پــدرو آلمودوار همــكاري دوباره  او بــا پنه لوپه 
كروز در ملودرامي درباره  زنان و مادرانگي اســت و 
 فيلم »ســورنتينو« درامي خانوادگي است كه قصه  

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

همينطور كه فصل 
تازه »از سرنوشت« 
در 30قسمت براي 

پاييز 1400تلويزيون 
آماده مي شود، 

»جشن سربرون« 
قرار است مهر يا 

آبان به پخش برسد. 
اما در اين ميان 

شبكه خانگي نيز 
بيكار ننشسته 
و عالقه مندان 

مي توانند ادامه 
مجموعه »خاتون« 

را در پاييز دنبال 
كنند و »ميدان 

سرخ« جايگزين 
»زخم كاري« خواهد 

شد

بسته پيشنهادي »درنگ« از دیدني ها، شنيدني ها و خواندني ها در پایيز پيش رو

بزرگ شدن خود كارگردان را به تصویر كشيده است.دست پرصنعتگران سرگرمی

سريال و فيلم ايراني 
همينطور كه فصل تازه »از سرنوشت« در 30قسمت 
براي پایيز 1400تلویزیون آماده مي شود، »جشن 
ســربرون« قرار اســت مهر یا آبان به پخش برسد. 
اما در این ميان شــبكه خانگي نيز بيكار ننشسته و 
عالقه منــدان مي توانند ادامــه مجموعه »خاتون« 
را در پایيز دنبال كنند و »ميدان ســرخ« جایگزین 
»زخم كاري« خواهد شد. فيلم سينمایي »قهرمان« 
اصغر فرهادي نيز قرار اســت به پایيز امسال برسد. 
پيش بيني مي شود با مساعد شــدن شرایط كرونا 
در كشــور، فيلم قهرمان براي اكران گســترده در 
پایيز توســط »خانه فيلم« آماده شود و بتواند رونق 

دوباره اي در دوران پس از كرونا ایجاد كند.

كتاب
در 2ســال موعد سرشــلوغي تغيير كرده است؛ تا 
پيش از این اینطور بود كه اغلب كتاب هاي مهم در 
روزهاي منتهي به برگزاري نمایشــگاه بين المللي 
كتاب تهران منتشر مي شد اما حاال تعادلي در همه 
فصل ها برقرار اســت و در پایيز نيز قرار است شاهد 
انتشار كتاب هایي متنوع باشــيم. انتشارات ني قرار 
است هم »فلسفه هنر« استيون دیویس را با ترجمه 
محمدرضا ابوالقاسمي منتشر كند و هم كتاب مهم 
یرواند آبراهاميان را با عنوان »بحران نفت در ایران« به 
ترجمه محمدابراهيم فتاحي به بازار كتاب بفرستد. 

جز فلســفه و تاریخ سياســت، اگر اهــل خواندن 
نمایشنامه ها هســتيد، این را بدانيد كه انتشارات 
بيدگل قرار است به دو مجموعه آثار آرتور ميلر و اوژن 
یونســكویش عناویني را بيفزاید. »سقف كليساي 
جامع« و »آخرین یانكــي« از مجموعه آثار ميلر و 
»مكبت بداهه گویي آلما« از مجموعه یونسكو پایيز 

به دست مان خواهد رسيد.
از سوي دیگر، یكي از تازه ترین آثار ادبيات داستاني 
جهان كه ســر و صدا هم به پا كرده، كتاب »روزي 
روزگاري در هاليوود« كوئنتين تارانتينوي فيلمساز 
است. البد فيلم را دیده اید. حاال مي توانيد رمانش را 
بخوانيد. پيش از این، ترجمه اي از این اثر منتشــر 
شده است اما اگر شــما هم مثل ما منتظر بودید تا 
آن را با ترجمه محمد عباس آبادي كه ادبيات ژانر را 
خوب مي شناسد بخوانيد، بدانيد كه نشر چترنگ این 

ترجمه را منتشر خواهد كرد.

آلبوم موسيقي
در 2سال اخير انتشار آلبوم هاي موسيقي به شماره 
افتاده اســت. شــاید به همين دليل هم هست كه 
حاال مي خواهيم از انتشار آلبومي در خارج از كشور 
بگویيم البته با حضور موســيقي داني ایراني. خبر 
آمده كه كيهان كلهر آهنگســاز و نوازنده برجسته 
موسيقي ایران آلبوم جدیدي با عنوان »آبي همچون 
شب فيروزه اي« منتشر خواهد كرد. این اتفاق قرار 
است آبان ماه رخ دهد. اثر جدید كلهر شامل 8قطعه 
است و در آن با نوازندگاِن بين المللي چون ساندیپ 
داس )طبال(، كارن اوزونيان )ویولنسل(، سمفوني 
بریجپورت گریتر، New york gypsy All stars و 

اریك جاكوبسن همكاري داشته  است.
پایيز را همچنان كه با موســيقي كلهر بر ســریال 
»خاتــون« پيــش مي بریــد، منتظر ایــن تجربه 

بين المللي جدید او در اواسط پایيز باشيد.
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    هديه فراعنه    يك قدم تا مادريد 
تيم ملي هندبال زنان بدون مربي اردن را شكست داد به اسكوچيچ

 و اگر امروز سوريه را ببرد براي نخستين بار 
سهميه مسابقات جهاني را مي گيرد حضور كارلوس كي روش در مصر، خيال 

سرمربي تيم ملي را راحت كرد

سه شنبه   30 شهريور  1400    14  صفر 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8320         4صفحه

    بازگشت به
 تنظيمات كارخانه 
مهدي طارمي راه دروازه ها را پيدا كرده

دوست  دارم
 گل قهرماني آسيا را بزنم
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حضور كارلوس كي روش روي نيمكت سرمربيگري 
تيم ملي مصر، در ايران هم بازتاب هاي زيادي داشت 
كه مســئله اي طبيعي به نظر مي رســد. به هر حال 
كي روش حضوري طوالني مدت، مؤثر و پرهياهو در 
ايران داشته و حاال حاالها اخبار مربوط به او در داخل 
كشور با حساســيت باال رصد خواهد شــد. موافقان 
و مخالفان ســينيور هر كدام حرفي زدند و از زاويه 
مورد عالقه خود به موضوع نگاه كردند. با اين همه اما 
موضوعي كه تا حدي مغفول ماند مربوط مي شــد به 
تأثير اين انتقال روي آينده تيم ملي فوتبال كشورمان؛ 
آنجا كه به نظر مي رســد حضور كي روش در مصر، تا 

حدودي خيال دراگان اسكوچيچ را راحت كرد.
اســكوچيچ از روز اول حضور در تيم ملي با مشكل 

دريافت رأي اعتماد از منتقدان و هواداران همراه بود. 
او البته در گذر زمان با توجه به نتايج بسيار درخشاني 
كه به دســت آورد، تا حدود زيادي بر اين مشــكل 
چيره شــد. با اين حال حتي تا همين اواخر ســايه 
كي روش روي سر مرد كروات سنگيني مي كرد. وقتي 
حتي فالن ســتاره تيم ملي به صراحت ادعا مي كند 
موفقيت هاي ايــن تيم در اثر تغيير نســل كارلوس 
كي روش بوده، پس واضح اســت كه با چه داســتان 
عميق و ريشه داري مواجه هستيم. در چنين وضعي 
بيكار ماندن كارلوس مي توانســت براي اسكوچيچ 
خطرناك باشد. در اين شرايط او به هر حال گزينه اي 
موجه براي حضور در تيم ملي ايران به شمار مي آمد 
كه مخصوصا مديراني با گرايش هاي پوپوليســتي، 

مي توانستند در بزنگاه ها سراغش بروند و باب مذاكره 
را با او باز كنند. پايگاه اجتماعي نســبي كي روش در 
ميان بخشي از هواداران فوتبال در ايران هم، احتمال 

وقوع چنين اتفاقي را افزايش مي داد.
حاال اما كارلوس كي روش شــغلي جديد پيدا كرده 
و دست كم تا پايان مســابقات انتخابي جام جهاني، 
دســتش بند خواهد بود. اين بهتريــن خبر ممكن 
براي دراگان اســت؛ مردي كه آلترناتيو اصلي اش را 
فرسنگ ها دورتر مي بيند و مي تواند با تمركز و آرامش 
بيشتري كارش را دنبال كند. اميدواريم او همانقدر 
كه تحت فشار خوب نتيجه گرفت و خودش را به همه 
ثابت كرد، با فراغ بال فعلي هم عملكردي خوب و قابل 

دفاع داشته باشد.

 ترابي: دوست دارم
 گل قهرماني آسيا را بزنم

پرســپوليس در مرحله يك هشتم 
نهايي ليگ قهرمانان در حالي از سد 
استقالل تاجيكستان عبور كرد كه 
خيلي ها تصور مي كردند اين تيم بازي راحتي در پيش خواهد داشت. اما 
بازي براي شاگردان يحيي گل محمدي گره خورده بود تا اينكه در نهايت 
مهدي ترابي در دقيقه90 با يك شوت فوق العاده دروازه حريف را باز كرد. 
ترابي كه در اين بازي نشان داد يكي از مؤثرترين بازيكنان پرسپوليس 
است، در گفت وگو با همشهري ورزشي درخصوص صعود سرخپوشان 
به مرحله بعد و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت پاسخ داده است. ترابي 
تأكيد مي كند كار پرسپوليس برابر الهالل آسان نيست ولي به اين موضوع 
اشاره دارد كه آنها انگيزه زيادي دارند تا تيم عربستاني را شكست داده 

و تا فينال جلو بروند.

    خيلي ها تصور مي كردند شــما بازي راحتي با استقالل 
تاجيكستان داشته باشيد ولي به نظر مي  رســيد كه تيم شما را اذيت 

كردند؟
مي دانستيم بازي راحتي نداريم. استقالل تاجيكســتان در مرحله گروهي 
به عنوان تيم اول صعــود كرد و به تيمي مثل الهالل 4گل زد. خوشــبختانه 
كادرفني ما به بهترين شكل آنها را آناليز كردند و توانستيم از يك بازي سخت 

برنده بيرون بياييم.

    قرار نگرفتن در شرايط مسابقات رسمي براي شما سخت 
بود، درست است؟

قطعا همينطور اســت و از طرفي بازي در زمين چمــن مصنوعي هم كار را 
سخت تر كرد. البته كيفيت آن چمن از چمن هاي مصنوعي ايران بهتر بود ولي 
ما به بازي در آن ورزشگاه عادت نداشتيم و از طرفي استقالل تاجيكستان از 

حمايت هوادارانش بهره مي برد.

    در مورد گلي كه زدي صحبت كن. آيا واقعا قصد داشــتي 
شوت بزني يا هدف تو سانتر كردن بود؟

وقتي رضا اســدي به من پاس داد در ابتدا مي خواستم سانتر كنم ولي ديدم 
كه گلر استقالل تاجيكســتان جلو آمده و به همين دليل ضربه ام را به قصد 
چارچوب زدم كه گل شد. البته برد پرســپوليس مهم بود و واقعا مهم نيست 
كه چه كسي گل بزند. اميدوارم گل قهرماني آســيا را هم بزنم تا هواداران را 

خوشحال كنم.

    چرا زياد خوشحالي نكردي؟
ما 90دقيقه دويده بوديم و واقعا خسته شده بودم. سعيد آقايي نزديك ترين 

بازيكن به من بود كه خوشحالي ام را با او تقسيم كردم.

    در مرحله بعد بايد با الهالل بازي كنيد، اين قرعه را چطور 
مي بيني؟

فرقي نداشت با چه تيمي روبه رو مي شديم چون وقتي هدفمان قهرماني است، 
بايد همه تيم ها را ببريم. اگر در اين مرحله با الهالل روبه رو نمي شديم، ممكن 
بود در مرحله بعد روبه رو شويم. ما در عربستان بازي مي كنيم و قطعا كارمان 
سخت اســت ولي انگيزه زيادي داريم تا بتوانيم برنده از زمين بيرون بياييم. 
مشكل ما اين است كه همچنان در شرايط بازي هاي رسمي قرار نداريم ولي 

بايد تالش كنيم تا نتيجه بگيريم.

    بعد از بازي با اســتقالل تاجيكســتان عكسي از يحيي 
گل محمدي و تو منتشر شد كه سرمربي تيم با انگشت اشاره تو را نشان 
مي داد. به نظر مي رسد كه گل محمدي بابت در اختيار داشتن فوتباليستي 

مثل تو بسيار خوشحال است؟
ما بعد از بازي عكس گرفتيم ولي اينطور نيست كه آقايحيي بابت حضور من در 
تيم خوشحال باشد. خوشحالي آقايحيي به خاطر اتحاد و همدلي در تيم است 

و اينكه همه ما با غيرت و تعصب مي جنگيم تا نتيجه بگيريم.

    
نوراللهي،  جدايي 

و  كنعانــي زادگان 
مغانلــو نمي تواند به 
پرسپوليس ضربه بزند؟

ما 3بازيكن خوب را از دست 
داديم و براي آنها در تيم هايشان 

آرزوي موفقيــت دارم. از طرفــي 
بازيكنان خوبي به تيم اضافه شــدند 

كه كيفيت بااليي دارنــد و اميدوارم آنها 
خودشان را با شرايط پرسپوليس وفق داده 

و بدانند كــه در چه تيم بزرگــي فوتبال بازي 
مي كنند.

    مغانلو بعد از جدايي از پرســپوليس 
عكس هــاي دوران حضورش در پرســپوليس را از 

اينستاگرام پاك كرد. نظر تو چيست؟
من نمي توانم مغانلو را قضاوت كنم و نظري بدهم. مطمئنا او 
در زمان مناسب در اين زمينه توضيحات خودش را خواهد داد.

    فكر مي كني پرسپوليس ششمين قهرماني 
پياپي را كسب كند؟

تمام هدف ما همين اســت و مي خواهيم هواداران را خوشحال 
كنيم. اميدوارم به زودي شــرايط هم براي حضور هواداران در 

ورزشگاه فراهم شود.

    هواداران اســتقالل بر اين عقيده هستند كه 
پرسپوليس مشكالت اســتقالل را ندارد. تو با اين موضوع 

موافقي؟
ما هم مشــكل زياد داريم ولي وقتي وارد زمين مي شويم فقط 
روي موفقيت تيم تمركز مي كنيم. آقايان صدري و گل محمدي 
مي توانند در مورد مسائل تيم صحبت كنند ولي اينطور نيست 

كه پرسپوليس مشكلي نداشته باشد.

    تو در رده باشگاهي يكي از بهترين و مؤثرترين 
بازيكنان بودي اما در تيم ملي خيلي كم بازي كردي. بابت اين 

موضوع ناراحت نيستي؟
من هم دوست دارم در تركيب اصلي تيم ملي بازي كنم ولي به هر 
حال نظر سرمربي مهم است. فكر مي كنم موفقيت تيم ملي از هر 
چيزي مهم تر است چون وقتي تيم ملي موفق مي شود، ميليون ها 

ايراني خوشحال مي شوند.

    كار كردن با اسكوچيچ چطور است؟
دراگان مربي خوبي است و اميدوارم كه با اين مربي تيم ملي هميشه 

نتايج خوبي بگيرد.

    آيا به جام جهاني صعود مي كنيم؟
حرف زدن در مورد صعود هنوز زود است و ما 2بازي كليدي داريم. به نظر 

من بازي با امارات مهم تر از بازي با كره اســت و اگــر 3امتياز اين بازي را 
بگيريم، يك قدم مهم را در راه صعود به جام جهاني برداشته ايم.

    تو به اين فكر نمي كني كه در آينده راهي فوتبال اروپا شوي؟
واقعيت اين است كه زياد به اروپا رفتن فكر نمي كنم و هم اكنون تمام تمركزم 
روي بازي هاي پرسپوليس است. من در پرسپوليس خوشحال هستم و هدفم 
اين است كه جام هاي بيشتري بگيرم. هنوز به بحث حضور در اروپا فكر نمي كنم 

و دوست دارم از بازي در پرسپوليس لذت ببرم.

نكته بازي

آماربازي

يعني به نظر شما »بزرگ« نيست؟

»فينال« را تعريف كن

تجمع كن، نتيجه بگير

طي روزهاي گذشته شاهد يك فوج 
اظهارنظر از ســوي پيشكسوتان 
پرســپوليس بوديم كه مضمون 
اغلب آنها چيزي شبيه اين است: 
»الهالل را بزرگ نكنيد.« اين خيلي 
خوب اســت كه بزرگان پرسپوليس 
به بازيكنان اعتمادبه نفس مي دهنــد، اما طبق معمول به نظر 
مي رسد در حال ســقوط از آن طرف بام هستيم. طوري گفته 
مي شود الهالل را بزرگ نكنيد، انگار تيم عربستاني يك حريف 
معمولي است. نيازي به يادآوري نيست كه آنها پرافتخارترين 
تيم آسيا هســتند و همين االن ارزش مجموع بازيكنان اين 
تيم باالي 60ميليون دالر اســت. البته كه پرسپوليس بارها 
رقباي گران تر از خودش را برده، اما تحقير حريف هم مي تواند 
به اندازه بزرگ نمايي در قدرت آن، خطرناك باشــد. برخي از 
همين دوستان عقيده داشــتند بازي با استقالل تاجيكستان 

»تداركاتي« است، اما ديديد كه خيلي هم اينطوري نبود.

تا از ســوژه بازي پرسپوليس و الهالل 
دور نشده ايم، به اظهارنظر عجيب 
سپهر حيدري هم اشــاره كنيم. 
پيشكسوت پرسپوليس كه دوسوم 
انرژي اش در زندگي صرف اظهارات 
مبالغه آميز و دلبري از هواداران كم سال 
در فضاي مجازي مي شود، مدعي شده بازي پرسپوليس و الهالل 
فينال آسيا است. به نظر مي رسد اين دوست عزيز معني درست و 
واقعي »فينال« را بلد نيست. اين االن يعني بين تيم هاي ايراني 
و عربستاني هر كدام برنده مسابقه شوند، قهرماني شان تضمين 
است؛ واقعا همينطور است؟ تيم هاي شرقي دارند غاز مي چرانند؟ 
مگر پرســپوليس 2 فينال قبلي را به تيم هايي از همين منطقه 
نباخت؟ اصال در همين غرب آســيا هنوز النصري باقي مانده 
كه تيم گردن كلفت و گران قيمتي اســت. پرسپوليس پارسال 
همين تيم را هم صرفا در ضربات پنالتي برد. شما مثال چهره هاي 

شناخته شده اي هستيد؛ كمي »كارشناسانه« اظهارنظر كنيد.

آيا احمد مددي مديرعامل خوبي براي 
اســتقالل بود؟ خيلي سخت است 
كه به اين پرســش جواب مثبت 
بدهيم. نارضايتي هــا از عملكرد 
مددي خيلي زود شــروع شــد و 
او منتقدان پرشــماري از طيف هاي 
مختلف داشت. شايد حتي مددي خيلي زودتر از اين حرف ها 
بايد استقالل را ترك مي كرد. با اين حال مقارن شدن استعفاي 
مديرعامل استقالل با تجمع هواداران اين تيم برابر ساختمان 
وزارت ورزش، اتفاق مباركي نبود. بسياري عقيده دارند بعد از 
تجمع حوالي ظهر، به مددي امر كردند استعفا كند. اين يعني 
در فوتبال ايران شما همچنان مي تواني با جمع كردن 4 تا آدم 
و راه انداختن يك تجمع، اركان اساسي باشگاه را تغيير بدهي. 
چنين مسئله اي بسيار خطرناك است. روال تصميم گيري در 
باشگاه ها بايد مبناي منطقي و حرفه اي داشته باشد، نه اينكه از 

كف خيابان پيروي كند.

متریكا

از جمع 20بازيكن برتر ليگ ايران در فصل 

گذشته، 7نفر تيم هاي خود را تغيير داده و 7/31
13نفر در تيم هاي سابق  خودشان مانده اند. 
از 7بازيكني كه تغيير باشگاه داده اند 3نفر 
راهي تيم هاي خارجي شده اند )نوراللهي، قائدي، حاج صفي( اما 4بازيكن 
بين تيم هاي ايراني جابه جا شده اند كه در ميان آنها باالترين رتبه از آن امين 
قاسمي نژاد بوده است. اين بازيكن فصل گذشته در پديده مشهد 23بازي 
انجام داد و با 11گل و 3پاس گل توانست نمره7/31را از متريكا دريافت كند. 
قاسمي نژاد با اين نمره در رتبه هفتم جدول قرار گرفت و هفتمين بازيكن 
برتر ليگ بيستم شد. او در واقع بهترين نقل وانتقال انجام شده ميان 2 تيم 

ايراني است.

بعد از قاسمي نژاد، دومين بازيكن جدول كه 

بين تيم هاي ايراني جابه جا شــده فرشاد 7/22
محمدي مهر اســت كه فصل گذشــته در 
ذوب آهن بازي مي كــرد. محمدي مهر در 
26بازي براي ذوب آهن 4گل زد، 3پاس گل داد و 2بار بازيكن برتر ميدان 
شد. ميانگين نمرات محمدي مهر در سايت متريكا 7/22بود كه او را كمي 
پايين تر از سروش رفيعي در رتبه چهاردهم بازيكنان فصل گذشته قرار داد. 
او كه در پست دفاع راست بازي مي كرد بعد از دانيال اسماعيلي فر دومين 
مدافع راست موفق ليگ گذشته از نگاه آناليزورهاي متريكا بود. محمدي مهر 
درحالي كه شايعه انتقالش به تيم هاي بزرگ تر هم شنيده مي شد درنهايت 
به مس رفسنجان پيوست. او با رتبه14و امتياز بااليش در فصل گذشته، 
حاال بهترين خريد مس رفســنجان در ميان خريدهاي پرتعداد اين تيم 

محسوب مي شود.

اما پانزدهمين بازيكن برتر فصل گذشته هم 

به ميانگين امتياز 7/22رسيد و با اختالفي 7/21
ناچيز پشت سر فرشــاد محمدي مهر قرار 
گرفت. اين بازيكن فرشاد احمدزاده بود كه 
طي 27بازي 2259دقيقه براي فوالد بازي كرد، 4گل زد و 2بار پاس گل 
داد. هافبك سابق پرسپوليس هم از فوالد جدا شده و به سپاهان پيوسته تا 
سومين بازيكن از جمع 20بازيكن برتر فصل گذشته باشد كه در ليگ برتر 
جابه جا مي شود. آخرين بازيكن اين ليست هم محمود قائدرحمتي است كه 
فصل گذشته بهترين بازيكن نســاجي بود و در فصل جديد قرار است در 
آلومينيوم اراك بــازي كند. قائدرحمتي در خــط هافبك 24بازي براي 
نساجي انجام داد تا با ميانگين نمره 7/21در جدول رده بندي بازيكنان باالتر 
از ميالد سرلك و سيامك نعمتي هفدهمين بازيكن برتر فصل گذشته باشد.

برنامه بازي ها

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

۱۵ مهر ۱400

20 مهر ۱400

20 آبان ۱400 

2۵ آبان ۱400 

۷ بهمن ۱400

۱2 بهمن ۱400 

4 فروردين ۱40۱ 

9 فروردين ۱40۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

 اشتباه بزرگ
 سايت فدراسيون فوتبال 

طبق خبرهايي كه ســايت فدراسيون 
فوتبال تا روز شنبه همين هفته منتشر 
كرد، تيم ملي زنان بايد امروز با بنگالدش 
بازي مي كرد اما به يكباره از ديروز ظهر 
تاريخ بازي عوض شــد و به فــردا افتاد! 
اينكه تصور كنيد اشتباه از كنفدراسيون 
فوتبال آسيا بوده، درست نيست. سايت 
فدراسيون ايران تا روز 28شهريور و تا قبل 
از برگزاري نشست هماهنگي تيم هاي 
شــركت كننده در مقدماتي آسيا خبر 
نداشــت كه بازي چهارشــنبه است نه 
سه شنبه. سايت فدراسيون مرجع اصلي 
اســت و همه خبرگزاري ها و سايت ها و 
روزنامه ها با استناد به اين سايت، تاريخ 
بازي را اشتباه منتشر كردند. فدراسيوني 
كه اين همــه روي فوتبال زنــان مانور 
مي دهد، بد نيست دقتي هم روي اخباري 
داشــته باشــد كه روي خروجي سايت 

رسمي اش قرار مي گيرد!

بهروز رسايلي
خبر نگار

اميرحسين اعظمي
خبر نگار

درخشش مهدي قائدي در فوتبال امارات 
خيلي زود شروع شد و او به عنوان بازيكن 
جانشين در بازي با شــارجه كوالك كرد. 
سرمربي االهلي بين 2 نيمه قائدي را به جاي احمد نوراللهي به ميدان فرستاد 
و ستاره سابق اســتقالل هم با به ثمر رساندن 2گل به پيروزي 4بر 3تيمش 
كمك كرد. تازه قائدي روي يكي ديگر از گل ها هم مؤثر بود و ارسال او باعث 

گل به خودي بازيكن حريف شــد. به اين ترتيب سيل تعريف و تمجيدها از 
مهاجم بوشهري در ايران و امارات راه افتاد و بســياري با ملقب كردن او به 
»نيمار آسيا« از توانايي هاي مهدي تجليل كردند. بي گمان از درخشش ستاره 
هموطن و ملي پوش خود در فوتبال امارات خرسنديم، اما حقيقت آن است 
كه اين سقف براي قائدي خيلي كوتاه به نظر مي رسد. درخشش در فوتبال 
باشگاهي سطح پايين امارات، نه تازگي دارد و نه قند توي دل آدم آب مي كند. 
پيش از قائدي و قبل از دوران تحريم فوتبال امارات از سوي ايراني ها، بسياري 
از بازيكنان كشورمان به طرزي خيره كننده در ليگ اين كشور درخشيدند و 
همين تعريف و تحسين ها را تجربه كردند. جواد كاظميان، علي سامره، فرهاد 
مجيدي، رضا عنايتي، مهرداد اوالدي، نكونام، شــجاعي، خلعتبري و يك 
دوجين ستاره ايراني ديگر هر يك در مقطعي در امارات خوش درخشيدند. 
هنوز يادمان نرفته كه خلعتبري گل مي زد و ديه گوي مارادوناي بزرگ 70 
متر مي دويد تا او را در آغوش بگيرد. پس اين تحفه خاصي نيست كه دست 

و دل قائدي را بلرزاند.
اصال چرا راه دور برويم؟ زماني پيراهن شماره 8 همين االهلي امارات بر تن 
جواهري مثل علي كريمي بود كه هواداران و حتي مقامات دولتي ديوانه وار 
دوستش داشتند. سال ها بعد از پايان حضور كريمي در االهلي، همين پارسال 
او در يك نظرســنجي معتبر به عنوان بهترين بازيكن خارجي تاريخ فوتبال 
امارات برگزيده شد. با اين حال همانهايي كه براي دريبل هاي كريمي آژير 
آمبوالنس به ورزشگاه مي بردند، روزهاي ارزشمند جواني او را گرفتند. واي اگر 
كريمي چند سال زودتر راهي بايرن مونيخ مي شد؛ فقط خدا مي داند سرنوشت 
فوتبال او چقدر تغيير مي كرد. شــايد قائدي هرگز امكان بازي در بايرن را 
نداشته باشد، اما حتما باشگاه هايي در اروپا مايل به استفاده از توانايي هاي او 
هستند. آغاز درخشش مهدي در االهلي را تبريك مي گوييم، اما كاش او براي 
طوالني مدت به ثروت و سهولت فوتبال امارات دل نبندد و زودتر راهي فوتبال 

اروپا شود. حيف است. اين سال ها ديگر برنمي گردند.

معامله جواني
مهدي قائدي و تشويق هايي كه براي او گران تمام مي شود

هديه فراعنه به اسكوچيچ
حضور كارلوس كي روش در مصر، خيال سرمربي تيم ملي را راحت كرد

مهدی ترابی ستاره اول پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
 مي گويد از حضور در جمع سرخپوشان راضي است  و ديگر

به بازي در خارج از ايران فكر نمي كند؛ حتي به بازي در اروپا
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وقتي مسي عصباني شد
پوچتينو ستاره تيمش را تعويض كرد

 تا از سوي خيلي ها مورد انتقاد قرار بگيرد

زوج طاليي غيركهكشاني
رئال با وينيسيوس و كريم بنزما ياد گرفته 
در بازي هايي كه برتر نيست هم برنده شود

روز بعد از هر مسابقه اي كه كريســتيانو رونالدو در آن 
حضور داشته باشد، بايد دنبال ركوردهاي تازه اي بگرديم 
كه او در آن بازي ثبت كرده است. در روزي كه داور 2 تا 
3 پنالتي را روي اين بازيكن نگرفت، منچستريونايتد با 
گلزني او و لينگارد و مهار پنالتي دقيقه پاياني توســط 
دخه آ، توانســت به ركورد شكست ناپذيري در 29بازي 
پياپي خارج از خانه دست يابد. منچستريونايتد عادت 
خود را در ســال2021 ترك نكرد و بــاز هم به حريف 
كام بك زد. در شبي كه رونالدو براي سومين بازي پياپي 
در ليگ برتر و ليگ قهرمانان براي تيم جديد و دوست 
قديمي اش گل زد، يونايتد موفق شــد سي وپنجمين 
امتيازش را در سال2021 از برگرداندن نتيجه شكست 
به دست آورد. ليورپول و لستر با 20امتياز از اين حيث در 
رده بعدي قرار دارند. اين تيم در 29مسابقه بدون شكست 
خارج از خانه، توانســته 19بار به پيروزي دســت يابد؛ 
مسابقاتي كه دخه آ و هندرسون روي هم 13كلين شيت 
در آنها داشته اند و 53گل هم وارد دروازه حريفان شده 
است. منچستري ها اولين بار 579روز پيش از اين بازي، 
در استمفوردبريج با بردن چلسي اين روند را آغاز كرده 
بودند. پنالتي سيو شده توسط دخه آ نخستين پنالتي 
مهار شــده او پس از آوريل 2016 مقابل اورتون و ضربه 
لوكاكــو در نيمه نهايــي FA CUP بود. مــارك نوبل، 
پنالتي زن وســتهم پيش از اين هر 10 پنالتي آخرش 
را تبديل به گل كرده بود. دروازه بان اســپانيايي 5سال 
تمام نتوانســته بود پنالتي بگيرد. رونالدو پس از بازي 
دليل اين تغيير عادت را به اين صورت شرح داد كه چون 
دخه آ در تمرينات با او پنالتي تمرين مي كند، توانسته 
بر اين ركورد منفي چيره شــود! دخه آ پيش از اين در 
برابر هر 40 پنالتي آخري كه به سمت دروازه اش آمده، 

تسليم شده بود.
يك نكته ديگري كه درباره بازي هاي منچستر به چشم 
مي خورد، چشم پوشي داوران روي خطاهايي است كه 
در داخل محوطه جريمه حريفان روي رونالدو صورت 

مي گيرد. در بازي قبلي هم چنين اتفاقــي افتاده بود. 
اين درحالي اســت كه تا فصل قبل من يونايتد سلطان 
پنالتي ها و ضربات ايستگاهي بود و اهالي فوتبال با آن 
جوك مي ساختند. شايد اگر پنالتي هاي منچستر گرفته 
مي شد، االن رونالدو به جاي 3گل، 6گل در 2 بازي داشت. 
او در 180دقيقــه، 107لمس توپ داشــته و 13ضربه 
به دروازه زده كه 12تــاي آن از داخل محوطه جريمه 
بوده. رونالدو در 2 بــازي ابتدايي اش در تيم و ليگ هاي 
جديد، يك گل و يك پاس گل براي رئال و يك پاس گل در 
يوونتوس ثبت كرده بود. روزنامه سان در تحليلي نوشت 
كه اگر رونالدو نيامده بود، االن يونايتد در جدول ليگ 

برتر 7 پله پايين تر قرار داشت.
از طرفي رونالدو با اين گل از ركورد اندي كول عبور كرد 
و با 122گل هفدهمين گلزن برتر تاريخ منچستر شد. 
از زمان بازگشت به منچســتر، كريس رونالدو در همه 
رقابت ها 195دقيقه بازي كــرده و 4 گل زده؛ تقريبا هر 
48دقيقه يك گل. ستاره پرتغالي با گلزني در ورزشگاه 
خانگي وستهم در لندن آمار گلزني اش در ورزشگاه هاي 
مختلــف را به عدد66رســاند كــه از ركــورد زالتان 
ايبراهيموويچ 2 تا بيشتر است. كريستيانو با گلزني در 
ديدار ديروز مقابل وستهم ركورد چندلر را شكست و به 
برترين گلزن در تاريخ 5ليگ معتبر اروپا با 190 گل پس 
از 30 سالگي تبديل شد. آرتور چندلر 189گل، زالتان 
183گل و دي ناتاله 162گل پس از 30ســالگي زده اند 

كه بهترين ركورد در اين رده سني محسوب مي شود.
جسي لينگارد هم با زدن گل دوم در دقايق پاياني يعني 
همان زماني كه در بازي ليگ قهرمانان مقابل يانگ بويز 
به مهاجم تيم سوئيســي پاس گل داده بود، اشتباهش 
را جبران كــرد و به تيمي گل زد كــه در نيم فصل دوم 
فصل پيش در آن احيا شــده بود. جسي در 19بازي در 
سال2021، 11بار موفق به گلزني شــده است. 2تيم 
فرداشب هم در چارچوب جام اتحاديه با هم بازي دارند؛ 

اين بار در اولدترافورد.

جهان

منهای فوتبال

بدترين يووه تاريخ

رمزگشايي از استعفاي قهرمان المپيك

درگذشت اسطوره لندن

ديدار 2 تيم يوونتوس و ميالن بدون 
رونالدو و زالتان چنگي به دل نزد 
و به تســاوي يك-يك منجر شد. 
ميالن اولين بــار در فصل جاري 
به برد نرســيد اما يووه با آلگري در 
حســرت پيروزي باقي ماند. يوونتوس 
اكنون در رده هجدهم جدول جاي دارد و آلگري حتي كيه زا را 
هم فيكس بازي نمي دهد. يووه در 4 بازي، 4 گل زده، 6 گل خورده، 
2 امتياز و اين يعني فاجعه. از سال1962به اين سو تاكنون سابقه 
نداشته توريني ها در اين جاي جدول ايستاده باشند. اين تقابل 
دويست وبيستم 2 تيم بود كه 63برد براي ميالن، 70تساوي و 
87برد براي يووه به دست آمده است. پيولي هم بار ديگر نتوانست 
آلگري را در مصاف رودررو شكست دهد و چهارمين تساوي را در 

كنار 14باخت قبلي اش به اين مربي ثبت كرد.

اميد نوروزي قهرمان جهان و المپيك كه در بهمن ماه سال 
گذشته حكم مشاور عالي از عليرضا دبير رئيس فدراسيون 
كشتي دريافت كرده بود، روز گذشته بدون هيچ توضيحي 
از سمت خود استعفا كرد. دارنده مدال طالي المپيك لندن 
و قهرماني جهان، پس از شكســت در المپيك ريو2016به 
نحــوه تمرينات محمد بنــا ايراداتي گرفت و مدعي شــد 
بدنســازي فرنگي كاران به هيچ وجه خوب نبوده و حذف 
او و بســياري از ملي پوشان به خاطر بدنســازي نامناسب 
بوده است. برخی از منتقدان بر اين عقيده اند مشكل بدني 
كشــتي گيران سال هاســت در اردوهاي تيم ملي مشهود 
است، همانطور كه تيم هاي آزاد و فرنگي در المپيك توكيو 
نيز با اين مشــكل بزرگ روبه رو بودند. اين عده می گويند 
در توكيو كشتي گيران پس از 3دقيقه اول با مشكل جدي 
روبه رو مي شدند و به هيچ وجه توان انجام برنامه هاي فني 
را نداشتند. اين مشكالت سبب شد در كشتي آزاد غالمرضا 
محمدي جايش را بــه پژمان درســتكار بدهد ولي طالي 
محمدرضا گرايي، محمد بنا را در جايگاه خود ابقا كرد. حاال 
استعفاي اميد نوروزي  بي ارتباط با شرايط موجود نيست. 
نوروزي منتقد شرايط حاكم بر كشتي فرنگي است و اعتقاد 
دارد اين شــرايط در آينده نزديك براي كشتي مشكل ساز 
خواهد شد. شايد او به خاطر سال ها هم تيمي بودن با حميد 
سوريان سكوتش را نشكســته است. عدم اعتقاد سرمربيان 
تيم ملي به مربي بدنساز و اردوهاي طوالني مدت شبانه روزي 
ازجمله مسائلي است كه اهالي كشتي به آن معترض هستند 
و البته در كشــتي فرنگي عدم برگزاري انتخابي تيم ملي از 
ديگر نارضايتي هاي اهالي كشتي است. براي هر مسابقه يك 
شيوه انتخابي درنظر گرفته مي شود كه اين شرايط شامل 
حال كشتي آزاد هم هست! نحوه انتخاب كشتي گيران ايران 
هرگز شفاف نبوده و اين را مقايســه كنيد با انتخابي هاي 
روسيه و آمريكا كه سال هاســت از يك روش مشخص و از 
پيش طراحي شده براي انتخاب تيم هاي ملي شان استفاده 
مي كنند. به نظر عدم تغييرات در كشتي فرنگي، دليل اصلي 

اميد نوروزي براي استعفا بوده است.

در شبي كه اسطوره چلسي و تاتنهام 
درگذشــت، شــاگردان توخــل 
توانســتند بازيكنان نونو اسپريتو 
را 3 بر صفر شكست دهند. در شب 
داربي لندن جيمي گريوز در ســن 
81سالگي درگذشــت. گريوز در سال 
2015 سكته شديدي را تجربه كرد و پس از آن قدرت تكلم و 
راه رفتن را از دست داد. او براي چلسي، ميالن، تاتنهام و وستهام 
بازي كرده بود. گريوز با 266گل برترين گلزن تاريخ تاتنهام و با 
357گل برترين گلزن تاريخ ليگ سطح اول تاريخ انگليس است 
و با 44گل، چهارمين گلزن برتر تاريخ تيم ملي. او 6فصل جايزه 
آقاي گلي ليگ را برد و 2 بار با چلسي و 4بار با تاتنهام آقاي گل 
شد. گل هاي چلسي در داربي را بازيكنان دفاعي زدند؛ كانته، 

روديگر و تياگو سيلوا!

ركورد   درخواستي
كريستيانو رونالدو طبق معمول هر مسابقه عددها و آمار تازه اي 

براي خودش ثبت كرد

در شبي كه ژان كاستكس، نخست وزير فرانسه ميهمان ويژه پاريس در پارك 
دو پرنس بود، پاري سن ژرمن به زحمت توانســت در ورزشگاه خودي ليون را 
ببرد. اين اولين باري بود كه مسي مقابل چشم هواداران خودي در ليگ يك به 
ميدان مي رفت اما اتفاقات خوبي برايش رخ نداد. هواداران براي تماشاي او به 
ورزشگاه رفته بودند اما پوچتينو با تعويض ستاره آرژانتيني خشم او و هواداران 
را برانگيخت. حوالي يك ربع مانده به پايان مسابقه بود كه مسي به نظر مي رسيد 
زانويش را گرفته و سرمربي پي اس جي به همين دليل او را از زمين بيرون كشيد. 
تصاوير ويدئويي از او روي نيمكت نشان مي داد كه از تعويض عصباني و غمگين 
است. او هنگام خروج از زمين هم به هموطنش كه سرمربي تيم است چپ چپ 
نگاه كرد. بيشتر هواداران پاريس و خبرنگاران فرانسوي از پوچتينو به خاطر اين 
تعويض انتقاد كرده اند اما برخي كاربران با مقايسه واكنش رونالدو به تعويض 
در بازي با يانگ بويز و رفتار مســي هنگام خروج از زمين به او توصيه كرده اند 
كه اخالق حرفه اي را از همتاي پرتغالي اش بياموزد. خود پوچتينو هم به اين 

تعويض واكنش نشان داده و گفته اســت: »فكر مي كنم همه مي دانند كه ما 
بازيكنان بزرگ زيادي در اختيار داريم. بايد در مورد تركيب اصلي تيم و سپس 
در جريان بازي تصميم گيري كنيم. هدف بايد رسيدن تيم و سپس بازيكنان به 
بهترين وضعيت ممكن باشد. گاهي تصميمات ما درست است و گاهي هم نه 
ولي سرمربي براي همين كنار خط حضور دارد، براي اينكه تصميم بگيرد. ممكن 
است اين تصميم براي افراد خوشايند باشد يا نباشد. از او پرسيدم كه حالش 
چطور است و او گفت كه خوب است و مشكلي ندارد.« مسي در اين بازي يك 
ضربه به تير دروازه ليون كوبيد كه دومين تير دروازه اش در 2 بازي اخير است. 
او به ديرك دروازه بروخه هم كوبيده بود. حاال بهترين بازيكن تاريخ بارسلونا در 
4حضور اولش در تركيب تيم جديد و در ليگ جديد، نه گلي زده و نه پاس گلي 
داده است. مسي در 2 بازي آخرش براي بارسا، 14 شوت به طرف دروازه زد كه 
در اين بين 2 شوت به گل تبديل شد اما حاال او در 2 بازي اولش براي پاريس تنها 
3 شوت داشته كه آن هم گلي به همراه نياورده است. البته مسي با 2 گل آخرش 
در بارسا، بردي به دست نياورد اما حاال با پاريس 2 برد در كارنامه دارد. او پريشب 
مقابل بواتنگ به ميدان رفت اما نتوانســت خاطره يك بار تحقير مدافع سابق 
بايرن مونيخ را تكرار كند. در 9تقابل اين دو بازيكن، 5بازي با برتري بواتنگ به 
پايان رسيده كه برد در فينال جام جهاني 2014و برد 8بر 2با بايرن مونيخ مقابل 

بارسا هم جزو اين آمار هست.

رئال با آنچلوتي ياد گرفته در بازي هايي كه نسبت به حريف برتري ندارد، به پيروزي برسد. با كريم بنزما 
و وينيسيوس امكان بردن هر تيمي در هر ورزشگاهي وجود دارد. پس از پيروزي يك بر صفر در جوزپه 
مه آتزا مقابل اينتر، حاال نوبت فتح مستايا بود؛ ورزشگاهي كه در 7بازي آخر روي خوش به رئالي ها نشان 
نداده بود. رئال فصل گذشته در اين ورزشگاه 4بر يك باخت و با دســت خالي به خانه برگشت. با اين 

شكست بورداالس باز هم نتوانست به عنوان سرمربي مقابل رئال به پيروزي برسد.
پيروزي 2بر يك مقابل والنســيا، هجدهمين بازي متوالي بدون شكست رئال مادريد در خارج از خانه 

در رقابت هاي الليگا بود؛ اتفاقي كه موجب شــد رئــال با ركورد تاريخي خــود در الليگا برابري كند؛ 
18 بازي 1997 )11 برد، 7 تســاوي(، 18 بازي  2016 )13 برد، 5 تســاوي(، 18 بــازي  2021 )12 برد، 
6 تساوي(. اگر در بازي بعدي در زمين اسپانيول در 11مهر شكستي ثبت نشود، بهترين ركورد تاريخ 
رئال به دست خواهد آمد. بهترين ركورد تاريخ الليگا در بازي هاي خارج از خانه متعلق به بارسلوناست با 
23 بازي )18 برد، 5 مساوي(، فوريه 2010 تا آوريل 2011. رئال مادريد براي پنجمين بار در تاريخ الليگا 
بازي خارج از خانه اي را كه تا دقيقه 85 عقب بود، برد. آخرين بار اين اتفاق سال 2013 با همين كارلتو 
روبه روي لوانته رخ داده بود. هوگو دورو كه فصل قبل در كاستيا و دقايقي در تركيب رئال بازي مي كرد، 
به مادريدي ها گل زد. بنزما در 6بازي اين فصل 6گل و 5پاس گل به نام خود ثبت كرده و وينيسيوس هم 
پنجمين گلش را در اين فصل به ثمر رساند. او سازنده گل بنزما هم بود. كريم بعد از مسي 2011-12 
به دومين بازيكن قرن 21 تبديل شد كه در 5بازي ابتدايي الليگا روي 11گل تأثير مستقيم مي گذارد. 

مادريد در اين فصل در 6 بازي، 16 گل زده و ميانگين 67 /2 گل زده در هر بازي را ثبت كرده است.

بازگشت به تنظيمات كارخانه

در هفته ششم ليگ برتر پرتغال مهدي طارمي با دبل در برد 5بر صفر پورتو مقابل 
موريرنزه به تنظيمات كارخانه برگشــت و روي دور گلزني قرار گرفت. او كه اين 
فصل نتوانسته بود زياد گل بزند، يك پنالتي گرفت و سومين گلش را در ليگ برتر 
پرتغال ثبت كرد. مهدي موفق شــد در دقايق 34 )پنالتي( و 71 براي پورتو گل 
بزند تا پورتو با اين پيروزي 14 امتيازي شود و موقتا در رده دوم جدول قرار گيرد. 
طارمي از زمان ورودش به ليگ پرتغال 14 پنالتي گرفته است كه 11 مورد آن را 
خودش زده است و هر 11 مورد تبديل به گل شده است؛ 4 بار در پورتو و 7 بار براي 
ريوه آوه. طارمي هر 3 گل اين فصلش را در ورزشگاه دراگون و در حضور هواداران 
به ثمر رسانده. او در اين بازي نمره 9/2را دريافت كرد. طارمي در هفته اول ليگ 
قهرمانان هم به اتلتيكو در زمين اين تيم اسپانيايي گل زده بود اما داور آن را هند 
اعالم كرد. مهدي درباره آن گل گفته: »در بازي مقابل اتلتيكو يا بايد گلم ســالم 

اعالم مي شد يا داور پنالتي مي گرفت. اگر گل نبود پس پنالتي بود چون به نظرم 
خطا واضح بود. البته اين مسائل براي گذشته است و من نمي خواهم درخصوص 
اتفاقات گذشته صحبت كنم. نگاهم رو به جلو است و تمام تمركزم هميشه براي 
مسابقات آينده است.«  در جريان اين مسابقه يكي از هواداران جمله اي به فارسي 
كه آن را در گوگل ترنسليت پيدا كرده بود، روي پالكارد خطاب به طارمي نوشت 
و با خودش به استاديوم آورد. روي اين پالكارد نوشته شده بود: »مهدي ژاكتت را 
به من بده« كه منظورش از ژاكت همان پيراهن مهدي بود. طارمي بعد از بازي به 

درخواست اين هوادار عمل كرد و لباس خود را به او داد.

   بقيه لژيونرها
   اين هفته هفته خوبي براي لژيونر هاي فوتبــال ايران بود، از مهدي قائدي در 
امارات گرفته تا مهدي طارمــي در اروپا. در هفته پنجــم ارديويزه هلند عليرضا 
جهانبخش كار خاصي نكرد اما در 63دقيقه اي كــه در زمين بود در برد قاطعانه 
فاينورد در زمين تيم بزرگ آيندهوون سهيم بود تا تيمش با 9امتياز و يك بازي 

كمتر نسبت به سايرين به رده پنجم صعود كند.
   در هفته پنجم سوپرليگ تركيه مجيد حسيني پس از  هفته ها غيبت به تركيب 

برگشــت و در باخت 2بر يك كايسري اســپور در زمين هاتاي اسپور شريك شد. 
كايسري با 7امتياز در رتبه دهم قرار دارد.

   در هفته ششم ليگ دوم اســپانيا تيمي كه امير عابدزاده را درون دروازه خود 
دارد، توانســت تيم معروف ماالگا را بــا 4 گل خرد كند. عابــدزاده باز هم براي 
پونفرادينا كلين شيت كرد تا اين تيم با 15امتياز در صدر جدول جا خوش كند. تنها 
مســابقه اي كه پونفرادينا در اين فصل شكســت خورده به بــازي مقابل تنريف 

برمي گردد كه عابدزاده در آن بازي درون دروازه نايستاده بود.
   اما هفته هشــتم ليگ برتر اوكراين هم يك ايراني موفق به گلزني شد. اللهيار 
صيادمنش در برد 3 بر صفر زوريالوهانسك برابر اودســا براي اين تيم گل زد. او 
دقيقه67 وارد زمين شد و در دقيقه88 گل سوم تيمش را به ثمر رساند. زوريا با اين 

پيروزي 14 امتيازي شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت.
   در هفته دوم سوپرليگ يونان، آاك كه 3 بازيكن ايراني در اختيار دارد، بازي 3 
بر صفر برده را در زمين اوفي كرت مساوي كرد. حاج صفي در اين ديدار كامل بازي 
كرد اما كريم انصاري فرد از دقيقه62وارد بازي شد و تنها پس از 2 دقيقه گل سوم 
آاك را به ثمر رساند. آاك با اين تســاوي تلخ، 4 امتيازي شد و موقتا در رده سوم 

جدول قرار گرفت.

مهدي طارمي راه دروازه ها را پيدا كرده
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غير استاندارد

بسكتباليست هاي فصل پيش شهرداري بندرعباس از اين تيم طلبكارند اما 
شهرداري قبل از شروع فصل جديد اعالم انحالل كرد و به جايش تيم صنايع 
پشتيبان ورزش هرمزگان در ليگ شركت مي كند. بازيكنان مي پرسند 
طلب پارسال خود را چگونه بايد زنده كنند؟ رضا هنگام پور، سرمربي اين 
تيم تأييد كرده است مسئوالن شهرداري بدهي سنگيني دارند اما ظاهراً تيم 
جديد بندر، وروديه مسابقات اين فصل را به فدراسيون بسكتبال پرداخت 
كرده است. يك رسم ناخوشايند كه طي اين چند سال هر بار تكرار شده، 
اهميت وروديه فدراسيون براي تيم هاست و پس از آن كسي كاري ندارد 
باشگاه با بازيكن چه مي كند. آيا مطالباتش را به موقع مي دهد؟ آيا اين تيم، 

حداقل استانداردها را براي شركت در مسابقات دارد؟

همدلي

بسكتبال ايران بيشتر از تمام دوره هايي كه منتهي به اين دوره شده، 
نيازمند همدلي و يكپارچگي است. متأسفانه شاهد اتفاقات عجيبي 
در بسكتبال هستيم كه باعث كدورت، پراكندگي نيروها و ناديده 
گرفته شدن متخصصان شده است. در اليه هاي دروني اعتراضات 
كه با جواب هاي معكوس مسئوالن مانند »حال بسكتبال خيلي هم 
خوب است« سؤال برانگيز شده، روابط بين افراد ضعيف تر از قبل 
است. اين نقيصه ها به كاهش هر چه بيشتر مسئوليت هاي اجتماعي 
در بسكتبال منتهي شده و نتيجه زيانبار آن باز هم گريبان بسكتبال 
را خواهد گرفت. براي رشد و پيشــرفت در بسكتبال، همه بايد در 
تمامي زمينه ها همدل و فعال باشند. همدلي اجتماعي؛ مشاركت 
تمامي پيشكســوتان، ورزشــكاران و داوران با مسئوالن دلسوز و 

مديران آگاه به »قدرت سرمايه اجتماعي« را مي طلبد.

زير حلقه

اعتراضات داوران بســكتبال به موازات دوره ۴ســاله رياست رامين 
طباطبايي در فدراسيون بسكتبال ادامه دارد. از هفته گذشته تا ديروز 
موج جديد اعتراضات با مصاحبه هاي سريالي داوران عليه كميته داوران 
فدراسيون به راه افتاد. بيشترين كميته اي هم كه در بين كميته هاي 
فدراسيون تغييرات داشت، همين كميته داوران و مسابقات فدراسيون 
است تا معلوم كند جريان داوري-داوران بســكتبال روبه راه  نيست. 
مربي، بازيكن و داور 3جايگاه متفاوت دارند اما در راســتاي يك هدف 
و همســو با آن. مطالبه گري و »وحدت جمعي« داوران براي پرداخت 
بمو قع حق الزحمه يا افزايش حقوق، همچنين رســيدگي و حمايت 
از داوران در حاشيه اتفاقات بســكتبال، مديريتي اصولي را مي طلبد 

كه اعتراضات چندساله داوران از خأل اين نوع مديريت خبر مي دهد.

داوري - داوران

لیلی خرســند| صعود به جام جهاني و رفتن روي ســكوي ســوم آســيا؛ اين رؤياي 
هندباليست هاي زن است كه بعد از شكســت اردن به واقعيت  نزديك تر شده اند. بعد از 
پيروزي ايران مقابل اردن در مسابقات قهرماني آسيا خبرگزاري ها با اطمينان از صعود تيم 
به مسابقات قهرماني جهان در اســپانيا خبر دادند و كارشناسان هم تحليل كردند تيمي 
كه بدون مربي اردن را شكست داد و بازي قابل قبولي مقابل ژاپن داشت، مي تواند در آسيا 
روي سكو برود اما نشمين شافعيان، مشاور فني تيم به همشهري مي گويد: »عجله نكنيد، 
ما هنوز يك بازي ديگر داريم.« تيم امروز با ســوريه بازي مي كند و پيروزي در اين بازي 

ايران را به مادريد مي برد.

تيم ملي هندبال قبل از اينكه مسابقات قهرماني آسيا را شروع كند، آرزوي جهاني شدن را 
در سر داشت. زنان ايران اگر در بين11تيم حاضر در اردن جزو 5تيم اول باشند، مي توانند 
براي نخستين بار سهميه مسابقات قهرماني جهان را بگيرند. حضور ژاپن، نايب قهرمان چند 
دوره آسيا و اردن ميزبان در گروه، ايران را كمي دلسرد كرده بود اما روز اول مسابقات، آنچه 
در بازي ايران و ژاپن اتفاق افتاد، دور از انتظار بود. ايران فقط با 3 اختالف، 23-20 شكست 
خورد. پيروزي مقابل كويت و فلسطين هم قابل پيش بيني بود و اين بازي ها با اختالف باال به 
نفع ايران تمام شد اما مشكل اصلي بازي با ميزبان بود. اردن ميزباني را با اين ذهنيت قبول 

كرده بود كه مي تواند جهاني شود اما ايران اين خواسته آنها را به باد داد.

اردني ها قبل از حضور در زمين، بازي با ايران را آغاز كردند، حتي قبل از اينكه تيم تهران 
را ترك كند. آنها برنامه بازي ها را تغيير دادند و تعبير ايراني ها اين بود كه اين تغيير به نفع 
اردن اســت. قرار بود به جاي ژاپن، اردن حريف اول ايران باشد اما اردني ها براي شناخت 
بيشتر ايران، روز اين 2 بازي را تغيير دادند. كادر فني ايران كه مي دانست تيمش نمي تواند 
ژاپن را ببرد، حاضر نشد دستش را براي اردني ها رو كند. توصيه آنها به بازيكنان اين بود كه 
بدون استرس و بدون توجه به نتيجه بازي كنند. در اين شرايط اردن از ابزار ديگري براي 
مقابله با ايران استفاده كرد. شنبه شب قبل از مسابقه تست كروناي عزت اهلل رزمجو مدير 
فني و خديجه قانع مربي تيم مثبت شد. يك ساعت قبل از مسابقه هم به نشمين شافعيان 
مشاور فني تيم و صونا بيداد بازيكن اعالم كردند تستشان مثبت است و نمي توانند به زمين 
بروند. نظر عليرضا پاكدل، رئيس فدراسيون اين است كه ميزبان عمدا تست اين ۴نفر را 
مثبت اعالم كرده است: »تست آقاي رزمجو و خانم قانع شب قبل مسابقه مثبت اعالم شد. 
تست خانم شافعيان منفي بود اما يك ساعت مانده به مسابقه تست او هم مثبت اعالم شد. 
نمي دانم اسمش را كارشكني ميزباني بگذارم يا داليل ديگري سبب شد تا قبل از مسابقه 

فشار زيادي روي تيم ما باشد.«

  كوچ با گوشي
ايران يكشنبه شب بدون مربي با اردن بازي كرد و اين تيم را     28-22 شكست داد. شافعيان 
از شرايط سخت اين بازي مي گويد: »شــوك بدي به تيم وارد شد. گوشي دستمان بود و 
با تلفن تيم را كوچ كرديم. بازي را از فيســبوك مي ديديم و نكاتي را كه الزم بود به خانم 
فاطمه جعفري پزشك تيم و ناهيد مقبول سرپرست تيم مي گفتيم. خدا را شكر توانستند 
تيم را خوب جمع كنند. البته شيما زارع بازيكن تيم هم خيلي كمك كرد. ولي خيلي اذيت 
شديم.« بازيكنان در اين شرايط به پيروزي رسيدند و كارشان به شاهكار تعبير شده است. 
شافعيان و اعضاي ديگر كادر فني كه تستشان مثبت است، در قرنطينه هستند و تلفني 
با بازيكنان در ارتباط هستند. شافعيان مي گويد: »حال بچه ها خوب است. فقط از طريق 
تلفن مي توانيم با آنها در ارتباط باشيم.« امروز ايران با سوريه بازي مي كند و بازي راحتي 
پيش بيني مي شود. حسن پروانه از كارشناسان هندبال مي گويد: »سوريه تيم باكيفيتي 
نيست و در حد كويت بازي مي كند.« اما شافعيان نمي خواهد بازيكنانش اين بازي را از پيش 
برده بدانند: »نتيجه هيچ مســابقه اي از قبل مشخص نيست. ما به توانايي هاي تيم ايمان 

داريم اما هر بازي اي سختي خودش را دارد.« 
ايران اگر امروز سوريه را شكست بدهد، به جمع ۴تيم اول مسابقات مي رسد و اين يعني صعود 
به مسابقات قهرماني جهان. شــافعيان قبل از اعزام به اردن از انگيزه باالي تيم براي صعود 
گفته بود و حاال مي گويــد: »با پيروزي مقابل اردن حاال انگيزه ها خيلي باالتر رفته اســت.« 
ايران با پيروزي مقابل سوريه به عنوان تيم دوم صعود مي كند و در مرحله نيمه نهايي بايد با 
كره جنوبي بازي كند. شافعيان و تيم در انتظار بازي سختي هستند ولي حسن پروانه منتظر 
پيروزي ايران در اين بازي است: »اگر كيفيت بازي ايران در حد بازي با ژاپن باشد، مي تواند 
كره را هم شكست بدهد.« بهترين مقام ايران در مســابقات آسيايي 2 مقام ششمي است و 
براي نخستين بار است كه ايران شانس حضور در نيمه نهايي را دارد. برنامه مسابقات بعد هنوز 
مشخص نيست. بعد از پايان مرحله مقدماتي، ميزبان برنامه را اعالم مي كند. سؤال مهم اين 
است كه آيا تيم باز هم بدون مربي بازي مي كند؟ شافعيان مي گويد: »هيچ چيز معلوم نيست. 

من هيچ عالئمي ندارم. بايد منتظر جواب تست بمانيم.«
هم اكنون ژاپن با 8امتياز صدرنشين گروه است و ايران و اردن با 6امتياز در رده دوم هستند. 
امروز ســاعت18:30 اردن با ژاپن بازي دارد و ســاعت16:30 ايران با سوريه. صعود تيم 
دوم گروه به مسابقات قهرماني جهان2021 مادريد قطعي است. در گروه ديگر مسابقات 
قهرماني آسيا هم قزاقستان و كره جنوبي صدرنشين هستند. عالوه بر ۴تيم، تيم پنجم آسيا 
هم به رقابت هاي جهاني مي رود. مسابقات جهاني از 11آذر با حضور 32تيم برگزار مي شود.

افشین رضاپور  
كارشناس بسكتبال
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افقي:
 1- خطي كه بيشتر در نگارش 
اشــعار به كار مي رود- صفت 

سحرخيز
2- تكنيك- كنيه امام حسن 
مجتبــي)ع(- فدراســيون 

جهاني فوتبال
3- ايســتادن وسيله نقليه در 
جايي- مقابل سردي- نوشتن 
كتاب بــا اســتفاده از منابع 

مختلف
۴- دلباختــه يوســف)ع(- 

بي نظير- قومي ايراني
5- براندازي حكومت از طريق 
نظامي- بي خبر از خود- ضمير 

اشاره
6- فرمانده- قــدرت- نوعي 

دوخت در خياطي
7- حرف دهن كجــي- ميز 
كم عرض چسبيده به ديوار- 

پاكدامن
8- چند نكته- تيزرو- سوغات 

كرمان
9- ادب آموختن- الســتيك 

جاده هاي برفي- مادر عرب
10- موسيقي دان آلماني قرن 
نوزدهم با اپرت هاي معروف- 
شــهري در اســتان اردبيل- 

تركيب آبي و زرد
11- فراخوانــدن- بورســيه 

تحصيلي- متداول

12- رطوبت- شجاع- دين ها
13- حركتــي در جــودو- 

پاياني- عظمت
1۴- از آتش افــروزان- نوعي 

بلور- آزاد و رها
15- هنــر ترســيم نقش- 

سرپامانده
  

عمودي:
1- از مــواد اوليــه صنايــع 
پتروشيمي- پنهان شدن براي 

حمله ناگهاني- پيشه وران
2- جديدتريــــــن دوران 
زمين شناســـــي- كاشــف 

پني سيلين
كــوه  گردن كلفــت-   -3

آتشفشاني ايتاليا- بابا
دوســت  تندرســتي-   -۴
خواندني- گوزن مينياتوري 

گيالن
5- برگزيده- خيانتكار- دنيا 

و آخرت
6- ورزش آرامش بخش- واحد 

اندازه گيري توان- چه كسي
7- ماه- فال نيك- آماده كردن

8- قاضي و نويسنده ايراني و 
مولف مقامات حميدي

9- كارگروه- بي دســت وپا- 
قابل شنيدن

10- نام آذري- سرپرست صد 
نفر از نظاميان در دوره قاجار- 

فيلمي ساخته استيون اسپيلبرگ
11- سامان بخشــي- دانــه روغني 

خوردني- شالوده
12- آســايش- حيواني با شاخ هاي 

زيبا- استان
13- چاه جهنم- بي آغاز- آب نما

1۴- نمايشــنامه اي نوشته محمد 
چرمشــير- فيلمي ســاخته ريدلي 

اسكات با بازي راسل كرو
15- زيبايــي و شــكوه- ســوره 

صدوچهارم قرآن- دام صياد

يرجقهوهقهدهاشم
ناونامهموتناف
هيزجترديلكرخ
هينمانيياحيلم

تدارفاشنارگ
لاهنرقابسمادا
درهتالكناتنال
ازايشاباقسهرغ
راداوهيسايسير
ينابراروشرونا

رويلپديقالف
وهيتوراناپتشه

جارحبتمتراما
يكشاوياقنعتهب
هيوبلاروگهبروگ 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 | 4029
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تيم ملي هندبال زنان بدون مربي اردن را شكست داد و اگر امروز سوريه را 
ببرد براي نخستين بار سهميه مسابقات جهاني را مي گيرد

يك  قدم تا مادريد 
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  انتصاب هاي مسئوالن براساس شايستگي باشد
از دولت جدید بيشتر از تمام دولت هاي قبلي توقع داریم كه افراد 
شایسته و باتجربه به كار گرفته شــوند و اینگونه نباشد كه به جاي 

عزل و نصب فقط افراد جابه جا شوند و به تخصص ها توجهي نشود.
مرادي از كرمانشاه

  در آبياري فضاي سبز در تهران، آب هدر مي رود
بخش عمده آبي كه در آبياري فضاهاي سبز تهران استفاده مي شود، 
هدر مي رود؛ زیرا زیرساخت كافي براي جذب آب در پاي درختان و 
گل ها وجود ندارد. ایجاد چنين زیرساختي كم هزینه و ساده است 
و كافي است زیر هر درخت و گياهي كمي گود باشد تا آب در مسير 

درست به سمت ریشه گياه هدایت شود.
زحمتكش از تهران 

  كوچه برادران شيردم در نبرد نيازمند سرعت گير
ماشــين ها و موتورها از كوچه برادران شهيد شــيردم در خيابان 
نبرد شمالي به ویژه در حوالي مســجد مسلم بن عقيل خيلي تند و 
بي احتياط تردد مي كنند و هيچ چيزي جلودار سرعت آنها نيست. از 
مسئوالن راهنمایي و رانندگي تقاضا داریم در این كوچه سرعت گير 

نصب كنند تا جلوي خطرات احتمالي گرفته شود.
جعفري از تهران

  ثبات بازار و كنترل قيمت نباشد، ساير اقدامات به چشم نمي آيد
دستورهاي ســه گانه رئيس جمهوري محترم براي معيشت مردم 
از اهميت فوق العاده اي برخوردار اســت، اما ثبات در بازار و كنترل 
قيمت ها حرف اول را زده و در اولویت هستند و بدیهي است تا این 
دو به نتيجه نرسند، راه هجمه فشــار و اخالل در اقتصاد و معيشت 
همچنان باز خواهد بود. پس تا جلوي ضرر گرفته نشــود، اقدام در 
كارهاي دیگر نه تنها به چشم نمي آید، بلكه چه بسا به صالح نباشد و 

به دليل همين بي ثباتي آن امور نيز به نتيجه نمي رسند.
نوح علي عسكرآبادي

   چرا از انرژي خورشيد، برق توليد نمي كنيم
درحالي كه كشورهاي كمتر  برخوردار از نور خورشيد براي توليد برق 
برنامه ریزي مي كنند، چرا نباید در كشور ما از این استعداد خدادادي 
بهره ببریم. همان اندازه كه روي انرژي هســته اي متمركز هستيم 
مي توانيم روي این نوع انرژي كه براي كشــور ما بســيار ضروري 
است، متمركز شویم و نه تنها مشكل برق را حل كنيم كه تبدیل به 
بزرگ ترین صادركننده برق نيز شویم؛ ضمن آنكه انرژي خورشيدي 

در بحث پاكسازي هوا و جلوگيري از آلودگي آن بسيار مؤثر است.
بوذري از كرمان 

  مصوبه واردات خودروي خارجي به نفع همگان است
اگر واقعا اجازه دهند كه خودروهاي خارجي مطابق مصوبه مجلس 
و تأیيد شوراي نگهبان وارد شوند، بي شــك انحصار خودروسازان 
شكسته شده و مجبور به توليد خودروي باكيفيت و رقابتي مي شوند 
كه هم به نفع خودشــان اســت و هم به نفــع مصرف كنندگان. از 
دولتمردان تقاضا داریم اجازه دهند ایــن مصوبه با جدیت اجرایي 

شود تا قيمت خودروهاي داخلي به تعادل برسد.
بني عامري از تهران 

  تكميل خانه مشروطه بوشهر چه شد؟
قرار بود عمليات تكميل ساختمان مشــروطه بوشهر در تيرماه 93 
اجرایي شــود و در حدود 14مرداد كه روز صدور فرمان مشروطيت 
اســت، مورد بهره برداري قرار گيرد، اما با گذشت نزدیك به 7سال 
خبري از تكميل این خانه نيســت و وضعيت آن در حال تخریب و 

فرسودگي است.
عالي حسيني از بوشهر 

  دالالن بهره برداران ارز دولتي هستند
دولت چند سالي است ميلياردها دالر صرف واردات كاالهاي اساسي با 
نرخ 4200تومان مي كند كه كاالهاي موردنياز مردم ارزان به دست آنها 
برسد؛ درحالي كه قيمت ها هم اكنون در خيلي از اقالم عمال قيمت هاي 
همان كاالها با ارز آزاد است و در این بين فقط دالالن به جاي مردم این 
مابه التفاوت را به جيب مي زنند و تاوان این بي برنامگي را دولت و مردم 
با هم مي دهند. تقاضا دارم دولت این مابه التفاوت را به طرق مختلف 

به خود مردم و به این بساط پر از مفسده پایان دهد.
مجتبي ميرهادي از تهران

  آب شيرين شهرك هاي اطراف زاهدان مدام قطع است
از زمان واگذاري اراضي شــهرك هاي برق، جهاد و غدیر در اطراف 
شهر زاهدان، هم اكنون 6ســاعت در هفته آب شرب بهداشتي در 
شبكه آبرساني آنها جاري است. از مســئوالن تقاضا داریم با توجه 
به افزایش جمعيت ساكنان این مناطق، 24ساعته شدن دسترسي 
مردم به آب شرب شيرین بهداشتي در این شهرك ها را به عنوان یك 

مطالبه جدي مدنظر داشته باشند.
جهان تيغي از زاهدان 

مالك ملك حقاني اقدامي براي ادامه عمليات ســاختماني 
انجام نداده است

روابط عمومي شهرداري منطقه 3پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان 
»آیا شــهرداري متوجه تخلف در ملك حقاني نبود« در ســتون 
»با مردم« روز 31مردادماه پاســخ داده اســت: در ملك موصوف 
كه داراي پروانه ســاختماني اســت 6طبقه زیرزمين، همكف و 
27طبقه اداري و تجاري پيش بيني شده كه عمليات ساختماني در 
زیرزمين ها در مرحله سفت كاري و طبقات در مرحله اتمام سقف ها 
و صرفا ضلع جنوب غربي و شمال غربي در مرحله گودبرداري است 
و تمامي عمليات ساختماني از سنوات گذشته متوقف بوده و طبق 
ســوابق موجود در پرونده، با توجه به مغایرت اجرا با نقشــه هاي 
مصوب در سال هاي 95و96نسبت به توقف عمليات ساختماني 
مطابق اخطارهاي مورد نياز اقدام شده است و پروژه نيز از آن تاریخ 
تاكنون متوقف و رها شده است و مالك هيچ گونه اقدامي تاكنون 

جهت ادامه عمليات ساختماني صورت نداده است.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

 بخشش قاتل
4سال پس از قتل 

جواني كه 4ســال قبــل در جریــان درگيري 
در پارك جوان دیگــري را به قتل رســانده و 
به قصاص محكوم شــده بود با اعالم گذشــت 
اولياي دم از چوبه دار نجات پيدا كرد. به گزارش 
همشهري، این درگيري خونين سال 96در یكي 
از پارك هاي قزوین اتفاق افتاد و در جریان آن 
جواني به قتل رســيد. مأمــوران پليس خيلي 
زود توانستند قاتل را دســتگير و تحقيقات در 
این باره را تكميل كنند. قاتل و مقتول از مدتي 
قبل با یكدیگر اختالف داشــتند كه روز حادثه 
با هم درگير شدند و این جنایت اتفاق افتاد. در 
جریان رسيدگي به این پرونده، متهم به قتل با 
درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. این 
رأي مدتي بعد در دیوان عالي كشــور نيز تأیيد 
و آماده اجرا شــد اما چند روز قبل اولياي دم با 
گذشت 4سال از این جنایت متهم را بخشيدند. 
حجت االسالم محمد حيدري، رئيس شوراهاي 
حل اختالف اســتان قزوین در این باره گفت: با 
پيگيري هاي اعضاي شعبه ویژه مصالحه قتل، 
جواني كه به اتهام ایــراد ضرب و جرح عمومي 
محكوم به قصاص نفس و پرداخت دیه شــده 
بود از سوي اولياي دم بخشيده شد و از چوبه دار 
رهایي یافت. وي ادامه داد: حل و فصل دعاوي و 
ایجاد صلح و سازش بين طرفين دعوا از وظایف 
اصلي توسعه حل اختالف و داوري است و باید 
از اقدام انسان دوستانه خانواده آن مرحوم كه با 
گذشت خود ضمن اعطاي حيات انساني به قاتل 
نادم، زمينه صلح و ســازش در جامعه را فراهم 

كردند، قدرداني كرد.

 قصاص قاتل؛
6سال پس از جنايت

مردي كه 6سال پيش در جریان یك درگيري 
مــردي را در پایتخت به قتل رســانده بود در 
محوطه زندان رجایي شــهر بــه دار مجازات 
آویخته شــد. به گزارش همشهري، 18بهمن 
سال 94گزارش یك درگيري منجر به قتل به 
تيم جنایي پایتخت اعالم شد. بررسي ها حكایت 
از این داشت كه متهم به قتل كه از قبل از مقتول 
كينه به دل داشته، در خيابان سد راه او شده و با 
ضربه چاقو او را به قتل رسانده است. با تحقيق 
از شاهدان، هویت عامل جنایت شناسایي و او 
خيلي زود دستگير شــد. متهم در بازجویي ها 
به قتل اقرار كــرد و درباره انگيــزه اش گفت: 
درگيري من با برادر مقتول بود و مدتي بود كه با 
او اختالف و خصومت شخصي داشتم. حتي قبل 
از قتل هم ابتدا با برادر مقتول درگير شده بودم.
وي ادامه داد: آن روز پس از اینكه با برادر مقتول 
درگير شدیم، شاهدان واسطه شدند و دعواي 
ما تمام شد. پس از آن تصميم گرفتم ماجرا را 
فراموش كنم تا اینكه شنيدم برادر وي)مقتول( 
پشت سر من بدگویي كرده است. روز حادثه دو 
چاقو از خانه برداشتم و سد راهش شدم و با هم 
درگير شــدیم. در جریان دعوا او مرا هل داد و 
یكي از چاقوهایم روي زمين افتاد. مقتول چاقو 
را برداشت و به من ضربه زد. من هم براي دفاع از 
خودم ضرباتي به او زدم. متهم به قتل در شعبه 
هشتم دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه رفت و 
قضات او را به قصاص محكوم كردند. حكم صادر 
شده به تأیيد دیوان عالي كشور رسيد و چند روز 
قبل مرد اعدامي در محوطه زندان رجایي شهر 

پاي چوبه دار رفت و قصاص شد.

دانشجوي روس دانشگاه را به خون كشيد
 »من مدت هاســت به این موضوع فكر مي كنم. 

سال ها مي گذرد و متوجه شدم كه زمان انجام آن خارجي
رســيده اســت.« این آخرین پســت از عامل 
تيراندازي مرگبار در یكي از دانشگاه هاي روسيه است. جواني 
18ساله كه روز گذشته با ورود به دانشگاه شهر پرم دانشجویان 

را به گلوله بست و 6نفر را به قتل رساند.
به گزارش همشهري به نقل از رســانه هاي روسيه، این حادثه 
حدود ساعت11 دیروز به وقت محلي در شهر پرم واقع در شرق 
روسيه رخ داد. فيلم هاي منتشرشده در شبكه هاي اجتماعي 
نشان مي دهد مرد جواني كه كاله آهني به سر دارد، صورتش 
را با ماسك پوشانده و لباس مشكي پوشيده است، با یك قبضه 
سالح شكاري در دست وارد محوطه دانشگاه می شود و پس از 

ورود به داخل ساختمان اقدام به تيراندازي به سوي دانشجویان 
و استادان مي كند.

در ادامه نيز تصاویري دیده مي شود كه در آن دانشجویان براي 
نجات جان خــود از پنجره كالس ها به پایيــن پریده و تالش 

مي كنند خود را به محلي امن برسانند.
هرچند هنوز هویت مرد تيرانداز از سوي پليس شهر پرم فاش 
نشده اما رســانه هاي محلي خبر داده اند كه او یك دانشجوي 
18ســاله بوده و پس از آن نيز تصاویري كه او در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر كرده بود، دست به دســت شد اما خيلي زود 

صفحه وي مسدود شد.
هر چند هنوز جزئياتي از انگيزه دانشجوي جوان براي قتل عام 

دانشجویان و استادان منتشر نشــده اما وي در آخرین پستي كه در 
صفحه اجتماعي اش منتشر كرده بود، عكســي از خودش با سالح و 
مهمات درج كرده و نوشته بود: »من مدت هاست به این موضوع فكر 

مي كنم. سال ها مي گذرد و متوجه شــدم كه زمان انجام آن رسيده 
است.«

همين مسئله باعث شده كه انگيزه هاي تروریستي درباره این حادثه 
كنار روند و این فرضيه مدنظر قرار بگيــرد كه جوان تيرانداز به دليل 

مشــكالت روحي یا تنفر از دانشجویان دســت به این اقدام 
زده است.

پليس اعــالم كرده كه این مــرد پس از ورود به ســاختمان 
دانشــگاه 8نفر را به ضرب گلوله به قتل رســانده و 28نفر را 
مجروح كرده اســت كه 19نفر از آنها در بيمارستان بستري 
شدند اما با این حال برخي منابع دیگر اعالم كردند كه تعداد 

كشته هاي این حادثه 6نفر بوده است.
ســميون كاریاكين، یكي از دانشجویان حاضر در محل حادثه 
به خبرنگاران گفــت: وقتي صداي تيرانــدازي آمد و متوجه 
شدیم فردي مسلح به دانشــگاه حمله كرده، وحشت كردیم. 
حدود 60نفر در كالس درس ما بودند. ما در را بستيم و آن را با 

صندلي محكم كردیم تا او نتواند وارد كالس شود.
دقایقي پس از حضور این فرد در دانشــگاه بــود كه مأموران 
پليس راهي محل حادثه شدند و تالش كردند كه فرد مسلح را 
دستگير كنند. در بيانيه پليس آمده است كه فرد مسلح پس از 
مقاومت در برابر دستگيري زخمي شد و در بيمارستان تحت 

درمان قرار گرفت.
به گفته این منبع پليس، فرد مسلح دانشجوي همان دانشگاه 
بود كه در  ماه مه )اردیبهشت( اسلحه شــكاري را خریداري 
كرده بود. در همان زمان بود كه حادثه اي مشابه  در مدرسه اي 
در شــهر كازان رخ داد و در جریان آن نوجواني با تيراندازي 
در مدرسه 9نفر را به قتل رســاند و عده اي را زخمي كرد. اما 
مرگبارترین تيراندازي مدرســه اي در روسيه در سال2018 
رخ داد، هنگامي كه یك دانشــجو در كالجي در كریمه 20نفر را به 
ضرب گلوله به قتل رســاند و پس از آن با شــليك گلوله به ســرش 

خودكشي كرد.

 جعل سند براي تصاحب 
ملك 100ميلياردي ولنجك

دستگيري دندانپزشك 
قالبي در تهران

 تصميم مرگبار مجرم
با ديدن حكم دادگاه 

در جريان تيراندازي در دانشگاهي در روسيه 8نفر كشته و 28نفر مجروح شدند

 اعتراض
به درخواست آزادي 

عروس اسيدپاش
 دختر جواني كه 5ســال پيش 

توســط عروس خانواده هدف پيگيري
اسيدپاشــي قرار گرفت و دچار 
صدمات زیــادي شــد، وقتي فهميــد كه او 
درخواست كرده با سپردن وثيقه از زندان آزاد 
شــود، براي جلوگيــري از این اقــدام، راهي 

دادسراي جنایي تهران شد.
به گزارش همشــهري، این حادثه در یكي از 
روزهاي آبان مــاه 95رخ داد. آن روز دختري 
جوان مهمان خانــه برادرش بــود كه هدف 
اسيدپاشي قرار گرفت و به دليل صدماتي كه 
دیده بود در بيمارستان بســتري شد. دختر 
جوان مي گفت كه اسيدپاشي از سوي همسر 
برادرش رخ داده است و براي مأموران پليس 
توضيح داد: روز حادثه برادرم به سركار رفت و 
من كنار برادرزاده ام روي زمين خوابيده بودم. 
چند دقيقه بعد فردي را باالي سر خودم دیدم 
كه لباس كار برادرم را پوشيده بود. او عروسمان 
بود كه از مدت ها قبل به من حسادت مي كرد 

و با این انگيزه دست به اسيدپاشي زده است.
با اظهــارات دختر جــوان، عــروس خانواده 

دستگير شد، اما در بازجویي ها اسيدپاشي را 
انكار كرد و گفت: صبح روز حادثه پس از آنكه 
همســرم به ســر كار رفت، زنگ خانه به صدا 
درآمد. من به تصور اینكه همسایه طبقه پایين 
است كه كليدش را همراه ندارد، در را باز كردم 
و بعد به دستشــویي رفتم، اما ناگهان صداي 
فریادهاي خواهرشــوهرم را شــنيدم. فوري 
بيرون آمدم و مردي را دیدم كه صورت خود را 
پوشانده بود. او مرا هل داد و مقداري هم اسيد 
روي پاي من ریخت. پــس از فرار او، فهميدم 
كه وي روي صورت و بدن خواهرشوهرم اسيد 

ریخته است.
به رغم اینكه متهم اسيدپاشي را انكار مي كرد، 
بازپرس جنایي تهران با توجه به شواهد موجود 
مانند كشف نقاب و دســتكش اسيدپاش در 
حمام خانه، سوختن عمدي پاي متهم با اسيد 
براي گمراه كردن پليس و اظهارات شــاكي و 
شواهد به دست آمده در صحنه حادثه، عروس 
خانواده را مجرم شناخت. متهم در شعبه دوم 
دادگاه كيفري یك استان تهران محاكمه شد 
و شاكي در جلســه دادگاه درخواست قصاص 

كرد. پس از پایــان محاكمه، قضــات متهم 
را كه هيچ وقــت به جرم خود اقــرار نكرد، به 
10ســال حبس و پرداخت دیه یك ميليارد و 
200 ميليون توماني محكــوم كرد، اما متهم 
درخواست اعسار كرد و گفت توانایي پرداخت 

دیه را ندارد.
با تأیيد حكــم وي، پرونده بــه اجراي احكام 
دادســراي جنایي تهران فرستاده شد و متهم 
درخواست كرد تا با سپردن وثيقه از زندان آزاد 
شود. همين مسئله باعث شد تا دختر جوان كه 
قرباني اسيدپاشي شده بود، دیروز در دادسراي 
جنایي حاضر شــود و به آزاد شدن اسيدپاش 
اعتراض كند. وي گفت: من و عروسمان خيلي 
با هم خوب بودیم و من در حق او بدي نكردم، 
اما او گاهي به من حسادت مي كرد. چون آن 
موقع من تازه نامزد كــرده بودم، فكر مي كنم 

رفتار محترمانه و عاشقانه من و نامزدم باعث 
حسادت او شده بود. نامزدم مدام به من توجه 
مي كرد و برایم هدیه مي خرید و همين اتفاقات 
آتش حسادت را در دل او روشن  كرد. او حتي 
به رابطه صميمي من و برادرم هم حســودي 

مي كرد.
وي ادامه داد: 5سال اســت كه زندگي ام تباه 
شده. این حادثه اسيدپاشي باعث شد نامزدم 
مرا ترك كنــد. از آن زمان تاكنــون بيش از 
30عمل جراحــي انجــام داده ام و براي هر 
عمل چيــزي حدود 50ميليــون تومان پول 
پرداخته ام. وي ادامــه داد: در این مدت حتي 
یك نفر یا ســازماني به من كمك مالي نكرد و 
تمام هزینه هاي جراحي را خودم تهيه كردم. 
هنوز هم بيش از 10عمل جراحي دیگر مانده و 
هيچ كس به دادم نرسيده است. در این حادثه 
بينایي یكي از چشــمانم را از دســت دادم و 
وضعيت جســمي و روحي خوبي ندارم. با این 
حال درســم را ادامه دادم تا روحيه ام را حفظ 
كنم، اما هيچ كس نمي داند كه در این مدت چه 

بر من گذشته است.
قرباني اسيدپاشي گفت: وقتي شنيدم كه عامل 
اسيدپاشي درخواســت آزادي با وثيقه كرده 
است، عصباني شدم. او هيچ وقت به اسيدپاشي 
اعتراف نكرد اما تمام شواهد نشان مي دهد كه 
خودش مجرم است. من با چشمان خودم او را 
دیدم و مطمئنم عروســمان با داستان سرایي 
قصد داشت تا مسير پرونده را تغيير بدهد. حاال 
درخواســت من از دادگاه و رئيس قوه قضایيه 
این اســت كه به وضعيت من رسيدگي كنند. 
اجازه ندهند كه این مجــرم دوباره به جامعه 
برگردد. من به آزاد شــدن او اعتراض دارم و 

اميدوارم این اتفاق رخ ندهد.

اعضاي یك باند تبهكاري با جعل ســند قصد داشتند ملكي را 
در ولنجك كه 100ميليارد تومان ارزش داشت بفروشند اما با 

هوشياري پليس نقشه شان نقش برآب شد.
به گزارش همشهري، روز 20مرداد ماه امسال مأموران پليس 
پایتخت 2نفر را هنگام ســرقت از خانه اي ویالیي در ولنجك 
بازداشــت كردند. پرونده آنها براي انجام تحقيقات تكميلي به 
پليس آگاهي فرستاده شــد. متهمان در تحقيقات مقدماتي 
مدعي شدند كه مستأجر این خانه هستند، اما هيچ مدركي براي 
اثبات ادعاي شان نداشتند و از طرفي بررسي ها نشان مي داد كه 
این خانه از مدتها قبل خالي از سكنه است و هيچ كس در آنجا 
زندگي نمي كند. از سوي دیگر دستگيرشدگان هيچ وسيله اي 
از این خانه سرقت نكرده بودند. رفتارشان نشان مي داد  نقشه 
بزرگ تري داشته اند. به همين دليل تحقيقات در این باره ادامه 
پيدا كرد تا اینكه معلوم شد آنها قصد داشتند تا با اسناد جعلي 

این خانه را تصاحب كنند.

باند تودرتو
بررســي هاي كارآگاهان در این باره ادامه داشــت تا اینكه آنها 
موفق شــدند متهم دیگري را كه با این دو نفــر در ارتباط بود 
دســتگير كنند. در بازرســي از این متهم سندي جعلي و یك 
برگ و اجاره نامه جعلي همان ملك كشــف شــد. با توجه به 
اینكه ملك ولنجك به مســاحت حدود 500 مترمربع بيش از 
100ميليارد تومــان ارزش دارد، مأموران بار دیگر به بازجویي 
از متهمان پرداختند و پي بردند ظن شــان در مورد جعل سند 
و تصرف ملك درست است و دستگيرشدگان اعضاي یك باند 
حرفه اي جعل و كالهبرداري هستند كه قصد داشتند با استفاده 

از اسناد جعلي این ملك را كه خالي بود بفروشند و دست كم هزار 
ميليارد ریال به جيب بزنند. تحقيقات پردامنه پليس همچنان 
در این باره ادامه داشت و مأموران هر روز به اطالعات تازه تري 
دست پيدا مي كردند تا اینكه پدر و پسري كه آنها نيز از اعضاي 
این باند هستند دستگير شدند. آنها به همدستي با اعضاي این 
باند اعتراف و یكي دیگر از اعضاي بانــد را معرفي كردند كه با 
دستگيري وي و بازرسي از مخفيگاهش تعدادي اوراق جعلي 
ازجمله یك برگ مبایعه نامه فروش مربوط به همان ملك كه نام 

وي به عنوان فروشنده در آن قيد شده بود كشف شد.

تالش براي فراري دادن متهمان
رســيدگي به این پرونده پيچيده همچنــان در جریان بود تا 
اینكه فردي به پليس مراجعه و با ارائه وكالت نامه مدعي شــد 
كه مالك این ملك اســت. او اعالم كرد از افرادي كه دستگير 
شده اند شكایت دارد و خواستار پيگيري قضایي پرونده است. اما 
بررسي اظهاراتش و مداركي كه ارائه كرده بود نشان داد كه همه 
مداركش جعلي است و او هم یكي از اعضاي این باند است كه 
با این كار قصد نجات همدستانش را داشته است. به این ترتيب 

او نيز دستگير شد.
مركز اطالع رساني پليس آگاهي تهران بزرگ با انتشار جزئيات 
این پرونده اعالم كرد: در جریان رسيدگي به این پرونده تعدادي 
دیگر از همدستان و اعضاي این باند نيز دستگير شدند كه در 
مجموع تعدادشان به 10 نفر مي رسد.براي این افراد پرونده اي 
تشكيل  شده و آنها را با دســتور مقام قضایي در اختيار پليس 
آگاهي قرار دارند. تحقيقات براي كشف سایر جرائم احتمالي 

آنها ادامه دارد.

مرد شياد كه با مهر جعلي از مدت ها قبل در شرق تهران مطب دندانپزشكي راه اندازي كرده 
بود و بدون هيچ تخصصي طبابت مي كرد دستگير و مطبش پلمب شد. به گزارش همشهري، 
مدتي قبل اطالعاتي به پليس نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت تهران بزرگ رســيد كه 
حاكي از آن بود مردي با استفاده از مدارك جعلي مطب دندانپزشكي راه اندازي كرده و طبابت 
مي كند. تحقيقات مقدماتي درباره این فرد نشان مي داد كه او هيچ تخصصي در كار پزشكي و 
دندانپزشكي ندارد و حتي تحصيالتش نيز با این كار ارتباطي ندارد اما صرفا با داشتن مداركي 
كه همه جعلي است ساختماني را در منطقه مســعودیه اجاره كرده و در آنجا دندانپزشكي 
راه اندازي كرده است. در چنين شرایطي بود كه گروهي از مأموران با مجوز قضایي و با همراهي 
نماینده شبكه بهداشت راهي مطب دندانپزشك قالبي شدند و او را دستگير كردند. در بازرسي 
از آنجا مدارك جعلي متهم نيز كشف شد. در آنجا بود كه مشخص شد متهم حتي شماره نظام 
پزشكي جعلي نيز براي خودش درنظر گرفته و با توجه به مدارك جعلي اش افراد زیادي به او 
اعتماد كرده و براي درمان دندان شان سراغ او مي رفتند و متهم از این راه پول كالني به جيب 
زده است. سرهنگ نادر مرادي، معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي تهران 
بزرگ با اعالم جزئيات این پرونده گفت: با مجوز قضایي مطب دندانپزشك قالبي پلمب شده و 

او در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در این خصوص ادامه دارد.

مجرمي كه با سپردن وثيقه آزاد شده بود، وقتي 
شــنيد كه از ســوي دادگاه به حبس طوالني 
محكوم شده در اقدامي هولناك تصميم گرفت 
به زندگي اش پایان دهد. به گزارش همشهري، 
شامگاه یكشنبه ماجراي مرگ اسرارآميز مردي 
42ســاله به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
جنایي اعالم شد. او دستور تحقيقات در این باره 
را صادر كرد. بررسي ها حكایت از این داشت كه 
متوفي در آپارتمان خود در یكي از مناطق غرب 
تهران به تنهایي زندگي مي كرده است. خواهر 
وي از صبح یكشــنبه هرچه با برادرش تماس 
مي گرفت او پاســخ نمــي داد و همين موضوع 
باعث نگراني او شــده بود. زن جــوان در ادامه 
راهي خانه برادرش شــد. وي  وقتــي قدم در 
آپارتمان گذاشت با جسد برادرش مواجه شد. 
تيم پزشكي كه در محل حادثه حضور داشتند 
علت مرگ او را خودكشي اعالم كردند. مرد تنها 
با خوردن تعدادي قرص به زندگي اش پایان داده 
بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه پرونده 
اتهامي او در زمينه حمل مواد مخدر و جعل در 
یكي از دادگاه هاي تهران در حال رسيدگي بوده 
اســت. همان روز حكم دادگاه به او ابالغ و وي 
متوجه شــده بود كه به حبس طوالني محكوم 
شده است. به همين دليل  تصميم گرفته بود به 
زندگي اش پایان بدهد. با این اطالعات، جسد 
متوفي با دستور قاضي جنایي به پزشكي قانوني 

انتقال یافت.
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همهاحتماالتدرمورد
پايانمأموريتعليعسگري

 گفته مي شود حكم هشتمين رئيس سازمان تا پایان هفته ابالغ مي شود

هنوز یك هفته تمام نشده كه عبدالعلي علي عسگري، 
حكم سعيد اوحدي را به عنوان مشاور خود در ریاست 
سازمان صادر كرده است، اما به  نظر مي رسد این حكم، 
آخرین حكم وي در روزهاي پایاني شهریور باشد. با اینكه خيلي ها تصور مي كردند 
كه علي عسگري حكم ریاست رســانه ملي را براي 5سال دوم خواهد گرفت و در 
زمره مدیران 10ســاله ســازمان قرار مي گيرد، اما ماموریت وي در سازمان براي 

5سال تمام مي شود.
علي عســگري به عنوان هفتمين رئيس صدا و ســيما بعد از مدیریت كوتاه مدت 
سرافراز، سكان رسانه ملي را در دست گرفت. رشته تحصيلي وي به عنوان مهندس 
برق با سمتي كه برعهده داشت، محل سؤال براي خيلي ها بود، اما علي عسگري 
بيگانه با سازمان نبود و از ســوابق وي مي توان به معاونت توسعه و فناوري رسانه 
در سازمان صدا و ســيما براي 10سال اشــاره كرد. با پایان ماموریت 5ساله علي 
عسگري، گزینه هایي نيز اعالم مي شــود كه البته این گزینه ها بيشتر گمانه زني 
است كه از داخل سازمان و یا رسانه ها گفته مي شود. شنيده ها حاكي از آن است كه 
علي عسگري قرار است جاي خود را به یكي از معاونانش بدهد. یكي از اسم هایي كه 
این روزها بر سر زبان ها افتاده، پيمان جبلي است. جبلي از مدیران اسبق سازمان و از 
مدیران سرافراز بوده كه در دوره كنوني معاونت برون مرزي سازمان را برعهده دارد.

البته پيش از این نيز نام علي دارابي به عنوان ریاســت ســازمان شنيده مي شد؛ 
هر چند دارابي بعد از رفتن ضرغامي و ســرافراز نيز نامش در گمانه زني ها بود و 
حاال با رفتن مدیران سازمان نامش شنيده مي شــد، اما عزت اهلل ضرغامي، حكم 
دارابي را به عنوان قائم مقام در ســازمان ميراث فرهنگي زد. 
دارابي در صدا و ســيمایي كه ضرغامي ریاست آن را به  
عهده داشــت نيز قائم مقام و معاون ســيما بود. به جز 
علي دارابي، نام صفار هرندي نيز براي ریاست سازمان 
شنيده شد و البته نام شاه آبادي كه نسبت خویشاوندي 
با علي عســگري داشــته و حاال معاون سيماي 
سازمان است هم جزو گزینه ها بود. هم اكنون 
درون سازمان 3گزینه مطرح است. به جز 
پيمــان جبلي نام افرادي چون شــهاب 
اسفندیاري رئيس دانشگاه صدا و سيما 
و مصطفي محمدي یكي از مدیران 
جوان سازمان هم شنيده مي شود. 
اما به گفته كاركنان سازمان بيشتر 
گمانه هــا روي پيمــان جبلــي 
است و به نظر جدي ترین گزینه 
به حساب مي آید. گفته مي شود 
تا پایان هفته حكم هشــتمين 
رئيس رسانه ملي صادر مي شود.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

موضوع نظارت بر آثار عرضه  شده در شبكه 
نمایش خانگي مدت هاست كه محل مناقشه گزارش

است و نهادها و سازمان هاي مختلفي خواهان 
به دست گرفتن زمام امور در این عرصه هستند. در چند سال 
اخير كه توليد و پخش سریال هاي مخصوص شبكه نمایش 
خانگي در پلتفرم هاي مختلف رونق گرفته و مخاطب خود را 
پيدا كرده، همواره این سؤال مطرح بوده كه وظيفه نظارت 
بر محصوالت شــبكه نمایش خانگي با كيست؟ مشخص 
نبودن مرجعي كه این وظيفه را بر عهده دارد باعث نارضایتي 
و سردرگمي دست اندركاران شبكه نمایش خانگي شده و به 
این نگراني آنها دامن زده كه هر نهاد و ســازماني مي تواند 
انتشار محصول آنها را مطابق با معيارهاي خود دچار اختالل 
كند. هم اكنون، »ساترا« )سازمان تنظيم مقررات صوت و 
تصویر فراگير( كه زیرنظر ســازمان صداوســيما فعاليت 
مي كند و وزارت ارشاد دو مدعي اصلي براي نظارت و اعطاي 

مجوز به سامانه هاي ویدئوي درخواستي )VOD( هستند.
دســت اندركاران ســينما كه عموما در توليد سریال هاي 
شبكه نمایش خانگي فعال هستند، تمایل دارند كه وظيفه 
واگذاري مجوزهاي شبكه نمایش خانگي، به وزارت ارشاد 
سپرده شود و صداوســيما دخالتي در این موضوع نداشته 
باشد. فعاالن ســينمایي معتقدند شــبكه نمایش خانگي 
باعث ایجاد 3تا 5هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم 

براي سينماگران شده كه خصوصا در دوره كرونا در تامين 
معاش این قشر نقش پررنگي داشته است. اما سپردن وظيفه 
اعطاي مجوز به سازمان صداوسيماـ  كه قوانيني سختگيرانه 
داردـ باعث كاهش سرمایه گذاري در این صنعت نوپا مي شود 
و سرمایه گذاران را فراري مي دهد. از سوي دیگر، این دغدغه 
نيز وجود دارد كه صداوســيما خود به نوعي رقيب شبكه 
نمایش خانگي محسوب مي شود و منطقي و منصفانه نيست 

كه اختيار یك رقيب در دست رقيب دیگر باشد.
در طول 2 سال گذشــته كه بحث بر سر تعيين مسئوليت 
اعطاي مجوز بــه وي اودي ها داغ بوده، نتيجه مشــخصي 
حاصل نشــده و این بحث همچنــان ادامــه دارد. یكي از 
درخواست هاي سينماگران و دست اندركاران وي اودي ها 
از وزیر جدید ارشــاد این بوده كه هر چه زودتر تكليف این 
موضوع را مشخص كند و سر و ســاماني به این وضع دهد. 
روز یكشنبه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي به اظهارنظر در 
این باره پرداخت و از تعيين تكليف این موضوع ظرف مدت 
كوتاهي خبر داد. محمدمهدي اســماعيلي در گفت وگو با 
فارس درباره اینكه اعطاي مجوز به وي اودي ها توسط ساترا 
است یا وزارت ارشاد و یا صداوسيما گفت: در سال هاي اخير 
اختالفاتي در این باره به وجود آمده است و ما به دنبال حل 
كردن آن هستيم. به همين دليل ان شــاء اهلل به زودي در 
سازمان صداوسيما و ارگان هاي دیگر جلساتي داریم براي 
اینكه این مســئله را تعيين تكليف كنيــم و از این موضع 

اختالفي خارجش كنيم.
همچنين اســماعيلي دربــاره اینكه هنوز ســازماني كه 

مي خواهد مجوز وي اودي ها را اعطا كند مشــخص نيست، 
تصریح كرد: چرا مشخص است و االن سازمان سينمایي این 
مسئوليت را به عهده دارد و برخي دیگر از دوستان برخي از 
این مجوزها را در دســت دارند كه باید از این حال دربياید. 
بحث ها روشن است و تقریبا نهادهایي كه این موضوع را در 
اختيار دارند بررسي كردند و گزارش هاي كامال كارشناسي 
ارائه دادند و كار كامال آماده است و در اختيار شوراي عالي 
فضاي مجازي قرار گرفته اســت و بــه زودي و ظرف مدت 

كوتاهي تعيين تكليف خواهد شد.
وي در پاسخ به اینكه آیا نقش صداوسيما در این باره بيشتر 
خواهد شــد، گفت: این بحث را بنا داریم در گفت وگوهاي 
ســازنده اي مطرح كنيم. نمي خواهيم در فضاي رسانه اي 
نكته اي در این باره بگویيم. آنچه مشــخص است این است 
كه یكي از اولویت هاي وزیر ارشــاد دولت سيزدهم تعيين 
سازماني اســت كه بدون نگراني از موازي كاري و دخالت 
نهادهاي دیگــر، وظيفه اعطاي مجوز بــه وي اودي ها را بر 
عهده بگيرد. باید دید در نهایت سازماني كه براي انجام این 
وظيفه تعيين مي شــود، با رضایت و استقبال سينماگران 
مواجه مي شود یا از همين نخســتين گام فاصله اي جدي 
ميان وزارت ارشاد و بدنه سينما مي افتد. چنانچه سازماني 
كه عهــده دار این وظيفه مي شــود مطلوب ســينماگران 
باشــد، محمدمهدي اســماعيلي گامي بلند براي نزدیكي 
به سينماگران بر خواهد داشــت. در غيراین صورت، رابطه 
سرد او و وزارت ارشاد با گروهي از سينماگران دور از ذهن 

به نظر نمي رسد.

الگوي عشق »پري ادیپال« در كمدي موزیكال آنت
مردابعشقويرانگر

 زندگي پر فراز و نشيب یك زوج هنرمند كه یكي خواننده سوپرانو 
و دیگري كمدین مشهوري اســت در فيلم »آنت« دستمایه بيان 
قصه نامكرر در قالب یك فيلم موزیكال شــده اســت؛ الیه اي از 
عشق كه ماالمال از نارسيسيم، خشم، انتقامجویي، نفرت و حس 
مالكيت كودكانه در این بخش عميق رابطه هاي انســاني اســت. 
هنري مك هنري یك كمدین متفاوت و محبوب اســت كه روي 
صحنه نمایش هاي كمدي زندگي خصوصي خودش و احساسات 
شخصي اش را به عرصه عمومي آورده است. »آن« نيز خواننده اي 
مشهور با صدایي سحرانگيز و دلنشين است كه هردو مورد عالقه 
مردم هستند. حاصل این عشق رمانتيك و خيال گونه ظاهرا »آنت« 
است. دختري كه در ميانه این زندگي شــلوغ و پرسرعت مجبور 
است به سرعت بزرگ شود و بخش هاي كودكانه و رمانتيك عاشقي 
را به سرعت پشت سر بگذارد. عشــق بدوي و نارسيستيك هنري 
كار دستش مي دهد. ابتدا همســر و سپس رهبر اركستر را به قتل 
مي رساند و درحالي كه با خوش اقبالي از چنگ قانون گریخته روي 
صحنه آخرین نمایش آنت در ميان جمعيت هزاران نفري و پخش 
زنده ميليوني، راز مگوي او فاش مي شود. عشقي ویرانگر، »آن« و 
دوست قبلي اش را كه احتماال پدر آنت نيز هست راهي گورستان 
مي كند و هنري به حبس ابد در زنــدان قاتالن خطرناك محكوم 
مي شود. در صحنه آخر فيلم آنت كه حاال دختري 4ساله است در 
نقش ناظر خردمند این عشق تراژیك حاصل این عشق پري ادیپال 
را براي هنري تعریف مي كند. هنري در مسير این عشق ویرانگر به 
انساني تبدیل شده كه نمي تواند دوست داشته باشد و عشق بورزد. او 
محكوم به زندگي در تنهایي است و دیگر كسي براي دوست داشتن 
باقي نمانده است. آنت به هنري مي گوید: »تو دیگر كسي را براي 

دوست داشتن نداري، متأسفم بابایي ولي این یك واقعيته«. 

آنچه ما به عنوان معناي واژه عشــق تصور مي كنيم مفاهيم متعدد 
و اغلب متناقضي را در خود جاي داده اســت. عشق پري ادیپال یا 
همان عشق ابتدایي و بدوي هيجاني سرشار از نارسيسيم ابتدایي، 
احساس نياز و حس اســتثمارگرانه و خشن مالكيت است. معشوق 
چون نياز را برآورده مي سازد و به عاشــق حس بودن و كامل بودن 
مي دهد، پرســتيدني و دوست داشتني اســت. این دوست داشتن 
تنها متوجه معشوق نيســت بلكه دوست داشتن بخشي از خودمان 
نيز است كه كامل و دوست داشتني نيست. الكان كه توصيف هاي 
فراواني از اینگونه عشق ورزي ارائه داده، این سطح عاشقي را اینگونه 
بيان مي كند: »عشق دادن چيزي است كه نداریم، به كسي كه آن  را 
نمي خواهد«. آدام درایور یا همان هنري وقتي با عواقب این عشــق 
ویرانگر آشنا مي شــود، در تنهایي و زندان با الیه هاي سازگارانه تر 
و سالم تر عشق آشــنا مي شود؛ عشــقي كه تنها از روي نياز نيست 
و الیه هایــي از دوست داشــتن را نيز در خود دارد. آنت كه شــاهد 
صحنه هاي قتل توســط پدرش بوده دیگر قادر به دوست داشــتن 
هنري نيست. او به صراحت از انتقام سخن مي گوید و تصميم مي گيرد 
الگوي این عشق ادیپال را نبخشد. هرچند مي داند بدون بخشش و 
دوست داشتن زندگي چيز زیادي براي ارائه دادن به آدمي ندارد. آنت 
یك درام موزیكال و تراژیك با پایاني تلخ است كه قصه عشق ابتدایي را 
روایت كرده است. عشقي كه ما در كودكي براي زنده ماندن به آن نياز 
داریم. اما در عبور از مرحله بدوي و ادیپال، بهتر است به عشق بالغانه 
تبدیل شــود وگرنه به ویران كننده زندگي تبدیل مي شود. صحنه 
پایاني فيلم نمایش ســمبوليك این عشق بيمارگون است. خانه اي 
متروك كه استخر را لجن گرفته و از زیبایي و طراوت ویالي بزرگ و 

زیباي زوج موفق چيزي جز خرابه اي متروك بر جاي نمانده است.
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سایت جشــنواره لندن اعالم كرده است 
كــه در ایــن دوره از جشــنواره عوامل 
برگزار كننــده این فســتيوال همچنان 
پروتكل هــاي مرتبط با شــيوع كرونا را 
رعایت خواهند كرد و همگي با صورت هاي 
پوشيده از ماسك در تمامي اماكن محل 
برگزاري جشــنواره حاضر خواهند شد. 
به تماشاگراني كه به صورت حضوري در 
سالن هاي سينما حضور خواهند یافت نيز 

توصيه شده كه با ماسك در محل نمایش 
فيلم حضور داشته باشند و همچنين بر این 
نكته تأكيد شده كه سالن هاي سينما بين 
هر سانس از نمایش ضد عفوني خواهند 

شد. 

حواشينمايشفيلمهايجشنواره
برايخبرنگاران

براســاس آخرین اخبار، همه ساله، 2 ماه 
پيش از برگزاري جشنواره لندن؛ 3فيلم 
به طــور اختصاصي در محل جشــنواره 
براي خبرنگاران نمایش داده مي شــد، 
اما امســال تعداد این فيلم ها به 2فيلم 
كاهش یافته  است. از خبرنگاراني هم كه 
دیروز برای تماشــاي نخستين فيلم به 
سالن ســينما رفته بودند، كارت واكسن 
خواسته نشد و اگرچه مسئوالن جشنواره 
توصيه به استفاده از ماسك در سالن هاي 
ســينما كرده بودند، ولي در سالني كه 
نخستين فيلم براي خبرنگاران نمایش 
داده مي شد، افرادي بودند كه ماسك بر 
صورت نداشتند و برخورد خاصي با این 

افراد صورت نگرفت. 
علي و آوا، نخستين فيلم نمایش داده شده 
براي خبرنگاران بود، این فيلم داســتان 
عشق ميان یك مرد جوان مسلمان و یك 
زن انگليسي ميانسال مسيحي را روایت 
مي كند. آخرین اخبار همچنين حكایت از 
آن دارد كه هنوز براي خبرنگاران متقاضي 

حضور در جشنواره كارت خبرنگاري صادر 
نشــده و به رغم توصيه برگزار كنندگان 
این دوره از جشــنواره در خرید آنالین 
بليت ها، در روز اول جشنواره بليت هاي 
كاغذي از طریق باجه بليت فروشــي در 
اختيار متقاضيان حضــور در این دوره از 
جشــنواره قرار گرفته است. البته در این 
دوره از جشنواره هم بليت فروشي كاغذي 
و هم بليت فروشي آنالین مدنظر مسئوالن 
برگزاري جشنواره قرار گرفته است. در این 
دوره همچنين قرار است سالن هاي سينما 
با ظرفيت كامل و با فــروش بليت همه 
صندلي هاي خود، فيلم ها را نمایش دهند 
كه به نظر دالیل اقتصــادي در این ميان 

نقشي پررنگ دارد. 

افزايشفيلمهايبخشمسابقه
بر اساس آخرین اخبار، فهرست فيلم هاي 
بخش اصلــي مســابقه اي جشــنواره 
لندن با افزوده شــدن تعــداد دیگري از 
فيلم هاي مطرح امسال كه اغلب آنها در 
جشــنواره هاي معتبر كن، ونيز، تورنتو 
و نيویــورك نيز به نمایــش درآمده اند، 
پربارتر شده است. فيلم  هایي نظير قدرت 
ســگ ســاخته جين كمپون، بلفاست 
ساخته كنت برانا، اسپنسر ساخته پبلو 
الرائين، گزارش فرانسوي به كارگرداني 
وس اندرسون، بندتا ساخته پل ورهوفن، 
شاه ریچارد به كارگرداني ماركوس گرین 

و دیشب در سوهو، ازجمله آثار سينمایي 
مطرح امسال هستند كه به بخش مسابقه 
اصلي شــصت وپنجمين دوره جشنواره 

لندن اضافه شده اند.

فيلمهايايرانيجشنوارهلندن
در این دوره از جشنواره نيز 3فيلم ایراني 
حضور دارند. فيلم جاده خاكي نخستين 
ســاخته پناه پناهي، نماینده سينماي 
ایران در جشــنواره لندن اســت. »جاده 
خاكي« پيش از حضــور در بخش اصلي 
جشنواره فيلم لندن برای نخستين نمایش 
جهاني خود در بخش دوهفته كارگردانان 
جشنواره كن در جشنواره هاي كارلووي 
واري، ســارایوو، افق هاي نو لهســتان و 
جشنواره نيویورك نيز حضور یافته است.  
»قهرمان« بــه كارگرداني اصغر فرهادي 
 )Debate( در بخش بررســي تخصصي
جشــنواره فيلم لندن در كنــار 15فيلم 
دیگر ازجمله »همه این پسران« ساخته 
»بينگ ليو«، بيــن دو دنيا به كارگرداني 
امانوئل كاِرره، چشــم در مقابل چشم از 
دبي تاكر گرین، نخســتين موج ساخته 
متئو هينمان، زانوي احد ساخته نداف الپيد 
و هيچ ردي به جا نگذار ســاخته ژان.پي 
ماتوژینسكي به نمایش درخواهد آمد. در 
بخش رقابتي فيلم هاي كوتاه نيز »محبوبه 
كالني« با فيلم »دیــوار چهارم« حضور 
خواهد داشــت. این فيلم یك انيميشن 
10دقيقه اي دربــاره روابط بين فردي در 
خانواده  اســت  كه قصه آن را پسربچه اي 
8ساله روایت مي كند. »دیوار چهارم« در 
سال جاري جایزه بهترین فيلم توليد اول 
هيأت  داوران سي ویكمين دوره جشنواره 
بين المللي انيمافســت زاگرب را به خود 

اختصاص داده  است.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

بازگشاييموزههنرهايمعاصر
نمایشــگاه هاي موزه هنرهاي معاصر 
تهــران با توجه بــه خروج تهــران از 
وضعيت قرمز كرونا، از روز شنبه )سوم 

مهرماه( ادامه پيدا مي كند.
به گزارش همشــهري، نمایشگاه هاي 
نهان بــر عيان)مهندســي تصویر در 
نگارگري ایران( و پرسونا)مجموعه آثار 
اندي وارهول( از سوم مهرماه ميزبان 

عالقه مندان است.
ساعت بازدید از نمایشگاه هاي موزه هنرهاي معاصر تهران در شرایط فعلي در 3سانس 10تا12، 
12:30تا14:30 و 15تا1۷ است و در هر سانس فقط 100نفر مي توانند از نمایشگاه هاي موزه 
دیدن كنند. با توجه به تعطيلي موزه هنرهاي معاصر تهران از 12تيرماه به دليل وضعيت قرمز 

كرونا، نمایشگاه نهان بر عيان تا 2۹ آذرماه و نمایشگاه پرسونا  تا دوم آبان ماه تمدید شد.

ياوريگانه
روزنامه نگار
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   بحران در روابط فرانسه 
و سوئيس

همزمان بــا بحران روابط فرانســه با 
آمريكا، اســتراليا و انگليس، رسانه ها 
در ســوئيس از بروز چنيــن بحراني 
بين فرانسه و ســوئيس خبر داده اند. 
2 روزنامه سوئيسي گفته اند: فرانسه، 
به دليل اينكه سوئيس تصميم گرفته به 
جاي جنگنده هاي فرانسوي از آمريكا 
جنگنده بخرد، مالقات امانوئل مكرون 
با همتاي سوئيسي خود را كه قرار بود 
در پاييز برگزار شود، لغو كرده است. با 
اين حال مقامات سوئيس و فرانسه اين 
موضوع را رد كرده  و گفته اند كه اصال 
زمان مالقات مشــخص نشده بود كه 
حاال قرار باشد لغو شود. فرانسه گفته 
است برنامه هاي مكرون در پاييز، بسيار 
فشرده بوده و براي اين مالقات تصميم 

گرفته نشده است.
سوئيس در انتهاي ماه ژوئن اعالم كرد؛ به 
جاي جنگنده هاي رافال، جنگنده هاي 
اف-35خواهد خريــد. همان زمان هم 
وزير دفاع فرانسه گفته بود؛ كشورش 
فرامــوش نخواهد كرد كه ســوئيس 
كشــورهاي غيراروپايي را به فرانسه 
ترجيح داده است. فرانسه، پيش از آن 
از تصميم آلمان براي خريد جنگنده هاي 
يوروفايتر به جاي اف-35استقبال كرده 

بود.

 ديويد هرست
روزنامه نگار و نویسنده انگليسي

كيوسك

ادامــه  در  فرانســه،   
و گزارش تنــد  واكنش هــاي 

خشــم آلودش بــه توافق 
امنيتي استراليا، آمریكا و انگليس، لندن 
را نشــانه رفته و نشســت دفاعي با این 

كشور را لغو كرده است.
پيش از ایــن، پاریس عمــا چندان به 
نقش لندن در ایــن توافق نمي پرداخت 
و واشنگتن و استراليا هدف خشم فرانسه 
بودنــد. اما در حال حاضر، فرانســه بعد 
از چند روز حمله به آمریكا و اســتراليا، 
واكنش بــه لندن را هم شــروع كرده و 
وزارت دفاع این كشــور گفته است كه 
نشست مشترك شــان را كه قرار بود با 
وزیر دفاع انگليس در این هفته در لندن 
برگزار شود لغو مي كند. طی این نشست، 
دو طرف بر آن بودند كه بر سر یك توافق 

جامع امنيتي با هم مذاكره كنند.
فرانسه به این خاطر از 3 كشور یاد شده 
خشــمگين است كه اســتراليا، قرارداد 
66 ميليارد دالري ساخت زیردریایي با 
فرانسه را لغو كرده و با آمریكا و انگليس 
توافقي امنيتي امضا كرده كه ســاخت 
زیردریایي هسته اي، بخشي از آن است.

وزیرخارجه فرانســه این اقدام را خنجر 
زدن از پشت به فرانســه خوانده و گفته 
است كه متحدان، چنين رفتاري با هم 
نمي كنند. سفراي این كشور از استراليا 
و آمریكا به دستور رئيس جمهور فرانسه 
فراخوانده شده اند. تا پيش از این، وقتي 
درباره نقش انگليس از مقامات فرانسوي 
پرسيده مي شد، آنها مي گفتند كه لندن 
فرصت طلبانه به این توافق پيوســته و با 

آمریكا و استراليا همكاري كرده است.
اما حاال، به نظر مي رســد واكنش عملي 
فرانســه به لندن هم شروع شده است و 
فلورنس پارلي، وزیر دفاع این كشــور، 
نشســت با بن واالس همتاي انگليسي 

خود را لغو كرده است.
لورد ریكتز، ســفير ســابق انگليس در 
فرانســه و كســي كه قرار بود ریاست 
مذاكره 2 روزه لندن را عهده دار باشــد، 
لغو نشست این هفته را تأیيد كرده است.

با وجود این، مقامات انگليسي گفته اند 
كه به آینده خوش بين هســتند. جيمر 
كلورلي از مدیران ارشــد وزارت خارجه 
انگليس با اشاره به تنش هاي پيش آمده 
گفته اســت كه تمامي روابط دو جانبه  
دوره هایي این چنيني دارند و در نهایت 
این تنش ها فرو خواهند نشســت؛»من 
مطلقا هيچ تردیدي ندارم كه در نهایت 
روابط ما با فرانسه، این تنش ها را تحمل 

خواهد كرد.«
تنش فعلي اما در روابط متحدان  قدیمي 

بي ســابقه بوده و فراتر از فرانسه، خشم 
اروپا را هم به همراه داشته است. اتحادیه 
اروپا گفته است كه اثرات توافق امنيتي 
استراليا، آمریكا و انگليس را بر مذاكرات 
تجاري این اتحادیه با اســتراليا بررسي 
مي كند. قرار اســت مذاكرات استراليا و 
اتحادیه اروپا در ماه آینده از ســر گرفته 

شود.
با وجود بدبيني در اروپــا و به خصوص 
فرانســه، در انگليس رهبران این كشور 
مي خواهند شرایط را عادي جلوه بدهند. 
بوریس جانســون در راه نيویورك براي 
شركت در مجمع عمومي سازمان ملل و 
جلسه ویژه با دبير كل است گفته است 
كه فرانســه نباید نگران این توافق باشد 
و روابط فرانســه و انگليس قطع نشدني 
است. نخست وزیر انگليس گفته است كه 
فرانسه و انگليس، روابطي كاما دوستانه 
دارند كه این رابطه بــراي هر دو طرف 
بســيار مهم اســت. او درباره توافقات با 
فرانسه گفته است: »عشق ما به فرانسه 
قطع نشــدني اســت. هدف این توافق 

بيرون گذاشــتن دیگران نيست. چيزي 
نيست كه كسي بخواهد نگران آن باشد، 

به خصوص دوستان فرانسوي ما.«
هدف این توافق، مهار بلندپروازي هاي 
چين در منطقه هند و اقيانوســيه است 
اما در نهایت، فرانســه را بيشتر از چين 
خشمگين كرده اســت. توافق ساخت 
زیردریایي براي استراليا، گام اول از یك 
شراكت استراتژیك بلندمدت بين كانبرا 
و پاریس بوده اســت. امانوئل مكرون، 
همچنيــن روي این قرارداد حســاب 
زیادي باز كــرده بود؛ چون بخشــي از 
برنامه هاي بلندمدت این كشــور براي 
تثبيت حضورش در منطقه اقيانوســيه 
بوده است. فرانســه در دوران مكرون، 
روي همكاري هاي اســتراتژیك در این 
منطقه با مشاركت استراليا و هند حساب 
ویژه اي باز كرده بــود و به همين خاطر 
به شدت از این رفتار اســتراليا ناراحت 
اســت. از نظر فرانســه، آمریكا هم این 
كشور را كه یكي از متحدان قدیمي اش 
است دور زده و پشت سر آنها با استراليا 
مذاكره كرده اســت. مقامات در فرانسه 
گفته اند؛ تنها ساعاتي پيش از اینكه این 
توافق به صورت علني اعام شــود از آن 

مطلع شده اند.
فرانسه تنها كشــور اروپایي است كه در 
منطقه هند و اقيانوســيه قلمرو دارد و 
هزاران شهروند این كشور در این منطقه 

زندگي مي كنند.

دفاع استراليا
در همين حال، اســتراليا هــم كه در 
روزهاي اخير به شــدت مــورد هجوم 
فرانسه قرار داشت، از خود دفاع كرده 
و دروغگویي در این ماجــرا را تكذیب 
كرده اســت. فرانســه، كانبرا را متهم 
مي كند كه به دروغ گفته است فرانسه 
نمي توانسته خواســته هاي فني اش را 
برآورده كند و به همين خاطر به سراغ 
آمریكا و انگليس رفته اســت. فرانسه 
قرار بود 12زیردریایــي متعارف براي 
استراليا بسازد اما در قرارداد جدید، این 
كشــور از آمریكا و انگليس زیردریایي 
هسته اي تحویل خواهد گرفت. قرارداد 
فرانسه و استراليا بارها به خاطر بازبيني 
و برنامه ریزي هاي جدید به تعویق افتاد. 
اما فرانسه مدعي است كه به درخواست 
اســتراليا، طرح هــا را تغييــر داده و 
پيشنهاد اوليه اش زیردریایي هسته اي 
بوده و استراليا با این پيشنهاد مخالفت 
كرده اســت. بعد از چين و فرانســه، 
دیروز كره شمالي هم به توافق ساخت 
زیردریایي هســته اي براي اســتراليا 
واكنش نشــان داده و گفته است؛ این 
تصميم مي تواند به رقابت تســليحاتي 

هسته اي منجر شود.

 پاریس، خشمگين از توافق امنيتي استراليا با آمریكا و انگليس
این بار نوك پيكان حمات خود را به سوي لندن نشانه رفته است 

انگليس در ليست انتقام فرانسه

اين روزنامه در صفحه يك خود به موضوع 
بحران پيش آمده بين آمريكا و فرانسه 
پرداخته است. براســاس گزارش اين 
روزنامه، وزير خارجه فرانســه سفراي 
آمريكا و استراليا را فراخوانده و درباره 
پيامدهاي اســتراتژيك بحران فعلي 
هشدار داده است. فرانســه از اينكه 
استراليا اين كشور را دور زده و قرارداد 
ســاخت زيردريايي هسته اي با آمريكا 

بسته به شدت خشمگين است.

روزنامه نشنال ]امارات[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

 بازگشت به زندگي عادي
در امارات

 تالش سازمان ملل 
براي مهار بحران آب و هوايي

بحران امنيتي فرانسه و آمريكا 

لغو گسترده محدوديت هاي دوران كرونا، 
گزارش روزنامه اماراتي نشــنال است. 
 اين روزنامه نوشــته اســت كه امارات،
2 روز پيش، فقط 391مورد ابتالي جديد 
ثبت كرده است كه پايين ترين سطح ابتال 
در يك ســال قبل از آن به شمار مي رود. 
براساس تصميم جديد دولت عروسي ها 
دوباره برقرار مي شود و ممنوعيت تردد هم 
لغو مي شود. هواداران ورزشي هم باالخره 

موفق به برگشت به استاديوم ها شده اند.

جدول برنامه هاي نشســت ســاالنه 
مجمع عمومي سازمان ملل، پر است از 
نشست ها و سمينارهاي تخصصي درباره 
فاجعه تغييرات آب و هوايي و آثار آن بر 
زندگي انسان ها. به نوشته روزنامه العربي 
الجديد، اين تغييرات به نقطه غيرقابل 
بازگشتي رســيده و جهان درصورت 
تداوم انفعال كنوني كشورها با فاجعه اي 

بزرگ روبه رو خواهد شد.

نگاه

عقب نشيني هاي امارات در خاورميانه جديد

سقوط افغانستان به دست طالبان، زلزله 
بزرگي در معادالت خليج فارس به پا كرده 
است. كشورهایي كه تا چند سال پيش 
كوچك تریــن انعطافي در مواضع خصمانه خود نســبت به یكدیگر 
نداشــتند حاال پس از ســقوط كابل و زمزمه خروج كامل آمریكا از 
منطقه خاورميانه، رفتار جدیــدي را درپيش گرفته اند. در این ميان 
تغييرات ناگهاني سياست هاي امارات بيش از سایر كشورهاي عربي 
تامل برانگيز است؛ شيخ نشــيني كه تنها یك سال قبل حاضر نبود 
به رغم فشارهاي آمریكا به محاصره قطر پایان دهد اما حاال مذاكرات 
فشــرده اي را با دوحه و حتي آنكارا آغاز كرده است. براساس ادعاي 
منابع آگاه، محمد بن زاید در مذاكره اخير خود با رجب طيب اردوغان، 
پيشنهاد سرمایه گذاري 10ميليارد دالري را در تركيه مطرح كرده 
اســت. به فاصله كوتاهي پــس از خبر مكالمه تلفنــي این دو رهبر 
سياسي، شركت اماراتي ارامكس از برنامه خود براي خرید سهام یكي 
از بزرگ ترین شركت هاي حمل ونقل كاال در تركيه پرده برداشت. این 
همان اماراتي است كه طي سال هاي گذشته بيش از 3ميليارد دالر 
براي تامين مالي رسانه ها، مراكز پژوهشي و البي هاي ضد تركيه در 
آمریكا و ســایر نقاط جهان هزینه كرده بود. آنچه ذكر شد نه بيانگر 
تغييرات بنيادین در سياســت هاي امارات یا حتي مواضع شخصي 
رهبران این كشور نســبت به تركيه، بلكه نشان دهنده »عملگرایي« 
حاكم بر دیپلماسي ابوظبي است. اما ریشه این تغييرات عملگرایانه 
چيســت و چرا امارات، عقب نشــيني از مواضع خود در بسياري از 

پرونده هاي منطقه اي را به نفع خود مي داند؟

بازنگري استراتژيك در معادالت خاورميانه
روشن است كه رهبران امارات در حال بازتعریف برخي سياست هاي 
این كشور در منطقه هســتند. ماجرا از آمریكا شروع مي شود. امارات 
تا كنون دو پيام ثابت از سوي دولت هاي ترامپ و بایدن دریافت كرده 
است: 1- تنش هاي خاورميانه باید متوقف شود. 2- سياست  خارجي 
آمریكا در حال تغيير اســت. وقتــي ترامپ پس از حمــات دریایي 
خليج فارس و حادثه آرامكو، به روشني با حمله نظامي به ایران مخالفت 
كرد كشــورهاي عربي با لحظه اي تاریخي روبه رو شدند؛ لحظه اي كه 
در آن روشن شد دیگر چتر نظامي آمریكا براي حمایت از امنيت این 
كشورها جمع شده است. از سوي دیگر هزینه نفوذ منطقه اي امارات و 
نقش آفریني این كشور در پرونده هاي متعدد، بار سنگيني را بر دوش 
اقتصاد این كشور تحميل مي كند. اگرچه سياست هاي ابوظبي عما 
منجر به شكست اسامگرایان اخواني در كشورهایي نظير مصر، یمن، 
تونس و تا حدي ليبي شــده اما نمي توان از هزینه هاي ســنگين این 
پيروزي چشم  پوشيد. به این ترتيب مي توان گفت یكي از اولویت هاي 
رهبران امارات براي بازتعریف استراتژي هاي منطقه اي این كشور در 
دوران جدید، عقب نشيني از نفوذ نظامي و تأكيد بر همكاري ها و نفوذ 

اقتصادي است.

بحران سعودي-اماراتي
سردي روابط ریاض و ابوظبي و بروز تنش ميان این دو كشور عربي بر 
هيچ كس پوشيده نيست؛ تنش هایي كه محور اصلي  آن به جنگ یمن 
و خروج یكجانبه امارات از این كشور بر مي گردد. در مقابل، اقدامات 
عربســتان براي تضعيف جایگاه امارات بسيار چشمگير بوده است؛ 
انتقال دفاتر شبكه هاي بزرگي همچون العربيه و ام بي سي از دوبي به 
ریاض، لغو معافيت هاي مالياتي براي كاالهاي صادر شده از امارات، 
تاش براي جذب شركت هاي بين المللي كه دوبي را به عنوان پایگاه 
خود در خاورميانه انتخاب كرده اند و... البته دایره تنش بين 2كشور 
به همين جا ختم نمي شــود. براي مثال امارات كه مهم ترین متحد 
منطقه اي عربستان شناخته شده و روابط اقتصادي بسيار گسترده اي 
با این كشور داشته است هفته گذشــته فهرست كشورهاي مقصد 
ســرمایه گذاري خود طي یك دهه آینده را منتشــر كرد؛ فهرستي 
كه در آن نام تركيه، هند، اندونزي و حتي رژیم صهيونيستي دیده 
مي شود اما خبري از نام عربستان سعودي و البته مصر نيست. بدون 
شــك نقطه اوج این تنش ها را نيز مي توان در تقابل علني دو متحد 
عربي در مذاكرات اوپك مشاهده كرد؛ جایي كه امارات به عنوان تنها 
كشور مخالف پيشنهادهای عربستان براي كاهش توليد نفت ایستاده 

و درنهایت نيز به امتيازات مورد نظر خود دست یافته.

شكست توافق هاي عادي سازي  با اسرائيل
یك سال قبل امارات با پيشــتازي در امضاي توافق هاي عادي سازي  
با رژیم اســرائيل به موقعيت ویژه اي دست یافته بود. روابط سياسي، 
اقتصادي و حتي نظامي این كشــور با رژیم صهيونيســتي زیر سایه 
حمایت قاطع دولت ترامپ باســرعت پيش مي رفت. اما با شكســت 
ترامــپ و روي كار آمــدن دمكرات هــا به نظر مي رســد توافق هاي 
عادي سازي  ارزش خود را از دست داده و از دســتور كار دیپلماسي 
واشنگتن خارج شده اند. معضل اساســي این توافق ها، نقش آفریني 
ویژه رهبران سياسي در طراحي آن به جاي دولت ها بود. به این ترتيب 
با كناررفتن ترامپ و نتانياهو از قدرت، همه  چيــز تا اطاع ثانوي به 
حاشيه رفته است. بدون شك بي اثرشدن یكي از مهم ترین كارت هایي 
كه امارات براي دستيابي به آن، هزینه هاي باالیي پرداخت كرده بود 
در تغيير سياســت ها و بازنگري در راهبردهاي منطقه  اي این كشور 

نقش اساسي داشته است.

در آستانه آغاز عصر بدون نفت
نشانه هاي جهان پسانفت به تدریج براي رهبران عربي خليج فارس نمایان 
مي شود. خروج تدریجي آمریكا از منطقه و كاهش چشمگير حمایت هاي 
این كشور از متحدان خود در خليج فارس، ازجمله این نشانه ها به حساب 
مي آیند. عربســتان تا كنون نشــان داده توانایي چنداني براي پذیرش 
سریع واقعيت ها و تطبيق خود با شــرایط جدید ندارد. براي مثال این 
كشور تا كنون به آهستگي نسبت به تاش هاي متعدد تركيه براي اصاح 
روابط و گذر از بحران هایي نظير خاشقچي پاسخ داده است. در مقابل اما 
امارات رفتار به كلي متفاوتي از خود نشان مي دهد. این كشور به رغم تمام 
خسارت هایي كه در جنگ سياسي، اقتصادي، نيابتي و مخصوصا رسانه اي 
با قطر و تركيه متحمل شده به سرعت در مسير اصاح روابط با آنان، در 
حال حركت است؛ امري كه نشان مي دهد منافع و عملگرایي سرلوحه 
سياست خارجي ابوظبي است. امارات به خوبي درك مي كند كه دوران 
سياست هاي توسعه طلبانه اش در منطقه به سر رسيده و اكنون چاره اي 
جز تغيير مسير پيشين ندارد. شكل گيري چنين دركي از سوي امارات و 
متعاقبا عقب نشيني هاي این كشور در پرونده هاي مختلف، بخشي مهم 

از چهره خاورميانه جدید خواهد بود.
Middle East Eye :منبع

داعش بالي جان طالبان
رویارویي داعش و طالبان، اتفاق تازه افغانستان است

زيرپوست آشــفتگي هاي اين روزهاي 
افغانستان، يك رويارويي خونين در حال 
شكل گيري است؛ رويارويي ميان دو گروه 

كه هر دو دست شان به خون مردم افغانستان  آلوده است: داعش و طالبان.
گزارش ها از افغانستان حاكي از آن است كه ناامني فعال تا حد زيادي از شهرها 
و روستاهاي افغانستان رخت بربسته، چه آنها كه خود عامل ناامني بوده اند 
اكنون در راس قدرت هستند. با اين حال، به دور از چشم رسانه ها، كشمكش 
ميان داعش و طالبان وارد فاز درگيري هاي خونين شده است. اعماق نيوز، 
بازوي تبليغاتي داعش، ديروز در گروه تلگرامي خود اعالم كرد كه طي 6حمله 
دست كم 35نيروي طالبان را كشته اســت. اشاره اعماق نيوز به انفجارهاي 
شنبه و يكشــنبه در جالل آباد، مركز واليت ننگرهار در شرق افغانستان 
است. در اين انفجارها، خودروهاي حامل نيروهاي طالبان هدف قرار گرفتند.
»داعش خراســان« نام شاخه اي از گروه تروريســتي داعش است كه طي 
سال هاي اخير در خاك افغانستان فعال شده است. هسته هاي اين گروه در 
مناطقي از شرق و شمال شرق افغانستان مستقر هستند اما مقر اصلي آنها 
ننگرهار است. داعش خراسان، منطقه وسيعي از ايران گرفته تا افغانستان، 
پاكستان، كشمير و هند را منطقه تحت لواي خالفت خودخوانده اش مي داند. 
پيش از اين، حمالت داعش بيشتر متوجه اقليت شيعيان هزاره افغانستان 
بوده اما با سقوط كابل به دست طالبان، به نظر مي رسد آرايش نظامي داعش 

هم تغيير كرده باشد.
اكنون طالبان، هدف اصلي حمالت داعش اســت؛ چرا كه سران اين گروه 
معتقدند خروج نيروهاي آمريكايي و غربي از افغانســتان، نه حاصل جهاد 

طالبان، بلكه نتيجه تباني رهبران طالب با آمريكايي ها بوده است.
نخســتين رويارويي عيان دو طرف اندكي پس از سقوط كابل و در بحبوحه 
آشفتگي ايجاد شده در فرودگاه كابل اتفاق افتاد. در يك حمله انتحاري به 
مردمي كه پشــت ديوارهاي فرودگاه بست نشسته و چشم انتظار باز شدن 
مسير خروج از كابل بودند، دست كم 169افغان و 13نيروي آمريكايي كشته 
شدند. اين حمله درســت در روزهايي اتفاق افتاد كه چشم همه جهان به 
فرودگاه كابل و بحراني بود كه غرب در جريان خروج نيروها و اتباع خود در 
آن گرفتار شده بود؛ فرصتي مناسب براي عرض اندام يك گروه تروريستي. 
طالبان با دستگيري افرادي كه گفته مي شود در ارتباط با داعش بوده اند، به 
حمله كابل واكنش نشان داد. رسانه هاي افغانستان به نقل از مال ندا محمد، 
والي ننگرهار كه به تازگي از سوي طالبان به اين سمت گماشته شده، اعالم 
كردند كه دســت كم 80نفر در جريان عمليات نيروهاي طالبان عليه گروه 

داعش در جالل آباد و مناطق اطراف آن دستگير شده اند.

حمله به فرودگاه كابل شايد نخستين رويارويي عيان داعش و طالبان به شمار  
آيد اما طالبان از چند روز قبل، ضربه زدن به داعش را در خفا آغاز كرده بود. 
در جريان حمله طالبان به زندان هاي افغانستان، گفته مي شد كه نيروهاي 
داعش هم از زندان گريخته اند. بيشــتر زندانيان داعش در 2زندان امنيتي 
پل چرخي در نزديكي كابل و بگرام در شرق افغانستان نگهداري مي شدند. 
منابع غيررسمي گفته اند كه در جريان آزادسازي زندانيان، نيروهاي طالبان 
دســت كم 150نفر از نيروهاي داعش را كه در بند دولت افغانستان بوده اند، 
كشته اند. با اين حال، در بسياري از ديگر مناطق، نيروهاي داعش موفق به 

فرار از زندان و پيوستن به هسته هاي خود شده اند.
3هفته پس از سقوط كابل، جنازه »شيخ ابوعبيداهلل متوكل« در كابل پيدا 
شد. او يكي از مؤثرترين چهره هاي سلفي افغانستان بود كه گفته مي شود 
بيشتر طالبي كه نزد او درس خوانده اند، اكنون جذب داعش خراسان شده اند. 
متوكل كه 2سال قبل به دام نيروهاي امنيت ملي افغانستان افتاده بود، در 
جريان حمله طالبان به زندان ها موفق به فرار شد. نيروهاي اطالعاتي طالبان 
اما 18روز بعد موفق شدند او را شــكار كنند. 3روز بعد، نيروهاي طالبان در 
شهر زرنج واليت نيمروز در نزديكي مرز با ايران، »فاروق بنگلزئي« سركرده 
داعش خراسان در ايالت بلوچستان پاكســتان را كشتند. طالبان عالوه بر 
هدف قرار دادن فرماندهان و چهره هاي سرشناس داعش در افغانستان، طي 
كمتر از 40روزي كه در قدرت بوده، مساجد سلفي ها را يكي پس از ديگري 

تعطيل كرده است.
بدنه اصلي داعش خراســان را نيروهاي جدا شده از طالبان و گروه تحريك 
طالبان پاكســتان تشكيل مي دهند. آنها در ســال 2015پرچم سياه رنگ 
داعش را در افغانستان علم كرده و اعالم موجوديت كردند. طي اين سال ها، 
گزارش هاي متعدد از همكاري ميان طالبان و آمريــكا در حمله به مواضع 
داعش در افغانستان منتشر شده است. طالبان كه نمي توانست حضور يك 
نيروي سوم را در افغانســتان تحمل كند، ناخواسته در جبهه ضد داعش در 
كنار نيروهاي آمريكايي قرار گرفت. همزمان، شــهاب المهاجر، فرمانده 
جديد داعش خراســان اعالم كرد كه بعد از اين، حمالت داعش عليه دولت 
مركزي در كابل، طالبان و آمريكا خواهد بود. طبق گزارش سازمان ملل، طي 
يك سال گذشته داعش دست كم 115حمله تروريستي در خاك افغانستان 

انجام داده است.
طبق تخميــن نهادهاي اطالعاتي غربــي، داعش خراســان بين 1500تا 
2200نيروي فعال در شرق افغانستان دارد. بخشي از اين نيروها جزو نيروهاي 
جداشده از طالبان طي يك سال اخير هستند؛ يعني زماني كه رهبران طالبان 
با آمريكايي ها وارد مذاكرات صلح شدند. آنها نيز همچون طالبان با مختصات 
جنگ در افغانستان آشنا هســتند؛ واقعيتي كه از جدي تر شدن رويارويي 

طالبان و داعش در آينده حكايت دارد.

پس از آنكه 6اسير فلسطيني موفق 
شــدند با حفر تونل با استفاده از 
قاشق از سلول خود در زندان فوق 
امنيتي جلبوع در ســرزمين هاي 
اشغالي فرار كنند، قاشق  به يكي از 
نمادهاي مقاومت فلسطيني ها در 
مقابل اسرائيل تبديل شده است. 
اين 6نفر درنهايت بار ديگر دستگير 
شــدند اما اقدام آنها ماندگار شده 

است.
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شماري از رهبران جهان در سامان رضايي صبح امروز به وقت محلي 
حالي براي شــركت در مجمع عمومي ســازمان ملل در 
نيويورك گرد هم مي آيند كه توزيع نامناســب و نامتعادل 
جهاني واكسن )براي نمونه اختصاص فقط 2درصد از كل 
واكسن هاي جهان به قاره آفريقا( تبعات خود را نشان مي دهد 
و بومرنگ واكسن فروشي آنها به آسمان نيويورك رسيده 
است.  حاال آمريكا با رهبراني مواجه است كه واكسن هايي كه 
تزريق كرده اند مورد تأييد مقامات بهداشتي خودشان است 
و آمريكا اعتقادي به آنها ندارد. اين تنها يكي از داليلي است 
كه به نظر مي رسد براي تشكيل منحصر به فردترين مجمع 
عمومي سازمان ملل همه  چيز مهيا شــده است. از سويي 

رئيس جمهور اياالت متحده از جاي خود در افغانستان بلند 
شده و چيزي كه از خود بر جاي گذاشته صداي تمام ناظران 
بين المللي را درآورده است. جو بايدن با تصميم جنجالي  براي 
خروج از افغانستان و محقق نشدن پيش بيني اش براي روي 
كار نيامدن طالبان زير تيغ تيز انتقاد هاي داخلي و خارجي 
است. مشكل ديگر بايدن پروتكل هاي بهداشتي اين كشور 
است كه واكسن هاي مورد تأييد برخي كشور ها را قبول ندارد. 
بنابراين آمريكايي ها فرض را بر اين گذاشته اند كه رهبران 
جهان همگي واكســن مورد تأييد آنها را زده اند. براساس 
قوانين هم كسي حق ندارد براي نمونه از نخست وزير كانادا 
پيش از ورود بــه مجمع يا خــاك آمريكا بپرســد آقاي 
جاســتين ترودو كارت واكســن ات كو؟ خالصــه اينكه 

رئيس جمهور اياالت متحده براي نخستين سخنراني اش در 
مجمع عمومي سازمان ملل به اندازه كافي تحت فشار هست 
كه براي اقامت خود در نيويورك فقط و فقط 24ساعت را 
درنظر بگيرد. اين بزن  دررويي بايدن سويه هاي ديگري هم 
دارد. محيط مجمع عمومي مي تواند به قدري آلوده به ويروس 
باشد كه تيم هاي امنيتي بايدن اجازه اقامت بيش از اين را به 
او ندهند. فقط كافي اســت به اين نكتــه توجه كنيم كه 
نخســتين ســخنران اين مجمع كــه ژائير بولســونارو 
رئيس جمهور برزيل است اصال واكسن نزده است. آن هم به 
يك دليل نه چندان محكمه پسند، ايشان اعتقادي به واكسن 
ندارد. قرار اســت برخي از غايبان ايــن مجمع به صورت 

تصويري درباره آخرين تحوالت جهاني سخن بگويند.

 »ترودو« كارت واكسن ات كو؟

حتما دوراني، روزهايي يــا لحظه هايي بوده كه دلتان  بخواهد فراموشش كنيد، وقايع، خاطرات و اتفاقاتي كه فاطمه عباسي
يادآوري شان درد داشته و فراموش كردنشان برايتان آرزو بوده. اما مغز سالم خاطرات 
را انبار مي كند و چيزي را جا نمي اندازد به شــرط آنكه دچار ســندروم دمانس كه 
شايع ترين نوع آن آلزايمر است، نشده باشــد. در همين حالي كه خيلي از ما دلمان 
مي خواهد گاهي دچار فراموشي شــويم، بيش از 55ميليون انسان در جهان با زوال 
عقل زندگي مي كنند و چيزي را به خاطر نمي آورند. ساالنه هم نزديك به 10ميليون 
مورد جديد گزارش مي شود كه 60درصد آنها در كشورهاي با درآمد كم تا متوسط 
زندگي مي كنند. شايد طبق تجربه و شنيده ها فكر كنيد آدم در پيري دچار آلزايمر 
مي شود و تا حدي هم درست است و اين بيماري بيشتر افراد مسن را درگير مي كند 
اما هميشه هم اين طور نيست و آلزايمر گاهي سن و ســال نمي شناسد. آن طور كه 
آمارهــا مي گويند، در ايران حــدود 8/5 تا 10درصد جمعيت ســالمندان )بيش از 
750هزار تا 800هزار نفر( مبتال به دمانس هستند، به ويژه از نوع آلزايمر. دمانس يك 
سندروم است كه در آن افت عملكرد شــناختي وراي آن چيزي است كه از عواقب 
معمول سالمندي بيولوژيك انتظار مي رود. بد نيست بدانيد كه ماهيت اين اختالل، 
پيش رونده و مزمن اســت و بر عملكرد حافظه، تفكر، جهت گيري، درك، محاسبه، 
ظرفيت يادگيري، زبــان و قضاوت تأثير مي گذارد و آدمي كــه به اين اختالل مبتال 
مي شود، ديگر آن كسي نيست كه تا ديروز مي شناختيد. اختالل در عملكرد شناختي 
معموالً با تغيير خلق و خو، كنترل عاطفي، رفتار يا انگيزه همراه اســت و گاهي اين 
عالئم پيش از ساير عالئم بروز مي كند و زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد و اين 
تأثيرات نه تنها بــراي افراد مبتال آزار دهنده اســت، بلكه بــراي مراقبت كنندگان، 
خانواده ها و جامعه به طور كلي بار فراواني ايجاد مي كند. با اينكه هنوز درمان قطعي 
براي اين بيماري پيدا نشده اما افراد زيادي هر سال در روزي مثل امروز )21سپتامبر( 
كه با عنــوان روز جهاني آلزايمر نامگذاري شــده، براي افزايــش آگاهي، آموزش و 
جلوگيري از ابتال به زوال عقل تالش مي كنند. فراموشي تلخي ها بسيار خوشايند است 

اما آلزايمر خوشي ها را هم نشانه مي گيرد... .

فراموش نشه...

30

 بيســت ويكم ســپتامبر هر ســال 
)چنين روزي(يعني دقيقا همزمان 
با آخرين روز تابســتان روزي است 
كه دنيا آن را به صلح اختصاص داده 
است. يعني يك روز از 365روز سال. 
اين تعبير پر بيراه هم نيســت چون 
سالي كه در آن يك روز بدون جنگ 
و خونريزي باشــد در تقويم جنگ 
سال خوبي اســت. تنها كاركرد اين 
روز اين است كه گاهي اتفاق افتاده 
2 طرف جنگ به بهانــه آن يك روز 
سالح خود را زمين گذاشته اند و براي 
خونريزي بيشتر در فرداي آن روي 
نقشه  ســر خم كرده اند. روز جهاني 
صلح نخستين بار در 1982ميالدي 
اعالم شد. نشــانه آن كبوتري سفيد 
است و آنهايي كه به صلح باور دارند 
به احترام آن طرحي از اين پرنده زيبا 
را روي لباس خــود دوخته يا نصب 
مي كنند. در كشــور هاي گوناگون 
جهان رسم و رســوم هاي متفاوتي 
براي گراميداشــت آن وجود دارد. 
برخي كبوتــر آزاد مي كنند برخي 
به بازماندگان جنگ نشــان و مدال 
اعطا مي كنند و در برخي كشــور ها 
به احترام صلح يك دقيقه ســكوت 
مي كنند. اما تاريخ نشان داده صلح با 
سكوت تامين نمي شود. تمام آنهايي 
كه به صلح واقعي باور داشــته اند از 
مهاتما گاندي گرفته تا نلسون ماندال 
فرياد ضد جنگ شان گوش فلك را كر 
كرده و در عمل نشان داده اند انسان 
قوي به جز در دفاع از خشونت عليه 
خــود و ناموس و وطنــش  نيازي به 
خشــونت ندارد. بنابراين به پيروي 
از بزرگان قلمرو صلــح به احترام آن 
هيچ گاه ســكوت نكنيم. آواز كبوتر 

صلح باشيم.

يك روز صلح 
364روز جنگ

تو يكي نه اي هزاري
آزاده بهشتي اگر از من بخواهيــد دويدن را   
تعريف كنم، مي گويم: »هنر به 
چالش كشيدن خود.« دويدن شكستن سدهايي است كه در 
ذهنمان ســاخته ايم. وقتي ترس پيش رو شكسته مي شود، 
هيجان بي مانندي در روح و روانت جاري مي شود كه مدام از 
خودت مي پرســي چرا زودتر اين سد را نشكستم. وقتي از دو 
حرف مي زنيم _ چه آن بخش هاي محدودي كه خودم در اين 
دو سال زيسته ام و چه آنچه در بين دونده ها ديده ام و مي بينم 
_ برداشتن موانع و حركت به سمت جلوست؛ يعني خودت را 
به چالش مي كشــي بي آنكــه بداني بعــد از آن، چه چيزي 
منتظرت است. اين به چالش كشــيدن براي هركس شكل و 
شــمايلي دارد. از اكبر نقدي كه 100روز متوالي 100ماراتن 
دويد تا دونده هاي تريلي كه 48ســاعته از تهران تا شــمال 
دويده اند به دنبال شكستن سدها بوده اند؛ سدهايي كه براي 
آنها شكســت و براي ما هنوز هم عجيب و باورنكردني به نظر 
مي رســد. وقتي مي گويم عجيب و باورنكردني ذهنمان كج 
مي شود سمت افكاري كه مدام برايمان تكرار مي كند: »مگه 
مي شه؟ چطور ممكنه؟ و...« به دنبال آن بازار شايعه و سخيف 
شــمردن آن حركت داغ و داغ تر مي شود، اما واقعيت موجود 
همان چيزي است كه نمي خواهيم باور كنيم؛ »شكستن سدي 
كه ذهن ما نمي خواهد باور كند.« نگار ســماك نژاد، يكي از 
آدم هايي است كه يك سد عظيم را شكست و هنوز هم خيلي ها 
با كج فهمي نمي خواهند آن را باور كننــد، اما واقعيت همان 
چيزي است كه در عكس ها ديديم و در خبرها شنيديم؛ »يك 

زن ايراني براي نخستين بار در 2روز متوالي، دماوند را از 
4جبهه فتح كرد.« زني كه به نمايندگي از تمام زنان ايراني 
در مسير پيدا شدن قدم برداشت. به نظر من، نگار نماينده 
هر زن ايراني است كه مي خواهد يك اتفاق تازه را در زندگي 
خودش رقم بزند و نشــدن هايي كه در ذهنش ساخته او را 
متوقف نكرده اســت. اگر كنــار كوه، صفت هايــي مانند 
استقامت، مقاومت، بردباري و صبر بگذاريم و غرور را هم به 
آن اضافه كنيم، درك صعود اين چنيني فارغ از حاشيه هاي 
واقعي و ســاختگي آن برايمان ارزشــمند مي شــود. نگار 
 ســماك نژاد قبل تر از اين چالش، توانســته بود مســابقه

 UTMB: Ultra-Trail du Mont-Blancرا 48ساعته 
تمام كند؛ همان معتبرترين مسابقه دوي استقامت در دنيا كه 
دوندگان در آن بيش از 170 كيلومتر مسافت و 10 هزار متر 

ارتفاع را به صورت متوالي طي مي كنند.
او بامداد يكي از روزهاي شهريور از پاي كوه دماوند، صعود خود 
را به بلند ترين قله ايران آغاز كرد. جبهه هاي جنوبي، شمالي، 
غربي و شمال شرقي جزو مســيرهاي صعود او بود. صعودش 
شامل كوهنوردي انفرادي سرعتي براي رسيدن به قله بود تا 

بتواند در كمترين زمان از 4جهت به دماوند صعود كند و از اين 
چالش سربلند بيرون بيايد.

بعد از 4بار صعود پيوســته از 4جبهه به دماوند گفت: »هنوز 
گيج و منگم. مي خوابم و بيدار مي شوم و چهره آدم هايي كه 
اين دو روز كنارم بودند مي آيد جلوي چشمم. مي خوابم و بيدار 
مي شوم و شب و يخ و يخچال را مي بينم كه چندبار پايم رويش 
لغزيد و نزديك بود سقوط كنم. مي خوابم و بيدار مي شوم و فكر 
مي كنم روي قله بيدار شده ام و دير شده و بايد جبهه بعدي را 
بروم پايين. مي خوابم و با خواب سرماي منفي 15درجه و باد 
شديد كه توي صورتم مي خورد خيس عرق از خواب مي پرم، 
از ابهت اين كوه كالهم را برمي دارم و تعظيم مي كنم به جالل 
رابوكي و همه كساني كه صعود 4جبهه دماوند را با زمان هاي 

بهتر از من و با امكانات كمتر از من تجربه كردند.«
بعدتر در مورد اين تجربه نوشــت: »ســؤالي كه بعد از صعود 
به 4جبهه زياد از من پرســيدند اين بود كه آنجايي كه خيلي 
سخت بود كه خيلي سرد بود و يخ و شب و يخچال بود به چه 
چيزي فكر مي كردي كه بتواني ادامه بدهي؟ من، نگار نبودم 
من همه شــمايي بودم كه با صدها پيام و انرژي در اين مسير 
همراه و همقدم من شديد. من دوتا پا بودم پر از انرژي از شما و 
با فاصله سخت ترين سخت ترين سخت ترين كاري بود كه در 

زندگي انجام دادم.«
و من فكر مي كنم نگار مصداق همان بيت موالناست 

»تو يكي نه اي هزاري تو چراغ خود برافروز«

وقتي از دو حرف مي زنيم

خِط باريك زيستن، فرسوده ها می روند و زندگی می ماند... عکس :همشهری / منا عادل اول آخر

صبح تابستان گم 
مي شود...

 
 

همه  چيــز دارد كم كم به پاييز 
مبتال مي شــود؛ از رنگ و روي 
درختان گرفته تــا تاريکي و 
روشني آسمان. حاال كه زودتر 
شب مي شود ديرتر صبح، حاال 
كه همه  چيز در ابتالي ســرما 
فرومي رود، ديگــر خبري از تا 
لنگ ظهر خوابيدن نيست. ديگر 
نمي شود صبحانه و ناهار را ِگرد 

كرد، يك وعده خورد و تمام.
حاال ديگر كم كم دارد عطر دفتر 
نو مي پيچد در خاطره و صداي 
كشيدن مداد روي دفتر. با اينکه 
مدرسه ها هم در فضاي مجازي 
شکل و قواره تازه گرفته اند، اما 
هنوز معتقدم كه صبح تابستان 
با صبح يك روز پاييزي زمين 
تا آســمان تفاوت دارد. صبح 
پاييز هرچه باشد زود نمي آيد 
كه بخواهد زود برود، اصال آمده 
اســت كه بماند و خودي نشان 

بدهد.
صبح پاييــز در راه  اســت با 
نگراني هايي كه شايد خالصه 
مي شــود در يك جمله: »پاشو 

مدرسه ات دير نشه.«
تا فرصت هست هر چند كم صبح 
تابســتان را نفس بکشيم قبل 
از اينکه آفتاب ظهر تابســتان 
بيفتد وسط خانه. بياييم بند بند 
صبح تابستان را خاطره كنيم، 
بگذاريم كنج خاطراتمان وگرنه 
تا صبح تابستان سال بعد شايد 

ما ديگر آدم امروز نباشيم... .

ناشتايي

عدد خبر

جهان روز

جشن بي معنايي
دگرگون كردن دنيا محال است، ميالن كوندرا  ديرزماني است كه دريافته ايم 
دنيــا دارد چهــار نعل به 
پيش مي تــازد و مهار اين 
اسب سركش محال است. 
پس براي محافظت از خود 
تنها يك راه وجود دارد و آن 

هم جدي نگرفتن دنياست.
مي ميريم و چند سال ديگر 
هم با كساني مي مانيم كه ما 
را شناخته اند، ولي خيلي زود 
تغيير ديگري صورت مي گيرد: 

بدل مي شــوند، ديگر كسي، مردگان به مــردگان قديمي 
افرادي را كه در عدم  ناپديد مي شــوند به ياد نمي آورد. فقط 
چند نفري، كسان بسيار نادري، نام خود را در خاطره ها باقي 
مي گذارند ولي محروم از هرگونه گواه واقعي، از هرگونه خاطره 

درست، به عروسك هاي خيمه شب بازي بدل مي شوند.

بوك مارك

آخر مصور

ديالوگ

هزارپا
 

رفتن شو داشــتي، نرفتي. تو اولين ابوالحسن داوودي رضا تو 8ســال موقعيــت جبهه 
مفقوداالثر جبهه اي. روز اول جنگ غيب شدي رفتي يه گوشه اي. 
جانباز بايد جبهه ديده باشه، بايد جبهه رفته باشه، بابا تو آخرين 

ارتباطت با جبهه همون كيف بسيجيه بود كه زديم... .

حافظ

كمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان

درصد
 دبیر انجمن صنایع 

فرآورده های گوشتی ایران از 
كاهش ۳۰ درصدی مصرف 
سوسیس و كالباس با شیوع 

كرونا در كشور خبر داد.

130
هزار تومان

قیمت فرآورده های تولید شده 
از مرغ در محل كارخانه ۳۶ تا 
۹۰ هزار تومان است كه برای 
مصرف كننده با احتساب 

۲۵ درصد سود توزیع كننده 
و مالیات بر ارزش افزوده این 
عدد به ۴۵ تا ۱۳۰ هزارتومان 

می رسد.

270
هزار تومان

همچنین فرآورده های 
گوشتی تولید شده از گوشت 
گوساله نیز بسته به خلوص 
و كیفیت در كارخانه ۵۰ تا 

۲۰۰ هزار تومان است كه برای 
مصرف كننده معادل ۶۵ تا ۲۷۰ 

هزار تومان تمام می شود.

180
هزار تومان

قیمت مرغ و گوشتی كه در 
تولید این محصوالت استفاده 

می شود از قیمت مرغ و 
گوشت استحصال نشده، 

بیشتر است، زیرا تولیدكننده 
مجبور است از مرغ با قیمت 
۷۰ هزارتومان و ران گوساله با 
قیمت هر كیلو ۱۸۰ هزارتومان 

استفاده كند.

سمانه گلك

بزرگترين ترس كودكي بت من آمريکايي ها، خفاش ها بود و حاال اين پرنده براي آنها ويروسي مرگبار هم به ارمغان آورده است.



 نذرتان قبول
 نفس تان پایدار

وقتی خبر آمد که اکسیژن برای بیماران 
کرونایی کم است، اصناف مشهد همدل 
شدند و پویش »نذر نفس« را راه انداختند
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محمد بلبلی
خبرنگار

طی چند ماه اخیــر و با اوج گیــری  پی درپی ویــروس کرونا، 
گزارش هایی مبنی بر کمبود کپسول و افت خلوص اکسیژن از 
بیمارستان های خراسان رضوی به گوش رسید. بیماران بستری 
در خانه  نیز برای تهیه اکسیژن و کپسول با مشکل مواجه بودند 
تا این که اتاق اصناف مشــهد »پویش نذر نفــس« را طراحی و 

پیشنهاد کرد.
رئیس اتاق اصناف مشــهد در این باره به همشــهری می گوید: 
پویش نذر نفس، مرداد امسال با همکاری دستگاه های دولتی و 
کمک های مردمی، برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های 
خراسان رضوی و تهیه کپســول بیماران بستری  در منزل، کار 

خود را آغاز کرد.
محمود بنانژاد در کنار اقدامات نقدی خیرین برای تهیه اکسیژن 
به مســائل معنوی در جریان پویش نذر نفس اشــاره می کند و 
می افزاید: به طور مثال صنف صافکارهای استان که در کارگاه های 

خود از کپسول اکســیژن اســتفاده می کنند در اوج زمانی که 
بیمارستان ها با کمبود شدید کپسول اکسیژن مواجه شده بودند، 
کپســول های خود را به صورت امانی در اختیار بیمارســتان ها 

قرار دادند.
وی درباره شــکل گیری پویش نذر نفس اظهار می کند: معضل 
اصلی در زمان بروز مشــکالت و کمبودهای مربوط به اکسیژن 
به دلیل کنار هم قرار نداشــتن دســتگاه ها و مسئوالن استانی 
بود. کار مهمی که در پویش نذر نفس انجام شــد، کنار هم قرار 
دادن عوامل مختلف برای انجام یک کار درست و خوب بود که 
به نتیجه مطلوبی هم رسید. با همکاری و همدلی دستگاه های 
مختلف و همچنین یاری مردم در حال حاضر اکسیژن مورد نیاز 

بیمارستان ها تامین شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
بنانژاد با اشاره به اینکه پویش نذر نفس را اتاق اصناف مشهد آغاز 
کرد، می گوید: این پویش با مشارکت تشکل های مردمی ادامه 
پیدا کرد و به نتیجه رسید. 10 روز بعد از آغاز این پویش صنف 
لوازم یدکی مشهد به این ماجرا ورود پیدا کرد و با تالش فراوان، 
گروه های یاری رسان در این زمینه را مدیریت کرد که نتایج خوبی 

نیز حاصل شد.
وی اضافه می کند: بعد از این، گروه های پزشکی و پرستاران نیز به 
پویش نذر نفس پیوستند که مشاوره ها و کمک های بسیاری را از 
طریق فضای مجازی و همچنین به شکل حضوری انجام دادند. 
گروه 3هزار نفری معلمان نیز با تهیه 300 کپسول، تاثیر بسیار 

خوبی در رفع کمبود اکسیژن در استان داشتند.
این مسئول ادامه می دهد: یک کارخانه تولید اکسیژن نیز ظرف 
مدت 10 روز در مشــهد راه اندازی شــد و کار خود را آغاز کرد. 
همکاری و تالش استانداری در راه اندازی این کارخانه بسیار قابل 
تقدیر است، با توجه ویژه مسئوالن استانداری پروانه بهره برداری 
کارخانه تولید اکسیژن به سرعت صادر و امکانات الزم در اختیار 
کارخانه قرار گرفت که کمک بســیار بزرگــی در زمینه تامین 

اکسیژن استان به حساب می آید.
بنانژاد می افزاید: مواد اولیه تهیه اکسیژن در کارخانه های تولیدی، 
»اکسیژن مایع« است که از استان های دیگر مانند بوشهر تامین 
می شود. بیشتر مواقع در زمینه حمل و نقل و هزینه های مربوط 
به وارد کردن اکسیژن مایع به استان با مشکالت بسیاری روبه رو 

بودیم که با کمک های مردمی در حال حاضر مشــکلی در این 
زمینه وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار می کند: طبق آمار دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، در حال حاضر مشکلی برای تامین اکسیژن در 
بیمارستان های اســتان وجود ندارد. دیگر از صف های طوالنی 
برای تهیه کپسول خبری نیســت. البته در یک ماه اخیر هم تا 
حدودی کرونا  کنترل شــده و مراجعه به بیمارســتان ها کمتر 

شده است.
وی ادامه می دهد: به نوعی می توان گفــت که پویش نذر نفس 
ماموریت ابتدایی خود را با موفقیت به پایان رساند و در حال حاضر 
مشغول برگزاری جلساتی با مسئوالن استانی برای تهیه واکسن 
کرونا هستیم. تهیه واکســن بجز تامین منابع مالی، مشکالت 
دیگری در زمینه خرید و وادرات دارد که به دلیل وجود تحریم ها 

کار را دشوار کرده است.

پويش تهیه واکسن
بنانژاد می گوید: اصناف مشــهد به گروه هایی که امکان خرید 

واکسن را دارند اطالع رسانی کرده است تا منابع مالی تهیه واکسن 
را تامین کند. در همین زمینه داروســازی ثامن )زیرمجموعه 
آســتان قدس رضوی( با امکاناتــی که در زمینــه واردات دارو 
دارد برای واردات واکســن نیز اعالم آمادگی کرده اســت. در 
حال حاضر، تنها مســاله تامین مالی واردات مطرح است که با 
همکاری گروه هــای مردمی و اصناف بــه زودی تامین خواهد 
شد تا خراســان رضوی هرچه زودتر به نقطه امن در برابر شیوع 

کرونا برسد. 
رئیس اتاق اصناف مشهد در پایان اظهار می کند: چند ماه قبل 
مسئوالن استانی و اصناف برای تامین مالی تهیه واکسن کرونا 
اعالم آمادگی کردند که مورد موافقت قرار نگرفت، اما در جلسه  
15 شهریور با حضور مسئوالن استانی این پیشنهاد مطرح شد که 
هر گروه شغلی و تشکلی بتواند با منابع مالی خود واکسن را تهیه 
و بدون در نظر گرفتن محدودیت ســنی به  افراد مجموعه خود 
تزریق کند. اگر این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، عالوه بر این که 
واکسن هایی که دولت وارد می کند را می توان برای افراد بیشتری 
استفاده کرد، سرعت واکسیناسیون نیز بسیار بیشتر خواهد شد.
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»سیریک« می گذرد

دود کرونا در چشم 
گردشگری سرعین
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 تکمیل زیرساخت های بندری سیریک در استان هرمزگان
 که از سال13۹8آغاز شده، با پیشرفت ۹۰درصدی به پایان نزدیک می شود

ســواحل مکــران اگرچــه در 
دوره های تاریخی ایــران، برای 
رونق کسب وکار و تجارت دارای 
اهمیت ویژه ای بود و رد پــای اقتصادی آن را 
حتی می توان تا دوره اشــکانیان نیز مشاهده 
کرد، اما در دوران معاصر کم تر به ظرفیت های 
این حوزه توجه شــده اســت؛ ســواحلی که 
دسترسی آسان و کم هزینه تر به هندوستان را 
فراهم می کند. در ســال های اخیر اما یک بار 
دیگر توجــه دولتمردان به ایــن منطقه، هم 
به منظور گسترش ســاختارهای تجاری و هم 
باهدف کمک به توســعه اقتصادی کشــور و 
محرومیت زدایی از این منطقه، جلب شــد و 
توســعه ســواحل مکران که میان 2 استان 
سیستان وبلوچستان و هرمزگان کشیده شده، 
در دســتورکار قرار گرفت.  بــه همین منظور 
ســال13۹8 ســاخت اســکله هایی در بندر 
سیریک مصوب و عملیات اجرایی آن آغاز شد؛ 
طرحــی که بنا بــه اعالم ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی اســتان هرمــزگان، در حدود 

۹۰درصد پیشرفت داشته است.

طرحی در خدمت توسعه بنادر سیریک
مدیر اداره بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر 
دراستان هرمزگان درباره اجرای این طرح که 
با اعتبار ۷۵۰میلیارد ریال درحال انجام است، 
می گوید: بیش از ۹۰درصد از عملیات ساخت 
اسکله های شمعی و عرشه بندر چندمنظوره 
ســیریک انجام شــده و تکمیل آن همچنان 

ادامه دارد.
»حمیدرضا محمدحســینی« ادامه می دهد: 
توسعه سواحل مکران تضمین کننده اشتغال 
پایدار دراین منطقه است. این بندر با توجه به 

موقعیت جغرافیایی ویژه اش، با هدف افزایش 
بار اقتصادی در صادرات کاالی تجاری و توسعه 
اشتغال پایدار در منطقه تعریف شده است. وی 
تأکید می کند: ایجاد زیرساخت های بندری با 
هدف تسهیل در تخلیه و بارگیری شناورهای 
تجاری سنتی و فلزی در بندر سیریک و کمک 
به رونق اقتصاد ســاحلی و همچنین معیشت 

ساحل نشینان دراین منطقه انجام شده است.

مشخصات بندر چندمنظوره سیریک
محمدحســینی درباره مشــخصات این بندر 
نیز اظهار می کند: بندر چندمنظوره سیریک 
بــا 34هکتار وســعت حوضچــه و ۵1هکتار 
پس کرانه، پس از مجتمع بندری شهید رجایی، 
دومین بندر بزرگ به لحاظ وســعت حوضچه 
در محدوده سواحل استان هرمزگان به شمار 
مــی رود. وی می افزاید: طول بــازوی اصلی 
موج شکن این بندرهزارو 4۰۰متر، طول بازوی 
فرعی 8۷۹متر و قطر چرخش حوضچه 8۰متر 
اســت. درحال حاضر یک فروند اسکله شناور 
1۵۰تنی، یک فروند رمپ شــناور 3۰متری و 
تعداد 66بوالرد یا همان راهبند ستونی دراین 
بندر ساخته شده است. محمدحسینی ادامه 
می دهد: بخشی از طرح های توسعه این منطقه 
شامل ساخت سکوی پهلوگیری و یک فروند 
اســکله تجاری از نوع شــمع و عرشه به طول 
1۰4متر اســت که مســاحتی بیش از هزارو 

۷۵۰مترمربع را شامل می شود.

موقعیت راهبردی سیریک
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر درباره 
اهمیت ساخت و راه اندازی این بندر می گوید: 
شهرســتان ســیریک از نظر راه دسترسی به 
اقیانوس هنــد و آب  هــای آزاد، در موقعیتی 
راهبردی از ســواحل مکران قرار گرفته است 
که ایــن موضوع فرصت ویــژه ای برای جذب 

سرمایه گذار و توســعه و عمران شرق استان 
هرمزگان محسوب می شود. 

محمدحسینی می افزاید: این موضوع هم مهم 
اســت که حدود نیمی از ســواحل مکران در 
اســتان هرمزگان قرار دارد. بندر سیریک در 
خط الرأس مناطق دریایی جنوب ایران، یعنی 
در محــل تالقی دریای عمــان و خلیج فارس 
واقع شده است. بنابرین ایجاد زیرساخت های 
بندری در راستای تســهیل تخلیه و بارگیری 
شــناور های تجاری ســنتی و فلزی در بندر 
ســیریک و کمک به رونق اقتصاد ســاحلی و 
معیشت ساحل نشینان دراین منطقه صورت 

پذیرفته است.

تقویت زیرساخت ها
ساخت بندر سیریک در کنار ساخت راه آهن و 
منطقه آزاد چابهار، یکی از طرح های کلیدی 
دولت، به ویژه با شدت گرفتن دوباره تحریم های 
ظالمانه دشــمنان، به عنوان راه حلی تجاری 
و اقتصادی بــرای ایران بود. ایــن طرح جزو 

معدود طرح هایی در کشــور اســت که زمان 
ساخت و تکمیل آن تقریبا برابر با زمان اعالم 
شــده انجام شده است. داشــتن ظرفیت های 
مهم و راهبــردی بندری، تجاری، شــیالتی، 
دریانوردی، گردشــگری و زیرســاخت های 
اولیه برای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و 
تولیدی سبب شده شهرستان سیریک به کانون 
تحوالت توسعه ای در محور مکران قرار گیرد. از 
ظرفیت های موجود این منطقه بندری می توان 
به امکان صــادرات کاالهــای غیرنفتی برای 
کشورهای همسایه و همچنین تولید و تکثیر 
الرو میگو، پرورش آبزیان و صید ماهی اشاره 
کرد. هم اکنون طرح های بزرگی مانند ساخت 
نیروگاه هزارو4۰۰مگاواتی، تکمیل بندرگاه، 
ایجاد گلخانه آب کشت، آب شیرین کن و سد در 
سیریک به اجرا درآمده که برخی از آنها تا پایان 
سال جاری به بهره برداری می رسد. کارشناسان 
و مســئوالن مربوط معتقدند با بهره برداری از 
این طرح ها، این شهرســتان در مسیر توسعه  

قرار می گیرد.

مزیت های توسعه سیریک
یک کارشــناس اقتصــادی دربــاره ضرورت 
توسعه سیریک به نفع توسعه مناطق ساحلی 
مکران می گوید: جنوب شــرق ایران همواره 
از محرومیت، توســعه نیافتگی و مشــکالت 
گســترده اقتصادی و اجتماعــی رنج می برد. 
ســواحل مکران با وجود قابلیت های بســیار 
زیاد در زمینه های تجاری و اقتصادی و حتی 
گردشگری، از گردونه سازندگی کشور جامانده 
بود. همیــن موضوع ضرورت توســعه بیش از 

پیش این منطقه را آشکار می کند.
»مهدی میرزاده« ادامه می دهد: نباید این نکته را 
فراموش کنیم که  توسعه مناطقی به این وسعت، 
مستلزم جذب سرمایه گذاری های فراوانی است 
که در برخــی موارد دولت هــا در کوتاه مدت از 

تأمین آن ناتوان هستند. بنابراین هدف گذاری 
دولت صرفا باید در توســعه زیرساختی باشد. 
وی عنوان می کند: دولت درصدد است با فراهم 
آوردن امکانات و ظرفیت هــای داخلی و جذب 
سرمایه گذاری های خارجی که خارج از محدوده 
اثرگذاری تحریم های ظالمانه دشــمنان ایران 
باشد، به توسعه جنوب شرق کشور کمک کند. 
میرزاده می افزاید: توسعه سواحل مکران عالوه 
بر ضرورت های داخلی آن ازجمله ایجاد توازن در 
توسعه ملی، برخورداری شهروندان از فرصت ها، 
خدمات و تسهیالت برابر، استفاده از قابلیت های 
داخلی برای توسعه ملی، رفع تبعیض و احساس 
تبعیــض در مناطق قومی و مذهبــی، تنوع در 
فرصت های اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به 
تنگه هرمز، در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز 
فرصت هایی را برای ایران به وجود می آورد. یکی 
از نقاط استراتژیک که می تواند این فرصت ها را 
فراهم کند، سیریک است. وی توضیح می دهد: 
توســعه این منطقه ســبب خواهد شد امکان 
دخالت و بحران آفرینی رقبای منطقه ای به ویژه 
برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس در محدوده 
مکران کاهش یابد. هم اکنون برخی کشورهای 
منطقه در تالشــند از تفاوت هــای مذهبی و 
توســعه نیافتگی منطقه، به مثابــه عاملی برای 
توســعه نفوذ خود در منطقه و ایجاد ناامنی در 

شرق و جنوب شرقی کشور استفاده کنند.
 این کارشــناس اقتصــادی اضافه می کند: 
بدیهی است با توسعه مکران، ضریب امنیتی 
کشــور نیز دراین منطقه ارتقا پیدا خواهد 
کرد. اهمیت ســیریک عالوه بــر موقعیت 
جغرافیایی، به این دلیل نیز هســت که در 
گام نخســت امکان توســعه این منطقه با 
ســرمایه گذاری های کم تری فراهم خواهد 
بود، چراکه مســئوالن بر بســتر به نسبت 
آماده تــری فعالیت خواهند کــرد و جاذبه 

سرمایه گذاری درآن نیز بیشتر است.

»روزانه ۵۰۰تن گرد و غبار روی قم می نشیند« 
1۰سال پیش که مدیرکل وقت اداره منابع طبیعی 
اســتان نتیجه مطالعــات انجام شــده درباره 
ریزگردها را بــا این جمله کوتاه اعالم کرد، نه هیچ کســی این 
هشدار را جدی گرفت و نه مسئوالن و مردم باور می کردند. این 
روزها اما رانندگانی که چند ساعت خودروی خود را در محیط باز 
پارک می کنند، بیش از دیگران حجم ریزگردهایی که روی قم 
می نشیند را درک می کنند ایستگاه های سنجش آلودگی هوا 
چندین روز پیاپی، ناســالم بودن هوای قم را هشدار می دهند؛ 
بیابان تا چند کیلومتری قم پیش روی کرده و به نظر می رســد 
اراده جدی برای مهار لشکر شــن های روان وجود ندارد و این 
موضوع هنوز چندان که باید ازســوی مسئوالن مربوط جدی 

گرفته نشده است.

تهدیدی برای سالمتی قمی ها
ریزگردها مهمان ناخوانده ریه های مردم شــهر شده و هر روز 
بر تعداد بیماران ریوی که به مراکز درمانی و مطب پزشــکان 
مراجعه می کنند، افزوده می شود. دیگر با اطمینان می توانیم 
بگوییم هر نفســی که فرو می رود »مضر حیات« است. دکتر 
»ابوالفضل مظفــری«، فوق تخصص ریه با تأییــد این خبر به 
خبرنگارهمشهری می گوید که در سال های اخیر بیماری های 
ناشی از آالینده های زیســت محیطی ازجمله آسم، آلرژی و 
برونشیت افزایش قابل توجهی دارد و آلودگی هوا سالمتی مردم 
قم را تهدید می کند. در اســتان قم تا چند سال پیش آلودگی 
هوا به ندرت اتفاق می افتاد، اما در چند سال اخیر حتی در فصل 
زمستان هم آلودگی هوا برای مردم این استان آزاردهنده است. 

ن غبار دراین درحال حاضــر کانون های گرد و  ســتا ا

فعال شده و دیگر نمی توان انگشت اتهام آلودگی هوا را به سمت 
کانون های خارجی نشانه گرفت.

افزایش روزهای ناسالم
گزارشــی که مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان قم به 
خبرنگارهمشهری می دهد، حکایت از افزایش روزهای ناسالم 
و خطرناک دارد. »ســیدرضا موسوی مشکینی« دراین زمینه 
می گوید: براســاس اطالعات دریافت شــده از ایســتگاه های 
سنجش دائم آلودگی هوا، امسال تا 22شهریورماه فقط 2۰روز 
از 1۷۷روز، هوای قم »پاک« بوده است در صورتی که در مدت 
مشــابه سال گذشــته، این میزان 34روز بود.  وی می افزاید: 
دراین  مدت تعداد روزهای »قابل قبول« هم از 122روز به 112 
روز کاهش و روزهای »ناسالم برای گروه های حساس« از 16روز 
به 2۷روز افزایش یافته است. تعداد روزهای »ناسالم« هم افزایش 
3برابری را نشــان می دهد و از ۵روز بــه 14روز افزایش یافت. 
سال گذشته تعداد روزهای »بسیار ناسالم« و »خطرناک« صفر 
بود، اما درسال جاری 2روز »بسیار ناسالم« و 2روز »خطرناک« 
داشته ایم. موسوی مشــکینی ادامه می د هد: درمجموع تعداد 
روزهای »ناسالم برای گروه های خطرناک«، »ناسالم«، »بسیار 
ناسالم« و »خطرناک« در 1۷۷روز نخست سال گذشته، از 21 
روز به 4۵روز در سال جاری رسیده است. وی عنوان می کند: این 
آمار زنگ خطر بحران زیست محیطی را برای قم به صدا درآورده 
است. بنابراین برای وضعیت زیست محیطی این کالنشهر مهم و 
تأثیرگذار در حوزه های مختلف باید تدابیر مناسبی داشته باشیم 

تا به صورت دائم درگیر آلودگی هوا نباشد.

بیابان های مستعد گردوغبار
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم درباره منابع مهم ایجاد 
گرد و غبار در استان قم نیز می گوید: قطع حقابه های کشاورزی 
و زیست محیطی استان قم، کاهش شــدید نزوالت آسمانی، 

خشکسالی مستمر، برداشــت بی رویه آب از منابع زیرزمینی، 
فرسایش خاک و پیش روی آب های فراشور و ازبین رفتن پوشش 
گیاهی در دشت مسیله، کوه نمک و منطقه حسین آباد میش 
مست سبب شده برخی روستاهای این منطقه به دلیل پیش روی 
شن های روان، خالی از سکنه شوند. موسوی مشکینی کانون های 
گرد و غبار اســتان را بیش از 1۰۵هزارهکتار از اراضی ناپایدار 
بیابانی اعالم می کند و می افزاید: در دهه های گذشته این مناطق 
دارای مزارع آباد و به »انبار غله ایران« معروف بود، اما در نبود 
آب و قطع حقابه های تاریخی، شرعی و قانونی کشاورزان به حال 
خود رها شده اند و اکنون سرزمین فراموش شده مسیله و دیگر 
مناطق خشک و بایر قم، در حال زایش بیش از 4۰۰هزارهکتار 
بیابان مســتعد القای ریزگردها هستند. وی چالش های منابع 
تولید ریزگرد را بــه ترتیب اهمیت شــامل تخصیص نیافتن 
حقابه های زیســت محیطی و ســاخت ســدهای باالدستی، 
خشکسالی هیدرولوژی، هواشناسی و تغییر اقلیم، شدت تبخیر 
باالی دشت )بیش از 3هزار میلیمتر در سال(، تخریب پوشش 
گیاهی و درختچه های کویری، تشــدید فراینــد بیابان زایی و 
استقرار و جانمایی نامناسب واحدهای صنعتی و معدنی می داند 
و تأکید می کند: درصورتی که به وضعیت موجود زیست محیطی 
بی توجهی شود، پدیده گردوغبار با شــدت بیشتری در آینده 

نزدیک مهم ترین کانون جمعیتی 
کشور را متأثر خواهد کرد. این 
مناطــق جمعیتــی شــامل 
استان ها و شــهرهای تهران، 
قم، البرز، کاشــان، سمنان 
و گرمسار اســت که حدود 

2۵درصد از جمعیت 
کل کشور را تشکیل 

 . هنــد می د
گفتــه  بــه 

موسوی مشکینی، خطر استحصال شــورابه از دریاچه نمک و 
نادیده گرفتن پیامدهای زیست محیطی دراین دریاچه بیشتر از 
ریزگردهاست و اگر اقدام درستی برای حفاظت از این دریاچه 

نشود، یکی از کانون های مهم نمکی فعال خواهد شد.

راهکار چیست؟
برنامه های توســعه ای اســتان در برخی مواقع با نادیده گرفتن 
2مولفه مهم خشکسالی و تغییراقلیم با شکست مواجه می شود. 
در 2سال گذشــته بارندگی غیرنرمال در سطح کشور و استان، 
عده ای را به اشــتباه انداخته که ایران وارد دوره ترسالی شده و 
مشکل کم آبی رفع شده است. این مسأله حتی برخی تصمیم گیران 
این حوزه را نیز دچار اشــتباه کرده اســت. درحالی که امسال با 
شدیدترین خشکسالی در ۵۰سال گذشته مواجه هستیم. روند 
تغییرات دمای ایســتگاه قم نشــان از افزایش میانگین دما به 
میزان 2درجه طی 3۰ســال اخیر دارد. تعداد روزهای با دمای 
44درجه و باالتر، افزایش 3برابری را طی 3۰سال نشان می دهد. 
عالوه براین، الگوی پراکنش 
بارش در فصول مختلف تغییر 
کرده و توزیع بــارش در 3فصل 
برابر شده است. همچنین میزان بارش 
در 3۰ســال اخیر روند کاهشــی را نشان 
می دهد. این مســائل را نمی توان در افزایش 
پدیده گردوغبار نادیده گرفت. مدیریت منابع آب استان 
و حوضه آبخیز، احیا و گسترش پوشــش گیاهی، مدیریت 
محیط زیست شهری، آموزش عمومی با تأکید بر نقش رسانه ها 
و مدیریت زیســت بوم یکپارچه در دریاچه نمک از مهم ترین 
راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار است 
که عملیاتی شدن این راهکارها عزم جدی 

مسئوالن استانی را می طلبد.

روح اهلل کریمی
خبرنگار

راهتوسعهمکراناز»سیریک«میگذرد

ایجاد زیرســاخت های بندری 
در راستای تســهیل تخلیه و 
بارگیری شــناور های تجاری 
سنتی و فلزی در بندر سیریک 
و کمک به رونق اقتصاد ساحلی 
و معیشت ساحل نشینان دراین 

منطقه صورت پذیرفته است

ستاره حجتی
خبرنگار

 بیش از 105هزارهکتار از اراضی ناپايدار بیابانیزندگی در قم با طعم خاک
 کانون های گرد و غبار استان قم را تشکیل می دهد

گرهناگشودهازترافیکسمنان
طرح »بلوار فدک« که ساخت آن از سال13۹3 در جنوب 

شهرسمنان آغاز شده، به دلیل تملک نشدن زمین های موجود، 
هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است

 شهرداری سمنان حدود ۷سال پیش عملیات اجرایی پروژه ای را در 
جنوب این شهر برای روان سازی ترافیک شهری آغاز کرد که این پروژه 
هنوز به سرانجام نرسیده و به دلیل تکمیل نشدن آن در برخی نقاط، 

مشکالتی نیز برای شهروندان مناطق جنوبی سمنان ایجاد شده است.
»بلوار فدک« نام پروژه ای اســت که ســاخت آن از میانه های ســال13۹3 در 
جنوب شرقی شهر سمنان آغاز شــد تا با تکمیل پروژه به عنوان یک بلوار جدید و 
کنارگذر جنوبی در محور شرق به غرب مورد استفاده شهروندان و مسافران قرار 
گیرد. طول این بلوار هزارو6۵۰ متر و عرض آن 4۵متر درنظر گرفته شــده بود تا 

به عنوان کمربندی جنوبی، مورد استفاده قرار گیرد.
 تسهیل دسترسی شــهروندان ســمنان و مجتمع های هزار واحدی و همچنین 
ساکنان خیرآباد به خروجی شــهر و کاهش ترافیک و حوادث رانندگی شهری از 
اهداف مهم این پروژه محسوب می شوند؛ پروژه ای که سال13۹3 گفته شده بود 
برای اجرایی شدنش حدود ۷میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد، اما با توجه به 
طوالنی شدن فرایند اجرای این بلوار، به نظر می رسد هزینه ای که باید برای تکمیل 

آن صرف شود، چندین برابر این مبلغ است.

بهره برداری ناتمام
البته ســال13۹8 یک فاز از بلوار فدک ســمنان حد فاصل بلوار علم و صنعت تا 
چهارراه احمدپناهی در 2 خط رفت و برگشــت زیربار ترافیــک رفت، اما بخش 
باقی مانده پروژه همچنان به سرانجام نهایی نرســیده و هنوز از آن به عنوان یک 
پروژه تکمیل شده استفاده نمی شــود، چراکه پروژه در بعضی نقاط هنوز ناتمام 
است. یکی از این قسمت ها نیز انتهای خیابان شهید بهشتی و تقاطع این خیابان 
با بلوار فدک است.  شهروندان ســاکن دراین منطقه می گویند که پروژه به حال 
خود رها شده است و مسئوالن شهری باید هرچه سریع تر برای برون رفت از چنین 
وضعیتی راهکار مناسبی بیندیشند. »مرتضی حسینی« شهروند ساکن سمنان 
دراین باره به خبرنگارهمشــهری می گوید: در تقاطع سه راه بهشتی با بلوار فدک 
به سمت پل خیرآباد، حتی جدول گذاری های میان بلوار هم انجام شد، اما پروژه 
تکمیل نمی شود. وی اضافه می کند: این وضعیت برای همه ساکنان و حتی کسبه 
که به دلیل نیمه کاره ماندن پروژه برای تردد و جابه جایی بار با مشــکالتی مواجه 

می شوند نیز قابل لمس و مشهود است.

مشکالت اجرای طرح
شهردار منطقه یک سمنان درباره آخرین وضعیت این پروژه می گوید: بلوار فدک 
ادامه رینگ یا کمربندی جنوب شهر سمنان است که از مبدأ ورودی غربی سمنان 
تا خروجی شرقی این شهر را ارتباط می دهد. در مسیر این رینگ جنوبی امالک 
شخصی زیادی وجود دارد که شــهرداری برای اجرای پروژه بلوار فدک باید این 
امالک را تملک و آزادسازی کند. »عباس بابایی« می افزاید: در سه راه شهید بهشتی 
تا پل خیرآباد نیز امالکی وجود دارد که یا وقفی هســتند یا به ورثه رسیده است. 
تعدادی از وراث به عنوان مالکان این امالک شناسایی نشده اند و تعدادی از امالک 
هم وقفی است. آن دســته از امالکی که مالکانش شناســایی شده بودند، پس از 
رایزنی های انجام شده و کارشناسی ملک، تملک و آزادسازی انجام و بلوار اجرا شد، 

اما برای بخشی از امالک هنوز این امر میسر نشده است.
وی اظهار می  کند: شهرداری برای تملک و آزادســازی امالکی که باقی مانده در 
بودجه سنواتی اعتبارات الزم را پیش بینی کرده و براساس ماده8 الیحه قانونی نحوه 
خرید و تملک اراضی و امالک برای اجــرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت خرید این امالک درحال انجام است. با این حال انجام شدن فرایند حقوقی و 

اداری تملک و آزادسازی به زمان نیاز دارد که درحال انجام است.

آزادسازی و تکمیل پروژه پس از تملک
شهردار منطقه یک سمنان درباره راهکار تملک در صورت مشخص نشدن مالک یا 
مالکان زمین های موجود در مسیر اجرای پروژه بلوار فدک نیز می گوید: در صورتی 
که مالکان امالک شناسایی نشدند و دسترســی به آنان برای انجام مراحل اداری 
و خرید ملک میسر نشد، براســاس قانون باید 2مرحله درج آگهی در روزنامه های 
کثیراالنتشار انجام شــود. اما درصورتی که بازهم مالک زمین ها شناسایی نشد یا 
مراجعه نکردند، قیمت کارشناسی ملک برآورد خواهد شد و پس از واریز مبلغ به 
حساب ثبت اسناد، زمین به تملک شهرداری در می آید و اجرای پروژه ادامه خواهد 
یافت. به گفته بابایی، شهرداری سمنان برای تملک این زمین ها اعتبارات الزم را در 
بودجه سال جاری شهر سمنان در نظر گرفته و با توجه به درحال انجام بودن مراحل 
اداری شناسایی مالکان برای تملک زمین ها، آزادسازی امالک انجام می شود و پروژه 
نیز پس از آن به سرانجام خواهد رسید. این مسئول اضافه می کند: شهرداری منطقه 
یک سمنان با هدف استانداردسازی خیابان های شهر و محله های این منطقه، طی 
یک ماه اخیر در خیابان امام حسین)ع( نیز آزادسازی امالک معارض طرح تعریض 
و توسعه این خیابان را انجام داده بود و ادامه طرح های تعریض خیابان باهنر و بلوار 

فدک نیز از اولویت های این شهرداری محسوب می شود.

اشکان جهان آرای
خبرنگار
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یادگارهای اسرارآمیز عصر باستان
همشهریدرپروندهویژهایبهبررسیوضعیتگورستانهایباستانیدر10استانکشورپرداختهاست

رفتن به گورستان برای بسیاری از افراد  فضایی برای تأمل ایجاد می کند. عالوه براین گورستان ها گنجینه های  نژادی همه اقوام و ملل به شمار می روند. گورها 
را باید آخرین برگ کتاب زندگی انسان ها نامید؛ صفحات خوانا و ناخوانایی که از گذشته های بسیار دور در اقصی نقاط زمین باقی مانده  و اسرار و رازهایی 

سربه مهر در خود دارند. درایران هم سوای آرامستان های رسمی، گورستان های تاریخی بسیاری وجود دارد که تاریخ ایجاد آنها به قبل از اسالم و 
ادوار بسیار قدیمی تر برمی گردد. دراین میان قبرستان های قدیمی قابل توجهی نیز وجود دارد که قدمت آنها به سده های نخستین اسالمی 

به این سو برمی گردد که نشان بیشتر آنها، کتیبه نویسی با خط کوفی است. یکی دیگر از نکات موردتوجه نشان هایی چون شانه، 
آینه، تسبیح و ستاره روی سنگ های قدیمی است که برخی از آنها را نماد و نشان شغل متوفیان تعبیر می کنند. تاکنون 

در استان هایی مانند گلستان، سیستان وبلوچستان، اردبیل، فارس، اصفهان، بوشهر، چهارمحال وبختیاری، 
خراسان شمالی، مازندران و گیالن شاهد کشف گورستان های باستانی زیادی بوده ایم که حاوی 

نشانه های ارزشمندی از قدمت کهن زیست انسانی دراین مناطق هستند. 

گورستانی 
با منظره ای 

خیره کننده
درفاصله»کالله«و»مراوهتپه«،درهمسایگی

روستایترکمننشین»گچیسو«،تپهماهورهایی
شگفتانگیزوپیچیدهدرهمقرارداردکهگوییگنجی

درهزارتویینهانمخفیکردهاســت.اینگنجگورستانی
بدیعوباستانیاستبهنام»گورستانخالدنبی«.کمیدورتراز

بقعهخالدنبی،بقعههای»عالمبابا«و»چوپانآتا«قراردارد؛گورهایی
کهبراســاسگمانهزنیها،کمترینقدمتیکهبرایآنهاذکرشده،مربوطبه

قرنهای۹،۸و10هجریقمریاست.درستدرشــرقبقعهعالمبابا،برروییک
رشتهتپههایخاکیکهارتفاعآنهابهمراتبکمترازارتفاعمحلزیارتگاهخالدنبی
است،گورستانوسیعبامنظرهایخیرهکنندهوعجیبقرارداردکهسنگقبرهای
آنبهشکلاستوانههاییبهارتفاع۲متروبیشتراست.بهنظرمیرسدبراساساسناد
تاریخیبایدبیشاز۶00سنگمزاردرگورستانخالدنبییافتشودکهالبتهبخش
زیادیازآنتخریبشدهاست.پراکندگیاینسنگهادردامنههایکوهمرکزیوکوه
شرقیاستوبرخیدیگرازمجموعهسنگمزارهابهصورتهایمنفرددرتپههای
اطراف،کهمسلطبه»هزاردره«است،قرارگرفتهاند.سنگمزارهایاینگورستاناز
سنگهاییکپارچهتراشیدهشدهوبهشکلهایاستوانهایوصلیبیهستند.شکل
ظاهریآنهابهاینصورتاســتکهکالهخوددرباالوشالکمریمرداندرپایین
توصیفشدهوسنگقبرهاییکه۲حلقهدرپاییندارند،نشانگرشالپهلوانیدرآن
دورهبودهاندکهعالوهبرشالیکهمردانبهدورکمرمیبستهاند،مورداستفادهقرار
میگرفتهاست.همچنین،طولسنگقبرهابســتهبهجایگاهآنشخصبلندتریا
کوتاهترساختهشدهاند،قبرزنهانیزسطحیتختداردوهمهگورهایزنانهروبه
شمالقرارگرفتهاند.عالوهبراینهابایداشارهکردکهازتاریخدقیقشکلگیریاین
گورستاناطالعاتدقیقیدردسترسنیست.درسالهایاخیرتعدادزیادیازگورها
تخریبشدهکهبخشــیازاینتخریبهابهدلیلگردشگریغیرمسئوالنهوبدون
نظارتبودهاست.اگرچهعدددقیقیازتعدادبازدیدکنندگانساالنهازمجموعهخالد
نبیدردسترسنیست،اماتاپیشازهمهگیریویروسکرونا،همهسالهدرتعطیالت
نوروز،حدود۵0هزارنفردراینمنطقهتفرجمیکردندکه۴0درصدازاینتعدادرا
گردشگرانخارجازاستانوکشورتشکیلمیدادند.درنوروز13۹۹و1۴00برای
خالدنبیروزهایبیبازدیدیرقمخوردکهناشــیازهمهگیریویروسکرونابود.
براساسآمارهایموجود،اینبیماریشــماربازدیدکنندگاناینمنطقهرابهزیر
۵هزارنفررساند.باوجودثبتملیگورستانوبقعهخالدنبی،تاکنوناقدامهایمرمتی
موثریبرایاینمحوطهانجامنشدهودرزمینهحفاظتهمفقطبهفنسکشیونصب

کانکسنگهبانیبسندهشدهاست.

گورهای باستانی در گیالن
گورهایباستانیوتاریخیمهمتریناسنادیهســتندکهازنیاکانبهدستما
رسیدهاند.درهمهنقاطمرتفعشرق،مرکزوغربگیالندههاگورستانباستانی
وجودداردکهگورستان»مریان«تالشازمهمترینآنهاست.گیالنبعدازورود
اســالمبهایرانمتأخرتریننقطهایرانبودهکهبهدیناســالمگروید؛درواقع
گیالنیهاباپناهدادنبهشیعیانیکهبهآنانپناهآوردهبودند،بادیناسالمآشنا
شدندودرهمانآغازراه،طریقتشــیعراپذیرفتندکههمینموضوعسببشد
نقشمهمیدرتشکیلحکومتهایشیعهمذهبایرانیداشتهباشندکهنمونه
بارزآنحکومت»آلبویه«است.یکیازسلسلههایمحلیکهدرگیالنبهطول
چندقرنحکومتکردند،سادات»آلکیا«بودندکهایندودماندرشکلگیری
حکومتصفویهوپناهوآموزشدادنبهشاهاسماعیلصفوینقشتعیینکنندهای
داشتند.حکومتایندودمانبعدهاتوسطشاهعباسمنقرضشدوازاینخاندان
جزقبرهاونامهاییباقینماندهاســت.درمیانقبرهایســالطیناینخاندان،
قبرستان»سرتربت«املشازاعتبارویژهتاریخیبرخورداراست.سرتربت،محل
دفنچندتنازسالطینوخاندانساداتآلکیاست.اینگورهاشاملگورهای
سلطانمحمدکیا،فرمانروایالهیجان،پسرشمیرزاعلیکیاوپریسلطان،دختر
سلطانمحمداستکهبینسالهای۸۸3تا۹1۲هـ.قفوتکردهاند.گورهای
اینافراددرحیاطاینبقعهقراردارد.حیاطمحصورباســنگبقعه،۶گوردارد؛
۴گورسنگقبروکتیبهدارندوسنگقبروکتیبه۲گوردیگربهسرقترفتهاند.

اینقبرستانمربوطبهدورهتیموریاناست.

رازهای سربه مهر »شهر یئری«
محوطهباستانیشهریئرییاهمان»پیرازمیان«مشگینشهردر۲۵کیلومتریاین
شهرودرباالدستروستایپیرازمیانقرارداردکهبراینخستینباردرسال1۹7۸
میالدیتوســط»چارلزبرنی«باستانشــناسمعروفشهرمنچســترانگلیس
شناساییوبهدنیامعرفیشد.اینمحوطهتاریخیعالوهبردژنظامی،غارومعبد
تاریخی،شاملیکگورستانباستانیاســتکهقدمتآنبه7هزارسالقبلاز
میالدبرمیگردد.گورستانشامل۲۸0پیکرهســنگیبهشکلانساناست.این
محوطهباستانیرازهایسربهمهرزیادیداردکهنظرهرگردشگریرابهخودجلب
میکند.باستانشناسانمعتقدنداینمنطقهنهتنهاگورستانبلکهبهاحتمالزیاد
معبدیارصدخانهبودهاست،چراکهسنگهابهشکلخوشهستارهپروینچیده
شدهاست.حکاکیرویسنگهابهگونهایاستکهانســانهااعماززنومرد،

همهبدوندهانوشمشیربهکمرهستند.براساسمستنداتباستانی،این
محوطه۴00هکتاریبهدوراننوسنگینسبتدادهمیشودکهتادوران

آهن۲بهصورتمستمرمحلســکونتبشربودهاست.محوطهسنگ
افراشــتههاکهبه»محدودهنیایش«معروفشده،متعلقبهاواخر
عصربرنزواوایلعصرآهناست.درسال13۸۴پیکرههایسنگی
کهزیرخاکمدفونبودنداززیرخاکبیرونکشــیدهشدند.
گورستانشهریئریتاقبلازهمهگیریویروسکروناساالنه
میزبانگردشگرانداخلیوخارجیبسیاریبود،امابهگفته
مسئوالنمربوط،دروضعیتکنونیکروناییبازدیدهااز

اینمنطقهبهحداقلرسیدهاست.

قبرهایی با افسانه های کهن 
سیستانوبلوچستانازمهمتریناستانهایکشوردرزمینهداشتنگورستانهای
باستانیاست.درایناستانبیشاز100گورستانباستانیوجودداردکهبیشتر
آنهابهثبتملینیزرسیدهاند.بیشــتراینگورهامربوطبهدورانقبلازاسالم،
برخیمربوطبهسدههاینخستیناسالمیوبرخیهممربوطبهدورانصفویه
بهبعداستکه»گورستانجنها«،»قبرستانهفتادمال«،»گورستانگشت«و
گورستانهایشهرسوختهازمعروفتترینآنهامحسوبمیشوندکهتاپیشاز
همهگیریویروسکرونا،همهســالهگردشــگرانزیادیبهدیدناینمکانها
میرفتند.دراینمیانگورســتانجنهاازجاذبهخاصیبرخورداراست،چراکه
اهمیتبازدیدازاینگورستانبهتاریخییاباستانیبودنآننیست،بلکهبهدلیل
تجربهدلهرهآورومهیجیاستکهبازدیدکنندگانبراینخستینبارباآنروبهرو
میشوند؛آنهمبهدلیلباورهاییکهریشهدرافسانههاوداستانهایمحلیدارد.
اینگورستاندرشهرستانچابهاردرنزدیکیروستای»تیس«واقعشدهاست.
بیشتراطالعاتدربارهقبرستانتیسوحتیقدمتآنباحدسوگمانوافسانه
همراهاست.حفرقبرهادرکنارهمرویسطحصخرهایاینافسانهرارواجدادهکه
قبرستانمتعلقبهجنهاست.بااینحالگفتهمیشودممکناستتالشبرای
مراقبتازاجسادمردگاندربرابرتعرضحیوانات،دلیلایننوعساختگورستان
بودهباشد.قبرستانگشــتهممربوطبهاواخردورهاشکانیان-دورهساسانیان
استودرشهرگشــتدر۶۹کیلومتریجادهســراوانبهخاشواقعشدهواین
اثردراردیبهشــتماه13۴۵بهعنوانیکیازآثارملیایرانبهثبترسیدهاست.
عالوهبراین،قبرستانهفتادمالنیزدرشهرستانمیرجاوهقراردارد.اینقبرستان
بامســاحتیبیشاز۵00مترمربعدرســینهکوهســاختهشدهاست.گورستان
۴هزارو700ســالهمتعلقبهعصرمفرغدرروستاي»کشــیک«ازتوابعبخش
مرکزينیکشهرنیزمعموالموردبازدیدگردشگرانقرارمیگیرد.اینگورستان
درســال13۹1باحفاريبیلمکانیکيکهقراربودبرايروستاکانالانتقالآب
بالولهراانجامدهد،کشفشــدوازجملهبزرگترینگورستانهايعصرمفرغ
سیستانوبلوچستاناستکه3۵هکتاروسعتدارد.برخیازاینمکانهامانند
قبرستانجنهابهراحتیقابلدسترسیهستندوبرخیمانندقبرستانهفتادمال
نه،چراکهبایدمسیریبسیارپرپیچوخموسختگذرراطیکرد،امامشکلاصلی

برایگردشگراننبودعالئموتابلوهایراهنماست.

شغاب؛ گورستانی در کنار ساحل
»شغاب«محوطهایباستانیدرجنوببوشهراستکهقدمتآنبهاواخرحکومت
اشکانیانوساسانیانبازمیگرددودرسال1377درفهرستآثارملیکشوربهثبت
رسیدهاست.بررسیهانشــانمیدهددراینمحوطه،مردگانداخلخمرههای
بزرگوکوچکدفنشدهاندکهرویبرخیازآنهانقوشمختلفیدیدهمیشود.
اشیایکشفشدهدیگردراینگورستانکهدرخمرههایبزرگوکوچکقیراندود
قرارگرفتهاند،مشتملبرتابوتهایسنگیمکعبشکلومهرههایعتیقتزیینی
است.گورستانشغابفاصلهکمیبادریاداردومیتوانگفتدرساحلایجادشده
واحتمالمیرودآفتابگرموداغساحلی،ازعواملماندگاریآنتاکنونبودهباشد.
محوطهگورستانشغابازپشتههایکمارتفاعیتشکیلشدهکهتالبدریاکشیده
شدهاندوبانزدیکترشدنبهروستایشــغاب،اینپشتههابیشترقابلمشاهده
است.درحالحاضرفازنخستگمانهزنیگورستانشــغابازسویکارشناسان

ادارهکلمیراثفرهنگیاســتانانجامشــدهوساماندهی
اینمحوطهوتبدیلآنبهســایتموزهدر

دستورکارقرارگرفتهاست.

دارالسالم شیراز؛ جزو 3قبرستان  قدیمی جهان
»دارالسلم«شیرازمعروفبه»دارالسالم«یکیازقدیمیترینقبرستانهایایران
استکهگفتهمیشودنخستینقبریکهدرآنقرارگرفته،بهسال۲۴هجریو
زمانحیاتپیامبراکرم)ص(بازمیگردد.اینقبرستاناکنوندروسطشهرشیراز
واقعشدهومحلدفنبســیاریازبزرگان،عرفا،علماء،محققانوتأثیرگذاران
فرهنگی،مذهبیواجتماعیشیرازواستانفارساست.دارالسالمجزو3قبرستان
قدیمیجهانمحسوبمیشودوحتیبرخیمعتقدندسابقهاینمکانبهقبلاز
اسالمنیزمیرسد.بسیاریازائمهجمعهشیرازاززمانزندیهتاقاجاریهنیزدراین
گورستانبهخاکسپردهشدهاند.وسعتاینقبرستاندرحدود10هکتاراستو
حدود10هزارسنگقبردرآنوجودداردوتاسال13۵7درآنمردهدفنمیشده
است.درکتاب»تذکرههزارمزار«از۲7شخصیتمهمکهجزومشایخوبزرگان
تاریخایرانبودهاند،نامبردهشدهاستکهدراینخاکستانآرمیدهاند.درساخت
سنگقبرهاازنمادهایگوناگونیاستفادهشدهاســتکه۴نمادبیشترازدیگر
نمادهابهچشممیخورد.نخســتیننماد،قابیعمودییاافقیبهشکلمحراب
استکهنمادپنجرهایاستبهســمتنور.نمادبعدیدرختسرواستکهدر
اندیشهایرانباستاننشاندهندهجاودانگیبودهاست.نماددیگر،تصویریازیک
پرندهاستکهبربلندتریننقطهدرختهایسرونشستهاستوبهپشتسرش
نگاهمیکند.پرندهنمادخروجروحازبدناستونشستنشبررویدرختسرو،
بهمعنایمحافظتازجاودانگیاستونگاهکردنپرندهبهپشتسرنمادچشم
انتظاریمتوفیبرایارســالخیراتازجانببازماندگاناست.تصاویرگرافیکی
ازمشاغلمختلفازنمادهایدیگریاســتکهرویسنگقبرهایخاکستان

دارالسالممشاهدهمیشود.

رد گورهای باستانی در روستای »طره« نطنز
استاناصفهانگورستانهایتاریخیزیادیداردکهیکیازشناختهشدهترینآنها،
قبرســتان»تختفوالد«اســتکهبرخیمعتقدندقدمتآنبهقرنچهارمهجری
قمریبرمیگردد.ایندرحالیاســتکهیکیازگورســتانهایباستانیاصفهاندر
روســتای»طره«ازتوابعبخشمرکزيشهرســتاننطنزواقعشدهاست؛روستایی
کهدر3کیلومتريغربابیانهو1۶۵کیلومتريشــهراصفهانقراردارد.اینروستااز
جنوببهکوه»ریزند«،ازشمالبهکوه»هیمند«،ازشمالشرقيبهکوه»وردشت«و
ازجنوبغربيبهکوه»دومیالن«محدودميشود.دراینروستاعالوهبرآسیابآبي،
مســجدقدیميوخانههايقدیميبادرهايچوبيوتزییناتخاص،یکگورستان
باستانيباقدمت۲هزارو۵00سالهوجوددارد.اینگورستانباستانیکنارجادهوقبلاز
رسیدنبهابیانهواقعشدهکهسنگقبرهایمثلثشکلآن،توجهبازدیدکنندگانرابه
خودجلبمیکند.رویسنگهانقوشدایره،شانهودرختسروبهوفوردیدهمیشود
که»شانه«نشاناستادکاروپیشــهوربودنمتوفی،»دایره«نمادچرخشروزگارو
»سرو«نشانپویاییوزندگیپسازمرگاســت.دراینگورستانسنگقبرهاییبا
قدمت۵00تا۸00سالهرابهراحتیمیتوانمشاهدهکردوبرخیازسنگقبرهانیز
بدونتاریخونوشتههستند.بسیاریازاینسنگقبرهاراروستاییانهنگامتعمیرو
ساختمنازلدربافتقدیمیروستا،اززیرخاکبیرونکشیدهاند؛آنانهنگامکندن
پیساختمانبهگورهاییرسیدندکهاستخوانانساندرآنوجودداشت،درحالیکه
ازبیرونهیچنشانیازقبرمشــخصنبودهاست.گورستانفعلیدارای۲بخشاست
کهیکیقدیمیترودرضلعجنوبی،پشتمدرسهروستاونزدیکباغهاستکهاکنون
تقریبانشانهایآنازمیانرفتهاست.اینقبرستانشکلقدیمیخود
راتقریباازدســتدادهونیازمندبازسازیاستتا
بتوانحدودآنراتعیینوبهعنوانیک
جاذبهگردشگریتعریفکرد.

گورستانی متفاوت در 
خراسان شمالی

»باغلق«روســتاییترکمننشیندر
منطقهجرگالناســتانخراسانشمالی
است.گورستانروستایباغلقازقبرستانهای
قدیمیمنطقهخراسانمحسوبمیشودوشکل
آنمتفاوتازآرامگاههایمتداولدرایراناســت.این
گورستاندورازروستاوبرفرازیکتپهقرارداردومشخصات
فرددفنشدهبررویســتونهایچوبیعمودیثبتشدهاست.
نکتهجالبتوجهدراینگورستان،چوبهاییاستکهبهصورتعمودی
مشخصاتمتوفیرویآنهادرجشدهوبهجایسنگقبراستفادهمیشود.در
اینکهاینکارچهمعناوحکمتیدارد،اطالعدقیقینیست،امارسمیاستکه
ازدیربازدرمیانمردمرواجداشتهاستواینرسم،امروزهاینروستاوقبرستان
خاصآنرابهیکجاذبهگردشــگریتبدیلکردهاست.موضوعیکهگورستان
باغلقراازسایرگورســتانهاخاصترکرده،ایناستکهوسعتآنزیادبودهو
ازسویدیگرهنوزاینسنتدرآنجاادامهداردودرقبرهایجدیدنیزازاینسنگ
وچوبهایتراشیدهشدهاستفادهمیشود.هنوزقدمتاینگورستانمشخص
نیست،اماکارشناســاناینحوزهمعتقدندقدمتاینگورستانبهدورههزاره
اولبازمیگردد.اینگورستانهموارهموردبازدیدگردشگرانبودهوبااینکهدر
دورانهمهگیریویروسکروناحضورگردشگراندراینروستاکمترشده،امااگر
کسیبهروستایباغلقسفرکند،حتماازاینجاذبهتاریخیدیدنخواهدکرد.

گورستانی با شیرهای سنگی
گورستانتاریخی»بزلر«هفشجان،در1۵کیلومتریجنوبغربیشهرکردودر
دامنهرشتهکوه»جهانبین«دراستانچهارمحالوبختیاری،یکیازتاریخیترین
گورستانهایایراناست.براساستحقیقاتیکهدرتپههایتاریخیاطرافاین
قبرستانانجامشده،میتوانتخمینزدانســانهادر7هزارسالپیشازمیالد
حضرتمسیحدرهفشــجانزندگیمیکردهاند.شیرهایسنگیقبرستانبزلر
هفشجانجزوزیباترینوتکنیکیترینمجسمههادرنوعخودهستند.اینشیرها
یادگارمادهادراینســرزمینبودهونسلبهنسلشــیوهساختشانبهیادگار
باقیماندهاست.بیشتراز۲هزارســنگقبرتاریخیدرقبرستانبزلرهفشجان
وجودداشتهکهازصفویهتاقاجاریهراشــاملمیشوند.»پرویزتناولی«ودیگر
پژوهشگرانتاریخیدورهاسالمیاینقبرستانتاریخیراهمترازباتختفوالد
اصفهانمیدانندوآنراجزوگورســتانهایتاریخیبینظیربهشمارمیآورند.
براساسگفتهتاریخنویسانمشهور،شیرهایسنگیرامعموالرویگورشهدا،
جوانانوپهلوانانقرارمیدادهاند.نقشتفنگ،شمشــیر،خنجر،بتهجقهوسرو
خمیدههمگیجزونشــانههایسنگهاســت.درگویشبختیاریبهشیرهای
سنگی»بردشیر«گفتهمیشود؛بردشیرهاازپهلو،مزینبهنقششمشیر،اسب،
تفنگوتسبیحهستندوبرگردهآنها،مشخصاتمتوفیحکمیشود.درمیاناین
شیرهایتراشیدهشدهسنگی،سنگقبرهاییبهصورتافقی،عمودی،محرابی،
صندوقیوتندیسگونهنیزدیدهمیشوند.همهاینسنگقبرهادارایتزئینات
مختلفیبودهوبهدالیلنامعلومی،بعضیازآنهاافقیوبعضیعمودیکاشــته
شدهاند.رویسنگهایعمودیکهشکلمحرابداشتهاند،نقشهای۲کبوتر
بهمعنایپیکونامهبر،گلوگلدان،شکلهایاسلیمیوواژههایاسالمیمانند
»هوالباقی«،»هوالحیالذیالیموت«،»بسماهللالرحمنالرحیم«وچندخطشعر
دیدهمیشوند.اینگورستانتاریخیدرتاریخ۸مردادماه13۸1بهعنوانیکیاز

آثارملیایرانبهثبترسیدهاست.

»سفیدچاه«؛ قدیمی ترین گورستان اسالمی ایران
»سفیدچاه«تنهاگورستانتاریخیثبتشدهدرمازندراناستکهبهدلیلچند
ویژگی،سالهاستشهرتجهانیدارد.سفیدچاهدرواقعنامروستاییازتوابع
شهرستانبهشهراســتکهحاالسالهاستگورستانشبیشــترازخودروستا
شناختهمیشود.چندهزارقبرتاریخیدرسفیدچاهوجودداردکهباسنگهای
منقشبهطرحهایمختلفونامدرگذشتگان،عمودبهقبرهاقرارگرفتهاند.تعدد
اینسنگهاوگستردگیگورستانسببایجادفضاییرازآلودشدهکهموردتوجه
گردشگرانعالقهمندبهتاریخوعکاسانقرارگرفتهاست.مردممنطقهمعتقدند
خاکسفیدچاهخاصیتیداردکهازتجزیهاجسادجلوگیریمیکند.بههمین
دلیلدربخشهایغیرتاریخیگورستانهنوزدفندرگذشتگانانجاممیشود،
امامهمترینویژگیاینگورستان،سنگهایمتفاوتوخاصآناستکهروی
آنهاعالوهبربعضیمشــخصاتمحدودازفرد،تصویرابــزارکاراویانمادهایی
مرتبطبازندگیاشحکاکیشدهاســت.بااینکهازگورستانسفیدچاهبهعنوان
قدیمیترینگورستاناســالمیایرانیادمیشــودودربرخیسایتهاعنوان
شدهکهقدمتآنبهچندهزارسالمیرســد،گمانهزنیهایباستانشناسان
عمرسنگقبرهایموجوددربخشتاریخیاینگورستانرابهبازهزمانی1۵0
تاحدود۸00سالپیشنســبتمیدهند.ســفیدچاهبهدلیلگستردگیاش،
بزرگترینگورســتانتاریخیمازندرانویکیازبزرگترینگورســتانهای
تاریخیاسالمینیزمحسوبمیشود.بازدیدازاینگورستانبرایگردشگران
هموارهآزادبوده،امادردورانهمهگیریویروسکرونا،مشمولمحدودیتهای
کروناییمرتبطباآرامگاههاشدهاست.امابهدلیلمحصورنبودنگورستان،تردد
عالقهمندانبهآنانجاممیشود.تاکنوناقدامهایمرمتیوحفاظتیموردنیاز
برایاینگورستانتاریخی،بهشکلیکهمناســبآنباشد،انجامنشدهاست.
تعریفمسیرهایمشــخصبرایگردشگرانوایجادســایتموزهبانصب
تابلوهایآیتمگرافیازنمادهایرویســنگقبرهاازنکاتیاســتکه

میتواندبهرونقگردشگریاینگورستانکمککند.
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گردنه امامزاده اسماعیل درشهرستان اقلید استان 
فارس عکس: اشکان رضایی

  گالیه از مشکالت شهری در خرمشهر
هفته دفاع مقدس نزدیک اســت؛ به همین دلیل باید دوباره به مسئوالن استان یادآوری کرد 
که مردم خرمشهر 8سال جانانه درمقابل رژیم بعث ایستادگی کردند، اما وضعیت کنونی این 
شهر به ویژه در حوزه توسعه شهری در شأن مردم ایثارگر این شهر نیست. بازسازی خرمشهر 
به درستی انجام نشده و هنوز شاهد نابه سامانی های زیادی دراین منطقه هستیم. از استاندار 

جدید خوزستان درخواست داریم که توجه ویژه ای به وضعیت شهر خرمشهر داشته باشد.
عادل حمیداوی از خرمشهر

صدای همشهری
021-23023405    

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

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

در شــرایطی که یکی از دغدغه های اساسی در 
کشــور ما افزایش بی رویه مهاجرت از روستا به 
شــهر، حاشیه نشــینی و معضالت شــهری و 
اجتماعی است و مدیران بر برنامه ریزی و ارائه مشوق هایی برای 
بازگشت روستاییان متمرکز هستند 3روســتای قاسم آباد، 
حســن آباد و علی آباد به شهر ملحق  شــدند. با این تصمیم، 
روستای تاریخی قاسم آباد بیش از همه آسیب دید، زیرا روند 
ثبت جهانی تاریخی این روستا نیمه کاره ماند و هیچ کس پیگیر 
آن نیست. این قنات، عریض ترین قنات شناسایی شده در ایران 
است و پژوهشگرانی که آن را دیده اند به منحصر بر فرد بودن 
آن تاکید کرده اند. قــرار بود در محل این قنات، نخســتین 

قنات موزه کشور راه اندازی شود که بی نتیجه ماند.

 تاریخ بلند قنات
دکتر »پرویز اذکائی« تاریخ نگار و پژوهشــگر همدانی که در 
کتاب همدان نامه از ایجاد همدان نو در منطقه قاسم آباد سخن 
گفته  با اشاره به تاریخ منطقه می گوید: قدیمی ترین منبعی که 
در آن نام قاسم آباد ذکر شــده، کتاب »راحة الصدور« راوندی 
است که در حدود سال600 تألیف شد. بین سال های 590 تا 
617 که مغول ها به همدان حمله کردند، دوره ممالیک بوده که 
اتابکان یا خود پادشاهان سلجوقی بوده اند. در آن کتاب، خبر 
مهمی آمده و آن این است که ســلطان تکش خوارزمشاه در 
سال592 همدان را فتح می کند و کوشکی در قاسم آباد همدان 

می سازد و مدتی در آن اقامت می کند.
اذکائی در ادامه سخنانش با اشاره به ردپای قاسم آباد در آثار 
تاریخی می گوید: این که حاکم قاسم آباد را برای ساخت قصر 
انتخاب کرده یعنی قاسم آباد، مکانی سرشار از آب و آبادانی بود. 
دومین باری که قاسم آباد در کتب تاریخی مطرح می شود، این 
است که پس از این که مغول ها در سال617 تا 618 همدان را 
تخریب می کنند و می سوزانند، تعداد اندکی که از مردم همدان 
باقی مانده بودند به قاسم آباد پناهنده می شوند و اطراف همان 
کوشک خوارزمشاه گرد هم می آیند. بر این اساس در قاسم آباد 
شهرکی به نام همدان نو درست می شود. همدان نو 350سال 

برقرار بوده که شامل دوره ایلخانی هم می شود.
قاســم آباد عــالوه بــر دوره اســالمی در دوره معاصر نیز 
رونق داشــته و عالوه بر باغ های منطقــه عباس آباد یکی از 
تفرج گاه های همدان قدیم بوده اســت. اذکائی با اشــاره به 

گذشــته قاســم آباد می گوید: خبر متأخر دیگر نیز حدود 
100ســال پیش که دوفوســه فرانســوی به همراه هیات 
دومورگان به همدان آمد و کاوش کرد، بیان شــد مبنی بر 
این که هر وجب همدان را کــه پا بگذارید بر یک اثر تاریخی 
پا گذاشــته اید. آن ها به حکومت وقت که مظفرالدین شاه 
بود، پیشنهاد دادند برای این که همدان را کاوش کنند، در 
قاسم آباد شهری فراخور جمعیت همدان بسازند و همدان را 
خالی از سکنه کنند. حتی نقشه این شهر را نیز کشیده بودند، 

اما مظفرالدین شاه، نپذیرفت.
از دیرباز افسانه ای در میان مردم همدان رایج بوده است که از 
زیر گنبد علویان راهی به مکه وجود دارد و پس از کشف قنات 
قاسم آباد مشخص شد که مادر چاه قاســم آباد به دبیرستان 
علویان در نزدیکی تپه هگمتانه می رسد. اذکائی درباره ارتباط 
این دو می گوید: در سال617 که مغول ها این جا را فتح کردند، 
مردم همدان با کوشش فراوان بسیار مقاومت کردند و فقیهی 
به نام ابن حمام رهبری آن ها را بر عهده داشت و مردم همدان 
با رهبری او، حماسه آمیز مقاومت کردند. علویان همدان که به 
آن ها عالءالدوله ها نیز می گفتند، در آن زمان رئیس شهر بودند، 
در آن جا نوشته است که کســی از بزرگان شهر یعنی علویان 
همدان در مبارزه با مغول ها با مردم، همکاری و همراهی نکرد 

مگر ابن حمام، زیرا اشراف شــهر، از طریق راه های زیرزمینی 
و قنات های اطراف، از شــهر همدان خارج شده و آن را ترک 
کرده بودند. مــن این مطلب را در کتــاب فرمانروایان گمنام 
آورده ام. این که بیان شده راه زیرزمینی گنبد علویان به مکه 
می رسد در واقع یک افسانه اســت و به نظر می رسد به همان 
راه پنهانی خروج از شهر اشــاره دارد که ممکن است همین 

قنات بوده باشد.

 تنفس گاه مهم همدان
دهیار وقت روستای قاســم آباد در گفت وگو با همشهری ضمن 
اشاره به این که روستای قاسم آباد از توابع بخش مرکزی همدان 
در همدان است، توضیح می دهد: این روستا در دهستان هگمتانه 
واقع شده و با 3اثر تاریخی فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور 
و ۴اثر ناملموس فرهنگی واجد ارزش یکی از روستاهای اصیل و 
تاریخی همدان به شمار می رود. این روستا با ۴00هکتار جنگل 
دست کاشت که از قنات بزرگ قاسم آباد مشروب می شوند یکی از 

مهم ترین تنفس گاه های شهر همدان به شمار می رود.

 قربانی یک تصمیم خودخواهانه
»محمدهاشــم پاکیزه« با بیان این که بی توجهی مدیران 

استان به هویت فرهنگی، اجتماعی و همچنین آثار تاریخی، 
طبیعی و میراث ناملموس ارزشمند در این روستا باعث شد 
در سال 1398 بحث الحاق این روستا به شهر همدان کلید 
بخورد، تشــریح می کند: آن زمان مدیران استان به بهانه 
مقابله با حاشیه نشــینی و جلوگیری از ساخت وسازهای 
غیرمجاز و با هدف کالن شهرشدن همدان موضوع الحاق 
این روستا و چند روستای دیگر را پیش کشیدند، اما بعد از 
ورود شهرداری به روســتا و سایر روستاهای الحاقی شاهد 
تشدید ساخت وسازهای غیرمجاز و گسترش حاشیه نشینی 

هستیم.

 عاقبت ثبت جهانی
وی که در زمان مسئولیت خود ثبت جهانی قنات تاریخی این 
روستا را پیگیری می کرد، درباره تاثیر الحاق این روستا به شهر 
بر روند ثبت قنات قاســم آباد در فهرست آثار جهانی یونسکو 
می گوید: این قنات پس از 5سال پژوهش و عملیات مرمت و 
الیروبی توسط دهیاری قاسم آباد 19 اسفند 1397 در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسید. پس از آن بالفاصله مطالعات ثبت 
جهانی این اثر و همچنین مطالعات مجموعه گردشگری قنات 
موزه قاسم آباد )به عنوان اولین قنات موزه کشور( را  در دستور 

کار دهیاری قرار دادیم.
پاکیزه ادامه می دهد: موضوع ســاخت مــوزه داخل قنات به 
عنوان یک طرح نوآورانه مطرح و در 2جشنواره ملی در سال 
1398 به عنوان طرح برتر معرفی شد. بعد از آن انتظار می رفت 
این پروژه همانطور که در کشــور مطرح شده، نظر مسئوالن 
اســتان را هم جلب کند، اما این پروژه هیچ وقت مورد توجه 

مسئوالن استان قرار نگرفت.
وی می افزاید: بعد از ورود شــهرداری به روستا نگرانی خود را 
نسبت به توقف فرآیند ثبت جهانی قنات قاسم آباد به فرماندار 
وقت اعالم کردیم و وی در پاســخ گفت ثبــت جهانی قنات 
قاسم آباد دغدغه ما نیز هســت و به طور جدی به این مساله 
ورود پیدا خواهیم کرد. اما بعد از این که موقعیت شهرداری در 
روستا تثبیت شد، فرماندار اعالم کرد موضوع ثبت جهانی به 
حوزه فرمانداری ارتباطی ندارد و موضوع را از میراث فرهنگی 

پیگیری کنید.
دهیار وقت روستای قاســم آباد تأکید می کند: حدود 2سال 
است که از ورود شهرداری به روســتا می گذرد و پروژه قنات 
موزه به علت نداشــتن متولی کامال منحل شده است. پروژه 
مطالعات ثبت جهانی هم تعطیل شده و هیچ کس پاسخگوی 

این بی برنامگی نیست.

پروژه مطالعات ثبت جهانی قنات تاریخی قاسم آباد با 70 درصد پیشرفت 
مطالعاتی تعطیل شده است ثبت جهانی قنات قاسم آباد، قربانی الحاق

پوپک قاسمی
خبرنگار

سرعین یکی از قطب های گردشگری کشور 
است و قرار گرفتن این شهر در دامنه سبالن 
موجب شــده عالوه بر طبیعت زیبا و آب و 
هوای دلپذیر، چشمه های گرم منطقه هم آوازه جهانی 
پیدا کند و چــرخ اقتصاد این شــهر بیشــتر بر محور 

گردشگری بچرخد.
اما در 2سال گذشته که شیوع ویروس کرونا همه چیز را 
تحت تاثیر قرار داد، سرعینی ها متحمل ضرر اقتصادی 
زیادی شدند. مدت هاســت دیگر از خیابان های شلوغ 
مملو از مسافر ســرعین خبری نیست و در کوی و برزن 
این شهر پرنده پر نمی زند و مجتمع های تجاری، هتل ها، 
آب گرم هــا و غذاخوری ها خلوت و برخــی هم تعطیل 

شده اند.

تعطیلی کسب و کارها
ویــالدره در 5کیلومتــری ســرعین از روســتاهای 
گردشــگری ای اســت که بخش اقامتی و اتراق آن از 
روزهای ابتدایی شــیوع کرونا تعطیل شد. بازاریان این 
روســتا می گویند 2سال اســت هیچ درآمدی ندارند و 
آن هایی که مغازه اجاره کرده اند در حال ضرر هســتند. 
ســکوهای اتراق و پذیرایی این منطقه گردشگری هم 

کامال تعطیل شده اند.
علی نظمی، یکی از شهروندان سرعینی می گوید: کسبه 
این شهر با پیش بینی ورود مسافر همیشگی قراردادهای 
تجاری امضا کرده اند و حاال کرونا همه پیش بینی ها را به 
هم ریخته است، نه مسافری به شهر می آید و نه درآمدی 
به جیب مردم می رود. حاال کســبه بازار بــا انبوهی از 

مشکالت اقتصادی درگیر هستند.
»گلناز اختــری« از بانوانی که در ویــالدره محصوالت 
محلی می فروشــد و نان محلی می پزد هــم می گوید: 

میزان فروش به اندازه یک ســوم زمان قبل شیوع کرونا 
هم نمی رسد و اهالی منطقه بیشترشان کسب و کار خود 
را تعطیل کرده اند یا با حداقل ظرفیت کاسبی می کنند.

به گفته وی، این روزها، بیشتر مسافران از اهالی خود شهر 
اردبیل هســتند که برای خرید محصوالت محلی مانند 
روغن حیوانی، کره، پنیر، عســل و انواع گیاهان دارویی 

به ویالدره می آیند.

گردشگری یک بعدی
کارشناســان اما در این باره به یک مشــکل همیشگی 
در گردشگری سرعین اشاره می کنند؛ سعید دانشی از 
تورلیدرهای سرعین به همشهری می گوید: اگر سال ها 
قبل کارشناسان تاکید می کردند گردشگری سرعین باید 
از تک قطبی و تکیه بر آب های گرم در بیاید، برای چنین 
مواقعی بود تا در صورت بروز مشکل کل مجموعه وابسته 

به اقتصاد گردشگری متضرر نشود.

وی می افزاید: سال ها قبل گفته بودیم تک بعدی بودن 
جاذبه گردشگری در ســرعین آفتی برای توریسم این 
شهرستان اســت و این پاشنه آشــیل می تواند عاملی 
برای بــه پایان رســیدن تک تازی ســرعین در عرصه 
گردشگری استان باشد. برخی فعاالن حوزه گردشگری 
به جای استقبال از این آسیب شناسی جبهه گیری های 
غیرمنطقی داشتند، اما امروز اقتصاد سرعین زیر بار رکود 

گردشگری خم شده است.
وی می افزاید: شــهر سرعین گردشــگری عشایری در 
فضای باز دامنه سبالن را دارد که می توانست در زمان 
شــیوع کرونا هم پذیرای گردشگران باشــد، اما تکیه 
بر آب گرم ها و تعطیلی این اســتخرها کل گردشگری 
شهر سرعین را به رکود کشاند و دود تک قطبی گرایی 

گردشگری سرعین به چشم همه اهالی می رود.

خسارت به هتل ها
اردبیل از نظر وجــود مراکز اقامتــی در رتبه های برتر 
کشوری است و 80درصد مراکز اقامتی استان در سرعین 
متمرکز شده اند. این شهرســتان از نظر تعداد و کیفیت 
مراکز اقامتی از شهرستان های مطرح گردشگری کشور 
محســوب می شــود، اما این روزها هتل های شهر که 

هفته ها قبل رزرو بود، کامال خلوت است.
رئیس هیات مدیره جامعه هتل ها و مراکز اقامتی اردبیل 
می گوید: فعاالن هتلداری نخســتین صنفی بودند که 
داوطلبانه اقدام به بستن محل کسب و کار خود کردند 

زیرا سالمتی مردم خط قرمز هتلداران است.
جعفر بذری برآورد خسارت در این بخش را چند میلیارد 
برای هر واحد اقامتی اعالم می کند و می افزاید:  در کنار 
بیکاری نیروی انسانی، بسیاری از ســرمایه ها در حال 
استهالک و از بین رفتن است و به نظر می رسد خسارت 

وارد شده به این زودی ها قابل جبران نباشد.
وی معتقد است دولت و متولیان بخش گردشگری یک 
حمایــت همه جانبه از صنعت گردشــگری و هتلداری 
داشــته باشــند و عمده این حمایت ها باید به صورت 
بالعوض یا تســهیالت ارزان قیمت باشد تا فعاالن این 
بخش بتوانند فقط بخشی از خسارت وارد شده را جبران 

کنند.
بذری تاکید می کند: فعاالن گردشگری سرعین ماه های 
سختی را سپری می کنند در حالی که حمایت ها کافی 
نیست و با وضعیت فعلی که روند شیوع کرونا همچنان 
ادامه دارد روزنه امیدها برای بازگشت به شرایط قبل نیز 

وجود ندارد.

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« 
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ارتباط با ادمين
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دود کرونا در چشم گردشگری سرعین
تمرکز گردشگری سرعین بر آب های گرم و تعطیلی استخرها در زمان شیوع کرونا، آسیب جدی به اقتصاد این شهر وارد کرده است
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