
يادداشت
محسنغرويان؛استاد حوزه و دانشگاه

يكي از آثار پر بركت »اربعين حسيني« ايجاد وحدت 
و همدلي در ميان اعضاي خانواده، جامعه و نيز جوامع 
مختلف است. وقتي دل هاي اعضاي يك خانواده بر يك 
محور واحد مذهبي و ديني به يكديگر نزديك شــود، 
پايه هاي خانواده مستحكم تر خواهد شد و كينه ها و دشمني ها به كنار خواهد رفت 
و الفت، محبت و مودت بين پدر و مادر و فرزندان، بين برادر و خواهر و بين فرزندان 

و والدين عميق تر خواهد شد و معنويت در خانواده باال مي رود.
اين نكته بســيار مهمي اســت كه اعضاي يك خانواده با هم در پياده روي اربعين 
حسيني شــركت مي كنند، همه در راســتاي يك هدف قرار مي گيرند. عواطف و 
احساســات مذهبي آنها انســجام پيدا مي  كند. همچنين اگر چند فاميل با هم در 
پياده روي اربعين حسيني شــركت كنند، روابط آنها هم حسنه خواهد شد و اگر 
احيانا بين شان اختالف و كينه اي هست، مجددا همديگر را زيارت  كرده و از يكديگر 
دلجويي مي كنند. يكي از آثار پربركت اربعين حسيني توبه كردن از خطاها و گناهان 
است. وقتي در اربعين حسيني افرادي كه با هم اختالف داشته اند، همديگر را زيارت 
مي كنند، از گناهان خــود توبه مي كنند؛ چرا كه يكــي از گناهان و معاصي همين 
تفرقه، اختالف، جدايي و قطع رحم است. در اربعين حسيني بسياري هستند كه از 
همديگر حالليت مي طلبند. »حالليت طلبيدن« بدين معناست كه اگر در گذشته 
خطايي از كسي ديده ايم، او را حالل مي كنيم و او هم از ما راضي مي شود. آثار همين 
حالليت طلبيدن ها و جلب رضايت ها در زندگي خانوادگي بسيار مثبت است. كساني 
كه مي خواهند به كربال بروند، به دوستان و اقوام و خويشان خود زنگ مي زنند و از 
 آنها حالليت مي خواهند و قطعا ايــن حالليت طلبيدن  ها ماندگار خواهد بود و آثار 
پايداري در زندگي خواهد داشت و مي تواند محيط خانواده را گرم و گيرا كند  و اگر 
كدورت هايي افراد از همديگر دارند، پاك كند. سنت حالليت طلبيدن و حالل كردن 
افراد طرف خطاب و التماس دعايي كه از زائران كربال و اربعين حسيني دارند، آثار 

بسيار مثبتي در تحكيم روابط خانوادگي دارد.
اثر مثبت ديگر پياده روي اربعين ايجاد اتحاد ديني و مذهبي اســت. همه گروه ها، 
احزاب سياسي و اجتماعي در اربعين حسيني به وحدت مي رسند. اختالف نظر ها را 
كنار مي گذارند و در پرتو تاسوعا، عاشورا و اربعين حسيني به يك انسجام و همدلي 
مي رسند و اين ثمره بســيار بزرگي اســت. به هر حال، از ابتداي پيروزي انقالب 
امام خميني)ره( بر وحدت و انســجام تأكيد مي كردند و مقام معظم رهبري هم بر 
وحدت و انسجام ملي تكيه دارند. ما مي بينيم كه در مسئله اربعين همه گروه هاي 
سياسي به اين وحدت و انسجام مي رسند. در پياده روي اربعين حسيني همه افراد 
با خط مشي هاي متفاوت سياسي و افكار و آراي مختلف سياسي و اجتماعي شركت 
مي كنند و با هم دوست مي شــوند. همان ها كه در ايام انتخابات مبارزه و مناظره 
مي كنند، در خدمت  به آستان امام حسين)ع( همه اختالفات را كنار مي گذارند و در 
يك وحدت و انسجام عميق خود را خادم و نوكر دستگاه امام حسين)ع( مي دانند. 
حتي افراد و شــخصيت ها با مقام هاي باال حاضر مي شــوند در موكب ها از زائران 

پذيرايي كنند. اينها آثار سياسي اجتماعي اربعين حسيني است.
پياده روي اربعين، در سطح بين الملل هم ميان كشــورها و جوامع اسالمي ايجاد 
انسجام مي كند، چون از كشورهاي مختلف كاروان هاي زائران با مليت هاي مختلف 
در اين راهپيمايي شــركت مي كنند و از اين جهت هم آثار اين انســجام ديني را 
مي توانيم مشاهده كنيم. حتي كشيش هاي مســيحي و رهبران اديان ديگر نيز به 
احترام امام حسين)ع( در اين پياده روي حضور پيدا مي كنند؛ چرا كه امام حسين)ع( 
فقط به شيعيان و مسلمانان تعلق ندارد بلكه همه آزاديخواهان، امام حسين)ع( را 

از خود مي دانند؛ چنان كه گانــدي، رهبر آزاديخواه هند در 
مبارزه با اســتعمار انگليس مي گويد من از امام حسين)ع( 

درس آموخته ام. بســياري از رهبران انقالب هاي آزاديخواهانه، امام حسين)ع( را 
الگوي خود مي دانند و به ايشان احترام مي گذارند. 

وحدتآفرينيدرمسيراربعين

ضمیمه امروز همشهری استانی

  بر مشام جان می رسد بوی بهشت

  بار قطع برق بر دوش صنایع البرز

   اما و اگرهای ساخت باغ موزه دفاع مقدس کردستان 

صفحه هاي 3 ، 6، 9 و 10

ادامهدر
صفحه21

دانشگاههافعالغيرحضورياست
وزير علوم روز گذشته در مراسم شروع سال تحصيلي دانشگاه ها گفت 

كه شيوه حضور دانشجويان در دانشگاه ها فعال تلفيقي است. زلفي گل جامعه
گفت:» دانشجويان كارشناسي ارشد كه به مرحله پايان نامه رسيده اند 
و امكانات خوابگاهي و كارگاهي دارند در دانشگاه حضور خواهند داشت. عالوه بر 
اين، دانشجويان كارشناســي و ورودي هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه فعاليت 
آموزشي دارند فعاًل در فضاي مجازي تحصيل مي كنند و مابقي جزئيات بازگشايي 

دانشگاه ها به شكل حضوري تابع مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا خواهد بود.«
 وزير علوم درخصوص واكسيناســيون دانشگاهيان گفت: با ورود واكسن در كشور 
شرايطي ايجاد شده كه واكسيناســيون براي بيشتر اعضاي هيأت علمي با سرعت 
در حال انجام است و اميدواريم براي تزريق دوز دوم دانشجويان به شكل حضوري 

در خدمتشان باشيم.
 او با بيان اينكه دانشگاه با حضور دانشجو معنا و مفهوم پيدا مي كند، گفت: در اين 
راستا مسئوالن سعي بر فراهم كردن شــرايط كنند كه امكانات الزم براي مقاطع 
كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري كه به صورت آموزشي هستند، در اختيار 
قرار گيرد. وزير علوم در بخش ديگري از صحبت هايش گفت:»تعداد صندلي هاي 
خالي دانشگاه ها رو به افزايش اســت زيرا جمعيت دانشجويي رو به كاهش است و 
حدود 3 ميليون و ۲00 هزار نفر دانشجو خواهيم داشت.« زلفي گل درباره مصوبات 
كنكور گفت:» شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوباتي دارد كه بايد اجرايي شود. ما با 
كار كارشناسان و همكاران كميسيون آموزش مجلس سعي بر پيگيري ساماندهي 
آموزش عالي داريم به گونه اي كه مشكلي براي رشــد تحصيلي در مناطق محروم 
ايجاد نشود. درخصوص كنكور ۲ قانون داريم كه يك مورد را مجلس و يك مورد را 
شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب كرده است. ما با برنامه ريزي و براساس قوانين 

موجود، سعي داريم اين قانون را اجرايي كنيم.« 

اربعين حسيني را به همه دوستداران  حضرت ثاراهلل تسليت مي گوييم
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همراهباگزارشيازبرپاييموكبهايعزاداريحسينيدرتهران
وگفتوگوباابراهيمحسنبيگينويسنده،دربارهروايتشازامامحسين)ع(

 نيروهاي شهرداري تهران براي برگزاري مراسم اربعين با رعايت
پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي به حالت آماده باش درآمده اند

جاماندگان  در قبله تهران

باوجود اعالم قبلي ستاد مركزي اربعين  مبني بر بسته بودن مرزها به سمت عراق، 
ازدحام مردم در  شلمچه و مهران طی روزهاي گذشته مشكل آفرين شده است

مرزهای عراق بسته است

  بوشهر تنها منطقه اي در كشور است كه در آن، زنان تعزيه خوان 
در آيين هاي عاشورايي، به ويژه اربعين، به نقش آفريني مي پردازند

روايت زنانه اربعين
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 موافقت رهبر انقالب 
 با »در حکم شهید« 

تلقی  شدن نوجوان ایذه ای

رهبر معظم انقالب با درخواست رئيس 
بنياد شهيد و امور ايثارگران مبنی بر در 
حكم شهيد تلقی شدن »علی لندی« 
نوجوان فداكار ايذه ای موافقت كردند. 
آقای قاضی زاده هاشمی، رئيس بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران در نامه ای به 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به فداكاری 
علی لندی كه با ايثار و از خودگذشتگی 
برای نجات جان ۲ تن از هموطنان به 
دل آتش زد و بر اثر شــدت جراحات 
ناشــی از ســوختگی جــان باخت، 
درخواســت كرد كه اين نوجوان غيور 
در حكم شهيد تلقی شود كه حضرت 
آيت اهلل خامنه ای با اين درخواســت 

موافقت كردند. صفحه۲1 را بخوانيد.

پاسخ به شایع ترین 
پرسش ها  درباره 

واکسیناسیون

زنان شگفت انگیز

بــا تســت های »آی جی جــی « و 
»آی جی ام « نمي توان ميزان آنتي بادي 
پس از تزريق واكســن را بررسي كرد،  
انجام آزمايش لختــه يا انعقاد خون به 
هيچ عنوان برای تشــخيص وضعيت 
جسمانی فرد پس از واكسيناسيون يا 
ابتال كاربرد ندارد. ابتال به كرونا، منجر به 
از بين رفتن اثربخشي دوز اول نمي شود 
و ابتال پس از تزريق حكم دوز يادآور را 

دارد . صفحه هاي 11و 1۲را بخوانيد.

نام شان در تاريخ ورزش ايران نوشته 
مي شــود؛ نــام 11زني كــه ديروز 
مريم ايراندوســت به زمين فرستاد و 
90دقيقه جانانه جنگيدند. صفحه19 

را بخوانيد.

متخصص اپيدميولوژي درباره 
روند كند كاهش مرگ های كرونا 
با وجود تزريق گسترده واكسن، 

توضيح مي دهد

قرنطينه هوشمند چطور اجرا می شود؟

 تيم ملی فوتبال بانوان
با پيروزی مقابل  بنگالدش و  اردن  

برای اولين بار به جام ملت های 
آسيا صعود كرد
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به نمايندگي از ايران 
ســعيد خطيب زاده در توييتي خالصه اي از برنامه هاي وزير خارجه و مواضع او را مطرح كرد. او 
نوشــت: »روز ديگري در مجمع عمومي ملل متحد: وزيرخارجه اميرعبداللهيان با وزراي خارجه 
عراق، اندونزي، نروژ، ساحل عاج، كوبا، پرتغال، آفريقاي جنوبي، فرانسه، سوئد، بلژيك  و نماينده 
ويژه سازمان ملل پدرسون مالقات كرد. همچنين وزير خارجه در ديدار با رسانه ها و انديشكده هاي 
آمريكايي گفت كه ايران از گفت وگوي نتيجه محور استقبال مي كند، اما براساس اقدام طرف مقابل 
عمل مي كند و نه حرف و كلمات.« سخنگوی وزارت خارجه، در توييت ديگري نيز نوشت: »تنها ايران 
به نمايندگي از ايران سخن مي گويد. مأموريت ما حضور در گفت وگوي صرفا نتيجه محور است. مذاكره 
براي مذاكره به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. همينطور اين تصور غلط كه »تروريسم اقتصادي« 
نتيجه بخش است. زمان آن فرارسيده  كه آن طرفي كه يكجانبه برجام را ترك كرد، از خواب برخاسته 

و چشمان خود را به روي واقعيت بگشايد.«

ث
مک

   زائران جامانده اربعين اقناع شوند
رئيس جمهور در جلسه روز شنبه ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به تدابير اجرا شده براي اعزام زائران اربعين با همكاري دولت 
عراق، گفت: با وجود تأكيد فراوان، عده اي يا به دليل اطالع نداشتن از محدوديت ها و يا به هر دليل ديگري به سوي مرزها عزيمت 
كرده اند. موكداً تأكيد مي كنم كه با اين افراد كه به عشق زيارت حرم اباعبداهلل الحسين)ع( به طرف مرزها رفتند، در نهايت احترام 
و با حفظ كرامت برخورد شود و درباره محدوديت هاي موجود در تعداد سهميه اختصاص داده شده از سوي دولت عراق مطلع و 
اقناع شوند. سيدابراهيم رئيسي با اشاره به نزديك شدن آمار واكسيناسيون به حدنصاب ۷۰ درصدي جمعيت هدف در جامعه، 
گفت: امروز به نقطه اي رسيده ايم كه به جاي اعمال محدوديت هاي جديد بايد درباره رفع محدوديت ها برنامه ريزي و تصميم  گيري 

كنيم، اما بايد مراقب باشيم كه در اجراي دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي، سستي ايجاد نشود.

ستاد مركزي اربعين حسيني در جديدترين اطالعيه خود 
 عكس
اعالم كرد: مرزهاي زميني براي زوار اربعين حسيني با  نوشت

توجه به سياست هاي دولت عراق همچنان بسته بوده و 
امكان بازگشــايي مرزها به هيچ وجه وجود ندارد. در 
بخشي از اين اطالعيه تأكيد شده است كه متأسفانه به رغم اطالعيه هاي 
قبلي، تعدادي از هموطنان با تجمع در مناطق مرزي باعث بروز مشكالتي 
براي مردم و بروز خطراتي براي خود شده اند؛ ضمن اينكه، سهميه صدور 
ويزاي ورود به عراق، افزايش پيدا نكرده و كماكان مرزهاي هوايي براي 
اعزام زائران اربعين امسال، از سوي عراق تعيين شده است. اين بيانيه 
مي افزايد: با توجه به بسته بودن مرزهاي زميني، امكان اعزام زائران عزيز 
اربعين از اين طريق ميسر نيست و از آنجا كه امكاناتي هم براي پذيرايي از 
زوار در اين مبادي پيش بيني نشــده است، الزم است هموطنان عزيز، 
تحت تأثير خبرسازي هاي غيرموثق قرار نگرفته و مطلقاً از عزيمت به سوي 
مرزها اجتناب فرمايند. همچنين بنا به اعالم سازمان هواپيمايي كشوري، 

عمليات بازگشت زائران اربعين حسيني از روز دوشنبه آغاز مي شود.

  مرزها همچنان بسته است
 زائران دوشنبه بر مي گردند

 یاد بود 

روي خط خبر 

 نخستين دادستان كل انقالب 
درگذشت

مهدي هادوي، از قدماي جامعه حقوقي و قضایي ایران و نخســتين 
دادستان كل انقالب روز گذشته در    96سالگي درگذشت. به گزارش 
ایلنا، مرحوم هادوي در دهه 1320 و درپي فراغت از تحصيل در دانشکده 
حقوق قضایي دانشگاه تهران و به موازات آن كسب درجه اجتهاد در فقه، 
خدمت خود را در دادگستري آغاز كرد و در مناصب گوناگون قضایي تا 
موعد كناره گيري از دســتگاه قضا خدمت كرد. آن مرحوم، در ابتداي 
دهه 1340 با مقاومت در برابر حکم تبعيد آیت اهلل سيدروح اهلل خميني 
از مسند ریاست دادگستري قم عزل شد و پس از پيروزي انقالب اسالمي 
با اعتماد و حکم رهبر فقيد انقالب به عنوان نخستين دادستان كل انقالب 
معرفي شد.  هرچند در مدتي كوتاه از این مقام و موقعيت كناره جست، 
اما لحظه اي در خدمت به خيل عظيم دانشگاهيان تردید نکرد. مراسم 
خاكسپاري شــادروان مهدي هادوي امروز، چهارم مهرماه در آرامگاه 
محله حصارك تهران واقع در انتهاي اتوبان ستاري شمال باالتر از واحد 

علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

  پاسخ كوبنده به عناصر ضدانقالب 
وزیر اطالعات با هشدار به عناصر ضدانقالب درخصوص هرگونه اقدام 
براي ایجاد اخالل در امنيت كشور گفت: پاسخ ایران به عناصر ضدانقالب 
كوبنده خواهد بود. به گزارش پایگاه اطالع رساني دولت، اسماعيل خطيب 
در سفر به آذربایجان غربي در پيرانشهر گفت: همه عناصر ضد انقالب 
و حاميان آنها در منطقه بدانند كه درصــورت ایجاد اختالل در امنيت 
جمهوري اسالمي ایران با پاســخ قاطع و كوبنده فرزندان این مرز و بوم 
در نيروهاي مسلح و دســتگاه هاي امنيتي مواجه خواهند شد. وي به 
پایگاه هاي آمریکایي و صهيونيستي واقع در منطقه كردستان عراق نيز 
هشــدار داد كه درصورت ایجاد ناامني براي جمهوري اسالمي ایران با 
اقدام فعال و تهاجمي رزمندگان جان بر كف ایران اسالمي مواجه خواهند 
شد.وزیر اطالعات همچنين بر اخراج عناصر تروریست ضدانقالب و خلع 
سالح آنان در منطقه كردستان عراق توسط مقامات این كشور در اسرع 

وقت پيرو توافق انجام شده تأكيد كرد.

  مجلس هفته آينده جلسه علني دارد 
جلســات علني مجلس پس از یك هفته تعطيلــي، در هفته آینده از 
سرگرفته خواهد شد.عليرضا سليمي، نماینده محالت در گفت وگو با 
فارس افزود: با توجه به اینکه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده با 
رحلت پيامبر اسالم)ص(، شهادت امام حسن مجتبي)ع( و امام رضا)ع( 
مصادف خواهد بود، جلسات علني مجلس در روزهاي یکشنبه و دوشنبه 
یازدهم و دوازدهم مهرماه برگزار خواهد شــد.وي ادامه داد: جلســات 
كميسيون ها نيز در بعدازظهر روزهاي یکشنبه و دوشنبه هفته آینده 
برگزار مي شود و دستوركار مجلس ادامه دستوركار قبل خواهد بود و هنوز 
دستور كار جدید و خاصي براي هفته آینده مجلس پيش بيني نشده است.

  تشكيل كميته اي براي بررسي علت فوت يك زنداني 
سازمان زندان هاي استان تهران براي بررسي علت فوت اميرحسن حاتمي 
در زندان فشافویه كميته ویژه اي تشکيل داد. به دنبال انتشار خبر فوت 
اميرحسين حاتمي، یکي از زندانيان فشافویه - زندان تهران بزرگ- دیروز 
روابط عمومي اداره كل زندان هاي استان تهران اعالم كرد كه كميته اي 
براي بررســي موضوع فوت آقاي حاتمي در زندان مستقر شده است.  
به گزارش ميزان، اداره كل زندان هاي اســتان تهران تأكيد كرده است: 
صرف نظر از نوع بزهکاري، بيماري یا اعتياد مرحوم حاتمي، درصورت 
احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد. براساس گزارش روابط عمومي 
اداره كل زندان هاي استان تهران، با توجه به اینکه ابتال به بيماري  یا فوت 
براي هر یك از 12 هزار مددجوي حاضر در تهران بزرگ، امکان پذیر است، 
ملحوظ مي دارد با دریافت گزارش كميته بررسي كه اندكي پس از زمان 
گزارش فوت مرحوم حاتمي در زندان، حاضر شده  اند، چنانچه خطایي 
احراز شود با عوامل اعم از پزشك، پاسيار و مراقب بدون هيچ اغماضي 
برخورد خواهد شد.  3روز پيش نيز در پي فوت سيدشاهين ناصري در 
ندامتگاه تهران بزرگ، رئيس سازمان زندان  ها، معاون سالمت، اصالح و 
تربيت سازمان زندان ها را مأمور بررسي دقيق تر علت فوت این زنداني 
كرد. بر این اساس عبداهلل مرتضوي، معاون ســالمت، اصالح و تربيت 
سازمان زندان ها با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ از نزدیك مسئله فوت 
این زنداني را مورد بررســي قرار داد. مرتضوي در این بازدید 10 ساعته 
ضمن حضور در محل نگهداري ایــن زنداني با هم بندي هاي وي دیدار 

و گفت وگو كرد.

  »گفت وگوهــاي نتيجه محور«؛ این 
كليدواژه ســخنان وزیــر خارجه در ديپلماسی

چهارمين روز حضور در نيویورك است. 
در نشست خبري و دیدارهاي دوجانبه و رایزني هاي 
عمومــي  مجمــع  حاشــيه  در  فشــرده 
حسين اميرعبداللهيان بارها تأكيد كرد كه سياست 
خارجي دولت سيزدهم مبتني بر عمل گرایي است. 
شبيه روزهاي گذشته برجام و روابط دوجانبه محور 
اصلي دیدارهاي وزیر خارجه بــا همتایان خود بود. 
اميرعبداللهيان در این دیدارهــا اعالم كرد كه ایران 
»به زودي« با رویکرد نتيجه محــور به مذاكرت وین 
بازمي گردد. البته وزیر خارجه كشورمان تاریخ دقيقي 
براي ادامه مذاكرات اعالم نکرد و گفت كه ایران در حال 
مطالعه و مرور سوابق ادوار پيشين مذاكرات است. از 
ســوي دیگــر امــا پافشــاري آمریکایي هــا براي 
مشخص شــدن تاریخ دقيق مذاكرات ادامه داشت و 
سخنگوي وزارت خارجه این كشــور در واكنش به 
مواضع وزیر خارجه ایران گفت كه الزم اســت از آنها 
پرسيده شــود كه منظور از عبارت »زود« یا »خيلي 
زود« چيســت. هرچند ایــن واكنش نيز از ســوي 
اميرعبداللهيان بي پاسخ نماند. او بار دیگر تأكيد كرد كه 
به زودي یعني به محض كامل شدن بررسي هاي ما، این 
اقدام را انجام خواهيم داد. اميرعبداللهيان تأكيد كرد كه 
تفاوت بين به زودي ایراني و به زودي غربي خيلي زیاد 
است و مهم این است كه ما اراده بازگشت به مذاكره را 
داریم، اما مذاكره اي جــدي و تأمين كننده حقوق و 
منافع ملــت ایران؛ به نظر مي رســد ایــن اظهارات 
امير عبداللهيان كنایه اي باشد به تأخيرهاي مکرر غرب 
در رسيدگي به حق تضييع شــده ایران پس خروج 
آمریکا از برجام. از ســوي دیگر، دستيار وزیر خارجه 
آمریکا نيز گفت كه اگر ایران مي خواهد به مذاكرت 

هســته اي بازگردد، باید فورا اقدام كند. دستيار وزیر 
خارجــه آمریکا همچنين مدعي شــد كه مذاكرات 
هســته اي باید مســئله موشــك هاي بالستيك و 

شبه نظاميان ایران در منطقه را شامل شوند؛ موضوعي 
كه مقامات كشورمان همواره آن را رد كرده اند.

ايران درپي ديپلماسي متوازن
در شــرایطي كه ایران و دیگر طرف  هاي برجام براي 
بازگشــت به مذاكرات وین اعالم آمادگي كرده اند، 
هنوز مشخص نيست كه گره هاي توافق چگونه و چه 
زماني باز خواهد شد؛ چراكه با توجه به اظهارنظرهاي 
مقامات، محورهاي اختالفي پــس از 6دور مذاكره 
همچنان وجود دارد و البته مشخص نيست كه دولت 
سيزدهم قصد دارد مذاكرات را با اسناد قبلي ادامه دهد 
یا آن را از نقطه صفر شروع  كند. البته همواره تأكيد شده 
كه مذاكرات تحت سياست هاي كلي نظام و با نظارت 

نهادهاي باالدستي انجام شده است.
وزیر خارجه اما تاكنون در نيویورك اطالعاتي در این 
زمينه نداده و طبق روال دیدارهاي دو جانبه در حاشيه 
مجمع عمومي ســازمان ملل و در نشســت خبري 

با خبرنگاران آمریکایي مواضع و رویکرد سياســت 
خارجي دولت سيزدهم را شرح داد. به گزارش ایسنا، 
اميرعبداللهيان گفت: اولویت اصلــي دولت جدید 
پيگيري سياســت خارجي متوازن اســت. ما براي 
ارتباط با همه كشــورهاي جهان برنامه داریم و تنها 
رژیمي كه از نظر ما مشــروعيت نداشته و ارتباطي 
بين ما و آن برقرار نخواهد شد، رژیم جعلي اسرائيل 
است كه آن را به رســميت نمي شناسيم و نسبت به 
سياست  هاي غيرسازنده و اقدامات تخریب كننده آن در 
منطقه مواضع روشن و دقيقي داریم. اميرعبداللهيان 
درخصوص موضوع برجام با اشاره به اینکه آمریکایي ها 
از یك سو به بازگشت به برجام تأكيد مي كنند و از ایران 
مي خواهند كه به ميز مذاكرات وین برگردد اما همزمان 
تحریم هاي جدیدي را عليه ایــران اعمال مي كنند، 
این نوع رفتار را پارادوكسيکال خواند كه حاوي پيام 
سازنده اي نيســت. او در بخش دیگري از سخنانش 
گفت كه دولت جدید ایران دولتي عمل  گرا ست و بيش 

از حرف و كلمات، ميزان عمل دولتمردان آمریکایي 
به تعهداتشــان اهميت دارد. او تأكيد كرد از زماني 
كه جو بایدن مسئوليت خود را به عهده گرفته است، 
هيچ اقدام عملي ســازنده به غيــر از اظهارنظرهاي 
متناقض از او مشاهده نشــده است. اميرعبداللهيان 
در نشست با محققان ارشد اندیشکده هاي آمریکایي 
نيز راهبرد سياست خارجي دولت سيزدهم را حفظ 
توازن و عمل گرایي خواند. اميرعبداللهيان همچنين 
تأكيد كرد كه هرچند دولت جدید به توسعه روابط با 
همسایگان و كشورهاي آسيایي اولویت داده است، اما 
در عين حال توازن را در سياست خارجي خود حفظ 
خواهد كرد. او تکرار كرد: به رغم بدعهدي هاي آمریکا 
در موضوع برجام كه از زمان دولت اوباما تا كنون ادامه 
داشته  و همچنين بي عملي اروپا، ایران براساس اصول 
خود به دیپلماسي پایبند بوده و آماده گفت وگوهایي 
نتيجه محور است كه منافع و حقوق مردم كشورمان 

را تأمين كند.

دعوت دوباره فرانسه از اميرعبداللهيان 
وزیر خارجه در ادامــه برنامه هاي خــود با همتاي 
فرانســوي نيز دیدار كرد. ژان لودریان، وزیر خارجه 
فرانسه با یادآوري دعوت دولت این كشور در نشست 
بغداد از اميرعبداللهيان جهت سفر به پاریس، بار دیگر 
این دعوت را تجدید كرد و گفت كه دولت فرانسه در 
انتظار سفر وزیر امور خارجه جمهوري اسالمي ایران 
به این كشور اســت. لودریان همچنين با بيان اینکه 
پاریس نگران تأخير در ادامه مذاكرات هسته اي بوده 
و عالقه مند اســت كه این گفت وگوها هرچه زودتر 
از سرگرفته شــود، گفت فرانسه همچنين خواستار 
همکاري كامل ميان ایران و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي است. اميرعبداللهيان نيز با تشکر از دعوت وزیر 
خارجه فرانســه تأكيد كرد كه دولت كنوني دولتي 
عمل گراســت و مذاكره را به عنوان یــك ابزار مهم 
دیپلماسي قبول دارد. وزیر امور خارجه ایران در عين 
حال با ابراز تأسف از عدم اقدام جدي و عملي آمریکا و 
3كشــور اروپایي در عمل به تعهدات خود، گفت: در 
بازگشت به مذاكرات، نتایج عملي و ملموس براي مردم 
ایران، از اهميتي فوق العاده برخوردار اســت. در این 
دیدار بر لزوم تشکيل دولت فراگير در افغانستان نيز 
تأكيد شد. برنامه  هاي هيأت ایران در نيویورك به زودي 
به پایان مي رسد و به نظر مي رسد كه تا اینجا رویکرد 
سياست خارجي دولت سيزدهم در دیدارهاي دوجانبه 
و نشست ها به گوش دنيا رسانده شده است. اما باید دید 
كه از این پس دیپلماسي عمل گرایانه رفته رفته چه 

دستاوردهایي براي كشور خواهد داشت.

ديپلماسي با پرچم عملگرايي

سؤال مهر رئيس جمهور درباره »ايران قوي«
 رئيسي اعالم كرد كه براساس برنامه ریزي هاي انجام شده به زودي به هدف واكسيناسيون ۷0درصدي در جامعه مي رسيم

سيدابراهيم رئيســي در نخستين سال 
ریاســت جمهوري خود دیروز زنگ آغاز دولت

رسمي ســال تحصيلي 1400 را به صدا 
درآورد. رئيس جمهور سؤال نمادین امسال بازگشایي 
مدارس را به شــعار دولت خود اختصاص داد و درباره 

ویژگي هاي ایران قوي از آنها پرسيد.
رئيسي با بيان اینکه هزینه كردن در آموزش و پرورش 
بزرگ ترین سرمایه گذاري است، تصریح كرد كه همه 
دســتگاه ها و نهادها باید به آمــوزش و پرورش كمك 
كنند و در خدمت آن باشند. رئيسي عدالت آموزشي را 
بسيار مهم خواند و افزود: هيچ كس نباید به علت فقر از 
آموزش باز بماند. او در ابتداي صحبت هاي خود یاد علي 
لندي، دانش آموز ایذه اي را كه در حادثه نجات 2نفر از 
آتش سوزي جان باخته بود، گرامي داشت. او مدرسه را 
ستون همبستگي اجتماعي دانست و گفت: همه ما در 
دوران كرونا قدر مدرسه را بهتر دانستيم و متوجه شدیم 
مدرســه به عنوان نقطه ارتباط خانه با الیه هاي دیگر 
اجتماع چقدر اهميت دارد. رئيس جمهور گفت: جایگاه 
محوري و نقش اساسي مدارس اقتضا مي كند كه همه 
نهادهاي كشور در عرصه هاي مختلف رسانه، اقتصاد، 

فرهنگ و غيره به آموزش و پرورش كمك كنند و همه 
دستگاه ها موظف هســتند در خدمت مدرسه باشند. 
صرف كردن منابع در امر آمــوزش و پرورش نه هزینه 
بلکه بزرگ ترین و پرثمرترین سرمایه گذاري است كه 
مي تواند آینده كشور را تضمين كند. پيشرفت كشور 
در گرو توسعه آموزش و پرورش و توسعه مهارت آموزي 
بوده و اینجاست كه عدالت آموزشي اهميت واقعي خود 

را نشان مي دهد.
براساس گزارش پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، 
رئيسي با بيان اینکه اگر سند تحول اجرا نشود مدارس 
و آموزش و پرورش كشور متحول نمي شود، اضافه كرد: 
مدرســه باید تحول  گرا باشــد و تحول مدرسه در گرو 
آن است كه كار در دســت چهره هاي تحول گرا باشد. 
كســي كه انگيزه تحول ندارد نمي تواند سند تحول را 
اجرا كند. گــزارش نحوه و ميزان اجراي ســند تحول 
آموزش و پرورش باید به طور مرتب ارائه و مشخص شود 
بخش هاي باقيمانده سند به چه دليل اجرا نشده است. 
همه باید بدانند كه سند تحول آموزش و پرورش مستند 

همه تحوالت این نهاد است.
او در ادامه با اشــاره به آغاز ســال تحصيلي جدید در 

قالب آموزش مجازي و حضوري، افزود: ممکن اســت 
در برخي جاهــا به دليل تعدد و تراكــم دانش آموزان 
امکان آموزش حضوري نباشــد و آموزش ها به صورت 
مجازي انجام شــود، اما تمام بخش هــاي آموزش و 
پرورش باید به سمت آموزش هاي حضوري پيش برود 
و نباید دچار ترك تحصيل یا افت تحصيلي شویم. ترك 
تحصيلي یا افت تحصيلي را به هيچ وجه نمي پسندیم، 
لذا دوباره باید شــادي و نشــاط و هياهو را در مدرسه 
بشــنویم اما در عين حال صيانت از جان دانش آموزان 
و معلمان نيز یك وظيفه اســت. رئيسي در بخشي از 
آیين بازگشایي مدارس با اشــاره به شرایط تحميلي 
ناشي از شيوع كرونا بر كشور ازجمله آموزش و پرورش، 
گفت: براساس برنامه ریزي هاي انجام شده به زودي به 
هدف واكسيناسيون ۷0درصدي در جامعه مي رسيم و 
درخواست من از مسئوالن آموزش و پرورش این است 
كه به سمت گسترش آموزش حضوري با رعایت دقيق 

اصول بهداشتي حركت كنند.

واكنش ها به گستاخی آذربايجان
اظهارات گســتاخانه نماینده 

مجلس آذربایجان عليه تماميت بازتاب
ارضي كشــورمان، بــا واكنش 
جمعي از مقامات و نمایندگان مجلس روبه رو 
شد. در نخســتين واكنش آیت اهلل سيدحسن 
عاملي، امام جمعه اردبيل نسبت به این گستاخي 
اعالم نظــر كرد و در پــي آن هم تعــدادي از 
نمایندگان مجلس و نيز سفير ایران در جمهوري 

آذربایجان از تماميت ارضي ایران دفاع كردند.
آیت اهلل عاملي در خطبه هاي نمازجمعه اردبيل 
ضمن اشاره به ســخنان این نماینده مجلس 
آذربایجان خطاب به مردم این كشــور گفت: 
اگر این سخن در حق كشور شما گفته مي شد 
ساكت مي ماندید؟ ما جواب دادیم كه زور شما به 
ما نمي رسد، ایران مثل شير است. آیا این حرف 
اهانت، دخالت، یا تهدید است؟ آنها جواب دادند 
ما دم این شير را قطع مي كنيم! آیا این جواب 

برازنده یك شخصيت و یك نماینده است؟
 به گزارش ایسنا، آیت اهلل عاملي در ادامه خطاب 
به برخي از نمایندگان جمهوري آذربایجان كه 
عليه ایران موضع گرفته بودند، آنها را دعوت كرد 
كه در یك گفت وگوي صميمي توضيح دهند 
كه از ایران چه بدي ای دیدند كه مي خواهند این 

كشور را از نقشه جهان حذف كنند؟ 
در همين زمينه ســيدعباس موسوي، سفير 
جمهوري اســالمي ایران در آذربایجان هم در 
واكنش به سخنان این نماینده گفت: امروز هيچ 
قدرت قلدر خارجي نمي تواند حتي فکر تجاوز به 
ایران را به مخيله اش راه دهد. جمهوري اسالمي 
ایران یکي از قدرت هاي نظامــي نيرومند در 
جهان است كه توانمندي هاي دفاعي اش براي 

ایجاد بازدارندگي و مقابله با هرگونه تهدیدات 
خارجي اســت. قدرت نظامي ایران در خدمت 
صلح و ثبات منطقه و جهان و همه كشورهاي 
دوست و مسلمان اســت. قدرت واقعي ایران از 
روح ایثار و ازخودگذشــتگي و اتحاد مردمش 

نشات مي گيرد.
همچنين تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي در صفحات شــخصي خود در تویيتر 
به این اظهارات گستاخانه نماینده آذربایجان 
واكنش نشــان دادند. علي نيکزاد، نایب رئيس 
مجلس در تویيتي هشدارآميز نوشت: »خطاب 
به برخي مي گویم، كمي تاریخ معاصر مطالعه 
كنيد تا سرنوشــت رهبراني را كه به  آمریکا و 
صهيونيسم اعتماد كردند بدانيد. مبادا هوس 
ماجراجویي به سرتان بزند، چرا كه ما به تاریخ و 
هویت مان بسيار عالقه مندیم؛ بدانيد كه ما لشکر 
آذري ها گوش به فرمــان رهبر معظم انقالب 

اسالمي هستيم.«
احمد نادري، نماینده تهران هم در تویيتي تند 
خطاب به این نماینده نوشــت: »بارهاست كه 
برخي نمایندگان مجلس جمهوري باكو جوگير 
شده و ســخناني بيش از اندازه و ظرفيتشان 
مي گویند. صبر ایران را نشانه بزرگيش بدانيد. 
رعایت حســن همجواري وظيفه كشورهاي 
دوست و همسایه است. در غير این صورت، دست 

به بازو الحاق خواهد شد.«
حسين قلي اف، نماینده مجلس آذربایجان در 
گفت وگو با روزنامه یني شفق تركيه در سخناني 
گستاخانه ادعا كرده  بود كه »ایران را از نقشه 
جهاني حذف مي كنيم... ایران را تجزیه می كنيم 

و به تمام نقاط ایران پرچم ترك را مي زنيم.« 

 اميرعبداللهيان راهبرد دولت سيزدهم در سياست خارجي را حفظ توازن در روابط و نتيجه محوري
 در مذاكرات اعالم كرد 
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   هر ســال در روزهاي منتهي به اربعين 
حسيني، جاماندگان از سفر به كربال حال و گزارش

هوایــي عجيــب دارنــد و امســال با 
محدودیت هاي بيشــتر ناشــي از بحــران كرونا تعداد 
جاماندگان اربعيــن افزایش یافته اســت. آنها كه همه 
اميدشان به پياده روي جاماندگان در تهران است. معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در این رابطه به 
همشهري گفت: »شهرداري وظيفه دارد كه آماده باشد تا 
اگر رخداد فرهنگي به وجود آمد، از قبل آمادگي الزم وجود 
داشته باشــد. در واقع ما آمادگي الزم را براي پذیرایي، 
كمك و هدایت جاماندگان اربعين در شهر تهران داریم. 
یعني مواكب شهرداري و شهرداري هاي مناطق 22گانه، 
آتش نشــاني، مترو، اتوبوسراني، تاكســيراني و... آماده 
هســتند.« امين توكلي زاده ادامه داد: »به دستور آقاي 
زاكاني تمام بخش هاي شهرداري تهران در حال آماده باش 
هستند و آمادگي خود را حفظ كرده اند. سعي مي كنيم با 
همکاري دستگاه هایي دیگر مانند نيروي انتظامي، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، سازمان تبليغات و غيره فضاي 
مناسبي را براي شهروندان آماده كنيم.« او اضافه كرد: »در 
دوره هاي قبلي هر سال، تعداد زیادي از همکاران عزیز ما 
در شهرداري تهران براي كمك به برگزاري آیين بزرگ 
اربعين عــازم كربال مي شــدند. امســال امــا به دليل 
محدودیت هایي كه وجود داشت، تعداد مسافران كربال 
خيلي كم شده و مقرر شد از هر ناحيه شهرداري فقط 2نفر 
با قرعه كشی براي مراســم اربعين به كربال سفر كنند.« 
ســيدعليرضا فاطميان پور، معاون فرهنگي ســازمان 
فرهنگي هنري شــهرداري تهران نيز با معرفي مراسم 
راهپيمایي جامانــدگان در تهران گفــت: »پياده روي 
جاماندگان اربعين حســيني)ع( دوشنبه )پنجم مهر( 
ساعت ۶صبح از ميدان امام حسين)ع( تا حرم حضرت 
عبدالعظيم)ع( برگزار مي شود، این مراسم با قرائت زیارت 

اربعين آغاز و در مسير پياده روي موكب هاي فرهنگي و 
پذیرایي از زائران با رعایت پروتکل هاي بهداشــتي برپا 
مي شود. قطعه موسيقي »اربعين« با شعري از رضا یزداني 
و خوانندگي سيدمحمد نبوي توسط مدیریت موسيقي 

سازمان فرهنگي هنري توليد و منتشر مي شود.«

نمايشگاه رؤياي بهشت
مجموعه فرهنگي و گردشگري اراضي عباس آباد كه در 
این روزها برنامه هایي را براي اربعين درنظر گرفته است، 
از امروز تا 15مهرماه نمایشــگاه رؤیاي بهشت را برگزار 
مي كند. سيدمحمدحسين حجازي، مدیرعامل منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد درباره جاماندگان اربعين 
به همشهري گفت: »در این ایام مقدس اربعين حسيني و 
ساالر شهيدان ما سعي داریم جاماندگان اربعين را از زاویه 

دیگري تعریف كنيم.«
نمایشــگاه رؤیاي بهشــت از امروز در باغ هنر اراضي 
عباس آباد برپاست. نمایشــگاهي كه با موضوع اربعين 
حسيني و نمایش هزاران پرتره سعي دارد حال و هواي 
كربال و نجف را براي مخاطبان خود ایجاد كند. یك عضو 
شوراي شهر تهران كه روز گذشته از این نمایشگاه بازدید 
كرد، به همشهري گفت: »هنر چشمه زاینده و و گوهر 
پاینده اي است كه اگر در خدمت ارزش مقدس یك جامعه 
قرار بگيرد، این مفاهيم واال و متعالي را در ذهن ها و قلوب 
آنچنان دروني مي سازد كه صدها سال سينه به سينه و 
نسل به نسل در نهایت امانت منتقل  شود و دست به دست 
به نسل هاي آینده برساند تا ســتون ها و اساس جامعه 
صدیق و انقالبي را هر چه بيشتر مستحکم كند.« نرجس 
سليماني اضافه كرد: »در این ميان عکس و عکاسي ابزاري 
چند سویه است كه تسلط بر آن موجب تبيين خردمندانه 
اوضاع و احوال زمان معاصر براي آیندگان خواهد بود. واژه 
هنر به معناي عظمت، بلندي، استعداد و قابليت است و در 
این ميان هنر عکاسي در دامنه رشته ارتفاعات هنر قرار 
دارد. به خصوص عکاسي خبري كه خود قله اي مرتفع از 

ابواب عکاسي است.« 

نمایشگاه رؤیاي بهشت 4بخش متنوع دارد. در بخش 
نخست بيشتر از 3هزار پرتره از زائرین به نمایش گذاشته 
شده است. در بخش دوم یك عکس 8كيلومتري هوایي 
از جاده نجف-كربال توليد شده كه یك بخش از كل آن 
عکس به نمایش درآمده است. در بخش سوم و چهارم نيز 
چيدمان هاي عکسي هستند كه مردم مي توانند در كنار 

آن قرار گرفته و عکس یادگاري بگيرند.

توجه به موضوعات اجتماعي و فرهنگي
شــهرداري تهران در دوره مدیریت جدیــد قصد دارد 
به موضوع  امور اجتماعي و فرهنگي  مناســبتي توجه 
بيشتري كند. موضوعي كه معاون اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري به آن اشاره كرده و گفت: »شهرداري در دوره 
جدید مدیریتي با دســتور آقاي زاكاني، شهردار، سعي 
دارد حوزه خدمات خود را در بخش اجتماعي و فرهنگي 
عمق و كيفيت ببخشد؛ طوري كه فعاليت ها گسترده تر 
ازگذشته انجام شــود. یکي از موضوعات مهم حركت 
جدید نيز مناسبت هایي اســت كه مخاطب گسترده 
دارد.« توكلي زاده ادامه داد: »بــا توجه به اینکه اربعين 
اهميت زیادي براي محبان اهل بيت دارد، دایره محبان 
اهل بيت از شيعيان تا برادران اهل سنت و حتي ادیان و 
فرقه هاي مختلف را شامل مي شود و مخاطب فرامذهبي 
و فرادیني خواهد داشت. لذا توجه به این رخداد عظيِم 
مذهبي، فرهنگي و مردمي در دســتور كار شهرداري 

تهران بوده و هست.« 
او عنوان كرد: »یکي از آیين هایي كه امسال برگزار شد و 
مردم خيلي از آن استقبال كردند، آیين بدرقه نيروهاي 
خدماتي شهرداري بود كه در حرم حضرت عبدالعظيم 
حسني صورت گرفت. ســال اولي هم بود كه این آیين 
در حرم حضرت عبدالعظيم برگزار مي شد و رسانه هاي 
مختلف كه در واقع خادم رسانه اي آقا اباعبداهلل حسين)ع( 
بودند، در این مراسم شركت كرده و این مراسم را رسانه اي 
كردند.« معاون اجتماعي و فرهنگي شــهرداري یادآور 
شد: »عزیزان ما در جاده كربال و نجف چندین موكب را 

برگزار كردند و 300عزیزي كه به نمایندگي از مردم ایران 
و تهران و به نمایندگي از همه همکاران ما در شهرداري 
نيابت داشتند  تا در این مراسم شركت كنند. آنها سعي 
مي كنند تا در تمام كارهاي اربعين از ایمني و خدمات 
ایمني گرفته تا نظافت و خدمات شهري كمك كنند. در 
شهر تهران نيز با كمك سازمان زیباسازي شهرداري و 
همانطور كه مشاهده مي كنيد ما با تركيبي از دو مناسبت 
بزرگ هفته دفاع مقدس و اربعين حسيني كه پيوستگي 
ذاتي هم با هم دارند،   سعي كردیم فضاي شهر را اربعيني 

و دفاع مقدسي كنيم.« 

نمايشگاهي در بلنداي عباس آباد
در كنار برنامه هاي مختلفي كه شهرداري تهران براي 
اربعين برگزار مي كند، احتماال نمایشگاه رؤیاي بهشت با 
استقبال قابل توجهي برگزار مي شود. مدیرعامل اراضي 
عباس آباد در این رابطه گفت:  »ما در اراضي عباس آباد 
یکي از شــاخص هایي كه مد نظرمان اســت و سعي 
مي كنيم با آن در ارتباط باشيم، هنر تعاملي و از سوي 
دیگر هنر تخصصي است. در واقع تالش مي كنيم دین را 
از زاویه هنر معرفي كنيم و این مشخصه اراضي عباس آباد 
است. مسئله كرونا در همه محيط هاي هنري تأثير منفي 
گذاشته است، اما این مکان )اراضي عباس آباد( توانست 
به این كار جالي دیگري دهد. بنابراین، ما توانســتيم 
چيدمان و نمایشــگاه عکس را در این مکان به مدت دو 
هفته برگزار كنيم. نگاه تخصصي كه از زوایه هر عکاسي 
باید دیده شود، در اكثر كارهاي این نمایشگاه دیده شده 
است. این كار مي تواند به ماهيت آینده این سبك ها كمك 
جدي كند.« حجازي اضافه كرد: »اراضي عباس آباد بنا 
دارد در فضا و محدودیت هایي كه بعضا در این محيط ها 
قائل مي شود، پيشگام باشد و قدم هاي بزرگ بردارد و 
حمایت هم كند. اميدوار هستيم كه جامعه تخصصي نيز 
از این زوایه به موضوع نگاه كند.«  همچنين توكلي زاده 
در این رابطه گفت: »نمایشگاه عکس را برپا كردیم كه 
یك نمایشگاه خاص محسوب مي شود. این نمایشگاه 
براي نخستين بار برگزار مي شود و به نظر من، تاكنون تا 
این اندازه به هنر عکاسي پرداخته نشده است. دوستان 
عکاسي كه در رخدادهاي عظيم روایتگري مانند حوزه 
انقالب اســالمي، دفاع مقدس و اربعين بسيار زحمت 
كشيده اند، سعي كردیم گوشــه اي از این زحمات را با 
هنرمندي و دقت و به شــکل جدیدي گردهم بياوریم 
و به نمایش بگذاریم.«  او تأكيد كرد: »بيشــتر از 4هزار 
عکس در كنار هم قرار گرفته اند كه هر كدام براي خودش 
یك داستان دارد و روایتگر یك قوميت، یك مليت و یك 
فرهنگ است. در پِس هر كدام از این عکس ها شاید بشود 
چند دقيقه و چند ساعت گفت وگو كرد. در واقع هر كسي 
در این فضا قرار بگيرد و قبال سفر اربعين را رفته باشد، 
حتما به یاد اربعين خواهد افتاد. آنهایي هم كه در مراسم 
اربعين حضور نداشــتند، با این فضا و فرهنگ اربعيني 

آشنا مي شوند.« 
 نمایشگاه رؤیاي بهشــت در باغ هنر كه 800مترمربع 
مساحت دارد، برپا شــده اســت. عالوه بر عکس، این 
نمایشــگاه نمایش فيلم، مســتند و ویدئو را هم دارد. 
سيداحســان باقري، طراح و مدیر هنري رؤیاي بهشت 
درباره این نمایشگاه به همشــهري گفت: »نمایشگاه 
عکس و چيدمان رؤیاي بهشت معموال در ایران كمتر برپا 
مي شود. محور اصلي هنري نمایشگاه عکس ها هستند، اما 
تالش شده از حجم، نور، موسيقي و هر آنچه مي تواند به 
كمك عکس ها بياید و حال و هواي بهتري را به مخاطب 
منتقل كند، استفاده شود.« 120عکاس از ایران، عراق، 
بلژیك و استراليا آثار خود را در این نمایشگاه ارائه داده اند. 
بازدید از این نمایشگاه از امروز 4مهرماه تا 15مهرماه هر 

روز از ساعت 15تا 21براي عموم آزاد است. 

نيروهاي شهرداري تهران براي برگزاري مراسم اربعين با رعایت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي به حالت آماده باش درآمده اند 

جاماندگان در قبله تهران
نمایشگاه »رویاي بهشت« با 3هزار قطعه عکس از زائران و رخدادهاي مسير اربعين در اراضي عباس آباد برپا شد

   سازمان فرهنگي هنري شــهرداري تهران ۱۰۹عنوان برنامه با ۳۳۰اجرا را با رويكرد 
محتوايي تعظيم و ترويج آيين پياده روي اربعين حسيني برگزار مي كند.

   پويش »آقا من جا ماندم« از ديگر برنامه هاي ويژه اربعين است كه در اين پويش از عموم 
مردم و افراد معروف دعوت مي شــود تا حرف دلشــان را از طريق فضاي مجازي و سايت 

شهرداري به امام حسين)ع( بزنند.
    در پويش »سلفي من و دوست اربعيني ام« از افرادي كه توفيق حضور در پياده روي اربعين 
عراق يا مراسم جاماندگان اربعين را داشتند، دعوت مي شود تا عكس سلفي خود با دوست 
اربعيني شان را در فضاي مجازي و با هشتگ پويش منتشر كنند، در پايان به تصاوير برگزيده 

توسط هيأت داوران جوايزي اهدا مي شود.
   برنامه »سوگواره ملي عكس آييني اربعين ۱۴۰۰« هم در دو بخش تك عكس و مجموعه 
عكس از آيين هاي عزاداري مردم ايران در اربعين برگزار مي شود. آيين اختتاميه اين مراسم 

نهم ربيع االول و با اهداي جوايز به آثار برگزيده برگزار مي شود.
   در ايام اربعين حسيني مناطق ۲۲گانه و فرهنگسراهاي خاص با شناسايي و مشاركت 
گروه هاي مردمي و جهادي تحت عنوان »عشاق الحســين« فعاليت هايي را براي كمك به 

نيازمندان انجام مي دهند.
    در قالب برنامه »حب الحسين)ع( يجمعنا« نيز از ۴۶ عنوان برنامه فعاليت هاي كانون هاي 
مردمي شــهر تهران براي اجراي فعاليت هاي مجازي و ميداني با موضوع اربعين حمايت 

مي شود.

   ويژه برنامه هاي فرهنگي به مناسبت اربعين حسيني

محمود مواليي
خبر نگار

گزارش 2

ضرورت حل مشكل فاضالب
 چند سالي است كه مشــکالت كانال فاضالب روي زندگي مردم 
محله عباس آباد، سایه انداخته اســت و اهالي از همجواري با آن 
ناراضي اند. عباس آباد در محدوده ناحيه ۶منطقه 20و در مجاورت 
جاده ورامين قرار دارد و حدود 17هزار و ۶25نفر در آن ســاكن 
هســتند. وجود این كانال فاضالب و بوي تعفن آن به ابرمشکل 
محله عباس آباد تبدیل شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران در بازدید اخير خود از این محله و در گفت وگو 
با مردم در جریان مشکالت كانال فاضالب قرار گرفت و قول داد 
این موضوع را در اسرع وقت پيگيري كند. ناصر اماني گفت كه این 
كانال در گذشته فاصله زیادي با خانه ها داشت، اما با رونق ساخت 
و ساز، اكنون در كنار آنها قرار گرفته است. به گفته او، این كانال از 
مركز تصفيه جنوب خارج شده و به سمت ورامين مي رود. مطابق 
با بررســي ها، حجم فاضالب وارداتي به این تصفيه خانه بيش از 
ظرفيت است و به همين دليل بخشي از این فاضالب بدون تصفيه 
وارد محيط زیست مي شود. همچنين آب هاي سطحي و فاضالب 
مناطق 4، 13، 14، 15 و 20 از این كانال مي گذرد و زمســتان ها 
حجم آب آن باال مي رود و از یك سو بوي تعفن شدیدتر مي شود و 
از سوي دیگر افزایش حيوانات موذي چون موش، نارضایتي اهالي 

را همراه دارد.

كانال فاضالب بدون حصار
نبود حصار امن اطراف كانال فاضالب دغدغه دیگري اســت كه 
ناصر اماني در بازدیــد از محله عباس آباد به آن اشــاره و عنوان 
كرد: »بریده شدن ميله هاي حفاظ اطراف كانال توسط معتادان 
متجاهر، افتادن بچه ها در كانال و تبدیل شــدن حاشــيه آن به 
زباله داني ازجمله گالیه های  اهالي است. همچنين وصل نشدن 
فاضالب محله به شبکه فاضالب شهر تهران سبب شده بخشي از 
فاضالب خانگي به جوي ها سرریز شود.« این عضو شوراي شهر 
تهران به پيگيري هاي شهرداري منطقه و بي پاسخ ماندن مکاتبات 
از سوي شركت آبفا هم اشاره كرد و گفت كه ایمن سازي اطراف 
كانال بر عهده شــركت آب و فاضالب است، اما شهرداري منطقه 
درراستاي رفاه بيشتر اهالي براي نصب حفاظ و طعمه گذاري براي 

موش ها اعالم آمادگي كرده است.

علت جاري شدن فاضالب در كوچه ها
جاري شــدن فاضالب خانه ها به كوچه ها مشکل زیست محيطي 
دیگري اســت كه اماني كوچك بودن متراژ خانه ها را علت بروز 
آن دانست و گفت: »اغلب خانه ها براي فاضالب دستشویي، یك 
چاه جزئي حفر كرده اند، اما به دليل متراژ پایين خانه ها، از احداث 
فاضالب روشویي منصرف شده اند و به همين دليل آب روشویي به 
جوي داخل كوچه هدایت مي شود كه قطعاً مشکل زیست محيطي 
است و باید به آن رسيدگي شود.« عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شــهر تهران از برگزاري جلسه مشترك ميان شركت آبفا 
و شهرداري تهران براي پيگيري مشکل فاضالب محله عباس آباد 
خبر داد و تأكيد كرد: »برگزاري این جلســه و رسيدن به راهکار 
مناسب زمان بر است، اما شهرداري منطقه قول داده تا رفع اساسي 
این مشکالت، نظافت جوي هاي آب، مخازن زباله ها و كوچه ها را با 

دقت بيشتري انجام دهد.«

مشاركت در گلكاري بوستان امام علي
نبود روشنایي كافي در بوستان امام علي هم نارضایتي شهروندان را 
در پي داشت كه اماني گفت: »اهالي از كم نوري و شرایط نامناسب 
فضاي سبز گالیه هاي داشتند و حتي گلفروش محله عباس آباد 
پيشنهاد گلکاري پارك به هزینه خود را به شرط مجوز شهرداري 
مطرح كرده است، اما به گفته شــهردار منطقه، وزارت نيرو اعالم 

كرده كه باید ساعت 12شب چراغ هاي پارك ها خاموش شود.«

خدمت رساني ۱5۰پاكبان در شهر نجف 
رئيــس كميته خدمات شــهري مســتقر در نجف از اســتقرار 
100پاكبان شــهرداري تهران و 50 پاكبان شهرداري مشهد در 

این شهر و خدمت رساني به زائران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبري شهر، شــهرداري تهران هر سال وظيفه 
خدمت رســاني به زائران در مرزها را بر عهده داشــت، اما امسال 
به دليل كرونا و اعمال محدودیت ها از ســوي كشــور عراق فقط 
۶0هزار زائر در این مراســم شــركت كردند و 300نفر از عوامل 
شهرداري هم درراستاي خدمت رســاني به زائران عازم شهرهاي 
نجف و كربال شــدند. به گفته عليرضا رباطــي، 100نفر از عوامل 
شهرداري در نجف مستقر شده اند كه در 2گروه و 2شيفت 8ساعته 
انجام وظيفه مي كنند. رئيس كميته خدمات شهري مستقر در شهر 
نجف به وضعيت محل استقرار نيروهاي شهرداري تهران هم اشاره 
و عنوان كرد: »عوامل شهرداري در بخشي از صحن در حال ساخت 
حضرت فاطمه زهرا)س( مستقر شده اند و اصول بهداشتي از قبيل 
انتخاب مکان با ارتفاع سقف ۶متر و فاصله استقرار بيش از یك متر 
از نيروهاي شهرداري در محل اسکان رعایت شده است. همچنين 
پزشکان شركت شهر سالم هم براي معاینه و رسيدگي به وضعيت 
سالمتي پرسنل شهرداري در نجف مستقر شده اند.« او در ادامه به 
فعاليت نيروهاي آتش نشاني هم اشاره كرد و گفت: »آتش نشانان 
در 3محور اطراف حرم حضرت علي)ع( مســتقر از روزهاي قبل 
فعاليت خود را شــروع كرده اند كه تا ظهر سه شنبه ششم مهرماه 

ادامه خواهد داشت.«
به گفته رئيس كميته خدمات شــهري مســتقر در شهر نجف، 
50پاكبان از شهر مشهد به نيروهاي شهرداري اضافه شده اند كه 
با كاور نيروهاي شهرداري تهران و تجهيزات مشغول رفت و روب 

معابر در این شهر هستند.

حمل و نقل

خدمت رساني رايگان 
حمل ونقل عمومي به 

جاماندگان اربعين

ناوگان حمل ونقل عمومــي پایتخت براي 
خدمت رســاني رایگان به شركت كنندگان 
در مراســم پياده روي جاماندگان اربعين 
حسيني، آماده است. مراسم فردا با رعایت 
دســتورالعمل هاي ســتاد مقابله با كرونا 
از ميدان امام حســين)ع( آغاز مي شــود و 
ســوگواران با حضور باشکوهشــان و طي 
مسير 17كيلومتری تا حرم سيدالکریم)ع( 
بار دیگر حماســه همدلي و مــودت خلق 
مي كننــد. به گفته رئيس شــوراي هيئات 
مذهبي كشور، این مراسم به طور همزمان در 
تمام شهرها برگزار مي شود. نوشاد نوشادي 
تأكيد كرد: »اپيدمي كرونا هنوز تمام نشده 
و رعایت پروتکل هاي ســتاد مقابله با كرونا 
الزامي است. از این رو آیين پياده روي اربعين 
حسيني از مبدأ)ميدان امام حسين)ع(( تا 
قبله تهران)حرم ســيدالکریم( بدون توقف 
در مسير همراه با قرائت زیارت اربعين برگزار 
مي شود.« همچنين براساس اطالعيه آستان 
مقدس حضرت عبدالعظيم)ع( روز اربعين، 
جز اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در نقاط 
تعيين شــده، هيچ گونه برنامه دیگري كه 
موجب توقف یا تجمع زائران شــود، برگزار 
نخواهد شــد. نــاوگان حمل ونقل عمومي 
هم براي خدمت رســاني بــه جاماندگان 
اربعين تمهيداتي پيش بيني كرده است كه 
شهروندان در پایان مراسم و هنگام بازگشت 
مي تواننــد از خدمات این نــاوگان رایگان 

استفاده كنند.

   بازگشت از شــهر ري با خط يك 
مترو

مســير پياده روي در امتداد خط یك مترو 
قــرار دارد و از این رو به گفتــه مدیرعامل 
شركت بهره برداري مترو، شركت كنندگان 
در مراســم پياده روي اربعين مي توانند از 
تمامي ایســتگاه هاي این خط كه در مسير 
راهپيمایي قــرار دارند، رایگان اســتفاده 
كنند. علي عبداله  پور بــا بيان اینکه فردا، 
قطعاً با تراكم مسافر در خط یك و ایستگاه 
امام حسين در خطوط 2و ۶مواجه خواهيم 
بود، گفــت: »پيش بينــي مي كنيم پس از 
اتمام مراســم و در زمان بازگشت زائران از 
حرم ســيدالکریم)ع( تعداد مســافران در 
خط یك متــرو افزایش یابــد و از این رو با 
كاهش ســرفاصله قطارها تالش مي كنيم 
خدمت رســاني به نحو مطلوب انجام شود. 
همچنين درصورت نياز این ظرفيت وجود 
دارد تا از قطارهاي فوق العاده در این خط 

استفاده شود.«

   جابه جايي زائران با 5۶۰دستگاه 
اتوبوس

شــركت اتوبوســراني براي خدمت رساني 
به شــركت كنندگان در مراسم پياده روي 
اربعيــن، اعــالم آمادگــي كرده اســت و 
به گفته مدیرعامل این شركت، فردا حدود 
5۶0دستگاه اتوبوس دو كابين و تك كابين 
وظيفه انتقال زائران از شهر ري به ميادین 
اصلي شهر را دارند. محمود ترفع گفت كه 
500دستگاه اتوبوس دو كابين و ۶0دستگاه 
اتوبوس تك كابين در اطــراف حرم مطهر 
عبدالعظيم حسني)ع( مســتقر هستند تا 

اقدام به جابه جایي مسافران كنند.

   5۰دستگاه ون تاكسي در خدمت 
زائران جا مانده

ســازمان تاكســيراني هــم فــردا براي 
خدمت رساني به شــهروندان آماده است. 
رئيس سازمان تاكســيراني شهر تهران در 
گفت وگو با همشهري گفت كه 50دستگاه 
ون براي جابه جایي زائران پيش بيني شده 
است كه از ابتداي صبح تا پایان مراسم در 
اطراف حرم سيدالکریم)ع( مستقر خواهند 
بود. محمد روشــني تأكيد كرد: »استفاده 
از 50دستگاه ون، براي شهروندان رایگان 
است و تاكسيرانان مکلفند زائران را از شهر 

ري به مقاصد مورد نظر برسانند.«

   فعاليت ۱7۰دســتگاه اتوبوس و 
ميني بوس در حريم ري

مدیریت شهري منطقه 20هم براي تسهيل 
تردد شهرونداني كه از شهرستان هاي ورامين، 
پاكدشت و... در این مراسم شركت مي كنند، 
تمهيداتي اندیشــيده اســت. فرهاد افشار، 
شــهردار منطقه با بيان اینکه پاركينگ هاي 
شهداي شــاملو، سيدالشــهدا، ضلع شرقي 
حرم، بلوار شــهداي ایرانيت، عطــر یاس و 
خيابان شــهيد زهره وند، براي روان ســازي  
تردد شــهروندان آماده سازي  شده اند، گفت: 
»فردا 20دستگاه اتوبوس از شهرري به مقصد 
شهرستان قرچك، 50دســتگاه اتوبوس به 
مقصد شهرســتان ورامين و 100دســتگاه 
ميني بوس هم از خيابان هاي شهداي 18دي 
و بيات و پاركينگ سيدالشهدا)ع(، به انتقال 

زائران مي پردازند.« 

معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهران از پخش زنده 
مراسم راهپيمایي جاماندگان اربعين و 
آیين سنتي دمام زني از نمایشگرهاي 

ایستگاه هاي مترو خبر داد.
به گــزارش همشــهري، همزمان با 
فرارســيدن اربعين حسيني و با هدف 
ترویــج فرهنــگ اربعيــن و ارتقاي 

ســطح آگاهــي و افزایش شــناخت 
شــهروندان ویژه برنامه هاي فرهنگي 
در ایســتگاه هاي مترو اجرا مي شود. 
به گفتــه ســيدمجتبي تقوي نــژاد، 
نمایشگاه عکس بوي پيراهن حسين، 
مسير جاوید و روایت جنون، راه اندازي 
پایگاه مشــاوره مذهبي نور هدایت و 
مشاوره خانواده شعور حسيني، مسابقه 

كتابخواني مشــي خورشــيد و... اهم 
برنامه هاي پيش بيني شــده هســتند 
كه در ایســتگاه هاي پر تــردد مانند 
امام خميني)ره(، مصلــي، وليعصر و 
ميردامــاد اجرا مي شــوند. همچنين 
با توجه به اهميت نشــر و ترویج پيام 
نهضت حسيني در جامعه مسابقه اي 
در 5 رشته كتابخواني، نقاشي، پویش 
شعرخواني و دكلمه شعر، معرفي كتاب 
و داستانك نویسي در 2 بخش كودك و 
نوجوان و بزرگســاالن برگزار مي شود 
كــه به گفته تقوي نــژاد، عالقه مندان 

مي توانند تــا 15مهر ماه در ســامانه 
مســابقات الکترونيك كتابخواني به 
نشــاني www.samakpl.ir  ثبت نام 

و آثار خود را ارسال كنند.

اجــراي برنامه هــاي فرهنگي در 
موكب هاي سيار شهربان

در راســتاي تحقــق شــعار »تهران، 
كالنشهر الگوي جهان اسالم« شركت 
شــهربان و حریم بان شهرداري تهران 
نيز اقدام به برپایي موكب سيار كرده 
است. مدیرعامل شهربان تهران با بيان 

اینکه ســبك زندگي سيدالشهدا)ع( 
زیباترین و الهي ترین ســبك زندگي 
جهادي اســت، گفت: »اجــراي ویژه 
برنامه هاي فرهنگي براي پاسداشــت 
مکتب امام حسين)ع( و گراميداشت 
دفاع مقدس، با هدف تبيين آرمان هاي 
این مکتب الهي و جهان بيني زندگي 
جهادي یك ضرورت است.« سيدامير 
فتاحيان تأكيد كرد كه در نقاط پرتردد 
پایتخت موكب هایي بــا هدف اجراي 
 برنامه هاي فرهنگي و توزیع بسته هاي 

سالمِت ضدكرونایي، برپا شده است.
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 پخش زنده مراسم اربعين حسيني
 از نمايشگرهاي متروي تهران
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فرحناز هاشمي
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چهره روز

نقد خبر

كالهبرداري با پيش فروش خودروهاي 
وارد نشده بي هويت 

افراد سودجو خودروهاي مدل 2020و 2021برندهاي بنز، 
بي ام و  و تویوتا را با دریافت 70تا80درصد قيمت روز این خودروها 

در كشورهاي مبدأ به متقاضيان پيش فروش مي كنند

با ايراد شوراي نگهبان و  خودرو
تشــخيص  مجمــع 
مصلحت نظام به مواد 4و 
10طرح مجلس براي ساماندهي صنعت 
خودرو، آزادسازي واردات خودروهاي 
صفر كيلومتر خارجي براي چندمين بار 

به تعويق افتاده و اجرايي شدن اين طرح همچنان نيازمند بررسي 
در كميسيون صنايع و صحن علني مجلس شوراي اسالمی و تأييد 
و ابالغ شوراي نگهبان است. با وجود اين برخي كالهبرداران، با 
استفاده از ناآگاهي مصرف كنندگان از روند تصويب اين طرح در 
مجلس، پيش فــروش خودروهاي خارجي را آغــاز كرده اند، 
خودروهاي صفر كيلومتر خارجي و وارداتي كه اصال وجود ندارند. 
اين افراد با تبليغ در فضاي مجازي يا تماس تلفني، خودروهاي 
خيالي را به مشتريان پيش فروش مي كنند، خودروهايي كه نه تنها 
هنوز مجوز واردات آن در دستگاه هاي ذيربط صادر نشده، بلكه 
فاقد هرگونه برگ ثبت سفارش يا شماره شناسه)vin( هستند. با 
مهدي دادفر، دبير انجمن وارد كنندگان خودرو در مورد اين شگرد 

تازه كالهبرداري گفت وگو كرده ايم.

پيش فروش برخي خودروهاي وارداتي بر چه مبنايي 
صورت مي گيرد؟

متأسفانه با جدي تر شدن تصویب طرح آزادسازي واردات خودروهاي 
خارجي در مجلس، درهفته گذشته برخي افراد از طریق تبليغات در 
فضاي مجازي یا تماس تلفني و ارسال پيامك، نسبت به پيش فروش و 
دریافت وجه از مردم براي خودروهاي خارجي فاقد برگ ثبت سفارش 
با مدل 2020 و 2021 اقدام كرده اند. درحالي كه تا خودروهاي خارجي 
جدید وارد گمرك نشوند و كد شناسایي خودرو )vin( نداشته باشند، 
خرید و فروش آنها معني ندارد. این شيوه پيش فروش خودروهایي 
كه وجود خارجي ندارند، نوعي كالهبرداري است و قطعا موجب بروز 
مشکل براي خریداران خواهد شد. اینگونه افراد سودجو ادعا مي كنند 
كه برگ ثبت سفارش خودروهاي وارداتي آنها آماده و پشت درهاي 
سازمان توسعه تجارت منتظر بازشدن سامانه است و به محض اجرایي 
شدن طرح آزادسازي واردات خودرو، خودرو وارد و با قيمت مناسب 
به متقاضيان تحویل داده خواهد شــد. به مردم هشدار مي دهيم به 
هيچ عنوان وارد پيش خرید خودروهاي فاقد برگ ثبت سفارش و كد 
شناسایي نشوند. متأسفانه برخي مشتریان ساده انگارانه نسبت به پيش 
خرید خودرو برای واریز وجه به نام اینگونه افراد اقدام مي كنند. مردم 
به هيچ عنوان وارد پيش خرید چنين خودروهایي نشوند مگر زماني كه 
رسما مراجع اجرایي ذیربط مانند وزارت صنعت بازشدن سامانه ثبت 

سفارش را اعالم كند.
پيش فروش ها را شركت هاي وارد كننده انجام مي دهند 

يا افراد حقيقي ؟
 این كار را برخي افراد سودجو با درج آگهي تبليغاتي در فضاي مجازي، 
تماس تلفني یا ارسال پيامك صورت مي دهند و شركت هاي رسمي 
وارد كننده قبلي نقشي در این شيوه پيش فروش ندارند؛ زیرا اینگونه 
شركت ها به دليل تجربيات تلخ ناشي از توقف ثبت سفارش و واردات 
خودرو متضرر شــده اند و در برخي موارد هنوز هم با پرونده هایي در 
محاكم قضایي مواجه اند. اگر این كار را نمایندگي هاي رسمي انجام 
مي دادند قابل رصد و پيگيري بود، اما برخي از افرادي كه قبال نيز به 
این شيوه از مردم كالهبرداري كرده بودند دوباره روي موج اخير، به 
كالهبرداري از متقاضيان خرید خودروهاي خارجي روي آورده و با 
تاسيس برخي دفاتر و انعقاد قراردادهایي كه اصال قابل پيگيري نيست، 

نسبت به پيش فروش خودروهاي خارجي اقدام مي كنند.
چه خودروهايي و با كدام مبناي قيمتي به مشتريان 

پيش فروش مي شود؟
طبق قراردادهایي كه با مشتریان منعقد شده، این افراد خودروهاي 
خارجي را با دریافت 70تا 80درصد قيمت خودرو در كشورهاي مبدأ 
پيش فروش مي كنند. اینگونه افراد مثال براي خودرو بنز سي كالس 
كه قيمتش در كشور مبدأ 35هزار دالر است، مبناي محاسبه را 40تا 
50هزار دالر قرار داده اند و بر مبناي آن از مشتریان حدود 2ميليارد 
تومان دریافت كرده اند. این افراد سودجو با فروش خودروهاي مدل 
2020و 2021محصــوالت برخي برندهاي بنز، بــي ام و و به تازگي 

محصوالت تویوتا را به متقاضيان، پيش فروش مي كنند.
اينگونه تخلفات در پيش فروش خودروهاي خارجي به 

دستگاه هاي نظارتي منعكس نشده است؟
خبر پيش فروش را اعالم كرده ایم اما متأسفانه هيچ واكنش رسمي 
به این شيوه كالهبرداري مشــاهده نکرده ایم. این پيش فروش ها در 
شرایطي است كه رفع ایرادات شوراي نگهبان به طرح واردات خودرو 
در مجلس به حداقل 2 ماه زمان نياز دارد، اجرایي شدن آن هم نيازمند 

طي فرایندي چند ماهه است.
تا زماني كه مردم نسبت به اینگونه تخلفات و زیان هاي مالي ناشي از آن 
آگاه نباشند، وزارت صنعت یا سایر دستگاه هاي نظارتي نيز نمي تواند 
كاري براي برخورد با اینگونه تخلفات انجام دهند. تنها راه جلوگيري از 

اینگونه تخلفات، آگاه سازي مردم است.
به نظر شما ايرادات شــوراي نگهبان به طرح واردات 

خودرو تا چه حد قابل رفع است؟
ایرادات شــوراي نگهبان به طرح واردات خودرو، بيشــتر منوط به 
شفافيت در مورد منشأ تامين ارز اســت. عالوه بر آن شوراي نگهبان 
خواستار مشخص شدن دقيق تکليف ماده 4قانون حمایت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو در زمينه ارائه خدمات پس از فروش خودرو 
شده است. معتقدم؛ طرح واردات خودرو با رفع اشکال در مجلس به 
تأیيد شوراي نگهبان مي رسد و اجرایي مي شود؛ زیرا با توجه به شرایط 
بازار خودرو، تصویب و اجراي این طرح الزامي اســت و اگر اجرا نشود 

صنایع و بازار خودرو با مشکالت عجيبي مواجه مي شود.

بانك ملي براي مردم يا دولت ؟
زاده،  حســين  محمدرضــا 
مدیرعامــل بانــك ملــي ایران 
در نخســتين واكنش به انتشار 
صورت هاي مالي و افشــاي زیان 
انباشته این بانك، پرده اي از پشت 
صحنه این بانــك را كنار زده كه 
نشان مي دهد زیان ناشي از اقدام سياستگذار پولي، یعني بانك 
مركزي، درصورت هاي مالي بانك ملي تخليه شده است. به 
همين اندازه اشاره كفایت مي كند تا بار دیگر به اساسنامه بانك 
ملي مراجعه كنيم كه تصریح دارد: بانك ملي ایران متعلق به 

ملت است و براي ملت ایران تاسيس مي شود.
مدیرعامل بانك ملي به صراحت مي گوید: بانك ملي تکاليف 
پرشــمار دولت را اجرا مي كند؛ در اكثر نقاط كشور كه هيچ 
بانکي به سبب نبود توجيه اقتصادي حاضر به دایر كردن شعبه 
نيست، بانك ملي ناچار است براي خدمت رساني رایگان، شعبه 
دایر كند. او در ادامه مي نویسد: این سؤال مطرح است كه آیا این 
مدل از بانکداري دولت به نام ملت ایران، مطلوب است یا نه؟ 
یك بار باید از دولتمردان و نمایندگان مجلس سؤال كرد مگر 
قرار است بانك ملي نقش یك بيمه گذار را در جبران خسارت 
حوادث قهري نظير زلزله، ســيل و خشکسالي ایفا كند؟ چرا 
سال ها از تاسيس یك صندوق فراگير بيمه حوادث همگاني 

غافل بوده ایم؟ 
اما یك معما در صحبت هاي محمدرضا حسين زاده فاش شده 
كه ضرورت دارد از هم اكنون براي آن چاره  اندیشي شود؛ جایي 
كه او به صراحت مي گوید: اغلب سياستگذاري ها درخصوص 
بانك ها، در بيرون از بانك ها اتخاذ مي شود و مدیران و هيأت 
مدیره بانك ها هيچ نقشي در آن ندارند. این گفته مدیرعامل 
بزرگ ترین بانك ایران نشــان مي دهد چرا بانك هاي ایران از 
تنگناي ناترازي شــدید و زیان هاي تلنبار شده و یا سودهاي 
اندك رنج مي برند. راســتي اگر قرار باشد كه اغلب تصميم ها 
و سياســتگذاري ها خارج از دایره بانکــداري صورت گيرد، 
پس تکليف حاكميت شــركتي و حقوق مصرح سهامداران 
در قانون تجارت چه مي شــود؟ هزینه خطاي سياستگذاري 
سياســتمداران، در اداره بانك ها را چه كساني باید پرداخت 
كنند؟ این خطاي سياستگذاري به اندازه اي خطرناك است 
كه حسين زاده به صراحت از وارد شدن هزاران هزار ميليارد 
ریال خسارت در سال هاي گذشته به بانك ملي ایران ناشي از 
تصميم هاي اشتباه بانك مركزي از جمله براي كنترل بحران 

بازار ارز و سکه خبر داده است.
آنچه پس از دستور وزیر اقتصاد درخصوص انتشار صورت هاي 
مالي بانك هــا رخ داده را باید به فال نيك گرفت و دانســت 
شفافيت راز تقویت اعتماد مردم به بانك مركزي است. ضرورت 
ایجاب مي كند تا دولت و مجلس بــراي جبران تصميم هاي 
هزینه  ساز، از جمله تسهيالت تکليفي و تحميلي به بانك ها 
چاره اي بيندیشــند و نخواهند زیان خطاهاي تصميم گيري 
را در پشت ترازنامه بانك ها پنهان سازند. بانك ملي ایران تنها 
یك نشانه است، بي تردید صورت هاي مالي دیگر شركت هایي 
كه به نام ملت و به فرمان دولت  و حکم مجلس اداره مي شوند، 
ازجمله شركت ملي نفت هم نشان خواهد داد ادامه این مدل 
پرهزینه خواهد بود. بانك ملي، شركت ملي نفت و بيمه ایران، 
همه سرمایه هاي ملي مردم ایران هســتند نه حياط خلوت 

سياستمداران.

یك روز مانده به برگزاري مراســم  گزارش
اربعين حســيني در كربالي معلي، 
همچنان زائران ایراني با دغدغه تهيه 
بليت رفت و برگشــت به این ســفر زیارتي مواجه 
هستند. بررسي ها حاكي است با كاهش متقاضيان 
فاقد بليت براي سفر به عراق، امکان تهيه بليت رفت 
تســهيل شــده و حتي بليت  پروازهاي چارتر زیر 
قيمت مصوب هم فروخته مي شــود؛ اما همچنان 
اوضاع بليت هواپيما براي برگشت از عراق نابسامان 

است.
به گزارش همشــهري، بازار بليــت هواپيما براي 
زائران اربعين همچنان آشفته است و حتي صدور 
مجوز بازگشت زميني زائران از عراق به ایران و باز 
شدن چند ساعته مرز شلمچه براي ورود زميني به 
خاك عراق در روز شــنبه نيز نتوانسته كسب وكار 
گرانفروشان بليت هواپيما را از سکه بيندازد. برخي از 
مقام هاي مسئول كه با همشهري گفت وگو كرده اند 
مي گویند؛ بخشي از مشــکالت مربوط به كمبود 
یا گرانفروشــي بليت هاي اربعين مي تواند ناشي از 
تخلفات چارتركنندگاني باشد كه قبال قراردادهاي 
بلندمدت بــراي چارتر كــردن پروازهاي خارجي 
منعقد كرده  اند و حاال از هيچ تالشي براي داغ كردن 

قيمت فروگذار نمي  كنند.

بليت رفت ارزان شد
فردا مراسم اربعين حسيني در كربالي معلي برگزار 
مي شــود و براي بخش قابل توجهي از زائراني كه 
جواز حضور در این مراسم را گرفته اند، بليت صادر 
شده است؛ ازاین رو بليت هاي باقيمانده از پروازها به 
مقصد عراق به راحتي با قيمت مصوب یا حتي قيمتي 
پایين تر به فروش مي رسد. عالوه بر این ایرالین ها 
باید براي بازگرداندن مســافران از عراق به ایران، 
پروازهاي یکسرخالي به این كشور داشته باشند و 
در این وضعيت فروش بليت بغداد به هر قيمتي به 
كاهش هزینه ایرالین هــا كمك مي كند و به نوعي 
سود محسوب مي شــود. آن گونه كه دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمایي مي گوید: فعال قيمت بليت 
هواپيما به مقصد بغداد با قيمت مصوب در دفاتر و 
سایت هاي اینترنتي موجود است و حتي بهاي آن در 
روز شنبه تا 2.5ميليون تومان نيز پایين آمده است 
اما در مورد بليت هاي برگشت حکایت فرق مي كند. 
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با همشهري 
مي افزاید: ایرالین ها طبق تفاهم و توافق با سازمان 
هواپيمایي كشوري، نســبت به برقراري پروازهاي 

مورد نياز براي انتقال زائران اربعين اقدام كرده  اند و 
درصورت نياز پروازهاي فوق  العاده نيز انجام خواهد 
شد كه فروش بليت آنها به صورت سيستمي است؛ 
اما مشکالت حوزه توزیع و فروش بليت در حيطه 
اختيار شركت هاي هواپيمایي نيســت. او با اشاره 
به قيمت گذاري پروازهاي چارتــري كه ربطي به 
ایرالین ها ندارد و باید متوليان امر موضوع را رصد 
كنند، اعالم مي كند: در 2روز باقيمانده تا مراســم 
اربعين به واســطه كاهش تعداد زائران فاقد بليت 
رفت، قيمت بليت در پروازهاي چارتري كاهش پيدا 
كرده و براي پروازهاي امروز و فردا، بليت با نرخ هاي 

2.5و 1.5ميليون تومان نيز عرضه شده است.

پروازهاي چارتر؛ قانوني يا غيرقانوني
چنــدي پيش یــك مقام مســئول در ســازمان 
هواپيمایي در مورد چارتر شدن پروازهاي اربعين، 
گفته بود: براساس آخرین تصميم گيري هاي صورت 
گرفته هيچ پرواز چاتــري در این ایام یعني در بازه 
زماني 28شهریورماه تا 10مهر اجازه و مجوز ندارد 
و چارتر كردن آن قطعا تخلف محسوب مي شود. او 
همچنين نرخ موردتوافق بين سازمان هواپيمایي 
و شــركت هاي هواپيمایي براي بليت هاي اربعين 
را فصل الخطاب دانسته و هشــدار داده بود؛ اگر در 
این ميان در حق زائري اجحاف شود با متخلفان و 

گرانفروشان برخورد خواهد شد.
در روزهــاي اخيــر و در جریان حواشــي پيش 
آمده براي بليت هــاي اربعين، هــم فروش بليت 
چارتري رواج داشته و هم گزارش هاي متعددي از 
رعایت نشدن قيمت مصوب براي فروش بليت منتشر 
شده است. دبير انجمن شــركت هاي هواپيمایي 
در مورد موضوع پروازهــاي چارتري مي گوید: در 
مســيرهاي داخلي، فروش پروازهــاي چارتري با 
محدودیت هاي شدیدي روبه روســت اما در مورد 
پروازهاي خارجي ایرالین هاي ایراني، محدودیتي 
براي چارتر وجود ندارد و برخي شــركت ها از قبل 
بــا قراردادهاي بلندمــدت پروازهاي خــود را به 
چارتركنندگان فروخته انــد؛ در نتيجه بليت هاي 
آنها براي پروازهاي اربعيــن نيز به صورت چارتري 
فروخته مي شود. اسعدي ساماني در مورد رعایت 
نشدن قيمت مصوب بليت براي اربعين یا فروخته 
نشدن بليت هاي رفت و برگشت نيز اعالم مي كند: 
شركت هاي هواپيمایي با متوليان امر توافق كرده اند 
كــه بليت هاي اربعين را براســاس نرخ ســازمان 
هواپيمایي بفروشند، اما در شبکه توزیع، مسئوليت با 

فروشندگان است و حتي چارتركنندگان نيز مکلف 
هستند تا سقف نرخ اعالم شده بليت ها را بفروشند.

شايعات تردد زميني به عراق
دیروز خبرهایي از گذرگاه هاي مرزي ایران با عراق 
رســيد كه از باز شــدن موقتي مرزهاي شلمچه و 
مهران براي ورود مردم به عراق حکایت داشت اما 
در ادامه اعالم شد این بازگشایي به صورت محدود 
و مشروط بوده و فقط تعداد محدودي از كساني كه 
ویزاي معتبر، كارت واكسيناسيون و تست پي سي آر 
داشتند، توانســتند از این مرزها عازم كشور عراق 
شوند. نکته دیگر اینکه اعالم شد ورودي شهرهاي 
مرزي مسدود است و هيچ كس نمي تواند وارد این 

شهرها شود.
 به گزارش همشهري، كشــور عراق براي اربعين 
امســال با ورود 60هزار زائر ایراني با شرایط خاص 
و فقط از طریق هوایي موافقت كــرده و این تعداد 
نيز باوجود رایزني هاي مستمر تغيير نکرده است؛ 
با وجود این خبرها حاكي است در مرزهاي زميني 
چهارگانه ایران و عراق، تعداد قابل توجهي از مردم 
تجمع كرده  و خواســتار ورود به عراق هستند اما 
طبق توافق هاي قبلي با دولت عــراق، مرزها براي 
تردد زائران اربعين بســته است و فقط روز گذشته 
براي تخليه جمعيت حاضر در پایانه ها، براي مدت 

كوتاهي باز شده است. در این ميان گفته مي شود 
براي جلوگيري از ورود مردم به مرزها و تجمع در 
پایانه ها، مســيرهاي منتهي به مرز توسط پليس 
مســدود شــده و زائران پيش از رســيدن به مرز 
بازگردانده مي شوند. دیروز محمد حيدري فرماندار 
ویژه خرمشهر مستقر در مرز شلمچه، از بازگشایي 
مشــروط این مرز خبر داد و گفت: تنها كساني كه 
ویزاي معتبر، كارت واكسيناسيون و تست پي سي آر 
را در اختيار داشــتند از مرز زميني شلمچه عازم 

كشور عراق شدند.
در ادامه فرماندار مهران نيــز اعالم كرد: با توجه به 
جلسه جمعه شب، مقرر شد فقط كساني كه در پایانه 
داراي موافقتنامه عراق یا مدارك كامل)گذرنامه، 
روادید، كارت واكسن و تست منفي كرونا(  هستند 
به صورت محدود براي جلوگيري از ازدحام در پایانه 
از گذرگاه مرزي عبور كننــد و بعد از آن زواري كه 
قصد آمدن به سمت مرز مهران را دارند از مسيرهاي 
مواصالتي برگشت داده مي شوند و باید بدانند كه 
مســيرهاي منتهي به مرز همچنان بسته است و 
هيچ برنامه اي براي باز شدن آن وجود ندارد. البته 
این گذرگاه مرزي از دیروز براي بازگشت زائران باز 
شده و تمهيدات الزم براي فراهم آوردن اتوبوس هاي 
موردنياز بــراي انتقال زائران به داخل كشــور نيز 

اندیشيده شده است.

نابسامانيدربازاربليتبرگشتاربعينادامهدارد
 بازار بليت هواپيما براي بازگشت از مراسم اربعين همچنان نابسامان است؛ 

درحالي كه با كاهش تقاضا، قيمت بليت هاي چارتر به مقصد بغداد از قيمت مصوب نيز پایين تر آمده است

سازمان امور اراضي با مصوبه اخير مجلس در مورد بالمانع  گزارش
بودن احــداث اتاقــك كارگري و نگهبانــي در اراضي 
كشاورزي بدون تعيين حدود و ثغور زمين مخالفت كرده 
و گفته است، الزم االجرا شدن این مصوبه عواقب اقتصادي، قضایي و 

امنيتي در بخش كشاورزي به دنبال خواهد داشت.
 چهارشنبه 17شهریور امسال، اكثریت نمایندگان مجلس در جریان 
بررسي طرح تقویت امنيت غذایي و رفع موانع توليدات كشاورزي به رغم 
مخالفت دولت سيزدهم و اعضاي كميســيون كشاورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زیست مجلس به ماده اي از این طرح رأي موافق دادند 
كه براساس آن عالوه بر ساخت استخر و انباري، احداث اتاقك كارگري 
و نگهباني نيز در اراضي كشاورزي، تغيير كاربري محسوب نمي شود و 
ساخت این اتاقك ها بدون نياز به اجازه كميسيون تبصره1 ماده1 قانون 
حفظ كاربري اراضي كشاورزي و تنها با مجوز سازمان جهاد كشاورزي 

استان ها بالمانع است.
هر چند موافقت 122تن از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي با تصویب 
مفاد ماده11 طرح تقویت امنيت غذایي كشــور و رفع موانع توليدات 
كشــاورزي و در پي آن احداث اتاقك نگهباني در اراضي كشاورزي با 
هدف حمایت از كارگران و مطالبات كشاورزان صورت گرفته، اما برخي 
از سازمان هاي تخصصي و نهادها ازجمله سازمان امور اراضي كشور و 
دست اندركاران بخش كشــاورزي با این مصوبه مخالفند و معتقدند 
اجراي این ماده داراي آثار و پيامد خواهد بود و به تفکيك و خرد شدن 

اراضي كشاورزي و كاهش توليد محصوالت منجر مي شود.
معاون حفظ كاربري و یکپارچگي ســازمان امور اراضي كشاورزي در 

گفت وگو با همشــهري، با ابراز نگراني از پيامدهاي اجراي این مصوبه 
گفت: در ماده11 طرح تقویت امنيت غذایي كشور و رفع موانع توليدات 
كشاورزي كه به تازگي در مجلس تصویب شده، حدود و ثغور اراضي 

كشاورزي براي احداث اتاقك نگهباني مشخص نشده است.
صفدر نيازي شهركي افزود: با توجه به مذاكرات نمایندگان مجلس در 
رسيدگي به این ماده اكنون برداشت از این مصوبه این است كه در هر 
مساحتي از اراضي كشاورزي حتي در ســطح 500مترمربع مي توان 
اتاقك نگهباني ایجاد كرد و همين عامل در نهایت موجب خرد شدن 
اراضي كشاورزي مي شود؛ درحالي كه یکي از سياست هاي مهم وزارت 
جهاد كشاورزي یکپارچه كردن اراضي با هدف افزایش بهره وري است.

او گفت: براســاس مطالعاتي كه در مورد 10كشور دنيا انجام داده ایم، 
احداث اتاقك كارگري و نگهباني در اراضي كشــاورزي به این صورت 
سابقه ندارد و در بسياري از كشورها مجوز تغيير كاربري را هيأت دولت 
تصویب مي كند. نيازي با اشاره به پتانســيل باال در توليد محصوالت 
كشاورزي به ویژه در باغات كشور گفت: ســرانه توليدات باغي ایران 
2.5برابر متوسط جهاني است، ضمن آنکه در توليد 20محصول باغي 
در رتبه نخست تا دهم جهان قرار داریم و دليل این برتري، پتانسيل 

 به عقب بر نگرديد
آزمون و خطا كافي است

  خبر: 70نماینده مجلس با امضاي طرحي خواستار الزام 
دولت به تثبيت قيمت ها و كنترل تورم شده اند. اگر این طرح 
به تصویب برسد، افزایش قيمت )به هرنحو و عنوان( و صدور 
مجوز صادرات كاالهاي اساسي، دارو، كاالها و خدمات ممنوع 

مي شود.
  نقد: درس گرفتن از گذشته شرط قانونگذاري و عقالنيت 
در تصميم گيري اســت. ســال ها پيش چنين تصميمي در 
مجلس هفتم گرفته شد كه هزینه سنگيني را بر اقتصاد ایران 
به دليل خطاي قانونگذاري و تعلل دولت در اصالح فرایندها 
و پيشنهاد تجدید نظر تحميل كرد. اكنون هم به نظر مي رسد 
برخي نمایندگان مجلس در حال تکرار همان اشتباه، البته 
این بار در یك گستره وسيع تر هستند كه نتيجه آن به جاي 
كنترل قيمت ها و تعادل در بازارها، اختالل در بازار و تخریب 
آن و البته گرفتار كردن دولت سيزدهم در یك تنگناي شدید 

خواهد بود.
اگر نمایندگان تصميم شان این است كه جلوي رشد قيمت ها 
را بگيرند، ضرورت دارد بدانند كه ریشه پرش قيمت ها نه در 
مغازه ها و بازارها و نه ناشــي از تصميــم و اراده دولت ها بلکه 
برخاسته از كسري شدید بودجه و ناترازي بانك هاست كه به 
بانك مركزي فشار وارد مي كنند تا پول چاپ كند و این  پول به 
نقدینگي تبدیل مي شود و نتيجه آن سركشی قيمت  كاالها و 

خدمات و آوار شدن آن بر سر سفره خانوارهاست.
در ادبيات اقتصادي، تثبيت قيمت ها یك ایده شکست خورده 
و باطل است، اگر دیگر كشورهاي جهان كمتر با جهش و پرش 
قيمت ها مواجه هستند، دليل آن را باید در دستيابي آنها به 
فناوري نرخ تورم كمتر از 4درصد جست وجو كرد. شاخص هاي 
اقتصادي در ایران به وضوح نشــان از سرعت باالي نرخ تورم 
هم در بخش توليد و هم در بخــش مصرف دارد و متغيرهاي 
اقتصادي همه از خيزش دوباره تورم حکایت مي كند اما چاره   
كار این نيست كه به دام تثبيت قيمت ها گرفتار شویم، بلکه 
بهتر است نمایندگان در هنگام بودجه ریزي، هرگونه خرجي 
را به یــك دخل مطمئن متصــل ســازند و راه را براي ترك 
اعتياد دولت به پول زیانبار و تورم ســاز بانك مركزي ببندند. 
هرچند بعيد اســت كه اكثریت نماینــدگان مجلس با طرح 
تثبيت قيمت ها موافق باشــند اما همين كه تعدادي از آنها 
در جست وجوي راهي براي ســركوب قيمت ها به نام تثبيت 
هستند، نشان مي دهد احتمال تکرار خطا هميشه در اقتصاد 

ایران جدي است.

هشدار معاون سازمان امور اراضي كشاورزي در گفت وگو با همشهري

معاون سازمان امور اراضي كشاورزي: از تبدیل اتاقك هاي كارگري به ویال، بر پایه مصوبه مجلس نگرانيم

راه ويالسازي را هموار نكنيد

خرد شدن اراضي موجب تبدیل باغات اقتصادي 
به باغات معيشتي شــده و در برخي از آنها به 
ســمت باغات تفریحي، تفنني و غيراقتصادي 

حركت مي كنيم

باغباني كشور و همچنين اقتصادي بودن توليدات باغي كشور در سنوات 
گذشته است. بررسي هاي چند سال اخير نشان مي دهد تأثير قانون ارث 
و خردشدن اراضي موجب تبدیل باغات اقتصادي به باغات معيشتي 
شده و در برخي از آنها به سمت باغات تفریحي، تفنني و غيراقتصادي 
حركت مي كنيم. او در عين حال كشت محصوالت آب بر و غيرضروري 

را از پيامدهاي توسعه باغ هاي تفنني و غيراقتصادي دانست.
او ادامه داد: ما مخالف رفاه كارگران از طریق احداث اتاقك كارگري و 
نگهباني در اراضي كشاورزي نيستيم، اما براساس تجربه، وقتي مجوز 
بنا در اراضي زراعي و به ویژه باغي بدون تعيين حدود و ثغور و حد نصاب 
فني و اقتصادي و شرایط زمين صادر مي شود، امکان انحراف طرح وجود 

دارد و از این رو نگرانيم كه اتاقك هاي كارگري به ویال تبدیل شود.
معاون سازمان امور اراضي كشور گفت: از 165ميليون هکتار اراضي 
كشور فقط یك ميليون هکتار اراضي، حاصلخيز و داراي كالس یك 
است كه حدود 400هزار هکتار آن شــاليزارهاي استان هاي شمالي 
كشور را تشکيل مي دهند و در این اراضي برنج مورد نياز بخش زیادي 

از مردم توليد مي شود.
او اضافه كرد: با اجازه ســاخت اتاقك كارگري، اراضي شاليزاري مورد 
تهاجم دالالن و ساختمان ساز ها قرار مي گيرد و به دنبال آن با افزایش 
قيمت اراضي شــاليزاري، دیگر انگيزه اي بــراي توليد این محصول 

استراتژیك براي كشاورزان باقي نمي ماند.
معاون سازمان امور اراضي كشور با اشــاره به یکي دیگر از پيامدهاي 
ســاخت اتاقك كارگري و نگهباني در زمين هاي كشاورزي گفت: با 
افزایش تقاضاها و ساخت و سازها در اراضي كشاورزي، باید نظارت ها 
نيز به منظور جلوگيري از تخلف ها و انحراف ها در احداث اتاقك كارگري 
و نگهباني بيشتر شــود و این درحالي است كه سازمان امور اراضي در 
عمل امکان نظارت بر این ساخت و ساز ها را به دليل محدودیت منابع 
مالي و نيروي انساني ندارد و تبعات قضایي و حقوقي بين متخلفيني كه 

مجوز دارند و مجموعه حاكميت ایجاد مي شود.
او در عين حال توسعه شــبکه هاي برق، تامين آب شرب بهداشتي و 
ســاخت بناهاي غيرمجاز در اراضي كشــاورزي بر اثر توسعه ساخت 
و ســازها و اتاقك هاي نگهباني و كارگري، تغييــر در بافت و فرهنگ 
روستاها، افزایش هزینه امنيت فيزیکي مردم بر اثر اتفاقات احتمالي 
نظير آتش سوزي، قاچاق كاال، مسایل بهداشتي و ... را  در این ساخت و 
سازها از دیگر دالیل نگراني و مخالفت با احداث اتاقك هاي كارگري و 

نگهباني بدون حدود و ثغور عنوان كرد.
نيازي گفت: ما با احداث انبار، استخر، اتاقك پمپاژ آب، اتاقك سيستم 
آبياري تحت فشار و آشيانه ماشين آالت كشاورزي مشکلي نداریم و 
مجوز این موارد را مي دهيم. او در مورد احداث اتاقك كارگري و نگهباني 
تأكيد كرد: 24هزار و 500باب مجوز احداث اتاقك كارگري را در چند 

سال اخير در اراضي كشاورزي صادر كرده ایم.
نيازي در توضيحي بيشتر اعالم كرد: براساس بخشنامه سازمان امور 
اراضي در مورد احداث اتاق كارگــري در اراضي زیر یك هکتار، مجوز 
احداث بنا صادر نمي شــود، اما در همين اراضي و از 3هزار مترمربع تا 
یك هکتار مي توانند اجازه استقرار كانکس یا سازه هاي قابل حمل را 
داشته باشند. وي گفت: ما معتقدیم طرح ها باید با رعایت مالحظات 
زیست محيطي، اقتصادي، امنيتي و بهداشــتي و براساس مطالعات 
آمایش ســرزمين اجرا شــود و نمي توان تمام اراضي كشاورزي را به 

بناهاي متفرق و نامنظم از لحاظ موقعيت مکاني تبدیل كرد.
بنابر این گزارش، درصورت تأیيد شــوراي نگهبان و ابالغ آن، مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي مبني بر احداث اتاقك كارگري و نگهباني در 

اراضي كشاورزي الزم االجرا مي شود.
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طرح زعفران ۲۰ميليوني چه شد؟
مهرماه پارسال اعضاي شوراي ملي زعفران، اتحاديه صادركنندگان، جمعي از توليدكنندگان و برخي نمايندگان منتخب شهرستان هاي 
زعفران خيز در مجلس، گرد هم آمدند و با امضاي نامه اي، خود را به رعايت قيمت ۱۶ميليون توماني براي هر كيلو پوشال و قيمت 20ميليون 
تومان براي هركيلو نگين زعفران متعهد كردند. اين قيمت در همان زمان نيز با توجه به شرايط بازار داخلي و مشكالت صادراتي، از سوي 
منتقدان، غيرمنطقي و بلندپروازانه توصيف شد اما امضاكنندگان معتقد بودند درصورت رفع موانع صادرات، تحقق زعفران 20ميليوني دور 
از دسترس نيست. امروز، يك سال پس از امضاي اين نامه جنجالي چقدر براي رفع مشكالت صادرات كار انجام شده است؟ رئيس اتحاديه 
صادركنندگان زعفران در پاسخ به اين پرسش مي گويد: »۸0 تا ۸5درصد زعفران توليدي بايد صادر شود و اين آمار بسيار باال، تسهيل 
صادرات را از اهميت حياتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان برخوردار كرده است اما متأسفانه در يك سال گذشته هيچ كاري در اين 
زمينه انجام نشده است.« ميري درباره شروط تحقق اين قيمت مي افزايد: »همان زمان اعالم كرديم كه براي رسيدن به اين قيمت، عالوه بر 
رفع موانع صادرات، بايد پشتوانه ايجاد شود و اين قيمت تنها روي كاغذ نباشد. همين االن هم حاضريم زعفران را با قيمت 20ميليون تومان 
بخريم مشروط بر اينكه پشتوانه الزم براي اين خريد در تمام طول سال فراهم شود و نه براي يك مقطع كوتاه مثل فصل برداشت. به اين معنا 
كه از ابتداي فصل برداشت امسال تا فصل برداشت ۱۴0۱ هر توليدكننده اي ناچار شد زعفران را كمتر از اين قيمت به دالل يا صادركننده 
بفروشد، دولت مانع شود و خريد حمايتي انجام دهد.« اين عضو شوراي ملي زعفران تأكيد مي كند: »ما نمي گوييم كه دولت همين امروز 
۴0-30هزار ميليارد تومان براي اين كار سرمايه گذاري كند، همين كه دولت براي حمايت از اين قيمت اعالم آمادگي كند ديگر هيچ كس 
زعفران را زير اين قيمت خريداري نمي كند، معناي حمايت اين است، نه اينكه من با 20ميليون تومان بخرم و صادركننده ديگري بتواند 
همان زعفران را در بازار ۱۴ميليون تومان خريداري كند.« اگرچه در نهايت قيمت زعفران به كيلويي 20ميليون تومان نرسيد، در مقطعي 
تا ۱۸ميليون تومان باال رفت. كف و سقف قيمت زعفران در بازار كشور هم اكنون ۸ تا ۱۶ميليون تومان است و رئيس اتحاديه صادركنندگان 

زعفران همچنان تأكيد دارد: »تجار از هر قيمتي كه براي زعفران اعالم شود، مشروط به وجود پشتوانه، حمايت خواهند كرد.« 
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آمارها نشــان مي دهد نرخ ســود بین بانکي از  بورس
19درصد فراتر رفته اســت. همگام با افزایش 
انتشار اوراق بدهي و افزایش نرخ بهره این اوراق 
و نرخ سود بین بانکي، رشد شاخص بورس هم محدود شده و 
حتي از هفته نخست شهریور تا پایان همین  ماه با 13درصد افت 
مواجه شده است. انتظار مي رود در نیمه دوم سال جاري نرخ بهره 
همچنان به رشــد فزاینده اش ادامه دهد و شتاب انتشار اوراق 
بدهي دولتي هم بیشتر شود. این روند ریســك بازار سهام را 
افزایش خواهد داد. به گزارش همشهري، شاخص كل بورس 
تهران از ابتداي خرداد ماه شروع به رشد كرد اما در هفته نخست 
شهریور ماه روند صعودي شــاخص یکباره متوقف شد و ظرف 
مدت كوتاهي 13درصد افت كرد. بررسي ها نشان مي دهد نزول 
شاخص هاي بورس همزمان با افزایش انتشار اوراق بدهي و رشد 

نرخ بهره این اوراق رخ داده است.

 افزايش حجم انتشار اوراق
دولت تا مرداد امسال 16هزار و 500میلیارد تومان اوراق بدهي 
منتشر كرده بود اما ظرف چند هفته گذشته این رقم یکباره تا 
مرز 45هزار میلیارد تومان افزایــش یافت. طبق گزارش هاي 
بانك مركزي در آخرین حراج هفتگي، 13هزارو 200میلیارد 
تومان اوراق بدهي دولتي فروخته شد. آمارهاي فرابورس نیز 
نشان مي دهد حجم معامالت این اوراق در بازار ثانویه در نیمه 
نخست سال با 900درصد افزایش از مرز هزارمیلیارد تومان عبور 
كرده است. این موضوع بر ارزش صندوق هاي سرمایه گذاري با 
درآمد ثابت، كه بخش عمده نقدینگي شان را صرف خرید اوراق 
بدهي مي كنند نیز اثرگذاشته و به رشد 30درصدی ارزش این 
صندوق ها منجر شده است؛ به طوري كه ارزش این صندوق ها از 
286هزار میلیارد تومان در بهمن ماه پارسال به 370هزار میلیارد 
تومان در پایان تابستان امسال رسیده و نشان مي دهد بخشي 
از نقدینگي بازار سهام در حال انتقال به بازار اوراق بدهي است.

آمار ها نشان مي دهد در آخرین حراج بانك مركزي، صندوق هاي 
سرمایه گذاري بخشي از منابعشان را دوباره از بازار سهام خارج 
و صرف خرید اوراق بدهي كرده اند چنان كه حجم خرید اوراق 
بدهي آنها فقط در یکي از سر رســید هاي این اوراق به 5هزارو 

700میلیارد تومان رسیده است.
دولت در تالش است با انتشار اوراق بدهي از یك طرف به جنگ 
تورم برود و از طرف دیگر كسري بودجه اش را جبران كند. انتظار 
مي رود با توجه به كم كاري دولت قبل در انتشار اوراق بدهي، 
در نیمه نخست سال، حجم انتشــار اوراق بدهي در نیمه دوم 
سال افزایش زیادي پیدا كند. این موضوع مي تواند بازار سهام 
را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. برخي برآوردها نشان مي دهد 
احتماال دولت در نیمه دوم سال دســت كم 150هزارمیلیارد 
تومان اوراق بدهي منتشر خواهد كرد و این موضوع مي تواند، 
بخش زیادي از نقدینگي را از بازار سهام، راهي بازار اوراق بدهي 

كند و به افت شاخص هاي بورس منجر شود.
علیرضا رضواني، كارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نزول هاي 
اخیر بورس مرتبط با انتشار اوراق بدهي است مي گوید: حجم 
اوراق بدهــي كه دولت تا همین دو هفته پیش منتشــر كرده 
بود، 10هزار میلیارد تومان بــود اما ظرف دو هفته اخیر حجم 
فروش این اوراق به 44هزار میلیارد تومان رسیده، این موضوع 
بر بازار سهام تأثیر گذاشته اســت. او مي افزاید: دولت امسال، 
طبق قانون بودجه، مجوز فروش 125هزار میلیارد تومان اوراق 
بدهي را دارد كه به دلیل كسري بودجه ممکن است به این عدد 
200هزار میلیارد تومان اضافه شود و جمع مجوز ها براي انتشار 

اوراق بدهي به 325هزار میلیارد تومان برسد. او تأكید مي كند: 
با توجه به آنکه حجم انتشار اوراق بدهي در نیمه نخست سال 
چندان نبوده است، بار فروش بقیه این اوراق به نیمه دوم سال 

منتقل خواهد شد.

نرخ بهره اوراق
مطابق با ادبیات مالي همزمان با افزایش انتشــار اوراق بدهي، 
قیمت اوراق به دلیل افزایش عرضه، با نزول مواجه مي شــود 
و این موضوع نرخ بهره مؤثر اوراق بدهــي را افزایش مي دهد 
بنابر این انتظار مي رود با افزایش انتشــار اوراق بدهي در نیمه 
دوم ســال نرخ بهره اوراق هم با افزایش بیشتري مواجه شود. 
همین حاال نرخ بهره بین بانکي مطابق تازه ترین گزارش بانك 
مركزي به 19.1درصد و نرخ بازده مؤثر اســناد خزانه اسالمي 
در بازار سرمایه به مرز 23.2درصد رسیده است. نرخ بهره بین 
بانکي در مرداد ماه به 17.8درصد و نرخ اسناد خزانه اسالمي به 
محدوده 21درصد رسیده بود. در ادبیات مالي بین نرخ بهره و 
شاخص هاي بورس ارتباط عکس وجود دارد و هرچه نرخ بهره 
اوراق بدون ریسك افزایش یابد شــاخص هاي بورس با نزول 

بیشتري مواجه مي شوند.
حسن كاظم زاده، كارشناس بازار سرمایه در این باره مي گوید: 
روند افزایش نرخ بهره به دلیــل حجم باالي تامین مالي دولت 
در چند هفته گذشته افزایش یافته است. دولت براي هر 6 ماه 
حداقل 150هزار میلیارد تومان كسري بودجه دارد، تا اینجاي 
كار 100هزار میلیارد تومان از اوراق و تنخواه بانك مركزي تامین 
شده است. او مي افزاید: امیدواریم فشار انتشار اوراق بدهي در 
كوتاه مدت كم شود و نرخ بهره در كوتاه مدت بیش از این افزایش 
نیابد، با این حال این نوع تامین مالي یکباره بازار ســهام را با 

دشواري مواجه كرده است.

تأثير بر بازار سهام 
اقتصاددانان بر ایــن باورند كه اگرچه انتشــار اوراق بدهي در 
كوتاه مدت آثــار مثبتي بر نرخ تورم و كاهش كســري بودجه 
دولت دارد اما باید انتشار این اوراق با قواعد خاصي دنبال شود 
تا به بورس و تولید آســیب وارد نشود. به زعم تحلیلگران رشد 
یکباره حجم انتشار این اوراق و نرخ بهره به فرار سرمایه از بورس 
به سمت بازارهاي تورم زا منجر خواهد شــد و حتي به تولید 
هم آسیب خواهد زد. علي سعدوندي، اقتصاددان، در این باره 
مي گوید: من بارها گفته ام كه راه نجات اقتصاد ایران انتشار اوراق 
بدهي است اما اگر در مصرف هر دارویي زیاده روي شود به مرگ 
منجر مي شود. او با بیان اینکه براي انتشار اوراق باید قواعدي 
درنظر گرفته شود توضیح مي دهد: براي انتشار اوراق بدهي اوال 
نباید نرخ اوراق هر  ماه بیش از یك درصد افزایش یابد تا از بازار 
سهام محافظت شــود. دوم اینکه قیمت دالر باید تثبیت شده 

باشد و كاهش نیابد كه به درمان بیماري هلندي منجر شود.
او با بیان اینکه اوراق بدهي باید از محل شــبه پول تامین شود 
ادامه مي دهد: در شرایط فعلي سیاست هاي معکوس در پیش 
گرفته شده یعني انتشار اوراق افزایش یافته و سیاست كاهش 
نرخ ارز در پیش گرفته شده است، این موضوع با توجه به نرخ 
باالي تورم كاال ها، به بــروز بیماري هلندي و حذف تولید ملي 
منجر مي شود. اجراي سیاســت تثبیت قیمت كاالهاي تولید 
داخل هم تیر خالص را بر پیکر تولید ملي شلیك مي كند. او با 
بیان اینکه تداوم این سیاست به خروج نقدینگي ازبورس منجر 
مي شــود، توضیح داد: خروج نقدینگي سهامداران حقیقي از 

بورس سیاست هاي ضد تورمي را خنثي مي كند.

آمارها نشان مي دهد در سال99،  تجارت
صادرات قانونــي زعفران ایران 
نسبت به ســال هاي قبل از آن 
یعني 98 و 97 افزایش داشته است. به گزارش 
همشــهري، آمارهاي اتحادیه صادركنندگان 
زعفران ایران نشــان مي دهد در سال گذشته 
325تن زعفران از مبادي رسمي كشور صادر 
شده كه در مقایسه با سال قبل از آن 20درصد 
افزایش داشــته اســت. این رقــم همچنین 
15درصد نسبت به صادارت زعفران در سال97 
بیشــتر بوده اســت. این افزایش در حالي رخ 
مي دهد كه صادركنندگان زعفران، به ویژه در 
سال هاي اخیر همواره تحریم هاي اقتصادي و 
مشکالت تعرفه اي در برخي كشورهاي مقصد را 
مانع افزایش حجم صــادرات عنوان كرده اند؛ 
مشکالتي كه به جاي افزایش صادرات رسمي بر 

حجم قاچاق زعفران از ایران افزوده است.

تحريم و تعرفه؛ مهم ترين موانع رشد صادرات
آمارهاي مختلفي براي میزان تولید زعفران در 
سال99 اعالم شده؛ از 350 تا 500تن اما رئیس 
شوراي ملي زعفران، میزان تولید این محصول 
در سال99 را 400تن اعالم مي كند كه 50تن از 

میزان تولید سال98 كمتر است. 
محسن احتشــام، در گفت وگو با همشهري، 
علت افزایش حجم صــادرات زعفران به رغم 
كاهش میزان تولید را لحاظ شــدن بخشي از 
تولید سال98 در آمار سال99 عنوان مي كند 
و با تأكید بــر پابرجابودن موانــع پیش روي 
صادرات این محصول مي گوید: »در حال حاضر 
مهم ترین مسئله صادركنندگان، نبود امکان 
مبادالت بانکي و دشــواري هاي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات است. اما در كنار این موضوع 
مشکالت تعرفه اي در كشورهاي مهم مقصد نیز 
همچنان باقي است و با وجود درخواست هاي 
مکرر صادركنندگان از دولت، اقدام مثبتي براي 
رفع این مشکالت انجام نشده است.« به  گفته 
او، تعرفه 45درصدي هند براي واردات زعفران 
ایران در حالي است كه برخي محصوالت این 
كشور با تعرفه اي بســیار پایین به ایران وارد 
مي شوند و دولت مي تواند با ایجاد تغییراتي در 
تعرفه واردات چاي، برنج یا ادویه این كشــور، 
مســیر صادارت زعفران به این كشور را هموار 

كند. 
احتشــام درباره مشــکالت تجارت با چین و 
افغانســتان مي گوید: »زعفران ایران از مسیر 
هنگ كنگ و تایوان به چین مي رسد و صادارت 
به این كشور نیز مشــکالت خاص خود را دارد 
درحالي كه چین و افغانستان زعفران ایران را 
با قیمتي بســیار باالتر به اروپا صادر مي كنند 
و ســود مي برند و تجار ایرانــي به دلیل موانع 
متعدد صادراتي كه بخش زیادي از آن ناشــي 
از تحریم هــاي اقتصادي اســت از این درآمد 

محرومند.«

 آمارهاي متناقض درباره قاچاق زعفران
قاچاق معکوس از ایران همواره یکي از مشکالت 
بزرگ در زمینه تجارت زعفران بوده اما اظهارات 
دســت اندركاران این حــوزه در زمینه میزان 

قاچاق متناقض اســت. رئیس شــوراي ملي 
زعفران معتقد است كه تحریم ها با وجود تأثیر 
سوء بر صادرات رسمي، انگیزه براي قاچاق را نیز 

كاهش داده است. 
احتشــام مي گوید: »در شــرایط نبود امکان 
مبادالت ارزي و واردات آســان، صادركننده 
مي تواند در ازاي صــادرات محصول خود، كاال 
وارد كند و سود ناشي از این امکان، انگیزه براي 
قاچاق كاال را كاهش مي دهد مگر اینکه قاچاق 
تنها با نیت خروج ارز صــورت گیرد.« این در 
حالي است كه علي حسیني، عضو هیأت رئیسه 
شــوراي ملي زعفران چندي پیش از افزایش 
قاچاق زعفران و حتي پیشــي گرفتن میزان 
صادرات غیررســمي از صادرات قانوني خبر 
داده و گفته بــود: »صادركنندگان واقعي قادر 
به رقابت در بازار جهاني با آنها نیســتند زیرا 
قاچاقچیان به بازگشــت ارز نیازي ندارند و با 
قوانین و  دســتورالعمل هاي دست و پا گیر نیز 
سرو كار ندارند.« با این حال مقایسه میان حجم 
تولید و آمار گمرك براي میزان صادرات نشان 
مي دهد حجــم قاچاق نمي توانــد از صادرات 

رسمي بیشتر باشد. 
رئیس شــوراي ملــي زعفــران در این باره 
مي گوید: »با وجود فاصله 70تني میان آمار 
برداشت و صادرات اگر میزان قاچاق باال بود 
زعفراني براي عرضه داخلي وجود نداشــت، 
درحالي كه امروز در بــازار داخلي كمبودي از 
لحاظ عرضه احساس نمي شود.« اما برخي از 
كارشناسان نیز معتقدند بازار داخلي اگرچه از 
لحاظ عرضه زعفران كمبودي ندارد اما رونق 
چنداني هم ندارد و با كاهش روزافزون قدرت 
خرید، آمار 70 تني مصرف داخلي كمي دور 

از باور است.

ثبت بخشي از قاچاق در آمارهاي رسمي
به گفته رئیس اتحادیه صادركنندگان زعفران، 
ساالنه 30تن زعفران از ایران قاچاق مي شود كه 

این میزان رو به افزایش نیز است. 
غالمرضا میــري، در این باره به همشــهري 
مي گوید: ساالنه 27تن زعفران به صورت قانوني 
به افغانستان صادر مي شود، درحالي كه ورود 
زعفران به این كشور ممنوع است و بیش از این 
مقدار زعفران هم از بوشهر و بندرعباس و دیگر 
شــهرهاي مرزي به صورت غیرقانوني در حال 
خروج از كشور است. ابهام در صادرات رسمي یا 
غیررسمي زعفران به همسایه شرقي در حالي 
است كه در تجارت با چین و هند هم سال هاست 
با مشکالت تعرفه اي مواجهیم و بخش زیادي 
از زعفران صادراتي به این دو كشــور ابتدا به 
هنگ كنگ، تایوان و تایلند صادر مي شود و از 
این كشورها به چین قاچاق مي شود. آمارهاي 
گمرك نشــان مي دهد هنگ كنگ، نخستین 
مقصد صادرات زعفران ایراني در سال گذشته 
بوده كه 74هزار و 578كیلوگــرم زعفران به 
ارزش 46میلیون و 626هــزار و 216 دالر را 

خریداري كرده است.
ایــن میــزان 23درصــد وزن و 24.5درصد 
ارزش كل زعفران صادراتي كشــور را به خود 
اختصاص داده، درحالي كــه به گفته میري، 
كشــور هنگ كنگ یك گرم زعفران مصرف 
نمي كند و تمام واردات خود را به چین قاچاق 

مي كند.

 آمار و ارقام توليد و صادرات
 آمار رسمي صادرات زعفران در سال97، رقم 
281تن را نشــان مي دهد كه 74درصد حجم 
380تني تولید آن ســال را شــامل مي شود. 
سطح زیركشــت زعفران در این سال 11هزار 
هکتار بود. در ســال98 به رغم شرایط مساعد 
آب وهوایي و رشد 70تني تولید زعفران نسبت 
به سال قبل از آن حجم صادرات كاهش یافت. 
در این سال از 120هزار هکتار سطح زیركشت، 
450تن زعفران برداشت شــد كه با توجه به 
افزایش 9هزار هکتاري سطح زیركشت و شرایط 
مطلوب آب وهوایي كشور در سال98، ركورد 
بسیار خوبي بود اما براســاس آمار گمرك، در 
این ســال فقط 270تن زعفران به كشورهاي 
مقصد صادر شد كه 11تن كمتر از سال97 بود. 
بخشي از این افت صادرات به محدودیت هاي 
اعمال شده در سطح كشورهاي مقصد صادارت 
زعفران كشور به دلیل شــیوع كرونا بود كه از 
اسفند همان سال تا ماه هاي ابتداي سال بعد 
را دربر مي گرفــت. كاهش این محدودیت ها و 
بازگشایي مرزهاي صادراتي در ادامه سال99 
میزان صادرات را افزایش داد. سطح زیركشت 
زعفران در این ســال 125 هزار هکتار بود كه 
400 تن زعفران از این ســطح برداشــت شد. 
امسال نیز به گفته دست اندركاران تولید، سطح 
زیركشــت با وجود خشکســالي كم نشده اما 
كارشناســان بر این باورند كه راندمان تولید 

امسال به اندازه سال گذشته نخواهد بود.

هشدار كاهش توليد
زعفران1400 هنوز زیر زمین است و تا اواخر 
آذرماه كه پایان فصل برداشت است، نمي توان 
برآوردي از میزان تولید این محصول ارائه داد 
اما پیش بیني ها حاكي اســت میزان برداشت 
كمتر از ســال گذشــته خواهد بــود. رئیس 
اتحادیه صادركنندگان زعفران ایران ازجمله 
كارشناساني است كه معتقد است مجموعه اي 
از عوامل دست به دست هم داده تا تولید امسال 
زعفران از لحاظ وزني افت داشته باشد. غالمرضا 
میري در گفت  وگو با همشــهري با اشــاره به 
عامل خشکســالي به عنــوان مهم ترین دلیل 
افت تولید زعفران، مي گوید: »عالوه بر شرایط 
نامناســب جوي و كاهش بارندگي در سراسر 
كشور، به ویژه استان هاي تولیدكننده زعفران 
در یك سال اخیر، هزینه هاي تولید مخصوصا 
بهاي آب نیز طي این مدت به شــدت افزایش 
یافته و تولید زعفران را از صرفه انداخته است.« 
به گفته این مقام صنفي هزینه هاي كشاورزان 
چند برابر شده و براي آنها صرف ندارد كه آب 
را ســاعتي یك تا یك و نیم میلیون تومان و در 
بعضي مناطق حتي تا 2میلیون تومان بخرند تا 
بتوانند محصولشان را آبیاري كنند، درحالي كه 
قیمت خرید محصولشان هیچ افزایشي نداشته 

است. 
میري معتقد است كشــاورزان دیگر انگیزه اي 
براي تولیــد ندارند زیرا قیمــت زعفران طي 
سه سال گذشــته تغییر نکرده و تولید كفاف 
هزینه هاي روزافزون آنهــا را نمي دهد. گفته 
مي شود قیمت پایین زعفران ایران باعث شده 
دالل هاي چیني زعفران را با قیمت مناســب 
از ایراني هــا بخرند و با قیمت هــاي باالیي به 

كشورهایي ازجمله اسپانیا و ایتالیا بفروشند.

نرخ سود بین بانکي از 19درصد فراتر رفت

افزایش حجم انتشار اوراق بدهي و رشد نرخ بهره به ریسك تازه بورس تبدیل شده است

صادرات زعفران در سال گذشته 55 درصد نسبت به سال 98 رشد داشت  وزنه نرخ بهره و اوراق بدهي 
بر پاي بورس

افزايش 20درصدي صادرات زعفران در سال كرونا

فرخنده رفائي
خبرنگار

 افزايش 30 درصدي قيمت حبوبات
در تابستان 

حبوبات آخرین ماه تابستان را هم با افزایش قیمت پشت  تره  بار
سر گذاشت تا مجموع رشــد قیمت در بعضي اقالم در 
3 ماه تابستان به 30درصد برسد. به گزارش همشهري، 
نرخنامه شهریورماه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداري تهران از 
افزایش قیمت این محصوالت بین 7 تا 12درصد حکایت دارد كه در 
یکي از اقالم به تنهایي به 28 درصد هم رســیده است. براساس این 
نرخنامه، قیمت هركیلو دال عدس در شــهریورماه به 32 هزار تومان 
رسید كه در مقایســه با مردادماه 28 درصد رشد داشت. البته برخي 

اقالم حبوبات نیز هستند كه قیمتشان در شهریورماه ثابت ماند. 
گندم، سویا، ذرت خشك وارداتي، لیموعماني، لپه باقال، ماش و لوبیا 
سفید اقالمي هستند كه قیمت آنها در شهریور رشدي نداشت. زرشك 
هم جزو محصوالتي بود كه تغییر قیمت نداشــت. هركیلو زرشــك 
پلویي درجه یك در نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار 72 هزار 
تومان قیمت خورد كه با نرخ این محصول در مــرداد برابر بود. لوبیا 
چیتي و لوبیا قرمز كپســولي با 45هزار تومان قیمت براي هر كیلو 
هم اكنون گران ترین حبوبات در میادین هستند كه البته قیمت آنها 
در بسته بندي هاي 900 گرمي در ســوپرماركت ها تا 65 هزار تومان 
هم مي رســد. اقالم مختلف حبوبات از ابتداي امسال در مسیر رشد 
قیمت بوده و برخي اقالم در نیمه اول امســال تا 47 درصد گراني را 

تجربه كردند.

  قيمت انواع حبوبات بسته بندي و فله در ميادين 
)قيمت ها به تومان است(

نام محصول
قيمت هر كيلو فلهبسته بندي  )۹۰۰ گرمي( 

شهريورمردادشهريورمرداد
42.۰۰۰44.4۰۰42.۰۰۰45.۰۰۰لوبيا چيتي

36.3۰۰41.7۰۰36.۰۰۰42.۰۰۰لوبيا چشم بلبلي
34.5۰۰35.4۰۰34.۰۰۰35.۰۰۰لوبيا قرمزجگري و قمي

26.4۰۰26.4۰۰25.۰۰۰25.۰۰۰لوبيا سفيد
3۹.5۰۰44.4۰۰3۹.5۰۰45.۰۰۰لوبيا قرمز كپسولي

3۰.۰۰۰33.6۰۰2۹.۰۰۰33.۰۰۰نخود
42.6۰۰43.5۰۰43.۰۰۰44.۰۰۰لپه ريز تبريز
31.8۰۰33.6۰۰31.۰۰۰33.۰۰۰لپه درشت
2۹.1۰۰33.6۰۰28.۰۰۰33.۰۰۰عدس ريز

2۹.6۰۰33.6۰۰28.5۰۰33.۰۰۰عدس درشت
3۰.۰۰۰3۰.۰۰۰2۹.۰۰۰2۹.۰۰۰ماش

26.7۰۰32.7۰۰25.3۰۰32.۰۰۰دال عدس
28.2۰۰28.2۰۰27.۰۰۰27.۰۰۰لپه باقال

۹1.۹۰۰۹1.۹۰۰۹5.۰۰۰۹5.۰۰۰ليمو عماني
31.6۰۰31.6۰۰31.۰۰۰31.۰۰۰ذرت خشك وارداتي

23.3۰۰23.3۰۰23.۰۰۰23.۰۰۰سويا
13.6۰۰13.6۰۰1۰.8۰۰1۰.8۰۰گندم پوست كنده و بلغور
13.8۰۰14.7۰۰11.۰۰۰12.۰۰۰جو پوست كنده و بلغور

13.8۰۰14.7۰۰11.۰۰۰12.۰۰۰جو پرك

سيگنال هاي تازه افزايش قيمت شير

با افزایش 800 توماني قیمت شــیر یکي از برندهاي  سوپرماركت
معروف، به نظر مي رسد دور جدیدي از افزایش قیمت 
براي این كاالي پرمصــرف در راه باشــد. به گزارش 
همشهري، طي روزهاي اخیر قیمت شیر یك لیتري پرچرب میهن از 
12 هزار تومان به 12.800 تومان افزایــش یافته و نگاهي به قیمت 
شیرهاي پاستوریزه برندهاي مختلف نشان مي دهد جز در دو برند پاك 
و پگاه دیگر هیچ اثري از شــیر 11 هزارتوماني در بازار نیست. قیمت 
بطري هاي شیر یك لیتري اغلب برندهاي لبني هم اكنون 12 هزار و 
12.500تومان اســت كه حاال با گران شدن شیرهاي میهن، ممکن 

است دیگر برندها هم تغییر قیمت داشته باشند. 
براي شــیرهاي یك لیتري مدت دار نیز قیمت غالب 15 هزار تومان 
است اما بعضي از برندها ازجمله دومینو شیرهاي 16 هزار توماني را 
هم به بازار فرستاده اند. بســته هاي 4 عددي شیر یك لیتري دومینو 
مردادماه 60 هزار تومان فروخته مي شد اما قیمت كنوني آن 64 هزار 
تومان است. شهریورماه هم چند برند لبني افزایش قیمت داشتند و 
حتي دو برند در طول یك هفته دوبار قیمت محصوالتشان باال رفت. 
افزایش قیمت محصوالت لبني پرمصرف از ابتداي تابستان و به دنبال 
افزایش قیمت مصوب شیر خام باعث نگراني زیاد مصرف كنندگان شده 
است و هر روز در صفحات مجازي فیلم هاي متعددي از تغییر قیمت 
محصوالت مشابه در مدت زمان كوتاه، منتشر مي شود. شركت هاي 
لبني نیز با توجه به افزایش هزینه هاي تولید به ویژه قیمت شیر خام، 
خود را ناگزیر از افزایش قیمت مي دانند و معتقدند قیمت هاي موجود 

پاسخگوي هزینه هاي آنها نیست.

قيمت بعضي ازانواع شير در سوپرماركت هاي تهران )هفته اول مهر(
قيمت- تومانمشخصاتبرند
12.5۰۰پرچرب- يك  ليتريپگاه

12.۰۰۰كم چرب - يك ليتريطراوت
13.5۰۰پرچرب كامل- يك ليتريطراوت

11.۰۰۰غني شده- يك ليتريپگاه
12.5۰۰كم چرب يك ليتريكاله
11.۰۰۰بدون الكتوز- يك ليتريپاك
12.5۰۰ پرچرب- يك ليتريپاك
21.5۰۰سنتي شيشه اي- يك ليتريپاك
25.۰۰۰استريل غني شده- نيم چرب- 1.5 ليتري مدت دارپگاه
24.۰۰۰استريل نيم چرب – 1.5 ليتري مدت دارپگاه

2۰.۰۰۰فرادما- پرچرب- 1.5 ليتري مدت دارروزانه
15.۰۰۰كم چرب- استريل- يك ليتري مدت داررامك
15.۰۰۰كم چرب- يك ليتري مدت دارميهن
16.5۰۰زيرو- يك ليتري مدت داركاله

13.۰۰۰سنتي- ۹5۰ ميلي ليتريدامداران
64.۰۰۰بسته 4 عددي شير پرچرب يك ليتريدومينو

آمار ها نشــان مي دهد حجم ســرمایه گذاري  عدد تحليل
ایراني هــا در بازار مســکن تركیه دســت كم 
866درصد رشــد كرده اســت و از سال 2018 
تاكنون 5میلیارد دالر ســرمایه از ایران به سمت بازار مسکن 
تركیه خارج شده اســت. یکي از مهم ترین دالیل این موضوع 
ارزان تر بودن قیمت مســکن در تركیه، رشــد تورم و افزایش 

ریسك هاي اقتصادي است.
مسعود خوانســاري، رئیس اتاق بازرگاني تهران در تازه ترین 
توییت خود مدعي شــده؛ در ســال 2020ایرانیان در میان 
خارجي ها رتبه نخست خرید مسکن در تركیه و در 7 ماه امسال 
رتبه دوم را با خرید 4600خانه به دست آورده اند كه در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل 21درصد افزایش یافته است. طبق 
گزارش هاي موجود فقط در 7 ماه سال جاري میالدي ایراني ها 

1.2میلیارد دالر در بازار امالك تركیه سرمایه گذاري كرده اند.
اما چرا خرید آپارتمان در تركیه تا این حد براي ایراني ها جذاب 

شده است؟ 
شاید بتوان یکي از مهم ترین دالیل رشد سرمایه گذاري ایراني ها 
در بازار مســکن تركیه را در افزایش قیمت مســکن در ایران 

و به ویژه شــهر تهران جســت وجو كرد. آمار ها نشان مي دهد 
متوســط قیمت آپارتمان در شــهر تهران 31میلیون تومان 
است یعني قیمت یك آپارتمان 70متري در مركز شهر تهران 
رقمي معادل 2.2میلیارد تومان یا 80هزار دالر)هر دالر 27هزار 
تومان(است، درحالي كه میانگین قیمت یك آپارتمان در شهر 
استانبول به عنوان گران ترین شهر تركیه 700میلیون تومان 
معادل 26هزار دالر اســت. به عنوان مثال در غرب استانبول 
یك آپارتمان 70 متري، یك خواب 300 هزار لیر معادل 700 
میلیون تومان است و در شهر هاي دیگر تركیه این قیمت حتي 

پایین تر است. 
مقایسه این آمار نشان مي دهد سرمایه اي كه براي خرید یك 
آپارتمان كوچك در تركیه كافي اســت، در تهران فقط براي 

خرید یك آپارتمان 23متري كفایت مي كند.
اما این فقط یك طرف ماجراست به نظر مي رسد یکي دیگر از 
دالیل رشد سرمایه گذاري ایرانیان در بازار مسکن تركیه، افزایش 
ریسك هاي اقتصادي اســت. در كنار این موضوع رشد سریع 
نرخ تورم نیز به كاهش ثبات اقتصادي در ایران منجر شــده و 
مطلوبیت سرمایه گذاري در اقتصاد تركیه را افزایش داده است.

خانه داري در تهران يا استانبول
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عزاداري منحصربه فرد و سبك خاص بوشهري ها در برپایي عزا و 
آیین

 
ماتم سرور و ساالر شــهيدان جلوه هاي ویژه و كم نظيري را در 
ماه هاي محــرم و صفر پيش روي همه گشــوده كه یکي از این 
جلوه هاي ویژه حضور و نقش پررنگ بانوان بوشهري است. هرچند این حضور فقط 
محدود به تعزیه اربعين نيست و ردپاي آنها در همه آیين هاي عزاداري قافله دشت 
كربال دیده مي شود اما اجراي تعزیه ميداني با قدمتي بيش از 2قرن در ایام اربعين 

به خوبي نمایانگر حضور و ایفاي نقش زنان است.

نقش محوري زنان در تعزیه 
یکي از تعزیه خوانان برجسته و پيشکسوت تعزیه خواني در استان بوشهر، با اشاره 
به نقش و رسالت تاریخي زنان در واقعه عاشورا، به ویژه حوادث بعد از عاشورا به 
همشهري مي گوید: مجالس مختلف تعزیه خواني در استان بوشهر در باب شهادت 
امام حســين)ع( و یارانش، به ویژه در دهه اول محرم و همچنين دهه آخر صفر 
برگزار و اجرا مي شود كه در این مجالس شبيه خوانان به صورت تمثيلي ایفاگر 
نقش تعدادي از شهداي مظلوم واقعه عاشورا هستند و مردم با تماشاي این اجراها 
به یاد آنها عزاداري و ماتم داري مي كنند. سيدحسين جعفري، ام ليال مادر حضرت 
علي اكبر)ع(، رباب مادر حضرت علي اصغر)ع(، شهربانو مادر حضرت سجاد)ع(، 
حضرت سکينه دختر فاضل امام حسين)ع(، مادر حضرت قاسم بن الحسن)ع( و 
ام وهب را از مهم ترین نقش هایي مي داند كه بانوان در تعزیه و مجالس مختلف 
شــبيه خواني بوشــهر اجرا مي كنند. كارگردان هيأت تعزیه خواني عاشــقان 
ثاراهلل دهقاید ادامه مي دهد: همچنين مجالس شــهادت حضرت معصومه)ع( 
و حضرت رقيه)ع( و بازگشت كاروان اســرا به مدینه از تعزیه هایي هستند كه 
شبيه خوانان زن در نقش هاي حضرت معصومه)س(، حضرت رقيه)س( و ام البنين 

مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس)ع( مشاركت فعال و برجسته اي دارند.
 

بانوان؛ اركان عزاداري بوشهر
مسئول ثبت آثار اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي بوشهر 
هم در گفت وگو با همشهري توضيح مي دهد: از ۷پرونده تدوین شده 4 اثر آیيني 
و فرهنگي، مربوط به جلوه ها، مراسم  آیيني و رسوم مختلف عزا و شادي است 
كه براي ثبت در فهرســت آثار ناملموس فرهنگي به مركز ارسال شده. سودابه 
معموري با بيان اینکه تکميل پرونده ها شامل تحقيقات ميداني و كتابخانه اي 
است كه در كنار مستندنگاري تصویري انجام شده، مي گوید: هدف از ثبت آثار، 
ماندگاري ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس اســت زیرا با ثبت آثار، ضوابط 
حفاظت و حراست از آنها تغيير مي كند و با پشتوانه و حمایت قانوني الزم، زمينه 
حفظ و احياي آنها نيز فراهم مي شود. وي با بيان اینکه در تمام اجراهاي تعزیه 
در كشور، از شبيه خوان مرد با روپوش و روبند خاص در نقش هاي بانوان استفاده 
مي شود، مي افزاید: زنان هنرمند بوشهري با تبحر و مهارت خاصي كه زبانزد است 
با هنرمندي تمام به اجراي مؤثر و ماندگار نقش هایي چون حضرت زینب)س( 
و سایر اهل بيت)ع( كه در حادثه عاشــورا و حوادث پس از آن حضور داشته اند، 
مي پردازند و این وجه تمایز از ویژگي هاي منحصر به فرد تعزیه بانوان در استان 
بوشهر است. آنها حتي در به كارگيري هنروران براي ایفاي نقش اهل بيت امام 
حسين)ع( از زنان سادات استفاده مي كنند تا تأثيرگذاري بيشتري بر تماشاگران و 
عزاداران حسيني داشته باشند. به گفته معموري، نقش برجسته بانوان تعزیه خوان 
در تعزیه اربعين به دليل حضور پررنگ حضرت زینب)س( و مرثيه سرایي این بانوي 
قهرمان كربال در بازگشت اسرا و در كنار قبور مطهر شهداي عاشورا بيشتر به چشم 
مي آید. همچنين آیين هایی مثل َعلَم كشون در شهر خورموج و مختگ گرداني 
به یاد شش ماهه شهيد دشت كربال از دیگر آیين هایي است كه با نقش آفریني 

ویژه زنان همراه است كه در فهرست آثار ناملموس فرهنگي كشور به ثبت رسيده.
 

 بنیانگذار تعزیه خواني زنان در بوشهر
حاج حسن فخاري، پيشکسوت تعزیه خواني بوشهر است كه از سال ها پيش هيأت 
تعزیه خواني روستاي درودگاه در شهرستان دشتستان با طرح ها و ایده هاي او در 
كشور مطرح شده است. او   نقطه آغاز حضور ملموس زنان در تعزیه را اینگونه 
روایت مي كند: سال62 تعزیه كاروان شهادت براي نخستين بار با حضور زنان براي 
ایفاي نقش اصلي در درودگاه اجرا شد و از این به بعد دیگر گروه هاي تعزیه خواني 
از شبيه خوان زن در نقش هاي حضرت زینب)س( و سایر اهل بيت امام حسين)ع( 
اســتفاده كردند. به گفته فخاري، این موضوع پيش از این سابقه نداشت و در 
تعزیه هاي اجراشده معموال زنان و دختران خردسال به صورت نمادین در خيمه ها 
فقط نقش هنروري بدون اجرا داشتند. اما در تعزیه درودگاه براي نخستين بار از 
شبيه خوان زن در نقش حضرت زینب)س( استفاده شد و خانم مریم رنجبر را 
مي توان نخستين شبيه خوان زن در بوشهر ناميد. او تأكيد مي كند كه مجوز شرعي 

اجراي زنان در تعزیه از مرحوم آیت اهلل اراكي گرفته شده است.

جا پاي پدر 
زهرا فخاري، دخترحاج حسن فخاري یکي از بانواني است كه از خردسالي تاكنون 
در اجراهاي مختلف در مجالس تعزیه خواني نقش هاي متفاوتي بازي كرده. وي با 
بيان اینکه پدرش هميشه به دنبال ایده هاي نو و جدیدي در تعزیه بود و فرزندانش 
را از دوران شــيرخوارگي به عنوان شبيه حضرت علي اصغر)ع( در اجراي تعزیه 
مشاركت مي داد، به همشهري مي گوید: در اوایل دهه 60 پدرم ایده جدیدتري را 
اجرا كردند و به خانم رنجبر به عنوان شبيه خوان حضرت زینب)س( فرصت اجراي 
ميداني دادند و سال ها بعد هم من این اجازه را پيدا كردم تا به عنوان شبيه خوان 
حضرت سکينه)س( اجراي ميداني داشته باشم. در آن سال ها بيشتر از 13سال 
نداشتم. فخاري ادامه مي دهد: وضعيت شبيه خوانان زن نسبت به سال هاي قبل 
بهتر شــده چون در اوایل كار با واكنش هایي غيرقابل قبولي از سوي اطرافيان 
مواجه مي شدیم. زینب خواني و سکينه خواني توسط مردان تعزیه خوان امري 
رایج و مرسوم بود اما مردم اجراي زنانه را برنمي تابيدند و به زعم عده زیادي این 
كار، ناپسند تلقي مي شد. البته پدرم از مراجع تقليد مجوز تعزیه خواني بانوان را 
گرفتند و بعد از تحقيق هاي زیاد و با تغييراتي كه در نوع خوانش، گفتار و حركت 

تعزیه به وجود آوردند، توانستند زمينه حضور زنان را فراهم آورند.

اجراي متفاوت زنان
این شبيه خوان زن با اشاره به تفاوت هاي اجراي مردانه تعزیه با اجراهاي زنانه در 
نمایش تعزیه تأكيد مي كند كه مردان براي اجرا و خوانش، دست بازتري دارند 
اما خانم ها باید طوري اجرا كنند كه از نظر شرعي اشکالي نداشته باشد و تمام 
احساس خود را به تماشاگر انتقال بدهند و بتوانند با تأثيرگذاري خود حس واقعي 
نقش در حال اجرا را به بيننده منتقل كنند. فخاري با بيان اینکه موقع اجرا نوع 
حركات، گفتارها و پوشش هم خيلي مهم است، مي گوید: با اینکه چند سال است 
تعزیه نوین در حال اجراست اما باز هم در بعضي استان ها كه براي اجرا مي رویم 
با محدودیت زیاد مواجه هستيم زیرا اصال قبول ندارند كه یك خانم نقش بگيرد.
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  همين 2هفته قبل بود كه اعالم شــد امسال 
امکان برگزاري آیين پياده روي تا رســيدن به گزارش

كربالي معلــي وجــود نــدارد و بــا تفاهم 
صورت گرفته ميان 2كشور ایران و عراق و تصميم ستاد مركزي 
اربعين، مرزهاي زميني براي زائران عتبات عاليات بسته است.

سفر زائران در روزهاي منتهي به اربعين حسيني آن هم با پاي 
پياده به سوي كربال سنتي است كه سال هاست اجرا مي شود 
و هر ســال بيش از 20ميليون نفر در این راهپيمایي حضور 
مي یافتند. با این حال به دليل شيوع كرونا این شرایط تغيير كرد. 
سال گذشته بنابر اعالم آستان حرم حضرت عباس)ع( در عراق، 
بيش از 14ميليون و ۵00هزار نفر در مراسم پياده روي اربعين 
در شهر كربال شركت كردند و رسانه هاي عراقي گزارش داده  
بودند كه این مراسم با حفظ تدابير بهداشتي اجرا شده است. 
این آمار در شرایطي بود كه دولت مركزي عراق براي پيشگيري 
از شيوع بيشتر ویروس كرونا، مراســم پياده روي اربعين را به 
زائران داخل كشور خود محدود و ایران هم اعالم كرده بود كه در 
مراسم اربعين حضور نخواهد داشت و مرزهاي زميني و هوایي را 
مسدود مي كند. امسال اما حضور زائران ایراني در مراسم اربعين 
قرار بود به صورت محدود و فقط با سفر هوایي امکان پذیر باشد، 
اما در 2روز گذشته هزاران نفر با مراجعه به مرزهاي مهران و 
شلمچه و ایجاد ازدحام در این 2شهر تقاضاي سفر زميني به 
عراق را داشتند؛ سفري كه بارها اعالم شد امکان وقوع ندارد مگر 

آنکه توافق جدیدي ميان ایران و عراق اتفاق افتد.
ستاد مركزي اربعين سازمان حج وزیارت اعالم كرده با توجه به 
سياست هاي دولت عراق مرزهاي زميني براي زائران اربعين 
حسيني همچنان بسته اســت و امکان بازگشایي مرزها به 
هيچ وجه وجود ندارد. وزیر كشور هم جمعه 2مهر كه همراه 
رئيس جمهوري به ایالم سفر كرده بود، اعالم كرد مرز زميني 
فقط درصورت موافقت طرف عراقي بازگشایي مي شود. به گفته 
احمد وحيدي، رایزني ها توسط فرمانده مرزباني و فرمانداري 
با طرف عراقي ادامه دارد و درصورت موافقت طرف عراقي مرز 

زميني بازگشایي مي شود.

مرز شلمچه بسته است
حضور انبوهي از زائران در پایانه مرزي شــلمچه در روزهاي 
گذشته موجب شلوغي، ازدحام و سرگرداني خود زائران شده 
بود. این در حالي بود كه پيش از ایــن ولي اهلل حياتي، معاون 
امنيتي و انتظامي استانداري خوزســتان از مردم درخواست 
كرده بود از مراجعه بــه 2پایانه مرزي شــلمچه و چذابه در 
خوزســتان خودداري كنند، زیرا هيچ موكبــي در مرزها یا 
مســير منتهي به مرزها مستقر نشده اســت و خدماتي ارائه 
نمي شــود، زائران در شــلمچه بدون خدمات رفاهي و جایي 
براي ماندن سرگردان مي مانند. حضور زائران در پایانه مرزي، 

انتشار فيلم هاي متعدد از این حضور و انعکاس اخباري كه از 
بازگشایي مرز خبر مي داد موجب شــد فرماندار خرمشهر با 
اعالم تکذیبيه اي رســما اعالم كند به زائران اجازه تردد داده 

نخواهد شد.
محمد حيدري در این باره به همشــهري مي گوید: همچنان 
مرزهاي زميني ازجمله شلمچه مسدود هستند و به مسافران و 

زائران اربعين اجازه تردد داده نمي شود.
وي با بيان اینکه هرگونه خبر بازگشایي مرز شلمچه به روي 
زائران تکذیب مي شود، مي افزاید: تا كنون هم وزارت كشور و هم 
ستاد مركزي اربعين هيچ ابالغيه اي براي خروج از مرز اعالم 
نکرده و خروج از مرزهاي زميني به سوي عراق غيرقانوني است.

فرماندار خرمشهر با اشاره به اینکه نيروهاي مرزباني و انتظامي 
با قدرت در حال كنترل مرز شلمچه هستند، می گوید: با اینکه 
از روزهاي قبل مبادي ورودي به شلمچه بسته شده است اما 
اخبار نادرست منتشر شده در فضاي مجازي موجب شده صدها 
خودرو و هزاران زائر به سمت شلمچه حركت كنند و در اینجا 

منتظر بمانند.

شرایط ممكن است تغییر كند
مهران گرچه به اندازه شلمچه شلوغ نيست اما به دليل سابقه 
برگزاري راهپيمایي اربعين از این پایانه مرزي اســتان ایالم، 
امسال هم بسياري از زائران به این شهر آمدند تا بلکه راهي براي 

عبور از مرز پيدا كنند.
مدیر پایانه مرزي مهران در استان ایالم به همشهري مي گوید: 
از جمعه 2مهر پایانه مملو از زائراني شد كه قصد داشتند از مرز 
عبور كنند. حدود 2۷00نفر زائر در پایانه مهران حضور پيدا 
كرده اند و با وجود اطالع رســاني هاي انجام شده مي خواهند 

وارد عراق شوند.
مجتبي سليماني با بيان اینکه كساني كه ویزاي هوایي دارند 

درصورت موافقت طرف عراقي مي توانند از مرز رد شوند، گفت: 
پس از اعالم بســته بودن مرز، گروهي از زائران پایانه را ترك 
كرده اند و درصورت موافقت عراق و طي مراحل قانوني گروه 
دیگري كه ویزا دارند، مي توانند به عراق بروند. با این حال باید 
توجه داشته باشيم كه هيچ فردي بدون ویزاي معتبر نمي تواند 

وارد عراق شود و داشتن پاسپورت به تنهایي كافي نيست.
وي با بيان اینکه شرایط هر لحظه ممکن است تغيير كند و مرز 
باز شده یا به طور كلي بسته شود، ادامه مي دهد: هم اكنون مرز 
بسته است و انتقال مسافر انجام نمي شود. ما تعيين كننده این 
شرایط نيستيم و طرف عراقي باید تصميم بگيرد. به همين دليل 
از مردم مي خواهيم به سمت مهران نيایند، زیرا همين حاال هم 

زائراني كه آمده اند با مشکالت بسياري مواجه شده اند.
مدیر پایانه مــرزي مهران اضافه مي كند: طبق اعالم ســتاد 
مركزي اربعين به دليل سابقه مهران در انجام پياده روي اربعين 
بازگشت زميني براي مسافران امسال هم از مرز مهران انجام 
مي  شود. از سوي دیگر این مسير كوتاه تر و امن تر است و زائران 
با خيال آســوده تري مي توانند براي بازگشت به كشور از آن 

استفاده كنند.

مهران آماده پذیرایي از زائران نبود
حضور زائران در مهران نه فقط مسئوالن این شهر كه خود آنان 
را هم به دردسر انداخته است، زیرا امکانات موجود در این شهر 

مرزي براي همه این زائران كافي نيست.
رئيس اداره تبليغات اســالمي مهران به همشهري مي گوید: 
به دليل ممنوعيت عبور از مرزها و برگزارنشــدن راهپيمایي 
اربعيــن، هيچ گونــه امکانات پذیرایــي از زائران در شــهر 
پيش بيني نشده و این موضوع موجب ازدحام زائران در پایانه 

مرزي شده است.
محمد صدارت با اشاره به این موضوع كه قرار بود مرز زميني 
بسته باشد اما رفت وآمدهاي قانوني ممنوع نشده است، ادامه 
مي دهد: كساني كه براي سفر به عراق موافقت نامه دارند، اهل 
عراق هستند یا اقامت عراق دارند مي توانند از مرز عبور كرده 
و وارد این كشور شوند. زائران این رفت وآمدها را مي بينند اما 
به دليل آگاهي نداشتن فکر مي كنند خودشان هم امکان سفر 

خواهند داشت.
وي ادامه مي دهد: درست است كه زائران به اعالميه ها توجه 
نکرده و در مرز حاضر شده  اند اما بخشي از مشکالت اكنون در 

مرز مهران به دقيق نبودن اطالع رساني بازمي گردد.

  
 باوجود اینکه اخبار مدام تأیيد و تکذیب مي شود، اما آنگونه كه 
مسئوالن مرزهاي جنوب غرب كشور مي گویند امکان تغيير 
شــرایط وجود دارد زیرا طرف عراقي ممکن است نظر خود را 
تغيير داده و ورود زائران را آزاد كند.  از سوي دیگر شهروندان 
خرمشهري حاضر در مرز شــلمچه از باز بودن مرزها گزارش 
مي دهند. خرمشــهر شــلوغ و خيابان ها پرترافيك گزارش 
مي شود و تاكسي ها از جاده هاي خاكي و ميانبر مسافران را به 
مرز مي برند و حتي گروهي نيز پياده به سمت مرز رفته اند. در 
فضاي مجازي هم مدام خبر از عبور زائران از مرز داده مي شود و 

همين، شرایط را بغرنج و زائران را سرگردان كرده است.

 باوجود اعالم قبلي ستاد مركزي اربعين مبني بر بسته بودن مرزها از سمت عراق، ازدحام مردم در  شلمچه 
و مهران در روزهاي گذشته مشکل آفرین شده است

مرزهای عراق بسته است

بازگشت زائران به ايران
به گفته محمد سلیماني، مدیر پایانه مرزي 
مهران بازگشــت از عراق براي زائران به 
شــكل زمیني فقط از مرز مهران ممكن 
است، اما ســفر از مهران به دیگر شهرها 
براي زائران هزینه بسیار در پي دارد، زیرا 
كرایه هاي اعالم شده براي سفر از مهران 
به دیگر شهرها با خودروهاي سواري اصال 
ارزان نیست. براســاس برنامه ریزي هاي 
انجام شــده براي بازگشت زمیني زائران 
ایراني به كشور از مرز مهران، نرخ كرایه 
سواري هاي پالك عمومي بین شهري از 
این پایانه مرزي تا ۱۰مقصد مختلف اعالم 
شده است و این نرخ از روز اربعین تا زماني 
كه زائران به كشور بازگردند، اعمال خواهد 
شــد. البته به گفته بابك طالبي، معاون 
حمل ونقل سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي كشور براســاس توافق صورت 
گرفته بین سازمان راهداري و انجمن هاي 
صنفي با توجه به یكســر خالي بودن این 
خودروها كه باید تا مرز مهران بروند، نرخ 

كرایه آنها 2برابر محاسبه خواهد شد.

ث
مک

   ثبت ملي تعزيه زنان و 6  اثر ديگر
  پرونده 7اثر میراث فرهنگي ناملموس براي ثبت در فهرست آثار ملي تهیه و به 
دبیرخانه مركزي تهران ارسال شده است. یكي از این آثار تعزیه روز اربعین و نقش 
زنان در بوشهر است كه همراه با پرونده دیگر شامل آیین سنتي عزاي سرپا، مراسم 
حجله حضرت قاسم، نخستین نمایش آییني و سنتي استان بوشهر، حلواي دارویي 
براي زنان زائو، درمان سنتي جاانداختن رگ گریچه )رگ كمر( و درمان سنتي 

ضربدیدگي و شكستگي با قیر طبیعي در دست بررسي قرار گرفته.

 حمیده پازوكي
خبرنگار

 ستاره حجتي
خبرنگار

 علیرضا برازجاني
خبرنگار

روايت زنانه اربعين
 بوشهر تنها منطقه اي در كشور است كه در آن، زنان تعزیه خوان در آیين هاي عاشورایي، به ویژه اربعين، به سوگواری مي پردازند

انتظار 7ساله براي ساخت بیمارستان رازي كوهدشت 
 شهروندان كوهدشت بيشتر نيازهاي درماني خود را از شهرهاي اطراف تأمين مي كنند

28ســال قبــل در چهارمين 
شهرستان بزرگ لرستان یعني سالمت

كوهدشت با جمعيت 166هزار 
نفــر، بيمارســتاني 120تختخوابــي با نام 
بيمارســتان امام خميني )ره( ســاخته شد. 
توسعه شهرستان و افزایش جمعيت و تشدید 
نيازهاي بهداشــتي، تشــخيصي و درماني، 
مســئوالن را پس از دودهه در ســال 13۹3 
مجاب كرد طرح بيمارستان دوم كوهدشت را 
با عنوان بيمارســتان 2۵0تختخوابي رازي 
تصویــب كنند؛ طرحــي كه به رقــم وعده 
مسئوالن براي ســاخت در اسرع وقت پس از 

۷سال فقط 3۵درصد پيشرفت فيزیکي دارد.

هزینه هاي اضافي
مرتضي بيراني، یکي از شهروندان كوهدشتي 
درباره این بيمارســتان مي گوید: بيمارستان 

امام خمينــي )ره( مجهــز و جوابگوي همه 
نيازهاي شهرســتان نيست. بيشــتر اهالي 
كوهدشــت براي دریافت خدمــات درماني 
ناچار مي شوند به خرم آباد بروند و راه طوالني 
و هزینه اقامــت هم به هزینه هــاي درماني 
اضافه مي شود. زهرا عباســپور، یکي دیگر از 
شهروندان كوهدشــت نيز درباره مشکالت 
درماني در شــهر مي گوید: مادر من مبتال به 
 ام اس است و هر  ماه باید دارویي در بيمارستان 
و زیرنظر پزشك تزریق كند، اما هميشه براي 
پيدا كردن تخت خالي در بيمارستان مشکل 
داریم. در دوره كرونا متأســفانه مــادرم را با 
شرایط حركتي دشــوار تا خرم آباد مي بردیم. 
از ســال ها پيــش قرار اســت بيمارســتان 
 دومي ســاخته شــود، اما این اتفــاق هنوز 

نيفتاده است.

اعتبار ۱5۰میلیاردي
نماینده شــهروندان كوهدشــت در مجلس 
شوراي اســالمي تعلل در تکميل این طرح را 

كوتاهي مسئوالن در قبال مردم این منطقه 
مي داند و به همشــهري مي گویــد: از زمان 
تصویب این طرح ها مدت زیادي گذشته است. 
متأسفانه طرح بيمارســتان رازي كوهدشت 
ردیف ملي نداشته ولي با تالش هاي انجام شده 
امسال 3۵ميليارد تومان براي این بيمارستان 
درنظر گرفته شده است. 100ميلياردتومان نيز 
از ماده۵6 به این بيمارستان اختصاص یافت 
و همچنين ۵0ميليارد تومان از سوي وزارت 
بهداشت به این بيمارستان تخصيص داده شده 
است. بنابراین دیگر توجيه نبود اعتبار هم براي 
توقف و روند آهسته بيمارستان وجود ندارد. 
محمدرضا مبلغي با بيان اینکه در مجموع براي 
امسال و فاز دوم بيمارســتان رازي، دانشگاه 
علوم پزشــکي قول داده بود تا مهر امســال 
مناقصه برگزار كنــد، مي افزاید: 1۵0ميليارد 
تومان براي تکميل بيمارســتان رازي اعتبار 
درنظر گرفته شده است و اميدواریم طي 6ماه 
دوم سال شاهد اتفاقات مثبتي در تکميل این 

طرح باشيم.

   
این گفته ها در حالي است كه سال۹4 استاندار 
وقت لرســتان اعالم كرده بود كه بيمارستان 
دوم كوهدشت در زمره طرح هاي شناسنامه دار 
و ملي با اعتبار بيش از 1200ميليارد ریال قرار 
گرفته كه تا ســال۹۵ نيز عمليات اجرایي آن 

آغاز مي شود؛ اتفاقي كه تا 2سال بعد رخ نداد.

بهمن 13۹6 اســتاندار فعلي لرستان كلنگ 
ساخت بيمارستان 2۵0تختخوابي رازي را در 
زميني به  مساحت 120هکتار در غرب ميدان 
امام حسين)ع( كوهدشــت و با اعتبار اعالم 
شده بيش از 60ميليارد تومان به  زمين زد، اما 
این طرح از آن زمان نيز همچنان معطل اجرا 

و تکميل است.

ازدحام زائران در پایانه مرزی شلمچه/ عكس: مهر



7 زيستبوم یکشنبه 4 مهر 1400    شماره  8324  2 3 0 2 3 6 1 3

طي 2ماه اخير 330هکتار از عرصه هاي  منابع
جنگلــي هيركاني اســتان گلســتان، طبيعي

سوخته اســت. جنگل هاي این استان 
همه جزو مناطق حفاظت شده هستند؛ اما آتش سوزي 
با عامل انساني، خسارت بزرگي به درختان این استان 
وارد كرده اســت. در آتش ســوزي  ماه گذشته منطقه 
جهان نما، 12۹هکتار از عرصه هاي جنگلي این منطقه 
حفاظت شده از بين رفت و در آتش سوزي »درازنو« كه 
از چند روز قبل ادامه یافته نيز 200هکتار عرصه جنگلي 

طعمه حریق شد.
مســعود منصور، رئيس ســازمان جنگل هــا در پي 
آتش ســوزي جنگل هاي گلســتان، عازم این استان 
شد و اعالم كرد كه آتش ســوزي درازنو تا ظهر شنبه 
80درصد مهار شده و یکشــنبه )امروز( آتشي در این 

منطقه نخواهد بود.
به گــزارش ســازمان جنگل ها، رئيس ســازمان 
جنگل هــا همچنين اعالم كــرد؛ احتمال دخالت 
عوامل انســاني ازجمله قاچاقچيان چوب در وقوع 
آتش سوزي وجود دارد، اما آنها دستگير و مجازات 
مي شــوند و قانون هم مجازات ســختي براي این 
مجرمان درنظر گرفته است؛ چرا كه در این 3روز، 
بيش از 200هکتار از مناطق جنگلي درازنو دچار 

آتش سوزي شده است.

منصور گفت: عمده ترین نياز خدمات هوایي، بالگرد در 
گلستان بوده و با توجه به اینکه جنگل هاي استان جزو 
مناطق حفاظت شده است، باید یك بالگرد در منطقه 
حضور داشته باشد تا به محض وقوع حادثه در نخستين 

مراحل آتش سوزي، به منطقه اعزام شود.
رئيس ســازمان جنگل ها یادآور شد: در 6ماهه امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد كاهش 
45درصدي حریق در جنگل هاي كشور بودیم و از لحاظ 
ســطح نيز بيش از 40درصد حریق جنگل ها كاهش 

داشته است.
او افزود: بيشترین حریق را امســال در استان فارس با 
52۹فقره شاهد بوده ایم و گلستان دومين استاني است 
كه پس از فارس دچار حریق بوده است. او به تفاهمنامه 
همکاري با بسيج ســازندگي اشاره كرد و گفت: بسيج 
در تمامي آتش ســوزي جنگل ها و مراتع مشاركت و 
همکاري دارد و از این همگرایي و مشــاركت بســيج 

سپاسگزاریم.
منصور با اشــاره به اینکه در منطقــه درازنو دوربين 
كنترلي با شعاع دید ۷ كيلومتر نصب بوده است، بيان 
كرد: اخيراً یــك باند بزرگ قاچاق چــوب در منطقه 
كردكوي متالشي شده و حدس همکاران ما این است 
كه عامل انساني به عمد این حریق را ایجاد كرده باشد. 
دســتگاه هاي امنيتي و انتظامي استان نيز پيگير این 

موضوع هستند.
وي خاطرنشان كرد: امسال در ســطح كشور بيش از 
34 نفر در رابطه با آتش ســوزي عمــدي در جنگل ها 

دستگير شده اند.
رئيس ســازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور 
گفت: از دســتگاه قضایــي انتظار داریــم در مواردي 
كه آتش ســوزي عمدي به اثبات رســيده، مجازات 
بازدارنده اي اعمال شود تا دیگر شاهد چنين مواردي 

نباشيم.

جزئياتآتشسوزي
ظهر پنجشنبه، 2فقره آتش سوزي گسترده به فاصله 
چند كيلومتــر از یکدیگر در ارتفاعات »یانه ســر« و 
»زرشــك چال« شهرســتان كردكوي آغاز شد كه با 
تالش هاي نيروهاي امدادي، آتش ســوزي در یانه سر 
مهار شــد. اما عمليات مهار آتش در منطقه زرشــك 
چال، قابل كنترل نبود. با توجه به شــدت آتش سوزي 
و صعب العبور بودن منطقه، درخواســت اعزام 3فروند 
بالگرد به منطقه داده شد. اما شدت وزش باد استفاده از 
بالگرد را با چالش روبه رو كرد. هر چند عصر روز جمعه 
بالگرد اطفاي حریق 6سورتي پرواز در منطقه انجام داد، 
اما حجم شعله ها موجب شد آتش در درازنو گسترش 
یابد. در این عمليات از 2فروند بالگرد آبپاش براي مهار 

آتش استفاده شد.
سازمان جنگل ها به نقل از عبدالرحيم لطفي، مدیركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري گلســتان اعــالم كرد: با 

توجه به شدت وزش باد، آتش ســوزي منطقه درازنو 
گسترده تر شد.

به گفته لطفي، 150نيروي امدادي تا جمعه شــب در 
منطقه آتش ســوزي حضور یافتند. پس از آن از صبح 
شنبه با حضور نيروهاي تازه نفس از بسيج، سپاه، نيروي 
انتظامي، منابــع طبيعي، محيط زیســت و نيروهاي 
مردمي، عمليات اطفــاي حریق دنبال شــد و ۷ تيم 
عملياتي هالل احمر گلستان نيز براي پشتيباني عمليات 
اطفاي حریق اعزام شدند. البته دیروز در این عمليات 
5نفر نيز مصدوم شدند. ۷تيم امدادي شامل 18نيروي 
عملياتي از شــعبه كردكوي، پایگاه هاي امداد و نجات 
درازنو، بندر تركمن، آق قال به همراه تيم مركز استان و 
واكنش سریع براي پشتيباني امدادي نيروهاي عمليات 
اطفاي حریق با ۷دستگاه خودروي امدادي اعزام و در 
فاصله اي با محل حادثه مســتقر شــدند. ظهر دیروز 
نيز 200نيروي پليس براي مهار آتش سوزي از سوي 
فرمانده انتظامي استان گلستان به منطقه اعزام شدند.

وروددستگاهقضاييبهآتشسوزيكردكوي
دادســتان كردكوي موضوع آتش سوزي جنگل هاي 
منطقــه حفاظت شــده جهان نما و منطقــه درازنو را 
به صورت ویژه بررسي و عامالن آن را شناسایي مي كند. 
حيدر آسيابي، رئيس كل دادگستري گلستان به ایسنا 

گفت: دستگاه قضایي در حفاظت از منابع طبيعي استان 
حساســيت دارد و عوامل انســاني این آتش سوزي ها 
شناسایي و در اسرع وقت به سزاي عمل خود خواهند 
رسيد. رئيس كل دادگستري گلستان گفت: جنگل هاي 
هيركانــي، گنجينه و ميراث كهن كشــور اســت و 
آتش سوزي گسترده جنگل هاي منطقه حفاظت شده 

جهان نما در كمتر از یك ماه، جاي تأسف دارد.

شرايطوخيمآبيگلستان
در شرایطي كه جنگل هاي ارزشمند و هيركاني استان 
گلستان طي ســال جاري بارها با آتش فزاینده مواجه 
شــده اند، این استان یکي از ســخت ترین شرایط آبي 
بارشي را ســپري كرده اســت. به گزارش هواشناسي 
گلســتان، ميانگين تعداد روزهاي با بــارش بيش از 
5 ميلي متر در ســال زراعي اخير، تنها 20روز بوده كه 
در مقایســه با آمار بلندمدت، كاهش قابل مالحظه اي 

داشته است.
ميانگيــن بــارش اســتان در ســال زراعــي 
1400-13۹۹معادل 283.3ميلي متر بوده كه نسبت 
به بارش بلندمدت 3۹درصد و نســبت به ســال قبل 
33درصد كاهش داشته است. این در شرایطي است كه 
ميانگين تعداد روزهاي با بارش بيش از 5ميلي متر در 

سال زراعي تنها 20روز بوده است.

 2بالگرد، 150نيروي امدادي،  200پليس و رئيس سازمان جنگل ها 
براي اطفای حریق جنگل كردكوی به ميدان رفتند

آتش در گلستان خبرهای كوتاه

سيدمحمدفخار
خبر نگار

عربستانوصهيونيستهادربازارگردشگريمنطقه
جايايرانراميگيرند

رئيس جامعه تورگردانان ایران هشدار داد كه عالوه  بر عربستان،  رژیم 
صهيونيستی هم در بازار گردشگري منطقه فعال تر شده و ادامه توقف 
صدور ویزاي توریستي فقط كار را براي ایران دشوارتر مي كند. ابراهيم 
پورفرج به ایسنا گفت: كشورهاي زیادي باالي 50 درصد و حتي ۷0 
درصد واكسينه شده اند و گردشــگران آنها سفر را آغاز كرده اند. ذائقه 
گردشگران تحت تأثير كرونا تغيير كرده و در منطقه ما، تقاضاهایي براي 
سفرهاي جاده اي به ویژه در مسير جاده ابریشم وجود دارد. حال در این 
شرایط، كشور ما كه اتفاقا در مســير جاده ابریشم قرار گرفته و بخش 
مهمي از این جاده هم محسوب مي شــود، مرز را به روي گردشگران 
خارجي بسته است. او افزود: بيشتر كشــورها با كارت واكسن، تست 
پي سي آر و تعيين قوانين خاص و گاه ســختگيرانه براي گردشگران 
خارجي، ممنوعيت سفرهاي بين المللي را برداشته اند و حتي مقررات 
قرنطينه را هم حذف كرده اند. وي با اشاره به خسارت مالي گردشگري 
و خروج جبران ناپذیر متخصصان از این صنعت، اعالم كرد: گردشگري 
نفس هاي آخر را مي كشد، خيلي ها هم  نفس شان قطع شده است. درباره 
ویزا با وزارت امور خارجه مفصل صحبت كرده ام، اما آنها هم مي گویند 
اختيار كامل ندارند و باید ستاد ملي كرونا دستور مربوطه را صادر كند.

رانشسازههايجهانيشوشتر
مدیركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي خوزستان از لزوم 
قطع فوري آب و رطوبت در حال نفوذ به دیواره غربي ســازه هاي آبيـ  
تاریخي شوشتر به علت رانش بخشــي از آن خبر داد. به گزارش ایسنا، 
سيدحکمت اهلل موســوي گفت: در پي گزارش هاي رســيده از پایگاه 
ميراث  جهاني سازه هاي آبي شوشــتر مبني بر نفوذ آب به دیواره غربي 
آســياب هاي جهاني، موضوع قطع فوري آب و رطوبت در حال نفوذ به 
بدنه غربي به سرعت در دستور كار اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دستي خوزستان قرار گرفت. وي افزود: متأسفانه درپي نفوذ آب و 
رطوبت وارد شده، آسيب هایي در ایستایي دیواره غربي به وجود آمده است 
كه باعث فاصله گرفتن و شکاف عميق در توده هاي خاك از دیواره غربي 
سازه ها شده است. او اعالم كرد: مکاتبات و مذاكرات الزم با شركت آب و 
فاضالب شهرستان و استان صورت گرفت و موضوع خطرات احتمالي به 
اطالع اداره كل مدیریت بحران استانداري خوزستان و سایر دستگاه ها و 

مسئوالن ذیربط رسانده شد و تقاضاي كمك به رفع خطر شد.

پاكسازي70روستادرقشم
جشنواره »روستاي پاك، جزیره سبز« با رقابت تنگانگ ۷0روستا در 
قشــم درحال برگزاري اســت و در پایان این رویداد، 3 روستاي پاك 
معرفي خواهند شــد. مهــدي زارعي، معاون فرهنگــي، اجتماعي و 
گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اجراي طرح روستاي 
پاك در این جزیره توریستي به ایســنا گفت: برخالف 2دوره پيش، 
امسال 3روستاي پاك برگزیده خواهند شد كه براي جایزه، هر یك از 
این3 روستا، یك ميليارد تومان به عنوان سهم مشاركت در طرح هاي 
عمران با اولویت نياز روستا دریافت خواهد كرد. براي دهياران برگزیده 

نيز جایزه نقدي درنظر گرفته شده است.

یك هفتــه از آغــاز پروازهــاي اربعين 
مي گذرد، اما حواشي آن از گراني بليت تا گردشگری

معطلي و سرگرداني زائران در فرودگاه امام 
خميني و تأخيرهاي طوالني پروازها هنوز ادامه دارد.

ایسنا دیروز در گزارشي از وضعيت فرودگاه امام خميني 
و ســرگرداني زائران عتبات در این فرودگاه اعالم كرد: 
گروهي از زائران درحالي كه قرار بود حوالي ساعت3 صبح 
روز شنبه، سوم مهرماه تهران را به مقصد نجف ترك كنند، 
حدود ســاعت۷:30 صبح، پس از حدود 5ساعت تأخير 
سوار هواپيما شــدند و پرواز كردند. برخي از این زائران 
كه نسبت به بي نظمي پروازها شاكي و معترض شده اند، 
مي گویند: با توجه به اینکه 3ساعت پيش از پرواز باید در 
فرودگاه حاضر شوند تا بيش از ۹ساعت معطل و سرگردان 

این پرواز بوده اند. 
براساس این گزارش، از جمعه شب گذشته تا روز شنبه 
سوم مهرماه، مطابق جدول پروازهاي خروجي فرودگاه 
امام خميني )ره(، بيشتر پروازهاي تهرانـ  نجف و تهران 
ـ بغداد با تأخيرهاي چندســاعته درحال انجام اســت 
و همچنــان گروهي از زائران در فــرودگاه معطل انجام 

پروازشان هستند.
زائران نيز نســبت به برخوردي كه در فــرودگاه پس از 
ساعت ها انتظار و تأخير با آنها شده است، اعتراض دارند. 
به گفته آنها، علت تأخير پروازها به مسافران توضيح داده 

نمي شــود و امکانات هم براي زائران در فرودگاه فراهم 
نشده است و از پذیرایي و حتي عذرخواهي ایرالین ها هم 
خبري نيست. گروه دیگري از زائران كه قرار بود با پرواز 
روز جمعه هواپيمایي عراقي، تهــران را به مقصد بغداد 
ترك كنند هم در وضعيتي نامعلوم به سر مي بردند و در 
جدول پروازهاي خروجي نيز وضعيت این پرواز »منتظر 
اعالم« نوشته شد. مسافران این پرواز از ساعت4 عصر روز 
جمعه، دوم مهرماه تا لحظه تنظيم این گزارش در فرودگاه 
امام معطل و سرگردان مانده و هيچ كس هم پاسخگوي 

وضعيت آنها نبود.
یکي از زائران در تماس با ایسنا اعالم كرده است كه بليت 
پرواز یك طرفه را به مبلغ ۷ميليون و 300هزار تومان از 
یك شركت گردشگري خریداري كرده كه وعده داده بود، 
ویزا هم شامل آن باشد. این شركت بعدتر گفته است از 
سفارت عراق موافقتنامه گرفته و مشکلي براي ویزا وجود 

ندارد و فقط باید پول بليت پرداخت شود.
او گفته است، شــركتي كه بليت هواپيماي عراقي را از 
آن خریداري كــرد، وعده داده بود پرواز در ســاعت15 
روز پنجشنبه اول مهرماه به سمت بغداد انجام شود. اما 
پس از مدتي اطالع داد كه پرواز به ساعت22 روز جمعه 
دوم مهرماه موكول شده است و از ساعت4 عصر باید در 
فرودگاه حضور داشته باشــيم. اما از آن موقع تاكنون از 
پرواز خبري نيست و نماینده شركت فروشنده بليت ها 

نيز به فرودگاه نيامده و پاسخگو نيست. از طرفي، شركت 
العراقيه در فرودگاه امام دفتر ندارد و جوابگوي مسافران 
هم نيســت. این زائر گفته اســت: تعدادي از مسافران 
پرواز وارد ســالن ترانزیت فرودگاه امام شده اند و شب را 
در وضعيت نامناســب و بدون امکانات گذراندند و بقيه 
هم در ســالن هاي دیگر پراكنده، بالتکيف و سرگردان 
هســتند. هيچ امکاناتي هم بــراي پروازهایي كه دچار 
تأخير طوالني مي شوند مهيا نيست.  او همچنين از جمع 
دیگري از زائران ایراني كه با پــرواز دیگري به فرودگاه 
بغداد رســيده اند و به خاطر نداشــتن ویزا سرگردان و 
بالتکليف ماندند، خبر داده و مي گوید: آنها در فرودگاه 

بغداد گرفتار شده اند.
وزارت راه وشهرســازي اما اعالم كرده اســت، تأخيرها، 
بي نظمي ها و حتي لغو شــدن برخــي پروازهاي عراق 
به خاطر نداشــتن ویزا، بليت و توان فرودگاه نجف اتفاق 
افتاده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازي 
وعده داده بود با برقراري پروازهاي فوق العاده مشــکل 

رفت وآمد زائران حل شود.
تصاویر منتشر شــده از وضعيت مرزهاي زميني ایران و 
عراق نيز نشــان از هجوم انبوه زائران زميني به مرزهاي 
مشترك 2كشــور براي ورود به كشــور عراق دارد و در 
این شــرایط هنوز تدبير خاصي براي كنترل و مدیریت 

سفرهاي زیارتي ایراني ها به عراق صورت نگرفته است.

انتظار زائران اربعين در فرودگاه امام براي رسيدن به کربال

گلستان پايگاه استقرار دائمي بالگرد مي شود
رئيسسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداريكشوركهبراياطفايآتشجنگلكردكويبهاستانگلستان
سفركرده،درحاشيهاينعملياتگفتهاست؛ازوزارتدفاعخواستهشدتاباتوجهبهپتانسيلبااليحريق
درگلستان،خصوصاًدرفصلپاييز،يكبالگرددستكمتاپايانفصلپاييزدرايناستانبهطوردائمحضور
داشتهباشد.بهگفتهمسعودمنصور،گلستانيكيازاستانهايياستكهاز۱۶پايگاهاستقراربالگرددر
كشور،يكيازآنهابايددرايناستانباشد.ويافزود:اگربالگرددرمنطقهحضورداشتهباشد،ميتواندر
بهترينزمانممكن،جلويگسترشحريقراگرفت.منصوردرادامهبااشارهبهآتشسوزيمنطقهدرازنو،
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نگاه

سمن ها انتظار مشاركت براي فعاليت مدني 
قوي دارند

هنوز مي توان ردپشتيباني ها، 
نوع دوســتي ها و كمك هاي گزارش

بي منت را در شهر دید؛ درست 
مثل 8ســال دفاع مقدس كه مردم نه تنها در 
حمایت از رزمنده هــاي جبهه هاي جنگ، 
هرچه را كه مي توانستند به ميدان مي آوردند، 
بلکه از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمندان 
بي پشت و پناه هم غافل نمي شدند. شهروندان، 
آن زمان ضلع سومي در كنار نظام و رزمنده ها 
بودند. حاال نيز خيلي ها در شرایط كرونایي و 
دشــوار اقتصادي، چشــم انتظار كمك هاي 
مردمي هســتند؛ آنهایي كه سال هاســت 
سرپرستي ندارند و با سختي روزگار سپري 
مي كنند، یا كرونا باعث شده تا نان آور خانواده ، 
دیگر بين شان نباشد یا آنهایي كه شغل شان را 

از دست داده اند. 
جدا از وظایفي كه بــر دوش نهادهاي دولتي 
و غيردولتي براي حمایت از این قشــر است، 
مردم در قالب  خيریه، سازمان هاي مردم نهاد 
و... نيــز مي توانند نقش همان ضلع ســوم 
را در زمــان جنگ تحميلي بــازي كنند؛ بر 
همين اساس است كه شهردار تهران از لزوم 
پيوستگي شهر، شهروند و شهرداري در مهار 
كرونا تأكيد مي كند. عليرضا زاكاني درخصوص 
نقش خيریه ها و سازمان هاي مردم نهاد براي 
كمك به آسيب دیدگان كرونا، گفت: »وقتي 
صحبت از شهروند مي شود جریان خيریه ها، 

سمن ها و مجموعه اي متشــکل از مردمي 
فداكار، هماننــد لوكوموتيوهاي خدمتگزار 
كنار هم مي آیند. درواقع بــراي افزایش این 
همکاري ها، شــهرداري و سمن ها مي توانند 
به بهترین نحو ارتباط برقرار كنند و از ظرفيت 
یکدیگر براي خدمت به مردم بهره مند شوند.« 
در همين راســتا 
امين توكلي زاده، 
امــور  معــاون 
اجــــتماعـــي 
و فـــرهنـــگي 
ي  ر ا د شــهـــر
تهران، از تدوین سازوكارهاي مناسب براي 
بهره مندي بيشــتر از ظرفيت تشــکل هاي 
مردمي خبر مي دهد. او به همشهري گفت: 
 »یکي از رویکردهاي اصلي شهرداري تهران 
در دوره جدید، انجام كارهاي بزرگ با حضور 
و همت بلند مردم است. یکي از آن كارهاي 
بزرگ، اقدامات الزم براي پيشگيري از شيوع 
ویروس كروناســت. هم اكنون شهرداري به 
نوبه خودش همه بخش هایش را بسيج كرده؛  
به  طوري كه بخش هایي اعم از ســالن هاي 
ورزشــي، ســوله هاي مدیریــت بحــران، 
آموزش هاي شهروندي، بخش هاي خدماتي 
و حتي حمل ونقل شهري را به سهم خود در 

این راه جهادي گذاشته است.« 

بررسي راه هاي صحيح كمك هاي خيرانه
شــرایطي كه ویروس كرونــا پيش روي 
آحاد جامعه گذاشــت، غافلگيركننده بود 

و گذر از این بحران امکان نداشــت؛ مگر با 
حضور خيران و نهادهــاي فعال مدني. اما 
نکته اینجاست كه اگر كمك هاي مردمي 
بدون سازوكار مناسبي باشد، ممکن است 
نه تنها به نتيجه موردنظر ختم نشود، بلکه 
براي نيازمندان مشــکالتي را هم به وجود 
آورد. به طور نمونه عليرضا رمضانپور، عضو 
شوراي روستاي شــمس آباد، همان جایي 
كه كوره پزخانه ها در جنــوب تهران قرار 
گرفته اند، ضمــن بيان معضالتــي مانند 
نبود روشــنایي، مراكز درماني و بهداشتي 
و آموزشي به مشــکل حضور بدون برنامه 
خيرین در این محدوده نيز اشــاره كرد و 
گفت: »حضــور خيریــن در روزهاي آخر 

هفته باعث شــده مردمان نيازمند از سایر 
نقاط تهــران به خيابان اصلــي بيایند و از 
خيرین درخواســت كمــك كنند. همين 
مسئله مشکالت دیگري نيز به وجود آورده 
است. مردم روستا راضي نيستند و انتظار 
دارند براي كمك رســاني به شکل دیگري 
اقدام شــود. درخواســت ما بــراي بهبود 
وضعيت روزهــاي آخر هفتــه این محله، 
ساماندهي آنهاست. اگر سازمان یا نهادي 
مي تواند، آنها را نظم ببخشد و خيرین را در 

كمك رساني راهنمایي كنند.« 
 حجت االســالم 
محـــمد  ســيد
آقاميــري، عضو 
شوراي اسالمي 
در  امــا  شــهر 
بــا  گفت وگــو 
همشهري خبر از بررســي راه هاي صحيح 
كمك رساني به نيازمندان، از سوي تشکل هاي 
مردمي هم در شــورا و هم در ستاد مقابله با 
كروناي شــهرداري داد. به گفتــه او، یکي از 
فصل هاي قرارگاه هاي اجتماعي بهره مندي 
درست از تشکيل چنين ظرفيت هایي است. 

نقش نهادهاي مردمي در شرايط بحران 
قابل كتمان نيست

حضور جهادي مردم و سمن ها در ایام پاندمي 
بيماري كرونا، مي تواند چهره شــهر را بيش 

از پيش تغيير دهد. البتــه به گفته آقا ميري، 
عضو شوراي شــهر، حمایت هاي سمن ها و 
سازمان هاي مردم نهاد تا این جاي كار قابل 
تقدیر است اما ساماندهی فعاليت ها الزم به 

نظر می رسد. 
او گفت: »چنين ظرفيت هایي در روزهاي 
نخســت پاندمي، بــار را از دوش دولت و 
ســازمان هاي مدیریتي برداشت و فرصتي 
بــراي كارخانه هــا و افزایش خــط توليد 
به صورت صنعتي شــد؛ به گونه اي كه این 
محصوالت به اندازه تقاضــا در داروخانه ها 
و فروشگاه ها یافت شــد و همچنين براي 
دسترسي بهتر نيز غرفه هایي در ایستگاه هاي 
مترو، پایانه هاي اتوبوسراني، ميادین ميوه و 
تره بار و ميدان هاي بزرگ شهر مستقر شد. 
نباید از نقش نهادهاي مردمي و ظرفيت آنها 
در دوران بحران چشم پوشــي كنيم. عامل 
دیگري كه بيماري كرونا در این دو ســال 
موجب نگراني هاي بسياري شد، تحت تأثير 
قرار گرفتن كســب وكارهاي مردمي است. 
اما براي گذر از ایــن بحران نيز به طور حتم 
حمایت و فعاليت ســمن ها نقش بسزایي 
داشت. این گروه ها با پشتوانه شورایاري ها به 
مردم معرفي شده اند و شهروندان تعامالت 
خوبي با آنها برقرار كرده اند؛ بنابراین باید این 
نهادها و فعاليت هایشــان را تقویت كنيم تا 
در این برهه نگراني  بــراي خانواده ها وجود 

نداشته باشد.« 

شهری زنده با سه گانه شهر،شهروند و شهرداري
تعيين سازوكارهاي صحيح براي فعاليت تشکل هاي مردمي، مي تواند به مهار هرچه زودتر كرونا و حمایت از خانواده هاي آسيب دیده كمك كند 

    زهرا كريمی 
خبر نگار

نقش ســازمان هاي مردم نهاد در مليت ها 
بســتگي به حاكميت ها دارد كه چه نقش و 
جایگاهي براي آنها درنظــر بگيرند. قاعدتا 

براي چنين نگاهي دو حالت وجود دارد كه آنها را قبــول كرده و با آنها 
در مسير كاري مشــاركت كنند یا به آنها نگاهي بدبينانه داشته باشند. 
دولت ها از دهه 1990ميالدي به سمت خصوصي ســازي  رفتند و این 
منجر به آن شد تا سازمان هاي مردم نهاد در برخي از فعاليت هاي اجتماعي 
بالتکليف بمانند. در واقع این فعاليت ها رسيدگي به فقرا، مسائل مربوط 
به آموزش كودكان فقير، فضاي سبز، محيط زیست و امور شهري است. 
اموري كه بخش خصوصي و دولت قصد ورود به آن مســائل را نداشتند 
و به گونه اي بالتکليف ماند و اینطور شــد كه نهادهاي مردم نهاد با توجه 
به نوع فعاليت هایشــان نقشي پررنگ و ســازمان یافته به خود گرفتند 
و مکمل فعاليت هاي بخش دولتي و خصوصي شــدند. این سازمان ها، 
ســازمان هاي محله محور و غيردولتي هســتند كه پيش تر در جوامع 
به صورت سنتي كارهاي خيرانه انجام مي دادند. در بسياري از كشور هاي 
در حال توسعه به طور مشخص در پاكســتان، مصر و هند در حوزه هاي 
مختلف فعاليت هاي خوبي صورت گرفته است. مسئله اي كه اهميت دارد 
داشتن رویکرد بي طرفانه در برخورد با سازمان هاي مبتني بر جامعه مدني 
است. هر دستگاه اجرایي ازجمله شهرداري و بخش خصوصي اگر قصد 
ورود با جامعه مدني را دارند باید تنوع و تکثر آنها را به رسميت بشناسند 
و همچنين قاعــده اي بي طرفانه مبتني بر شایســتگي و غيره را درنظر 
بگيرند. تعداد ســمن هاي مردمي زیاد اســت كه در حوزه هاي مختلف 
مشغول فعاليت هســتند. البته در ایران این سازمان ها چندان حرفه اي 
نشــده و به دالیل مختلف رشــد نکرده اند اما در حال انجام كار مدني و 
غيردولتي هستند. بنابراین اكنون بهترین فرصت است كه  به آنها ميدان 
داده شود تا در تخصص خودشان رشــد كنند. با توجه به آنکه اكنون در 
شرایط اضطرار به سر مي بریم و منابع مالي براي رسيدگي و فعاليت اندك 
است، باید بودجه محدود را با شراكت تقسيم كرد و براساس بودجه در 
اختيار، كارهاي در اولویت را انجام بدهيم. شهرداري نزدیك ترین سطح 
حاكميت به مردم را دارد و مي تواند در راستاي رضایت مردمي در عرصه 
این حوزه ها خوب اقدام كند. مشاركت داشتن با سازمان هاي مردم نهاد 
مي تواند نقش مؤثري در جامعه شهري ایفا كند؛ به گونه اي كه با مشاركت 
یکدیگر از تجربيات و ظرفيت همدیگر استفاده مي كنند و خدمات الزم 
را به گروه هاي هدف می رسانند. عمدتا گروه هاي مردم نهاد انتظار دارند 
این مشاركت ها با استفاده از مدل ها باشد. اگر مدلي را در شرایط مختلف 
تجربه كرده اند و این تجربه را در اختيار آن مجموعه مي گذارند، انتظار 
دارند تا آن تجربه را جامه عمل بپوشانند. توقع سازمان هاي مدني در شهر 
تهران بعد از چند سال انتظار شراكت و حمایت در شرایط اقتصادي است و 
خوشبختانه شهرداري در این باره نگرش حمایتي از آنها و فعاليتشان دارد.

حسين ايماني جاجرمي
 استاد دانشگاه تهران و جامعه شناس شهري

اثرگذاري در شهر با قرارگاه اجتماعي 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري 
تهران هم به برنامه هاي شهردار تهران درباره 
راه اندازي قرارگاه اجتماعي در پایتخت اشاره 
كرد و گفت:  »درواقع فعاليت قرارگاه اجتماعي 
در تهران براي حضــور گروه هاي جهادي و 
گروه هاي مردمي و خيریه هاســت. قصد بر 
این اســت از تجربه هاي كارآمــد گروه هاي 
مردمي در جلســه ها بهره مند شــویم تا اگر 
اشــکالي بوده، دوباره مرتکب آن  نشویم و با 
استفاده از نوآوري و خالقيت چرخه جدیدي 
را تعریف كنيم و رفتــاري اثرگذار در جوامع 
شهري داشــته باشــيم.« توكلي زاده افزود:  
»پدیده هاي اجتماعي هم نياز به زمان براي 
شکل گيري بستر دارند و این همت و تالش 
دســتگاه هاي مربوطه را مي طلبد؛ بنابراین 
از همه دستگاه ها و نهادهاي مردمي دعوت 
به مشــاركت داریم و ما هم جدي تر از قبل 
پاي كار خواهيم بود. اكنون كه شــهرداري 
به صورت جهادي پا در عرصه گذاشته، وظيفه 
داریم نياز مــردم را با ارائــه خدمات فراهم 
كنيم. هم اكنون، مقدمات فراهم شــده و با 
این مقدار عظيم واكسن و بسيج شدن همه 
مجموعه ها از وزارت بهداشــت، هالل احمر 
و همه اجزاي شــهرداري در همــه الیه ها و 
سطوح، اميدواریم نتایج مثبت آن را به زودي 
در شهر شاهد باشيم. البته ناگفته نماند مردم 
نيز باید خودشان اراده و عزم شان را جزم كنند 
تا فاصله گذاري اجتماعي رعایت شود. اگر همه 
قوانين نظام سالمت و زنجيره نظام سالمت 
به طور صددرصد از سوي مردم رعایت شود، 
فعاليت فعاالن مدني و سازمان هاي مدیریتي 

شهري به سرانجام خوشایندي مي رسد.«
سيدمحمد آقاميري، عضو شوراي شهر نيز در 
این باره معتقد است: »براي آنکه سازمان هاي 
مردمي و ســمن ها و فعاليــت فعاالن مدني 
به صورت خــرد یا كالن در راســتاي اهداف 
جامعه هدف باشد باید حامي این ظرفيت هاي 
اجتماعي در شهر بود. حمایت و فراهم كردن 
بستر و زیرســاخت در اوضاع فعلي مي تواند 
به مسير آنها جریان روشني بدهد. همچنين 
انتظاري كه این نهادهــا از ارگان هاي دولتي 
دارند این است كه نهادهاي دولتي بهتر است 
به عنوان حامي همراه باشند و در تصميم گيري 
و اجراي برنامه هاي عملياتي اقدامي نکنند. 
بهترین كمکي كه نهادهاي دولتي و ارگان ها 
مي توانند داشته باشــند، این است كه افراد 
متخصصي را كه مهارتي در كار دارند به این 
ســازمان ها و نهادها معرفي كنند، اما دستي 

در تركيب این نهادها و عملکرد آنها نبرند.«

نمونه بارز كمك هاي مردمي را مي توان در بين جوانان جنوب شهر تهران 
مشاهده كرد. بسياري از جوانان كاسب حوالي ايستگاه متروي علي آباد، 
زماني كه ماسك و دستكش يكبار مصرف خيلي كم بود، اجناس داخل 
مغازه هايشان را در مقابل ايستگاه مترو بين مردم به عنوان نذري پخش 
مي كردند و به گفته خودشان طاقت ديدن التهاب جامعه را نداشتند. 
محمد علي محمدي، دبير شوراياري محله هاشم آباد و نفرآباد شهرري، 
هم تشــكلي از گروه هاي خير و مردمي راه اندازي كرده  كه به گفته 
خودش تاكنون توانسته اند به بيش از 200خانوار كمك هاي بهداشتي و 
300خانوار كمك هاي معيشتي برسانند. او درباره تجربه تعيين سازوكار 
مناسب براي رساندن كمك ها به  دست نيازمندان، گفت: »در راستاي 
تهيه ماسك و ساير ملزومات بهداشتي خانم هاي خانه دار، خياط ها و 
ساير داوطلبان وارد ميدان شدند. خيران، اعضاي هيئت علمدار، پايگاه 
بسيج ابوذر مسجد شيخ طاهر نفرآباد و قرارگاه سپاه امام رضا)ع( به طور 

جدي همه گروه هاي مردمي را در اين مسير حمايت و همراهي كردند.« 
او در ادامه به انتظاراتشان از شهرداري اشاره كرد و گفت : »با توجه به 
شرايطي كه سال 1398و 1399در محله ها حاكم شده، فعاليت گروه ها تا 
پيك دوم شيوع كرونا به خوبي پيش رفت و براي سال 1400در پيك پنجم 
نيز انتظار حمايت از سوي شهرداري و ساير ارگان ها را داريم تا يكسري 
از محصوالت بهداشتي ضروري خانواده ها را در اختيارمان بگذارند.« 
مهدي پونكي از جوانان لواسان نيز توانست در شرايط كرونايي با هزينه 
شخصي و با كمك فعاالن مدني اقداماتي در اين باره انجام بدهد. او به 
اتحاد و همبستگي دوستان داوطلبش اشــاره كرد و گفت:  »گروه ما، 
گروه بزرگ و نامداري نبود، اما با يك خبرنگار و 2بانوي فعال اجتماعي و 
خياطان موفق شديم با مراجعه به بازار و خريد پارچه، ماسك و گان هاي 
بيمارستاني  توليد كرده و به درمانگاه و خانه هاي  بهداشت روستاها 
برسانيم. با توجه به شرايطي كه جامعه داشت و همه سمن ها دست به كار 
شده بودند، تصميم ما بر اين بود تا بتوانيم در اين وضعيت بحراني باري از 

مشكالت را برداريم تا به شرايط متعادلي برسيم.«

   چند نمونه موفق
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دریچه تازه هاي نشر

دست نويس محاسبات اينشتين 
به حراج گذاشته مي شود

یك سند نادر كه تالش براي توضيح بي قاعدگي 
در مــدار عطــارد را ثبت مي كند، شــيرجه اي 
مســحوركننده به ذهن بزرگ ترین دانشــمند 
قرن بيستم اســت. به گزارش همشهري به نقل 
از گاردین، مجموعه بســيار مهمي از محاسبات 
دست نویس آلبرت اینشــتين كه تالش او براي 
محاســبه بي قاعدگي در مدار عطارد و توســعه 
نظریه نسبيت عام را نشــان مي دهد، قرار است 
با قيمت تخميني چشــمگير 3ميليون یورو به 
حراج گذاشته شود. خانه هاي حراج كریستيز و 
آگتس فرانسه كه در تاریخ 23نوامبر این نسخه را 
به ارزش تخميني 2 تا 3ميليون یورو در پاریس 
به حراج مي گذارند، گفته اند این دســت نویس، 
مرحله مهمي از توسعه نظریه نسبيت عام را ثبت 
كرده و بدون شك ارزشمندترین نسخه خطي از 
اینشتين است كه تاكنون براي فروش به حراج 
گذاشته شده است. این نسخه كه بين ژوئن1۹13 
تا اوایل 1۹14 توســط اینشــتين و دوســت و 
همکارش، ميکله بسو، مهندس سوئيسي نوشته 
شده، ۵4صفحه است كه 26صفحه از آن به دست 
اینشتين و 2۵صفحه از آن به دست بسو نوشته 
شده، به همراه 3صفحه به قلم هردوي آنها. این 
صفحات پر از معادالت و محاسبات با اصالحات 
گســترده و خط خوردگي، نشــان مي دهد كه 
این دو با به كارگيري نســخه اوليــه معادالت 
ميداني نظریه نسبيت عام اینشتين، درگير حل 
بي قاعدگي در مدار سياره عطارد هستند؛ مشکلي 
كه جامعه علمي را دهه ها در بن بست نگاه داشته 
بود. ادرین لجندر از خانه حراج كریستيز گفت: 
»دست نوشته هاي اینشتين از این دوره و به طور 
كلي پيش از 1۹1۹ بســيار نادرند. این نســخه 
بينــش جالب توجهي در مورد آثار اینشــتين و 
شيرجه اي مســحوركننده به ذهن بزرگ ترین 

دانشمند قرن بيستم را فراهم مي كند.«

رمان وسوسه هاي ناتمام نگاهي متفاوت 
به زندگي و زمانه امام حسين)ع( دارد. اين رمان را با 

چه انگيزه يا انگيزه هايي نوشته ايد؟
اینکه گفته مي شود رمان وسوسه هاي ناتمام، به لحاظ 
نوع نگاه به واقعه كربال، رمان متفاوتي اســت، به نظرم 
درســت اســت. من از ابتدا هم مدنظرم نبود كه رمان 
تاریخي عاشورایي بنویســم و روي موضوعي انگشت 
بگذارم كه به طور مکرر گفته شده و به اصطالح از صفر 
تا صد آن ماجرا را همه ما مي دانيم. به گمانم رســالت 
نویســنده و صاحب قلم، باید فراتر از اینها باشد؛ یعني 
نگاه به ماجرا و یافتن یك نقطه كمتر گفته شده و مبهم 
و مجهول یا كامال فراموش شــده، امــا در عين حال، 

مستند به تاریخ.
به نظر خودتان رمان شما چقدر به تاريخ 

وفادار بوده است؟
مستند بودن اینگونه داســتان ها به تاریخ، به این معنا 
نيست كه باز هم نویسنده خودش را مقيد به تاریخ كند و 
در جایگاه مثال یك »مورخ« قرار دهد و موضوع را روایت 
كند. براي اینکه موضوع را به شــکل روشن تر برایتان 
بازگو كنم، باید بگویم كه بخشــي از واقعه كربال كه باز 
هم مکرراً گفته شــده، بحث بي وفایي و بدقولي مردم 
كوفه است. با اینکه این ماجرا در حاشيه اصل واقعه و روز 
كربال هم هست، اما بي وفایي مردم كوفه و پشت كردن 
به آن دعوتنامه ها و عالقه هایي كه نشان دادند و سپس 
به دالیلي كه كمتر هم در تاریخ عاشورا تجزیه و تحليل 
شــده و حتي در مقابل امام حسين)ع( شمشير دست 
گرفتند و ایستادند، این اتفاق، اتفاق بزرگ آن روز و آن 
ایام بود و البته اتفاقي هم نبود كه صرفاً مختص آن ایام 
باشد. در طول تاریخ در مسائل جزئي تر و در یك محيط 
خانوادگي و اجتماع كوچك تا اجتماع هاي بزرگ، شاهد 
این نوع بي وفایي هاي مردمي بوده ایم. اما آن روز و آن 
اتفاق، یکي از بزرگ ترین حوادث تلخ تاریخي بشــر و 
باورهاي دیني شــيعي را دامن زد. به نظرم رســيد كه 
قدري روي این موضوع متمركز شوم و این بي وفایي ها و 
پشت كردن ها و نمك خوردن ها و نمکدان شکستن هایي 
را كه امروز هم شاهدش هستيم به این بهانه برجسته 

كنم و در عين حال به حماسه كربال هم بپردازم.
شخصيت هايي كه در اين رمان حضور 
دارند، جملگي تخيلي اند. تا چه اندازه از مستندات 

حماسه عاشورا بهره  برده ايد؟
كل ماجرا در شهر كوفه اتفاق مي افتد و كل شخصيت هاي 
داستاني هم شخصيت هایي كامالً تخيلي اند. اصالً دنبال 
این موضوع نبودم كه یك ماجراي مستند تاریخي را بيابم 
و آن را بال و پر بدهم و داستانم را در آن بستر بپرورانم. از 
»ایوب« گرفته كه شخصيت اصلي داستان است تا پدر و 
مادر و دوست او و فرماندهان نظامي كه در شهر كوفه اند 

و ایوب به شــکلي به آنها وابسته مي شود، همگي كامال 
تخيلي اند. حتي در واقعه كربــال هم من چندان دنبال 
مستندات بارها گفته شده تاریخي نبوده ام و سعي كرده ام 
از زاویه تازه تر و نو به موضوع بنگرم. لذا رو در رویي نظامي 
پدر و پسر )پدر در جبهه امام حسين)ع( و پسر در جبهه 
سپاهيان كوفي( ماجرایي نيست كه در جایي نقل شده 
باشد. این موضوع كامالً ساخته و پرداخته و پرورانده ذهن 
نویسنده است. به هر حال من سعي كرده ام از این منظر 

به واقعه عاشورا بپردازم.
چرا شــخصيت ها تخيلي اند و كمتر به 
تاريخ مراجعه كرده ايد؟ از ابتدا مي خواستيد شيوه 

جديدي را بنا نهيد؟ 
نویســندگاني مانند من كه از دهه60 كار نوشتن را 

شــروع كردیم و در كنار آثار دفاع مقدس به مباحث و 
مسائل دیني هم پرداخته ایم، هم اكنون كه سال ها از 
آن نوشته هایمان فاصله گرفته ایم، در نقد آثار خودمان 
ایراد جدي مان این اســت كه مســتقيم وارد مسائل 
تاریخي شده ایم و به اعتبارات تاریخي اي مقيد بوده ایم 
كه هر واقعه با خود به همراه داشته. اكنون این را من 
به عنوان نویسنده، ایراد كار مي بينم. در حقيقت ما در 
بهترین حالت، كار یك مورخ را انجام مي داده ایم اما با 
زبان و نثري داســتاني و كار خالق و هنرمندانه انجام 
نمي گرفته و نگرفته است. این خالصه توضيح كاري 
بود كه در دوران جواني انجام مي دادیم. من تجربه اي 
داشتم و ســال ها بعد هم، دیگر داســتان هاي دیني 
ننوشــتم چون اعتقادي به آنگونه نوشتن نداشتم تا 

اینکه رویکرد تازه تري به نگاه دیني ادبيات پيدا كردم. 
آن را نخستين بار در رمان »قدیس« یا درست تر آنکه 
نامش تغيير یافت یعني »ناقوس ها به صدا در مي آیند« 
درباره حضرت علي)ع( تجربه كردم. حضرت علي)ع( را 
به گونه اي روایت كردم كه از الیه هاي پنهاني و دروني 
داستان خارج مي شود و شخصيت كشيش و مسائلي 
خارج از كشــور اتفاق مي افتد و با آن نگاه و زاویه دید 
وارد آن عرصه شدم. در راستاي رمان امام حسين)ع( 
هم به چنين نظري رســيدم. اعتقــاد یافتم كه تکرار 
مکررات تاریخي را كنار بگــذارم و گرفتار هيچ یك از 
آنها نشوم و با اســتفاده از تخيل این كار را انجام دهم 

و پيش ببرم.
نوشــتن از اين جنس داســتان ها كه 
مستندات تاريخي مستحكمي دارد، چقدر دشوار 

است؟
نوشتن از این جنس كار كه به ویژه دیني هم هست و 
تعصبات مذهبي فراواني دارد، بسيار دشوار است و در 
واقع حركت روي لبه تيغ است. نویسنده باید به گونه اي 
داستان خود را بنویســد كه معترضي نداشته باشد و 
نگویند كه تاریخ دینــي را تحریف كرده اي. به همين 
دليل، با احتياط و در حاشيه حركت كردن الزمه اش 
خيال پردازي نویسنده است. با توجه به اینکه تجربه 
نوشتن ناقوس ها را داشتم، این بار هم سعي كردم كه از 
این منظر و زاویه به موضوع بنگرم كه بحث عبرت هاي 
عاشــورا كه یکي اش همين بحــث بي وفایي كوفيان 
است، كاماًل به من اجازه مي داد از قدرت تخيلم به قول 
معروف هر چه دلم مي خواهد ببافم و بنویسم، بدون 
اینکه به اصل ماجرا آســيب و خدشه اي وارد شود. در 
واقع تجربه اي كه در دهه60 داشتم، تجربه موفقي در 
مسير نوشتن كتاب هاي دیني نبود. اما اكنون معتقدم 
هر نویســنده اي كه مي خواهد داستاني راجع به یك 
واقعه تاریخــي یا ادیان یا دربــاره قصه هاي قرآن كه 
هر یك به پيامبري مربوط مي شــود، بنویسد، اشتباه 
بزرگي اســت اگر خود را مقيد به اصل واقعه تاریخي 
بداند. باید در حاشيه، مانند یك عکاس و فيلمبردار، 
با آنچه دوربين ما مي بيند، داســتان را روایت كنيم و 

موضوع را انعکاس دهيم.
چقــدر از حاصــل كار و خروجي اش 

به عنوان نويسنده در پايان كار راضي بوديد؟
هم از ناقوس ها و هم از رمان »محمــد)ص(« و هم از 
وسوسه هاي ناتمام راضي بوده ام. به این دليل هم راضي 
بوده ام كه روي لبه تيغي كه گفتم توانســتم مانند یك 
آكروبات باز خوب حركت كنم و ایــن خطر را به جان 
خریدم و به گمانم به انتهاي آن طناب رســيدم. البته 
رمان، تازه چاپ شــده و باید الجرم، باقي بازخوردها و 

نقدها و نظرها را شنيد و خواند.

  گودي
رمان»گــودي« نوشــته جومپا 
الهيــري را اميرمهــدي حقيقت 
به فارســي برگردانده و نشر ماهي 
آن را منتشر كرده است. این رمان 
حــوادث خونبار هنــد را در دهه 
60 و در پــي جنبش هاي دهقاني 
ناكســالباري روایــت مي كنــد. 
داســتان رمان شــرح ماجراهاي 

2برادر به نام هاي سوبهاش و اودایان اســت. سوبهاش پسر خوب 
و بافکر خانواده براي تحصيل به آمریکا مي رود و برادرش، اودایان، 
جواني ماجراجــو و جاه طلب، درگير ماجراهــاي چریکي كلکته 
مي شود. الهيري در »گودي« مفهوم خانواده، سرنوشت و عشق را 
مي كاود. او جزئياتي دقيق از فرهنگ و اوضاع اجتماعي هند ارائه 
مي دهد؛ اوضاعي كه از نسلي به نسل دیگر در تغيير است و چهار 
نسل این كشور را در بر مي گيرد. كتاب پر از تعليق، جامع و بسيار 
محبوب است كه به شکلي یکپارچه، اتفاقات تاریخي و شخصي را در 
نسل ها و جغرافيا هاي مختلف، در هم مي آميزد و حيطه توانایي هاي 
جومپا الهيري، یکي از بهترین داستان پردازان معاصر را گسترش 
مي دهد. گودي، دومين رمان الهيري پس از »همنام« است و نامزد 
جایزه هاي من بوكر 2013 و بيليز 2014 شده است. نشر ماهي به 
تازگي این رمان 408صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه به بهاي 

۵۵هزار تومان منتشر كرده است.

  گاردن پارتي
»گاردن پارتــي« نوشــته كاترین 
منســفيلد را نرگــس انتخابي به 
فارســي برگردانده و از سوي نشر 
ماهي منتشر شده اســت. كاترین 
منسفيلد در سال هاي آغازین سده 
بيستم، برخالف دیگر نویسندگان 
بــزرگ هم عصــرش كــه رمــان 
مي نوشــتند، به نوشــتن داستان 

كوتاه پرداخت و در تحول این نوع آثار ادبي نقش بسزایي داشت. او 
شگردهاي بدیعي در داستان هایش به كار مي برد: شروع بي مقدمه و 
ناگهاني و پایان باز، كم كردن اهميت پيرنگ و پرداختن به جزئيات 
و تمركز بر دنياي دروني شــخصيت ها و درآميختن فضاي داستان 
با احساســات. داســتان هاي او بازتاب حال و هواي امپرسيونيستي 
زمانه اش هستند. او در این داستان ها فضا را با رنگ هاي لطيف بر كاغذ 
ترسيم مي كند، آنگاه احساس را چون قطره هاي رنگ بر آن مي پاشد و 
به این ترتيب داستاني مي آفریند كه با ظرافت تمام از دل روزمرگي ها 
بيرون كشيده شــده؛ داستاني از بهشت گمشــده به نام »زندگي«. 
مجموعه داســتان گاردن پارتي گزیده اي از بهترین داســتان هاي 
منسفيلد است. نشــر ماهي این مجموعه 212صفحه اي را به تازگي 

با شمارگان هزار نسخه به بهاي 33هزار تومان منتشر كرده است.

 فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

ابراهيم حسن بيگي درباره روایتش از امام حسين )ع( مي گوید

 نويسنده ديني
روي لبه تيغ راه مي رود

رمان »وسوســه هاي ناتمام« به دور از مقيد بودن صرف به مستندات 
تاريخي واقعه عاشورا نوشته شده اســت و بي وفايي كوفيان را روايت 
مي كند. ابراهيم حسن بيگي، نويسنده اين رمان معتقد است كه كار او در اين بين راه رفتن روي 
لبه تيغ بوده است و مانند يك آكروبات باز توانســته به خوبي خود را به پايان طناب برساند. اين 
رمان به تازگي از سوي انتشارات كتابستان معرفت راهي بازار كتاب شده است. به مناسبت اربعين 

حسيني با نويسنده اين رمان كه رماني به شيوه نو محسوب مي شود، گفت وگو كرده ايم.
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ایثارگران بدانند

 رزمندگان فاقد صورت سانحه 
و مدارك باليني چه كنند؟

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( در 
تاریخ چهارم اسفند ماه سال 13۹3 به تصویب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد. در ماده 61 این قانون آمده است:»افراد و رزمندگاني كه در دوران 
دفاع مقدس و حوادث زمان انقالب اسالمي دچار آسيب جسمي، روحي 
و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با 
معرفي یگان هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز 
بنياد شهيد و امور ایثارگران و با نظر كميسيون پزشکي، جانبازي آنها 
مورد تأیيد قرار مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد 

شهيد و امور ایثارگران قرار مي گيرند.«
متوليان امر در نهادهاي مرتبط به دليل آنکه مصوبه مجلس را منطبق 
با موازین كارشناسي نمي دانستند به طرق مختلف از اجراي آن طفره 
رفتند. حتي هماهنگي هاي اوليه نيز نتوانست گره گشاي كار باشد، تا 
این موضوع در قالب یك برنامه هماهنگ بين نيروهاي اعزام كننده در 
نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ایثارگران به سرانجام برسد. مجلس 
شوراي اسالمي در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بعد از آنکه ماده 
61 قانون الحاق را كافي براي حل مشکل ندانست، در قالب بند الف ماده 

8۷ این قانون را به شرح زیر تصویب كرد:
دولت مکلف است در اجراي ماده 61 قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( مصوب چهارم اسفندماه سال 
۹3 به نحوي برنامه ریزي نماید كه تا 2سال اول اجراي قانون برنامه كليه 
مشموالن ماده مذكور تعيين تکليف گردند. در تبصره این بند آمده است: 
بنياد شهيد و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8سال دفاع مقدس 
كه صورت سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت 
آنها توسط كميسيون پزشکي نهاد اعزام كننده )نيروهاي مسلح( احراز 
مي گردد را به عنوان جانباز تلقي نماید و حداقل ۵ درصد جانبازي به آنها 
تعلق مي گيرد. اجراي این تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد 
مذكور توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران نيست. قانون برنامه ششم 
توسعه رو به پایان است. احتمال اینکه یك سال دیگر تمدید شود نيز 
وجود دارد. با این حال و با توجه به تکليفي كه در بند الف ماده 8۷ قانون 
برنامه ششم براي دولت تعيين شده و مقرر شده بود در 2 سال اول اجراي 
قانون برنامه، مشــموالن ماده مذكور تعيين تکليف شوند، ولي اقدام 
مؤثري در این زمينه صورت نگرفت و وضعيت این ماده نيز مانند سایر 
قوانين حوزه ایثارگري با كندي خيلي زیادي در اجرا مواجه شد. با توجه 
به وضعيت موجود چنانچه نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ایثارگران 
منطبق با تبصره بند الف ماده 8۷ به وظایف قانوني خود با دقت عمل 
نمایند و مانع سوءاستفاده هاي احتمالي شوند با یك توافق جامع، دقيق 
و هماهنگ مي توانند گره گشاي معضل رزمندگان فاقد صورت سانحه و 
مدارك باليني همزمان باشند. نقش نيروهاي مسلح و كميسيون پزشکي 
آنها در احراز اوليه مجروحيت رزمندگان 8سال دفاع مقدس بسيار مؤثر 
است. درصورتي كه این كار با سرعت و دقت كافي انجام گيرد مي تواند تا 

حدود بسياري رافع مشکل رزمندگان 8سال دفاع مقدس باشد.

 روایت جاماندگان از آیين راهپيمایي اربعين حسيني)ع( كه با برپایي 
موكب هاي عزاداري حال و هواي طریق الحسين را به شهرهاي ایران آوردند

به تو از دور سالم

 روایت غریبي اســت روایت 
جاماندگان اربعين، زائراني كه گزارش

جسم شــان اینجاست و روح 
جان شان در كربال. دلشان، این شوریده حال 
بي قرار كبوتري جلد شــده و پركشــيده تا 
گنبد سيدالشــهدا و قدم هایشان سنگين 
اســت از این همه رفتن و نرســيدن. اصال 
قرارشان این بود كه هر سال چند روز مانده 
به اربعين در طریقت حضرت دوست باشند 
و منزل به منزل همنشين عاشقانش، اما چه 
كنند كه یك ویروس فاصلــه انداخته بين 

آنها.
حميدرضا برقعي، شــاعر آیيني چه خوب 
وصف حال این عاشقان جامانده از دیار ایران 
را به نظم در آورده. آنجا كه مي گوید: » منِ  
شکسته مِن بي قرار در اتوبوس/گریستم همه 
جاده را اتوبان را/ نگاه خسته من تا به آسمان 
برسد/ كشانده است به دنبال خویش باران را 
/ ولي نخواسته در بين راه سوزاندم/دل اهالي 
محروم چند اســتان را/ بر آن سرم كه كنار 
ضریح یاد كنم/ولو به قدر نگاهي تمام آنان 
را/ نگاه هاي پر از حسرت كشاورزان/ ميان 
دشت تکان هاي دست چوپان را/ و آن غریبه 
كه در قهوه خانه سر راه.../همان كه خم شد 
و بوســيد تکه نان را/ همان كه نام تو را برد 
زیر لب وقتي/كه روي ميز غذا مي گذاشت 
ليوان را/همان كه گفت ببينــم تو زائري؟ 
گفتم خدا بخواهد... آهي كشــيد قليان را/
همان كه گفت به آقا بگــو غلط كردم/بگو 
ببخشد، راننده بيابان را/بگو از آنچه مي داند 
او پشــيمانم/خودش نشــان دهد اي كاش 
راه جبران را/چقدر بغــض، چقدر آه با خود 

آوردم/ و التماس دعاهاي مرزداران را«
حســاب كتاب هاي آمــاري مي گویند كه 
3 ميليون و 20هزار زائر ایراني امســال از 
پياده روي اربعيــن جاماند ه انــد اما نفس 
 سنگين ایران نشــان مي دهد زنان و مردان 

بيشتري امســال هم در حســرت زیارت 
سيدالشــهدا ماندند. » این حسرت جانکاه 
بریدست امانم / اي كاش كز این قافله برجاي 
نمانم/ من دست به دامان تو گشتم كه دگر 
بار / توفيق وصالت بشود مونس جانم /صد 
قافله با زینب مضطر شــده همراه / جز من 
كه از این قافله محروم بمانم/گردیده روان 
سيلي از عشاق به سویت / من هم به قدمهاي 
دل خویش روانم/ دل پــر ز غم و دیده پر از 
اشــك فراقت / بغضم به گلو، آتش حسرت 

به نهانم« * 
در این ميان هســتند عاشــقاني كه تن به 
فاصله ها نداده و قلب كوچه و شهرشــان را 
ســنجاق زده اند به حيدریه، حله، طویریج، 
مسيب، عين التمر و همه هزار و 4۵2ستوني 
كه از نجف تا كربال دل ها را مي رساند تا حرم 
ابا عبداهلل؛ موكب به پا كرده اند در محله ها با 
همان آداب و نواها و عزاداري ها. تهران عطر 

كربال گرفته است.

عطر كربال در شهر پيچيد
سيدمحمد و دوستان هيئتي اش یکي از این 
موكب ها را در شــمال تهران بر پا كرده اند. 
اذان مغــرب را كه گفتند چــراغ موكب را 

روشــن مي كنند تا نيمه هاي شــب. چاي 
زغالي و قهوه عربي و دهينه بين رهگذران 
پخش مي كنند و فالفل و كبه عربي و سيب 
زميني سرخ كرده شان هر شب به راه است. 
اسم موكبشــان را گذاشته اند »جاماندگان 
طریقت عشق« تا به قول خودشان آنها كه 
این روزها دلتنگ و سرگردانند، جایي براي 
رفع غم هایشان داشــته باشند. سيدمحمد 
مي گوید: » بایــد كاري مي كردیم، گفتيم 
دست روي دســت گذاشــتن و در خلوت 
غصه خوردن دیگر فایده اي ندارد. امســال 
هم نتوانستيم كربال برویم، كربال را به اینجا 
بياوریم. به سيدالشهدا ارادتمان را از راه دور 
نشــان دهيم. نمي گویم االن حالمان بهتر 
است و دلمان در كربال نيســت اما حداقل 
این است كه با هم این غم را سر مي كنيم.« 

یك نواي آشنا در خيابان پيچيده، روضه اي 
كه غم جاماندگان را بيشتر مي كند » به تو 
از دور سالم، به سليمان جهان از طرف مور 
سالم.« اهالي موكب هر كدام مشغول كاري 
هستند. »هزینه این موكب ها از صفر تا صد 
با خود بچه هاســت. از هيچ ارگان دولتي و 
خصوصي پول نمي گيریــم. مورد داریم كه 
هزینه بليت هواپيماي خودش و خانواده اش 
تا نجف را اینجــا هزینه كرده، دوســتاني 
داریم كه نذر پایان ایــن ویروس منحوس 
و بازگشــایي راه كربال كرده اند و باني خير 
شده اند. كسي را داریم كه نخستين حقوقش 
را كامل براي موكــب پرداخت كرده، مردم 
نذوراتشــان را مي آورنــد و مي خواهند كه 
مواد غذایي بخریم و بين فقرا پخش كنيم. 
هدف همه یکي اســت، مي خواهند اربعين 
امام حسين چراغش روشن باشد. این بار در 

ایران و در شهر خودمان.«
بوي اســپند و قهوه در هــم پيچيده و كل 
خيابان قيطریه را پر كرده اســت. كودكاني 
در این ميان مشغول توزیع آب و شربت اند. 
صولت، یکي از موكب داران مي گوید: » عشق 
به حســين كوچك و بزرگ نمي شناســد. 
بچه هایمان از صبح خــدا خدا مي كنند كه 

غروب شود تا به موكب بيایند. خيلي از آنها 
در موكب هاي بين نجف تا كربال راه رفتن یاد 

گرفته اند و این مهر را از آنجا به دل دارند.«

ما از تو به غيرتو نداريم تمنا
از سر خيابان ميرهاشمي تا ته خيابان چهار 
موكب درهایشان رو به مردم باز است. زنان 
و مردان به نوبت مي آیند براي شــركت در 
روضه خياباني كه نيم ساعت یك بار برگزار 
مي شــود. روضه كه تمام مي شود چاي قند 
پهلویشان را مي خورند و جایشان را مي دهند 
به عزاداران دیگر تا بيش از حد شلوغ نشود. 
آنها كه مي خواهند سخنراني گوش بدهند، 

مي توانند بروند موكب دیگر.
موكــب داران اینجا جوانــان هيأت محبان 
المهدي هســتند؛ جمعي كه 3 سال پيش 
همين موقع در مسير نجف به كربال بوده اند 
و حاال خودشان تهران اند و دلشان در كربال. 
امين یکي از آنهاست، آشپزي كه ۹سال در 
عراق موكب داري كرده و حاال 2 سال مي شود 
كه جایش در موكب نرسيده به عمود ۵64 ام 
خالي اســت. »این موكب ها در عرض یك 
هفته خودجوش كنار هم قد علم كردند. چاره 
دلتنگي دور هم جمع شدن بود، در فضایي كه 
كرونا جوالن ندهد. هر شب به اندازه پولي كه 
داریم غذا مي دهيم، درست مثل موكب مان 
در مسير نجف به كربال. دیشب پولمان اندازه 
قيمه نجفي بود كه پختيم و بين مردم پخش 

كردیم، امشب پولمان به سيب زميني سرخ 
كرده و بالل آب پز رسيد. مهم این است كه 
عطركربال در شــهر بپيچد و حال و هوایمان 

عوض شود. فعال كه از زیارت محروميم.«
جمال اما اميد دارد به روزهاي روشــن، به 
سال دیگر كه همه عاشقان اربعين در مسير 
كربال هستند و آنجا ذكر یا حسين مي گویند. 
»خيلي جــوان این مدت از دســت دادیم، 
مادران زیادي مي آیند اینجا و مي گویند یك 
روضه براي جوان ما بخوان. دل آدم مي گيرد 
از این روزهاي سياه كه گذشت اما یك اميدي 
ته دل من هست كه ســال دیگر این جمع 
جامانده به نيت از دست رفتگان در راه كربال 
پياده روي مي كنند. ما از تو به غيراز تو نداریم 

تمنا یا ابي عبداهلل.«

نذر كوچك از دست مردان كوچك
40-30تا لقمه نان و پنيــر و چند ليوان 
آب در دو سيني بزرگ كه روي چهارپایه 
چوبي قرار گرفته، شده تمام نذري دو پسر 
بچه 12-10ساله كه ابتداي خيابان اتابك 
تهران ایستاده اند. اســم یکي شان فربد 
است و اســم دیگري هادي. مي ایستند 
تا لقمه ها كه تمام شــد، بساطشــان را 
جمع كنند و بروند تا فردا شــب و نذري 
دیگر. فربد این نذر را در سفر اربعينش به 
كربال از كودكان عراقي یاد گرفته اســت. 
»محله هــاي دیگر موكب دارنــد، اینجا 
اما خبري نيســت. این شــد كه با كمك 
مادرهایمان این لقمه ها را هر شب درست 

مي كنيم و مي آوریم همين جا.«
قرار است دو سه دوست دیگرشان فردا شب 
كنار بساط آنها، به مردم ميوه نذري بدهند. 
»خيلي از مغازه داران وقتي مي بينند براي 
چه كاري پنير یا نان مي خریم، خوششــان 
مي آید و پولش را از ما كمتــر مي گيرند یا 
نمي گيرند. دوســت داریم بزرگ كه شدیم 
اربعين موكب بزنيم و بين مردم غذا پخش 

كنيم.«
هادي دســتفروش اســت، در مترو فندك 
مي فروشــد، نذر امشــب از پــول فروش 
22فندكي است كه از ســاعت 10صبح تا 

4بعد از ظهر در مترو فروخته بود.
 *رضا عندليبي

سوگل سيمه ساز
خبر نگار

هزینه این موكب ها از صفر تا 
صد با خود بچه هاست. از هيچ 
ارگان دولتي و خصوصي پول 
نمي گيریم. مــورد داریم كه 
هزینه بليت هواپيماي خودش 
و خانواده اش تا نجف را اینجا 
هزینه كرده، دوستاني داریم كه 
نذر پایان این ویروس منحوس 

و بازگشایي راه كربال كرده اند

خيلي از مغــازه داران وقتي 
مي بينند براي چه كاري پنير 
یا نان مي خریــم، از ما كمتر 
پول مي گيرند یا نمي گيرند. 
دوست داریم بزرگ كه شدیم 
اربعين موكــب بزنيم و بين 

مردم غذا پخش كنيم
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 با ورود ميزان قابل توجه واكسن به 
كشــور و ســرعت گرفتن فرایند فناوري

واكسيناســيون، انتظــار مي رود 
به زودي، زندگي مردم تا حد زیادي به روال عادي 
برگردد. اما در این ميان، افرادي هســتند كه از 
تزریق واكسن به دالیل مختلف طفره مي روند. 
این مســئله باعث شــده كه موضوعي با عنوان 
»قرنطينه هوشمند« در دستور كار دستگاه هاي 
بهداشتي كشور، ازجمله وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکي و همچنين ســتاد مقابله با 
كروناي كشور قرار بگيرد. اكنون بسياري از مراكز 
تجمع مــردم مانند مراكز مذهبــي، فرهنگي، 
هنري، ورزشــي، تفریحي و تجاري با شــيوع 
ویروس كرونا یا تعطيل هســتند یــا به صورت 
محدود فعاليت مي كنند. همچنين وسایل نقليه 
برون شــهري ازجمله هواپيماهــا و قطارهاي 
مسافري، اتوبوس ها و تاكسي هاي برون شهري با 
ظرفيت محدود مسافران را منتقل مي كنند. این 
در حالي است كه ســفر با خودروهاي شخصي 
همچنان با محدودیت و گاهي ممنوعيت انجام 
مي شــود. مجموعه این محدودیت ها، توجه به 
قرنطينه هوشمند را ضروري كرده است. بنابراین 
2روش عمده بــراي اجراي صحيــح قرنطينه 
هوشمند به منظور رفع این محدودیت ها مدنظر 
قرار دارد. آنطور كه وزیر بهداشت اعالم كرده »با 
افزایش پوشش واكسيناسيون، فاصله گذاري در 
وســایل نقليه ازجمله هواپيما لغو مي شــود و 
به احتمال فراوان تا اواسط مهرماه، هواپيماها تا 
80 درصــد و تا اوایــل آبان نيز تــا 100 درصد 
ظرفيت خود مي توانند مسافر سوار كنند. البته 
به شرطي كه مسافران هر 2دوز واكسن كرونا را 

تزریق كرده باشند.«

كارت ديجيتال واكسن
از مدت ها قبل، در كشــورهاي مختلف موضوع 
قرنطينه هوشــمند، دریافــت كارت دیجيتال 
واكســن و حتي گذرنامه واكســن مطرح شده 
اســت. اگرچه پيش از این، قرنطينه هوشمند 
بيشتر متمركز بر ردیابي بيماران بود، اما اكنون 
با سرعت گرفتن واكسيناســيون این مفهوم به 
»ارائه خدمات عمومي به شرط واكسيناسيون« 
تغيير كرده است. در این ميان، راه اندازي سامانه 
دریافت كارت دیجيتال واكسن یکي از مؤثرترین 
كارهایي است كه در دســتور كار مركز آمار و 

فناوري اطالعات وزارت بهداشــت  قرار گرفته 
است. پيش از این، البته صحبت هایي درباره كد 

سالمت)health code( هم شده بود.
علي شــریفي زارچي، سرپرست مركز مدیریت 
آمار و فنــاوري اطالعات وزارت بهداشــت در 
گفت وگو با همشــهري در مورد فرایند صدور 
كارت دیجيتــال مي گویــد: »ســامانه كارت 
دیجيتال فارســي واكســن به طور آزمایشــي 

راه اندازي شده است.«
 vcr.salamat.gov.ir/fa این سامانه به آدرس
اكنون در دســترس عموم قرار گرفته و به گفته 
شریفي زارچي »طي هفته جاري، به طور رسمي 
راه اندازي مي شــود و بقيه سنين هم مي توانند 
كارت دیجيتال واكسيناسيون خود را دریافت 

كنند.«

این ســامانه اكنون براي متولدین سال 1320 
به قبــل مي توانــد كارت فارســي دیجيتال را 
صادر كند. مردم با ورود به این ســامانه و ثبت 
اطالعات شــخصي خود)كد ملــي، تاریخ تولد 
و شــماره موبایلي كه به نام شــخص متقاضي 
ثبت شــده( یك كد تأیيد به موبایلشان پيامك 
مي  شــود. پس از واردكردن كــد تأیيد و احراز 
هویت، پيامك دیگري براي متقاضي ارســال 
مي شود كه شــامل یك لينك اســت. با لمس 
این لينك، كارت فارسي دیجيتال نمایش داده 
مي شود. این كارت هم به صورت فایل پي دي اف 
و هم به صورت اسکرین شات قابل ذخيره است. 
همچنين در این كارت یــك آدرس به صورت 

»كيو آر كد« وجود دارد كــه ضابطان قرنطينه 
هوشمند مي توانند با اسکن آن، به صحت و سقم 

كارت پي ببرند.

اتصال سامانه ها
روش دوم براي اجراي قرنطينه هوشمند اتصال 
سامانه هاي رسمي به ســامانه واكسيناسيون 
وزارت بهداشت است. در این روش، امکان اتصال 
سامانه هاي ترمينال ها، هتل ها، بانك ها، ادارات 
و سازمان هاي دولتي وجود دارد. درحالي كه در 
مراكز تجاري یا تفریحي خصوصي استفاده از این 
روش ممکن است موفق نباشد. به عنوان مثال، 
امکان اتصال سيســتم هاي همه باشــگاه هاي 
خصوصي ورزشي، رستوران ها و مراكز تجاري 
و تفریحي غيردولتي كشــور به سامانه وزارت 

بهداشت، كار بسيار دشواري است.
اگرچه بهرام عين اللهي، وزیر بهداشــت گفته 
است: »وقتي قرنطينه هوشــمند اجرایي شد، 
همه فعاليت هاي روزمره با كارت واكسن، قابل 
انجام است و الزم نيســت كه دیگر از قوه قهریه 
استفاده كنيم.« اما احتمال دارد موضوع مراكز 
تجمع بخش خصوصي مغفــول بماند؛ چراكه 
به عنوان مثال، رســتوران ها به هر دليلي شاید 
خود را ملزم به كنترل مشــتریان خود ندانند. 
بنابراین با نظارت هاي رندوم و تصادفي از چنين 
مراكزي مي توان فرایند قرنطينه هوشمند را تا 

حد قابل قبولي گسترش داد.

روش تركيبي
منظــور از روش تركيبــي، اســتفاده از كارت 
دیجيتال و اتصال ســامانه ها به طــور همزمان 
است. بنا به دالیل مختلف، مانند عدم دسترسي 
افراد به اینترنت یــا عدم آموزش و بي اطالعي از 
فرایند صدور كارت دیجيتال، ممکن است برخي 
از مردم موفق به دریافت كارت دیجيتال نشوند. 
افراد ســالمند و كم توان یا ســاكنان مناطقي 
از كشــور كه دسترســي به اینترنت یا گوشي 
هوشــمند براي آنها مقدور نيست، در این گروه 
قرار مي گيرند. بنابراین، بروز مشــکل براي این 
گروه ها  هنگام دریافــت خدمات عمومي دور از 
انتظار نيســت. همچنين افرادي كه به صورت 
آنالین اقدام به خرید و رزرو بليت هاي مسافري 
و اقامــت در هتــل مي كننــد طبيعتــا احراز 
واكسينه شدن آنها از طریق كدملي امکان پذیر 
اســت. بنابراین به نظر مي رســد اســتفاده از 
روش تركيبــي، مطمئن ترین راه بــراي احراز 

واكسيناسيون افراد باشد.

 با اجراشدن قرنطينه هوشمند، دریافت خدمات عمومي و انجام هرگونه سفر 
و اقامت در هتل ها مشروط به اثبات زدن 2دوز واكسن خواهد بود

پيش از شروع همه گيري كووید-19، 
آنفلوآنزا بيماري فصل پایيز و زمستان دانش

بود و به توصيه متخصصان واكسينه 
شدن در برابر این بيماري از اواسط شهریور تا مهر 
الزمه مقابله با عوارض و حتي مرگ بر اثر آن بود. اما 
طبق آمار، پایيز سال گذشته افراد بسيار كمي دچار 
آنفلوآنزا شده اند كه كارشناسان مهم ترین علت آن 
را قرنطينه، استفاده از ماسك و رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي مي دانند. اما با وجود این نمي توان گفت 
كه دیگر كســي دچار این بيماري نمي شود، اتفاقا 
متخصصان معتقدند به دليل آنکه ســال گذشته 
كمتر كسي در معرض ویروس آنفلوآنزا قرار گرفته 
اســت، بنابراین ابتال به آن در ســال جدید بسيار 
محتمل است. در شرایط فعلي كه واكسيناسيون 
عليه كووید-19روند صعــودي در ایران و جهان 
گرفته اســت، مهم ترین سؤال این اســت كه آیا 
مي شود همزمان با واكســن كووید-19، واكسن 
آنفلوآنزا نيز دریافت كرد؟ پاسخ متخصصان به این 

سؤال مثبت است.
از آنجا كه همچنــان شــاهد عفونت هاي مجدد 
كووید-19حتي با وجود واكسيناســيون هستيم، 
محافظت از بدن در اولویت است. حتي تصور ابتال 
به كوویــد و آنفلوآنزا به طور همزمان نيز ســخت 
اســت؛ بنابراین بهترین راه ایمن شدن در برابر هر 

دو بيماري است.
به گفته سازمان غذا و داروي آمریکا، اكنون زمان 
واكسيناسيون در برابر ویروس هاي آنفلوآنزاست. 
در یك ســال و نيم اخير اكثر مــردم تمام تالش 
خود را براي جلوگيري از ابتال به كووید-19انجام 
داده انــد، اما جلوگيــري از ابتال بــه آنفلوآنزا نيز 
مهم اســت؛ بيماري اي كه در پایيز و زمســتان 
شروع مي شود و همچنان مي تواند كشنده باشد. 
نکته مهم درباره واكســن آنفلوآنزا این اســت كه 
به دليل جهش هــاي متوالي ویــروس مولد، هر 
سال یك واكسن مؤثر براي جلوگيري از آن ارائه 
مي شــود. زمان تزریق آن نيز بسيار حائز اهميت 
اســت؛ به دليل اینکه ایمني چنــد هفته پس از 
واكسيناسيون ایجاد مي شود، بهتر است واكسن تا 

اواسط مهرماه تزریق شود.

خطر باالي ابتال به آنفلوآنزا
دكتر لزلي پرنــت، متخصص بيماري هاي عفوني 
در كالج پزشــکي ایالت پن، مي گوید: بهتر است 
امسال همه واكسن آنفلوآنزا را بزنند. عفونت هاي 
آنفلوآنزا ســال گذشــته به دليل ماســك زدن، 
فاصله گذاري اجتماعي، كاهش ســفر، دوركاري 
و سایر اقدامات كاهش دهنده به  خاطر همه گيري 
كووید-19به ميــزان قابل توجهي كاهش یافت. 
با این حال، با مشــاركت بيشــتر در فعاليت هاي 

شخصي و آســودگي خيال با واكسينه شدن در 
برابر كووید-19، انتظار داریــم آنفلوآنزا و دیگر 
ویروس هاي تنفسي در پایيز و زمستان امسال در 
سطوح بسيار باالتري گردش كنند؛ بنابراین براي 
همه بسيار مهم است كه واكسن ساالنه آنفلوآنزا را 
دریافت كنند تا بتوانند تا حد ممکن از این بيماري 

دور بمانند.
درحالي كه فصل آنفلوآنزا به طور معمول از مهر تا 
اسفند ادامه دارد، دكتر پرنت مي گویند كه وقتي 
رعایت پروتکل هاي بهداشــتي در اوایل تابستان 
لغو شــد، ویروس هاي تنفســي دیگر با الگوهاي 
غيرمعمول شــروع به گردش كردنــد؛ RSV یا 
ویروس سينسيتيال تنفسي یك بيماري تنفسي 
اســت كه در ماه هاي زمســتان در كودكان شایع 
مي شــود، اما در تابستان شــيوع آن در كودكان 
آمریکایي مشاهده شد. ممکن است آنفلوآنزا امسال 
الگوي مشابهي را دنبال كند و زودتر از زمان معمول 
به مردم ضربه بزند؛ بنابراین همه ما باید درصورت 

وقوع آن آماده باشيم.
در نهایت دكتر پرنــت مي گوید: به دليل موارد كم 
ابتال به آنفلوآنزا در سال گذشــته، پزشکان دقيقا 
مطمئن نيســتند كه همزماني آنفلوآنزا و ویروس 
كرونا چگونه بر بدن تأثير مي گذارد. آلوده شــدن 
همزمان با هر دو ویروس امکان پذیر است و مي تواند 
شــانس بيماري شــدیدتر را افزایش دهد. ادامه 
استفاده از ماسك در مکان هاي عمومي، اجتناب از 
ازدحام جمعيت و شست وشوي مرتب دست ها نيز 
براي محافظت از شما در برابر ابتال به این ویروس ها 

مهم است.

واكسن آنفلوآنزا و كوويد با هم تداخل ندارند
در بسياري از كشورهاي پيشرفته، به دليل سرعت 
واكسيناســيون عليه كووید-19حاال نوبت به دوز 
تقویتي واكســن براي افراد واجد شرایط رسيده 
است، اما همزماني واكسيناسيون كووید و آنفلوآنزا، 
مردم را در زدن این واكســن ها دچــار ابهام كرده 
است؛ بر همين اســاس، مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري تأكيد كرد: هم اكنون دریافت همزمان 
واكسن كووید اعم از دوز اول، دوم یا تقویت كننده 
همزمان با سایر واكسن ها، نه تنها مشکلي ندارد كه 
اتفاقا خوب هم هست. دكتر پرنت مي گوید: در اوایل 
همه گيري، دستورالعمل مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها این بود كه بين واكسن كووید و سایر 
واكســن ها فاصله بگذارند؛ زیرا واكســن ها جدید 
بودند، اما آنها اخيرا این توصيــه را اصالح كردند. 
این مركز اكنون مي گوید كه دریافت واكسن كووید 
همزمان با تزریق واكســن آنفلوآنزا بي خطر است 
و بر پاسخ ایمني شــما به هر یك از این ویروس ها 
تأثير نمي گذارد. با این حال، اگر ترجيح مي دهيد 
تزریق واكسن ها را در روزهاي جداگانه انجام دهيد، 
اشکالي ندارد. مهم ترین نکته واكسيناسيون عليه 

هر دو ویروس است.

بي خطر بودن واكسيناسيون همزمان كرونا و آنفلوآنزا 
 متخصصان زنگ خطر ابتال به آنفلوآنزا را در پایيز امسال به صدا درآورده اند

و معتقدند واكسن آنفلوآنزا تداخلي با واكسن كووید-19 ندارد 

قرنطینههوشمندچطوراجرامیشود؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنياي رمز ارز

 ممنوعيت شديد معامله 
و استخراج رمزارزها در چين

تشدید محدودیت ها در حوزه ارزهای دیجيتال از سوی دولت 
چين، باعث كاهش شدید قيمت در بازار شده است

قدرتمندتریــن نهادهاي نظارتــي چين بــا ممنوعيت تمامي 
معامالت مربوط به ارزهاي دیجيتال و همچنين اســتخراج آن، 

محدودیت رمزارزها را در این كشور تشدید كردند. 
به گزارش رویترز، این حركت باعث پایين آمدن ارزش بيت كوین 
و سایر سکه هاي اصلي شد، ضمن اینکه سهام مربوط به رمزارزها 
و بالك چين ها را نيز به شدت تحت فشار قرار داد. اخيرا 10آژانس 
چيني ازجمله بانك مركــزي، اوراق بهــادار و رگوالتور ارزي، 
متعهد شده اند كه براي ریشه كن كردن فعاليت هاي غيرقانوني 
ارزهــاي دیجيتال همــکاري كنند. درحالي كــه چين قوانين 
سختگيرانه تري را در مورد ارزهاي دیجيتال وضع كرده است، 
اكنون همه فعاليت هاي مربوط به آنها را غيرقانوني اعالم كرده 
و ســيگنالي از قصد دولت را براي اجراي دقيق قوانين ارســال 

كرده است.
 بانك مركــزي چين )PBOC( اعالم كرد كه تســهيل تجارت 
ارزهاي دیجيتال غيرقانوني اســت و قصد دارد هر كسي كه این 
كار را انجام دهد، ازجمله كســاني كه براي پلتفرم هاي خارج از 
چين كار مي كنند، به شدت مجازات كند. شوراي ملي توسعه و 
اصالحات )NDRC( نيز اعالم كرده است كه در تالش براي حذف 
كامل این بخش، محدودیت سراسري استخراج ارزهاي دیجيتال 
را در سراسر كشــور آغاز خواهد كرد. چين ارزهاي دیجيتال را 
به عنوان پول قانوني به رسميت نمي شناسد و سيستم بانکي، این 
ارزها را نمي پذیرد و خدمات مربوط به آنها را به  هيچ عنوان ارائه 
نمي دهد. با این حال در سال2013 دولت، بيت كوین را به عنوان 

یك كاالي مجازي تعریف و اعالم كرده بود كه افراد مجازند آزادانه 
در تجارت آنالین آن شــركت كنند، اما در همان سال، ناظران 
مالي، ازجمله بانك مركزي، بانك ها و شركت هاي پرداخت را از 

ارائه خدمات مربوط به بيت كوین منع كرد.
 در سپتامبر2017، چين فعاليت شركت هاي عرضه اوليه رمزارز 
را به منظور محافظت از ســرمایه گذاران و جلوگيري از خطرات 
مالي ممنوع كرد. قوانين مربوطه، همچنين پلتفرم هاي معامالتي 
ارزهاي دیجيتال را از تبدیل پول قانوني به این ارزها و برعکس 
منع كرد. این محدودیت ها باعث شد بسياري از این پلتفرم هاي 

تجاري تعطيل شوند.
 افزایش شدید قيمت بيت كوین و ســایر ارزهاي دیجيتال طي 
یك ســال گذشــته، معامالت این ارزها را در چين احيا كرد و 
سرمایه گذاران راه هایي را براي حل قوانين موجود پيدا كردند. 
این در حالي اســت كه این كشــور تالش مي كند، ارز دیجيتال 
رسمي خود را توسعه بدهد و به نخســتين اقتصاد بزرگ جهان 
تبدیل شود. در اوایل سال جاري ميالدي، رگوالتورهاي چيني 
محدودیت ها را تشــدید كرده و بدین ترتيب مؤسســات مالي و 
شركت هاي پرداخت را از ارائه خدمات مربوط به ارزهاي دیجيتال 
منع كردند. یك دســتورالعمل صنعتــي مي گوید كه معامالت 
ســوداگرانه بيت كوین دوباره صعود كرده و امنيت دارایي هاي 
مردم را به خطر انداخته و نظم عــادي اقتصادي و مالي را مختل 

كرده است. 
بسياري از ســرمایه گذاران چيني در حال خرید و فروش روي 
 Huobi پلتفرم هاي متعلق به صرافي هاي دیجيتال چيني مانند
و OKEx بودند كه به خارج از كشور نقل مکان كرده اند. در همين 
حال، بازار فرابورس چين براي ارزهاي دیجيتال مجددا شــلوغ 
شده اســت. در همين حال، چت روم هاي تجاري در رسانه هاي 
اجتماعي كه در خواب بودند نيز دوباره احيا شده اند. تحليلگران 
در همين رابطه مي گویند، چين ارزهاي دیجيتال را نيز تهدیدي 
براي یوآن دیجيتال مستقل خود مي داند كه در مرحله آزمایشي 
پيشرفته قرار دارد. پت تومي، ســناتور جمهوریخواه در تویيتر 
خود نوشــت: »پکن آنقدر با آزادي اقتصادي متخاصم است كه 
حتي نمي تواند مردم خود را در مشاركت در چيزي كه مي توان 
گفت هيجان انگيزترین نوآوري در زمينه مالي در چند دهه اخير 

است، تحمل كند.«
 كریــگ ارالم، تحليلگر بازار ارزهاي دیجيتال نيز مي نویســد: 
»اقدامات چين در گذشــته خيلي از صعــود ارزهاي دیجيتال 
جلوگيري نکرده اســت؛ بنابراین من از دیدن دوباره صعود در 
این بازار شگفت زده نخواهم شد.« درحالي كه ارزهاي دیجيتال 
روز جمعه ســقوط كردند، اما باید گفت كه این ســقوط كمتر 
از سقوطي بود كه در  ماه می شــاهدش بودیم؛ یعني زماني كه 
شوراي دولتي چين وعده داد كه استخراج بيت كوین را ممنوع 
مي كند. نکته دیگر اینجاست كه آیا چين قادر به یافتن و مجازات 
سيستم عامل ها و افرادي كه قوانين را نقض مي كنند، خواهد بود 
یا خير. برخي از تحليلگران مي گویند كه براساس آنچه پيش تر 
اتفاق افتاده است، سرمایه گذاراِن مصمم، همچنان راهي براي 

تجارت خود در این حوزه پيدا خواهند كرد.
از سوي دیگر كریســتوفر بندیکسن، سرپرســت تحقيقات در 
شــركت ســرمایه گذاري دیجيتال CoinShares مي گوید: 
»بازندگان همه این اتفاقات قطعا چيني ها هستند.« او با اشاره به 
استخراج ارزهاي دیجيتال در قزاقستان، روسيه و آمریکا افزود: 
»چيني ها اكنون حدود 6ميليارد دالر درآمد ســاالنه خود را در 
ماینينگ از دســت مي دهند كه همه این پول ها به سایر مناطق 

جهان و استخراج كنندگان دیگر خواهد رسيد.«

 عيســي زارع پور، وزیــر ارتباطــات و فناوري 
اطالعات در مراسم شروع سال جدید تحصيلی ارتباطات

از اخبار خوش در حوزه فضا سخن به ميان آورد. 

زارع پور با اشــاره به این كه ایران دانشمنداني توانمند در تمام 
عرصه ها دارد، به موضوع ارســال ماهواره به فضا در چند سال 
گذشته اشاره كرد و از اتفاق هاي خوب در این زمينه خبر داد. او 
گفت: »به عنوان كسي كه متولي حوزه فضایي كشور است قول 
مي دهم به زودي خبرهاي خوشي دراین باره به گوش خواهد 
رسيد. اخباري كه حاصل تالش جوانان كشور است كه زماني 
پشت همين ميز و نيمکت ها نشستند و به دانشمنداني فرزانه 

تبدیل شدند.« ایران تالش مي كند تا ماهواره خود را با پرتابگر 
ساخت داخل به مدار زمين بفرستد. به گزارش همشهري، وزیر 
ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »فضاي مجازي 
فرصت هاي بي نظيري را براي بشر خلق كرده است كه تا پيش از 
این كسي تصورش را هم نمي كرد؛ اما در كنار همه این فرصت، 
فضاي مجازي چالش ها و مشکالتي دارد كه اگر حواس مان به 

آنها نباشد ممکن است آسيب هایش دامن گير شود.«

آنطور كه وزیر بهداشت اعالم كرده 
»با افزایش پوشش واكسيناسيون، 
فاصله گــذاري در وســایل نقليه 
ازجملــه هواپيما لغو مي شــود و 
به احتمال فراوان تا اواسط مهرماه، 
هواپيماها تا 80 درصــد و تا اوایل 
آبان نيز تــا 100 درصد ظرفيت 
خود مي توانند مسافر سوار كنند. 
البته به شــرطي كه مسافران هر 
2دوز واكسن كرونا را تزریق كرده 

باشند«

 شمارش معكوس
براي خبرهاي خوش فضايي

زهرا خلجي
خبر نگار
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پيك پنجم كرونا همچنان 
با روزي بيش از 250 قرباني 
ادامه دارد، هر چند كه برخي 
كارشناسان تاكيد مي كنند 
كشور از پيك پنجم عبور 
كرده است، اما با اينكه روند 
مرگ ها نسبت به يك ماه 
گذشته، نزولي بوده اما همچنان باالست. آنها 
مي گويند  خيز بيماري بلند اســت، به همين 
دليل مرگ ها هنوز سه رقمي است، با اين همه 
مرگ در افراد واكسينه شده، كاهش پيدا كرده 
اســت. آنها كه در بخش هاي درمان فعال اند 
مي گويند پايين آمدن تعداد فوتی هاي كرونا، 
زمان بر اســت و به اين زودي ها اتفاق نمي افتد 
اما ميزان بســتري و ابتال كاهش قابل توجهي 
داشــته كه احتماال به دليل واكسيناســيون 
است. واكسيناسيون همچنان ادامه دارد، اما 
با افزايش ميزان ابتال به كرونا در ميان آنها كه 
واكسن تزريق كرده اند، حاال سواالت و ابهامات 
زيادي پيش آمده، آنها دربــاره ابتالي پس از 
تزريق و از بين رفتن اثربخشي واكسن نگرانند، 
آزمايش هاي تعيين آنتي بادي آنها را سردرگم 
كرده و توصيه به گرفتن تست لخته خون پس 
از ابتال يا تزريق، برايشــان سوال ايجاد كرده 
است. مسعود يونسيان، متخصص اپيدميولوژی 
و استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران است و در 
گفت و گو با همشــهري به اين پرسش ها پاسخ 

مي دهد.

 با توجه بــه انجام اين ميــزان از 
واكسيناسيون در كشور، به نظر شما چه زماني 

از پيك پنجم عبور خواهيم كرد؟
هم اكنون ما پيك پنجم را پشــت سر گذاشته ایم. 
ميزان ســرعت گرفتن روند واكسيناســيون در 
كشور اســت كه تعيين مي كند ما با پيك جدیدي 
مواجه مي شــویم یا خير. هم اكنون جز شهرهایي 
در استان هاي آذربایجان شرقي و غربي و كرمانشاه 
و چند شهر دیگر، بقيه مناطق در وضعيت قرمز قرار 
ندارند؛ بنابراین مي توان گفت احتمال وقوع پيك 
جدید، تنهــا به دليل ادامه تجمعــات در روزهاي 

تعطيل و نادیده گرفتن پروتکل ها است.
هنوز ميزان مرگ هاي روزانه در كشور 
باالست. چرا با سرعت گرفتن واكسيناسيون، 

همچنان آمار باالي فوتي هاي كرونا را داريم؟
مرگ  هاي كرونــا خيلي كند رونــد نزولي به خود 
مي گيرد؛ یعني زمان كاهــش آمار مرگ ها به این 
ســرعت اتفاق نمي افتد. این موضوع براي تعداد 
بســتري ها و ابتالها متفاوت است و روند كاهشي 
در آنها زودتر اتفاق مي افتــد، اما مرگ ها با فاصله 
بيشتري كم مي شــود. البته توجه داشته باشيم 
كه تعــداد مرگ هاي پيــك پنجــم ارتباطي با 
واكسيناســيون ندارد؛ یعني تنها واكسيناسيون 
افراد سالمند كه قبل از ورود به پيك پنجم، 2دوز 
واكسن برایشان تزریق شده بود، منجر به كاهش 
مرگ در این گروه سني شد. این موضوع هم دليل 
اصلي افزایش بستري و مرگ بيشتر در گروه سني 
جوان در پيك پنجم بود. هم اكنــون هم كه آمار 
پایين تر آمده خيلي ارتباطي به واكسيناســيون 
ندارد؛ چرا كه ایمني 2هفته پس از تزریق دوز دوم 
حاصل مي شود؛ درصورتي كه مرگ ها به تدریج از 
26مرداد روند كاهشي پيدا كرد. درحالي كه حاال 
تنها حدود یك ماه از انجام واكسيناسيون عمومي 
گذشــته اســت، هم اكنون خيلي از افراد یا هنوز 
واكسينه نشده اند یا تنها دوز اول را دریافت كرده اند 
و یا هنوز 2هفته از دریافت دوز دوم شان نگذشته 

است تا ایمني  بدنشان باال برود.
با اين توضيحــات ما چــه زماني 
مي توانيم انتظــار كاهــش قابل توجه تعداد 

مرگ هاي روزانه را داشته باشيم؟ 
مي توان گفت روند كاهش مرگ ها در پيك پنجم، 
ناشي از طي شدن همان روند طبيعي بيماري است 
كه در 4پيك قبلي هم مشاهده شد. اما اگر همين 
روند واكسيناسيون ادامه پيدا كند، انتظار مي رود در 
پيك بعدي كه احتمال رخداد آن باالست، مرگ ها 
كاهش قابل توجهي پيدا كند؛ یعني درست مانند 
بسياري از كشورها كه با واكسيناسيون مردم شان 

را ایمن كردند.
نمي توان پيش بيني كرد كه چه زماني 

به عدد مرگ زير 100نفر در يك روز مي رسيم؟
زمان آن قابل پيش بيني نيست. ما همين حاال هم 
شاهد روند نزولي مرگ ها هستيم، ولي به هر حال 

به كمي زمان نياز داریم تا تعداد مرگ ها دورقمي 
شود و این اتفاق به تدریج رخ مي دهد.

هم اكنون باالي 10هــزار نفر ابتالي 
جديد داريم و بيش از 6هزار نفر بيمار بدحال. اما 
چرا با وجود اينكه بيش از 49 ميليون نفر واكسن 
زده اند، هنوز نتوانسته ايم شيوع را كنترل كنيم؟

 كاهش موارد ابتال و مرگ و بستري، خيلي ارتباطي 
به واكسيناســيون نــدارد، اما اگر بتــوان ميزان 
واكسيناســيون روزانه را به بيــش از یك ميليون 
نفر به طور ثابت رســاند و با تالش نظام ســالمت، 
هالل احمر، وزارت امور خارجه و دولت، واكســن 
به اندازه كافي وارد شــود و مردم هــم پروتکل ها 
را رعایت كنند، پيك ششــم بدون  دردســر از سر 

گذرانده مي شود.
حاال با سرعت گرفتن واكسيناسيون، 
خيلي ها به زندگي بدون كرونا اميد بســته اند. 

به نظر شــما از چه زماني 
مي شــود اين وضعيت را 

متصور شد؟
به زندگي پــس از كرونا، با 
واكسيناســيون تمام افراد 
بالغ جامعه مي تــوان فکر 
كــرد، امــا از آنجایــي كه 
ميزان سرایت و جهش هاي 
این بيماري باالســت، باید 
مردم هــم در زندگي خود 
تغييراتــي را  ایجاد كنند. 
براي برگشــت به زندگي 
عــادي بایــد هم اكنــون 
توصيه ها درخصوص موارد 
پيشگيري را بيشتر جدي 

گرفت و به محض احساس ابتال به بيماري، قرنطينه 
را رعایت كرد. افراد باید همچنان از ماسك استفاده 
و ارتباط هاي غيرضروري را كم كنند. مراكزي هم 
كه تاكنون تعطيل بوده اند، به تدریج مي توانند باز 
شــوند تا كم كم مردم به زندگي عادي بازگردند. 
امــا اینکه بخواهيــم صددرصــد، زندگي عادي 
داشته باشــيم و به دوران قبل از كرونا بازگردیم، 
فعال نمي توان دربــاره آن اظهارنظري كرد. البته 
به نظر مي رســد افراد جامعه چه در ایران و چه در 
كشورهاي دیگر تا مدت ها رفتارهاي بهداشتي را 
داشته باشند، اما اگر درصد قابل مالحظه اي از افراد 
هم موارد پيشــگيري از ابتال به بيماري را رعایت 
كنند، با رسيدن به درصد باالیي از واكسيناسيون 
مي توانيم به زندگي عادي نزدیك شــویم. البته 
نباید با افزایش ميزان واكسيناسيون، افراد رعایت 
پروتکل ها را نادیده بگيرند، سفر بروند و مهماني 
بگيرند؛ چراكه چنين رفتارهایي مانع از رسيدن به 

زندگي عادي مي شود.
به نظر شما بايد منتظر وقوع پيك هاي 

بعدي باشيم؟ 
بله، ما باید منتظر مواجهه با پيك هاي بعدي كرونا 
باشــيم. این پيك ها در 2صورت محتمل هستند؛ 
یکي اینکه با واریانت جدید دیگري مواجه شویم كه 
با واریانت هاي قبلي تفاوت آنتي ژنيك داشته باشد 
و دوم برداشتن سریع محدودیت هاي كرونایي. در 
این شرایط باید منتظر پيك هاي بعدي باشيم. اما 
اگر محدودیت ها به شکل پلکاني و مرحله به مرحله 
برداشته و فعاليت هاي عادي هم به تدریج آغاز شود، 
شــاهد پيك جدیدي نخواهيم بود. اگر هم دوباره 
با افزایش مــوارد ابتال مواجه شــویم، بالفاصله با 
برگرداندن آخرین محدودیت ها، مي توان با پيك 

جدید مقابله كرد.
حــاال در كنار اين موضــوع، مردم 
ســؤاالت زيادي درباره واكسيناسيون دارند. 
اظهارات پراكنده تعدادي از متخصصان درباره 
عوارض و ميزان اثربخشي آن هم ابهامات زيادي 

را ايجاد كرده است. واقعيت ماجرا چيست؟
بررسي ها نشــان داده، در بيشــتر مواقع عوارض 
واكسن  در 45روز نخســت پس از تزریق واكسن، 
خودش را نشان مي دهد؛ بنابراین بعد از این مدت 
)یعني 45روز بعــد از دوز اول و 45روز بعد از دوز 
دوم( اگر عارضه اي براي فرد ایجاد شود، نمي توان 
آن را به واكسن منتســب كرد. البته این حداكثر 
زماني است كه در مطالعات مشــاهده شده است. 
اما عمده عوارض را در همان روزهاي اول و معموال 
هم تا یك هفته اول شاهد هســتيم؛ بنابراین پس 
از گذشــت یك ماه و نيم از تزریق، به طور منطقي 

نمي توان هيچ عارضه اي را به واكسن نسبت داد.
با تســريع در انجام واكسيناسيون، 
به نظر شما نياز به تزريق دوز سوم يا بوستر وجود 

دارد و اگر الزم است بايد چه زماني انجام شود؟
شــاید االن زمان مناســبي براي طرح این سؤال 
نباشــد؛ چون تجربه و دانش قبلي محققان نشان 
داده كه بيشــتر افراد با همــان 2دوز اوليه ایمني 
مناســبي پيدا مي كنند؛ به ویژه اگر به بيماري هم 
مبتال شده باشند ميزان آنتي بادي بدن شان باالست. 
بررســي ها نشــان مي دهد كه نزدیك به دوسوم 
جمعيت كشور به نوعي به این ویروس آلوده شده اند. 
تزریق دوز سوم براي افراد با نقص سيستم ایمني 
مطرح اســت كه به احتمال زیاد بــراي آنها تزریق 
مي شود. اما در شــرایطي كه هنوز جمعيت زیادي 
دوز دوم را دریافــت نکرده اند، تزریق دوز ســوم 
بي معناست. ایمني اصلي زماني ایجاد مي شود كه 

تعداد واكسينه شده ها باال برود.
در روزهاي گذشــته شــاهد آغاز 
واكسيناسيون گروه هاي سني كمتر از 18سال در 
كشور بوديم، اما از طرفي 
بســياري از خانواده ها 
نگران اين وضعيت  هستند 
و نمي تواننــد تصميــم 
بگيرند كه اين گروه سني 
هم بايد واكســينه شوند 
يا خير يا اينكــه اصوال 
بايد  آنها  واكسيناسيون 
مانند بزرگســاالن باشد 
يا روند متفاوتي در پيش 

بگيرد.
براساس مشــاهدات علمي 
باید گفت در شــرایطي كه 
معلمان، والدین، كودكان و 
تمام افراد بالغ دیگري كه با 
كودكان چه در محيط هاي آموزشي و چه در خانه 
در ارتباط هستند، هنوز واكسينه نشده اند، اولویت 
ما كودكان و نوجوانان نيســتند؛ چون اصوال براي 
آنها دغدغه بهداشــتي مهمي درخصوص ویروس 
كرونا وجود نــدارد. البته نه اینکــه هيچ خطري 
آنها را تهدید نکند، اما در مقایســه با بزرگساالن، 

باید ابتدا گروه هاي ســني 
باال مثل والدین، معلمان و 
رانندگان تاكسي و اتوبوس 
و... واكســينه شــوند، بعد 
كودكان؛ چــرا كه كودكان 
اغلب ناقالن خاموش كرونا 
هســتند. بنابرایــن زماني 
مدارس مي توانند بازگشایي 
شــوند كه تمام افرادي كه 
با این كــودكان در ارتباط 
هستند، واكسن تزریق كرده 
باشند. با اتمام واكسيناسيون 
بزرگساالن و پس از كسب 
اطالعات بيشتر مي توان در 

مورد تزریق واكسن به كودكان با قطعيت بيشتري 
اظهارنظر كرد، اما اگر وزارت بهداشــت دوز كافي 
واكسن براي دانش آموزان تهيه كرده، آنها هم منعي 

براي دریافت واكسن ندارند.
 در ارتباط با واكسيناسيون، سؤالي 
كه بسيار پرسيده مي شــود اين است كه چه 
ميزان آنتي بادي از طريق واكسن ايجاد شده. 
حتي برخي به آزمايشــگاه مراجعه مي كنند و 
درخواست تست آنتي بادي دارند. آيا ضرورتي 
به انجام اين كار هست؟ از كجا مي توان متوجه 

ترشح آنتي بادی در بدن پس از تزريق شد؟
از ابتدا كه تست هاي »آي جي جي« و »آي جي ام « 
براي مشخص شدن ابتال به كرونا و ترشح آنتي بادي 
در بدن راه افتاد، مســئوالن در سازمان بهداشت 
جهاني و بسياري ارگان هاي دیگر اعالم كردند انجام 
این تست  ها به هيچ عنوان توصيه نمي شود. چرا كه 
نه مثبت بودن این آنتي بادي ها تضمين مي كند كه 
در بدن فرد ایمني ایجاد شده و نه منفي بودن آن، 
نشانه نداشتن ایمني است. توجه داشته باشيم این 
آزمایشــات تنها براي اقدامات پژوهشي كاربرد و 
معنا دارد. در این پژوهش ها با درنظر گرفتن ميزان 
مثبت و منفي كاذب آزمایش ها، مي توان متوجه 
شد كه چه درصدي از افراد در برابر ویروس مصون 
شده اند. اما نمي توان در مورد تعداد آنتي بادي هاي 
یك فرد با انجام ایــن آزمایــش، اظهارنظر كرد. 
بنابراین تنها فایده آن درآمدزایــي براي عده اي 
اســت. اما براي خود افراد هيچ نتيجــه اي ندارد. 
بنابراین انجام آن اصال توصيه نمي شــود. طبيعتا 
وزارت بهداشت براســاس برنامه هایي كه دارد، از 
محققان مي خواهد روي نمونه اي از افراد مطالعاتي 

را انجام دهند و سپس براساس مثبت یا منفي هاي 
كاذبي كه این آزمایش ها دارد و محاسباتي كه انجام 
مي شود، نتيجه مي گيرند ممکن است چه نسبتي 
از دریافت كنندگان واكسن، مصونيت كافي نداشته 
باشند و بر همان اساس هم اقداماتي روی آنها انجام 

خواهد شد.
در موضوع گرفتن آزمايش آنتي بادي، 
حاال تبليغات زيادي هم بــراي انجام آزمايش 
لخته خون مي شود. در اين تبليغات خطاب به 
آنها كه مبتال به كرونا شده اند اعالم شده، براي 
اينكه دچار لخته خون نشويد يا زودتر جلوي 
پيشــروي آن را بگيريد، اين آزمايش  را انجام 
دهيد. اين موضوع چقدر مي تواند درست باشد 

و آيا ضروري است؟
انجام آزمایش لخته یا انعقــاد خون به هيچ عنوان 
براي تشــخيص وضعيت جســماني فــرد پس از 
واكسيناســيون یا ابتال كاربرد ندارد. هيچ مرجعي 
هم چنين آزمایشي را تجویز نمي كند. عارضه لخته 
شدن خون پس از واكسيناســيون یا ابتال به كرونا 
بسيار نادر است. همچنين چنين آزمایشاتي هم با 
خطاهاي بسيار همراه است. تنها دليل انجام چنين 
آزمایشاتي، درآمدزایي است. تنها تأكيدي كه شده 
این است كه اگر شخصي سابقه اختالالت انعقادي 
مثل ســکته مغزي داشته 
باشــد، باید حتما با پزشك 
معالج خود براي انتخاب نوع 

واكسن در ارتباط باشد.
آنهايــي كــه 
واكسن سينوفارم مي زنند، 
اما دچار هيچ عارضه اي 
نمي شوند، تصور مي كنند 
واكســن آنها بي اثر بوده 
اســت و حتي نسبت به 
واقعي بودن واكسن ترديد 
پيدا مي كنند. آيا تزريق 
واكسن براي همه عارضه 
ايجاد مي كند؟ چرا برخي 
دچار عارضه شــديد مي شوند و برخي عارضه  

كمتري پيدا مي كنند؟
گفته مي شود عوارض پس از واكسن، نشان دهنده 
تحریك شدن سيستم ایمني اســت، اما مشاهده 
نکردن عــوارض هم به معناي اثربخــش نبودن یا 
دریافت نکردن واكســن اصلي نيســت. بنابراین 
همانگونــه كه بســياري به یك دارو حساســيت 

دارنــد و دچــار عارضــه 
شــدید مي شــوند، بعد از 
تزریق واكســن هم عده اي 
دچار عوارض شــدیدتري 
مي شوند. درحالي كه ممکن 
اســت خيلي ها عارضه اي 
نداشته باشند برخي دچار 
تب، بــدن درد، خســتگي 
و كوفتگــي بعــد از تزریق 
مي شــوند، درصورتــي كه 
بقيه چنين عوارضي ندارند. 
بنابراین مشــاهده كردن یا 
نکردن عوارض، ارتباطي به 
ميزان ایجاد ایمني توســط 
واكسن یا اثربخشي آن ندارد. 
با توجه بــه اینکه مطالعات 
گســترده اي براثربخشــي 
واكسن ها بر جمعيتي بالغ 
بر 10هزار نفر انجام شــده 

است، جاي نگراني براي عوارض آن وجود ندارد و 
درصورتي كه شخصي دچار عوارضي نشده، نباید 
بنا را بر بي اثر بودن واكســن بگذارد. ضمن اینکه 
عوارض ناشي از واكسن هم چند روز بيشتر نيست 

و به آساني برطرف مي شود.
شايعاتي ميان مردم به گوش مي رسد 
مبني براينكه واكسن سينوفارم در برابر سويه 
دلتا مقاومت ندارد. آيا اين موضوع درست است؟

توصيه اصلي براي برطرف شدن نگراني ها در مورد 
واكسن هاي مختلف این است كه مردم به مقایسه 
نتایج واكسن هایي كه در جوامع مختلف آزمایش 
شده اند توجهي نکنند. چون ما هنگامي مي توانيم 
اثربخشي 2دارو یا 2 واكسن را با هم مقایسه كنيم 
كه آنها در یك جمعيت و در یك شــرایط مطالعه 
شده باشــند. مثال نمي توان اثر بخشي واكسني 
را كه در روســيه مطالعه شــده با واكسني كه در 
هندوستان مطالعه شده مقایسه كرد. اما در مورد 
اثربخشي واكسن سينوفارم در برابر سویه دلتا باید 
گفت اثربخشي تمام واكسن ها در برابر این سویه 
كاهش پيدا كرده اســت. اما باید 2نکته را مدنظر 
قرار داد؛ یکي اینکه این كاهش اثربخشي، بيشتر 
در برابر عفونت یا آلودگي است، درحالي كه تمام 
واكسن ها در برابر سویه دلتا اثربخشي دارند. دوم 
اینکه در برابر فرم هاي عالمت دار بيماري، به ویژه 
فرم هاي شدید و آن دســته كه منجر به بستري 
و مرگ مي شوند، تمام واكســن هایي كه تأیيدیه 
دریافت كرده انــد در برابر دلتا كارایي مناســب 
دارند. اما در مورد آگاهــي از اختالف بين كارایي 
واكســن هاي مختلف باید گفت ميزان اثربخشي 
این واكســن ها هم با مطالعاتي كه در شــرایط و 
جوامع مختلف انجام شــده مقدور نيست و نتایج 
قابل استنادي براي كشورهاي دیگر ندارد. بنابراین 
همچنان همان شــعار هميشگي سازمان جهاني 
بهداشت یعني »نخستين واكسن بهترین واكسن 

است« كارایي دارد.
آيا ابتــال پس از دوز اول واكســن، 

اثربخشي واكسن تزريق شده را از بين مي برد؟
اثربخشي واكســن پس از دوز اول به هيچ عنوان 
از بين نمي رود. اینکه افراد بعــد از دوز اول یا دوم 
مبتال شده باشند، یا به چه فاصله اي پس از دریافت 
واكسن مبتال شده  باشند، ابتالي آنها با عالمت باشد 
یا بي  عالمت، هيچ تأثيري در اثربخشــي واكسن 
تزریق شده ندارد. بنابراین مردم نباید در این زمينه 

نگراني داشته باشند.
موضوعي كه براي خيلي ها ســؤال 
است اين است كه آيا آنها كه پس از تزريق دوز 
دوم واكسن، مبتال مي شــوند، بايد دوز بوستر 

دريافت كنند؟
در مورد ابتال به كرونا قبل 
و بعد از تزریق واكسن، باید 
گفت كه ابتــال به بيماري، 
به معني تزریــق یك دوز 
یادآور واكســن اســت و 
بســيار هم تأثير دارد. چرا 
كه آلودگــي با جدیدترین 
گونه در گــردش ویروس، 
اتفاق افتاده است، به ویژه 
وقتي ابتال بــه بيماري بعد 
از تزریق واكســن باشــد. 
ابتال بعد از تزریق دوز دوم 
واكسن، معموال ابتالي كم 
عالمت یا بــدون عالمتي 
اســت، البته ممکن است 
در موارد بسيار نادري هم 
افراد دچار بيماري شدید 
شــوند. اما بدون توجه به 
اینکه شــدت بيماري در 
افرادي كه 2 دوز واكسن را دریافت كرده اند چقدر 
باشــد، به هيچ عنوان نيازي به دریافت دوز سوم 
واكسن نيست و خود ابتال حکم یك دوز یادآور و 

تقویت كننده را دارد.

نگران کشور سازنده واکسن نباشید
   اگر واكسيناسيون تحت نظارت وزارت بهداشت انجام نشود و به گونه اي خارج از زنجيره سراسري واكسن 
تزريق شود احتمال تقلب وجود دارد، بنابراين نخســتين توصيه اين است كه افراد تنها از مسير وزارت 
بهداشت يا نهادهايي با مجوز وزات بهداشت اقدام به واكسيناسيون كنند. به هر حال افراد در زمان تزريق 
واكســن، امكان چك كردن ويال تزريقي ندارند، اما چون واكسيناسيون از سوي وزارت بهداشت انجام 
مي شود، نبايد نگران باشند، چرا كه احتمال سوءاستفاده صفر اســت. از سوي ديگر، با روش هاي ساده 
مثل ديدن نوشته هاي روي ويال، نمي توان اصلي يا تقلبي بودن واكسن را تشخيص داد. چرا كه كشورهاي 
چندمليتي هم واكسن ساخت كشورهاي ديگر را با همان روش و با همان مواد مي سازند. بنابراين نبايد 
نگراني در مورد اينكه واكسن ساخت چه كشوري است وجود داشته باشد. اصوال خارج از كشور، معموال 
تنها به برند واكسن توجه مي شود نه كشور سازنده. وقتي برندي محصولي را توليد كند طبيعتا در تمام 
كشورهايي كه آن برند مجوز فعاليت گرفته باشد با همان كيفيت و با همان مواداوليه ساخته مي شود. به 

همين دليل نبايد در اين زمينه نگراني وجود داشته باشد.

ث
مک

واكسيناسيون افراد سالمند 
كه قبــل از ورود بــه پيك 
پنجم، 2 دوز واكسن برایشان 
تزریق شــده بود، منجر به 
كاهش مــرگ در این گروه 
ســني شــد و در مقابل به 
افزایش بســتري و مرگ در 

گروه سني جوان منجر شد

انتظــار مــی رود در پيك 
بعدي كه احتمــال رخداد 
آن باالست، مرگ ها كاهش 
قابل توجهي پيدا كند. یعني 
درســت مانند بســياري از 
كشورها كه با واكسيناسيون 

مردم شان را ایمن كردند

كشــورهای چند مليتی هم 
واكسن ســاخت كشورهای 
دیگر را با همان روش و با همان 
مواد توليد می كنند. در خارج 
از كشــور، معموال تنها به برند 
واكسن توجه می شود نه كشور 
سازنده. وقتی برندی محصولی 
را توليد كند در تمام كشورهایی 
كه آن برند مجوز فعاليت گرفته 
باشد با همان كيفيت و با همان 

مواد اوليه  ساخته می شود
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با تست های »آی جی جی « و »آی جی ام « نمي توان ميزان آنتي بادي پس از تزریق 
واكسن را بررسي كرد،  انجام آزمایش لخته یا انعقاد خون به هيچ عنوان برای تشخيص 
وضعيت جسمانی فرد پس از واكسيناسيون یا ابتال كاربرد ندارد. ابتال به كرونا، منجر به 
از بين رفتن اثربخشي دوز اول نمي شود و ابتال پس از تزریق حکم دوز یادآور را دارد

مسعود یونسيان، متخصص اپيدميولوژي در گفت وگو با همشهري درباره آینده شيوع 
و روند كند كاهش آمار مرگ های كرونا با وجود تزریق گسترده واكسن، توضيح داد

پاسخ به شایع ترین پرسش ها 
درباره واکسیناسیون

گروه هاي پرخطر،  واكسن 
آنفلوآنزا تزریق كنند

دبير كميته علمي كشوري كرونا بر لزوم تزریق واكسن 
آنفلوآنزا براي كادر بهداشــت و درمان و افراد داراي 
بيماري هاي زمينه اي مثل مبتالیان به بيماري هاي 
 قلبي - عروقي، ریوي، مبتالیان به دیابت، فشار خون

 و ... تأكيد كرد. حميدرضا جماعتــي، با اعالم اینکه 
امسال هم انتظار مي رود شــيوع آنفلوآنزا باال نباشد، 
به ایســنا گفت:» به طور كلي توصيه ما این است كه 
افراد در معرض خطر حتما واكسن آنفلوآنزا را تزریق 
كنند، اما سال گذشته هم كه براي مدتي فصل ابتال 
به آنفلوآنزا و كرونا همزمان شد، ميزان و شدت باالیي 
از ابتال به آنفلوآنزا را نداشــتيم و اكثر بيماران همان 
مبتالیان به كرونا بودند.« به گفته او، این موضوع در 
پزشکي یك اصل است كه اگر گرفتاري با ویروس یا 
ميکروبي خيلي شدید باشد، معموال اجازه نمي دهد 
ویروس یا ميکروب دیگري خود را نشان دهد؛ بنابراین 
با توجه به شيوع باالي كرونا، ویروس آنفلوآنزا مانند 
گذشته شــدت نخواهد داشت و امســال هم انتظار 
نمي رود با شدت باالیي از آن مواجه باشيم. دبير كميته 
علمي كشوري كرونا درباره تزریق واكسن آنفلوآنزا هم 
گفت:» همزماني و نزدیکي زمان تزریق واكسن كرونا 
و آنفلوآنزا مشــکلي ندارد. البته توصيه مي كنيم اگر 
فردي عالئم عفوني داشته باشد، بهتر است تا بهبود 
عالئم از تزریق واكسن خودداري كند. بهترین زمان 
تزریق واكسن آنفلوآنزا اواخر شهریور و مهرماه است، 
اما چون پس از تزریق واكسن آنفلوآنزا چند هفته طول 
مي كشد تا ایمني حاصل شود، بنابراین بهتر است پس 

از نيمه دوم شهریور این واكسن تزریق شود.«

فعال واكسيناسيون نوجوانان 12تا 
17سال در برنامه نيست

سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا، با اعالم اینکه 
واكسيناســيون نوجوانان 12 تا 17ســال فعال جزو 
برنامه هاي وزارت بهداشــت نيســت، گفت:» براي 
واكسيناســيون افراد 12ســال به باال، قرار اســت 
برنامه ریزي هایي شود؛ اگر واكسن سينوفارم استفاده 
كنيم قطعا 2دوز است و اگر ســوبرانا استفاده شود، 
تك دوز خواهد بود.« به گفته عليرضا رئيسي، تزریق 
واكســن براي افراد در گروه ســني 17 و 18سال با 
ســينوفارم و ســوبرانا انجام مي شــود. او كه معاون 
بهداشــتي وزارت بهداشت هم اســت، با بيان اینکه 
مطالعات مختلفي درخصوص واكسن براي نوجوانان 
در كشــورهاي مختلف انجام شــده اســت، به ایلنا 
گفت:» به طور مثــال در آلمان واكســن صرفا براي 
دانش آموزاني كه داراي بيماري زمينه اي هســتند، 
تزریق مي شود و در چين براي سنين 3تا 18 سال از 2 
واكسن سينووك و سينوفارم استفاده كرده اند، اصوال 
واكســن ویروس غيرفعال مانند سينوفارم سال هاي 
سال اســت كه در واكســن هاي دیگر براي كودكان 
استفاده مي شود و كم عارضه است.« سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا با اشاره به بازگشایي مدارس هم 
توضيح داد:»بازگشایي مدارس صرفا با واكسيناسيون 
دانش آموزان امکان پذیر نيســت و بحث ایمن سازي  
خانواده، والدین دانش آموزان، معلمان، كادر مدارس 
و راننده ســرویس مدارس نيز از ملزومات بازگشایي 
مدارس است. به این نکته توجه داشته باشيد كه اگر 
در جامعه اي   70 تا 80درصد جامعه ایمن شوند، قطعا 
زنجيره بيماري قطع مي شــود و مي توان گفت براي 
20درصد باقيمانده خيلي خطر جدي   وجود ندارد.«

با سيل بيماران غيركرونایي 
مواجهيم

رئيس بيمارستان ســينا از باال رفتن تعداد بيماران 
غيركرونایي خبر داد و گفت:» با كاهش تعداد مراجعه 
بيماران مبتال به كرونا، با افزایــش مراجعه افرادي 
روبه رو شــده ایم كه كرونا ندارند. آنهــا در ماه هاي 
گذشته مراجعه نکرده بودند و حاال با سيل این بيماران 
مواجه شــده ایم كه فشــار زیادي به كادر درمان و 
بيمارســتان وارد كرده اند.« محمد طالــب پور، در 
توضيح بيشتر به ایلنا ادامه داد: »ما در هفته 2هزار تا 
2هزار و 500 عمل جراحي داشتيم. در این 2 ماه اخير 
این آمار به 2هزار و 100 تا 2هزارو200 عمل جراحي 
رسيده بود. به هرحال بيماران به درمان نياز دارند كه 
در این دو، سه ماهه انجام نشده است. این یك مسئله 
عمومي است و تمام بيمارستان ها با كاهش كرونا با 
سيل بيماران غيركرونایي روبه رو هستند.« او با اعالم 
كاهش موارد مراجعه بيماران مبتال به كرونا توضيح 
داد:» تخت هاي اشغال شده 2هفته گذشته، همگي 
تخليه شــده و تعداد بيماران و ورودي ها كم شــده 
است. در این ميان، تزریق رمدیسيور هم به یك سوم 
رسيده است. این پيك دوره دارد و دائمي نيست. موج 
پنجم رو به افول اســت و دركنارش واكسيناسيون 
هم در جلوگيري از انتشــار مفيد و مؤثر بوده است، 
اما نباید فراموش كرد كه درحــال حاضر نزدیك به 
50ميليون دوز واكسن تزریق شــده و براي ایمني 
جامعه حداقل 120ميليــون دوز یعني 2بار تزریق 
60ميليون نفر را نياز داریم تا جامعه مان ایمن شود 
و بتوانيــم محدودیت ها را تا حــدي آزاد كنيم.« او 
مهم ترین مشکل فعلي در مراكز درماني را خستگي، 
رخوت و افســردگي در ميان نيروي انســاني اعالم 
كرد: »نيروي انساني مراكز درماني بسيار خسته اند، 
البته در زمينه امکانات فيزیکي و تجهيزات چندان 
مشــکلي نداریم. درحال حاضر آمار مراجعان نيز رو 
به افول است و ما 3یا4 بخش كرونا را به بخش عادي 
برگردانده ایم، یعني سيل فشار بيماران كرونایي در 

حال كم شدن است.«

میز خبر

يكتا فراهاني
خبرنگار
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6ميليون تن كاالي ترخيص نشده داريم 
هيچ سامانه جامعي از صفر تا صد براي رصد كاال وجود ندارد 

و كاالها هم اكنون به صورت جزيره اي رصد مي شوند 
در شرايطي كه محدوديت هاي تحريم و ركود اقتصادي تحت تأثير كرونا، بر 
اقتصاد ايران سايه انداخته، اهتمام دولت بر تسهيل گري در قوانين و مقررات 
و اعتماد به بخش خصوصي واقعي براي عبور از شرايط فعلي اهميت فراواني 
دارد اما در همين شرايط ديده مي شود كه بسياري از كاالها به دليل ترخيص 
نشدن از گمرك نتوانسته اند به موقع در زنجيره تامين قرار بگيرند. حجم زيادي 
از كاالهاي موجود در اماكن گمركي كه اغلب كاالهاي اساسي، ضروري يا در 
خدمت توليد و پروژه هاي نيروگاهي كشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ 
مجوز ورود و بدون هيچ مشكلي در انتقال مالكيت اسناد تجاري فقط به دليل 

تخصيص نيافتن ارز بانك مركزي، امكان ترخيص آنها ميسر نيست. 

قصة  از آب ردشده ها
 باال و پايين كاالهاي وارداتي كشور 
در سه سال گذشته به روايت آمار

تحريم كه به جان اقتصاد يك كشور مي افتد، شكل معمول واردات و صادرات به هم 
مي ريزد و معموال تحديد واردات يكي از نخســتين  راهكارهايي است كه به ذهن 
تصميم گيران اقتصادي مي رسد تا مگر ارزبري كنترل شود. واقعيت اما اين است كه 
اين قِسم تصميم ها تبعات منفي بسياري براي توليدكننده و مصرف كننده كاالها 
به همراه دارد. براي مثال، در حدود سه سال گذشته با سياستي كه دولت وقت براي 
محدوديت واردات وضع كرد، كاالهاي زيادي امكان واردات به كشــور را از دست 
داده اند. هر چند اين سياســت با محوريت كاالهاي مصرفي و كاالهايي كه نمونه 
داخلي دارند اجرايي شده اما در عمل در بدنه اقتصادي كشور مشكل ساز شده اند؛ يا 

به افزايش قاچاق دامن زده اند يا بساط انحصار تازه اي را فراهم كرده اند. 

مثبت و منفی
  از واردات خودرو
 يك پرسش از كارشناسان: 

واردات خودرو  چه تأثيري در بازار خواهد داشت؟
آن بخشنامه دســتي در دولت دوازدهم كه واردات خودروهاي خارجي را 
ممنوع مي كرد، در آســتانه كنار گذاشته شدن است تا دوباره بازار خودرو از 
تبي چهارساله خارج شود. چه كسي فكرش را مي كرد يك بخشنامه بتواند 
چنين قابليتي داشته باشد كه بخشي از اقتصاد كشور را دچار خسران كند. 
مصوبه اخير مجلس شوراي اسالمي درباره آزادسازي واردات خودرو، حاال 
به دست مجمع تشــخيص مصلحت نظام رسيده و مســئوليت تنظيم بازار 

خودروهاي خارجي برعهده شوراي رقابت قرار گرفته است.  
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حذف نجات بخش در زمين واردات
نايب رئيس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق بازرگاني در گفت وگو با همشهري  

حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را تنها سياست نجات بخش واردات در شرايط كنوني عنوان كرد

شروع تحريم ها در سال97 مسائل زيادي در تجارت 
بين المللي براي كشور به وجود آورد كه قطع ارتباط 
با سوئيفت و مسائلي كه در حوزه ارزي ايجاد شد از 

آن جمله بودند. از ابتداي سال97 اين پيش بيني وجود داشت كه منابع ارزي 
كشور قطعا كاهش پيدا خواهد كرد و بايد مديريتي در حوزه منابع ارزي صورت 
گيرد. از اين رو سياست اولويت بندي واردات كاال در كشور مطرح شد. در ماه  
سه يا چهار سال97 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابتدا 3339قلم كاال را 
غيرضروري تشخيص داده و آنها با عنوان كاالهاي با اولويت چهارم در فهرست 
كاالهاي ممنوعه قرار داد. تا پيش از اين اولويت بندي ها با اهداف ديگري جز 
جبران كمبود ارز انجام مي گرفت. اما به مرور زمان تغييراتي ايجاد شد و اولويت 
چهارم به اجرا درآمد و نهايتا از سال98 به بعد در طبقه بندي كاالها، طبقه بندي 
گروه يك ايجاد شــد كه كاالهاي با نرخ ارز ترجيحي در آن قرار مي گرفتند. 
كاالهاي ديگر در گروه هاي دو يك تا دو هفت قرار گرفتند كه گروه دو سه در 
سال98 حذف شد و اولويت چهار پابرجا ماند. در نهايت در ارديبهشت سال98 
اصالحيه قانون حداكثر استفاده از توان توليد مصوب شد و مطابق ماده16 آن، 
اختيارات ويژه اي به دولت و وزارت صمت داده شد با اين هدف كه تا پايان برنامه 
پنج ساله ششم توسعه ثبت سفارش كاالهاي مصرفي و مصرفي بادوامي كه با 
كيفيت مناسب و با ميزان كافي در كشور توليد مي شوند ممنوع اعالم شوند يا 

از موانع تعرفه اي براي محدوديت واردات آنها استفاده شود.
در موضوع سياست هاي كنترلي كشور روي بحث دخل و خرج ارزي دو بحث 
وجود دارد؛ يكي بحث ممنوعيت واردات كاالهاي غيرضروري و لوكس و يكي 
بحث ممنوعيت واردات كاالهايي كه مشابه ســاخت داخل باشند. با كمك 
اين دو سياست تقريبا منابع ارزي كشور كنترل شد و از طرف ديگر هم طيف 
وسيعي از كاالهاي وارداتي مشــمول ممنوعيت قرار گرفتند و تقريبا دولت 
توانست با اين فنر فشرده بازار ارز را مديريت كند. اما مسئله مهمي كه در اين 
ميان مغفول ماند و امروز در حال بروزيافتن اســت بحث نرخ ارزي بود كه در 
محاسبات گمركي مورد استفاده قرار مي گرفت؛ اقدامي كه اثرات تورمي زيادي 
در پي داشــت. مطابق قانون امور گمركي ارزش گمركي كاال مالك پرداخت 
حقوق و عوارض گمركي است. ارزش كاال هم جمعي از ارزش خريد كاال، هزينه 
بيمه و كرايه حمل و تمامي هزينه هايي است كه تا نخستين گمرك خانه ورودي 
كشور مشمول كاال خواهد شد. طبيعتا اين مقادير ارزي هستند و بايد به نرخي 
تسعير شود و نرخ تسعير در ايران بايد به ريال باشــد. اما نرخ تسعير با وجود 
نوسانات مداوم نرخ ارز همچنان برمبناي ۴۲۰۰تومان وصول مي شده است. 
دولت يا با هدف حمايت يا به دليل تغافل اين موضوعات را درباره محاســبات 
گمركي لحاظ نكرده است. نتيجه اين بي توجهي از بين رفتن تأثيرگذاري و 
اثرپذيري ســود بازرگاني براي حمايت از توليد داخل بوده است. اين يكي از 
تبعات بسيار بدي بود كه اجراي اين سياست در پي داشت. دولت با اين اقدام از 
درآمد هاي بحق خود بازماند و اثرات حمايتي سود بازرگاني را از بين برد. سود 
بازرگاني سود مصوب هيأت وزيران است كه هرساله نرخ آن بنا بر مالحظات 
و نياز به حمايت از كاالي ايراني افزايش يا كاهش پيدا مي كند. اين سود يكي 
از ابزارهاي حمايتي از توليد است. اما زماني كه واردكننده اي 1۰هزار دالر از 
كااليي كه به نسبت، سود بازرگاني بااليي دارد و اين يعني مورد حمايت است، 
با نرخ ارز ۲6يا ۲7هزار تومان خريداري مي كند و آن را به گمرك مي رساند، 
اگر قرار باشد ۲۰درصد روي آن كاال حقوق و عوارض گمركي پرداخت شود، 
آن هم در شرايطي كه نرخ ارز ۴۲۰۰توماني در مقابل نرخ خريد ۲6 يا ۲7هزار 
توماني تسعير مي شود، 5 تا 6درصد از پرداخت كاهش پيدا خواهد كرد و به اين 

ترتيب اثرگذاري سود بازرگاني از بين مي برد.
يكي از سياست هاي وارداتي كه دولت در بحث مديريت ارز  يا حمايت از كاالي 
ايراني داشته است بحث اختياراتي بود كه در ماده16 مصوبه حداكثر استفاده 
از توان توليد به دولت داده شد. اين ماده، پيش تر از هرگونه اعمال ممنوعيت 
و محدوديت به ماده ۲۲قانون احكام دائمي برنامه هاي توســعه كشور اشاره 
دارد؛ يعني استفاده از موانع تعرفه اي. همان چيزي كه WTO به اعضاي خود 
پيشنهاد مي كند. اما اين سياســت تاكنون اثرپذيري چنداني نداشته است 
زيرا نرخ ارز به درستي رعايت نشــده، حقوق و عوارض گمركي حداقل چهار 
تا پنج برابر در اين سال ها كمتر وصول شــده و به اين ترتيب اثرگذاري سود 

بازرگاني از بين رفته است.
در همين راســتا يكي از موضوعات داغي كه امروز مطرح است موضوع تغيير 
نرخ ارز مبناي محاسباتي گمركي در سال1۴۰۰ است. در جزء هاي يك، دو و 
سه بند »و« تبصره7 قانون بودجه1۴۰۰ عنوان شده است كه نرخ ارز مبناي 
محاسبات گمركي به غيراز كاالهاي اساسي و ضروري و كاالهايي مانند دارو و 
ملزومات پزشكي به نرخ ETC تغيير كند. يعني نرخ ارز واردات اقالم اساسي 
كه نام برده شدند، همان ۴۲۰۰تومان مي ماند اما براي ساير كاالها نرخ مبناي 
محاسبات گمركي همان ETS يا نرخ حاشيه بازار درنظر گرفته مي شود كه 
كمي پايين تر از نرخ بازار آزاد اســت. همچنين عنوان شده است كه حقوق 
گمركي براي كاالهاي اساسي از ۴درصد به يك درصد تقليل پيدا كرده و براي 

ساير كاالها به ۲درصد تقليل خواهد يافت.
به رغم بحث سياست هاي كنترلي ارزي در حوزه واردات كاال كه دولت در اين 
سال ها به اجرا گذاشته است، بعضي از مســائل به زعم اينكه اين سياست ها 
حمايتي اســت و اثر تورمي آن به مرور از بين مي رود ديده شــده اند و براي 
خنثي كردن آثار تورمي يا جلوگيري از افزوده نشــدن به مشــكالت حاكم، 
اقداماتي انجام گرفته كه درواقع همان سياست قبلي فنر فشرده و رها سازي  
فنر فشرده است؛ اقدامي كه هم مي تواند به نسبت به بازار و اقتصاد كشور شوك 
وارد كنند و هم براي مردم جو رواني بيشــتري ايجاد كند كه نمود اين اثرات 

رواني ناشي از رهاسازي بسيار قابل توجه تر است.

يادداشت يك

اثرات تورمي قوانين واردات كاال
محمدرضا فاروقي

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران

وضعيــت واردات بــا توجــه بــه 
سياست هاي فعلي كشور به چه سمت و سویي 
رفته است؟ حذف دالر 4200 توماني كه در مدت 
اخير از زبان مسئوالن مختلف مطرح شده است، 

چه تأثيري بر واردات مي گذارد؟
ابتداي ســال 1397 بود كه همزمان با از سرگيري 
تحريم هاي اقتصــادي آمريكا عليه ايــران، دولت 
دست به اجراي دو سياست ارزي زد؛ دولت از يك 
سو فعاالن در بخش صادرات غيرنفتي را موظف كرد 
تا بخش مهمي از ارز حاصــل از فروش محصوالت 
خود در بازارهاي بين المللي را در قالب تعهد ارزي به 
كشور بازگردانند، از سوي ديگر نيز در حوزه واردات 
دولت اعالم كرد كه بــراي تضمين تامين كاالهاي 
اساسي، ارز دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تخصيص 

خواهد داد.
هم اكنون همه واردات ما براساس ارز نيمايي است و 
بقيه كاالها نيز براساس ارز روز است. براي نهاده هاي 
دامي و برخي از داروها ارز ۴۲۰۰ توماني درنظر گرفته 
شده و صحبتي مطرح شده است مبني بر اينكه اين 
ارز ۴۲۰۰ توماني به قيمت ارز نيمايي تبديل شود. ما 
به عنوان بخش خصوصي به قطع يقين موافق با حذف 

ارز۴۲۰۰ توماني در مسير واردات هستيم.
چرا؟

چون اين اتفاق موجب تك نرخي شدن ارز مي شود، 
قيمت ها ثابت مي شوند و اگر قرار بر پرداخت يارانه 
است، بايد در زمان مصرف اين يارانه پرداخت شود. 
برخي از بررسي ها نشان دهنده اين واقعيت هستند 
كه نرخ تورم كاالهاي اساسي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
وارد  مي شود 5۰ درصد و تورم ساير كاالها 3۰درصد 
اســت؛ به عبارت ديگر ارز ۴۲۰۰ توماني در كاهش 
هزينه ها اثر نگذاشته و بهترين راهكار اين است كه 
ارز ۴۲۰۰توماني حذف شود و يارانه هدفمند به اقشار 

فرودست تخصيص پيدا كند.
 پس شــما مي گویيد یکي از راه هاي 

بهبود وضعيت واردات، حذف چند نرخي ارزي 
است؟

بله! به طور قطع بايد اين وضعيت رفع و رجوع شود، 
چند نرخي شدن همواره با خود فساد و رانت به همراه 
مي آورد. اتاق بازرگاني يك ســال پس از اجراي ارز 
۴۲۰۰ توماني بيانيه اي منتشر كرد و در آن بيانيه نيز 
اشاره شده بود كه تفاوت معنادار نرخ ارز ترجيحي با 
نرخ هاي نيمايي و آزاد، به گسترش رانت و فساد در 
جامعه و كاهش اعتماد عمومي به توان سياستگذاري 
دولت، منجر شــده اســت. در آن زمان گفتيم كه 
افزايش محسوس واردات برخي كاالهاي اساسي در 
سال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قيمت 
توزيع دولتي و آزاد اقالم مصرفي اساسي، انعكاسي 
از فساد شكل  گرفته در اثر سياستگذاري نامطلوب 

ارزي است.
اتاق بازرگاني در اين رابطه پيشــنهاد داد كه منابع 
ايجادشــده از محل حذف ارز ترجيحي به پرداخت 
يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير و كمك به توليدات 
ملي مبتني بر برنامه مشــخص تخصيص پيدا كند. 
همچنين در راستاي مديريت صحيح ثبت سفارشات 
و جلوگيــري از پيدايش زمينه هــاي رانت جويي، 
نيازهاي وارداتي تعيين شده و با دستگاه هاي درگير 
با فرايند تخصيص ارز و واردات هماهنگي انجام شود 
و سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزي بانك 
مركزي به منظور زمينه سازي براي بازگرداندن تمام 

ارزهاي صادراتي به داخل كشور افزايش يابد.
 در مقابل این نگاه شما، برخي معتقدند 
كه حذف ارز 4200 توماني موجب مي شود تا هزینه 
كاالهاي اساسي باال برود و فشار اصلي باز هم بر 

دوش اقشار كم درآمد قرار بگيرد...
مشكلي ايجاد نمي شــود. اگر كاال به دليل حذف ارز 
۴۲۰۰توماني گران تر شود اما دولت بيايد آن يارانه 
هدفمند را در مرحله آخــر در اختيار مصرف كننده 
قرار دهد، اين مشكل گراني و احتمال افزايش فشار 

بر قشر ضعيف حل مي شود.
حتي براســاس گزارش مركز پژوهش ها بايد گفت 
كه حــذف ارز ترجيحي كاالهاي اساســي منجر به 
افزايش شاخص قيمت مصرف كننده تا حدود 6 درصد 
مي شود اما در عين حال تورم ناشي از ادامه سياست 
ارز ترجيحي مي تواند منجر به افزايش بيش از ۴7هزار 
ميليارد تومانی پايه پولي و تورم بسيار باال براي قشر 

آسيب پذير كشور شود.
 هم اكنون واردات با چه مشــکالت 

اساسي ای مواجه است؟
عمــده مشــكالت واردات مربوط بــه تحريم هاي 
داخلي بوده اســت. نبود هماهنگي ميان سازمان ها 
و اداره هايي كه در داخل كشور هستند و حتي نبود 
هماهنگي ميان وزارت صمت، بانك مركزي و گمرك 
شرايط را براي واردات سخت تر كرده است. به عنوان 
مثال طوالني شــدن روند تخصيص ارز به كاالهاي 
اساســي كه مي خواهند وارد كشور شوند، شرايط را 
براي واردكننده سخت و سخت تر مي كند. اين مسائل 

بر بخش واردات اثرات جدي به جاي گذاشتند.
درباره عوامل خارجي چطور؟

در سيســتم كالن اگر بخواهيم صحبت كنيم بايد 
بگوييم كه تحريم ها بي تأثير نبودند. مشــكل نقل و 
انتقال پول بين المللي و همچنين تحريم ها موجب 
شد تا با موانع مختلفي در مسير واردات روبه رو شويم.
 با توجــه به تحریم هــاي خارجي و 
همچنين مشــکالت داخلي كه شــما با عنوان 
تحریم داخلي از آن یاد كردید، بهترین سياست 
و تصميم گيري در حــوزه واردات چه مي تواند 
باشد تا هم حقوق مصرف كننده پایمال نشود و 

همچنين كاالي توليد شده گران نشود؟
قطع به يقين تنها راه حل ما هم يكسان سازي  قيمت 
ارز در كشور اســت. اين تنها راه نجات است، ممكن 
اســت در ابتداي راه فشارهايي ايجاد شــود اما در 

درازمدت، بهترين راه حل است.

 اولویت بندي و ممنوعيت وارد شدن 
برخي كاالها، چه آسيبي به وارد كنندگان می زند؟

زماني كه ما توليد داخلي كااليي را داريم، خوب است 
كه كاالي وارداتي به كشور بيايد و يك رقابتي را در 
بازار ايجاد كند. اما اگر بخواهيم از ديدگاه متضررشدن 
وارد كننده اين موضوع را بررسي كنيم، بايد بگوييم 
كه اگر كااليي ممنوع اعالم شــد چطور بايد مراحل 
ممنوعيت به اطالع مردم برسد و واردكننده براساس 
اين ممنوعيت عمل كند؟ پاسخ اين است كه بخش 
اعظم كاالهاي وارداتي دپو شده به دليل نبود اطالع 
واردكنندگان از شــرايط ورود بوده است. براساس 
تبصره ۴ قانون واردات و صادرات اعالم شــده است 
كه بخشنامه ها تنها از طريق وزارت صنعت و معدن 
به دستگاه های مختلف ازجمله گمرك اعالم شود. 
طبق آمار يك سال و نيم گذشته نزديك به 85 درصد 
كاالهاي وارداتي ما كاالهاي واســطه اي، سرمايه اي 
و يا در خدمت پروژه هاي عمراني كشــور هســتند. 
واردات كاالهايي كه فقط مصرفي هستند با توجه به 
ممنوعيت های اعمال شده، انجام نمي شود اما نكته 
اين است كه توليد كنندگان موظف هستند كه پيش 
از حمل كاال با ارائه پيش فاكتور و مراجعه به وزارت 
صنعت و معدن و سامانه ثبت سفارش، مجوز الزم را 
دريافت كنند. واردكنندگان با اخذ اين مجوز در مدت 
معين اجازه دارند كه اگر كاال مشمول ممنوعيت شد، 
كاالي ثبت شده، شامل قانون قبل ممنوعيت شود. 
اما برخي از واردكنندگان مــا عادت به اين دارند كه 
كاال را وارد كنند و پــس از آن مراحل ثبت را انجام 
دهند؛ روالي كه در گذشته وجود داشته است. چنين 
اتفاقي همزمان با ممنوعيت برخي از كاالها شد و به 
اين صورت بود كه بخشــي از كاالها داخل گمرك 
باقي ماندند. موضوع ديگر اين بود كه برخي در سال 
گذشته ثبت سفارش گرفتند اما با يك اتفاق نادر به 
نام غيرفعال ارزي مواجه شــدند. اين رويه از سوي 
بانك مركزي اعمال و موجب شد تا برخي كاالها در 
گمرك دپو شــوند و برخي از واردكنندگان به دليل 

نبود آگاهي دچار ضرر شوند.
اگرچه در ابالغ قوانين، ماده ۲ قانون مدني را داريم 
كه در آنجا عنوان شده اســت اگر مدت زماني براي 
اجراي قانون، عنوان شده باشــد، تابع همان است و 
در غيراين صورت 15 روز پــس از آگهي در روزنامه 
رســمي امكان اجرا دارد و پس از آن است كه جهل 
به قانــون قابل قبول نيســت. اين تشــريفات براي 
احــكام و نظام نامه هاي دولتي پيش بيني نشــده و 
تنها موردي كه موجود اســت مربــوط به آيين نامه 
داخلي هيأت دولت مصوب سال 67  است كه در آن 
مقرر شده اگر دستورالعمل ها و مصوبات دولتي جز 
دولت براي مردم نيز تكليــف قانوني ايجاد مي كند، 
دولت ملزم به آگهي است و قانون 15روز پس از آن 
الزم االجرا است. بنابراين بايد قبول كنيم كه رعايت 
اين قوانين حداقلي مي تواند موجب شود كه مردم از 
دستورالعمل ها و محدوديت ها به موقع آگاه شوند و 

كاال را وارد نكنند و چنين مشكالتي رخ ندهد.

پيشنهاد شده 
است در راستاي 
مدیریت صحيح 
ثبت سفارشات 

و جلوگيري از 
پيدایش زمينه هاي 

رانت جویي، 
نيازهاي وارداتي 

تعيين شده و با 
دستگاه هاي درگير 
با فرایند تخصيص 

ارز و واردات 
هماهنگي انجام 

شود و سهم واردات 
در مقابل صادرات 

در بسته ارزي بانك 
مركزي به منظور 

زمينه سازي براي 
بازگرداندن تمام 
ارزهاي صادراتي 

به داخل كشور 
افزایش یابد

تحریم همانطور كــه زندگي هریك 
از ایراني هــا را تحت تأثير قرار داد، 
بخش هاي مختلف اقتصــاد را نيز 
بی نصيب نگذاشت. واردكنندگان در دوران تحریم با اجراي سياست هاي 
مختلف روبه رو شدند؛ سياســت هایي همچون چندنرخي شدن ارز 
كه از نظر برخي از واردكنندگان باید دســت به حــذف آن زد. براي 

بررسي وضعيت واردات و مشــکالت پيش روي واردكنندگان با توجه 
به سياست هاي فعلي با پرهام رضایي، نایب رئيس كميسيون تسهيل 
تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگاني ایران گفت وگو كردیم. او معتقد 
است كه تحریم هاي داخلي در كنار تحریم هاي خارجي شرایط سختي 
را براي واردكنندگان رقم زده است و حذف ارز 4200 توماني مي تواند 

شرایط بهتر و باثبات تري را براي واردات ایجاد كند.

ليال شریف
روزنامه نگار

واردات
این شماره
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و مثبت  و  منفی   از     واردات    خودر
یك پرسش از كارشناسان: واردات خودرو چه تأثيري در بازار خواهد داشت؟

شورای رقابت!   بازار      را    آزاد   بگذار!
واردات اتفاق خواهد افتاد زیرا دولت به درآمد ریالي گمركي آن 
به شدت نيازمند است. این موضوعي نيست كه نظر خودروساز یا 
هركس دیگري در آن تأثير و اهميتي داشته باشد. این واردات 
قرار است با دالر آزاد، 40هزار ميليارد تومان درآمد گمركي براي 
دولت ایجاد كند كه دولت نيز به شدت به آن نيازمند است. چنين 
درآمدي اگر قرار باشــد از طریق ماليات بر خودروهاي داخلي به 
دست  آید، بســيار پرهزینه بوده و ضریب انجام آن پایين خواهد 
بود. هرچند درباره آینده نمي توان پيش بيني كرد و باید با توجه 
به تصميمات گرفته شده، شرایط آینده را تحليل و بررسي كرد. 
این نيز نيازمند زمان است. در شرایط فعلي شوراي رقابت اگر قدرت تصميم گيري و رقابت 
پيدا كند باعث خواهد شد كه هيچ تأثير قيمتي در بازار رخ ندهد و این امر موجب تنظيم 
بازار نشود. اما اگر شوراي رقابت در تعداد دخالت نکند و اجازه دهد تعداد خودروي وارداتي 
براســاس تنظيم بازار تعيين شود، ماشــين هاي گران قيمت  دچار افت قيمت مي شوند و 
ماشين هاي ایراني نيز ميزان افت پایيني را تجربه خواهند كرد. اما در واقع از تورم آنها كم 
شده و ماشين هاي جدید با تورم اندكي قيمت گذاري مي شوند. ولي چون درآمد دولت از 
این طریق زیاد خواهد شد، تأثير تورمي گذاشته و تورم عمومي كاهش مي یابد و این براي 
قشر ضعيف جامعه بسيار ضروري است. در نفع عمومي این واردات شکي وجود ندارد چون 
باعث درآمد دولت خواهد شد. از سوي دیگر حتما باید اجرا شود زیرا جامعه  ایران بيش از 

این جایي براي تورم نخواهد داشت.
اما همه اینها درصورتي اســت كه شــوراي رقابت بازار را آزاد بگذارد. درحالي كه بيش از 
100هزار خودرو، امکان ورود و پالك شدن را ندارند، با ثبت سفارش، اتفاقي كه رخ خواهد 
داد این است كه تعداد محدود سفارش، 8صبح روز اول پر خواهد شد و بازار همچنان ملتهب 
خواهد ماند. اگر این بازار آزاد شود تا سال 1401، 60هزار دستگاه بيشتر وارد نمي شود زیرا 
تقاضاي بازار بيش از این تعداد نيست. دليل هم آن است كه سياست اقتصادي موجود كشور 
اجازه نمي دهد مردم بيش از این خودروي نو خریداري كنند ولي با ثبت سفارش یك ميليون 
درخواست هم ظرف دوساعت پر شده و از فرداي آن روز عده اي به دنبال ثبت سفارش جدید 

خواهند بود. از این رو بازار تازه اي به نام ثبت سفارش ایجاد مي شود.
با واردات خودرو، كاهش تورم بخش خودرو اتفاق خواهد افتاد. یعني خودروي206 تيپ 2 
كه امروز 240ميليون تومان است انتظار قيمتي ما در اردیبهشت سال آینده از این خودرو 
بيش از 300ميليون خواهد بود اما با آزادســازي واردات خودرو انتظار مي رود كه افزایش 
تورمي 30درصدي آن در سال آینده به 10درصد برسد و این 206 را بتوان با 270ميليون 
تومان خرید. درست است كه قيمت از امروز باالتر خواهد بود اما با 10درصد، یعني با توجه 

به تورمي كه در كشور وجود دارد، این افزایش قيمت منطقي تر است.

فربد زاوه 
كارشناس خودرو

و، قيمت ها را متعادل می كند واردات خودر
واردات خودرو پس از چندبار وقفه، با تأكيد بر اینکه درآمدهاي ارزي دولت را دچار خدشه 
نکند، در مجلس مصوب شد. مصوبه واردات خودرو در قالب ماده 4طرح ساماندهي خودرو 
با ایراد شوراي نگهبان روبه رو شده بود كه درنهایت با گزارش اصالحي كميسيون صنایع و 
معادن درباره این ماده قانوني به تصویب رسيد. سرمایه گذاري براي ورود خودروهاي لوكس 
كه مختص به دهك هاي باالي جامعه اســت، حتما مي تواند بــازار خودروهاي وارداتي را 
تحت الشعاع قرار دهد. با توجه به قانون اقتصادي عرضه و تقاضا، در بازاري كه عرضه افزایش 
مي یابد، بازار تحت تأثير قرار گرفته و قيمت ها متعادل تر مي شود. اكنون با توجه به واردات 
خودروهاي لوكس، بازار خودروهاي وارداتي متعادل خواهد شد و حتي پيش بيني شده  25 
تا 40درصد و حتي به گفته بعضي از كارشناسان 85درصد قيمت بازار تحت تأثير قرار گيرد. 
البته درباره ميزان 85درصد بحث زیاد است و سؤال اینجاست كه چه ميزان قرار است واردات صورت گيرد تا 85درصد 

قيمت ها متاثر از این واردات شود؟
اما واردات خودروهاي لوكس چندان در بازار داخلي تأثيري نخواهد داشت؛ هرگونه عرضه اي در بازار خودروهاي 
وارداتي افزایش یابد، بازار خودروهاي داخلي را تحت تأثير قرار نمي دهد. هرچند خودروسازهاي داخلي در تالشند 
كه توليد امسال را به بيش از یك ميليون و 150هزار دستگاه برسانند. در زمينه خودروسازي داخلي برنامه ها بر این 
مبنا بنا شده كه توجه به داخلي سازي افزایش یابد، توان خودروســازان و مجموعه قطعه سازان تقویت و قيمت ها 
متعادل سازي شود. نتيجه اینکه با افزایش فروش خودرو، نقدینگي به ســمت خودروسازان و قطعه سازان سرازیر 
شده و با كاهش بوروكراسي و تسهيل قوانين و مقررات، شرایط و بسترهاي توليد و افزایش داخلي سازي حداكثري 
فراهم مي شود. اگر چنين شود، دیگر انتظارات تورمي نخواهيم داشــت چراكه نوعي خوش بيني بين آحاد جامعه 

ایجاد مي شود.
در ســال هاي اخير وضعيت توليد و عرضه خودروهاي داخلي بهتر شده چراكه در ســال جاري، هدف، توليد حدود 
یك  ميليون و 150خودرو است كه نشان از نزدیکي به ميزان واقعي تقاضاي بازار مي دهد. از سوي دیگر با توجه به ثباتي 
كه در زمينه نرخ ارز به وجود آمده، احتمال اینکه تحریم ها و محدودیت هاي بين المللي در آینده نزدیك برطرف شود 
و توليد 3ميليون خودرو در سال )2ميليون مصرف داخلي و یك ميليون براي صادرات( بسيار نزدیك به واقعيت است. 
البته خودروسازان باید براي شناسایي بازارهاي جدید تالش كنند زیرا توليدات افزون بر نياز بازار داخل بوده و نوید 
این را خواهد داد كه در قيمت ثبات شکل بگيرد و بازار به وضعيتي متعادل و مناسب برسد، بي آنکه نياز به قرعه كشي 

و ایجاد شرایط و مقرراتي باشد كه به علت كمبود عرضه حاكم شده است.
اما بحث دیگري كه باید به آن توجه كرد، مونتاژ خودروهاي لوكس در خودروسازي هاي خرد كشور است كه با سرمایه 
اندك اقدام به مونتاژ مي كنند. چنين اقدامي، امتيازات زیادي در پي خواهد داشت؛ نخست اینکه در مسير داخلي سازي 
گام مثبتي برداشته شده و در زمينه توليد ناخالص داخلي عملي مثبت انجام مي شود و دیگر آنکه اشتغال زایي شکل 

گرفته و نياز عده اي نيز به این خودروها مرتفع خواهد شد.
اكنون كه ایران عضو ثابت سازمان تجارت شانگهاي شده، مي تواند از این فرصت استفاده كرده و به عنوان تاجري موفق 
عمل كند. به عبارتي با رفع محدودیت هاي بين المللي، شركت هاي خودرو سازي ایران قراردادهاي مشترك همکاري 

با غول هاي خودروسازي دنيا بسته و برند مشتركي توليد كنند.

رضا آرياراد 
كارشناس خودرو

و   بازار   را   به   تكاپو   می اندازد عرضة   خودر
طرح واردات خودرو كه توسط مجلس تصویب شده، 
به زودي اجرایي خواهد شد و بي شك براي این طرح 
برنامه هایي وجود دارد. با اجرایي شدن چنين طرحي، 
حباب قيمتي شکسته خواهد شد و مصرف كنندگان 
مي توانند با نرخ مناسبي، خودروي مورد عالقه خود 
را تهيه كنند. بــازار خودرو ماه هاســت در ركود كامل 
به سر مي برد و حاال با اعالم خبر واردات خودرو این ركود 
سنگين تر هم شده است. مصوبه اخير مبني بر آزادسازي 
واردات، بازار خودرو را به نوعي قفل و تعداد فروشندگان را 
در بازار زیاد كرده. همان قدر كه فروشندگان خودروهاي 
خارجي زیاد شده اند، خریداران عقب  نشسته اند. آگهي 
فروش خودروهاي خارجي افزایش یافته اما خرید و فروش آن راكد اســت. مردم 
منتظر كاهش بيشتر قيمت خودروهاي خارجي نشسته اند. از نظر خریداران این 
قيمت ها غيرواقعي است و به همان نســبت هم خریدي صورت نمي گيرد. از نظر 
فروشندگان نيز قيمت  در بازار باالست و خریداري مراجعه نمي كند. قيمت خودرو 
همســو با روند نرخ ارز تغيير مي كند و حاال با كاهش نرخ ارز، قيمت خودرو روند 
نزولي پيدا كرده است. مثال آذر سال گذشــته، با روند كاهشي قيمت ارز، قيمت 
خودرو نيز ســير نزولي به خود گرفت و در هفته هاي اخير كه قيمت ارز افزایش 
داشــته، قيمت خودرو نيز افزایش پيدا كرده اســت. قيمــت دالر هم بر قيمت 
خودروهاي خارجي اثرگذار است. چنانچه قيمت دالر نوسان نداشته باشد قيمت 
خودروها مقطعي ثابــت باقي مي ماند. طرح واردات خــودرو، بر بازار خودروهاي 
وارداتي و داخلي 100درصد تأثير خواهد گذاشت و در خودروهاي وادراتي و مونتاژ 
این تأثير بيشتر خواهد بود. اگر طرح واردات خودروي كاركرده و دست دوم اجرایي 
مي شد، خریداران مي توانستند خودروهاي وارداتي ارزان قيمت زیر 200ميليون 
تومان خریداري كنند كه این مسئله در بازار خودرو تأثير بيشتري مي گذاشت اما 
متأسفانه این طرح هم منتفي شد. در واقع مسئله اصلي بازار خودرو، ميزان عرضه 

آن است.
 باید عرضه در بازار بيشتر شود زیرا وقتي عرضه بيشتر باشد، تقاضاي كاذب براي 
سرمایه گذاري كم خواهد شد. تا زماني كه عرضه، قطره چکاني است، این مشکل 

وجود دارد. با واردات آزاد نياز بازار تامين مي شود.
این كاال مدت هاست به كاالي سرمایه اي بدل شده و به نوسانات ارزي وابسته است. 
با عرضه كم خودرو، احتکار و... شکل مي گيرد. اما عرضه بيشتر باعث خواهد شد 
احتکاركنندگان مجبور شوند خودروهاي خود را وارد بازار كنند و بازار تنظيم شود.

سعيد موتمني 
رئيس اتحادیه 

نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو

تأخير در صــدور كارت بازرگاني از ابتــداي مرداد 
سال99 كه پس از ورود سامانه جامع تجارت به فرایند 
صدور كارت بازرگاني رخ داد از دیگر حواشي ای است 
كه در ســال هاي اخير براي صاحبــان یا متقاضيان 

كارت هاي بازرگاني ایجاد شده است.
 به این ترتيب محوریت صــدور كارت هاي بازرگاني 
در اختيار دولت قرار گرفت اما كنــدي روند صدور 
یا تمدید كارت ها و حتي قطع شدن سامانه صدور و 
تمدید كارت بازرگاني در اوایل سال1400 مشکالتي 
را بــراي متقاضيــان كارت هاي بازرگانــي به وجود 
آورد. جدید ترین تحولي كــه در زمينه صدور كارت 
بازرگاني رخ داده، درخواســت حذف فيزیك كارت 
بازرگاني و الکترونيك شدن آن است. وزارت صمت 

با توجه بــه الکترونيك بودن تمــام مراحل مرتبط 
با صــدور كارت بازرگاني، خواســتار انجام اقدامات 
الزم براي حــذف كامل فيزیــك كارت بازرگاني تا 
دهم مهرماه1400شده اســت. براساس نامه معاون 
قائم مقام وزیر صمت به اتاق بازرگاني، این دســتور 
»پيرو سياست هاي كالن كشور در زمينه بهبود محيط 
كسب وكار و برنامه هاي توســعه دولت الکترونيك 
در راســتاي حذف فيزیك اســناد و مدارك به ویژه 
در شرایط موجود ناشــي از شــيوع بيماري كرونا، 
سياســت هاي وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
زمينه كاهــش هزینــه و زمان صــدور مجوزهاي 
كســب وكار، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهاني 
ســهولت كســب وكار و همچنين الکترونيك بودن 

تمام فرایندهــاي مرتبط بــا كارت بازرگاني، صادر 
شده است«.

كارت بازرگاني؛ جامع تر از قبل
جمشــيد نفر، رئيس كميسيون توســعه صادرات 
غيرنفتي اتاق ایران در توضيح طــرح جدید وزارت 
صمت براي حذف فيزیك كارت بازرگاني مي گوید: 
طرحي در حدود 6تا7ســال پيش در وزارت صمت 
مطرح شــد و مركز پژوهش ها هم تحقيقاتي مبتني 
بر بررســي قوانين كشــورهاي مختلف در رابطه با 
كارت هاي بازرگانــي انجام داد و نهایتــا این نتيجه 
گرفته شد كه كارت بازرگاني به صورت فيزیکي حذف 
شود. در مقابل شــماره اي الکترونيکي به متقاضيان 

این كارت ها داده شود تا بتوانند با كمك این شماره 
كارهاي تجاري خود را انجــام دهند. بعد ها بحث به 
اینجا رســيد كه همه موارد ممکن اعــم از ماليات و 
حساب هاي بانکي یك جا جمع شوند؛ یعني این كارت 
الکترونيك حاوي تمام اطالعات مالي و تجاري افراد 
باشد و حتي منابع مالياتي هم به آن وصل شود. اكنون 
قرار اســت فاز یك این طرح به شکل حذف فيزیك 
كارت به اجرا گذاشته شــود اما احتماال در آینده اي 
نزدیك تمامي اطالعات بازرگاني و تجاري اشخاص در 
كارت الکترونيك تجميع خواهند شد تا هم حاكميت 

و هم دیگر نهاد ها بتوانند از آن استفاده كنند.
به گفته این عضو اتاق بازرگاني ایــران، طرح حذف 
فيزیك كارت بازرگاني فعال در فاز آزمایشــي است و 

باید صبر كرد تا به اجرا گذاشــته شود تا بتوان آن را 
عيب یابي و براي مشــکالت آن چاره جویي كرد. نفر 
مي گوید: ایــن طرح به هيچ عنــوان به معني حذف 
كاركرد كارت بازرگاني نيست. تنها قرار است پروسه 
صدور و چاپ كارت حذف شود و با تجميع اطالعات 
الکترونيك منبعي جامع تــر از كارت بازرگاني قبلي 
ایجاد شود. همه اطالعات در یك جا متمركز خواهند 

شد و این اتفاق بسيار خوبي است.
این كارشــناس تجاري درباره حواشي متعددي كه 
درباره كارت هاي بازرگاني ایجاد شده اند معتقد است 
هر اتفاقي كه رخ مي دهد معلول یك جریان اســت. 
در نتيجه تمامي حواشــي ای كه درباره سوءاستفاده 
از كارت هاي بازرگاني، خریــد و فروش كارت ها، فرار 

مالياتي و دیگر حواشي ایجاد شده اند، معلول یك سري 
قوانين غلط بوده اند. به گفته او از سال97 اتاق بازرگاني 
اعالم كرد كه این قوانين اجرایي نيســتند. در نتيجه 
گروهي از افراد براي اینکه بتوانند كارهاي خود را پيش 
ببرند و درگير قوانين نباشند، از راه هاي دیگر ازجمله 
كارت هاي بازرگانــي اجاره اي اســتفاده كردند. این 
اتفاقات رخ داده اند و قابل كتمان نيستند اما نباید ریشه 
اصلي وقوع آنها را هم فراموش كرد. الکترونيك شدن 
كارت هــاي بازرگاني به طور كلي روند رســيدگي بر 
فعاليت هاي تاجران را راحت تر خواهد ساخت و بهانه ها 
درمورد ناتواني در مدیریت شــرایط را از همه خواهد 
گرفت اما قرار نيست بر روند كار تاجران تأثير خاصي 
داشته باشد. اگرچه هر پدیده جدیدي كه اتفاق مي افتد 
ممکن است ميزاني نابه ساماني به دنبال داشته باشد 
كه این نابه ساماني ها به راحتي و با همکاري قابل رفع 
هســتند. با این همه در نهایت مدیریت حواشــي كه 
ممکن است براي كارت هاي بازرگاني ایجاد شوند به 
حاكميت مربوط مي شود. حاكميت تمامي اطالعات 
بازرگانان را در اختيار دارد و درصورت مشاهده تخلف 
مي تواند مانع از ادامه فعاليت تجاري آنها شود اما اگر 
نخواهد اقدامي در این راستا انجام دهد، دیگر نباید اتاق 
بازرگاني را متهم كند به اینکــه كارت بازرگاني را به 

نادرستي یا نابه جا براي افراد صادر كرده است.
به گفته نفر درحال حاضر اجراي طرح الکترونيك شدن 
كارت هاي بازرگاني به عهده وزارت صمت اســت و 
مســئوليت خاصي در این حوزه براي اتاق بازرگاني 
تعریف نشده است غير از اینکه مانند گذشته سابقه 
و اهليت تاجران را بررســي  كند. ایــن فعال تجاري 
مي گوید این طرح نوپا و جدید اســت. هنوز جزئيات 
دقيقي درباره آن منتشر نشــده و تنها اطالع رساني 
كلي انجام شده است. از این رو باید صبر كرد و دید كه 
اجراي این طرح به كدام مســير مي رود،  كدام بخش 
به عهده اتاق بازرگاني و كدام بخش به عهده حاكميت 

گذاشته خواهد شد.

كارت  جامع  بازرگاني در راه است
درباره حواشي كارت هاي بازرگاني و حذف فيزیکی كارت

جدل بر سر حواشي كارت هاي بازرگاني 
سال هاست كه آغاز شده است. چگونگي 
ساماندهي كارت هاي بازرگاني به گونه اي 
كه امكان سوءاستفاده از آن به شكل هاي مختلف به حداقل برسد، از 
چندين سال پيش مرجع صدور اين كارت ها يعني اتاق بازرگاني را دچار 
چالش هاي متعدد ساخته بود. طي اين سال ها تا به امروز موارد مختلفي 
از تخلفات با استفاده از كارت هاي بازرگاني ثبت شده است كه از آن جمله 
مي توان به فرار مالياتي، عدم ايفاي تعهد ارزي و انواع كالهبرداري ها 
اشاره كرد. كارت هاي بازرگاني به ويژه در دوره هايي كه بازار ارز كشور 
با تنش هاي جدي مواجه شده است، همواره از سوي منتقدان به عنوان 
مقصر اصلي وقوع چنين تخلفات و جرائمي معرفي شده  است. منتقدان 
وجود كارت هاي بازرگاني معتقدند صــدور بيش از اندازه اين كارت ها 

در دوره هايي كه تنش ارزي در كشــور باال بوده، باعث وقوع جرائم و 
سوءاستفاده از امتياز كارت ها شده است. اگرچه آمارهاي صدور كارت 
اتاق بازرگاني نشان مي دهد از سال90 به بعد هرسال باوجود نوساناتي 
كه در وضعيت ارز در كشور وجود داشــته است، همواره ميزان صدور 
كارت هاي ساالنه جديد نرخي نسبتا ثابت و در حدود 600تا هزار كارت 
در سال داشته است. همچنين در دوره هاي تنش ارزي آمار ابطال كارت 
متخلفان از سوي اتاق بازرگاني افزايشي قابل توجه پيدا كرده و اين به 
معني مقابله شديد اتاق بازرگاني با متخلفان است؛ براي مثال در سال96 
درحدود 2هزار كارت بازرگاني صادركننده كه در ايفاي تعهد ارزي خود 
تعلل كرده بودند ابطال شد و در سال97رشــد روند ابطال كارت هاي 
متخلف افزايشي قابل توجه يافت. تنها در آبان ماه98 حدود 254مورد 

كارت بازرگاني متخلف ابطال شد.

سميرا مصطفي نژاد
 روزنامه نگار

آن بخشنامه دستي در دولت 
دوازدهم كه واردات خودروهاي 
خارجي را ممنوع مي كرد، در 
آستانه كنار گذاشته شدن است تا دوباره بازار خودرو از تبي چهارساله 

خارج شود.
 چه كســي فكرش را مي كرد يك بخشــنامه بتواند چنين قابليتي 
داشته باشد كه بخشي از اقتصاد كشــور را دچار خسران كند. مصوبه 
اخير مجلس شوراي اســالمي درباره آزادسازي واردات خودرو، حاال 
به دست مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و مسئوليت تنظيم بازار 
خودروهاي خارجي برعهده شوراي رقابت قرار گرفته است.  كارشناسان 
حوزه خودرو معتقدند كه دولت با همين اجازه واردات به درآمدي 40هزار 
ميليارد توماني از طريق گمرك دست خواهد يافت كه با توجه به بحران 

درآمدي حاضر، بسيار قابل توجه است.
 از سوي ديگر با واردات خودروهاي خارجي مي توان 10درصد از بدهي 

خودروسازان داخلي را نيز كاهش داد. واردات خودرو با همه دعواهاي 
به وجود آمده، حاال در آستانه آزادسازي قرار گرفته و احتمال مي رود 
اين مسير دوباره باز شود. حاال ديگر نگراني  كارشناسان و فعاالن اين 
حوزه ورود خودروهاي خارجي نيست، بلكه ابهام در برنامه هاي ورود 
اين خودروها به بازار است. به اعتقاد آنها اگر دولت بخواهد قطره چكاني 
و با سياست هاي گذشته )ثبت نامي( خودرو وارد كند، بازار دوباره وارد 
التهاب خواهد شد زيرا خريداران اين خودروهاي واردشده، به گفته فربد 
زاوه، كارشناس خودرو، از 60هزار درخواست تجاوز نمي كند. حال آنكه 
درصورت اتخاذ سياســت هاي غلط شوراي رقابت ممكن است دوباره 

اشتباهات گذشته با سرريزي تقاضا تكرار شود. 
درحالي كه مديريت درست و آزادگذاشتن دست بازار باعث مي شود 
تورم در اين كاالي خاص كاهش يابد و با نرخ منطقي تري دچار افزايش 
شود. ما در اين بخش، واردات خودرو، برنامه ها براي ورود اين كاال و تأثير 

آن بر بازار را از نگاه كارشناسان رصد و منعكس كرده ايم.

نگار حسينخاني، فتانه احدي 
روزنامه نگار



پس از گذشت بيش از 2سال از ممنوعيت واردات بعضي از كاالها از جمله 
لوازم خانگي، نمايندگان مجلس و توليدكنندگان، اصرار به تداوم 5ساله 
اين ممنوعيت ها دارند. موافقين تمديد اين ممنوعيت گوشه چشمي هم به 
مذاكرات برجام و احتمال برچيده شدن تحريم ها دارند. ايده ادامه ممنوعيت كاالهاي خارجي از جمله لوازم خانگي 
مخالفاني نيز دارد. طيفي از مخالفين از جمله بعضي از كارشناسان اقتصادي، بر اين باورند كه اين ممنوعيت حقوق 
مصرف كننده را درنظر نگرفته و تنها منافع توليدكنندگان را تامين مي كند. آنها همچنين استدالل مي كنند كه 
نبود رقيب خارجي، انحصار ايجاد كرده و فقدان رقابت، از توليد كاالي باكيفيت كاسته و بر قيمت آن مي افزايد. 
باور ديگر مخالفان اين است كه ممنوعيت ورود بسياري از كاالها و اصرار به توليد داخلي در شرايطي كه مواداوليه 
بعضي از كاالها موجود نيست، توليد را با مشكل جدي و تنزل كيفيت مواجه كرده است؛ اين نگراني به عنوان مثال 
درخصوص توليد پوشاك و نبودن زيپ و دكمه وجود دارد. شكل گيري مافياي واردات لوازم خانگي و قاچاق كاالي 
خارجي از ديگر نگراني هاي مخالفين ممنوعيت ورود لوازم خانگي است. موضوع ديگري كه درخصوص ممنوعيت 

واردات باعث نگراني طيفي از كارشناسان شده، ايجاد مانع در انتقال تكنولوژي و دانش فني توليد كاالهاي مختلف 
از كشورها و شركت هاي خارجي به كشور و ارتقاي سطح كيفي توليدات است. موافقان ممنوعيت واردات كاال اما 
مي گويند راه حل مناسب در اين خصوص، داخلي سازي برخي قطعات الكترونيك و ساير قطعات ضروري به جاي 
واردات كاالي آماده شده است؛ زيرا رساندن عمق داخلي سازي از 30درصد فعلي به 60درصد درخصوص بسياري 
از كاالها ازجمله لوازم خانگي ممكن است. بنابراين، بهتر است ارزي كه عمدتًا ناشي از فروش منابع است در بخش 
ماشين آالت، ابزارآالت، تجهيزات و صنعت ساخت محور هزينه شود تا ضمن واگذار نكردن بازار به خارجي ها، كارگر 
ايراني در اين بخش ها شاغل شود. به باور اين گروه از كارشناسان، در دوره اي كه سرمايه گذاري ها و قطعه سازي 
در حال عمق پيدا كردن است، بايد محدوديت واردات كاالهاي آماده وجود داشته باشد و به مرور زمان كه عمق 
ساخت داخل افزايش پيدا كرد و شرايط اقتصاد كالن به ثبات رســيد، تصميمات جديدي براي رقابت با كاالي 
تمام شده خارجي اتخاذ شود. محمدرضا شهيدي، دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري در گفت وگو با همشهري به 

چالش هاي فوق پاسخ مي دهد.
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واردات
این شماره

درخصوص مسئله 
كيفيت و اساسا 

ممنوعيت واردات 
كاالي خارجي و تبعات 
آن براي مصرف كننده 

و بازار، نمي توان در 
مورد همه كاالها يك 

نظر واحد و يك تحليل 
يكسان ارائه داد و ادعا 

كرد كه اين سياست 
و تداوم آن حتما به 
حال توليدكننده و 

مصرف كننده مفيد يا 
مضر است. با توجه به 

اينكه هر كااليي شرايط 
توليد ويژه خود را دارد 
و در نسبت متفاوتي از 

كاالي ديگر با حقوق 
مصرف كننده قرار دارد، 

نمي توان شرايط يك 
كاال مانند تلويزيون را به 
ساير كاالها مثال پوشاك 

تعميم داد

آيا تمديد 5ســاله ممنوعيت ورود لــوازم خانگي، تضييع 
حقوق مصرف كننده نيســت؟ و آيا توليد داخلي قــادر به تامين نياز 

مصرف كننده هاست؟
من با توجه به حــوزه تخصصي خــودم، در ميان لوازم خانگي، مشــخصا 
درخصــوص تلویزیــون صحبــت خواهــم كرد. مصــرف كشــور حدود 
2ميليون و200هزار دســتگاه تلویزیون در ســال و ظرفيت نصب شده در 
كارخانه ها، حدود 3.5ميليون دستگاه تلویزیون در سال است؛ یعني ما بيش 
از ميزان نياز كشور، ظرفيت نصب شده و توليد داریم اما به دليل وجود كاالي 
قاچاق در بازار، تنها از یك ميليون و نيم ظرفيت توليدمان استفاده مي كنيم. 
این داده ها به این معناست كه در ممنوعيت ورود كاالي خارجي، توان تامين 

نياز مصرف كننده را داریم.
آيا ممنوعيت واردات كاالي خارجي ســبب نمي شود كه در 

فضايي كه رقيبي وجود ندارد، كيفيت كاالها تنزل پيدا كند؟
درخصوص مسئله كيفيت و اساسا ممنوعيت واردات كاالي خارجي و تبعات 
آن براي مصرف كننده و بازار، نمي تــوان در مورد همه كاالها یك نظر واحد 
و یك تحليل یکســان ارائه داد و ادعا كرد كه این سياست و تداوم آن حتما 
به حال توليدكننده و مصرف كننده مفيد یا مضر است. با توجه به اینکه هر 
كاالیي شرایط توليد ویژه خود را دارد و در نسبت متفاوتي از كاالي دیگر با 
حقوق مصرف كننده قرار دارد، نمي توان شرایط یك كاال مانند تلویزیون را به 
سایر كاالها مثال پوشاك تعميم داد. در بحث كيفيت، تجربه مصرف كنندگان 
نشان مي دهد كه تلویزیون هاي ســاخت داخل در پيشرفته ترین و باالترین 
مدل ها ارائه شــده، با نمونه هاي خارجي قابل رقابت است و از حيث كيفيت 
در سطح باالیي قرار دارند؛ به ویژه اینکه قطعات مورد نياز براي توليد، خاصه 
»پنل« كه قطعه اصلي است، از همان شــركت هایي خریداري مي شود كه 

معروف ترین برندهاي تلویزیون در دنيا پنل خود را خریداري مي كنند.

از حيث تنوع محصول و رضايــت مصرف كننده، وضعيت 
كاالهاي داخلي به چه شكل است؟

ما درخصوص تلویزیون از حيث تنوع محصول در وضعيت خوبي هســتيم. 
حــدود 130نــوع تلویزیون از 24تــا 75اینچ بــه بازار عرضه مي شــود و 

مصرف كننده حق انتخــاب دارد. پس در مورد این محصــول، حداقل بازار 
رقابتي اســت و به همين دليل تنوع و كيفيت در سطح باالیي است؛ یعني 
شرایط به گونه اي است كه توليدكننده اساسا نمي تواند محصول بي كيفيت 
توليد كند؛ به عنوان مثال، تلویزیون هاي توليدشــده 18 ماه گارانتي دارند، 

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

جمال ارونقي، معاون فني و امور گمركي مي گوید تامين ارز در صدر مشکالت ترخيص كاال قرار دارد و یکي از ضعف هاي بزرگ این است كه هيچ سامانه جامعي از صفر تا صد براي رصد كاال وجود 
ندارد و كاالها هم اكنون به صورت جزیره اي رصد مي شوند

يم 6ميليون تن كاالی ترخيص نشده دار

بازار لوازم خانگي انحصاري نيست 
گفت وگو با محمدرضا شهيدي، دبير انجمن لوازم صوتي و تصویري درباره قانون ممنوعيت واردات لوازم خانگي

در شــرايطي كه محدوديت هــاي تحريم و ركود 
اقتصادي تحت تأثير كرونا، بر اقتصاد ايران ســايه 
انداخته، اهتمام دولت بر تسهيل گري در قوانين و 
مقررات و اعتماد به بخش خصوصي واقعي براي عبور 
از شــرايط فعلي اهميت فراواني دارد اما در همين 
شرايط ديده مي شود كه بسياري از كاالها به دليل 
ترخيص نشــدن از گمرك نتوانسته اند به موقع در 
زنجيره تامين قرار بگيرند. حجم زيادي از كاالهاي 
موجود در اماكن گمركي كه اغلب كاالهاي اساسي، 
ضروري يا در خدمت توليد و پروژه هاي نيروگاهي 
كشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز 
ورود و بدون هيچ مشكلي در انتقال مالكيت اسناد 
تجاري فقــط به دليل تخصيص نيافتــن ارز بانك 
مركزي، امكان ترخيص آنها ميسر نيست. هم اكنون 
عوامل مختلفي مانند الزامات قبل از اظهار كاالها 
به گمرك، اقدامات صاحبان كاال در راستاي اظهار 
كاال به گمــرك و ترخيص آن، فرايند تشــريفات 
گمركي و ترخيص كاال از گمرك، سيستم حمل ونقل 
كشور و... در ميزان ايستايي يا ماندگاري كاالها در 
بنادر، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري 
تأثيرگذار است كه در ادامه مهرداد جمال ارونقي، 
معاون فني و امور گمركي در گفت وگو با همشهري 

به آنها اشاره مي كند.

ماندگاري و 
انباشته شدن كاالها 

در بنادر، مناطق ويژه و 
آزاد و گمركات كشور 

)منظور كاالهايي است 
كه برای واردات قطعي 

وارد اين مناطق و 
اماكن شده اند( قبل از 

اظهار كاال چند دليل 
دارد. اصوال بايد قبل 
از واردات كاال، ثبت 
سفارش انجام شود 

و هر مصوبه و اقدامي 
كه اطالق آن، ثبت 

سفارش بعد از واردات 
كاال را به رسميت 

بشناسد يا تجويز كند، 
مغاير قانون و مقررات 

است

عوامل دپو، ايستايي و رسوب كاالها
در راستاي بررسي دالیل ایستایي یا انباشت كاالها در بنادر 
و گمركات كشور، تاكنون جلسات متعددي برگزار و در این 
جلسات بر لزوم تعيين تکليف و ترخيص كاالهاي انباشته 
شده در بنادر و گمركات، به ویژه كاالهاي اساسي تأكيد 
شده و با اشاره به اهميت جلوگيري از رسوب و انباشت كاال 
در بنادر، گمركات، بر سازماندهي الزم به منظور تسهيل در 
روند ترخيص كاال و تأمين نيازهاي اساسي كشور در مقطع 
حساس كنوني تأكيد الزم به عمل آمده است. در راستاي 
بررسي وضعيت موجودي، ایســتایي، انباشت یا رسوب 
كاال در بنادر و مناطق ویژه و آزاد كشور، باید موضوع را از 
4جنبه مورد بررسي قرار داد. قبل از هر چيزي باید به این 
موضوع اشاره كرد كه كاالها در گمرك به 3دسته كاالهاي 
اساسي، غيراساســي، غيركانتينري و كانتينري در بنادر 
كشور تقسيم بندي مي شوند. دپو، ایستایي، كندي انجام 
تشریفات گمركي و رسوب و انباشته شدن كاالها در چهار 
مقطع زماني قبل از اظهار كاالها به گمرك، بعد از اظهار 

كاالها به گمرك و حين انجام تشــریفات گمركي، بعد از 
صدور پروانه الکتریکي گمركي و قبل از ترخيص قطعي 
كاال و در نهایت پس از ترخيص كاال و تبعات به وجود آمده 

جهت رسوب اقالم بعدي وجود دارد.

قبل از اظهار كاالها به گمرك
ماندگاري و انباشته شــدن كاالها در بنادر، مناطق ویژه 
و آزاد و گمركات كشور )منظور كاالهایي است كه برای 
واردات قطعي وارد این مناطق و اماكن شــده اند( قبل از 
اظهار كاال چند دليل دارد. اصوال باید قبل از واردات كاال، 
ثبت سفارش انجام شود و هر مصوبه و اقدامي كه اطالق 
آن، ثبت سفارش بعد از واردات كاال را به رسميت بشناسد 
یا تجویز كند، مغایر قانون و مقررات اســت. اما آنچه در 
بنادر ما مشــاهده مي شود این اســت كه اقالم مختلف، 
وارد این مناطق شده و در آنها دپو مي شود تا در فرصت 
مقتضي، صاحبان كاال اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت 
صنعت، معدن تجارت كنند. دليل دوم تأخير در تامين 

یا انتقال ارز كاالهاي اساســي اســت. تا زماني كه براي 
كاالهاي اساســي و ضروري، تأميــن ارز صورت نپذیرد 
یا ارز كاالي مورد معامله انتقال نيابــد و مالکيت كاال از 
طریق صدور ترخيصيه و قبض انبار بــه خریدار منتقل 
نشود، امکان اظهار كاال به گمرك وجود ندارد. در برخي 
مواقع هم، ثبت ســفارش براي كاالي وارد شــده صادر 
شده اما به دالیل مختلف تاریخ اعتبار آن منقضي شده و 
تمدید اعتبار زمان بر است كه باعث ایستایي كاال در بنادر 
و مناطق مي شود یا با تمدید مجوز اشاره شده موافقت به 
عمل نمي آید كه باعث رسوب كاال در این اماكن مي شود. 
در تعداد زیادي از اظهارنامه ها هــم امکان اظهار كاال به 
گمرك به دليل قرارگرفتن مرحله پرداخت حقوق ورودي 
و نبود تمکن مالي صاحب كاال وجود ندارد و این امر باعث 
تطویل در اظهار كاالها ازجمله برخي كاالهاي اساسي، 
دارو و مواداوليه وارده از سوي واحدهاي توليدي مي شود. 
عده اي از صاحبان كاال كه مي خواهند كاالهاي خود را در 
برخي مقاطع زماني به بازار عرضه نکنند، به دليل اینکه 

اماكن بنــدري و مناطق آزاد و ویــژه را محل امني براي 
دپوي كاالي خود یافته اند نسبت به اظهار اقالم خود به 
گمركات كشور )به رغم اینکه هيچ مشکلي براي اظهار این 

كاالها ندارند( اقدام نمي كنند.

بعد از اظهار كاالها به گمرك
ایستایي، ماندگاري و انباشته شدن كاالها در بنادر، مناطق 
ویژه و آزاد و گمركات كشــور بعد از اظهار كاالها نيز چند 
دليل عمــده دارد؛ گمركات كشــور درخصوص اقالمي 
كه »در صف تامين ارز بانکي« هســتند اختيار ترخيص 
درصدي و درخصوص اقالمــي كه »در صف تخصيص ارز 
بانکي« هستند هيچ اختياري نداشتند و این كاالها بعد از 
اظهار به گمرك تا ارائه كد رهگيري بانك دپو مي شدند كه 
هم اكنون، این كاالها به صورت درصدي ترخيص مي شوند. 
تطویل در صدور و ارســال سيســتمي مجوزهاي قانوني 
جهت ترخيص كاال نيز از مشکالت بعدي است. تطویل در 
رسيدگي به اظهارنامه ها توسط برخي از كارشناسان مجازي 

گمركات اجرایي، تطویل در رسيدگي به ارزش اظهارنامه 
برخي از كاالهاي وارداتي توسط گمركات اجرایي یا گمرك 
ایران و قطعي ســامانه ها هم مي تواند موجب ایستایي در 

انجام تشریفات گمركي كاالي اظهاري شود.
 

اقدامات صورت پذيرفته در راستاي كاهش دپو
بيشترین مشــکل كاالهاي اساســي در ترخيص بحث 
تامين ارز 4200توماني و مشــکالت انتقال ارز است. ما 
از ابتداي ســال حدود 10ميليون تن كاالي اساسي را به 
ارزش 6ميليارد دالر ترخيص كرده ایم. االن هم 6ميليون 
تن كاال در بنادر و گمركات كشــور داریم. بنابر گزارش 
بانك مركزي در واقــع كاالهاي اساســي ای كه تامين 
ارز شده ترخيص شــده و كاالهایي كه تامين ارز نشده 
در گمركات باقي مانده اند. 2.7 تــا 3ميليارد دالر براي 
ترخيص این كاالها نياز به ارز 4200توماني داریم اخيرا 
هم آقاي رئيس جمهور دستور داده وزارت جهادكشاورزي 
ليست كاالهاي اساسي كه ثبت ســفارش شده را احصا 
كند و وزارت نفت هم ارز 4200تومانــي را تامين كند. 
معموال 80درصــد كاالهاي غيراساســي غيركانتينري 
توليدي هستند یا با توليد ارتباط پيدا مي كنند. این كاالها 
به رغم اینکه ارز نيمایــي را مي گيرند و فرایند تخصيص 
ارز زمان بر اســت اما ما مصوباتي را از دولت گرفته ایم تا 
بتوانيم ۹0درصد اقالمي را كه مرتبط با توليد هســتند، 
بدون اینکه كد رهگيري بانــك را بدهند ترخيص كنيم 
و االن صاحبــان كاال به محض اینکه درخواســت دهند 
مي توانند ایــن ترخيص را انجام دهنــد و 10درصد هم 
مي ماند تا كد رهگيري بانك را بگيرند و آن را ارائه دهند. 
درخصوص كاالهاي غيراساســي كانتينري هم ما االن 
60هزار دستگاه كانتينر در بنادر و گمركات كشور داریم 
كه در داخل شان كاالهاي اساســي و غيراساسي وجود 
دارد كه ارز ترجيحي نمي گيرند و فرایند مشابه كاالهاي 

غيراساسي غيركانتينري را طي مي كنند.
 

نبود يك سيستم جامع
باید براي ورود هر كاال از دولت مجوز ورود گرفته و ثبت 
سفارش شود اما برخي كاالها مجوز ورود ندارد و برخي 
صاحبان كاال با اینکه كاالي خود را وارد نکرده اند اما ارز 
گرفته اند و چنين معضالتي به خاطر نبود امکان رصد این 
كاالها و اقدامات هست. متأســفانه یك سامانه جامع و 
متمركــزي از صفر تا صد براي رصــد كاال وجود ندارد و 
هم اكنون به صورت جزیره اي رصد مي شــود كه ضعفی 
بزرگ است، چرا كه یك سري ایستایي ها و ناهماهنگي ها 
در بحث ترخيص به وجود مي آورد و ممکن است كاالها تا 

5 ماه در گمركات كشور بمانند.

گارانتي تعویض دارند و درصــد خرابي ها حتي كمتر از نيم درصد اســت. 
بنابراین، درباره كاالهایي مانند تلویزیون با توجه به مطالب گفته شده، ورود 
مشابه خارجي توجيحي ندارد و عدم ممنوعيت آن مي تواند توليدكنندگان 

داخلي را دلسرد كند.
از حيث قيمت، وضعيت به چه شــكل است؟ آيا ممنوعيت 

واردات دليل گران  بودن لوازم خانگي ايراني ازجمله تلويزيون است؟
از نظر قيمت اگر در سطح شهر دقت كنيد اغلب بيلبوردهاي تبليغاتي مربوط 
به لوازم خانگي است؛ بنابراین برخالف آنچه گفته مي شود بازار لوازم خانگي 
انحصاري نيست و چون رقابت وجود دارد قيمت ها سویه اجحاف ندارند و به 
دور از انصاف نيستند؛ به عنوان مثال، هم اكنون حدود 15كارخانه در حال 
توليد تلویزیون هستند و شرایط توليد این كاال در داخل با مثال خودرو كه 
بازار انحصاري دارد و در دســت تنها چند توليدكننده است، تفاوت جدي 
دارد، ضمن اینکه قيمت محصول ما با نمونــه خارجي تفاوت زیادي ندارد 
درحالي كه از حيث كيفيت برابري مي كند. در ضمن یکي از مهم ترین دالیل 
گراني كاالهاي ســاخت داخل، باال بودن هزینه تامين مواداوليه است كه 
درخصوص بسياري از كاالها این مواداوليه وارداتي است. البته درخصوص 
تلویزیون، ما مشــکلي در تامين مواداوليه  یا نقدینگــي نداریم و عرضه را 
نيز كامال پوشــش مي دهيم؛ بنابراین درخصوص تلویزیون تمام نيازهاي 
مصرف كننده مرتفع شــده و قاچاق این كاال یا وارد كردن نمونه خارجي به 
ضرر اقتصاد ملي اســت. البته توليد همه كاالها از الگوي تلویزیون پيروي 
نمي كند؛ ممکن است توليدكننده در توليد كاالیي با محدودیت ها و كمبود 
مواداوليه مواجه باشد یا محصول توليدشده از كيفيت الزم برخوردار نباشد، 
در آن صورت مي توان از تضييع حقوق مصرف كننده صحبت كرد. پس در 
نهایت، نمي توان حکم كلي داد و اعالم كــرد كه واردات كاال یا كامال آزاد یا 
كامال ممنوع باشد. اگر كاالي ساخت داخل به هر دليل بي كيفيت باشد، باید 

نسخه دیگري جز ممنوعيت واردات برایش درنظر گرفت.
در زماني كه واردات كاال ممنوعيت نداشــت، وضعيت بازار 

تلويزيون از حيث توليد داخل و كاالي ساخت خارج به چه شكل بود؟
نکته مهم در این خصوص این اســت كه نمي توان پيامدهاي منفي و مثبت 
ممنوعيت واردات را به همه كاالها تعميم داد و گفت در زمان واردات وضعيت 
بازار بهتر و رضایت مصرف كننده بيشــتر بود، درخصوص تلویزیون در سال 
۹5و ۹6كه ممنوعيت وجود نداشــت، حجم واردات در این خصوص چندان 
چشــمگير نبود، یعني در آن زمان حدود 2ميليون دستگاه تلویزیون توليد 
مي شد درحالي كه كل واردات در سال 5تا 6هزار دستگاه، آن هم درخصوص 
تلویزیون هاي خاص بود وگرنه تلویزیون هایي كه مورد استفاده عموم مردم 

است سال هاست كه توسط توليدكننده داخلي توليد مي شده است.
بحث ممنوعيــت واردات كاال در روند ورود تكنولوژي هاي 
جديد به كشور مشكلي ايجاد نمي كند؟ آيا اساسا مي توان دور كشور 

ديوار كشيد؟
معناي ممنوعيت واردات، ممانعت از ورود تکنولوژي و فناوري به كشــور 
نيست. ما مي توانيم و اساسا الزم است كه تکنولوژي هاي روز دنيا در حوزه 
توليد كاالهاي مختلف را كسب و بومي كنيم؛ زیرا ورود فناوري هاي جدید 
مي تواند در ارتقاي كيفيت محصوالت مختلف مؤثر واقع شود. تنها در این 
صورت اســت كه مي توانيم در زمينه توليد لوازم خانگــي در دنيا و منطقه 

حرفي براي گفتن داشته باشيم و از اقتصاد ملي كشور نيز حمایت كنيم.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار



بررسي صورت گرفته 
در 10 قلم نخست 
كاالهاي وارداتي 
به لحاظ ارزشي 

طي سال 1399 كه 
حدود 59درصد از 
وزن و 25درصد از 
ارزش كل كاالهاي 

وارداتي سال گذشته 
را به خود اختصاص 

داده اند، مشاهده 
مي شود حدود 
4 درصد از وزن 

كاالهاي مذكور به 
كاالهاي مصرفي و 

عمدتا از نوع كاالهاي 
اساسي مانند برنج 

اختصاص پيدا كرده 
است
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باال و پایين كاالهاي وارداتي كشور در سه سال گذشته به روایت آمار 
قصةازآبردشدهها

تاریخچه مختصر پيمان نامه حقوق كودك

واردات
این شماره

تحريم كه به جان اقتصاد يك كشور مي افتد، شکل 
معمول واردات و صادرات به هم مي ريزد و معموال 
تحديد واردات يکي از نخستين  راهکارهايي است 
كه به ذهن تصميم گيران اقتصادي مي رسد تا مگر ارزبري كنترل شود. واقعيت اما اين است 
كه اين ِقسم تصميم ها تبعات منفي بســياري براي توليدكننده و مصرف كننده كاالها به 
همراه دارد. براي مثال، در حدود سه سال گذشته با سياستي كه دولت وقت براي محدوديت 
واردات وضع كرد، كاالهاي زيادي امکان واردات به كشور را از دست داده اند. هر چند اين 
سياست با محوريت كاالهاي مصرفي و كاالهايي كه نمونه داخلي دارند اجرايي شده اما در 
عمل در بدنه اقتصادي كشور مشکل ساز شده اند؛ يا به افزايش قاچاق دامن زده اند يا بساط 
انحصار تازه اي را فراهم كرده اند. آيا ممنوعيت واردات خودرو به كاهش قيمت خودروي 
خارجي در ايران كمك كرد؟ آيا جز اين است كه هياهوي ممنوعيت واردات گوشي تلفن 
باالتر از 300هزار يورو، تنها به افزايش قيمت تلفن همراه دامن زد؟ در كنار همه اين باال و 

پايين ها، با وجود آنکه واردات بيش از 2500قلم كاال به ايران با همين تفاسير ممنوع شده 
بود، كاالهاي عجيبي هم به كشور وارد شدند؛ از شيلنگ گرفته تا آب پنير. بررسي  فهرست 
كاال هاي وارداتي كه توسط گمرك ايران منتشر مي شــود، نشان مي دهد كه 40رديف از 
كاال هاي وارد شده، عجيب و غيرقابل باورند و به هيچ فناوري خاصي براي توليد در داخل 
نياز ندارند. نتيجه چندين دهه تمركز بيش از حد بر صنايع بزرگ )فوالد، پتروشيمي، معدن 
و...( و رهايي صنايع ميان رده و پايين رده باعث شده كه تنها در سال99 و سه ماه ابتدايي1400 
بيش از 623ميليون دالر يا به عبارتي 15هزار و 587ميليارد تومان )در حدود 228هزار تن( 
كاالي هاي عجيب و غريب به كشور وارد شده باشد؛ كاالهايي كه توليد آنها مزيت اقتصادي 
نمي خواهد و در كيفيت نيز مي توان به راحتي با نمونه هاي وارداتي رقابت كرد. زيپ، سنجاق 
قفلي، قيچي، برف پاك كن، كاغذ روزنامه، ميخ، پيچ، سر بطري، دكمه لباس و... بخشي از 
كاال هاي عجيب وارد شده را تشکيل مي دهند. اين گزارش روايتي از اتفاقاتي است كه در 

اين چند سال اخير از سر واردات كشور گذشته است.

مائده اميني
روزنامه نگار

در سال99
 40رديف كاالي 

عجيب وارد 
كشور شده است

فهرست این 
40كاال براساس آمار 
منتشرشده از گمرك 

به قرار زیر است:

 قيچي، قاشق و چنگال، 
مدادپاك كن، بست 

فوالدي شيلنگ، 
صابون، كاغذ روزنامه 
به شکل رول يا ورق، 

تخم چمن براي كشت، 
ساير بذر سبزيجات، 
درز بند، واشر، چوب 
و قرقره ماهيگيري، 
دكمه لباس، اجزا و 

قطعات فندك، ميخ، 
پيچ، ضايعات كارتن، 
مدادتراش و تيغه آن، 

عينك و محافظ چشم، 
انواع توتون و تنباكو، 

قفل و قطعات آن، اشياي 
دفتر كار مانند گيره 
نامه، منگنه، سگك 
كمربند، نوار جلوي 
پوشك، زردچوبه، 

الستيك فرقون، كلنگ، 
زغال چوب، پنبه، كارتن 

و جعبه، تيغه چاقو، 
داس، آناناس، سربطري، 

زيپ، عطرپاش و ديگر 
پاشنده ها، مدادنوكي 

و مغزي مداد، گچ 
خياطي، سنجاق قفلي، 

برف پاك كن و تيغه 
آن و...

 وزن 40كاالي 
ذكرشده چيزي حدود 
228هزار تن برآورد 

شده است. 

ارزبران بزرگ
 سالي كه گذشت 

  جزئيات آمارهاي گمرك در سال گذشته حاكي از اين 
است كه 4هزار و 959قلم كاال در فهرست وارداتي كشور 
جا گرفته است كه ارزشي معادل 38ميليارد و 893ميليون 

دالر دارد.
  يك سوم ارزش واردات به 30 قلم عمده اختصاص دارد.

  در ميان اقــام عمده، »ذرت دامي«، »گوشــي تلفن 
همراه«و »برنج« در ســکوي اول تا سوم واردات به لحاظ 

ارزش قرار دارند.
  9ميليون و 865هزار تن »ذرت دامي« به ارزش 2ميليارد 
و 506ميليون دالر در سال 99 وارد كشور شده و اين كاال را 

صدرنشين واردات به لحاظ ارزش كرده است.
  جايگاه دوم واردات در اختيار »گوشي تلفن همراه« به 
لحاظ ارزش است كه سهم آن به لحاظ وزني 5هزار تن و به 

لحاظ ارزشي 2ميليارد و 436ميليون دالر است.
  در سال كرونا همچنين »برنج« با وزن يك ميليون و 34هزار 

تن و ارزش 925ميليون دالر وارد كشور شده است.
  كاالهاي ارزبر سال 99در سه گروه سرمايه اي، واسطه اي 
و مصرفي معرفي شدند. بيشترين سهم واردات در سال 
گذشته متعلق به كاالهاي واســطه اي بوده كه در فرايند 

توليد مورد استفاده قرار مي گيرد.
  در بررســي صورت گرفته در 10 قلم نخست كاالهاي 
وارداتي به لحاظ ارزشي طي سال 1399 كه حدود 59درصد 
از وزن و 25درصد از ارزش كل كاالهاي وارداتي ســال 
گذشــته را به خود اختصاص داده اند، مشاهده مي شود 
حدود 4 درصد از وزن كاالهاي مذكور به كاالهاي مصرفي 
و عمدتا از نوع كاالهاي اساسي مانند برنج اختصاص پيدا 

كرده است. 
  حدود 54درصد از وزن وارداتي ها به كاالهاي واسطه اي 
عمدتا از نوع كاالهاي اساسي مانند ذرت دامي، كنجاله، 
دانه هاي روغني ســويا و مخلوط هاي گندم و... و بخش 

ناچيزي به كاالهاي سرمايه اي اختصاص داشته است.
  در كاالهاي مصرفي، گوشي تلفن همراه بيشترين ارزش 

واردات را به خود اختصاص داده است.
  در كاالهاي واسطه اي، بيشترين ارزش واردات مربوط به 

ذرت دامي بوده است. 
  در كاالهاي سرمايه اي نيز دستگاه گيرنده و فرستنده از 
نوع SDH  به ظرفيت 155مگابيت بر ثانيه )STM1( و باالتر، 

بيشترين ارزش واردات را ثبت كرده است.
  ميزان واردات كشــور براســاس اطاعات موجود و 
مقدماتي سال 1399، با كاهشي معادل 6درصدي در وزن و 
12درصدي در ارزش دالري در مقايسه با مدت مشابه سال 
1398، به ترتيب به ارقام 33ميليون و 736هزار تن در وزن 

و 38ميليارد و 893ميليون دالر در ارزش رسيده است.

از كجا و چقدر مي خريم؟
   طبق آماري كه اتاق بازرگاني تهران منتشر كرده است، در چهارماه ابتدايي 
سال جاري، در ميان شركاي اصلي تجاري ايران، امارات متحده عربي در صدر 

صادركننده كاال به ايران است.
  پس از امارات، چين با 3.1، تركيه با 1.5، ميليارد دالر و آلمان با 563 و سوئيس 

با 539 ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار دارند.
   برآوردهاي ابتدايي منتشرشــده از وضعيت تجاري ايران در چهارماه 
ابتدايي سال جاري نشان مي دهد كه در تير ماه امسال ميزان واردات كاال در 
ايران به 4.3 ميليارد دالر رسيده كه نسبت به  ماه قبل افزايش 16درصدي 

را نشان مي دهد.

واردات ماسك
 به كام مبدعان كرونا 

   با شيوع كرونا، ماسك تبديل به يکي از كاالهاي اصلي تجاري بين كشورها 
شده است؛ ما هم از اين قاعده مستثنا نبوده ايم. 

   بزرگ ترين فروشندگان ماسك  به ايران سه كشور چين، امارات و ارمنستان 
هستند.

   چين در يك سال، 390تن ماســك به ايران با قيمت 70دالر )بر كيلوگرم( 
فروخته است. 

   آمارهاي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نشان مي دهد 
ايران در سالي كه گذشت، 485تن ماسك به ارزش 34ميليون و 779هزار دالر 

از 14كشور، وارد كرده است. 
   چين بزرگ ترين صادركننده ماسك به ايران بوده كه حدود 390تن ماسك را 

به ارزش 27ميليون و 591هزار دالر به ايران ارسال كرده است.
   هر كيلوگرم ماسك وارداتي به ايران، 72دالر به طور ميانگين قيمت گذاري 

شده است.
   ارزان ترين تعرفه واردات ماسك براي ايران، مربوط به افغانستان ) 1.1دالر( و 

گران ترين تعرفه مربوط به ارمنستان)206دالر( بوده است. 

عطرها هستند ولي  گران تر 
   ممنوعيت واردات عطر یکي دیگر از ممنوعيت هایي بود كه در سال هاي گذشته ابالغ 
شد. درواقع از اردیبهشت ماه سال 98، واردات بيش از 80درصد لوازم آرایشي و بهداشتي 

به غيراز عطریات، متوقف شد.
   نایب رئيس انجمن واردكنندگان فراورده هاي بهداشتي، آرایشي و عطریات ایران در 
این باره گفته است: 90درصد عطر موجود در بازار از طریق واردات تأمين مي شد و حاال 
وضعيت این كاال هم همانند سایر محصوالت آرایشي -بهداشتي كه با ممنوعيت واردات 

قاچاق آنها افزایش یافته است، مشخص است. 
   بيش از یك سال است كه 200كانتينر محصول آرایشي و بهداشتي در گمرك ها دپو 
شده و با وجود اینکه ثبت سفارش پيش از ممنوعيت واردات انجام شده و پول آن هم از 

سوي بازرگانان پرداخت شده اقدامي در این زمينه انجام نشده است.
   ارزش متوسط هر یك از كانتينرها حدود ۵00هزار دالر است كه تا تابستان سال99، 

نصف عمر این محصوالت رفته است. 
   عطرهاي وارداتي دپو شــده، در اصل منابع ارزي است كه تلف مي شود و این اقدامات 

به مثابه  خودتحریمي است.

سرنوشت ممنوعه ها 
ازگوشیچهخبر؟

  تابستان سال گذشته، انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبي 
طي اطالعيه اي در راستاي شفاف سازي  محدودیت واردات موبایل با ارزش 
باالي ۳00یورو، اعالم كرده كه بيش از ۹۱درصد سهم تعداد موبایل مورد 

نياز كشور زیر ۳00یورو ارزش دارد. 
 همچنين بيش از 80درصد موبایل هاي باالي ۳00یورو غيرقانوني وارد 

مي شود. 
   ممنوعيت واردات و تحدید گوشــي هایي كه اصطالحا بــه آنها لوكس و 
ارزبر مي گویند صرفا عرضه آنها را با مشكل مواجه كرده و از حجم تقاضا 

نكاسته است. 

رديف تازه واردات
 واكسن چيني عليه 
ويروس چيني

   براساس گزارش گمرك
از ۱۵  بهمن سال گذشته تا 2۱شهریورماه 
سال جاري، 4۹ميليون و 87۳هزار و 
606دوز واكسن كرونا در ۵0محموله 
وارد كشور شده است.
   حدود 82درصد واكسن هاي 
وارداتي، واكسن چيني سينوفارم 
بوده و در این دوره زماني، 
2۹محموله از این واكسن، به تعداد 
40ميليون و 726هزار و ۳۹6دوز 
وارد كشور شده است.

در تير ماه امسال 
ميزان واردات 

كاال در ايران به 
4.3 ميليارد دالر 
رسيده كه نسبت 

به  ماه قبل افزايش 
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عجيب ترين  
كاالهاي وارداتي 

 از سال۹۵ تا سال۹8، در عين ممنوعيت هاي 
اعمال شده، كاالهاي عجيبي از مرزهاي كشور 

گذشتند و به داخل رسيدند

درسال95...
  660تن شيلنگ وارد كشور شده است. 

  751تن، زيپ لباس به كشور آمده است. 
  470هزار تن هيزم به ايران وارد شده است. 

  346تن، گاو  آهن وارد شده است. 
  152تن، قلوه سنگ به ايران وارد شده است. 

  800تن بيل و كلنگ از آن ســوي مرزها به داخل رسيده 
است. 

  800تن بند شلوار، وارد شده است. 
  31تن بند شلوار به ايران فروخته شده است. 

درسال96...
  378تن سنجاق قفلي وارد ايران شده است. 
  105تن چکش و پتك به كشور رسيده است. 

  2ميليون دالر، ميزان ارزش طشتکي است كه در اين سال 
وارد كشور شده است. 

درسال97...
  13تن سنگ پا به كشور رسيده است. 

  90تن كيسه ادرار از كشورهاي ديگر خريداري شده است. 
  400تن ميوه مصنوعي به ايران وارد شده است. 

درسال98...
  20هزار دست كله پاچه توسط ايران از كشورهاي ديگر 

خريداري شده است. 
  385تن آب پنير به ايران فروخته شده است. 

  200هزار دالر ارز از كشور براي خريد خال دندان خارج 
شده است. 

درسال99...
  درمجموع سال99 و ســه ماه ابتدايي سال جاري بيش از 

94هزار تن پنبه وارد كشور شده است. 
  25هزار تن توتون و تنباكو از آن ســوي آب ها به ايران 

رسيده است .
  23هزار تن زردچوبه، وارد شده است .

  16هزار تن صابون در ليســت وارداتي ها به ثبت رسيده 
است .

  10هزار تن كاغذ روزنامه در سال مورد بحث وارد كشور 
شده است. 

  بيش از هزار و 547تن دكمه لباس به ارزش 4ميليون دالر يا 
به عبارتي 101ميليارد تومان به كشور وارد شده است.

 697تــن زيپ بــه ارزش يك ميليــون 635هزار دالر 
)41ميليارد تومان( را از گمرك گذرانده ايم.

 51تن به ارزش 157هزار دالر در سال گذشته سنجاق قفلي 
به ايران وارد شده است. 



 2 هدف مصطفی 
آجورلو روی صندلی  داغ 
مدیریت آبی ها

تيم واليبال جوانان ایران با 2 شكست نتوانست به جمع 8 تيم مسابقات قهرماني جهان 
صعود كند.  كارشناسان واليبال، فدراسيون را مقصر اصلي این ناكامي مي دانند

تيم ملي هندبال بانوان بعد از صعود به مسابقات قهرماني جهان، مي خواست 
براي نخستين بار روي سكوي آسيایي برود كه این اتفاق رقم نخورد 

   خودت و استقالل را 
نجات بده!
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     ضد حال به سبك واليبال    اووووف چه گلي!

     دور از سكو

موتور گلزني طارمي دوباره روشن شده 
است. او این هفته دومين گل نامزد جایزه 
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ميراث كي روش، چالش اسكوچيچ
اهميت مضاعف بازي با كره جنوبي براي سرمربي تيم ملي

بعد از 2 پيروزي بســيار شيرين در شــهريورماه، تيم ملي فوتبال 
كشــورمان كم كم بايد آماده 2 بــازي مهم مهرماه در مســابقات 
انتخابي جام جهاني 2022شود. تيم كشورمان روز 15مهر در دوبي 
با امارات مالقات مي كند و روز 20مهر در ورزشگاه آزادي به مصاف 
كره جنوبي مي رود. هر دو بازي بســيار تعيين كننده هستند و اگر 
تيم ملي 6يا حتي 4امتياز از اين دو ديدار كسب كند، يك گام بلند 
ديگر به حضور در مرحله نهايي جام جهاني نزديك تر خواهد شــد. 
اگر مسابقات را تماشا كرده باشــيد، حتما متوجه شديد كه سطح 
تيم ها چقدر به هم نزديك است و كار تا چه اندازه دشوار شده است. 
بنابراين حتي امارات كه در طول تاريخ تنها يك بار موفق به شكست 
تيم ملي ايران شده هم حريف آساني نيست. با اين حال روشن است 

كه دوئل مهم تر ما در مهرماه برابر كره جنوبي خواهد بود.

هم اكنون به لطف تساوي خانگي كره برابر عراق، تيم ايران اختالف 
2 امتيازي با اين حريف ايجاد كرده و با 6امتياز در صدر جدول قرار 
دارد. بنابراين به فرض پيروزي بر امارات درصورتي كه در تهران از 
كره شكست نخوريم، شرايط همچنان به سود تيم كشورمان خواهد 
بود. با اين حال قطعا ملي پوشــان توانايي پيروزي بر كره جنوبي را 
دارند. كره در بازي قبلي تنها با يك گل موفق به شكست لبنان شد 
و چيزي نمانده بود در آخرين ثانيه مسابقه، روي يك ريباند از تيم 
ميهمان گل بخورد و 2 امتياز ديگر را از دست بدهد. شايد مجموعه 
اين مسايل باعث شــده در ســئول انتقادات تندي از پائولو بنتو، 

سرمربي پرتغالي كره وجود داشته باشد.
در عين حال اما پيروزي احتمالي برابر كره، براي دراگان اسكوچيچ 
از ارزش و اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود. ســرمربي كروات 

تيم ملي در اين مدت با كســب نتايج خيره كننده نه تنها تأثير فني 
مخرب مارك ويلموتس را از بين برده، بلكــه حتي ياد و خاطرات 
كارلوس كي روش را هم كمرنگ كرده اســت. بــا وجود اين بازي 
با كره، تخصــص ويژه كي روش بــود. مربي پرتغالــي طي دوران 
حضورش در ايران 5 بار با كره مواجه شد كه 4 بار اول را با پيروزي 
پشت سر گذاشــت و تنها مرتبه پنجم برابر اين تيم تن به تساوي 
بدون گل داد. حاال اگر اسكوچيچ نيز موفق به شكست اين حريف 
گردن كلفت شــود، در حقيقــت يكي از جدي تريــن ميراث هاي 
ســرمربي پرتغالي را تكرار كــرده و بيش از پيــش باعث تثبيت 
خودش در جايگاه ســرمربيگري تيم ملي خواهد شد. البته كه با 
 تيم موجود، بردن كره در آزادي چندان هم نبايد دور از دســترس

 باشد.

خودت و استقالل را نجات بده!
2هدف مصطفي آجورلو روي صندلي داغ مديريت آبي ها

كادر مديريتــي جديد اســتقالل معرفي شــده و بين اعضاي 
هيأت مديره، نام محمد مومني هم به چشم مي خورد. شايد كمتر 
كسي انتظار داشت اين مهاجم پيشــين و 49ساله استقالل هم 
بين اعضاي هيأت مديره قرار بگيرد، اما اين اتفاق رخ داده است. 
در چنين شرايطي شايد بازخواني نقطه نظرات مومني در مورد 

تيم فعلي استقالل جالب توجه باشد؛ كاري كه با توجه به حضور 
پررنگ او در رسانه ها به عنوان كارشــناس، اصال دشوار نيست. 
به عنوان مثال تنهــا با چند كليك ســاده مي توانيد به اظهارات 
مومني پس از شكست 2 بر صفر استقالل برابر الهالل عربستان 
و حذف اين تيم از ليگ قهرمانان آســيا دست پيدا كنيد؛ جايي 
كه در ديدگاه هاي مومني، موجي از نااميدي در مورد خريدهاي 

جديد استقالل و مخصوصا جعفر سلماني به چشم مي خورد.
عضو جديد هيأت مديره اســتقالل بعد از بازي بــا الهالل گفته 
بود: »به جز اميرحســين حســين زاده، بازيكنان جديد در حد 
نام اســتقالل نيســتند و به نظرم تيم ملي، مجيدي را به اشتباه 
انداخت. نمي دانم جعفر سلماني چگونه به تيم ملي دعوت شده 

و به استقالل آمده است. سلماني خارج از كشور بازي كرده، اما 
نمايي از يك لژيونر ندارد. وقتي بازيكني به تيم مي آيد و تعويض 
مي شــود، نشــان مي دهد ضعف هاي زيادي دارد و اشتباهي به 
استقالل آمده است.« مومني با اينكه معتقد است بايد به فرهاد 
مجيدي بيشــتر فرصت داده شــود، در عين حال به ســرمربي 
اســتقالل هم رحم نكرد و گفت: »تيم با تفكرات مجيدي بسته 
شده و او بايد پاسخگو باشد.« شــدت نااميدي مومني درحدي 
است كه در مورد آينده استقالل هم گفته بود: »با شرايط فعلي و 
با اين نفرات، بعيد مي دانم استقالل بدرخشد.« حاال اما آدمي با 
اين تفكرات جزو مديران استقالل شده و بايد ديد مي تواند به اين 

تيم كمك كند يا نه.

آقاي نااميد
   محمد مومني، عضو جديد هيأت مديره استقالل
 از خجالت خريدها و مخصوصا سلماني درآمده بود

نكته بازي

پيش بازي

جان به قربان سكوت شما!

به پرسپوليس لطف مي كنند؟

كاش اين جاده دوطرفه باشد

افشين پيرواني خيلي آدم بامزه اي 
اســت. بهترين مصداق هم براي 
اين ادعا، تازه ترين اظهارات مدير 
ورزشي سرخ هاست. پيرواني گفته: 
»اين كه صداي ما در نمي آيد به آن 
معنا نيســت كه همه  چيز گل و بلبل 
است و هيچ مشكلي وجود ندارد.« پيرواني طوري حرف زده كه 
انگار از آخرين مصاحبه او و بقيه مسئوالن پرسپوليس، 2 سال 
مي گذرد. اين در حالي است كه اگر ميانگين زماني مصاحبه هاي 
خود پيرواني را حساب كنند، به يك حدنصاب عجيب و غريب 
خواهند رسيد. تازه غيراز افشين خان، خود يحيي گل محمدي 
هم هر از گاهي مصاحبه مي كند و باال تا پايين فوتبال را مورد 
تفقد قرار مي دهد. پيش از اعزام به سربازي، ابراهيم شكوري هم 
جزو همين ليســت بود كه االن مدتي است مصاحبه هاي او را 

نمي شنويم. بميريم براي سكوت تان آقاي پيرواني!

اين روزها شــايعات زيادي در مورد 
احتمال ديپورت احمــد نوراللهي 
از ليگ امارات ســر زبان ها افتاده 
است. هافبك دفاعي پرسپوليس 
در ابتداي فصل جاري پس از سال ها 
حضور در جمع سرخپوشان از اين تيم 
جدا شد و به االهلي امارات پيوست. فعال اما اوضاع چندان به سود او 
پيش نمي رود. نوراللهي در بازي با شارجه بين 2 نيمه تعويض شد 
و در ديدار با الوحده هم دقيقه93 وارد زمين شد كه حتي توپ به 
پايش نخورد. طبيعتا اين شرايط زيبنده بازيكن ملي پوش ايراني 
نيست و شــايعات مربوط به احتمال بازگشت زودهنگام احمد از 
امارات را تقويت مي كند. اگر اين شرايط براي همه ناراحت كننده 
باشد، در عوض براي يحيي گل محمدي نويدبخش خواهد بود. 
حتما سرمربي پرسپوليس خوشحال خواهد شد اگر نوراللهي هم 

مثل ترابي خيلي زود ديپورت شود و به اين تيم برگردد.

اســكوچيچ در مصاحبه اخيرش با 
يكي از ســايت هاي اروپايي، براي 
مهاجمان تيم ملي ســنگ تمام 
گذاشــته اســت. دراگان حتي تا 
جايي پيش رفته كــه گفته امثال 
طارمي و آزمون مي توانند به رئال مادريد 
بروند. اين حداكثر اعتباري است كه سرمربي يك تيم مي تواند به 
شاگردانش بدهد. با اين حال خوشحال تر مي شويم اگر اين جاده 
دوطرفه باشد و بازيكنان هم همين اعتبار را به سرمربي شان بدهند. 
سردار البته اخيرا با اسكوچيچ مهربان شده است، اما دست كم در 
مورد مهدي طارمي همچنان اين ســوءتفاهم وجود دارد كه او 
در هواي كارلوس كي روش نفس مي كشــد. در اين ميان برخي 
اظهارنظرهاي خود طارمي هم به شــايعات دامن مي زند. در هر 
صورت اميدواريم كسب نتايج خوب در تيم ملي آنقدر ادامه پيدا 

كند كه ديگر جايي براي هيچ سوءتعبيري باقي نماند.

بهروز رسايلي| سرانجام شايعات به حقيقت پيوست و مصطفي 
آجورلو رسما به عنوان مديرعامل جديد باشگاه استقالل معرفي 
شد. به اين ترتيب او كه چندي پيش در تالش براي كسب كرسي 
رياست فدراسيون فوتبال شكست خورده بود، حاال با نظر وزارت 
ورزش در منصبي انتصابي به حوزه فوتبال باشگاهي برمي گردد. 
آجورلو در شرايطي همه كاره اســتقالل شده كه 2هدف سخت 
براي او متصور است؛ نخست اينكه كارنامه مديريتي خودش را 
اصالح كند و دوم آنكه به آشفته بازار عجيب و غريب استقالل سر 
و سامان بدهد. شكســت و موفقيت در هر دوي اين موارد به هم 
گره خورده؛ يا سردار استقالل را نجات مي دهد و بار ديگر اسم 
خودش را به عنوان يك مدير موفق فوتبالي سر زبان ها مي اندازد 
يا حال آبي ها بهتر نمي شود و با تداوم بحران، شايد پرونده خود 
آجورلو هم در بحث مديريت ورزشي براي هميشه بسته مي شود.

  مدير ناموفق، احيا مي شود؟
مصطفي آجورلو در حالي در 61سالگي مديرعامل يكي از محبوب ترين 
تيم هاي ايران و آسيا شده كه از بهانه حسن شهرت او در فوتبال ايران 
ســال هاي طوالني مي گذرد. آجورلو زماني كه با پاس تهران و مجيد 
جاللي قهرماني ليگ سوم حرفه اي را به دست آورد، به عنوان يك مدير 
كاربلد به شهرت رســيد. با اين همه اما از آن زمان خيلي دور شده ايم 
و حقيقت آن اســت كه كارنامه مديريتي آجورلو پس از پاس چندان 
چنگي به دل نمي زند. او اواخر دهه80 مديرعامل باشگاه استيل آذين 
شد و دوران پرماجرايي را آنجا گذراند. اوج بحران هاي استيل آذين در 
دوران مديريت آجورلو، حواشي مربوط به اخراج علي كريمي بود. آن 
ماجرا مدت هاي طوالني در صدر اخبار ورزشي كشور قرار داشت و فارغ 
از كم و كيف داستان، يك فكت قطعي را در مورد آن مي توان به كار برد؛ 

اينكه موضوع از سوي آجورلو به خوبي مديريت نشد. اين گره مي توانست 
با دست باز شــود، اما آجورلو كار را به دندان كشاند و عاقبت هم اتفاق 
خوبي رخ نداد. آقاي مديرعامل بعدها يك دوره حضور ناموفق ديگر را 
هم در تراكتور تجربه كرد. او در تبريز با انبوهي از مشكالت مواجه بود؛ 
از پروازي بودن خودش تا بسته شــدن پنجره نقل وانتقاالتي تراكتور. 
آجورلو به اندازه كافي از يحيي گل محمدي حمايت نكرد و با گوش دادن 
به فرياد سكوها، ارطغرول ساغالم تركيه اي را با قراردادي گران قيمت 
استخدام كرد، اما اين مربي بدترين نتايج ممكن را گرفت. عاقبت هم 
فروردين 97در شرايطي كه سكوهاي ورزشگاه يادگار يكصدا خواهان 
بركناري آجورلو بودند، هيأت مديره عباس الياسي را جانشين او كرد. 
حاال آجورلو تقريبا در پي يك دهه ناكامي مديرعامل اســتقالل شده و 
بايد ديد مي تواند با موفقيت در اين تيم دســتي به سر و گوش كارنامه 

خودش بكشد يا نه؟

   باشگاه پرمسئله رنگ آرامش را مي بيند؟
در مورد اســتقالل چه بايد گفت كه نمي دانيد؟ باشگاه بحران زده اي 
كه در طول سال هاي اخير هر روز با يك تنش جديد مواجه بوده است. 
استقالل بسيار پرمسئله است و هرگز مثل پاس و استيل آذين نيست. 
كوچك ترين اتفاقات در اين باشگاه به شدت رصد مي شود و به جرأت 
مي توان گفت هيــچ كاري را مخفيانه و پنهاني نمي تــوان انجام داد. 
آجورلو در بدو ورودش به اســتقالل با يك مربي محبوب، اما نســبتا 
خودخواه مواجه اســت كه هم قطع همكاري و هم ادامــه كار با او، هر 
كدام حواشي خاص خودش را دارد. سابقه مديران قبلي آشكارا نشان 
مي دهد كار كردن با فرهاد مجيدي آسان نيست. مسائل و مشكالت مالي 
هم كه هميشه وجود داشته اســت. به عالوه او در شرايطي مديرعامل 
استقالل شده كه اين تيم در فصل جديد 2رقيب بسيار قدرتمند دارد؛ 

پرسپوليس به عنوان قهرمان 5دوره اخير ليگ برتر و سپاهان به عنوان 
تيمي كه به شدت تشنه فتح جام اســت و به شدت هم تقويت شده. در 
اين شرايط كسب موفقيت بيش از پيش سخت مي شود. حتي بسياري 
از بازيكنان استقالل هم با وجود آنكه در اين سال ها توفيق خاصي براي 
تيم كسب نكرده اند، بسيار پرمدعا و پرتوقع هستند. قطعا مديريت كردن 
آنها، خودش يك پروژه دشوار مســتقل است؛ اگر شك داريد به آخر و 
عاقبت احمد مددي توجه كنيد. مخلص كالم اينكه به مقصد رساندن 
بار اين تيم، بسيار دشوار است. گذر زمان نشان مي دهد آجورلو از پس 

كار برمي آيد يا نه.

حمايت از فرهاد
آجورلو پس از انتخاب به عنوان مديرعامل اســتقالل، بيانيه اي 
منتشر كرد تا از اهدافش در اين باشــگاه رونمايي كرده باشد. 
بدون شك مهم ترين بخش اين بيانيه جايي است كه مديرعامل 
جديد از كادرفني فعلي حمايت كرده اســت. در بخشي هايي 
از اين بيانيه آمده اســت: »با يادي از بزرگان باشگاه استقالل، 
مرحومان علي دانايي فرد، منصــور پورحيدري، ناصر حجازي، 
غالمحسين مظلومي و بسياري از ستاره هاي ارزشمند تاريخ اين 
باشگاه؛ الزم به تأكيد است كه فرهاد مجيدي فرزند استقالل و 
سرمايه اين باشگاه است. اين سرمايه براي باشگاه، يك فرصت 
خواهد بود. بدين وســيله از او مي خواهم كه با قدرت و انگيزه 
بيشــتر به كار خود ادامه دهد و مجموعه مديريتي را كنار خود 
بداند. ما تــالش خواهيم كرد به اتفاق تيم را هر چه ســريع تر 
تقويت كنيم تا با قدرت بيشتر در فصل پيش رو حاضر شويم.«

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

خبر آخر

پيشرفت؛ اگر قرار باشد فوتســال  قزاقستان را تنها با يك كلمه 
توصيف كنيم، اين بهترين انتخاب ممكن خواهد بود. آنها كه 
زماني  حتي به جام جهاني هم نمي رسيدند و اگر هم مي رسيدند 
در همان دور گروهي حذف مي شدند، در دوره قبلي توانسته اند 
تا يك هشتم نهايي باال بروند و حاال در اين دوره، يكي از 8تيم 
برتر فوتسال دنيا هستند. قزاقســتان اگر فردا روبه روي ايران 
شكســت هم بخورد، باز بهترين نتيجه اش در تاريخ جام هاي 
جهاني را به دســت آورده اســت. آنها در هر دوره حضورشان 
در جام جهاني، نســبت به دوره قبلي بهتر شده اند و اين اواخر 
 در جام ملت هاي فوتســال اروپــا هم خودي نشــان داده اند.

 2 نيمه نهايي متوالي در جام ملت هاي اروپا و يك بار ايستادن 
روي سكوي سوم، نشان مي دهد كه قزاقستان را بايد در قامت 
يك شگفتي ساز در دنياي فوتسال جدي گرفت؛ تيمي كه البته 
اين موفقيت را مرهون چندين سال تالش مستمر بوده است. 
فوتسال در اين كشور در درجه اول در رده باشگاهي تقويت شد. 
آنها با تزريق سرمايه، ستاره هاي زيادي را از كشورهاي مختلف 
جذب كردند. نام باشــگاه غيرت قزاقستان، حتما به گوش  تان 
خورده اســت؛ چرا كه چند فوتساليســت ايراني براي اين تيم 
بازي كرده اند. قزاق ها با يك مربي برزيلــي و البته مهره هايي 
مثل داگالس جونيور و تاينان داســيلوا، تيم بسيار خطرناكي 
به نظر مي رسند؛ تيمي با يك دفاع منسجم كه در 4مسابقه اين 
تورنمنت، فقط 2گل دريافت كرده و به ســادگي تسليم هيچ 

رقيبي نمي شود.
ايران با فشار بسيار بيشتري نسبت به قزاقستان، مرحله قبلي 
رقابت ها را پشت سر گذاشته اســت. قزاق ها به راحتي تايلند را 
شكست دادند و هيچ دغدغه اي براي اين مسابقه نداشتند. تيم 
ملي ايران اما يك جدال بســيار نزديك را روبه روي ازبكستان 
سپري كرد. گروه ساده تر و فشــار كمتر دور حذفي، قزاقستان 
را قبل از جدال امروز در فرم مطلوب تــري به لحاظ بدني قرار 
مي دهد اما تجربه بيشتر ستاره هاي تيم ملي، مي تواند برگ برنده 
ايران در اين مسابقه باشد. قزاقستان فردا براي نخستين بار در 
يك چهارم نهايي جام ملت ها به ميدان مي رود اما بازي در اين 

مرحله، تجربه اي كامال آشنا براي فوتسال ايران است.

غيرت، شگفتي و پول
معرفي پنجمين حريف تيم ملي در جام جهاني فوتسال

كريستيانو شكنجه شد
 يك روز كامال متفاوت

 برای تيم های منچستری ليگ برتر
 

می گويند اگــر می خواهی كريســتانو رونالدو را 
زجركش كنی، بايد وقتی او هنوز در زمين مسابقه 
ديده می شــود، پنالتی تيم را به بازيكن ديگری 
بدهی. اين اتفاق روز گذشته در ليگ برتر انگليس 
برای كريســتيانو رخ داد. منچســتر كه روبروی 
استون ويال اصال خوب بازی نكرده بود، در آخرين 
ثانيه ها صاحب يك پنالتی شد. همه انتظار داشتند 
كريس پشــت توپ قرار بگيــرد و دروازه اميليانو 
مارتينز را باز كند اما ناگهان برونو فرناندز با اصرار 
زياد، پنالتی را از رونالدو گرفــت و روبه روی نگاه 
بهت زده كريســتيانو، توپ را به آسمان فرستاد. 
اين دومين شكســت پياپی تيم اوله بعد از باخت 
به وستهم در جام اتحاديه بود. جالب اينكه آن ها 
هفته گذشته در ليگ برتر به لطف پنالتی از دست 
رفته مارك نوبل، برنده مسابقه شدند اما حاال اين 

كابوس، برای خودشان هم اتفاق افتاد.
 برخالف قرمزهــای منچســتر كه روز بســيار 
نااميدكننده ای را پشت ســر گذاشتند، آبی های 
اين شهر در زمين چلسی فوق العاده ظاهر شدند. 
چند ماه پس از فينال ليگ قهرمانان اروپا، چلسی 
و سيتی دوباره به هم برخورد كردند و اين بار تيم 
گوارديوال بود كه حريف اش را از پيش رو برداشت. 
ســيتی با يك نمايش حساب شده، موقعيت های 
بســيار زيادی روی دروازه حريف ساخت و با يك 
نمايش آرمانی، ثابت كرد كه مدعی شــماره يك 
قهرمانی اين فصل ليگ برتر است. گابريل زسوس، 
تنها گل ســيتيزن ها را در اين نبرد به ثمر رساند. 
اين اولين شكست چلسی در رقابت های اين فصل 

ليگ برتر انگليس بود.
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اووووف چه گلي!
موتور گلزني طارمي دوباره روشن شده است.  او اين هفته دومين گل نامزد جايزه پوشكاش را هم زد

لیلی خرسند| نام شان در تاريخ ورزش ايران نوشته مي شود؛ نام 
11زني كه ديروز مريم ايراندوست به زمین فرستاد و 90دقیقه 
جانانه جنگیدند، نــام 4بازيكني كه پشــت ضربه هاي پنالتي 
ايســتادند و با هر توپي كه گل كردند ايــران را يك قدم به جام 
ملت هاي آسیا نزديك تر كردند و نام دروازه بان تیم كه شجاعانه 
90دقیقه دروازه را بســته نگه داشــت و 2 پنالتي را مهار كرد. 
تیم ملي فوتبال زنان ايران، ديروز پس از تســاوي بدون گل در 
وقت هاي قانوني، اردن را 4بر2در ضربات پنالتي شكست داد تا 
براي نخستین بار به جام ملت هاي آسیا برسد. از سال 1975تا به 
امروز كه جام ملت هاي زنان آسیا برگزار مي شود، ايران در هیچ 
دوره اي حضور نداشته است. 2022هند نخستین جامي است كه 
ايراني ها فرصت تجربه كردنش را دارند. ايران و اردن در نخستین 
بازي شــان در گروه Gمرحله مقدماتي، بنــگالدش را 5بر صفر 
شكســت داده بودند و هر كدام براي صعود از گروه نیاز داشتند 
كه برنده از زمین خارج شوند. آنها 90دقیقه براي پیروزي فرصت 
داشــتند و اگر در اين دقايق به گل نمي رسیدند ضربات پنالتي 
تكلیف همه  چیز را مشخص مي كرد؛ تیم برنده و تیم صعود كننده.

گلنوش خســروي، غزاله بني طالبــي، ملیكا متولــي، بهناز 
طاهرخاني، ملیكا محمدي، ياسمن فرماني )ثنا صادقي 67(، 
ســمانه چهكندي )مرضیه نیكخواه 67و فاطمه عادلي 88(، 
هاجر دباغي )زهرا قنبري 88(، زهرا سربالي )سارا ظهرابي نیا 
93(، نگین زندي و زهره كودايي بازيكناني بودند كه براي ايران 
بازي كردند. قبل از مســابقه تصور اين بود كه بازيكنان ايران 
با استرس زيادي كه براي صعود دارند، نتوانند بازي خوبي به 
نمايش بگذارند. آنها در نیمه اول بیشتر دفاع كردند و معدود 
تماشــاگراني كه از پاي بعضي از وب ســايت ها تماشاگر بازي 
بودند، شاكي شــدند كه چرا تیم حمله نمي كند. هر چند در 
همان نیمه اول يك فرصت طاليي نصیب بازيكنان ايران شد. 
ضربه كرنر را ملیكا متولي روي دروازه فرســتاد اما خط دفاع 
اردن ناجي تیم شان شدند و توپ را از روي خط برگشت دادند. 
در نیمه دوم هم تیم ايران بیشتر دفاع كرد. میسا جباره روي 
چند موقعیت دروازه ايران را به خطر انداخت اما دفاع مستحكم 
ايران اجازه نداد او كار را تمام كنــد. هم اردن و هم ايران چند 
موقعیت خطرناك داشتند اما حمالت آنها ثمري نداشت. شايد 

ايراندوست و شاگردانش ايمان داشتند كه در ضربات پنالتي 
بهتر مي توانند كار كنند كه بیشتر توان شان را روي دفاع و بسته 

نگه داشتن دروازه گذاشتند.

     پنالتي زنان
بازي با تساوي به پايان رسید و بدون وقت اضافه به پنالتي رفت. 
پنالتي اول را بهناز طاهرخاني براي ايران زد. كاپیتان تیم كه در 
بازي با بنگالدش 2 پنالتي زده بود، اين بار هم توپ را به وسط 
دروازه كوبید تا نخستین گل بازي به نام او ثبت شود. پنالتي اول 
اردن را هم آيه مجالي زد تا بازي به تساوي بكشد. ضربه فاطمه 
عادلي هم از وسط دستان دروازه بان رد و گل شد. زننده پنالتي 
دوم اردن، بانه البیظار بود كه كودايي با تشخیص درست، آن را 
مهار كرد. زهرا قنبري هم سمت راست دروازه را نشانه رفت تا 
ايران 3بر يك جلو بیفتد. روزبهان فريچ بازي را 3بر2كرد ولي 
ثنا صادقي با ضربه زيبايي كه زد دوباره فاصله ايران و اردن را 
به 2 گل رساند. ضربه آخر را هم كودايي به اردني ها زد. او توپ 
لونا مصري را مهار كرد تا هم اردني ها شانسي براي ادامه بازي 

نداشته باشند و هم خیال ايران را از صعود راحت كند. حاال با 
اين برد شــیرين ايران و 11تیم ديگر از 30دي تا 17بهمن در 
جام ملت هاي آسیا بازي مي كنند. ژاپن، استرالیا، چین و هند 

میزبان، بدون حضور در مرحله مقدماتي در جام حضور دارند.

     ستاره  زهره
ديروز نه زهرا خواجوي، خانم كلین شــیت كه با قهر در تهران 
مانده بــود و نه مريم يكتايــي كه از لیگ تركیــه به تیم ملي 
فراخوانده شده بود ولي خیلي آماده نبود، در دروازه ايران قرار 
نگرفتند. در اين شرايط دروازه باني تیم به زهره كودايي سپرده 
شده بود، دروازه باني كه تا ديروز كمتر كسي او را مي شناخت. 
شــايد اين از خوش شانسي ايراندوســت بود كه خواجوي به 
آخرين دعوت، جواب رد داد و به تیــم ملي نرفت. كودايي كه 
سال پیش در دروازه ســپاهان بود و امســال قرار است براي 
ذوب آهن گلري كند، ديروز در حد ستاره درخشید. او عالوه بر 
90دقیقه بازي كه توانســت دروازه را بسته نگه دارد، 2 پنالتي 

را هم مهار كرد.

داربي190شمال لندن

دور از سكو
تيم ملي هندبال بانوان بعد از صعود به مسابقات 

قهرماني جهان، مي خواست براي نخستين بار روي 
سكوي آسيايي برود كه اين اتفاق رقم نخورد 

داربي193دال كاپيتاله

داربي اصلي لندن ساعت 19:30امشب بین 2 دشمن قديمي 
يعني آرسنال و تاتنهام در حالي برگزار مي شود كه هر دو تیم 
شــرايطي متفاوت اما حساسي را ســپري مي كنند. تاتنهام با 
سرمربي جديدش، نونو اسپريتو خوب شروع كرد و با 3 برد و بدون 
گل خورده در صدر لیگ برتر جاي گرفت اما در ادامه به مشكل 
خورد و به جايگاه عادي اش برگشت. آرسنال در عوض فصل را 
با 3 باخت آغاز كرد و حتي به تیم تازه صعود كرده برنتفورد هم 
باخت اما با 2 برد پیاپي و با اختالف حداقل گل توانست به اوضاع 
خودش در جدول سروساماني بدهد. آرسنال درمجموع 2 گل 
در اين فصل در لیگ برتر زده كه از تعــداد گل هاي كیمیش، 
هافبك دفاعي بايرن مونیخ هم كمتر است! خط دفاعي توپچي ها 
با حضور كاكروي ژاپني يعني تومیاســو بهبود يافته و در میان 
116بازيكن در اين فصل لیگ برتر كه حداقل 10دوئل هوايي 
داشته اند، هیچ كدام عملكرد بهتري نسبت به تاكه هیرو تومیاسو 
نداشته اند؛ 90/9درصد موفقیت در دوئل هاي هوايي. فصل قبل 
هر تیم يك بار در لیگ داربي شمال لندن را به سود خود تمام 
كرد و در ديدار دوستانه امســال هم تاتنهام بود كه آرسنال را 
شكست داد. اين يكصدونودمین داربي شمال لندن خواهد بود. 
در 189رويارويي قبلي، 78برد به آرســنال رسیده و 60برد به 

تاتنهام و 51مسابقه هم با نتیجه مساوي به پايان رسیده است.

تاريخ سازي تیم ملي هندبال زنان كامل نشد. آنها كه براي 
نخستین بار سهمیه مسابقات قهرماني جهان را گرفته اند، 
ديروز نتوانســتند روي سكوي آســیايي بروند. تیم ملي 
هندبال كه در اردن و در مسابقات قهرماني آسیا بازي كرد، 
به جمع 4تیم نیمه نهايي رسید و به عنوان يكي از 5تیم آسیا 
سهمیه مسابقات قهرماني جهان 2021 مادريد را گرفت. 
هدف تیم گرفتن مدال اين مسابقات هم بود اما موفق نشد 
به آن جامه عمل بپوشاند. آنها كه در مرحله نیمه نهايي به 
كره جنوبي باخته بودند، روز گذشته در ديدار رده بندي هم 
33-38 مقابل قزاقستان شكست خوردند. ايران در بازي 
ديروز شروع خوبي داشت. در دقیقه18 ايران 13بر11 جلو 
بود اما نبود مربیان تیم ملي روي نیمكت كار دست آنها داد. 
سرمربي و  2مربي تیم تســت كروناي شان مثبت شد و از 
همان روزهاي اول مسابقه در قرنطینه به سر بردند. مربیان 
با اينكه از شبكه هاي اجتماعي مسابقات را تماشا مي كردند 
و تلفني نكات را به پزشك يار تیم مي گفتند اما نتوانستند از 
راه دور تیم را براي رسیدن به سكو كنترل كنند. چهارمي 
ايران در مسابقات آسیايي بهترين مقامي است كه آنها تا به 
امروز به دست آورده اند. بهترين مقامي كه آنها از سال2008 
تا به امروز در مسابقات آسیايي داشتند، 2 مقام ششمي بود. 
اين در حالي اســت كه حريف ديروز آنها يعني قزاقستان 
2قهرماني دارد. ديروز ژاپن و كره جنوبي هم در فینال بازي 
كردند. ازبكســتان و هنگ كنگ هم براي پنجمي مقابل 
هم به میدان رفتند. بازي فینال بعــد از رده بندي برگزار 
شد و نتیجه تا عصر ديروز مشخص نبود. اما بازي پنجمي 
را ازبك ها بردند. ازبكســتان پنجمین تیم آسیايي شد كه 
سهمیه مسابقات قهرماني جهان را گرفت. تیم ملي ايران 
امروز به تهران مي آيد و بعد از چند روز استراحت، اردوها را 

براي حضور در مسابقات جهاني آغاز مي كند.

با مورينیو به هــواداران آاس رم خوش مي گــذرد. آنها پس از 
مدت ها شاهد رقابتي شدن تیم شان شــده اند. آقاي خاص با 
پیروزي مقابل اودينزه در هفته گذشته به ركورد 41بازي متوالي 
خانگي بدون شكست در سري آ كه در اختیار آلگري )سال 2015 
تا 2017( بود، رســید و نباختن در بازي امروز مي تواند او را از 
سرمربي يوونتوس فراتر ببرد. آقاي خاص نخستین ديدار خانگي 
خود در سري آ را تابستان سال 2008 روي نیمكت اينتر مقابل 
كاتانیا انجام داد و از آن زمان تا كنون هرگز در يك ديدار خانگي 
سري آ شكست نخورده ؛ 38 بازي با اينتر، 3 بازي با رم. در طرف 
مقابل وضعیت التزيو با مائوريتسیو ساري خیلي رؤيايي نیست. 
پس از جدايي اينتزاگي و پیوســتن او به اينتر، التزيو نتايجي 
سینوسي گرفته و 4 ديداري اســت كه اين تیم رنگ پیروزي را 
نديده. در 3 تقابل آخر هر تیم يك برد و يك مســاوي به دست 
آورده اند و در 192رويارويي قبلــي 2 رقیب در پايتخت ايتالیا 
72پیروزي به جالوروسي رسیده و التزيو تنها 54برد به دست 
آورده؛ در كنار 66تساوي. در مصاف هاي قبلي تعداد گل هاي زده 
رم 241و التزيو 196گل بوده است. بهترين گلزنان تاريخ داربي 
هم توتي )رم( و دينو داكاستا )التزيو( هستند. ماركو گويدا داربي 

دالكاپیتاله را در ورزشگاه المپیكوي رم سوت مي زند.

جهان

منهای فوتبال

زنان شگفت انگیز
تيم ملی بانوان پس از  2سال تعطيلی بازگشتی رويايی به مسابقات رسمی داشت و موفق شد با پيروزی مقابل  بنگالدش و اردن  برای اولين بار به جام ملت ها صعود کند

جلوي چشم هواداران مالمتگر

بارسلونا در 7 بازي رســمي آخر خود در خانه تنها 
2 پیروزي كســب كرده اســت. حاال بازي ساعت 
17:45 امــروز در زمین خودي فرصتي اســت تا 
بازيكنان بحران زده اين تیم مقابل چشم هواداران 
عصباني و مالمتگر بازي كنند و با پیروزي بر لوانته 
به خودشان بیايند. خبر هیجان انگیز براي هواداران 
اين است كه آنسو فاتي كه خیلي روي او تبلیغ بوده 
اما يك سال اســت كه به دلیل مصدومیت قادر به 
حضور در لیســت بازيكنان نیســت، به بازي فردا 
رســیده و احتماال 20دقیقه به زمین مي رود تا در 
شرايط مسابقه قرار بگیرد. پزشكي كه عمل جراحي 
فاتي را انجام داده بود، تأيید كرد كه فاتي مي تواند 
مقابل لوانتــه بازي كند، اما حــرف آخر را كومان 
مي زند. جوردي آلبا و بريتويت همچنان مصدومند 
و فرانكي دي يونگ هم به دلیل دريافت كارت قرمز 
در ديدار قبلي حق همراهي تیمش را ندارد. در تیم 
مقابل هم دني كاردناس، دروازه بان لوانته اين بازي 
را از دست داده اســت. او تمرينات پیش از بازي را 

به خاطر مصدومیت ران چپ ترك كرد.
كومــان به خاطــر اخــراج در بازي بــا كاديس و 
اظهارنظر پس از آنكه گفته بود »در اســپانیا سر 
هیچ چیز شما را اخراج مي كنند«، 2 جلسه از سوي 
اللیگا محروم شد و به دلیل سابقه اي كه در گذشته 
دارد ممكن است حكم تعلیقي او هم فعال شود و 
اين محرومیت 2 جلسه اي به 6مسابقه برسد. شايد 
همین محرومیت ها و غیبت ها دلیلي باشد كه اين 
هلندي ديگر رنگ نیمكت بارسلونا را نبیند. البته 
بازي چهارشنبه شب مقابل بنفیكا هم هست كه اين 
محرومیت شامل آن مسابقه نمي شود. خبرنگاران 
كاتالونیايــي معتقدند كه بازي بــا بنفیكا آخرين 
حضور او روي نیمكت بارسا خواهد بود. نخستین 
مسابقه بارســلونا پس از فیفادي در مقابل والنسیا 
خواهد بود و به قول مــاركا در آن روز 3 اتفاق مهم 
افتاده است؛ آگوئرو به لیست تیم برگشته، فاتي در 
تركیب ثابت قرار دارد و سرنوشــت كومان و ورود 

سرمربي جديد هم مشخص شده است.
اين روزهــا يك نام جديد هم براي نیمكت بارســا 
رسانه اي شــده؛ اريك گارســیا. او 18سال را در 
بارسلونا گذراند. گارســیا هم اكنون سرمربي تیم 
فرانسوي رمس است. او در تیم جوانان بارسلونا و 
در الماسیا رشد كرده و سپس 6سال تا سال1999 

در تیم بزرگســاالن عضو بوده و بعد به والنســیا و 
اسپانیول رفته اســت. او در همه رده هاي پايه تیم 
ملي اســپانیا غیراز تیم بزرگســاالن بازي كرده. 
پیش از هدايت تیم رمس سرمربي تیم هايي مثل 
سلتاويگو، المپیاكوس، ســنت اتین، سالزبورگ، 
واتفورد و مكابي بوده و جالب اينكه در هیچ تیمي 
بیش از يك سال دوام نیاورده. رمس با او هم اكنون 
با 7 امتیاز از 7 بــازي در رده پانزدهــم لیگ برتر 
فرانســه حضور دارد. درباره او در باشگاه معتقدند 
كه دي ان اي بارســلونا را دارد و مي تواند تیكي تاكا 
را به ســبك تیم برگرداند. اما هــواداران ژاوي در 
هیأت مديره و در بدنه باشــگاه بیش از او هستند. 
خود ژاوي هم به اين نتیجه رســیده كه االن زمان 
مناســبي براي مربیگري در تیم سابق است و اگر 
مشــكلي پیش نیايد، به زودي قادر خواهد بود از 
الســد قطر جدا شــود. در كاديس شخصي بسیار 
نزديك به ژاوي، يعني آلخاندرو ايچوريا كنار الپورتا 
بود و اين مالقــات گمانه زني ها را درباره شــانس 
بیشتر ژاوي نسبت به ســاير گزينه هاي محبوب 
ازجمله تیري آنري افزايش داد. روبرت مارتینس 
هم گويا به فدراســیون فوتبال بلژيك اطالع داده 
كه پس از نیمه نهايي لیگ ملت هاي اروپا و بازي با 
فرانسه تصمیم به جدايي دارد چراكه مي خواهد به 
بارسا برود. جدايي او 1.8میلیون يورو براي باشگاه 
كاتالوني هزينه در بر خواهد داشــت و اين جدا از 
خســارت 12میلیوني به رونالد كومان براي حكم 

اخراج است.
فعال باشــگاه در كنار همفكري براي يافتن گزينه 
جانشــیني رونالد كومــان، در حــال چانه زني با 
بازيكنان بر سر كاهش دستمزدشان است. كاهش 
دســتمزد اومتیتي در اولويت هیأت مديره باشگاه 
اســت زيرا قرارداد نجومي او بــا عملكرد ضعیف 
وي مطابقت ندارد. با اين حــال اين بازيكن زودتر 
با الپورتا صحبت كرد و مدير باشــگاه مي گويد او 
آماده كاهش حقوق خود اســت. كوتینیو هم يكي 
از معضالت باشــگاه به حســاب مي آيد و الپورتا 
مي خواهد زودتر از شــر دستمزدش خالص شود. 
شايد او در نقل وانتقاالت زمســتاني به آرسنال يا 
تاتنهام قرض داده شــود و نیمي از حقوقش را هم 
بارســلونا پرداخت كند. مديران باشگاه روزهايي 

بحراني و شلوغ را سپري مي كنند.

 بارسلونا که نتايج خوبي در خانه نگرفته
 امروز فرصت دارد تا موقتا از بحران در بيايد

به فاصله چند ساعت پس از آنكه اسكوچیچ از 
مهاجمان تیم ملي تمجیــد كرد و آنها را اليق 
بازي در رئال مادريد دانست، مهدي طارمي در 
دقیقه9بازي اين هفته تیمش، يكي از زيباترين 
گل هاي فصل را با پیراهن شماره9 پورتو وارد 
دروازه ژيل ويســنته كرد. ايــن گل هم مثل 
گلي كه با ضربه برگــردان در لیگ قهرمانان 
فصل قبل به چلســي زد، مي تواند در فهرست 
نامزدهاي كسب جايزه پوشكاش كه به بهترين 
گل سال اختصاص دارد قرار بگیرد يا احتماال 
به عنوان زيباترين گل فصل لیگ برتر پرتغال 
برگزيده شود. مهاجم ايراني توپ را نزديكي هاي 
میانه زمین گرفت و با يــك حركت از مدافع 
مستقیمش عبور داد و زماني كه ديد دروازه بان 
چند گام جلوتر ايستاده، توپ را از باالي سر زيگا 
فرلیه به گل تبديل كرد؛ حركتی كه از بزرگاني 
مثل ديويد بكام سراغ داشتیم. گل دوم مهدي 
كه در دقیقه63 به ثمر رسید نیز به دلیل اينكه 
او در موقعیت آفســايد قرار داشت مردود شد. 

اين چهارمین گل مهدي طارمي در اين فصل 
بود. البته گل طارمي فقط 5 دقیقه دوام داشت و 
حريف خیلي زود توانست اين گل را پاسخ دهد 
و بازي را به تساوي بكشد. ساموئل لینو ضربه 
پنالتي را از دســت داد اما در برگشت دروازه 
حريف را گشود و روحیه از دست رفته تیمش را 
بازگرداند. نیمه اول نیز با همین نتیجه به پايان 
رسید. با وجود اين سرجیو اولیويرا در دقیقه89 
توانست به زيبايي و از روي يك ضربه آزاد گل 
پیروزي پورتو را وارد دروازه حريف كند. با اين 
نتیجه پورتو 17امتیازي شد و با يك بازي بیشتر 
در رتبه دوم لیگ پرتغال قرار گرفت. سايت گل 
پوينت در پايان ديدار ديشب، به مهدي طارمي 
نمــره6.8 را داد و او را به عنوان دومین بازيكن 
برتر پورتو بعد از اولیويــرا با امتیاز 6.9 معرفي 
كرد. اين سايت گل طارمي را شايسته چندبار 
ديدن و مرور دانست و او را يك بازيكن خستگي 
ناپذير توصیف كرد كه آمار 4 شــوت به سمت 
دروازه، 4 پــاس ارزشــمند و 9 حركت با توپ 

در محوطه حريف را از خود بر جاي گذاشت و 
در 4 دوئل از 7دوئل موفق بود. پورتو و طارمي 
سه شنبه شب بايد روبه روي لیورپول در هفته 

دوم لیگ قهرمانان اروپا خودي نشان دهند.
پس از بازي، مهدي طارمي در پیامي به زبان 
فارسي خطاب به هواداران از آنها تشكر كرد و 
صفحه اينستاگرامي باشگاه پورتو هم به فارسي 
و انگلیســي زير عكس شــادي گل او نوشت: 
»اووووف چه گلي«! مدير برنامه هاي طارمي هم 
از پیشنهادهاي بزرگ اروپايي براي جذب اين 
ستاره در فصل نقل وانتقاالتي نیم فصل خبر داد 
و گفت: »مهدي براي زمستان از 3 تیم بزرگ 
ايتالیا و 2 تیم اصلي اسپانیا پیشنهاد 64میلیون 
يورويي دارد. يك تیم هم از ايتالیا پیشنهادي 
ارائه كرده كه به صورت دائم نیست اما وسوسه 
برانگیز اســت زيرا قولي بزرگ داده اند.« انگار 
اسكوچیچ وقتي داشــت از او تعريف مي كرد 
دقیقا مي دانســت چه اتفاقاتي قرار است رخ 
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 عدو سبب شود سبب خير

محمودي جاي داورزني را مي گيرد؟

تيم واليبال زير 21ســال ايــران نه تنها از عنــوان قهرماني دوره 
قبل خود در مســابقات قهرماني جهان دفاع نكرد، بلكه با حذف 
زودهنگام و پذيرش 2 شكســت پياپي از دور رقابت ها كنار رفت؛ 
چرا؟ چون پاسورهاي اين  تيم در حد 3 آبشارزن بين المللي مهدي 
جلوه، اميرحســين توخته و برديا ســعادت نبودند. باختيم چون 
قدرتي زن هاي اين تيم قد و قواره داشتند اما از مهارت هاي تكنيكي 
خالي بودند و مهم تر از همه اينكه تيم به لحاظ ســاختار تدافعي 
هارموني و هماهنگي الزم بين روي تور و داخل زمين را نداشــت. 
حيف كه شكست بدي جلوي چشمان والسكو، مربي سابق خودمان 

خورديم، آن هم از تيمي كه ستاره نداشت ولي تيم بود.

برديا ســعادت، پديده واليبال ايران مجبور شــد به حكم 
رئيس فدراسيون، تيم باشــگاهي اش، ويكستورم كره را 
ترك كند. محمدرضا داورزني گفته بود با برانكارد هم شده 
بايد برديا به كالياري ايتاليا برود و براي تيم جوانان بازي 
كند. سعادت كه دچار گرفتگي عضله شكمي هم بود، خيلي 
نتوانســت به تيم كمك كند اما در قبال بدجنسي مربي 
ويكستورم كه قرارداد برديا را فسخ كرده، قرار است اتفاقات 
خوبي براي او بيفتد. باشگاه مودناي ايتاليا دوباره برديا را 
مي خواهد و البته او از تيم كن فرانســه، رزبين لهستان و 
التيناي ايتاليا هم پيشنهادهاي نان و آبداري دارد. از قديم  

گفته اند بازيكن خوب بدون مشتري نمي ماند.

هشدار وزير جديد ورزش مبني بر اينكه به احترام قانون و 
دستور صريح  رئيس جمهوري هيچ بازنشسته اي نبايد به كار 
گرفته شود، اهالي دلسرد شده و مايوس واليبال را به تكاپو 
انداخته است. اين هشدار شايد صندلي رياست فدراسيون 
واليبال را از داورزني بگيرد. گفته مي شود بهنام  محمودي، 
بازيكن اسبق تيم  ملي و نامزدي كه در انتخابات از داورزني 
شكست خورد، رايزني هايي را براي گرفتن كرسي رياست 
فدراسيون آغاز كرده است. گفته مي شود با تغيير اساسنامه 
انتخابات فدراســيون ها، تا 2 ماه آينده شــاهد تغييراتي 

اساسي در اين زمينه خواهيم بود؛ بايد ديد و تعريف كرد.

ضد حال به سبك واليبال 
تيم واليبال جوانان ايران با 2 شكست نتوانست به جمع 8 تيم مسابقات قهرماني جهان صعود كند

كارشناسان واليبال، فدراسيون را مقصر اصلي اين ناكامي مي دانند

پشت خط زن

چرا حذف شديم؟

تيم واليبال جوانان ايران ديشب آخرين بازي مرحله گروهي اش را انجام داد اما يك شب قبل تر و 
در ميداني سخت تر، از راهيابي به جمع 8تيم برتر جهان بازمانده بود. اين اتفاق براي تيمي كه دوره 
قبل قهرمان اين مسابقات شده بود، شكست سنگيني به حساب مي آيد. ايران كه در گروه C بازي 
مي كند، بعد از شكست مقابل بلژيك، به آرژانتين هم با نتيجه مشابه 3 بر 2 باخت. اين مسابقات 
به ميزباني مشترك ايتاليا و بلغارستان انجام مي شود و گروه ايران در ايتاليا مستقر است. بلژيك، 
آرژانتين و مراكش همگروهي هاي ايران بودند. بعد از باخت به بلژيك، ايران اميدوار بود بتواند 
آرژانتين را ببرد و صعود كند. آرژانتين با قهرماني در آمريكاي جنوبي جهاني شده بود اما ايران با 
لغو مسابقات آسيايي، با توجه به رنكينگ، به رقابت هاي جهاني دعوت شد. با توجه به قهرماني 
ايران در دوره قبلي، توقع اين بود كه حداقل به جمع 8تيم صعود كند اما جمعه شب ايران مقابل 
چشمان خوليو والسكو، سرمربي قبلي تيم ملي كه هم اكنون مدير تيم هاي پايه آرژانتين است، 
شكست خورد. بهروز عطايي، سرمربي تيم ملي بي تجربگي را دليل صعود نكردن تيم مي داند اما 

كارشناسان اين نتيجه ضعيف را به مجموعه اي از داليل ربط مي دهند.

  عطايي خسته بود؟
از زماني كه عطايي همزمان مربيگري تيم ملي بزرگساالن و تيم جوانان را به عهده گرفت، انتقاد 
به او و فدراسيون كم نبوده است. بعد از قهرماني تيم ملي در مسابقات آسيايي و موفقيت عطايي و 

تيمش، خيلي ها سكوت كردند اما شكست در 2 بازي قهرماني جوانان جهان باعث شده تا باز هم از 
فدراسيون ايراد گرفته شود كه چرا بايد يك مربي بار 2 تيم را به دوش بكشد. تا زماني كه والديمير 
آلكنو ايران بود، عطايي كنار تيم جوانان حضور داشت اما بعد از جدايي آلكنو، كار اصلي او با تيم ملي 
آغاز شد. در اين شرايط بود كه تيم جوانان زير سايه رفت. عطايي و دستيارش عليرضا طلوع كيان 
با تيم بزرگساالن به ژاپن رفتند و جوانان با ديگر اعضاي كادر فني تمرين كردند. علي شاكري، از 
كارشناسان واليبال مي گويد:»اين اشتباه فدراسيون بود كه 2 تيم را به يك مربي داد. فدراسيون 
مشتاق بود كه حتما اين كار انجام شود. تيم جوانان در نبود مربيان اصلي، با نفر سوم كادر فني 
تمرين كرد. در اين شرايط قابل پيش بيني بود كه تيم نتواند به هماهنگي هاي الزم برسد. با اين كار 
فدراسيون، بيشترين ضربه به عطايي خورد.« عطايي بعد از مسابقات آسيايي از ژاپن به دوحه رفت 
و در فرودگاه به تيم جوانان ملحق شد و از آنجا تيم راهي ايتاليا شد. او هيچ فرصتي براي استراحت 

كردن نداشت و طبيعي است كه خستگي در كار او تأثير گذاشته باشد.

  تيم بدون تداركات
حق با عطايي است، تيم او تجربه ندارد. در سال كرونا مسابقات قاره اي در آسيا برگزار نشد و تيم 
تجربه بازي به دست نياورد. فدراسيون هم كه شرايط مالي خوبي ندارد، حاضر نشد براي تيم اردوي 
خارجي ترتيب دهد. شاكري در اين باره مي گويد:»فدراسيون مي توانست تيم را چند روز زودتر 

به ايتاليا اعزام كند اما اين كار را هم نكرد.« عطايي هم بعد از مسابقه با آرژانتين گفت كه بعضي از 
بازيكنانش براي نخستين بار ميدان بين المللي را تجربه كردند:»يوسف رمضاني پاسور تيم، سينا 
نيك پور و اميرحسين صداقت براي نخستين بار حضور در يك تورنمنت بين المللي را تجربه 

مي كردند، طبيعي است كه نتوانند فشار مسابقات را تحمل كنند.« 
بيشتر بازيكنان تيم جوانان از تيم نوجوانان به اين تيم آمده اند. آنها در رده نوجوانان هم نتوانسته 
بودند روي سكوي جهاني بروند. شاكري با توجه به همين موضوع مي گويد:»هر دوره اي كه تيم 
نوجوانان خوب نتيجه مي گيرد، يك دوره بعد تيم جوانان هم نتيجه خوبي به دست مي آورد. تيم 
نوجوانان دوره قبل پنجم جهان شد، در آن تيم ما ستاره نداشتيم و از همه مهم تر اينكه تيم در پاس 

لنگ مي زد. ما بازيكن تأثيرگذاري كه در فشار بتواند گره تيم را باز كند، نداريم.« 
حضور مهدي جلوه، اميرحسين توخته و برديا سعادت كه سابقه بازي در تيم ملي را دارند، شايد 
حرف شاكري و عطايي را رد كند اما سعادت مصدوم خيلي فرصت بازي نداشت. توخته و جلوه 
هم نتوانستند خودي نشان بدهند چون به دليل حضور در مسابقات قهرماني آسيا فرصت چنداني 

براي تمرين با تيم جوانان نداشتند.
تيم ايران ديشب با مراكش بازي كرد. ايران و مراكش كه در گروه خودشان سوم و چهارم شده اند، 
در مرحله بعد با تيم هاي سوم و چهارم گروهA يعني مصر و تايلند براي قرار گرفتن در رده نهم 

بازي مي كنند.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال
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موافقترهبرانقالببادرخواست»درحکمشهید«تلقیشدننوجوانفداکارایذهای
رهبر معظم انقالب اسالمی با درخواست رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر در حکم شهید تلقی شدن علی 
لندی نوجوان فداکار ایذه ای موافقت کردند. قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نامه ای به رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به فداکاری علی لندی که با ایثار و از خودگذشتگی برای نجات جان 2تن از هموطنان به دل آتش 
زد و روز گذشته بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان باخت، درخواست کرد که این نوجوان غیور در حکم شهید 

تلقی شود که حضرت آیت اهلل خامنه ای با این درخواست موافقت کردند.

   انباشت زباله در میدان امام حسین)ع( 
انباشت زباله در ميدان امام حسين)ع( كه ميداني آیيني است بيداد 
مي كند. از طرفي درختان هم آبياري نمي شــوند كه این دو موضوع 

هيچ كدام در شأن ميداني این چنيني نيست.
گودرزي از تهران 

  کمبود واکسن برکت در اسفراین مردم را دچار مشکل کرده است
درحالي كه واكسيناسيون به سرعت در اسفراین انجام مي شود كساني 
كه دوز اول خود را واكســن بركت زده اند درمانده شده اند زیرا موعد 
تزریق دوز دوم بسياري از آنان گذشته و واكسني براي تزریق نيست. 
مردمی كه خودشان بركت را انتخاب كرده اند و اكنون براي دوز دوم 

معطل واكسن هستند. مسئوالن هم پاسخ روشني نمي دهند.
ایلدري از اسفراین

  چکاپ ساالنه اجباري شود
حاال كه ميليون ها ایراني واكسينه شده اند مشخص مي شود اگر قرار 
باشد كاري انجام گيرد،  انجام خواهد شــد. با همين نگاه بسيار عالي 
مي شود اگر وزارت بهداشــت امکان انجام ابتدایي ترین چکاپ هاي 
ساالنه را فراهم كند تا مشکالت شناسایي و هزینه كردن براي بيماري 

و نيز تبعات بعدي آن به حداقل برسد.
عاصمي از تهران 

   افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعي کمکي به آنها نمي کند
افزایش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و حتي شاغالن به هيچ 
درد آنها نمي خورد،  زیرا قبل از كمتریــن افزایش، قيمت ها در تمام 
بخش ها افزایش یافته است و آنها با حقوق دریافتي خود تنها چند روز 
مي توانند زندگي كنند تازه اگر اجاره خانه نداشته باشند. مسئوالن اگر 

مشکل گراني را حل كنند نياز به افزایش و تسهيالت و غيره نيست.
محمودي از کرج

  عرضه نان هاي بسیار بي کیفیت در اصفهان
هر روز از كيفيت و كميت نان در اصفهان كاسته مي شود. این موضوع 
در انواع مختلف نان مشاهده مي شود و مشکل نان خاصي نيست. همه 
اینها در حالي اســت كه قيمت نان در یك سال گذشته چندبار گران 
شده كه خود موضوع گراني براي نارضایتي مردم كافي است تا چه رسد 

به آنکه از كيفيت و كميت هم خبري نباشد.
بلیغیان از اصفهان

  فیلم ها و مستندهاي صداوسیما در  شأن دفاع مقدس نیست
صدا و سيما فيلم ها و مستندهاي جذابي براي هفته دفاع مقدس ندارد 
و با تکراري بودن و پخش چندصدباره فيلم ها و سریال ها حرف جذابي 
در این حوزه ندارد. درحالي كه خاطرات رزمندگان، بررسي عمليات ها، 
مصاحبه با خانواده هاي جنگ زده مي تواند تبدیل به بهترین فيلم ها و 
مستندهاي صداوسيما شود. اما این سازمان روي دور تکرار حركت 
مي كند كه طبيعتا مخاطب را دلزده مي كند و اینگونه نمي توان براي 

حفظ ارزش هاي دفاع مقدس مستحکم قدم برداشت.
اعتمادي از تهران

    زباله هاي قروه از حاشیه روستاي شیخ جعفر به رودخانه رسید
شــهرداري قروه سال هاســت كه پروژه ســاماندهي زباله هاي این 
شهرستان را به سرانجام نرسانده و زباله ها همچنان در حاشيه روستاي 
شيخ جعفر دپو شده است. پس از اعتراض ساكنان این روستا و مناطق 
اطراف آن زباله هاي قروه در حاشيه رودخانه جنيان كه جزو مناطق 
كوهستاني است، دفن مي شــود و اصال توجهي نمي شود كه آلودگي 
آب رودخانه چه تبعاتي براي مردم و محيط زیست دارد. درحال حاضر 
روزانه ده ها تن زباله در حاشيه روستاي دیوزند در نزدیکي قروه دپو 
مي شود. این در حالي است كه بزرگ ترین تجهيزات كارخانه بازیافت 

را شهرداري خریداري و بدون استفاده رها كرده است.
ساکنان قروه 

  ثبات قیمت با افزایش روزانه، شدني نیست
با افزایش روزانه و هفتگي و چند باره قيمت ها، صحبت از تثبيت قيمت ها 
دست انداختن مردم است. اول باید قيمت ها به حد تعادل برسد و بعد 
براي تثبيت آن تالش كنند. وقتي قيمت ها ساعتي باال و پایين مي شود 
چگونه مي خواهند آن را تثبيت كنند. نجابت مردم ایران در این موضوع 

باعث نشود كه مسئوالن در كنترل قيمت ها كوتاهي كنند.
جنابي از تهران 

  بخش تنفسي بیمارستان غرضي اصفهان شلوغ و کثیف است
بخش تنفسي درمانگاه بيمارستان فوق تخصصي دكتر غرضي اصفهان 
براي بيماران سرپایي كه اغلب كرونایي هستند، بسيار شلوغ و كثيف 
و پرازدحام است و فقط با یك پزشك عمومي و یك متخصص داخلي 
اداره مي شود كه براي چنين جمعيتي با وجود بيماري كرونا واقعاً كم 

و از نظر مسري بودن و پذیرش بيمار جدید بسيار خطرناك است.
محمود از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  سرقت 
  100میلیارد توماني

 از گاوصندوق طالیي
سارقاني كه با ورود به آپارتماني درغرب تهران 
و تخریب گاوصندوق داخل خانه، 100ميليارد 
تومان طال، جواهر و ارز به سرقت برده بودند به 

دام پليس افتادند.
به گزارش همشهري، اواخر شهریور امسال 
مردي وحشتزده با پليس تماس گرفت و 
خبر از دستبرد دزدان به خانه اش داد. 
این مرد مي گفت كه سارقان زماني 
كه وي و خانواده اش در خانه حضور 
نداشتند، وارد آپارتمان آنها شده و 
با تخریب گاوصندوق، 100ميليارد 
تومان طال، جواهر و ارز دزدیده اند.

به دنبال تماس ایــن مرد، تيمي از 
مأموران كالنتري137 راهي محل 
حادثه شــدند. بررسي ها آغاز و معلوم 
شــد كه دزدان با زیرنظــر گرفتن این 
آپارتمان و اطمينان از اینکه كســي داخل 
خانه نيســت، اقدام به تخریب قفل در كرده و 
پس از ورود به آنجا سراغ گاوصندوق رفته اند. 
تحقيقات نشان مي داد كه دزدان با استفاده از 
ابزاري كه در اختيار داشــتند در داخل خانه 
شــروع به تخریب گاوصندوق كرده و پس از 
آن موفق شده اند همه محتویات داخل آن را 

سرقت كنند.
با این اطالعات، تحقيقات براي شناســایي و 
دستگيري ســارقان آغاز شد. مأموران پليس 
با بررسي هاي تخصصي و بازبيني دوربين هاي 
مداربسته آن حوالي به نخستين سرنخ ها دست 
یافتند. آنها كه موفق شــده بودند خودروي 
سارقان را شناســایي كنند، به ردگيري هاي 
تخصصي ادامه دادند و در نهایت به مرد جواني 
رسيدند كه بررسي سوابق او نشان مي داد  یك 
سارق سابقه دار اســت و پيش از این 4بار به 
اتهام سرقت منزل دســتگير شده و به زندان 

افتاده است.
شواهد نشان مي داد كه این مرد یکي از اعضاي 
باند ســرقت 100ميليارد توماني است و در 
ادامه قاضي پرونده دستور بازداشت او را صادر 
كرد. درحالي كه حدود یك هفته از این سرقت 
گذشته بود، مأموران موفق شدند مخفيگاه او 
را در غرب تهران شناسایي و آنجا را محاصره 
كنند. سارق سابقه دار در یك عمليات ضربتي 
به دام پليس افتاد و در بازرســي مخفيگاه او، 
بيش از یك ميليارد تومان از طالهاي سرقت 

شده از خانه شاكي كشف شد.
ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشــگيري تهران بــا بيان ایــن خبر گفت: 
متهم دستگير شده در بازجویي ها به سرقت 
ميلياردي با همدســتي 2نفر از دوســتانش 
اعتراف كرد و مدعي شــد كه بعد از ســرقت 
بخشــي از اموال مســروقه را بــه مالخران 

فروخته اند.
وي ادامه داد: بررســي ها نشــان مي دهد كه 
متهم و همدستانش همگي از دزدان سابقه دار 
در زمينه ســرقت از منزل هستند كه به غير 
از ســرقت از خانه مالباخته، چندین سرقت 
دیگر در محدوده غرب و شــمال غرب تهران 

رقم زده اند.

تسليت رهبر معظم انقالب به خانواده علي لندي

پایانسرقتهايگانگستري
دزدانمسلح

مردان مسلح كه كليپ درگيري 
مسلحانه آنها با پليس و سرقت پیگیري

خودروي پژو در اتوبان همت در 
شبکه هاي اجتماعي جنجالي شده بود، اعضاي 
یك باند مخوف بودند كه در استان هاي مختلف 
دست به ســرقت از طالفروشي ها مي زدند. در 
جریان تيراندازي متهمان یك زن و یك مأمور 
پليس مجروح شدند اما در نهایت سردسته باند 
هدف گلوله مأموران قرار گرفــت و به همراه 

همدستانش به دام افتاد.
به گزارش همشهري، اعضاي این باند مخوف 
سرقت مسلحانه از مدت ها قبل تحت تعقيب 
پليس قرار گرفته بودند. اگرچه اردیبهشت ماه 
امسال مأموران موفق شــدند 4نفر از اعضاي 
اصلي این باند را دستگير كنند اما هنوز سركرده 

گروه فراري بود.
شگرد این گروه خشن اینگونه بود كه با اسلحه 
كالشــنيکف به طالفروشــي ها در شهرهاي 
مختلف ازجمله باقرشــهر، اسالمشهر، مالرد، 
شــهریار و اســتان هاي دیگر هجــوم برده و 
درحالي كه صورتشــان را با پارچه اي پوشانده 

بودند، طالفروشان را تهدید به قتل مي كردند.
آنهــا در روز روشــن و هماننــد فيلم هــاي 
گانگستري، با ایجاد وحشت، دست به سرقت 
طالها مي زدند و در هر دستبرد حدود 3تا 4كيلو 

طال مي دزدیدند.
اعضاي این باند كه هنگام ســرقت ها كيسه و 
گوني همراهشان بود، در یك چشم برهم زدن 
ویترین طالفروشي ها را خالي می كردند و آنها 
را داخل كيســه و گوني می ریختند و پس از 
خروج از طالفروشــي، در مقابل چشم مردم 
فرار مي كردند. اعضاي این بانــد در برخي از 
سرقت ها، براي اینکه مردم را بترسانند و مانع 
تعقيب آنها شوند اسلحه كالشنيکف را به سمت 
مردم مي گرفتند تا اجازه هرگونه واكنشي را به 

شاهدان ندهند.

ردپاي 2برادر
به دنبال سرقت هاي ســریالي این باند، تيمي 
از مأموران پليس براي دســتگيري آنها وارد 
عمل شــدند. آنها در تحقيقات گســترده به 
سرنخ هایي از سارقان رسيدند و متوجه شدند 
كه سركردگان اصلي این گروه مخوف دو برادر 
هستند كه سال ها قبل از یکي از شهرها راهي 
پایتخت شده و اقدام به تشکيل باند مسلح كرده 
بودند. این دو برادر از مجرمان سابقه دار بودند 
كه یکي از آنها به نام ســهيل سال 95 به اتهام 
سرقت مســلحانه صرافي در خيابان فردوسي 
بازداشت شده و پس از آزادي از زندان، بار دیگر 
سرقت هایش را از سر گرفته بود. برادر او به نام 
ساسان نيز سابقه سرقت مسلحانه و آدم ربایي 
داشــت كه با شناســایي آنها و زیرنظر گرفته 
شدنشان از سوي پليس، معلوم شد این گروه 
قصد سرقت از 2طالفروشي در شهرستان قم 

و تفرش را دارند.
 با این سرنخ مأموران موفق شدند اردیبهشت 
امسال 4نفر از اعضاي این گروه را در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير كنند و با اعتراف متهمان 
4عضو دیگر این گروه نيز به دام پليس افتادند، 
اما سركرده اصلي این باند كه ساسان نام داشت، 
به رغم دستگيري برادرش از سوي پليس، موفق 
به فرار شد. در مخفيگاه متهمان دستگير شده 
اسلحه كالشــنيکف و كلت كمري به همراه 
فشنگ و بخشي از طالهاي سرقتي كشف شد 
و نام ساســان نيز در ليست افراد تحت تعقيب 
قرار گرفت تا اینکه مشخص شد وي این بار باند 

تازه اي تشکيل داده است.

توبهگرگ
سرکرده اصلي باند سرقت مســلحانه که ساسان نام دارد و 26ساله 
است، دیروز براي انجام تحقیقات به شعبه دوم دادسراي ویژه سرقت 
منتقل شد و در بازجویي ها جزئیات سرقت هاي مسلحانه اعضاي 
باندش را فاش کرد. او گفت که انگیزه اش از سرقت ها، طمع رسیدن 
به پول زیاد بوده و به گفته خودش: »با دیدن طالهاي زیاد پشــت 
ویترین وسوسه ســرقت به جانم مي افتاد«. گفت وگوي خبرنگار 

همشهري با او را بخوانید.

سرقت از طالفروشي ها را از کي شروع کردید؟
دو سال پيش از زندان آزاد شــدم و حدود 4 ماه بعد از آزادي تصميم به سرقت از 

طالفروشي ها گرفتيم.
این تصمیم را با چه کساني گرفتي؟

یکي از آنها برادرم بود كه چند ماه قبل)اردیبهشت ماه( دستگير شد. مابقي هم دوست و فاميل دور 
بودند. حدود 5، 6نفر اعضاي اصلي بودیم كه گاهي 2یا 3یا 4نفري براي سرقت مي رفتيم.

چرا طالفروشي را انتخاب کردید؟
وقتي آن همه طال پشت ویترین طالفروشي ها را مي دیدم، چطور مي توانستم وسوسه نشوم؟ فقر و بيکاري باعث شد كه تصميم به 

سرقت بگيرم.
از چند طالفروشي سرقت کردید؟

بسياري از آنها نافرجام بود. شاید دو یا 3مورد توانستيم سرقت كنيم. یکي از آنها كه موفق بود مالرد بود كه حدود سه و نيم كيلو طال 
دزدیدیم. دیگري هم اسالمشهر بود كه توانستيم دو و نيم كيلو طال سرقت كنيم.

نقش تو در این سرقت ها چه بود؟
گاهي اسلحه مي كشيدم و گاهي هم طال مي ریختم توي كيسه. یعني نقش جمع آوري طال را بر عهده داشتم.

تیراندازي هم مي کردي؟
فقط یك بار براي ترساندن صاحب طالفروشي به سمت در مغازه نشانه گرفتم و شليك كردم اما كسي آسيب ندید.

نمي ترسیدي کسي آسیب ببیند؟
نه. تمام سعي خودم را مي كردم كه به هيچ كس آسيبي نرسد.

ظاهرا سردسته باند هم تو بودي. درست است؟
نه اینطور نبود. هر كسي پيشنهادش را مي داد و اگر خوب بود اجرا مي شد. من چون زرنگ تر از بقيه هستم اغلب پيشنهادهای خوبي 

مي دادم براي همين همه تصور مي كردند من سركرده ام.
طالفروشي ها را از قبل شناسایي مي کردید؟

معموال یکي دو روز قبل از سرقت طالفروشي ها را شناسایي مي كردیم و حتي مسير فرارمان را هم مشخص مي كردیم.
دلیل اینکه برخي از سرقت هاي طالفروشي ناکام مي ماند چه بود؟

چون طالفروشي مجهز به سيستم هاي ایمني بود. مثال دزدگير داشت یا شيشه هاي ضد گلوله. در كار ما هم سرعت حرف اول را مي زند. 
چون هر لحظه ممکن است پليس برسد و دستگيرمان كند. به همين دليل وقتي مانعي مقابلمان مي دیدیم، فرصت نمي كردیم بمانيم 

و بي آنکه سرقتي انجام بدهيم فرار مي كردیم.
اردیبهشت امسال برادرت و تعدادي از همدستانت دستگیر شدند، پس از دستگیري آنها کجا فرار کردي؟

در اطراف تهران مخفي شده بودم. كمي كه گذشت یك باند دیگر تشکيل دادم و این بار تصميم به سرقت از خانه ها گرفتم.
با وجود اینکه مي دانستي تحت تعقیب پلیس هستي باز هم نقشه مجرمانه کشیدي؟

به یك مجرم سابقه دار تحت تعقيب مگر جایي كار مي دهند؟ شکم خودم را چطور سير مي كردم؟ ناچار بودم خالف كنم اما پشيمانم. 
این بار مي خواهم توبه كنم. مي دانم كه مي گویيد توبه گرگ مرگ است اما من مي خواهم درست زندگي كنم. قصدم این است كه داللي 

كنم و یك توليدي بزنم تا خواهر و مادرم هم آنجا مشغول به كار شوند.
از شگردت براي سرقت از خانه ها بگو؟

من و دوستم كه هر دو تحت تعقيب بودیم، یك فردي را پيدا كرده بودیم كه ریموت در خانه ها را هك مي كرد. به وسيله ریموت خاصي 
كه داشت در پاركينگ ها را باز مي كردیم. یك شاه كليد هم داشتيم كه در خانه ها را با آن باز مي كردیم و معموال از داخل گاوصندوق ها 

سرقت مي كردیم. اموال قيمتي مانند سند، طال، سکه، جواهر و دالر.
آن شبي که در اتوبان همت با پلیس درگیر شدید، چه اتفاقي افتاد؟

آن شب رفته بودیم براي سرقت اما هنوز انجامش نداده بودیم. داخل ماشين نشسته بودم كه مأمور پليس با اسلحه به سمتم آمد. من 
هم ناچار شدم به روي او اسلحه بکشم. باالخره دعوا و درگيري بود و باید كاري مي كردم كه دستگير نشوم. من تير زدم اما خودم هم 
تير خوردم. ناچار شدم به سمت پليس تيراندازي كنم تا دنبالم نيایند. در این ميان یك زن هم تير خورد و زخمي شد. بعد هم دوستانم 

سد راه یك خودروي 207 شدند و ماشينش را دزدیدند.
براي درمان کجا رفتي؟

به خانه اي در اطراف تهران رفتم. به آنجا رفتم و با كمك دوستانم زخمم را پانسمان كردم. چون گلوله از آن طرف پایم خارج شده بود. 
البته االن وضعيت خوبي ندارم. احساس مي كنم عفونت كرده و درد شدیدي دارم.

زني که هنگام دستگیري همراهتان بود چه کسي بود؟
)متهم به گریه مي افتد و مي گوید( نامزدم بود. اما او نقشي در ماجرا ندارد. اصال روحش خبر نداشت كه ما قرار است سرقت كنيم. بعد 

از اینکه پليس دنبالمان افتاد تازه متوجه ماجرا شد. او بيگناه است.
سابقه داري؟

دو سابقه كيفري دارم. یکي سرقت خانه و دیگري آدم ربایي. ماجراي آدم ربایي به 4سال قبل برمي گردد. در آن زمان یکي از دوستانم 
خالفکاري را به من معرفي كرد كه مي گفت یك ریموت مادر دارد و آن را 100ميليون مي فروشد. قصدم این بود او را گروگان بگيرم و 
ریموت را بي آنکه پولي به او پرداخت كنم از چنگش دربياورم اما نشد. او را دزدیدم اما ریموت را گير نياوردم و او شکایت كرد. من هم 
گير افتادم و دوسالي زنداني شدم. سرقت از خانه ها را هم چند سال قبل به خاطر برادرم انجام دادم. فکر مي كنم 20سالم بود. برادرم را 

در جریان یك تيراندازي گرفتند و براي آزاد كردن او نياز به پول داشتم. ناچار شدم سرقت كنم.
همان برادرت که در سرقت از طالفروشي ها با تو بود؟

بله. او هم با ما همکاري داشت كه دستگير شد.
از سرقت هاي قبلي چقدر پول گیرت آمد؟

از سرقت هاي طالفروشي حدود 500تا 600ميليون تومان كه بيشتر خرج خوشگذراني و خرید لباس هاي گران قيمت شد.
600میلیون خرج خوشگذراني؟!

یادم است از شهرام جزایري پرسيدند با یك ميليارد تومان اختالس چه كار كردي گفت از تهران تا دم عوارضي كه رفتم از یك ميليارد 
یك ميليون تومان باقي مانده بود. حاال حکایت من است كه شما مي پرسي با 600ميليون چه كردي؟ در این اوضاع دو تا كافه با نامزدت 

بروي و 4تا لباس خوب بخري 600ميليون تومان مي شود! 
اعتیاد داري؟

نه تا به حال لب به مواد نزده ام. حتي وقتي تير خورده بودم دوستانم مي گفتند تریاك مصرف كن تا دردت آرام شود اما نکردم.

عامالن تیراندازي در اتوبان 

همت، اعضاي یك باند مخوف 

سرقت مسلحانه بودند

پل مکانیزه ایستگاه استاد معین در مدار استفاده است
روابط عمومي سازمان حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »مرمت پل عابر مکانيزه ایستگاه بي آرتي 
استاد معين« در ســتون با مردم 18شهریورماه پاســخ داده است: 
»تعویض قطعه معيوب صورت پذیرفته و پل عابر مذكور فعال و در مدار 

سرویس دهي به شهروندان محترم است.«

وحدت آفریني در مسیر اربعین
در نتيجه همين آزادیخواهانه بودن، افراد بسياري  ادامه از 

از آزادیخواهــان در ایــن راهپيمایي شــركت صفحه اول
مي كنند. از این رو ما باید از ظرفيت اربعين حسيني استفاده كنيم و 
به عنوان یك محور وحدت و انسجام و همدلي جهاني و بين االدیاني از 
آن بهره بگيریم. این ظرفيت در اربعيــن وجود دارد كه به عنوان یك 
محور به عنوان اتحاد و انســجام همه آزادیخواهان و همه دولت ها و 
حکومت هاي مقاوم در برابر استثمار، استکبار و استعمار عامل وحدت 
باشد. ما مي توانيم این زمينه ها را فراهم كنيم تا آن وحدت و انسجام 

جهاني شکل بگيرد.

به دنبال مرگ دردناك نوجوان 15ســاله ایذه اي كه 
جانش را فداي نجــات 2 نفر از همســایه ها از ميان 
شعله هاي آتش كرد، در تماسي از دفتر رهبر انقالب 
اســالمي با خانواده علي لندي نوجوان غيور ایذه اي، 
مراتب تسليت حضرت آیت اهلل خامنه اي ابالغ و با این 

خانواده داغدیده همدردي شد.
به گزارش همشهري، این روزها همه جا صحبت از یك 
قهرمان ملي است. قهرمان 15ساله ایذه اي كه وقتي 
دید مادر و دختري در آپارتمان شان در ميان شعله هاي 
آتش گرفتار شده اند، به دل آتش  زد و آنها را نجات داد 

اما خودش دچار سوختگي شد و پس از 15روز جدال با 
مرگ، در آستانه اربعين حسيني، روي تخت بيمارستان 

جانش را از دست داد.

علي به گفته خانواده اش آرزو داشت كه كربالیي شود و 
حاال خودش ميهمان سيدالشهدا و علمدار كربالست. 
آتشي كه او را سوزاند، حاال به جان ایرانياني افتاده كه 

در این روزها براي نجات او دعا مي كردند و همين داغ 
بود كه باعث شــد عصر دیروز صدها نفر از مردم ایذه 
براي وداع با قهرمان ملي شان راهي ميدان آزادگان ایذه 
شوند.  روز گذشته پيکر بي جان اما آرام علي از ميدان 
آزادگان ایذه به ســمت گلزار شهداي بلوطك لندي، 
روي دستان مردم شهر تشييع شد و در نهایت قهرمان 
ملي ما در دل خاك آرام گرفت. اما مرگ دردناك علي، 
نه تنها با واكنش هاي گسترده مردم در فضاي مجازي، 
بلکه با پيام هاي تسليت مسئوالن مختلف كشور نيز 

همراه بود.  عالوه بر تســليت رهبــر معظم انقالب به 
خانواده لندي، سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور نيز 
در پيامي با تسليت درگذشت وي خاطرنشان كرد: نام 
این نوجوان عزیز كه دالورانه و پروانه وار به دل آتش زد 
تا جان 2  انسان را نجات دهد، در شمار قهرمانان ملي 
این مرز و بوم و در امتداد حســين فهميده ها و بهنام 

محمدي ها، ثبت خواهد شد. 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز فداكاري این نوجوان 
دهه هشتادي را نشــانگر روح ایثار و شهادت در بين 
نوجوانان و جوانان ما دانست و آسمانی شدن علي لندي 

را به ملت ایران و خانواده وي تسليت گفت.
برخي از چهره هاي مذهبي و مداحان هم در پيام هاي 
جداگانه درگذشت شهادت گونه علي لندي را تسليت 
گفتند و در این ميان در شهرستان ایذه، زادگاه نوجوان 

15ساله، روز گذشته )شنبه(  عزاي عمومي اعالم شد.

درگیري مسلحانه در اتوبان همت 
ساســان كه همچنان فراري بود، با تشــکيل 
باندي تازه این بار به سرقت از خانه ها روي آورد. 
سرقت هاي آنها ادامه داشت تا اینکه هجدهم 
شهریور ماه، پليس توانست آنها را ردگيري كند 
و اینگونه بود كه ماجراي درگيري مسلحانه در 
اتوبان همت كه فيلم آن در شبکه هاي اجتماعي 

جنجالي شد، رقم خورد.
ماجرا از این قرار بود كه آن شــب ساســان و 
همدستانش قصد دستبرد به خانه اي در غرب 
تهران را داشتند اما زماني كه سوار یك پرشيا 
بودند، مأموران گشت كالنتري به آنها مشکوك 
شدند. مأموران به طرفشان رفتند و درخواست 
مدارك كردند كه ناگهان ساســان به ســمت 
مأموران اســلحه گرفت و تيراندازي كرد. در 
جریان این تيراندازي، یکي از مأموران مجروح 
شــد و همکارش با تيراندازي قصد بازداشت 

متهمان را داشت.
ســارقان اما اقدام بــه فرار كــرده و همچنان 
تيرانــدازي مي كردند تا بــه عمليات تعقيب 
پليس پایان بدهند كه در جریان این تيراندازي، 
یکي از گلوله هاي آنها به پاي زني خورد كه به 
همراه خانواده اش درحال پياده شدن از خودرو 

بود و باعث زخمي شدن وي شد.
سارقان همچنان كه در حال فرار بودند به سمت 
بزرگراه همت رفتند. یکي از همدســتان آنها 
هدف گلوله پليس قرار گرفته و مجروح شــده 
بود. آنها براي ادامه فرار سد راه یك خودروي 
پژو شده و اسلحه را به سمت راننده نشانه گرفته 
و او را تهدید به قتل كردند. دزدان راننده را از 
خودرو به بيرون انداختند و با ســرقت ماشين 
وي و انتقال همدســت مجروح خــود به این 
خودرو، به فرار ادامه دادند. در جریان این حادثه 
متهمان موفق به فرار شــدند و مأمور پليس و 
زن جواني كه در این حادثه زخمي شده بودند 
به بيمارســتان انتقال یافتند و در بازرسي از 
خودروي به جا مانده از سارقان، تعدادي سالح 

گرم و مقدار زیادي مهمات كشف شد.

شلیك پلیس به متهم
پس از این اتفاق مأموران پليس از هيچ تالشي 
براي شناسایي مخفيگاه مجرمان فراري دریغ 
نکردند. آنها مدتي بعد موفق شدند مخفيگاه 
متهمان فراري را در فردیس كرج شناســایي 
كنند. تيم هاي عملياتي پليس روز پنجشنبه 
براي بازداشــت متهمان وارد عمل شدند اما 
ساسان، سركرده اصلي باند، سعي داشت هر طور 
شده از دســت مأموران فرار كند كه با شليك 
پليس زخمي شد و سرانجام به دام پليس افتاد. 
مأموران در مخفيــگاه این باند مخوف 5 قبضه 
سالح ازجمله كلت، كالشنيکف و وینچستر به 
همراه ده ها عدد فشنگ، اسناد و مدارك سرقت 
شــده از خانه ها به همراه مقدار زیادي اموال 

مسروقه كشف كردند.
با دستگيري اعضاي این باند مشخص شد كه 
آنها عالوه بر تهران از سوي مراجع قضایي در 
استان هاي فارس، اصفهان، قم و غرب استان 
تهران نيز تحت تعقيب بودند. اگرچه نقشــه 
اصلي این باند بزرگ دستبرد به طالفروشي ها 
بود اما آنها از مدتي قبل خانه هایي در مناطق 
شمالي، غربي و مرفه نشين تهران را نيز هدف 
سرقت هاي خود قرار داده بودند. متهماني كه 
در تازه ترین عمليات پليس دســتگير شده اند 
دو مرد و یك زن هســتند كه با دستور قاضي 
عليرضا بهشتي، بازپرس شعبه دوم دادسراي 
ویژه ســرقت، براي انجام تحقيقات بيشتر در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفته اند.

قهرمان 15ساله ایران در خاك آرمید
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سودسينماداران؛ضررتهيهكنندگان

مصطفيكياييكهكارگردانفيلــممطرب)1398(پرفروشترين
فيلمتاريخسينمايايراناست،ســالگذشتهدربارهمطالباتش
ازســينمادارانگفت:»طبقآييننامهايكهدرسازمانسينمايي
موجوداست،تماميسينمادارانبعدازاتماماكرانفيلمهاتا2هفته
فرصتدارندكهباصاحبانآثارتسويهكنند.اينقانوندرصنعت
سينمايمامعناييندارد.پسازاينكه6ماهازاكرانفيلممگذشت،
بازهمسينمادارانبامنتسويهنكردند؛ناگهانكروناآمدواوضاع
بدترشد.تاامروزهنوزبهپولمنرسيدهام.سينمادارانباپولحاصلاز

فروشفيلمها،سودخوبيبهدستآوردند.باترميمسالنهاواضافه
كردنپرديسهايسينماييبهاينچرخهاوضاعبرايسينماداران
بهترهمشد،اماضررهايچندصدميليونيبرايماباقيماند.اين
موضوعبرايهيچكساهميتيندارد.روشتسويهفيلمهاآنهم
بافروشفيلمبعدييكتهيهكننده،روشبســيارغلطياست.
متأســفانهاينچرخهمعيوبهمچنانادامهدارد.«سعيدخاني،
تهيهكنندهوپخشكنندهســينمانيزسالگذشتهدرمصاحبهاي
وعدهدولتبهسينمادارانمبنيبرپرداختبدهيآنهابهصاحبان
آثارراباعثانصرافسينمادارانازپرداختبدهيهايشاندانست.
اتحاديهتهيهكنندگانسينمايايراننيزسالگذشتهدربيانيهاياز

تهيهكنندگاندرجهتدريافتحقخودازسهمفروشفيلمهايشان
حمايتكرد.دربخشيازاينبيانيهآمدهبود:»ازآنجاكهعمدهطلب
تهيهكنندگانمربوطبهقبلازاپيدميكرونااست،درموارديبيش
ازيكسالاستكهاينهنرمندانپوليراكهتماشاگرانبهگيشه
پرداختهاند،دريافتنكردهاند.باتوجهبهافتارزشپولملي،اين
بدهكاراننهتنهابايداصلسهمصاحبانفيلمهاراپرداختكنند،
بلكهالزماستكهنسبتبهجبرانضرروزيانناشيازاينتأخير
فاحش،اقدامنمايند.«مطالباتصاحبانآثارهنوزپرداختنشده
وسينمادارانهمبيتماشاگربودنفيلمهارادليلپرداختنكردن

ديونشانعنوانميكنند.

كروناومشــكالتاقتصادي،سينماي
وابستهبهحمايتايرانراباچالشهايي
مواجهكــردهكهچشــماندازآنركود
طوالنيمدتوچهبساتعطيليموقتيو
ورشكستگيبخشخصوصيفعالدراين
حوزهاست.تقريبادر2سالگذشته،اغلب
ســينماداراندرآمدچندانينداشتهاند
وحتيبرخيازآنهامجبــوربهكاهش
نيروياتعطيليمقطعــيبرايبهحداقل
رساندنمخارجنگهداريازسالنهايشان
شدهاند.ازسويديگر،تهيهكنندگانو
پخشكنندگانفيلمهايبهنمايشدرآمده
درسالنهايسينماخواهاندريافتسهم
قانونيخودازنمايشفيلمهايشانهستند
وبرخيازمطالباتآنهاازســينماداران
بهپيشازشــيوعكرونابازميگردد.در
دورانكروناكهتعدادتماشاگرانسينما
بهشدتنزولكردوطبعادرآمدحاصلاز
فيلمهاكاهشيافت،جدالتهيهكنندگان
وپخشكنندگانفيلمهاباسينماداران
برايدريافتحقشــانازنمايشفيلمها
ابعادجديدييافت.رابطهصاحبانآثار
وسينمادارانازقديمااليام،بهدليلنبود
سيستمنظارتيشفافيكهبتواندميزان
دقيقفروشهرفيلمراتأييدكند،رابطه
پرفرازونشيبيبودهاست.باكاهشدرآمد
سينماهابهسببشيوعكرونا،طبعاتيرگي
بيشــتريبراينرابطهحاكمشد.اغلب
مخاطبانعامســينماازمناسباتكاري
مياندستاندركارانسينماآگاهيندارند
ولزوميهمنداردبرايديدنفيلميازاين
روابطآگاهباشندامااگرتعطيليسينماي
ايرانمشكليقريبالوقوعباشد،آگاهي
ازمشكلميانســينمادارانوصاحبان
آثارميتواندبرايعدهايازسينماروها

مهمباشد.

بدهكاران؛بدونفيلمجديد
هفتهگذشــته،درجلسهشورايصنفي
نمايش،مقررشدسينماهاييكهبدهي
ماليدارنــدامكاناكــرانفيلمجديد
نداشتهباشند.مرتضيشايسته،دبيرو
سخنگويشورايصنفينمايش،درباره
مبلغبدهيسينمادارانومحروميتآنها
ازاكرانفيلمجديدگفت:»ميزانبدهي
سينمادارانبسيارزياداست؛چيزيدر
حدود16۰تا2۰۰ميليــاردتومانبدهي
دارندكهبايدپرداختشود.«ويدرپاسخ
بهاينكهسينمادارانچگونهبدهيخودرا
پرداختكننددرحاليكهفيلمجديدي
براياكرانندارند،اظهاركرد:»پرداخت
بدهيآنهامنوطبهاكــرانفيلمجديد
نيست؛سينمادارانميتواننداينبدهي
راحتيباوجوداكراننشدنفيلمجديد
پرداختكنند.«درطول2سالگذشته،
جزفيلم»ديناميت«،اغلبفيلمهافروش
خوبينداشتهاندوســينمادارانهمواره
خواهاننمايشفيلمهايپرفروشبودهاند
تابتوانندازعهدهتعهداتومخارجشان
برآيند؛وليدروضعيتيكهواكسيناسيون
كندوروندپرشــتابكروناميلعمومي
بهسينمارفتنرابهشــدتتقليلداده،
صاحبانآثارپرفروشصالحنميدانندكه
ريسككنندوفيلمخودراقربانیخواست
سينمادارانكنند.هيچتضمينينيستكه
سينماداريبااكرانفيلميجديدبتواند
ديونخودرااداكنــدوازعهدهمخارج
روزمرهسينمايشهمبرآيد.ازسويديگر،
اينسؤالمطرحاستكهازبدهي16۰تا
2۰۰ميليارديسينماهاچهمقدارآنمربوط
بهبخشخصوصياستوچهمقدارشبه
نهادهاييمثلحوزههنريكهبزرگترين

سينماداركشوراستاختصاصدارد.

بازگشتزندگيبهنيويوركباسينما
»جاده خاكي« به كارگرداني پناه پناهي در جشنواره 

فيلم نيویورك به نمایش  درمي آید

پنجاه و نهمين دوره جشنواره نيویورك كه از  
2 تا 18مهر )24سپتامبر تا 10اكتبر( برگزار 
 مي شــود، دیروز با نمایش فيلم »تراژدي مکبث« به كارگرداني جوئل كوئن 
افتتاح شد. فيلم »جاده خاكي« به كارگرداني پناه پناهي از ایران نيز در این 

دوره از جشنواره نيویورك به نمایش درخواهد آمد.
به نوشته ورایتي، برگزاري این جشنواره درشــهر نيویورك نشانه بازگشت 
دوباره این شهر به زندگي پس از دوره اي طوالني از شيوع ویروس كرونا است.

اوژن هرناندز، مدیر جشــنواره نيویورك در این باره مي گوید: مردم نيویورك 
پس از دوره اي طوالني از انــزواي خانگي و كاري، اكنون بي صبرانه در انتظار 
تجربه دوباره برقراري روابط اجتماعي در محيط هاي فرهنگي هستند. چندي 
است فعاليت هاي هنري در شهر از سر گرفته شده و مردم تصاویري از حضور 
تماشاگران در سالن هاي نمایش برادوي را  در شبکه هاي اجتماعي به اشتراك 
مي گذارند. ما هم اكنون از این شانس برخورداریم كه بتوانيم در زمينه بازگشت 

فرهنگ به شهر نيویورك مشاركت داشته باشيم.
رویداد 17روزه جشنواره فيلم نيویورك این بار، ميزبان فيلم هاي مهمي 
از سال نظير »مادران موازي« ساخته پدرو المودوار، تراژدي مکبث به 
كارگرداني جوئل كوئن و »قدرت سگ« ساخته جين كمپيون، »زانوي 
احد« به كارگرداني ناداو لپيد، »بندتا« ســاخته پل ورهوفن، »جزیره 
برگمان« به كارگرداني ميا هانســن-الو، »ماشين من را بران« ساخته 
ریوسوكه هاماگوچي، »فرانسه« به كارگرداني برونو دومون، »مموریا« 
ساخته آپيچاتپونگ ویراستاكول، »تيتان« به كارگرداني جوليا دوكورنو و 
»بدترین آدم دنيا« از یواخيم تریه، خواهد بود. این آثار سينمایي در واقع 
از مطرح ترین فيلم هایي هستند كه در این دوره از جشنواره نيویورك 
به نمایش در خواهند آمد و اغلب نيز مي توانند از نامزدهاي بالقوه براي 
كسب جایزه اسکار سال2022 باشند. همانگونه كه از این فهرست نيز 
مشخص است، در این دوره اعضاي جشنواره نيویورك توجه ویژه اي به 

فيلم هاي نمایش داده شده در جشنواره كن2021 داشته اند.
جشــنواره فيلم نيویورك كه در ســال گذشته به دليل شــيوع كرونا 
به صورت كامال مجازي برگزار شده بود، امسال به دليل تسریع در روند 
واكسيناسيون، به صورت فيزیکي اما به دليل تداوم شيوع كرونا با لحاظ 
تغييراتي نسبت به دوران پيشــاكرونا برگزار خواهد شد. در این دوره 
نمایش فيلم ها صرفا محدود به مركز لينکلن نخواهد بود. به همين منظور 
و به منظور رعایت تدابيري براي پيشگيري از شيوع ویروس كووید-19 
سالن هاي منتخبي در بخش غربي شهر نيویورك براي نمایش فيلم هاي 
این دوره از جشنواره اختصاص داده شده اســت. در منطقه اي از شهر 
موسوم به »ایست ویليج آنتولوژي فيلم آرشيوز« هم فيلم هاي این دوره 
از جشنواره نيویورك نمایش داده خواهد شد، آكادمي موسيقي بروكلين 
و مركز مستند هارلم نيز از دیگر مراكز اصلي اختصاص داده شده براي 

نمایش فيلم در شهر نيویورك هستند.
هرناندز، مدیر جشنواره نيویورك مي گوید: یکي از اهداف پراكندگي نمایش 
فيلم ها در سطح شــهر، ایجاد ارتباط قوي تر ميان جشنواره و شهر نيویورك 

است.
این دوره از جشنواره با  تدابير دقيق بهداشــتي مرتبط با دوران شيوع 
كرونا، برگزار مي شود. تمام حاضران در سالن سينما، مدعوین جشنواره 
و فيلمســازان حاضر باید واكسينه شــده و كارت واكســن به همراه 
داشته باشند. عالوه بر این تماشــاگران فيلم ها در سالن هاي سينماي 
اختصاص یافته به فيلم هاي جشنواره باید در تمام مدت نمایش فيلم ها، 
ماسك بر صورت داشته باشــند و پوشيدن ماســك در تمامي اماكن 

سرپوشيده جشنواره الزامي است.

خبر

ایجاد فضاي عادالنه براي آموزش هنر به دختران و پسران

وزير،قانون،ساترا

محمدمهدي اسماعيلي، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي روز شنبه سوم 
مهرماه در حاشيه آیين بازگشایي هنرستان هاي هنرهاي زیباي كشور 

در جمع خبرنگاران به پرسش هاي آنها پاسخ داد.
به گزارش همشهري، وزیر ارشــاد با اعالم خبر معرفي مدیران جدید 
وزارتخانه طي هفته پيش رو به پرسش هایي پيرامون نحوه نظارت هاي 
ســاترا، بيمه هنرمندان و موارد دیگر پاســخ داد. وي درباره مدیران 
وزارتخانه توضيح داد: »فرایند تغيير و تحوالت مدیریتي در وزارتخانه 
تقریباً انجام شــده و به زودي انتصابات جدید را خواهيم داشت. البته 
برخي از دوستان هم در بخش هاي مختلف ابقا شدند. چند تغيير هم 

داشتيم كه طي هفته پيش رو به طور رسمي معرفي خواهند شد.«
وي در جواب سؤالي مبني بر مواضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
به برخي از حاشيه هاي پيراموني »ســاترا« و انتقاداتي كه تعدادي 
از هنرمندان و صنوف مختلف خانه ســينما درباره نحوه مدیریت 
این مجموعه روي مجوز آثار تصویري داشــته اند، عنوان كرد: »در 
جریان جزئيات این شرایط طي ســال هاي اخير بوده ام و معتقدم 
بدون جنجال رسانه اي این بحث باید حل شــود و چند روز پيش 
هم گفته ام. موضوع نيز كاماًل روشن است و ما باید همه اقدامات را 
در چارچوب قانون انجام بدهيم.«  وي با عنوان این مطلب كه طي 
روزهاي اخير با شوراي  عالي فضاي مجازي، مجلس شوراي اسالمي 
و سازمان صداوسيما گفت وگوهایي داشتيم، اضافه كرد: » كار در 
حال جمع بندي است كه به زودي در مراكز قانوني تصميم گيري این 
ماجرا اتفاق مي افتد. قطعاً معتقد هستيم كه جایگاه نظارتي و  شأن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مسيري كه تا به امروز ادامه داشته 
باید ادامه پيدا كند و اگر ابهامي در این زمينه هست و مسائل جدیدي 
پيش آمده كه نيازمند تصميم گيري جدید است باید با رعایت قوانين 
و رویه هاي موجود تصميم گيري شود.« از دیگر صحبت هاي وزیر 
وضعيت معيشتي هنرمندان و حمایت از آنها بود كه وزیر در این باره 
گفت:»در حوزه حمایت هاي كوتاه مدت اخيراً بســته حمایتي به 
تصویب آقاي رئيس جمهور رســيده و در اختيار صندوق اعتباري 
هنر نيز قرار گرفته؛ بنابراین این بسته حمایتي از  ماه آینده در قالب 
تسهيالت بالعوض یا كم بهره به اصحاب فرهنگ و هنر تعلق خواهد 
گرفت. این موضوع اولویت اول ما بود و اولویت دوم هم از سرگيري 
 تدریجی همه فعاليت هاي فرهنگي هنري كه اميدواریم با تکميل 
چرخه واكسيناسيون، شاهد بازگشــایي همه فعاليت ها با درنظر 

گرفتن شيوه نامه هاي بهداشتي در این زمينه باشيم.«
وزیر كه به شکل نمادین در آیين بازگشایي هنرستان هاي هنرهاي 
زیبا حضور داشت از آموزش موسيقي به دختران در هنرستان ها 
گفت:» در حوزه هنرآموزي اصاًل معتقد به تفاوت هاي جنسيتي 
نيستيم. حتي خانم ها در بسياري از حوزه هاي مختلف هنر جلوتر 
از آقایان هستند. ما به عنوان مجموعه دولت باید حضور خانم ها در 
این عرصه ها را تسهيل كنيم. برنامه این است كه حلقه هنرستان ها 
در سراسر كشور تکميل شود. به هرحال مطلع هستيد كه آموزش 
رشته هاي تخصصي هنر در انحصار وزارت ارشاد است. بنابراین ما 
در همه استان ها حداقل یك هنرستان دخترانه و یك هنرستان 
پسرانه خواهيم داشت كه اگر اینها راه اندازي شود همه دختران 
و پســران در یك فضاي عادالنه به فعاليت آموزشي شــان ادامه 

مي دهند.«

بدهي انباشته سينماداران به صاحبان فيلم ها

اكرانورشكستگي

 از جدايي 
تا طعم گيالس 

كدام فيلم هاي ایراني در فهرست 
100فيلم برتر آسيا حضور دارند 

جشــنوارهبوسانبراساس
رأيگيري،فهرست1۰۰فيلم
برترقارهآسياپسازســال1996يابهعبارتيبهترين

فيلمهاي2٥سالاخيراينقارهرااعالمكرد.
»جدايينادرازسيمين«ساختهاصغرفرهاديدرجايگاه
هشتم،فيلمهاي»طعمگيالس«،»بادماراخواهدبرد«
و»ده«،ازســاختههايعباسكيارســتمي،بهترتيب
جايگاههايبيستودوم،بيستوششموچهلوششماين
فهرسترابهخوداختصاصدادهاند.فيلمهاي»روزيكه
زنشدم«بهكارگردانيمرضيهمشكيني،»سفرقندهار«
ساختهمحسنمخملبافو»دايره«ساختهجعفرپناهي
نيزازجملهفيلمهايايرانيحاضردراينفهرستهستند

كهدرردههايبعديقرارگرفتهاند.
جشنوارهفيلمبوســانهمچنينفهرست1۰۰فيلمبرتر
ساختهزنانسينماگرقارهآســيارااعالمكردهاستكه
فيلم»سالمبمبئي«ساختهميراناييرازهنددرجايگاه
اول،»تختهسياه«ساختهسميرامخملبافازايراندرمقام
دومو»يكزندگيساده«ساختهآنهوييازهنگكنگدر
ردهسوماينفهرستقرارگرفتهاند.فيلم»روزيكهزن
شدم«ساختهمرضيهمشكينينيزردهششماينفهرست
رابهخوداختصاصدادهاست.فيلمهاي»سيب«ساخته
سميرامخملباف،»خانهسياهاست«ساختهفروغفرخزاد،
»نيمهپنهان«ساختهتهمينهميالنيو»قصهها«ساخته
رخشانبنياعتمادديگرفيلمهاياينفهرسترابهخود

اختصاصدادهاند.
دراينمطلببه1۰فيلماولفهرست1۰۰فيلمبرترآسيااز
1996و1۰فيلمبرترفهرست1۰۰كارگردانبرترزنآسيابه

نقلازسايتجشنوارهبوسان،اشارهكردهايم.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

10فيلم برتر آسيا از 1996
درحسوحالعشق:»درحسوحالعشق«فيلميســاختهوونگكارواي،محصول

مشتركهنگكنگوفرانسهدرسال2۰۰۰يكرابطهراروايتميكند.اينفيلماغلبدر1
فهرستبهترينفيلمهايتاريخسينماويكيازمهمترينآثارسينمايآسياقرارگرفتهاست.

اياي:يك1ويك2:»يك1ويك2«فيلميساختهادوارديانگ،كارگردانفقيدتايواني
درسال2۰۰۰است.اوبراياينفيلمكهداستانيكخانوادهتايلنديراكهبامشكلبيماري2

مادرشانروبهروبودندروايتميكند،جايزهبهترينكارگردانيجشنوارهفيلمكنراكسبكرد.
خاطراتقتل:»خاطراتقتل«فيلمجناييكرهايبهكارگردانيونويسندگيبونگجونهو

درسال2۰۰3است.دراينفيلمكهبااقتباسازحوادثواقعيساختهشده،حوادثنخستين3
قتلهايسرياليتاريخمعاصركرهجنوبيروايتشدهاست.كوئنتينتارانتينواينفيلمرايكياز

2۰فيلممحبوبخودعنوانكردهاست.
پارازيت:فيلمپارازيت)انگل(مهمترينساختهبونگجونهودرسال2۰19است.پارازيت

برندهجايزهنخلطاليكن،جايزهاسكاربهترينفيلم،بهترينكارگردان،بهترينفيلم4
بينالملليوبهترينفيلمنامهغيراقتباسيراكسبكردهاست.اينفيلمدرژانركمديسياهساخته
شــدهوحولمحورتراژدياجتماعيميچرخد؛اينفيلمهمچنيندارايصحنههايپرتعليق،

ترسناكوبسياربيرحمانهوخونيناست.
تيهكسيكيو:غربتمامجادهها:»تيهكســيكيو:غربتمامجادهها«فيلممستندي

9ساعتهبهكارگردانيوانگبينگ،مستندسازمشهورچينياست.دراينمستندداستان٥
زوالمنطقهصنعتي»تيهكسي«يكيازمنطقصنعتيسابقبراينپررونقچين،روايتميشود.اين

فيلمدربخش»زنگار«،»بقايا«و»خطوطآهن«ساختهشدهاست.
شهراشباح:»شهراشباح«يكفيلمكارتونيژاپنيبهكارگردانيهايائوميازاكي،انيمهساز

مشهورژاپنياست.شهراشباحدرزمانســاخت،ركوردپرفروشترينفيلمژاپنيرا6
شكست.اينفيلمهمچنيننخستينفيلمغيرانگليسيزبانبرندهجايزهاسكاردررشتهبهترين
فيلمكارتونيبود.داستاناينفيلمدربارهدختر1۰سالهاياســتكهوارددنيايارواحواشباح

ميشود.
عموبونميكهميتواندگذشتهاشرابهخاطربياورد:اپيچاتپونگويراستاكول،بافيلم

»عموبونميكهميتواندگذشــتهاشرابهخاطربياورد«نخلطاليجشنوارهكنرادر7
سال2۰1۰ازآنخودكرد.داستاناينفيلمدربارهمرديروستاييمبتالبهعارضهكليوياستكه
روزهايپايانيعمرخودرابااعضايخانوادهاش،ازجملهروحهمسرشويكيازارواحجنگلكه

زمانيپسرشبوده،سپريميكند.
جدايينادرازسيمين:جدايينادرازسيميننخستينفيلمسينمايايراناستكهجايزه

اســكاربهترينفيلمبينالملليراازآنخودكرده.جداييهمچنينجايزهبهترينفيلم8
بينالملليگلدنگلوبوجايزهخرسطالييبرلينرابهخوداختصاصدادهاست.اينفيلمپنجمين
ساختهاصغرفرهادي،كارگرداننامآشنايايرانيبابازيبازيگرانمطرحسينمايايراننظيرليال

حاتمي،پيمانمعادي،شهابحسينيوسارهبياتبود.
سكو:فيلم»سكو«بهكارگردانيجياژانكه،كارگردانچينياست.دراينفيلمتالشهاي

يكگروهتئاتريدرمنطقهروستايي»فنيانگ«برايبقادرسالهايدهه198۰ميالديو9
درزمانبروزتحوالتاساسيدرسياستدولتچينروايتميشود.

هيچكسنميداند:»هيچكسنميداند«فيلميساختهكورئداهيروكازو،كارگردانمشهور
ژاپنياست.دراينفيلمكهبراساسداستانيواقعيساختهشده،حادثهرهاشدنتعدادي1۰

ازكودكاندر»سوگامو«توسطمادرشانروايتشدهاست.اينحادثهبسياردرژاپنودربسياري
ازكشورهايدنياانعكاسمنفيداشت.

10فيلم برتر كارگردانان زن آسيا
ميراناييربهخاطرفيلمسالمبمبئي:»سالمبمبئي«نخستينساختهميراناييردر

ســال1988بود.اينفيلمداســتانزندگيكودكاندرزاغههايحومهشــهر1
بمبئي)امروزمومبايناميدهميشود(راروايتميكند.

سميرامخملبافبهخاطرفيلمتختهسياه:سميرامخملبافباكارگرداني»تخته
ســياه«جايزههيأتداورانجشــنوارهكنراازآنخودكرد.اينفيلمدرباره2

آموزگاري)بابازيبهمنقبادي(استكهتالشداردكودكانپناهندهوبازماندهازحمالت
شيمياييحلبچهراباسوادكند.

آنهوييبهخاطرفيلميكزندگيساده:»يكزندگيساده«فيلميبهكارگرداني
آنهوييساختههنگكنگدرسال2۰11است.ديانهايپبهخاطرنقشآفرينيدر3

اينفيلمبرندهجايزهبهترينبازيگرازجشنوارهفيلمونيزشد.خدمتكاريپسازسكته
قلبياعالمميكندكهديگرقادربهادامهكارنيستوميخواهدكارخودراترككندودر

يكخانهسالمندانبستريشود.
بيونيونگجوبــرايفيلمزمزمه:»زمزمه«فيلميمســتندبــهكارگرداني

بيونيونگجوساختسال199٥كرهجنوبياســت.اينفيلمنخستينفيلماز4
سهگانهاياستكهبهزندگيحالوگذشتهزنانكرهايكهدرجريانجنگجهانيدومبه

اسارتسربازانژاپنيدرآمدهبودند،ميپردازد.
كاوازينائوميبرايفيلمسوزاكو:كاوازينائوميدرفيلمزندگينامهاي»سوزاكو«

بهوقايعمنتهيبهانقراضيكخانوادهكوچكدرروستاييدورافتادهميپردازد.٥
مرضيهمشكينيبهخاطرفيلمروزيكهزنشدم:مرضيهمشكيني،مادرسميرا

مخملبافنيزنامخودرابافيلم»روزيكهزنشدم«درسينمايآسيامطرحكرده6
است.اينفيلماز3بخشتشكيلشــدهكهدرهربخشداستانيكزنروايتميشود؛

داستاناولحوا،داستاندومآهووداستانسومحورانامدارد.
جئونگجائهاونبهخاطرفيلمازگربهمــنمراقبتكن:جئونگجائهاوندر

نخســتينفيلمخودبهنام»ازگربهمــنمراقبتكن«بهداســتانچالشهاو7
سختيهاي٥دخترجوانفارغالتحصيلازدبيرستاندرعصرجهانيشدنميپردازد.

آنهوييبهخاطرفيلمبرفتابستان:آنهوييبافيلمكمديدرام»برفتابستان«
برايدومينبارنامخودرادرفهرستبرترينفيلمسازانزنآسيامطرحكردهاست.8

دراينفيلمداستانرابطهيكزنهمسرازدستدادهمبتالبهبيماريآلزايمرباعروسش
روايتميشود.

موليسوريابهخاطرفيلممارلينا،قتلدرچهاراجرا:موليسوريااينفيلمرابه
سبكغربيوبالحنيفمينيستيساختهاست.مارلينازنياستكهزندگيآرامي9

رادنبالميكنداماروزيماركوسواعضايگروهشبــاهدفدزديبهخانهاشحملهور
ميشود.متعاقبآندرگيرياتفاقميافتدومارليناماركوسرابهقتلميرساند،اماروح

ماركوساورابهتسخيردرآوردهوازاينپسزندگيمارلينا18۰درجهتغييرميكند.
نادينلبكيبهخاطرفيلمكفرناحوم:نادينلبكي،كارگردانزنلبنانيبافيلم»كفر

ناحوم«جايزههيأتداورانجشنوارهكنراازآنخودكرد.»كفرناحوم«داستان1۰
پسربچهايلبنانيبهنامزينراروايتميكندكهموردبيتوجهيوالدينخودقرارگرفته،
اوبايكمهاجراتيوپياييبهنامراحيلآشناميشود.زيندرازايمراقبتازفرزندخردسال

راحيل،موردحمايتاوقرارميگيرد.
فيلم»كلوزآپ«بهكارگردانيعباسكيارستمينيزردهنهم1۰۰فيلمبرترتاريخسينماي

آسيارابهخوداختصاصدادهاست.
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وامهايبيتسكين
شهريورسالگذشته،محمدرضاصابري،
دبيروسخنگويانجمنسينماداران،اعالم
كردانجمنسينمادارانبهتمامسينماهايي
كهبهدفاترپخشبدهكارهستند،فراخوان
دادهتاميزانبدهيخودرابهانجمناعالم
كنندتاانجمننيزاساميآنهارابهسازمان
سينمايياعالمكند.قراربودواميدرحدود
17ميلياردتومانبهســينماهايبدهكار
پرداختشودتاظرف72ساعتبدهيخود
رابهدفاترپخشفيلمپرداختكنند.حاال
كهبدهيســينماداران16۰تا2۰۰ميليارد
تومانتخمينزدهشدهبهراحتيميتوان
گفتكهاينوام17ميليارديحتيبهاندازه
يكُمَســكنهمبرايفرونشاندندردي
كهبهجانسينمايايرانافتادهاثرندارد.
پيشترنيزدراسفند1398ودراوانكرونا،
سازمانسينماييازاعطايتسهيالتبانكي
بهسينماهاخبردادهبود.قراربراينبودكه
اينتسهيالتصرفابهسينماهايفعالبا
مالكيتيابهرهبــرداربخشخصوصيكه
126سينما)314سالن(رادربرميگرفت،
تعلقگيردامامبلغايــنوامچقدربود؟
مطابقاعالمسازمانســينمايي،بهازاي
هرسالنســينمامبلغ1۰۰ميليونريال
)1۰ميليونتومان(بهصورتقرضالحسنه
اعطاميشد.اينرقمحتيدرهماناواخر
سال1398نيزبههيچوجهرقمينبودكه
بتواندگرهازكارپرگرهســينمادارانباز
كند.البتهبرخيسينماداراندرگفتوگو
بارسانههاازاعطانشــدنتسهيالتيا
روندسختوپردردســردريافتوامها
ابرازنارضايتيكردندوازانفعالسازمان
سينماييحسينانتظاميودولتدوازدهم
درايامكرونادرحمايتازســينماداران

خبردادند.

انجمنسينماداران؛حاميياخاطي؟
محمدقاصداشــرفي،رئيــسانجمن
سينماداران،دربارهمصوبهشورايصنفي
نمايشمبنيبراينكهسينماهايمقروض
اجازهاكرانفيلمجديــدندارند،بهمهر
گفت:»اشكاليندارد،اينكاررابكنند،اگر
دولتدوستداردسينماداشتهباشدبايد
مستقيمبهسالنهايسينماكمككند.
87سينمادركشــوربهصاحبانفيلمها
بدهكارهستند.اگردولتوشورايصنفي
نمايشميخواهدسينماهاتعطيلشوند،
ايراديندارد.اگرچنينصالحميدانندكه
اين87سينماتعطيلشود،اشكاليندارد
اماايندرتناقضبادولتياستكهمدعي

حمايتازسينماست.«قاصداشرفيسعي
كردهتصميمشورايصنفينمايشرابه
گردندولتسيزدهمبيندازد،درحاليكه
اعضاياينشوراراميتوانازمنصوبان
دولتپيشيندانستوهنوزحتيرئيس
جديدسازمانسينماييازسويوزيرارشاد
انتخابنشدهكهوضعفعليسينمارابتوان

بهپايدولتجديدنوشت.
قاصداشــرفيدرادامهباانتقادازاينكه
فيلمهايدرحالاكرانازحمايتدولتي
برخوردارهســتندامابهسينماهاكمكي
نميشودگفت:»مندرشورايصنفيهماز
همكارانسينماييخواستمكهفرصتداده
شودتاسينماهابدهيخودراپرداختكنند.
هيچكدامازاعضايانجمنســينماداران
منكراينموضوعنيستندواينحققانوني
وشــرعيصاحبانآثاراستكهپولهاي
خودرادريافتكننداماهماكنونشرايط
سينماهابداســت.يابايدبهسينماداران
فرصتدادهشودويادولتكمكفوريبه
سينماهاكندوتسهيالتيبرايسالنهاي
سينمادرنظرگرفتهشودتاازاينبحران
گذركنيــم.«هرچندقاصداشــرفيبه
واسطهجايگاهصنفياشسعيدرحمايت
ازسينماداراندارداماآبانسالگذشته
مدير»سينمااريكهايرانيان«درگفتوگو
باخبرگزاريبرنابهنكتهاياشارهكردكه
جايگاهانجمنســينمادارانرازيرسؤال
ميبرد.مديرسينمااريكهايرانيانگفته
بود:»ســينمااريكهايرانيانازماهآبان،
آذروديماهســالگذشته]سال1398[
بدهيهاييداشتهكهماحدود3ماهپيش
اينبدهيهاراپرداختكرديمامااينپول
بهحسابانجمنسينمادارانواريزشدو
بهنظرميرسدانجمننسبتبهپرداخت
اينبدهيهااقدامينكردهاست.ماپساز
اعتراضصاحبانآثارنسبتبهعدمتسويه
حسابسينمادارانمبلغبدهيرابافاكتور
بهانجمنپرداختكرديماماطبقتماسيكه
چندپخشكنندهباسينماداشتهاندنسبت
بهعدمپرداختبدهياعتراضداشتهاندو
ازاينتماسهامنبهايننتيجهرسيدمكه
بهنظرميرسدانجمنسينمادارانهمچنان
پولراپرداختنكردهاســت.اينمشكل
پيشتروجودنداشتوريشهچنينمعضلي
رادرشيوعويروسكروناميدانم.«باتمام
اينتفاصيل،آياميتوانسينمايايرانرا
سينماييورشكستهدانستكهبهضرب
وزورحمايتدولتينفسميكشــدواگر
دستگاهحمايتيراازآنجداكنيم،شاهد

تعطيليسينمادرايرانخواهيمبود؟
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   چرا مارب مهم است؟
اهميت نظامي مارب طي سال هاي 
گذشته بيشتر مورد توجه رسانه ها 
بوده اســت. با آزادي اين اســتان 
ســيطره جنبش انصاراهلل بر شمال 
يمن يكدست شده و ديگر متحدان 
سعودي ها در اين بخش از يمن هيچ 
پايگاه قابل توجهي نخواهند داشت. 
از ســوي ديگر نبايد فراموش كرد 
كه با پيروزي مقاومــت در مارب، 
آخرين اميدهاي ائتالف عربي براي 
حركت نظامي به ســوي صنعا نقش 
بر آب خواهد شد. اما اهميت مارب 
تنها به اينها محدود نمي شود. اين 
استان استراتژيك قطب انرژي يمن 
اســت و مهم ترين ذخاير نفت و گاز 
اين كشور را در خود جاي داده است. 
بنابراين انصاراهلل مي تواند با سيطره 
بر مارب، عالوه بر كســب درآمد، 
بحران سوخت و انرژي در صنعا را نيز 
مديريت كند. همچنين بايد توجه 
داشت كه بزرگ ترين نيروگاه برق 

يمن در مارب قرار دارد.

 محمدامين خرمي
روزنامه نگار

كيوسك

 رقابت براي جانشيني آنگال مركل، صدراعظم آلمان به شدت 
فشرده است و آخرین نظرسنجي ها نشــان داده كه هر دو گزارش

حزب مدعي، شــانه به شــانه هم پيش آمده اند و تقریبا از 
شانس مساوي براي پيروزي در انتخابات امروز برخوردارند.

به گزارش گاردین، نتایج 2 نظرسنجي اصلي در آلمان كه 2 روز مانده به 
انتخابات منتشر شده مشخص كرده كه سوسيال دمکرات ها برتري خود 
نسبت به دمکرات مسيحي ها را از دســت داده اند و هر دو حزب مدعي، 
درنظرسنجي ها برابر هستند. در یك نظرسنجي كه براي شبکه زد دي اف 
گرفته شده، حزب سوســيال دمکرات در 25درصد ثابت مانده، اما حزب 
دمکرات مسيحي خود را تا 23درصد باال كشيده است. درنظرسنجي دوم 
در همان روز كه براي روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گرفته شد، رقابت حتي 
نزدیك تر اســت و سوســيال دمکرات ها با 26درصد و فقط با یك درصد 

بيشتر از دمکرات مسيحي ها پيش هستند.
این دو نظرسنجي، چشم اندازي ویران كننده پيش روي حزب چپ گراي 
سوســيال دمکرات گذاشــته اســت كه در چند هفته اخير در تمامي 
نظرسنجي ها شانس اول پيروزي در انتخابات بود. حاال اما فاصله 2 حزب، 
عمال به صفر رسيده است چون درنظرسنجي ها هميشه 2.5درصد خطا 

لحاظ مي شود.
 عالوه بر این دو حزب، رقابت بين احزاب دیگر براي كســب بيشترین آرا 
به عنوان حزب سوم هم باالست. هرچند احزاب دیگر با فاصله نسبتا زیاد 
بعد از 2حزب عمده آلمان قرار دارند، اما با توجه به اینکه اكثریت مطلق 
به هيچ حزبي نخواهد رســيد و دولت بعدي ائتالفي خواهد بود، سومين 
حزب برنده انتخابات مي تواند نقش پررنگي در تشکيل دولت بعدي داشته 
باشد. درنظرسنجي ها، سبزها با 16درصد در رده بعدي قرار دارند و حزب 
دمکرات آزاد با 10.5تا 12درصد آنها را تعقيب مي كنند. حزب راســت 
افراطي آلترناتيو براي آلمان با 10درصــد در رده بعدي قرار دارد و حزب 
چپ افراطي دي لينکه)چپ( هم با 5تا 6درصد،  كمترین شانس را دارد. 

با این وضعيت، دي لينکه احتماال از ورود به پارلمان ناكام خواهد ماند.
با وجود این، محبوب ترین نامزد براي صدراعظمي آلمان، همچنان اوالف 
شولتز، نامزد سوسيال دمکرات هاست؛ 47درصد مردم گفته اند اگر مي شد 
صدراعظم را به صورت مســتقيم انتخاب كرد، به او رأي مي دادند. آرمين 
الشــت نامزد حزب محافظه كار دمکرات مســيحي با 20درصد و آنالنا 

بائربروك از حزب سبزها با 16درصد شولتز را تعقيب مي كنند.
با این شرایط، تشــکيل دولت ائتالفي، اجتناب ناپذیر خواهد بود و براي 
نخســتين بار در ســطح ملي در آلمان، دولتي با ائتالف سه گانه تشکيل 
خواهد شد. تشکيل چنين دولتي نشــانه اي از تغيير فضاي سياست در 
آلمان است. این روند در سطحي كالن تر در اروپا و فراتر از آن هم روي داده 

و فضاي سياسي در بسياري از كشورها، چند تکه شده است.
این وضعيت، پيامدهاي وســيعي بر فعاليت دولــت جدید آلمان خواهد 
داشت و نقش این كشور به عنوان یکي از رهبران اروپا را به چالش خواهد 
كشيد. با استناد به این نظرسنجي ها، مي توان انتظار داشت كه مذاكرات 
براي تشــکيل دولت جدید، اگر نه چندین ماه، كــه چندین هفته طول 

بکشد.
 آخرین مناظره تلویزیوني نامزدهاي 7حزب اصلي، پنجشنبه شب برگزار 
شد و قرار بود نامزدها درباره مسائلي كه كارزارشان را حول آنها برنامه ریزي 
كرده اند صحبت كنند، اما تعداد باالي نامزدها اجازه نداد هيچ كدام از آنها 
وقت مناسبي براي ارائه نظرات و دیدگاه هایش داشته باشند و در نتيجه 

هيچ كدام از آنها نتوانست اثر چشمگيري بر نظرسنجی ها داشته باشد.
رهبران دمکرات  مسيحي ها، سوسيال دمکرات ها و سبزها پيش از آن در 
یك ماه 3 مناظره داشتند كه بعد از هر كدام از آنها، مردم درنظرسنجي ها 

شولتز را به عنوان برنده انتخاب كرده بودند.
یکي از مهم ترین اتفاق ها در این دوره انتخابات، افت شــدید محبوبيت 
دمکرات مســيحي ها و حزب خواهر آن اتحادیه سوسيال مسيحي بوده 

است. بســياري در آلمان و به خصوص خود حزب معتقدند كه وضعيت 
پيش آمده، مشخصا به خاطر الشت است. كارزار او، سرشار از گاف است و 
او در یك فاجعه روابط عمومي، در مراسم یادبود 180قرباني سيل ویرانگر 
و تاریخي در آلمان، در حال خندیدن توسط دوربين ها شکار شد. فراتر از 
الشت،  اینطور گفته مي شــود كه خود حزب هم از ایده تخليه شده و بعد 
از 16سال حضور آنگال مركل در رأس قدرت، دیگر توان الهام بخش بودن 

را ندارد.
اگر محافظه كاران امروز موفق شوند به سوسيال دمکرات ها برسند، باز هم 

یکي از بدترین نتایج انتخاباتي خود در 8دهه اخير را ثبت خواهند كرد.
برعکس دمکرات مسيحي ها، حزب چپ سوســيال دمکرات اوج گيري 
بي سابقه اي داشته اســت؛ هرچند در خود حزب هم این اوج گيری تا حد 
زیادي به شانس و ناكارآمدي رقبا ربط داده مي شود و بسياري منتظرند 
هر آن از بين برود. شولتز، وزیر دارایي توانمندي كه موفق شده آلمان را 
به سالمت از همه گيري كرونا عبور دهد، خود را به عنوان كسي كه دوران 
مركل را تداوم خواهد بخشيد نشان داده و وعده اصالحات گسترده داده 

است.
چپ ها همچنين تا حد زیادي زیر سایه ماجراي اوج گيري مارتين شولتز 
قرار دارند و از تکرار آن نگران هستند؛ مارتين شولتز، رئيس سابق پارلمان 
اروپا در سال 2017به عنوان نامزد حزب براي صدراعظمي انتخاب شد و 
در حال اوج گيري هم بود، اما یکباره حزب در سراشــيبي سقوط افتاد و 

محبوبيتش به پایين ترین ميزان از بعد از جنگ جهاني دوم رسيد.
اميدهاي سبزها براي این انتخابات هم یکباره از دست رفت؛ بعد از انتخاب 
آنالنا بائربوك به عنوان نامزد این حزب در آوریل، آنها درنظرسنجي ها با 
28درصد حمایت مردمي جایگاه خوبي داشــتند، امــا بعدا به 16درصد 
سقوط كردند. با وجود اینکه مسائل محيط زیستي در صدر توجه ها قرار 
گرفته است، حزب نتوانسته از فجایع اخير كه مهم ترین آنها سيل بي سابقه 
در آلمان بود به نفع خود سود ببرد و خود را باال بکشد. در واقع، در مقابل 
چنين كاري حتي مقاومت هم كرده است و از ســوي هواداران خود هم 
متهم شده كه به اندازه كافي براي معرفي چالش هاي محيط زیستي تالش 

نکرده است.
با این حال سبزها احتماال نقش چشــمگيري در هر دولتي بازي خواهند 
كرد؛ با توجه به اینکه آلمان از تحقق وعده هاي محيط زیستي اش در پيمان 
پاریس عقب است، سبزها احتماال در سياستگذاري محيط زیستي جدید 

در آلمان مشاركت فعالي خواهد داشت.
همين جمعه، هزاران نفر در برنامه هفتگي »جمعه هایي براي آینده« در 
برلين تجمع و احزاب سنتي را متهم كردند كه تغييرات اقليمي و ضرورت 
رسيدگي به آن را جدي نمي گيرند و از دولت جدید آلمان خواستند مانند 

دولت هاي پيشين رفتار نکند.

براساس آخرین نظرسنجي ها، شانس 2 حزب اصلي آلمان در انتخابات امروز برابر و تشکيل 
دولت ائتالفي اجتناب ناپذیر است

آلمان در مسير ائتالف تاريخي

برخي ايالت هاي آمريكا روند تزريق دوز سوم 
واكسن كرونا را كه به دوز تقويتي يا بوستر شات 
معروف است، آغاز كرده اند. سازمان غذا و داروي 
آمريكا براي واكســن تقويتي توليد شركت 
فايزر كه به عنوان دوز ســوم تزريق مي شود، 
مجوز صادر كرده اســت. اين واكسن را قرار 
است افراد باالي ۶۵سال و همچنين گروه هايي 
خاص به عنوان دوز سوم دريافت كنند. اين در 
حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، 
مردم همچنان دوز اول واكسن را هم دريافت 

نكرده اند.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

 اعتراض جهاني 
به تغييرات اقليمي

 برق براي فقراي لبنان
 باقي نمي ماند

 آغاز تزريق دوز سوم 
واكسن كرونا در آمريكا

همزمان با برگزاري نشست ساالنه مجمع عمومي 
ســازمان ملل، فعاالن محيط زيست با برگزاري 
تظاهرات جهاني، بار ديگر خواستار توجه دولت ها 
به مســئله تغييرات اقليمي و گرم شدن زمين 
شدند. دست كم 1400تجمع در بيش از 80كشور 
جهان برگزار شده است. اين هشتمين تظاهرات 
هماهنگ جهاني در اعتراض به تغييرات اقليمي 
است كه به دعوت گرتا تونبرگ، نوجوان سوئدي، 

برگزار مي شود.

روزنامه االخبار با بررســي اطالعات رسمي و 
غيررسمي پيرامون توافق خريد گاز از مصر براي 
تامين نياز نيروگاه هاي برق لبنان مي نويسد: 
صندوق بين المللي پول اجــراي اين توافق را 
منوط به لغو يارانه هاي دولتي و افزايش هزينه 
برق كرده است. بر اين اساس، شهروندان لبناني 
حتي پس از وصول گاز مصر نيز در تامين برق 
خود به دليل افزايش قيمت ها با مشكل روبه  رو 

خواهند شد.

جنگ يمن در ايستگاه آخر
بســياري پيش بيني مي كردند با روي 
كار آمدن دولت بایدن و تغيير نسبي 
سياســت هاي آمریکا در خليج فارس، 
جنگ یمن متوقف و مذاكرات صلح به طور جدي آغاز شود. اما این 
پيش بيني ها با واقعيت همخواني نداشت. اكنون با گذشت حدود 
یك سال از انتخابات ریاست جمهوري آمریکا، نبرد زميني ميان 
جنبش انصاراهلل با نيروهاي مورد حمایت عربســتان سعودي در 

استان استراتژیك مارب شدیدتر شده است.
از منظــر معادالت جنگي، مــارب كليد پيــروزي در جنگ یمن 
به حساب مي آید و بر این اساس، نبرد بر سر آن سرنوشت ساز است. 
عربستان سعودي در ماه هاي گذشته با حجم بي سابقه اي از حمالت 
هوایي تالش كرده هجوم گسترده انصاراهلل به سوي مركز این استان 
را متوقف كند؛ اما واقعيت هاي ميداني نشان مي دهد عزم صنعا براي 
عبور پيروزمندانه از این خط راسخ است. این در حالي است كه طي 
روزهاي اخير، نشانه هایي 
از تغيير برخي تاكتيك هاي 
نظامي توسط انصاراهلل براي 
فشار بيشــتر بر نيروهاي 
تحــت محاصــره دولــت 
منصــور هــادي در مارب 
دیده مي شــود؛ تغييرات 
تاكتيکي ای كه به گزارش 
شبکه الجزیره، ممکن است 
كار جنگ را به سود مقاومت 
یمن خاتمــه دهد. ازجمله 
این تغييرات، انتقال نقطه 
ثقل نبرد از جبهه هاي غربي 
به سوي جبهه جنوب شرقي 
مارب است؛ جایي كه اگرچه 
موانع طبيعي بسيار سختي 
پيــش روي رزمنــدگان 
انصاراهلل وجــود دارد اما در 
عين حال، شــاهد خطوط 
دفاعي ضعيف تري از سوي 
نيروهــاي مــورد حمایت 
عربستان است. تمام اینها 
در حالي است كه به روایت 
روزنامه العربي الجدید، تمركز مطلق عربســتان سعودي بر مارب 
باعث شده خطوط دفاعي متحدان این كشور در سایر استان هاي 
یمني، ازجمله شبوه و بيضا، یکي پس از دیگري فروپاشيده و حلقه 

محاصره بر مارب، تنگ تر شود.
روزنامه العرب كه ازجمله رســانه هاي نزدیك به امارات شناخته 
مي شود، روز گذشته در گزارشي مفصل با اشاره به تحوالت معنادار 
اخير در جبهه هاي یمن نوشت: روشن نيست چگونه نيروهایي كه 
ظرف چند سال مقابل شدیدترین حمالت انصاراهلل مقاومت كرده 
بودند در هفته هاي اخير به این سادگي از مواضع خود عقب نشيني 
كرده و نقاط استراتژیکي را در شبوه، بيضا و مارب در اختيار طرف 
مقابل قرار داده اند. به نوشته روزنامه العربي الجدید، حقوق ماهانه 
این نيروها كه باید از سوي كشورهاي عربي متحد ما تامين شود 
طي ماه هاي اخير مرتبا قطع شده و با تأخيرهاي فراوان پرداخت 
مي شــود. احتمال فروپاشي هاي بيشــتر در جبهه مارب، آن هم 
بدون درگيري هاي ســخت نظامــي وجود دارد. شــرایط رواني 
نيروهاي این جبهه مطلوب نيست و شرایط با 3سال قبل به كلي 

فرق كرده است.

طرح آتش بس صنعا؛ روي ميز
پيش از این عربستان سعودي طرحي را به عنوان ابتکار عمل سعودي 
براي آتش بس در جنگ یمن تقدیم ســازمان ملل و ميانجي هاي 
منطقه اي ازجمله ســلطنت عمان كرده بود. براســاس این طرح، 
مذاكراتي محرمانه ميان ریاض و صنعا در شــهر مسقط، پایتخت 
عمان برگزار شد؛ مذاكراتي كه انتظار مي رفت با توجه به تحوالت 
بين المللي، مقدمه اي براي پایان جنگ یمن باشد. اما با گذشت زمان 
روشن شــد این طرح )كه جزئيات آن تا كنون منتشر نشده(، براي 
جنبش انصاراهلل كه دست برتر را در معادله نظامي یمن دارد چندان 
مطلوب نيست. محمد عبدالسالم، ســخنگوي جنبش انصاراهلل با 
تأیيد این موضوع در صفحه تویيتر خود نوشت: مي خواهند آنچه را 
در جنگ به دست نياورده اند بدون هيچ مابه ازاي ميداني در مذاكره 
تصاحب كنند. ابتکار عمل سعودي براي آتش بس، فاقد ساده ترین 

اصول براي توافقي عادالنه در یمن است.
حاال با گذشت نزدیك به 9 ماه از آن زمان، انصاراهلل طرح جدیدي 
را روي ميز قرار داده اســت؛ آن هم در شرایطي كه تقریبا سراسر 
مارب به محاصره این جنبش درآمده و احتمال آزادي كامل شهر 
دور از ذهن نيست. براســاس این طرح، انصاراهلل حاضر است در 
ازاي سيطره كامل بر منابع نفت و گاز مارب، كميته اي مشترك از 
تمامي گروه ها را براي اداره این شهر، پس از درگيري هاي نظامي 
به رسميت بشناســد. به عبارت ســاده تر انصاراهلل حاضر است در 
مقابل تسليم طرف مقابل و سيطره بر مارب بدون درگيري نظامي، 
سهمي از اداره سياسي و امنيتي این شــهر در آینده را به رقباي 
خود ببخشد. به موجب بخش دیگري از این طرح، تمامي نيروهاي 
حاضر در مارب باید مخالفت صریح خود با هرگونه مداخله خارجي 
در یمن را اعالم كنند. متحدان عربستان سعودي در یمن تا كنون 

نسبت به این طرح واكنش رسمي نداشته اند.
تمام این تحــوالت در حالي رخ مي دهد كــه هانس گروندبرگ، 
نماینده جدید دبيركل ســازمان ملل در پرونــده یمن به تازگي 
كار خود را آغاز كرده اســت. او هفته گذشــته به همراه تيموثي 
ليندركينگ، نماینده دولت آمریکا در پرونده یمن، نخستين سفر 
منطقه اي خود به مقاصد ریاض و مســقط را انجام داد؛ سفرهایي 
كه البته نتایج اميدواركننده اي براي وي نداشته است. بدون شك 
هيچ یك از برنامه هاي سياسي براي پایان این بحران، بدون روشن 
شــدن نتيجه قطعي نبرد مارب، تأثير ميداني ویــژه اي نخواهد 
داشت. بر این اساس مي توان گفت تا اطالع ثانوي، همه نگاه ها به 
مارب است؛ نبردي سرنوشت ساز كه مي تواند آخرین ایستگاه از 

جنگ یمن باشد.

آنگال مركل؛ مادر آلمان ها
آنگال مــركل، كه او را به درســتي 
قدرتمندتريــن زن جهان مي دانند، 
پس از 1۶ســال از كرسي رياست بر 
دولت فدرال آلمان خداحافظي خواهد كرد. 4دوره حضور مركل در 
قدرت به عنوان صدراعظم آلمان، او را در تاريخ سياســي اين كشور 
هم رده سياســتمدار نامداري چون هلموت كوهل قرار داده كه از او 
به عنوان »پدر اتحاد دو آلمان« ياد مي كنند. در واقع، هلموت كوهل 
بود كه با حمايت از آنگال مركل، او را به رهبري حزب اتحاديه دمكرات 

مسيحي و سپس صدراعظمي آلمان رساند.
در اروپا طي اين سال ها رهبران بسياري آمده و رفته اند، اما قد مركل 
هميشه بلندتر از ديگران بوده اســت. هرچه باشد او بوده كه آلمان 
و اروپا را از ميانه بحران هاي تاريخي  چون بحران مالي ســال 2008، 
بحران پناهجويان، خروج انگليس از اتحاديه اروپا موسوم به برگزيت و 
بحران همه گيري ويروس كرونا به سالمت عبور داده است. غيبت او از 
دنياي سياست، نه فقط در آلمان، كه در سراسر اروپا و غرب احساس 

خواهد شد.
»آنگال دوروتِئا مركل« ۶7ساله،  زاده هامبورگ در شمال آلمان است. 
پدرش كشــيش بود و مادرش معلم. آن روزها همه تالش مي كردند 
به نحوي از آلمان شــرقي بگريزند و به آلمان غربي پناه ببرند اما پدر 
مركل برخالف رويه معمول، پس از تولد او، خانواده را به شهري كوچك 
در نزديكي برلين در آلمان شرقي برد. آنگال مركل در كودكي شاهد 
ســاخت ديوار برلين بود كه نه فقط آلمان، بلكه جهان را به دو پاره 
تقسيم كرد. مركل در مدرسه در 2درس رياضي و زبان روسي بهترين 
بود. شايد همين توانايي اش در زبان روسي بود كه باعث شد سال ها 
بعد بتواند جزو معدود رهبران اروپايي باشــد كه با والديمير پوتين، 
افسر جوان سازمان اطالعات ك گ ب كه در روسيه به قدرت رسيده 
بود، ارتباط برقرار كند. مركل در دانشــگاه، فيزيك خواند و سپس 
در رشته شــيمي كوانتوم دكتري گرفت اما در بحبوحه انقالب هاي 
1989 وارد سياست شــد. پيش از آن، در سال 1977 ازدواج كرد اما 
پس از ۵سال از همسرش جدا شد. او با اين حال، نام خانوادگي همسر 
اولش را حفظ كرد. مركل در سال هاي پاياني دولت كمونيستي آلمان 
شرقي، در اعتراضات خياباني شركت فعالي داشت و به عضويت حزب 
بيداري دمكراتيك درآمد كه بعدها در حزب دمكرات مسيحي آلمان 
به رهبري هلموت كوهل ادغام شد. آنگال مركل در سال 1990پس از 
اتحاد دو آلمان، به حزب دمكرات مسيحي پيوست و وارد بوندستاگ، 
مجلس فدرال، شــد. او مورد توجه كوهل قرار گرفت و ابتدا در سال 
1991وزير ورزش و جوانان و سپس در سال 1994وزير محيط زيست 
شد. مركل ۶ســال بعد رهبري حزب دمكرات مسيحي را بر عهده 
گرفت. اين براي نخســتين بار بود كه يك زن هدايت اين حزب را در 
دست مي گرفت. حزب مركل در انتخابات بعدي در سال 200۵ پيروزي 
چشمگيري داشت و آلمان نخستين بار شاهد به قدرت رسيدن يك 

صدراعظم زن بود.
مردم آلمان از ســال 200۵تاكنون فقط يك نام را بلندتر از ديگران 
شنيده اند و با سياست هاي يك فرد همراه بوده اند و آن آنگال مركل بوده 
است. اعتماد بي بديل آلمان ها به مركل و سياست هايش باعث شد تا 
مردم طي چهاردوره گذشته رأي خود را به نفع او و حزبش به صندوق ها 
بيندازند. آلمان ها بازگشت كشورشــان به صحنه قدرت سياسي و 
اقتصادي جهان را مديون مركل مي دانند. همين موضوع باعث شده 
تا او را »ماما مركل« يا همان »مادر مركل« لقب دهند؛ هرچند او خود 
فرزندي ندارد. مركل براي مردم آلمان نماد ثبات و شكوفايي در اقتصاد 
بوده است. تغيير رويكرد حزب دمكرات مسيحي از راست به راست 
ميانه توسط او باعث شد تا سياست هاي دولت رفاه در آلمان تقويت 

شود و زندگي مردم به شكل محسوسي دگرگون شود.
در سال 201۵، زماني كه مركل درهاي اروپا را به روي پناهجويان باز 
كرد، به قهرمان آنها هم تبديل شد. كمي بيش از يك سال بعد اما با ادامه 
روند ورود پناهجويان به آلمان و خارج شدن كنترل اوضاع از دست 
دولت، افكار عمومي عليه او شوريد. مركل و حزبش رفته رفته شاهد 
كاهش محبوبيت خود بودند. همزمان، حزب راست افراطي آلترناتيو 
آلمان با اعتقادات ناسيوناليســتي و ضدمهاجرتي وارد ميدان شده 
و در برخي شهرها پيروز انتخابات هم شد. بسياري معتقدند بحران 
پناهجويان به پاشنه آشيل مركل و حزب دمكرات مسيحي تبديل و 
باعث كاهش محبوبيت آنها شد. از دست دادن تعدادي از كرسي ها در 
انتخابات سال 2017  مويد اين مسئله است. با اين حال، بحران كرونا 
ناجي مركل بوده اســت. عملكرد خوب مركل و دولتش در مديريت 
بحران طي 2سال گذشته، بار ديگر جايگاه او و حزب را تا حد زيادي در 

ميان مردم بهبود بخشيده است.
منتقدان آنگال مركل معتقدند او با وجــود همه موفقيت هايش، در 
پرورش يك جانشــين خوب براي خودش ناتوان بوده است؛ كاري 
كه كوهل به خوبي از عهده آن برآمد. براي بســياري از مردم آلمان، 
ويژگي هاي مركل نه در شــخصيت جانشــين او در حزب دمكرات 
مسيحي يعني آرمين الشــت، بلكه در قامت نامزد رقيب اين حزب 
يعني اوالف شولتز نمود پيدا كرده اســت. نتيجه انتخابات پيش رو 
هرچه باشد، سايه مركل و دوره پرثمر حضورش در قدرت تا سال ها بر 
سر جامعه آلمان خواهد بود. طبق نتايج پژوهشي كه به تازگي از سوي 
شوراي روابط خارجي اروپا منتشر شــده، براي بسياري از آلمان ها، 
دوره طاليي تاريخ اين كشور همين چهاردوره حضور مركل در قدرت 
است. جانشين مركل در صندلي صدراعظمي دوران سختي در پيش 

خواهد داشت.

توانايي آنگال مركل در اجماع سازي ، 
به خصوص در عرصه سياست بين الملل 
هميشــه زبانزد بوده است. اما حتي 
در برابر مركل هــم، دونالد ترامپ 
رئيس جمهور پيشين آمريكا نشان 
داد كه فردي سرسخت و قانع نشدني 
است. تصوير سران كشورهاي بزرگ 
جهان در نشست سال2018 گروه7 
در كانادا درحالي كه گرد ترامپ حلقه 
زده اند تا او را برای امضای بيانيه پايانی 
قانع كنند. براي مــركل هم ماندگار 

خواهد بود.
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در طول تاريخ ميلياردها ميليارد انسان در  برابر پادشاهان و زورمداران اعصار گوناگون مهدیا گل محمدی
سرتعظيم فرود آوردند تا در مقابل جاه طلبی ها و خودمداری های يك فرد 
يا گروه آسيبی نبينند و گاهی خودشان هم پله های قدرت را يکی يکی باال 
بروند. در اين ميان انگشت شمار افرادی در برابر شکوه و عظمتی واالتر سر 

تعظيم و احترام فرود آوردند. 
يکی از اين زنان و مردان بلند همت روزگار، مردی است كه در روستای 
زالن از توابع شهرستان جوانرود اســتان كرمانشاه زندگی می كند و هر 
روز به احترام پاكی زمين خم شــده ناپاكی ها را از آن می زدايد. او مامو 
حسين عليپناه است. مامو حسين در 96سالگی به جهانی پاك از آلودگی 

می انديشد و به جای حرف های زيبا يا قلم فرسايی های ما اهالی رسانه 
مرد عمل است و خود خم شــده از زمين زباله بر می دارد. او به گواه دفتر 
جهانی كمپين لتس دو ايت let’s do it پيرترين عضو اين گروه است كه 
برای چهارمين سال متوالی در اين حركت جهانی شركت دارد. اعضای 
اين گروه در پستی اينستاگرامی به نشانی worldcleanupبا تصويری از 
مامو حسين از او سپاسگزاری كرده اند و مسير او را الگويی جهانی برای 
باقی انسان ها دانسته اند. در اين پست می خوانيم كه تغيير هيچ بهانه ای 
از شرايط و سن و سال و مشکالت را نمی پذيرد و بنابراين در هر شرايطی 
می توانيم تغييری باشــيم كه در بيرون انتظار آن را می كشيم. پربيراه 
نيست اگر به جای پرداختن به مامو حسين كمی از راهی كه او در آن گام 

برمی دارد بگوييم. مسير اين پيرمرد همان 
است كه برخی جوان ها هم می روند. آنهايی 

كه برخالف ديگران با كوله ای سبك به كوه می روند با كوله باری مملو از 
زباله های ديگران باز می گردند. كمپين آنها از جنس پند و اندرز و نگاه از 
باال به پايين نيست. يك كيسه زباله ای از باالی كوه و دشت با خود به پايين 
می آورند برای ترويج راهشان كافی است كه از قديم گفته اند:» العاقل و 
باالشاره.« اگر هر يك از ما مايليم در راه مامو حسين گام برداريم می توانيم 
به كمپين آنها به نشانی letsdoitiran.irبپيونديم. اصول آنها فقط كار 
داوطلبانه در سازمانی مردم نهاد است در راستای اهداف بشردوستانه و 

به ويژه پاك نگه داشتن زمينی كه در آن زندگی می كنيم.

پشتی خمیده به احترام زمین

محدوديت واكســن كرونا برای گروه های سنی در  تهران برداشته شده و حاال ديگر همه افراد در هر سن فاطمه عباسی
و ســالی می توانند واكســن دريافت كنند. بماند كه عده ای هنوز كه هنوز است 
واكسيناسيون را قبول ندارند و هر چقدر كه بتوانند برای نزدن اين واكسن مقاومت 
می كنند، اما بسياری از مردم از اين طرح اســتقبال كرده اند و خوشبختانه آمار 
مرگ وميرهای ناشی از كرونا هم در حال كاهش است. حاال در اين ميان برخی از 
افراد برای تشويق بيشتر مردم به واكسيناسيون، كارهای جالبی انجام داده اند. يك 
كتابفروشی اعالم كرده كه به افرادی كه كارت واكسيناسيون داشته باشند، برای 
خريد كتاب تخفيف 20درصدی می دهد. يعنی شمايی كه واكسن زده ايد می توانيد 
با ارائه كارت واكسن، هم به صورت حضوری و هم اينترنتی كتاب مورد نيازتان را با 
تخفيف خريداری كنيد. اين مدل تشويق كردن مردم به زدن واكسن را پيش از 
اين فقط در كشورهای خارجی ديده بوديم كه در ازای زدن واكسن به مردمشان 
تبلت و حتی پول می دادند. حاال اينجا هم درست مثل خارج، طرح های تشويقی 
يکی يکی در حال برگزاری است تا شايد آن عده ای كه با واكسيناسيون مخالفند 
هم سر عقل بيايند و اين ايمنی جمعی را جدی بگيرند. البته اين را هم بايد بدانيد 
كه اگر واكسن نزنيد و كد سالمت نداشته باشيد، چند وقت ديگر نه می توانيد بليت 
قطار و هواپيما و اتوبوس بخريد و نه خدمات بانکی و اداری دريافت كنيد. دليلش 
هم اين است كه مسئوالن اعالم كرده اند اين شکل خدمات فقط درصورت ارائه كد 
سالمت به افراد داده می شود. فرهنگسازی  برای تزريق واكسن به صورت گسترده 
در كشور در حال انجام است، اما اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستيد كه به فکر 
سالمتی خودتان و ديگران نيستيد و نيازی به طرح های تشويقی نداريد و قاعدتا 
كتاب هم نمی خوانيد- چون اگــر كتابخوان بوديد قطعا متوجه می شــديد كه 
واكسيناسيون چقدر می تواند به نفعتان باشد- حداقل برای اينکه در آينده نزديك 

دچار مشکالت اداری و بانکی نشويد، در تصميم تان تجديد نظر كنيد.

درست مثل خارج

خودرو
سفرهای جاده ای مردم در 
هفته پایانی تابستان به 

باالترین میزان در تابستان 
و حتی كل امسال رسید و به 

بیش از یك میلیون و ۹۰۰هزار 
خودرو  در روز رسیده است.

1900000

وسیله نقلیه
براساس جدیدترین گزارش 
مركز مدیریت راه های كشور 
از تحلیل وضعیت تردد در 
روزهای ۲۶شهریور ماه تا 

یكم مهر ماه، متوسط تردد 
بین استانی به یك میلیون و 
۹۱۷هزار و ۹۸۹ وسیله نقلیه 
رسیده كه نسبت به مدت 
مشابه در هفته قبل از این 
گزارش 5درصد و در قیاس 
با بازه زمانی مشابه در سال 
گذشته 4درصد رشد داشته 

است.

1917989

درصد
در این بازه زمانی حدود ۸ 
میلیون و ۶4۰ هزار خودرو 
در محورهای برون شهری 
مشاهده شدند كه حدود 
۳۳۰ هزار خودرو بیشتر از 

هفته قبل از این گزارش بوده 
است. در این میان سهم 
خودروهای تهران و البرز از 
پالك های غیربومی كشور 
بازهم سهمی بیش از ۲۰ 

درصد داشته و صدرنشین 
سفرهای جاده ای بوده اند.
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»دیوانه  انجیر« هایی 
كه می شناسیم 

نمی دانم چه اندازه زحمت می كشند تا از 
ترك ديوارها، درزهای سقف های سفالی، 
البه الی تخته سنگ ها و شکاف های زمين سيمان پوش، سردرآورند 
و بعد آهسته آهسته، سبز و طربناك قد بکشند و شاخ و بال بگسترانند. 
آنها بی خيال جای تنگشان از دور، برگ تکان می دهند و داد می زنند 

كه درخت انجيرند.
ما اما وقتی به آنها می رسيم اگر كسی همراهمان باشد به او و اگر تنها 

باشيم توی دلمان می گوييم: »عه... ديوانه  انجير«
نمی دانم نياكان گيالنی ها از چه زمانی اين درختان انجير خودرويی 
كه بی ادا و اطوار، سبز می شــوند را ديوانه خوانده اند. ما زير آسمان 
دياری روزگار می گذرانيم كه سبز است. خانه های متروك در تنهايی 
غبار گرفته خويش سبز می شوند. ديوارها خزه می بندند و گياهانی 
كه خيلی از ما حتی اسم شان را نمی دانيم دور از باغچه ها و گلدان ها، 
هم نفس با ســنگ و آجر و سيمان نفس می كشــند. اينجا كودكان 
بسياری راه و نيم راه دست مادر خويش را رها می كنند و می دوند تا 
گل های وحشی سرخ و زرد و آبی را بچينند و با يك دنيا شور و لبخند 
به مهربانی نگاه مادرانشان هديه كنند. ما چشم هايمان به روييدنی ها 
خو گرفته است، اما حکايت »ديوانه انجير«ها جداست.  آنها به زحمت 
قد می كشند؛ بی آنکه به خوشبختی درختان انجيری كه در باغ ها و 
باغچه ها هســتند، فکر كنند. آنها همه حواسشان را می گذارند پی 
انجيرهای كوچکی كه بر شاخه هايشان جان گرفته است؛ انجيرهای 
كوچکی كه با وقت و بی وقت  زاده می شــوند، ولی ســبز و سفت و 
كوچك می مانند تا همانگونه نارس رها شــوند روی خاك و اين نه 
كه پايان باشد، نه؛ چراكه ديوانه انجيرها باز به بار می نشينند. شايد 
بعضی ها بگويند برای همين اســت كه به اينها ديوانه لقب داده اند؛ 
يك عمر زحمت بيهوده كشيدن كه عاقالنه نيست. من اما می گويم 
اينها مجنون هستند. عشق به زندگی و اميد به روشنی فرداها چنان 
در آنها ريشه دوانده است كه يأس را نمی فهمند. عاشق هستند اين 

درخت ها، باور كنيد.

زندگی پديا
مرهم  هم بودن

»نور از محل زخم ها می آيد.« اين را ظاهرا  شمس به موالنا گفته اســت. كجا اين را سعید كیائی
گفته، نمی دانيم. شايد هم اصال شمس تبريزی مدفون در »خوی« اين 
را به موالنا نگفته باشد و طی ساليان، به گفته های او اضافه شده باشد! 
كسی نمی داند. اما يك چيز قطعا وجود دارد و آن اينکه التيام است برای 
مردم روزگار ما تا با ناماليمات، كنار بياييم و بارها و بارها تکرار شدنش 

يعنی »ما«ی التيام خواه، بسياريم.
التيام هم بــودن، نوع عجيبی از مهربانی كردن بی حد و اندازه اســت. 
دوست داشتن و كنار هم بودن را اعالم می كند و اين، اگر جنبه بيرونی 
داشته باشد، كه بايد داشته باشــد تا مخاطبش متوجهش شود، منجر 
به همه گيری می شود. مثل ســاعت. چرا مثل ساعت؟ به اين علت كه 
هر چرخ دنده، به خودی خــود، فقط يك چرخ دنده اســت، اما جمع 
چرخ دنده ها كنار هم و تنظيم درســت و دقيق آنهــا، منجر به نظمی 

می شود كه آرام آرام می توانند سال ها كنار هم باشند.
ما چرخ دنده  كدام اجتماع ساعت گونه ايم كه التيام هم باشيم سر جای 

خودمان؟  اين درست مثل همان حرف ماســلوی فيلسوف است كه 
می گويد: »يك موسيقيدان بايد موسيقی بســازد، يك هنرمند بايد 
نقاشی كند، يك شــاعر بايد شعر بگويد و بنويســد؛ اگر قرار است در 
نهايت به آرامشــی با خودش برسد. آنچه يك انســان می تواند باشد، 

بايد بشود.«
»نور التيام بخش خود اجتماعی مان باشيم. فقط با يك كار ساده؛ كاری 
كه دوســت داريم را درســت انجام دهيم.« اين را هم يك معلم ساده  

مدرسه ابتدايی در فريمان می گفت.
حرف زياد است كه همينطور می شود نقل قول كرد، از افراد سرشناس 
تا غيرسرشناس. اما يك چيز اين چرخ دنده ها كم است انگار، و آن يك 
»پيچ« ساده است؛ پيچی كه دقيق بيايد بنشــيند در محلی كه بايد و 
چرخ دنده ها را سر جايشان بچرخاند. زندگی را تنظيم كند روی ساعت 
»سر جای خود بودن« تا درست و به قاعده، نورهايی باشيم برای تابيدن. 
از محل زخم ها، يا هر حال بد و خوب ديگری. نور كه باشی، راهت را پيدا 

خواهی كرد. زخم كه هميشه هست!

گرينويچحرف تو حرف

عاشقی حسين )ع( روزی ماست.../عکس: رضا نوراله

مسجد جامع اروميه. عکس : همشهری / حامد عسگرپور

اول آخر

مریم ساحلی

عدد خبر
حافظ

ای مدعی برو كه مرا با تو كار نيست

احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

راهکار برنجی دور زدن كوويدـ19
ژاپنی ها بعد از شيوع كرونا نتوانستند 
رسم باســتانی تبريك قدم نو رسيده 
را بجا آورنــد؛ بنابراين يك جايگزين 
برنجی برای آن پيدا كرده اند. طی اين 
رسم جديد خانواده نوزاد به شركتی در 
شهر كيتاكيوشو سفارش كيسه برنجی 
هم وزن نوزادشان را می دهند. شركت 
ياد شده در كيســه ای كه تصوير نوزاد 

روی آن چاپ شده هم وزن نوزاد برنج می ريزند و كيسه را به آنها می فروشند. 
خانواده ها اين كيســه های برنج را برای فاميل و دوستان می فرستند تا آنها 
بتوانند كيســه برنج را به جای نوزاد بغل كنند. بعد از اين دور زدن برنجی 
كوويدـ 19، خانواده ای كه كيسه برنج را بغل زده و به آشپزخانه برده، در مقابل 

هديه ای برای خانواده ای كه به تازگی بچه دار شده  می فرستد.

حبس فرزند در جزيره
دختر 13ساله ای كه تنها در يك جزيره 
كوچك پيدا شــده بود، مدعی است 
والدين اش او را در آنجا رها كرده بودند. 
پليس شــهر ويهای استان شندونگ 
چين وقتی از يك ماهيگير شنيد كه 
دختری در يك جزيره گير افتاده است 
به آنجا رفت و اين دختربچه را نجات 
داد. والدين اين دختر در بازپرسی ها 
به پليس گفتند كه دختر آنها به ندرت 

از اتاقش بيــرون می آمده و آنها در مجموع احســاس كرده اند كه او وقت و 
پول آنها را هدر می دهد؛ بنابراين تصميم گرفته اند اين دختر سركش را در 
جزيره ای تنها رها كنند و به تصميم شان عمل كردند. پدر اين دختر می گويد: 
خوشحاليم كه او باالخره با يك نفر )ماهيگير( حرف زد؛ چون او در خانه اصال 

با ما حرف نمی زند.

13سال فريب عاشقانه مادربزرگ
زنی در چين 13ســال به طور مداوم 
و از راه های گوناگــون نقش مادرش 
را بازی كرد تــا مادربزرگش متوجه 
مرگ فرزندش نشــود. بــه گزارش 
آديتی سنترال، چنگ جينگ 46ساله 
وقتی مادربزرگش در 100ســالگی 
زندگی را بدرود گفت، راز  خود را فاش 
كرد. جينگ  ســرانجام فاش كرد كه 
13سال با تماس های تلفنی هر روزه 

و حتی گريم كردن خود، نقش مادرش را بازی كرده تا مادربزرگش متوجه 
مرگ فرزندش نشود. بيماری و كهولت سن اين زن سالمند به جينگ  كمك 

كرده بود تا او بتواند از پس اين كار مشکل برآيد.

شرح شهر
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اما و اگرهای ساخت 
باغ موزه دفاع مقدس 

کردستان 
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قطع مدت دار برق در تابستان امسال سبب توقف برخی خطوط تولید و 
آسیب دیدن واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرز شد

 درطول تابستان امســال قطع برق به یکی از 
مهم ترین مشکالت کشور تبدیل شد؛ چالشی 
که به نظر می رســد تبعات آن بر بخش تولید، 
بیش  از بخش های دیگر بوده اســت. این درحالی اســت که 
شهرک های صنعتی اســتان البرز این روزها با چالش های 
اساســی ازجمله کاهش تولید و ناتوانی در پرداخت حقوق 
کارگران مواجه شده اند و کارشناســان و فعاالن این حوزه 
معتقدند بخش عمده ای از این مشکالت از تبعات قطع برق 
اســت. این موضــوع درحالی اســت که براســاس اعالم 
روابط عمومی اداره برق استان، بیشتر خاموشی های اخیر به 
سمت صنایع ســوق داده شد؛ خاموشــی هایی که تا پایان 
شهریورماه به صورت محسوسی ادامه داشت و همین موضوع 

صدای صنعتگران و تولیدکنندگان را هم درآورد.

زیان تولید کنندگان
مدیرعامل یک کارخانــه قفل و یراق در البــرز دراین باره 
می گوید: گاهی اوقات دستگاه هایی که با رایانه کار می کنند، 
براثر قطع برق می ســوزند و کارگران که در روز ۷ســاعت 
کار می کردند، با قطع چند ســاعته بــرق کاری نمی توانند 
انجام دهند و عالوه بر آســیب دیدن دستگاه ها، باید روزانه 
۵میلیون تومان حق بیمه و ۲۵میلیــون تومان حقوق آنها 
را پرداخت کنیم. »جعفر رجبی« می افزاید: اگر قرار اســت 
قطع برق در پاییز هم ادامه داشته باشد، مسئوالن اداره برق 
استان باید زمان خاموشی ها را به صورت دقیق اعالم کنند 
که ما هم دستگاه ها را براساس آن تنظیم کنیم و کارگران را 
در آن ساعت به کار بگیریم، اما متأسفانه با وجود اینکه بارها 
گفته اند زمان بندی دقیق خاموشی ها اعالم خواهد شد، اما 

هنوز این اتفاق به صورت کامل محقق نشده است.

تعطیلی واحدهای تولیدی
یکی از فعاالن صنعتی در مجموعه شــرکت های بزرگ 
تولید فوالد در شهرک صنعتی اشــتهارد که قطع برق 
سبب تعطیلی موقت تولید آن شده است، می گوید: این 
مجتمع ازنظر مشتری مداری و بازارفروش، تولید و عرضه 
در جایگاه خوبی قرار دارد، اما در ماه های گذشته به دلیل 

قطع برق، تولیدات ما کاهش محسوسی داشته است.
»رضــا حق شــناس« می افزایــد: متأســفانه تاکنون 
خاموشی ها همچنان در صنایع وجود دارد. دستگاه ها و 
موتورهای خط نورد توان بار زیادی دارند، در نتیجه ابتدا 
به مجموعه ما اجازه فعالیت »تک نوبت« داده شد، اما قطع 
برق خســارت های زیادی به کوره شرکت تحمیل کرد، 
چراکه خاموشی و سردی ناگهانی کوره زمینه ساز تخریب 
آجرهای نسوز داخل آن می شــود.  وی ادامه می دهد: با 
توجه به اینکه بازار نیازمند تولید است، رکود چند روزه 
در خط تولید، قیمت محصول را باال می برد؛ همانطور که 
نمونه آن را با تعطیلی برخی کارخانه های سیمان دیدیم 
و این کاال با افزایش قیمت چند برابری قیمت مواجه شد.

کارگران، دل نگران بیکاری
کارگر یک واحد تولیدی فعال درشهرک صنعتی اشتهارد 
نیز دراین زمینه می گوید: قطع برق کارگران را هم نگران 
کرده اســت، چراکه با توجه به وضعیــت به وجود آمده، 
برخی کارخانه ها تعدیل نیرو را در دســتورکار خود قرار 
دادند. به همین دلیل نگران هســتیم این اتفاق برای  ما 
هم رخ دهد. »رحیم امینــی« می افزاید: همین حاال هم 
حقوق ها دیر پرداخت می شــود که یکی از اصلی ترین 
دالیل آن، کاهش تولید به دلیل قطع برق است. هرچند 
برخی از واحدهای صنعتی با ژانراتورهای برق این مشکل 

را تا حدودی کاهــش داده اند، اما همه 

واحدهای صنعتی ژانراتور ندارند.

چالش تعدیل نیرو و کمبود کاال 
مدیرعامل شهرک صنعتی اشــتهارد نیز با گالیه از قطع 
چند ساعته برق دراین شهرک می گوید: در مقطعی هر 
روز 6ساعت برق شهرک صنعتی اشتهارد قطع می شد. 
همین موضوع سبب ضعف و رکود دراین شهرک شد. این 
درحالی است که متأسفانه به نظر می رسد برخی مسئوالن 
اســتان توجه کافی به این موضوع ندارند و به ســادگی 
از کنار آن رد می شــوند. »میثم نیک نژادی« می افزاید: 
اگر این رویه در فصل پاییز هم ادامه یابد، شاهد ناتوانی 
واحدهای تولیدی این شهرک در اجرای قراردادهایشان، 
تأخیر در پرداخت ها و درنهایت کمبود کاالها خواهیم بود. 
وی عنوان می کند: از مسئوالن استان تقاضا داریم که اگر 
قرار است قطعی  برق ادامه یابد، به صورت عادالنه توزیع و 
بار آن تنها بر دوش شهرک های صنعتی که هزاران نفر در 

آن مشغول به فعالیت هستند، نباشد.

لزوم پرداخت خسارت 
رئیس اتــاق بازرگانی البرز هم با بیــان اینکه قطع برق 
آسیب های جدی به صنایع اســتان وارد کرد، می گوید: 
قطع مدت دار برق ســبب توقف تولید و آســیب دیدن 
واحدهــای صنعتی و تولیدی اســتان شــد و موجی از 
نارضایتی درمیان صنعتگران اســتان ایجاد کرد که باید 
مورد توجه مســئوالن قرارگیرد. بارها ایــن موضوع را 
به مدیران استان و حتی مســئوالن وزارت نیرو منتقل 
کرده ایــم و باید برای آن چاره اندیشــی شــود. »پرهام 
رضایــی« ادامه می دهد: براســاس »مــاده۲۵« قانون 
بهبود مستمر فضای کســب وکار، اگر خسارتی ناشی از 
بروز مشکل در زیرســاخت هایی مانند برق به واحدهای 

صنعتی وارد شــود، باید این خســارت ها ازسوی دولت 
جبران شود. درحال حاضر که حجم باالیی از مواد اولیه 
واحدهای تولیدی براثر خاموشــی های طوالنی مدت از 
بین رفته است، این سئوال اساســی مطرح می شود که 
متولی پرداخت خسارت به این واحدهای صنعتی کدام 
اداره است؟ وی با بیان اینکه مشکل باید به شکل اساسی 
رفع شود، اضافه می کند: دراین زمینه باید به راهکارهای 
مناسبی دست پیدا کنیم و به نحوی برنامه ریزی شود که 
سال های آینده در چنین روزهایی دچار این گونه مشکالت 
نشویم. البرز قطب صنعتی کشور است و واحدهای بزرگ 
صنعتی زیادی دراین استان فعالیت می کنند که باید در 
همه زمینه ها، ازجمله تأمین زیرساخت هایی مانند برق، 
حمایت شوند تا در سال های آیند که احتماال هوا گرم تر و 
کم آبی بیشتر خواهد بود، با چنین مشکلی روبه رو نشوند.

تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی 
اســتاندار البرز نیز با اشــاره به رایزنی های انجام شده با 
وزارت نیرو برای پرداخت خســارت به تولیدکنندگان 
می گوید: وزارت نیرو برنامه هایی برای جبران خســارت 
دارد و ما هم در اســتانداری پیگیر موضوع خواهیم بود. 
»عزیزاهلل شــهبازی« ادامه می دهد: بــرای تأمین برق 
ایجاد پســت برق ۴۰۰کیلوواتی در باغســتان درحال 
انجام است که انتظار داریم هرچه سریع تر به بهره برداری 
برسد. همچنین اقدام های بســیاری برای تأمین برق از 
طریق انرژی  خورشــیدی انجام شده اســت. وی اضافه 
می کند: به عنوان مثال در شهرســتان اشتهارد بیش از 
۲هزارو ۸۰۰هکتار زمین برای ایــن منظور تعیین و به 
چند متقاضی هم مجوز و پروانه کار داده شده اســت که 
باید هرچه زودتر در اراضی مربوط پنل های خورشیدی 

نصب شود.

بار قطع برق بر دوش صنایع البرز
زهرا اشرف زاده

خبرنگار

 سفره خالی منابع زیرزمینی
 در زنجان 

 بیش از ۸۵درصد از آب کشاورزی در استان زنجان
 از منابع زیرزمینی تأمین می شود

  دشت های استان زنجان ازنظر سطح آب سفره های زیرزمینی حال و روز 
خوشی ندارند و از ۷دشت استان، ۵دشت در فهرست »ممنوعه« برداشت 
آب های زیرزمینی قرار دارند. این درحالی است که زنجان از قطب های 
کشاورزی کشور به حساب می آید و بیش از ۸۵درصد از آب مورد نیاز کشاورزی دراین 
استان از سفره های زیرزمینی تأمین می شود. درسال های اخیر برداشت بی رویه از منابع 
آب های زیرزمینی زنجان پیامدهای جــدی، ازجمله تخلیه منابع زیرزمینی، کاهش 
کیفیت آب، فرونشست زمین، ایجاد فروچاله ها و نابودی آب خوان ها، شور شدن آب 
چاه ها و ازبین رفتن درختان، خاک و محیط زیست را به دنبال داشته است. کارشناسان 
هشــدار می دهند اگر میزان برداشــت آب های زیرزمینی به حداقل نرسد، عوارض 
جبران ناپذیری در انتظار محیط زیست زنجان خواهد بود و باید روال کشاورزی سنتی 
با ارزش افزوده کم و خسارت زیاد دراین استان تغییر کند. بررسی ها نشان می دهد در 
استان زنجان نیز مانند دیگر نقاط کشور، مســاحت اراضی زیرکشت بیش از دوبرابر 
ظرفیت منابع آبی موجود است و ازســوی دیگر حفر چاه  های غیرمجاز و برداشت از 
چاه های مجاز بیش ازحد مجاز مورد اشــاره در پروانه بهره برداری، سبب وخیم شدن 

وضعیت منابع آب زیرزمینی شده است.
  

ترویج مشاغل جایگزین
مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان دراین باره می گوید: در بیش از 3دهه گذشته 
سطح آب های زیرزمینی در بیشتر دشت های اســتان به شدت افت کرده و درمعرض 
تخلیه کامل قرارگرفته است. »اسماعیل افشاری« می افزاید: ممانعت از توسعه سطح 
زیرکشت و ترویج مشاغل جایگزین برای کشــاورزی، به ویژه اراضی »خرده مالک«، 
ازجمله اقدام های ضروری برای پیشــگیری از وقوع بحران در منابع آبی استان است. 
وی به انســداد چاه های غیرمجاز هم اشــاره می کند و ادامه می دهد: مسدود کردن 
چاه های غیرمجاز با جدیت پیگیری می شود و بیشترین چاه های مسدود شده غیرمجاز 
در منطقه »سجاس« شهرستان خدابنده قرار دارد. افشــاری با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری تا ۲۰شهریورماه، ۲۵حلقه چاه در اســتان پر و مسدود شده است، عنوان 
می کند: در نتیجه این اقــدام، 6۵صدم میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در اســتان 
صرفه جویی شده است. این موضوع نشان می دهد با اعمال جدیت بیشتر دراین زمینه، 
می توان نتایج امیدوارکننده ای به دســت آورد. وی با بیان اینکه شاهد افت 1۰متری 
آب های زیرزمینی هســتیم و از این میزان، تنها ۴۵سانتیمتر افت جبران شده است، 
اظهار می کند: درحال حاضر در ۵دشت از ۷دشت استان، ممنوعیت برداشت آب وجود 
دارد و سطح تراز آبی دراین دشت ها کاهش دارد و برداشت بی رویه آب سبب می شود 
بیالن آبی منطقه روزبه روز کاهش یابد. این موضوع می تواند مشکالت بسیاری را برای 

استان به وجود آورد.

راه ناگزیر صرفه جویی
مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان با تأکید بر ضرورت آگاهی بخشی دراین زمینه 
و مشارکت هرچه بیشتر کشــاورزان و اهالی اســتان تصریح می کند: از مردم انتظار 
داریم با توجه به آغاز سال آبی کم بارش و تغییر نوع بارش ها از برف به باران، حداکثر 
صرفه جویی را در مصرف آب در بخش های مختلف داشته باشند. افشاری با بیان اینکه 
در دشت ابهر حدود 3۰متر و در دشت سجاس حدود 1۰متر افت سطح سفره های آب 
زیرزمینی اتفاق افتاده است، می گوید: درحال حاضر ۸۰درصد آب آشامیدنی و ۹۵درصد 
نیاز آب صنعت از منابع زیرزمینی تأمین می شود که از هر منظر به این موضوع توجه 
شود، برای آینده استان خطرناک است. وی تصریح می کند: ۸۵درصد از آب مصرفی 
در اســتان زنجان، از حوضه آبریز رودخانه »قزل اوزن« و 1۵درصد آن از حوضه آبریز 
مرکزی و قم است که از رودخانه قزل اوزن در شهرستان های ماه نشان و طارم تخصیص 
جدیدی انجام نمی شود و تخصیص های فعلی نیز در حوزه کشاورزی و صنعت است. 
افشاری اضافه می کند: آبخوان های آبرفتی اســتان شامل آبخوان دشت های زنجان، 
ســجاس، بزینه رود، ابهر و قیدار و آبخواهای موضعی استان شامل آبخوان دشت های 

طارم- خلخال، ماه نشان -  انگوران و مناطق غیردشتی است.

توسعه کشاورزی علمی
یک کارشناس محیط زیست نیز دراین باره اظهار می کند: در سال های گذشته بر توسعه 
کشاورزی بدون توجه به ظرفیت های حوزه آب و خاک در کشور تأکید شد که اکنون 
این موضوع خسارت های زیادی، به ویژه در حوزه محیط زیست به همراه داشته است. 
این درحالی است که طراحی دقیق و اصولی سامانه های آبیاری تحت فشار و تالش برای 
ترویج این روش، می تواند تاحدودی خسارت ها را به حداقل برساند. »تینا احمدیان« 
می افزاید: باید در انتخاب و طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار نهایت دقت را اعمال 
کرد تا متناسب با نوع محصول، بافت خاک، شیب زمین، جهت و شدت باد باشد، چراکه 
درغیر این صورت، روش های غیرعلمی می تواند هدر رفت زیادی درمصرف آب، حتی 
به مراتب بیشتر از آبیاری سطحی، به همراه داشته باشد و درنهایت به عملکرد مطلوب 
محصول نیز خسارت وارد کند. وی معتقد اســت به جای تأکید بر توسعه زمین های 
کشاورزی، بهتر است کشت گونه های متناسب با اقلیم هر منطقه به کشاورزان آموزش 
داده شود، چراکه چند سالی است وضعیت بارندگی در استان زنجان به شدت کاهش 

داشته است و دیگر محصوالت سنتی ثمردهی سابق را ندارند.
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 هنوز به فصــل بارش نرســیده، پس زدگی 
فاضالب در شهرهای خوزســتان به ویژه در 
۲شــهر بزرگ اهواز و آبادان خودش را نشان 
داده؛ مشکلی که سال هاست شهروندان و روستانشینان این 
استان با آن دست و پنجه نرم می کنند، اما نه تنها عالجی 
برای آن میسر نمی شود بلکه براساس اعالم دیوان محاسبات 
کشور، به نظر می رسد اعتبارات آب و فاضالب خوزستان از 
ســال13۹6 تاکنون صرف اموری غیر از چالش های این 
حوزه شده اســت؛ موضوعی که البته پــای متخلفان را به 
دادگاه هم کشاند.  13مردادماه سال جاری بود که »سعید 
بیت عرفی«، معاون فنــی و حسابرســی اموراقتصادی و 
زیربنایی دیوان محاســبات کشــور اعالم کرد که بیش از 
3هزارو ۵۰۰میلیارد تومان تخلفات عدیده در طرح های آب 
و فاضالب خوزستان رخ داده است. احتماال این اعتبارات که 
از سال13۹6 به استان رسیده، صرف امور دیگری شده است. 
مســئوالن می گویند متخلفان درایــن تحقیق و تفحص 
شناســایی و پرونده آنان در دادســرای دیوان محاسبات 
درحال بررسی است و اســامی متخلفان و آرای صادره به 
دستگاه قضا ارسال می شود. اگرچه برای اعاده دادرسی و 

برقراری عدالت، هیچ وقت دیر نیست، اما آنچه حقیقت دارد 
نه در محکمه، بلکه در زندگی شهروندان خوزستانی اتفاق 
می افتد؛ حقیقتی که این روزها زندگی مردم این استان را 
سخت تر از گذشته کرده اســت. دراین میان خوزستانی ها 
امیدوارند با ســفر اخیر رئیس جمهوری به این اســتان، 
گام های سریع تری برای رفع مشکالت شان برداشته شود و 
استاندار جدید خوزستان بتواند گره های موجود در زندگی 

مردم این استان را بگشاید.

یک مشکل قدیمی
مریم یکی از اهالی خیابان »گلبهار« اهواز است. او می گوید: 
پس زدگی فاضالب مشکل امروز و دیروزمان نیست؛ قبال 
می گفتند بارش های زیاد و باال آمدن دبی کارون و تخلیه 
نشدن کامل فاضالب به کارون دلیل پس زدگی و باال آمدن 
فاضالب دربرخی مناطق است. نخست این سئوال مطرح 
می شــود که اصال چرا فاضالب باید به کارون بریزد. دوم 
اینکه امســال چرا وضعیت این گونه است؟ درسال جاری 
که نه ســیل آمد، نه آب رودخانه باال آمده است و نه هنوز 
بارشی داشته ایم. او ادامه می دهد: در بیشتر روزهای سال 
باید یا با بوی نامطبوع زندگی کنیم یا با آلودگی های ناشی 
از فاضالب. گاهی اوقات فاضالب از حیاط و کوچه و خیابان 
باال می زند. برخی مواقع با یک بارش، سراسر خیابان با آب 

آغشته به فاضالب آلوده می شود و مردم مجبورند از میان 
معابر آغشته به فاضالب رفت و آمد کنند.

مشکل اصلی؛ بوی نامطبوع
اهالی »کــوی ملت« اهواز به ویــژه در فاز چهــارم نیز از 
مشــکل فاضالب گالیه دارند؛ مشــکلی که مدت زیادی 
است زندگی آنان را دراین منطقه با سختی های بسیاری 
همراه کرده است. »محمد بابایی« یکی از این اهالی است. 
او می گوید: مشکل اصلی و عمده تر ما بوی نامطبوع ناشی از 
فاضالب است که نمی شود تحملش کرد. بابایی می افزاید: 
آلودگی های موجود در منطقه به حدی  است که کودکان ما 
به بیماری های پوستی دچار می شوند. روی پاهای پسرم 
زخم های بزرگ قهوه ای ایجاد شده است و تاکنون هزینه 
زیادی خرج دوا و درمانش کرده ایم. پزشــک گفته نوعی 
قارچ است که معموال در شبکه فاضالب رشد می کند. وقتی 
بچه ها مجبور باشند از داخل معابری تردد کنند که به دلیل 
سرازیر شدن فاصالب، آلوده شده اســت، باید هم منتظر 

چنین مشکالتی بود.

چالش فاضالب در آبادان
اینها درحالی است که براساس اعالم سازمان آب و فاضالب 
خوزستان، فقط 6۵ نقطه دارای چالش گسترده فاضالبی 
در شهر اهواز شناســایی شده است؛ کالنشــهری با یک 
میلیون و 3۰۰هزارنفر جمعیت. اما مشکل فاضالب محدود 
به مرکز استان نیست و اهالی ســایر شهرها و روستاهای 
این استان نیز از بروز چنین مشــکلی گالیه دارند، به ویژه 
شهروندان آبادانی که با  معضلی به نام انتشار بوی نامطبوع 
و آلودگی فاضالب های خانگی دست و پنجه نرم می کنند.  
»بی نظیــر«، از اهالی خیابــان »بهمن« آبادان اســت. او 
می گوید: نمی دانم از کدام مشکل بگویم. از آب آشامیدنی 
شور یا فاضالبی که ساعت به ساعت باال می زند. این شهر 
مثال از قدیم شبکه فاضالب داشــت. باور کنید اگر شبکه 
نیاز به بازســازی دارد، ما هزینــه اش را می پردازیم. این 
شهروند آبادانی ادامه می دهد: خودتان را جای ما بگذارید؛ 
نمی توان ســختی های زندگی همراه با بــوی نامطبوع و 
آلودگی های فاضالب را تحمل کرد. نه فقط گاهی ناچاریم 

از خانه بیرون نیاییم تــا فاضالب فروکش کند، 
بلکه در خانه هایمان هم مشــکل اســتفاده از 
سرویس بهداشتی داریم. متأسفانه در سال های 
اخیر مدیران استان نتوانستند گام های موثری 
برای رفــع اصولی چنین مشــکالتی بردارند.  
امیدوارم تیم مدیریتی جدید استان به سرعت 
برای رفع چالش های اساســی خوزســتان، 

ازجمله مشکل فاضالب، چاره اندیشی کنند.

اقدام برای رفع نقص ها
اهالی منطقه »سده« و خیابان »ذوالفقاری« 
و چند محله دیگر در آبــادان نیز گفته های 
»بی نظیــر« را تأیید می کننــد؛ موضوعی 

که مسئوالن شهرداری 

آبادان نیز آن را تأیید می کنند و می گویند که طی ماه های 
گذشته شکایت های متعدد حتی از مرکز شهر نیز دراین 
زمینه وجــود داشته  اســت. »علی بچاری« سرپرســت 
شــهرداری آبادان براین موضوع تأکید دارد که از متولیان 
شرکت آب و فاضالب این شهرستان درخواست شده است 
که به صورت جــدی به مــوارد اعالم شــده دراین حوزه 

رسیدگی و برای رفع نقص های موجود اقدام کنند.
اما »مصطفی مهرانفر«، مدیر شــبکه آبفای آبادان معتقد 
است که مسئولیت این چالش ها برعهده شهرداری است. 
او می گوید: مشــکل در ساخت وسازهای غیراصولی است 
که شهرداری در گذشته، بدون توجه به چنین مشکالتی، 

مجوزش را صادر کرده است.

نقش ساخت وسازهای غیراصولی
»محمــد کیانی« کارشــناس حــوزه مدیریت شــهری 
دراین زمینه به خبرنگارهمشــهری می گوید: بی شــک 
ساخت وســازهای غیراصولی، خارج از ضابطــه و بدون 
درنظرگرفتن وضعیت زیرســاخت ها، یکی از اصلی ترین 
دالیل مشکل موجود در حوزه فاضالب در خوزستان است، 
اما فراموش نکنیم که شهرداری براساس طرح تفصیلی یا 
طرح جامع شهری تراکم مناطق را تعیین می کند. ازسویی 
در کمیســیون های مربوط اســتعالم هــای الزم از همه 

دستگاه ها، ازجمله شرکت آب وفاضالب گرفته می شود. 
او ادامــه می دهد: این اســتعالم ها از همه شــرکت های 
خدمات رســان گرفته می شــود تا مثال بعــد از اعطای 
پروانه ســاخت، شــرکت توزیع برق یا گاز یا هر دستگاه 
خدمات رســان دیگری نگویــد نمی توانم خدمــات ارائه 
دهم. یعنی شرکت آبفا پیش تر مشــخص کرده است که 
امکان توسعه زیرساختی در چه محدوده ای را دارد. کیانی 
می افزاید: اداره های خدمات رســان مانند آبفا می توانند 
مخالفت خود درباره ساخت وساز در برخی نواحی که امکان 
برقراری زیرساخت در آنها وجود ندارد را به صورت رسمی 
اعالم کنند و اکنون در شــرایط فعلی نمی تواند از زیربار 
مسئولیت شانه خالی کرد و باید با هم افزایی دستگاه های 
مسئول گام های موثرتری برای رفع مشکالت مردم دراین 

حوزه برداشته شود. ستاره حجتی
خبرنگار

مشکل حل نشده فاضالب 
در خوزستان

پس زدگی فاضالب در برخی محله های اهواز و آبادان، زندگی شهروندان را با 
مشکالت عدیده ای مواجه کرده است

سال جاری به صورت ویژه در دستورکار مسئوالن مربوط قرار گرفته است.پمپ ها و همچنین الیروبی خطوط فاضالب ازجمله اقدام هایی است که از نخستین روزهای شهریورماه موجود دراین حوزه تقسیم کارهای الزم را انجام داده است. بررسی ها نشان می دهد تعمیر و جایگزینی درحالی است که استانداری خوزستان با برگزاری جلسه هایی با دستگاه های مسئول، برای رفع مشکالت اقدام های انجام شــده باهدف رفع چالش های عدیده فاضالب در استان پاســخی ارائه نکردند. این با وجود پیگیری های خبرنگارهمشهری، سایر مســئوالن ارشد شرکت آب و فاضالب خوزستان درباره 
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کرمانشاه در حسرت قدم های زائران کربال
پاییز سال۱۳۹۸ بود که کرمانشاه، به عنوان قدیمی ترین گذرگاه مرزی زائران کربال 
در ایران، بعد از سال ها توانست میزبان زوار اربعین امام حسین)ع( شود؛ هرچند 
این میزبانی با کمی و کاستی هایی همراه و قرار بود در سال های آینده این کمبودها 
و مشکالت رفع شود، اما این میزبانی در سال۱۳۹۹ و با همه گیری ویروس کرونا 
لغو شد و عاشقان بســیاری در حســرت دیدار حرم یار ماندند. این درحالی است 
که امسال نیز ستاد مرکزی اربعین حســینی در اطالعیه ای از مسدود بودن همه 
مرزهای زمینی در استان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان برای تردد زوار اربعین 
خبر داده است. پایانه مرزی خسروی در استان کرمانشاه نیز درحال حاضر مسدود 
است و هیچ تردد زواری درآن صورت نمی گیرد؛ موضوعی که فرماندار قصرشیرین 
نیز برآن تأکید می کند و می گوید که هم اکنون هیچ گونه تردد مسافری در مرزهای 
خسروی و پرویزخان انجام نمی شود. »مرادعلی تاتار« از زائران می خواهد به این 
مرزها مراجعه نکنند، چراکه در شرایط کنونی امکان ورود زائران از طریق زمینی 
به عراق مهیا نیســت و امکان تردد زمینی به شــهرهای عراق در آستانه اربعین 
حســینی وجود ندارد. وی همچنین عنوان می کند که با توجه به بسته بودن مرز 
خسروی، هیچ گونه خدمت رسانی دراین مرز انجام نمی شــود و ۲سمت مرز در 
داخل کشور و همچنین عراق برای تردد زائران مسدود است. این درحالی است که 
از ابتدای همه گیری ویروس کرونا رفت و آمد مســافری در پایانه مرزی خسروی 
صورت نگرفته و تاکنون دولت عراق اجازه تردد زوار یا مسافران را از این مرز صادر 
نکرده اســت. اما درشــرایط کنونی و با توجه به محدودیت های موجود در تردد 
زمینی، فرودگاه کرمانشاه برای انجام پروازهای اربعین و ارائه خدمات مناسب به 
زائران عتبات عالیات اعالم آمادگی کرده  است. برهمین اساس هم بود که استاندار 
کرمانشاه در روزهای اخیر از انجام ۱۰پرواز ویژه اربعین در مسیر کرمانشاه به نجف و 
بالعکس خبر داد. »هوشنگ بازوند« بر اجرای همه دستورالعمل های بهداشتی برای 
برای حفظ سالمت زائرین اربعین حسینی تأکید و اعالم می کند متقاضیانی که 
براساس اعالم قبلی و دستورالعمل ابالغی سازمان حج و زیارت در سامانه »سماح« 
ثبت نام کرده اند، می توانند با ویزای معتبر، داشتن تست پی.سی.آر منفی و تزریق 
دو دوز واکسن، برای دریافت بلیت اقدام کنند. البته براساس اعالم مسئوالن استان، 
سقف پرواز ها به کشور عراق در ایام اربعین محدود است. همه اینها درحالی است که 
مسئوالن استان اعالم کرده اند آمادگی الزم برای پذیرایی از زائران اربعین را درهر 
شرایطی دارند؛ موضوعی که اعزام ۲۰موکب به کشور عراق برای پذیرایی از زوار 
اربعین گواهی براین مدعاست. در سال های اخیر موکب داران کرمانشاهی کارنامه 

درخشانی در زمینه خدمت رسانی به زوار عتبات عالیات داشته اند.

جای خالی زائران خارجی در سیستان وبلوچستان
تــا پیــش از همه گیــری ویــروس کرونا، اســتان 
سیستان وبلوچستان همه ساله نقش ویژه ای در برپایی 
مراسم پیاده روی اربعین برعهده داشت، چراکه زائرانی 
که از کشورهای پاکستان و شبه قاره هند قصد شرکت 
دراین مراسم را داشتند، باید از مرزهای کشور پاکستان 
و میرجاوه عبور می کردند تا وارد ایران شوند و به سمت 
مرزهای غربی کشور حرکت کنند. برهمین اساس تا 
سال۱۳۹۸ استان سیستان وبلوچستان و به ویژه شهر 
زاهدان، افتخار میزبانی از زائران پیاده روی اربعین 
را داشت، اما از سال گذشــته و به دلیل همه گیری 
ویــروس کرونا، این اســتان از میزبانی عاشــقان 

امام حسین )ع( محروم مانده است. آمارهای 
اعالم شــده ازسوی مســئوالن مربوط 
نشان می دهد در آخرین سال میزبانی 
سیستان وبلوچستان از زائران پاکستانی 

و هندی، یعنی درســال۱۳۹۸، 
۱۱۰هزار زائر خارجی به صورت 
رســمی وارد مرزهای استان 
شده و در شهر زاهدان اسکان 
داده شدند و از آنان پذیرایی 
شــد. تا پیش از این، حضور 
زائــران در مبادی مرزهای 
استان به ۲صورت بود؛ یا با 

اتوبوس های پاکستانی که مجوز عبور از ایران به عراق را دریافت کرده بودند وارد 
استان می شدند و یا از مناطق مرزی و مبادی رســمی با اتوبوس های ایرانی وارد 
استان و سپس به عتبات عالیات می رفتند. دراین میان همه امور مربوط به میزبانی، 
اسکان، پذیرایی و تأمین وســیله نقلیه زائران خارجی در استان برعهده اداره کل 
اوقاف و امورخیریه و انجام دیگر اقدام های مربوط به زائران استان، برعهده سازمان 
حج و زیارت سیستان وبلوچســتان اســت. این برنامه ریزی باهدف جلوگیری از 
هرگونه ناهماهنگی در خدمت رسانی مناسب به زائران انجام شده و بررسی ها نشان 
می د هد در پذیرایی هرچه بهتر از زائران کربالی معلی، تأثیر به سزایی داشته است. 
در شهر زاهدان چندین مرکز برای اسکان و پذیرایی زائران خارجی درنظر گرفته 
شده است تا همه ساله با رعایت کامل نکات بهداشتی، خدماتی مانند آماده سازی 
مکان استراحت و تأمین غذای زائران ارائه شود. از نکات جالب و قابل توجه این است 
که در آشپزخانه  زائرسراهای سیستان وبلوچستان، غذاهای باب طبع مردم شبه قاره 
هند طبخ می شود تا زائران احساس بهتری داشته باشند. همه اینها درحالی است که 
سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا مراسم پیاده روی اربعین برگزار نشد 
و سیستان وبلوچستان از خدمت رسانی به زائران محروم ماند، اما انتظار می رفت 
درسال جاری این استان دوباره میزبان عاشقان امام حسین)ع( باشد که براساس 
تصمیم گیری های انجام شده، این موضوع محقق نشد. براین اساس اداره کل اوقاف 
و امورخیریه سیستان وبلوچستان اعالم کرده است که براساس تصمیم های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، پذیرش زائران خارجی در مرزهای استان ممنوع است و تاکنون 
هیچ دســتوری دراین زمینه به این اداره کل ابالغ نشده است. درواقع برای زائران 
خارجی ازجمله پاکستانی ها و زائرانی از شــبه قاره هند، هیچ تدبیری برای عبور 
زمینی درنظر گرفته نشده و این افراد اگر قصد عبور پروازی هم داشته باشند، باید از 
کشورهای مبدأ برنامه ریزی کنند. مسئوالن این اداره کل همچنین اعالم کرده اند 
که در اجرای برپایی پیاده روی اربعین تابع تصمیم های ستاد ملی کرونا هستند و 
برهمین اساس تصمیم گرفته شده تا هیچ ورودی ای در مرزهای میرجاوه و زاهدان 
پذیرفته نشود. باید توجه داشت که مرزهای استان یکی از مبادی ورودی بیمارن 
مبتال به سویه دلتا بوده که این بیماران بیشتر از کشــورهای شبه قاره هند وارد 
استان شده بودند. با این وجود استان آمادگی الزم برای پذیرایی از زائران خارجی 
را داشت و همه امکانات برای انجام این مهم آماده و مهیا بود و براساس اظهارات 
مسئوالن ذی ربط استان، هرگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا اجاز ورود زائران خارجی 
به سیستان وبلوچســتان را صادر کند، همه دســتگاه های ذی ربط و کمیته های 
تخصصی برپایی آیین پیاده روی اربعین در استان آمادگی کامل میزبانی و پذیرایی 

از زائران خارجی را دارند.

ایالم در تدارک بازگشت زائران اربعین
مرز مهران در اســتان ایالم که یکــی از مهم ترین مرزهای کشــور برای زوار 
اربعین به شمار می آید، این روزها بسته شده است و خروج زائران اربعین مانند 

سال های گذشته در آن انجام نمی شود و مسئوالن در حال برنامه ریزی 
برای بازگشــت زوار هستند. 

براساس تصمیم های ستاد اربعین و همچنین برای پیشگیری از همه گیری ویروس 
کرونا، مرزهای استان ایالم با کشور عراق همچنان بسته است و هیچ ترددی درآن 
صورت نمی گیرد. با این حال عده ای بی توجه به این موضوع، از راه های دور و نزدیک 
خود را به شهر مهران می رسانند تا در پیاده روی اربعین حسینی در کشور عراق 
شرکت کنند، اما مرزداران این اســتان از هرگونه تردد در مرز مهران جلوگیری 
می کنند و زائران را به شهرهای خود برگشت می دهند. به گفته »مجید کاکی«، 
فرماندار مهران، هیچ گونه مکانی در مرز برای اسکان و استراحت زائران وجود ندارد. 
امکاناتی که در مرز برای بازگشت احتمالي برخي زائران به صورت زمیني وجود دارد 
نیز شامل تأمین خودرو برای خروج سریع از مرز، موادغذایی اولیه و آب آشامیدنی 
است. براساس اعالم ستاد اربعین استان، در 5نقطه ورودی ایالم از ورود زائران به 
استان جلوگیری می شود، همچنین براساس مصوبه ســتاد اربعین، قرارگاه آب 
آشامیدنی از شنبه ۲۷شهریورماه برای بازگشت زوار آغاز به کار کرده است. برپایی 
موکب پذیرایی برای برگشت زائران در 5نقطه، راه اندازی ایستگاه سیار پمپ بنزین 
و گازوئیل، استقرار گروه های امدادی شرکت برق به صورت شبانه روزی و از همه 
مهم تر، اتخاذ تدابیر ویژه برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی ازجمله گرفتن 
تست کرونا از همه زائرانی که مرز مهران را برای برگشت انتخاب می کنند، از دیگر 
مصوبات ستاد اربعین در استان بوده اســت. از تمامی زوار اربعین پیش از ورود به 
کشور در پایانه مرزی مهران تست کرونا گرفته می شود و افرادی که مبتال باشند، 

قرنطینه و به صورت مجزا به شهر های محل سکونت خود ارجاع داده می شوند.

استقرار موکب های همدان در کربال
از زمانی که صدام، دیکتاتور سابق عراق، ســقوط کرد و سنت قدیمی پیاده روی 
اربعین در ۲کشور ایران و عراق احیا شــد، همدان ازجمله استان هایی بوده است 
که افتخار میزبانــی و پذیرایی از زائران کربالی معلی را داشته اســت؛ زائرانی که 
حضور همه ساله آنان برای رسیدن به مرزهای غربی کشور، حال وهوای معنوی 
ویژه ای به شهرهای مختلف این استان می بخشید. هرسال چند ماه قبل از موسم 
راهپیمایی عظیم اربعین، صدها موکب در سراسر استان برپا می شدند تا پذیرای 
زائران حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( باشند. همچنین موکب های زیادی از استان 
همدان به کربال و نجف اعزام می شــدند تا با پذیرایی شایسته، خستگی سفر را از 
تن زائران بزدایند. همدان هرسال در ایام اربعین حال وهوای حسینی)ع( داشت 
و همه آماده خدمت رســانی به زائران حرم مطهر امام حسین)ع( می شدند، اما از 
سال گذشــته به دلیل همه گیری کرونا وضعیت تغییر کرد و با ممنوعیت سفر به 
عراق، این موهبت از همدانی ها گرفته شد. امسال نیز تا چند روز قبل تکلیف سفر 
اربعین مشخص نبود تا اینکه ستاد ملی کرونا سفر هوایی به عراق را آزاد 
اعالم و برای هر استان سهمیه ای تعیین کرد؛ سهمیه ای که 
برای استان همدان درنظرگرفته شده ۶۳5نفر 
است که براساس آخرین آمارها 

۶۳۱نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و تاکنون برای 55۰نفر ویزا و مدارک الزم صادر 
شده است. همچنین مرکزی برای انجام تست پی.سی.آر درنظر گرفته شده که افراد 
ثبت نام کننده می توانند با مراجعه به آن، از منفی بودن تست خود مطمئن شوند. 
اینها درحالی است که استان همدان از ۲هفته قبل ۳گروه در قالب موکب هایی از 
استان به کشور عراق اعزام کرده است و این موکب ها در شهر کربال مستقر شده اند 
و به کار خدمات رسانی به زائران مشغول هستند. در داخل استان نیز یک موکب 
درنظر گرفته شــده تا در زمان بازگشــت زائران به آنان خدمات رسانی شود. این 
موکب درصورت بازگشت زائران به صورت زمینی، فعال خواهد شد. دراین میان 
همه اقدام هایی که دراین زمینه درحال انجام است بر مبنای رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی پیش می رود. از آن جایی که ســفر زمینی به عراق ممنوع است، هیچ 
ترددی دراین زمینه در جاده های اســتان همدان صورت نخواهد گرفت. ازسوی 
دیگر، براساس اعالم اداره کل تبلیغات اسالمی همدان، قرار است آیین های عزاداری 
اربعین حسینی، براساس دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی کرونا در فضای باز و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی شامل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک 
و ضدعفونی اماکن مربوط برگزار شــود. برای اجرای دقیق این دستورالعمل ها، 
تیم های بازرســی و نظارتی ویژه ای هم تشکیل شــده و بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی نظارت مي کنند. مسئوالن استان همچنین از برگزاری پویش »به تو از 
دور سالم« در قالب قرائت زیارت اربعین در استان خبر می دهند و تأکید می کنند 
که همه برنامه های مرتبط با اربعین شهادت امام حسین)ع( در فضای باز و براساس 

مجوزهای ستاد مقابله با کرونا برگزار می شود.

فعالیت موکب های خوزستانی در کربال و نجف
با وجود اینکه خوزستان هرسال در ایام اربعین میزبان زائران بسیاری است، امسال 
بنا به دستور ستاد ملی مقابله کرونا و اعالم کشور عراق، تردد زائران از مرز زمینی 
شلمچه و چذابه امکان پذیر نیست و هیچ مجوزی برای زیارت عتبات عالیات عراق 
صادر نمی شود و اکنون این ۲ مرز مسدود هستند. مرز چذابه و شلمچه در استان 
خوزستان در سال های قبل مهم ترین محل تردد زائران اربعین بودند که امسال 
بسته هستند. به دلیل مسدود بودن مرزها، امسال مانند سال گذشته، هیچ موکبی 
در شلمچه و چذابه برپا نخواهد شد و موکب دارانی که قصد برپایی موکب در کشور 
عراق را دارند از مسیر هوایی می توانند به این کشور سفر کنند. »ولی اهلل حیاتی«، 
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزســتان تأکید می کند که هیچ موکبی در 
مرزها یا مسیر منتهی به مرزها مستقر نشده اســت و خدماتی ارائه نمی شود. با 
این حال »محمدتقی چارمحالی«، معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات 
خوزستان اعالم کرده است که با توجه به سهمیه محدود سال جاری، ۲۱موکب از 
خوزستان برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در کربال و نجف به عراق 
اعزام می شوند. هرســال در ایام اربعین موکب های خوزستانی مستقر در عراق 
۶5موکب بودند که امسال با توجه به شــرایط کرونا، تعداد محدودی از مواکب 
به عراق اعزام می شوند. بخشی از پروازهای اربعین امسال از فرودگاه اهواز انجام 
خواهد شد و تعیین سهمیه پروازهای اربعین امســال از فرودگاه اهواز منوط به 
میزان تقاضای ثبت شده در سامانه »سماح« است. مبدأ پروازهای اربعین امسال 
از ایران فرودگاه های امام خمینی)ره(، مشهد، شیراز، تبریز،کرمانشاه، اصفهان و 

اهواز خواهند بود.

بر مشام جان می رسد بوی بهشت
همشهری در پرونده ویژه ای آخرین وضعیت خدمت رسانی به زائران اربعین در 5استان کشور را بررسی کرده است

هرســال موســم راهپیمایی عظیم اربعین که فرا می رســید، شــور و حال عجیبی در دل عاشقان 
امام حســین)ع( برپا می شد و بســیاری از مردم ایران در اســتان های مختلف، به شوق زیارت حرم 
ائمه اطهار)ع( در عتبات عالیات، راهی مرزهای غربی کشور می شدند تا خود را به جمعیت خیره کننده 
زائران حرم یار از کشــورهای مختلف جهان برســانند. اما 2سالی می شــود که به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا، بسیاری از مشــتاقان این سفر معنوی حســرت به دل مانده اند.  سال گذشته براساس 

تصمیم گیری های انجام شده در کشورهای ایران و عراق زائران ایرانی موفق به حضور در عتبات عالیات 
نشدند و امسال هم تنها امکان سفر هوایی به کشور عراق مهیا شده است و استان های مختلف براساس 
سهمیه های اعالم شده، نســبت به اعزام زائران اقدام می کنند. اینها درحالی است که همه ساله برخی 
استان ها برای خدمت رسانی به زائران کربالی معلی فعالیت های گسترده تری داشتند؛ ایالم، خوزستان 
و کرمانشاه اســتان هایی بودند که به دلیل وجود پایانه های مرزی با کشور عراق، هرسال از خیل عظیم 

زائران پذیرایی می کردند. سیستان وبلوچســتان نیز هرســال میزبانی زائران خارجی از کشورهای 
پاکستان، افغانستان و شبه قاره هند را برعهده داشت و همدان هم به عنوان یکی از اصلی ترین استان ها 
در مسیر رسیدن زائران به مرزهای غربی کشور به حساب می آمد. امسال اما با توجه به شرایط موجود، 
خدمت رسانی به زائران دراین استان ها با تغییر رویکردهایی مواجه شده  که همشهری در پرونده ویژه ای 

به بررسی آنها پرداخته است.
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خانه  پیرنیا در شهر نائین استان اصفهان
عکس: صادق میری

اطفایحریقجنگلهابادستخالینمیشود
متأسفانه اخیرا شاهد آتش سوزی چند روزه در جنگل های کوه »نیر« شهرستان بویراحمد در 
استان کهگیلویه وبویراحمد بودیم که خسارت های قابل توجهی به محیط زیست بکر استان وارد 
کرد. این درحالی است که به دلیل کمبود امکانات موردنیاز، با وجود چند مرحله اطفای حریق، 
آتش چندین بار زبانه کشید و منابع طبیعی این منطقه را خاکستر کرد. با توجه به اینکه همواره 
شاهد بروز آتش سوزی های گسترده ای در جنگل های استان هستیم، مسئوالن استانی و کشوری 
باید توجه ویژه ای به تأمین تجهیزات موردنیاز دراین بخش داشته باشند، چراکه با دستان خالی و 

نیروهای محدود نمی توان درمقابل این چنین آتش سوزی های گسترده ای ایستاد.
حسنتهامیازبویراحمد

حمایتازسهامدارانهپکو
کارگران و سهامداران هپکو در همه مشکالت سال های اخیر پشتیبان شرکت بودند و لحظه ای 
دست از تالش و پیگیری برنداشتند، اما درنهایت پاداش این صبر و استقامت چیزی نبود جز 
بازگشایی نماد »تپکو« با ۴۰درصد منفی. آیا واقعا حق سهامداران شرکت هپکو با این همه 
صبوری، این است؟ سهامداران شرکت هپکو سرمایه خود را به جای سرمایه گذاری در بازارهای 
موازی و غیرمولد در راستای تقویت تولید ملی ســرمایه گذاری کرده اند. سهامداران شرکت 

هپکو خواستار حمایت مسئوالن مربوط از نماد شرکت در بازار سرمایه هستند.
جوادیانزادهازاراک

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.

فاطمهچاپاری
خبرنگار

در یکی از کوچه های دور میدان باغ ملی ساختمانی با نورهای رنگارنگ 
از ســر کوچه پیداســت. چند دختر جوان هنگام عبور، نگاهشان به 
پوسترهای فیلمی که پشت شیشه چسبانده شده می افتد و از هم می 
پرسند »سه شنبه است، برویم ســینما؟« یک زوج جوان بلیت می خرند و داخل 
می شوند. این جا تنها سینمای کالنشهر اراک است. سینمای »عصر جدید« که با نام 
سینمای ایران در سال1338 به دست عزیزاهلل کردوانی ساخته شد. این سینما در 
پی بازسازی های مختلف اولین بار به سینما کاپری و پس از انقالب به سینما آزادی 
و در نهایت به عصر جدید تغییر نام داد و اکنون به عنوان تنها سینمای فعال شهر 

اراک با همین نام در حال فعالیت است. 

تبعاتکرونا
آقای زولفعلی 2۰سالی می شود که مالک این سینماست، می گوید »از برج یازدهم 

سال 98 ...« در میان حرفش می دوم که یعنی از زمان شیوع کرونا؟
می گوید: بله، از آن زمان استقبال چندانی از سینما نشــد، فیلم ها کم شده اند، از 
2ماه پیش تا حاال فقط ۴فیلم ساخته شده، گذشته از آن کسی هم این چند وقت 
به سینما نیامده، البته تک و توک مشتری هایی هستند.صحبت از دیگر سینماهای 
شهر که تعطیل شده اند به میان می آید و او می گوید: با وضعیت موجود، ما هم اگر 
می توانستیم تعطیل می کردیم. مردم به سختی حاضرند یک بلیت 25هزار تومانی 
برای تماشای فیلم در سینما بخرند.»احســان بیات« یکی از گردانندگان قدیمی 
سینما در اراک است. او که از سال13۴۴ در 15ســالگی مشغول به این کار شده، 
می گوید: در آن سال ها نسبت به جمعیت 3۰هزار نفری اراک از سینماها استقبال 
خوبی می شد. این استقبال در سال62 به اوج خود رسید و تا سال8۰ همچنان ادامه 

داشت. بعد از آن در سراسر کشور استقبال از سینماها رو به کاهش رفت.

روزیکهچشماراکیهاباپردهسینماآشناشد
طبق گفته های قدیمی های شهر، در گذشــته فیلم ها به زبان اصلی نمایش داده 
می شدند و برای این که بینندگان مفهوم گفت وگوهای بازیگران را درک کنند هر 
چند دقیقه یک بار خالصه گفت وگوها روی پرده سینما نوشته می شد و افراد با سواد 
آن نوشته ها را با صدای بلند می خواندند. در شهر اراک از سینما آریان به عنوان اولین 
سینمای این شهر یاد می شود که به دست فردی روسی با نام »ایرمانوف« ساخته 
شده. با این همه احسان بیات از این سینما با نام سینما برق یاد می کند و می گوید: 
این سینما در زمان جنگ جهانی دوم به دست هندیان در محل کنونی ساختمان 

اداره برق ساخته شد و از این رو به این نام در بین مردم شهره بود. 
به گفته بیات، پس از آن سینمای دیگری به دست 2فرد مسیحی به نام های »اکسن 
عجمیان« و »خسرو شایانیان« احداث می شود و مردم آن را با نام »سینما موسیو« 
می شناختند، در حالی که نام اصلی آن »سینما اراک« بوده است. در سال های بعد 
این سالن، توسط مالکان سینمای فرهنگ فعلی خریداری شد و به سینما »دیانا« 
تغییر نام داد و در نهایت در سال1353 تعطیل شد و در حال حاضر پاساژ امیرکبیر 

اراک در خیابان مخابرات این شهر جای آن را گرفته است.
یک سال پس از ساخت سینما عصر جدید )تنها سینمای فعال شهر در حال حاضر( 
سینما دنیا که همان سینما فرهنگ فعلی است در سال1339 به بهره برداری رسید. 
بیات که تا همین 2سال پیش قبل از تعطیلی این سینما در آن مشغول به کار بود، 

می گوید: این سینما در 2ســالن با نام های دنیا و دیاموند شروع به کار کرد که بعد 
از چند سال، سالن دیاموند تعطیل شد و فقط سالن دنیا فعال بود. این سینما پس 
از انقالب تا سال98 با نام سینما فرهنگ فعالیت داشــت و با فوت مالک اصلی به 
دست وارث افتاد که در خارج از کشور زندگی می کند و به دالیل مختلف حاضر به 
ادامه فعالیت سینما نشد. بازسازی این سینما حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد. 
از طرفی در بحران کرونا سینماها غیرفعال شده و از رونق افتاده اند و این موارد را 

نمی توان در تعطیلی سینما فرهنگ بی تاثیر دانست.
او ادامه می دهد: سالن ستارگان کنونی نیز با نام سینما قصر طالیی به دست شخصی 
با نام امیرقلی دهش ساخته شد و سپس به سینما استقالل تغییر نام داد. مالکیت 
این سینما که در گذشته با 9۰۰نفر گنجایش، بزرگ ترین سینمای کشور شناخته 
می شد در سال1372 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سپرده شد و از آن پس با نام 

سالن ستارگان به اجرای کنسرت اختصاص یافت.

سینمابهمثابهرسانهبرايروسها
بیات از فعالیت سینمای شهر صنعتی می گوید که در گذشته مخصوص روس ها 
بوده و آن ها از این ســالن برای اکران فیلم های خبری روسی استفاده می کردند و 
تا سال های اخیر هم فعالیتش ادامه داشته، اما در حال حاضر در تملک شهرداری 

است و فعالیت سینمایی ندارد. 

به گفته او، در مرکز آموزش کارخانه ماشین ســازی نیز سینمایی وجود داشت که 
روس ها گرداننده آن بودند و فیلم های خبری و صنعتــی در آن اکران می کردند. 
همین طور در خطوط لوله شــرکت نفت هم در هفته 2روز، سالنی به اکران فیلم 
برای کارگران و کارمندان این شرکت تخصیص یافته بود. طی  تغییرات مدیریتی، 
سینماهای شرکت نفت و شهر صنعتی و... از مسئوالنی که دارای ذوق هنری باشند 
برخوردار نشده و در نهایت غیرفعال شدند.بیات معتقد است دیگر کسی به دنبال 
این شغل نمی رود، زیرا در ظاهر کار آسانی به نظر می آید، اما برای گرداندن سینما 
در تمام روزهای هفته حتی روزهای تعطیل بایستی از صبح تا پاسی از شب کار کرد. 
او می گوید: تا آن جا که من اطالع دارم در تهران هم حدود 1۰ تا 15سینما تغییر 
کاربری داده اند، بحران کرونا و جذابیت نداشــتن فیلم ها را می توان از دالیل این 

رخداد به شمار آورد.
سینماگردان قدیمی اراک معتقدند سالن های وابســته به برخی نهادها به دلیل 
هزینه هایی که برای تعمیرات و نگهداری آنها می شود به فعالیت خود ادامه می دهند، 
اما مالکان سینماهای خصوصی تمایلی به ادامه فعالیت ندارند و حتی تهیه کنندگان 

خوب سینمای ایران در حال حاضر تمایل چندانی به فیلم سازی نشان نمی دهند.

سینماداریصرفهاقتصادیندارد
به گفته معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

مرکزی، در حال حاضر ۴سینمای فعال در این استان وجود دارد. »افشین حسینی« 
در گفت وگو با همشهری اظهار می کند: با وجود اینکه تسهیالت و اعتبار کالنی برای 
متقاضیان تأسیس سینما در نظر گرفته شده، باز هم متقاضی برای ساخت سینما 
نداریم. از آن گذشته چند متقاضی در ســال های اخیر موفق به طی روند اداری و 

تأمین امنیت ساختمان و دیگر موارد نشده اند.
او می گوید: از زمان همه گیری کرونا ســینماها از اولیــن مکان هایی بوده اند که با 
تعطیلی های مکرر روبه رو شده اند. از آن جا که سالن های سینما در مناطق مرفه یا 
متوسط شهری قرار دارند و فعالیت آن ها نیازمند سرمایه کالن تا چند صد میلیارد 

تومان است، راکدکردن این میزان از سرمایه، خسارت بزرگی است.
او درباره گالیه سینماداران از تصمیم های ستاد کرونا می گوید: حرف سینماداران 
این است که چرا یک سالن 3۰۰نفره با سقفی بلند و تهویه با کاهش تماشاگران به 
1۰ یا 2۰نفر نمی تواند فعالیت داشته باشد در حالی که فروشگاه ها با شرایطی بدتر 

از این در حال فعالیت هستند؟

دلیلتغییرکاربریسینماقصرطالیی
حسینی درباره تغییر کاربری سینما قصر طالیی و اختصاص آن به اجرای کنسرت 
هم بیان می کند: مالکیت این سالن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و تجربه 
نشان داده دولت نمی تواند متصدی سینماداری باشد، زیرا ارتباطات مالی سینما 
با تولیدکنندگان فیلم بایستی شخصی و روان باشد و از آن جا که دولت شخصیتی 
حقیقی ندارد، شرکت های تولیدکننده فیلم چندان مایل به ارائه فیلم های پرفروش 
به بخش دولتی نیستند، بنابراین اگر این اماکن به بخش خصوصی واگذار شود امکان 

موفقیت آن باالتر است.
او ادامه می دهد: از آن جا که یک سالن نمی تواند به طور همزمان هم سینما باشد 
و هم به عنوان محل اجرای کنسرت مورد استفاده قرار گیرد و سالن ستارگان تنها 
سالنی است که شرایط اجرای کنسرت را داراست این سالن به کنسرت اختصاص 
داده شده. از طرفی این ســالن در حال حاضر از نظر امنیتی مشکالتی دارد که به 
دنبال اخطار آتش نشانی فعال تعطیل شده و در تالش هستیم اعتبار عمرانی الزم 
برای تامین امنیت آن فراهم شــود، اما تا این لحظه تغییر کاربری به ســینما در 

اولویت نیست.
حسینی می گوید: سالن ستارگان یا همان سینمای قصر طالیی از همان ابتدا مجوز 
پردیس فرهنگی سینمایی داشته است و تغییر کاربری داده، اما سینمای فرهنگ 
اجازه تغییر کاربری ندارد. با این حال نمی توان مالکان این سینما را به فعالیت اجبار 

کرد و این محل همچنان سینما می ماند، اما غیرفعال خواهد بود.

راهکاررونقسینماها
او می افزاید: بخش خصوصی در هر حوزه ای که امکان ســودآوری باشد ورود پیدا 
می کند. وقتی این اتفاق نمی افتد، یعنی مطالبات کاهش یافته اســت. مهم ترین 
مسأله ســینماداران مســأله اقتصادی و تنها راهبرد موجود برای رونق سینماها، 
استفاده از صندلی های محدود با امکانات ویژه ای چون سینمای سه بعدی و صدای 
دالبی است که برای ارائه چنین امکاناتی بایستی بلیت های گران تری در نظر گرفته 
شود. با وضع اقتصادی موجود میزان استقبال مردم در شهرهای مختلف هم باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشــاد  اسالمی استان مرکزی نبود نظام 
حقوق مالکیت قوی برای فیلم، توسعه انواع مختلف رسانه ها را از دالیل دیگر کاهش 

استقبال از سینماها بر می شمرد.

سینماعصر جدید در حال حاضر تنها سینمای فعال کالنشهر اراک محسوب می شود 

تعطیلی سریالی سینماهای اراک 

اما و اگرهای ساخت باغ موزه دفاع مقدس کردستان 

ت
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بعد از گذشت حدود 1۰سال از کلنگ زنی ،  ساخت باغ موزه دفاع مقدس کردستان در مرحله مناقصه و ارزیابی پیمانکار قرار دارد

فرحنازچراغی
خبرنگار

کردستان در ۴شهرستان مریوان، بانه، 
ســقز و ســروآباد 227کیلومتــر مرز 
مشترک با کشور عراق دارد. این استان  
در دوران جنگ 26بار مــورد حمله هوایی رژیم بعث 
عراق قرار گرفت و 26هزار شهید حاصل نبرد سخت 
در این دیار بود که از این تعداد، 5۴۰۰شهید آن بومی 

استان بودند. 
با وجود این و در حالی که طرح ساخت باغ موزه های 
جنگ  به ویژه در مناطق مــرزی و درگیر با جنگ در 
همان روزهای نخست پس از آتش بس  شکل گرفت، 
با گذشت بیش از 3دهه هنوز این باغ موزه  ها در برخی 
استان ها مانند کردستان و کرمانشاه درگیر و دار قوانین 
و اعتبار هستند. درحال حاضر  تصاویر و یادگار جنگ 
در این استان ها محدود به فضایی کوچک و چند قاب 

عکس و ادوات جنگی  می شود.

کلنگزنیدرجبلالرحمه
طرح باغ موزه جنگ در کردستان در ابتدای دهه9۰ 
و با کلنگ زنی در بوستان جبل الرحمه سنندج کلید 
خورد و قرار بود این باغ موزه در زمینی به مساحت 8.8 
هکتار توسط بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
و با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری، شهرداری و 
سایر دســتگاه های اجرایی در قالب یک طرح 5ساله 
احداث  شــود، اما هر بار به دلیل کمبود اعتبار راه به 

جایی نبرد.
طی روزهای گذشته استاندار کردستان قول تخصیص 
اعتبار 2۰میلیارد تومانی برای شروع به کار دوباره این 
پروژه را داد و در حال حاضر کار دیوارکشــی آن آغاز 

شده است.
بهمن مرادنیا با تاکید بر ساخت باغ موزه دفاع مقدس 
در سنندج معتقد است طی سال های گذشته در این 

باره کوتاهی شده.
به گفته استاندار، ســازمان مدیریت استان و معاونت 
عمرانی استانداری باید این موضوع را به جد پیگیری 

 کند تا تاخیر 3۰ساله جبران شود.
وی با اذعان به اینکه تامین اعتبار 12۰میلیارد تومانی 
این پروژه توسط اســتان موجب می شود مدت زمان 
ساخت آن 6 - 7سال طول بکشد، پیشنهاد می دهد 
ســوابق پروژه طی نامه ای به اطالع فرمانده کل سپاه 
پاسداران برسد تا قرارگاه خاتم االنبیاء )عج( ساخت 
باغ موزه دفاع مقدس را به صورت ویژه برای کردستان 

انجام دهد.

پروژه5ساله
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
کردستان نیز با بیان اینکه برای ساخت ساختمان اولیه 
باغ موزه 2۰میلیارد تومان مورد نیاز است، می گوید: در 
حال حاضر کار در دست مشاور و نقشه ها آماده است. 
همچنین مراحل اولیه نقشه و مراحل ساخت باغ موزه 
در دست اقدام اســت و در مرحله مناقصه و ارزیابی 

پیمانکار قرار دارد.
سردار ذبیح اهلل مالکی با بیان اینکه باغ موزه کردستان 

حدود 9هزارمتر زیربنا دارد و عرصه آن 88هزار متر 
است به همشهری می گوید: کار دیوارکشی محوطه با 

اعتبار ۴۰۰میلیون تومان آغاز شده است. 
مالکی با اشاره به اینکه در نقشه ساخت باغ موزه وجود 
تپه در داخل باغ مانع انجام کارهای این مجموعه شده 
است، خواستار حل این مشــکل از سوی اداره کل راه 

و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری می شود .
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
احداث باغ مــوزه در اســتان را ضــروری می داند و 
می گوید: موزه دفاع مقــدس ایثار و مقاومت مردمان 

قوم کرد را به نمایش می گذارد.
به گفته وی، برآورد اولیــه اعتبار حدود 1۰۰میلیارد 
تومان است که با توجه به شــرایط اقتصادی احتمال 

افزایش آن وجود دارد.
مالکی درباره زمــان اجرای موزه دفــاع مقدس نیز 
اظهار می کند: این پروژه یک طرح ۴ یا 5 ســاله است 
 که در صورت تامیــن اعتبار در این زمــان به نتیجه

 می رسد.
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