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يادداشت
نرگس معدني پور ؛  رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران

»حب الحســين، يجمعنا«؛ محبت امام حسين )ع( 
همچــون آهن ربايي دل هاي عاشــق را به ســوي 
خود جذب كرده و همــه ما را در كنــار هم جمع 
مي كند. اين يــك واقعيت عيني اســت از جاذبه 
اباعبداهلل الحسين)ع( كه در حركت فرهنگي اربعين و اجماع عمومي و بزرگ 
مسلمين رخ مي نمايد و باعث مي شــود تا مرزها ديگر معنايي نداشته باشند و 
عاشقان مسير عشق را به مقصد كربال بپيمايند. در اين حركت جمع كثيري از 
پيروان مذاهب اسالمي دوشادوش يكديگر قرار مي گيرند تا اين واقعيت بيش 
از پيش نمايان شود كه امام حسين)ع( مكتب است و اربعين جرياني خروشان 
و برگرفته از واقعه عاشورا كه توانســته به بزرگ ترين رويداد ساالنه در جهان 

مبدل شود.
اربعين تجلي گاه پيوند برادري ميان مســلمانان است كه در آن غيرمسلمانان 
نيز حضــور مي يابند و ايــن يك واقعيــت غيرقابل انكار به شــمار مي آيد كه 
اربعين با تجلي نام امام حســين)ع( محبــت و وحدت را تحقق مي بخشــد. 
در اين بيــن، پياده روي اربعين فصل گفتمان مشــترك مســلمانان اســت 
 كه منجر بــه يافتــن راهكارهــاي اجرايي براي مقابله با دشــمنان اســالم

 مي شود.
اجتماع بزرگ اربعين در بطن خود يك پيام مهم و اساسي براي جهانيان دارد 
و آن اينكه اگر ساليق در دنياي اسالم به كنار گذاشته شوند و همه با يكديگر و 
در كنار هم زير بيرق امام حسين)ع( قرار بگيرند، شوكت و قدرت جامعه اسالمي 
يك بار ديگر نمايان خواهد شد. همان چيزي كه دنياي استكبار از آن هراسان 

بوده و از تمام ظرفيت هاي خود براي جلوگيري از تحقق آن استفاده مي كند.
اربعين را بايد به عنوان يك فرصت استثنايي به منظور تقويت وحدت اسالمي 
دانست كه زمينه ســاز تعميق روابط بين كشورهاي اســالمي و دولت هاست. 
ادامه دارشدن اين قدرت جهان اسالم و آشنايي بيش از پيش مردم جهان با اين 
آيين معنوي نيازمند اين است كه هر فرد و ســازماني در جايگاه خود به نقش 
عاشورايي تعريف شده براي خود به درســتي عمل كند. براي تحقق اين مهم 
مي بايســت از تمام ظرفيت ها بهره برد و البته مديريت شهري نيز مي تواند به 

ايفاي نقش خود بپردازد.
هم اكنون سازوكارهاي فرهنگي گســترده اي در اختيار مديريت شهري قرار 
دارد كه با اســتفاده مناســب از اين ظرفيت ها مي توان شــهر را به پيام رسان 
فرهنگ عاشورايي مبدل ســاخت. راهپيمايي جاماندگان اربعين نمونه بارزي 
از بهره گيري از ظرفيت هاي فرهنگي شــهر اســت تا به جهانيان نشان دهيم 
كه فرهنگ حســيني به همه زمان ها و مكان ها تعلق دارد و هركجا كه نامي از 
اباعبداهلل الحسين)ع( بر زبان آورده شود، كرباليي برپاست. ورود مديريت شهري 
به ترويج فرهنگ عاشورايي يك وظيفه است و بايد فرهنگ واالي عاشورايي در 

جاي جاي شهر به تصوير كشيده شود.

امام حسين)ع( مكتب است
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 حکیم 
مجاور دماوند

سرنوشت مبهم 
تحول در نظام 
پرداخت يارانه

نسلی از عالمان ســنتی بودند كه در 
خواندن درس ها به يك يا چند كتاب 
بسنده نمی كردند و معموالً كتاب های 
گوناگون يك رشــته را می خواندند 
كه نكته ای و دقيقه ای از چشمشــان 

دورنماند. صفحه22 را بخوانيد.

  چند نكته در سوگ آيت اهلل حسن 
 حسن زاده آملی و عمری كه به احيای 

ميراث گذشته و حكمت و معرفت گذراند
   پس از اقامه نماز از سوي رهبر معظم 

انقالب بر پيكر  آيت اهلل حسن زاده 
آملي؛ مراسم تشييع و تدفين ايشان 
روزگذشته در زادگاهشان  برگزار شد

ارائه يارانه در دولت سيزدهم با چه 
تغييراتي همراه خواهد بود؟  آيا  در 

گفته هاي مسئوالن نشانه هايي از تحول 
در پرداخت يارانه وجود دارد؟

 هدفمندی
همچنان در حد حرف

4 نماينده مجلس درموردموضوعات 
مطرح شده درمجلس پيرامون 
هدفمندی يارانه ها می گويند

یارانه نقدی بهتر از 
یارانه های سیاه رانت آور

يادداشتي از ميثم هاشم خانی، 
كارشناس حوزه اقتصاد

 همراه با  نظر
6کارشناس اقتصادی  درباره 

تغيير  دروضعيت يارانه ها 
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راهپيمايي جاماندگان اربعين ديروز  با حضور صدهاهزار نفر از شهروندان تهراني  به سمت حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( برگزار شدردپای عشق
صفحه هاي 13 تا 16عليرضا زاكاني، شهردار تهران :  راهپيمايي اربعين، حقيقت جامعه  و اعتقادات عميق مردمي را نشان مي دهد

جوالن ريزگردها  درآسمان پاييز
  پيش بيني خيزش ريزگردها  در مهر و آبان

 هوای تهران، اصفهان، اراك، اهواز، كرج و مشهد 
در 4روز  از 5 روز نخست مهر آلوده بود

 عبور تورم 
از مرز پيش بيني ها

خاطرات  مأمور تزريق

سفر؛ مسئله حل نشدنی مديريت كرونا

 همشهري در گفت و گو با عوامل اجرايي تزريق واكسن
 تجربه ماه ها واكسينه كردن مردم را روايت مي كند

يك تحقيق ملي درباره الگوي سفر مردم در دوران كرونا   نشان مي دهد 
64درصد سفرها تفريحي و براي ديدن نزديكان بوده است

در شرايطي كه پيش تر تخمين ها  از كندشدن  روند رشد نرخ 
 تورم از شهريور به بعد حكايت داشت در آخر تابستان نرخ تورم
به 45/8درصد رسيد؛ يعني 1/1درصد باالتر از برآورد اوليه

صفحه4

صفحه7

صفحه هاي 10 و 12

صفحه2

سخنگوي ســازمان ثبت احوال كشــور گفت: تاكنون براي 3720 نفر از فرزندان 
حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي در كشور شناسنامه صادر و تحويل داده 
شده است. سيف اهلل ابوترابي گفت: تا كنون به اســتعالم هاي 17هزار و 329نفر از 
افرادي كه حاصل ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي هستند از طريق كميسيون هاي 
مستقر در اســتانداري هاي كشور پاسخ داده شده اســت. وي ادامه داد: بيشترين 
متقاضيان دريافت شناســنامه و تابعيت ايراني از مادر ايراني و پدر خارجي مربوط 
به استان هاي سيستان و بلوچســتان، اصفهان وخراســان رضوي است. ابوترابي 
گفت:متقاضيان دريافت تابعيت ايراني حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي 
براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده در داخل كشور به استانداري ها و در خارج از 
كشور به كنسولگري هاي ايران مراجعه كنند. وي با بيان اينكه سازمان ثبت احوال 
كشور در فرايند اجراي قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني 
در پايان راه قرار دارد، گفت: متقاضيان دريافت تابعيت ايراني زير 18سال، براساس 
قانون اعطاي تابعيت بــه فرزندان حاصل از ازدواج زنــان ايراني با مردان خارجي، 

توسط مادر و متقاضيان باالي 18سال خودشان مي توانند اقدام كنند. 

صدور 3720 شناسنامه براي فرزندان با پدر خارجي

ضمیمه امروز همشهری استانی
       نگين الموت در معرض تخريب

     سهم رو به افزايش گلخانه ها از کشاورزی 

    چادرنشينی در ميان آوار 

بازگشت همه به سوي اوست
رحلت فقيه عاليقدر و انديشــمندبزرگ، فيلســوف انقالبی، يارديرين انقالب و 
رهبری، عالم ذوفنون، سلطان العارفين، ســالك الی الحق و عارف باهلل، حضرت 
آيت اهلل العظمی عالمه حسن زاده آملی رابه محضرمقدس امام زمان)عج(، مقام معظم 
رهبری، علمای اسالم و همه شيفتگان و دلبستگان انقالب تسليت عرض می كنم.

عليرضا زاكاني، شهردار تهران

رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم عزاداری اربعين حسينی: اصل قطعی در جهاد تبيين، تكيه بر شيوه های اخالقی و پرهيز از دشنام، تهمت و فريب است
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   زائران چند روز ديدوبازديد نكنند
رئيس سازمان حج و زيارت در توصيه خود به زائراني كه قصد بازگشت زميني به 
كشور پس از سفر كربال را دارند، گفت: اين زائران در طول مسير براي عزيمت به مرز 
مهران به جاي بهره گيري از وسايل نقليه سواري و غيره، فقط از اتوبوس ها استفاده 
كنند و به سالمت خود و رعايت توصيه هاي بهداشتي توجه كنند. عليرضا رشيديان 
با تأكيد بر اينكه هم اكنون مرزهاي زميني بسته است، گفت: فقط مرز زميني مهران 
براي بازگشت زائران باز خواهد بود. او افزود: از سه شنبه نيز نيروهاي بهداشت و 
درمان و عده اي از راهنمايان زائر به مرز مهران عزيمت مي كنند تا شرايط الزم براي 
زائران را فراهم آورند، ضمن اينكه تست »پي ســي آر« از مسافران بازگشتي در 
مبادي فرودگاهي و نيز مرز مهران انجام مي شود تا سالمت زائران ما تامين شود. 
رئيس ســازمان حج و زيارت توصيه كرد: زائران، بهداشت را به طور جدي رعايت 
كنند. حتي بعد از بازگشت به كشور نيز تا چند روز از ديد و بازديد خودداري كرده 

و فاصله اجتماعي را رعايت كنند.

عكس خبر   رئيس جمهور ديروز در مراسم عزاداری ظهر اربعين مسجد ارک تهران حضور پيدا كرد.

روی خط خبر

   ايران و عربســتان دور جديدي از مذاكرات را آغاز 
كرده اند

2مقــام عراقي كه نامشــان فاش نشــده ديروز بــه خبرگزاري 
آسوشيتدپرس گفتند كه ايران و عربستان دور جديدي از مذاكرات 
را در بغداد برگزار كردند. يك مقــام عراقي در اين رابطه گفت كه 
طي ديدار هفته گذشته »مشكالت ميان 2كشور طبق نقشه راهي 
كه از پيش بر سر آن توافق شده بود، از جمله از طريق نمايندگي 
ديپلماتيك ميان 2كشور« مورد بحث قرار گرفت. اين مقام عراقي 
همچنين اضافه كرد كه اين نشست در سطح وزرا نبوده اما مذاكرات 
در كل مثبت بوده است. هر چند كه اين ادعا از سوي مقامات رسمي 
2كشور تأييد نشده، اما پيش از اين سفير ايران در عراق برنامه ريزي 
براي ادامه گفت وگوها را تأييد كرده بود. تهران و رياض از فروردين 

سال جاري نيز 3دور مذاكره در بغداد را برگزار كرده بودند.  

   ادعاهاي علي اف عليه ايران
الهام علــي اف، رئيس جمهور جمهوري آذربايجان در بخشــي از 
يك گفت وگوي اختصاصــي با خبرگزاري آناتولــي ادعا كرد كه 
كاميون هاي ايراني به طور غيرقانوني و منظم، پيش از آزادسازي 
منطقه قره باغ از اشغال ارمنستان در سال گذشته، به اين منطقه 
وارد مي شده  اند. به گزارش ايســنا، علي اف در اين باره گفت: اين 
نخستين باري نيست كه كاميون هاي ايراني به طور غيرقانوني به 
منطقه قره باغ وارد شده اند. اين اتفاق مرتبا در دوران اشغال تكرار 
مي شد. رئيس جمهور آذربايجان ادامه داد: ما از آن اطالع داشتيم. 
اما طبعا اطالعات واضحي در اين باره وجود نداشت. با وجود اين، 
ما نارضايتي مان را درباره ورودهاي غيرقانوني از طرق كانال هاي 
مختلفي ابراز كرديم اما اين روند ادامه پيدا كرد. ادعاهاي علي اف 
عليه ايران در حالي مطرح مي شود كه سيدعباس موسوي، سفير 
كشــورمان در باكو در جمع خبرنگاران گفت كه به شركت هاي 
ايراني حمل ونقل سوخت كه كاميون هايشان به صورت غيرقانوني 

به منطقه قره باغ آذربايجان رفته اند، هشدار داده شده است. 

 مراسم عزاداري اربعين امام حسين)ع( 
و اصحاب با وفاي ايشــان قبل از ظهر رهبری

ديــروز از طريق ارتبــاط تصويري از 
دانشگاه تهران )محل تجمع هيئت هاي دانشجويي( 
با حسينيه امام خميني)ره( در حضور رهبر معظم 

انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتــر مقام معظم 
رهبري، در اين مراســم حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در سخنان كوتاهي، مقطع عاشــورا تا اربعين را از 
مقاطع بسيار مهم تاريخ اســالم خواندند و گفتند: 
اگر روز عاشــورا اوج مجاهدت و فداكاري جان هاي 
عزيز و بزرگوار بود، دوره 40روزه پس از آن نيز اوج 
مجاهدت براي تبيين و افشــاي حقايق بود و اين 
تبيين مجاهدانه امام سجاد، حضرت زينب و جناب 
ام كلثوم و صبر فوق العاده خانــدان پيامبر، مكمل 
آن فــداكاري و موجب ماندگاري قيام كربال شــد. 
رهبر انقالب با اشــاره به هجمه تبليغاتي دشمنان 
عليه ملت ايران براي تأثيرگــذاري بر افكارعمومي 
با روش هــا و ابزارهاي مختلف، حركــت تبييني را 
خنثي كننده هجمه هاي تبليغاتي دانستند و افزودند: 
شما دانشجويان عزيز كه ميوه دل ملت و اميد واقعي 
كشور هســتيد با اهميت دادن به مســئله تبيين 
حقايق، هركدام مانند چراغي اطراف خود را روشن 

و ابهام زدايي كنيد. 
ايشان امكانات ناشــي از فضاي مجازي و رسانه اي 
براي روشنگري و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند 
و گفتند: البته اصل قطعــي در قضيه جهاد تبيين 
و بازگويي حقايق، اســتفاده از شيوه هاي اخالقي و 
بيان مسائل همراه با منطق، متانت، عقالنيت كامل 

و اســتفاده از عواطف انســاني، و پرهيز از دشنام، 
 تهمت، دروغ و فريبكاري در مواجهه با افكارعمومي 

است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرسندي از مجهز 
بودن جوانان به فكر، عقالنيت و آگاهي هاي فراوان، 
بر لزوم تقويــت روزافزون اين ويژگي هــا تأكيد و 
خاطرنشــان كردند: راه حضرت سيدالشهداء، راه 
مبارك و شيريني است كه به نتيجه و توفيق قطعي 
مي رسد و شما جوانان ان شاءاهلل خواهيد توانست با 
الهام از اين راه و معارف نوراني، كشور را به قله هاي 

سعادت مادي و معنوي برسانيد. 
در اين مراسم، حجت االســالم والمسلمين رفيعي 
نيز در سخناني، نهضت عاشورا را عامل حفظ و بقاي 
اسالم خواند و گفت: براســاس متن زيارت اربعين، 
2 اقدام بزرگ امام حســين عليه السالم، نصيحت و 
خيرخواهي حتي در روز عاشــورا و بذل جان براي 
نجات جامعه از گمراهي اســت و شيعيان اهل بيت 
نيز بايد همواره آماده فداكاري در راه خداوند باشند.

همچنيــن در ايــن مراســم، آقــاي مطيعي به 
مرثيه سرايي و ذكر مصيبت پرداخت.

 مجتمع كــرج، تازه ترين 
محل اختالف ايران و آژانس ديپلماسی

بين المللي انــرژي اتمي 
است. درحالي كه به نظر مي رسيد رايزني 
ميــان مقامات ســازمان انــرژي اتمي 
كشورمان و آژانس در تهران و وين منجر به 
تفاهم هايي شده، صدور بيانيه عليه ايران 
بار ديگر تنش جديدي بين دوطرف ايجاد 
كرده است؛ بيانيه اي كه از تروئيكای اروپا و  
اتحاديه اروپا گرفته تا آمريكا به آن واكنش 
نشان دادند و ســخنگوي سازمان انرژي 
اتمي نيز از ارســال نامه به آژانس در اين 
زمينه خبر داده است. ماجرا از اينجا آغاز 
شد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
بيانيه اي كه روز يكشنبه صادر كرد، مدعي 
شد كه ايران شروط توافق جديد آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و كشورمان را كه 
2هفته پيش انجام شد، كامال اجرا نكرده 
است. طبق بيانيه اين نهاد، ايران از 20 تا 
22 سپتامبر )29تا31شهريور( به بازرسان 
آژانس اجازه داد تجهيزات تعريف شــده 
آژانــس بــراي فعاليت هــاي نظارتي را 
ســرويس كرده و كارت حافظه آنها را در 
تمامي مكان هــاي الزم در ايران تعويض 
كنند؛ تمامي مكان ها به استثناي كارگاه 
ساخت قطعات سانتريفيوژ تساي كرج. 
رافائل گروسي در اين بيانيه ادعا مي كند 
كه تصميم ايــران مبني بــر عدم ايجاد 
دسترســي به كارگاه ســاخت قطعات 
سانتريفيوژ تســاي كرج برخالف موارد 
توافق شده در بيانيه مشتركي است كه روز 
12 سپتامبر )21شهريور( منتشر شد. اما 
مقامات سازمان انرژي اتمي كشورمان اين 
ادعا را رد مي كنند و تأكيد دارند كه طبق 
بيانيه مشترك مجتمع كرج شامل توافق 
نيســت و دقيقا به همين دليــل اجازه 
دسترسي هاي نظارتي به آن داده نشده. 
واكنش ها به اين اختالف اما نشان مي دهد 
كه ممكن است چالش جديدي در روابط 

ايران و آژانس به وجود بيايد.

حمايت  غربی ها از ادعاهای آژانس
 3كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان 
در واكنش به گزارش آژانس در بيانيه اي 
اعالم كردند: ما شديدا نگران اين هستيم 
كه ايران به طور كامــل توافقي را كه در 
تاريخ 12 ســپتامبر با رافائل گروســي، 
مديركل آژانس به آن رســيده بود، اجرا 
نكرده است و مديركل را مجبور ساخته 
تــا تنها در عــرض 2هفته گزارشــي را 
درخصوص عدم پايبندي صادر كند. در 
ادامه اين بيانيه نيز ادعا شــد: اگر ايران 
نگذارد تا آژانس اتمــي دوربين ها را در 
كارگاه ساخت قطعات سانتريفيوژ كرج 
جايگزين كنــد، آژانس اتمــي توانايي 
تثبيت مجدد تداوم اطالعات در آينده را 
از دست خواهد داد. ما از ايران مي خواهيم 
كه فورا دسترســي به تاسيسات كرج را 
براي آژانس اتمــي مهيا كنــد و اجازه 
دهد دوربين ها تعويض شوند. همچنين 
تروئيكاي اروپا در ادامه اعالم كردند كه 
اين مشكالت بر توانايي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي براي انجام وظايفش و ايفاي 

نقشــي كه ذيل قطعنامه 2231 شوراي 
امنيت سازمان ملل به اين سازمان واگذار 

شده، تأثير مي گذارند.
   نماينده اتحاديه اروپا در ســازمان هاي 
بين المللــي نيز در بيانيه اي در جلســه 
شــوراي حكام آژانس انــرژي اتمي با 
ابــراز نگراني از موضوعات مطرح شــده 
در گــزارش ادعايــي آژانــس دربــاره 
فعاليت هاي نظارتي در ايران، خواســتار 
ايجاد دسترسي به ســايت تساي كرج 
براي بازرسان آژانس بين المللي هسته اي 
شد. در بيانيه اســتفان كلمنت نيز ادعا 
شــده كه اجازه ندادن به دسترسي هاي 
نظارتي آژانس به مجتمــع كرج اتفاقي 
نگران كننده و مغاير با بيانيه مشــترك 
به دست آمده در 21 سپتامبر 2021 ميان 
مديركل آژانس و رئيس ســازمان انرژي 
اتمي ايران است. به گزارش ايسنا، پس از 
اين بيانيه نماينده آمريكا در شوراي حكام 
نيز با صدور بيانيه اي مشابه خواستار ايجاد 
دسترسي از ســوي ايران به »مكان هاي 
الزم« شــد. در بيانيه آمريكا   آمده: »اگر 
ايران اين كار را نكند، در روزهاي آتي با 
ديگر اعضاي شورا به دقت درباره پاسخي 

مناسب به آن رايزني خواهيم كرد.« 
ميخائيل اوليانوف، نماينده روســيه در 
ســازمان های بين المللی امــا برخالف 
واكنش غربي ها تاكيد كرد كه عدم اجازه 
دسترسی به تأسيسات كرج توسط ايران 

منع توافق پادمانی محسوب نمی شود.

پاسخ سازمان انرژي اتمي به ادعاهاي 
آژانس و غربي ها

اما اين ادعاها در حالي مطرح مي شــود 
كــه مقامات كشــورمان يعنــي بهروز 
كمالوندي، سخنگوي ســازمان انرژي 

اتمي و كاظــم غريب آبــادي، نماينده 
ايران در ســازمان هاي بين المللي آن را 
رد كردند. كمالوندي بــا اعالم اين خبر 
كه ايران نامه اعتــراض خود را به آژانس 
فرستاده است، توضيح داد: آقاي گروسي 
و همكاران ايشان به خوبي مي دانند كه 
تفاهم صــورت گرفته در قالــب بيانيه 
مشترك، مشــمول تجهيزات نظارتي 
)دوربين ها( مجتمع كرج به اين دليل كه 
در نتيجه خرابكاري تيرماه اين مجتمع 
همچنان تحت تحقيقــات امنيتي قرار 
دارد، نمي شود. او درباره مطرح شدن اين 
موضوع در ديدارهاي دوطرف نيز گفت: 
»درخواست تعميم تعويض كارت هاي 
حافظه به دوربين هــاي اين مجتمع در 
سفر مديركل به تهران و نيز ديدار حاشيه 
كنفرانس عمومي وين مطرح شده بود كه 
در هر دو بار ضمن ارائه توضيحات توسط 
مهندس اسالمي، پاسخ منفي و مخالفت 
ايران را به دنبال داشــت.« ســخنگوي 
ســازمان انرژي اتمي گفــت كه محمد 
اسالمي، رئيس سازمان انرژي اتمي در 
پاسخ به اين درخواســت ها با صراحت 
كامل و ذكر داليل مطرح شــده، تعميم 
تعويض كارت هاي حافظــه به مجتمع 
يادشــده را ناممكن و خارج از چارچوب 

بيانيه مشترك اعالم كرد.

غريب آبادي: گزارش آژانس فراتر از 
موارد توافق شده در بيانيه مشترک 

است
پيش از اين خبر نيز غريب آبادي درباره 
داليل عدم اجازه ايران براي دسترســي 
به مجتمع كرج در توييتي نوشــت: طي 
مذاكرات تهران و وين، ايران اشاره كرده 
بود كه چون مجتمع كــرج هنوز تحت 

تحقيقات امنيتي و قضايــي قرار دارد، 
تجهيزات مرتبط با اين مجتمع مشمول 
سرويس شدن نمي شوند؛ به همين دليل 
است كه عبارت »تجهيزات تعريف شده« 
در بيانيه مشــترك به كار رفته است. او 
تأكيد كرد كه بنابراين، گزارش مديركل 
در 26 سپتامبر درست نيست و فراتر از 
موارد توافق شده در بيانيه مشترك است. 
غريب آبــادي در ادامه نيز نوشــت: هر 
تصميمــي كه از ســوي ايــران درباره 
تجهيــزات نظارتي گرفته شــود، تنها 
مبتني بر مالحظات سياســي اســت تا 
مالحظات حقوقي و آژانــس نمي تواند 
و نبايد اين موضوع را حــق خود بداند. 
پيش از اين نيز مقامات ســازمان انرژي 
اتمي بارهــا تأكيــد كــرده  بودند كه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد اصل 
بي طرفي و عــدم  سياســي كاري را در 
مواضع و بيانيه هاي خــود رعايت كند. 
سخنگوي ســازمان انرژي اتمي ايران 
نيز در همين زمينــه گفت كه ضرورت 
دارد مســئولين اين سازمان بين المللي 
با پرهيــز از موضع گيري هاي هدفمند 
سياسي و گزارش هاي غلط و مغرضانه، 
روند سازنده ايجاد شده به دنبال مراودات 
اخير ايران و آژانس را تخريب نكنند. در 
چنين شــرايطي بايد ديد كه مراودات 
ايران و آژانس به چه سويي خواهد رفت. 
پيش از ديدار گروسي و اسالمي در تهران 
و ادامه رايزني ها در وين احتمال صدور 
قطعنامه عليه ايران در نشســت شوراي 
حكام مطرح شده بود، اما رايزني ها اين 
احتمال را منتفي كرد. با اين همه روابط 
ايران و آژانس و اقدامات غربي ها در اين 
ارتباط بر مذاكرات وين و توافق هسته اي 

نيز اثرگذار خواهد بود.

 »تبيين« خنثي كننده 
هجمه تبليغاتي دشمن است

نامه اعتراض ايران به آژانس رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری 
اربعين حسينی: اصل قطعی در جهاد 

تبيين تكيه بر شيوه های اخالقی و 
پرهيز از دشنام، تهمت و فريب است

غريب آبادي: گزارش آژانس درست نيست و فراتر از موارد توافق شده در بيانيه مشترك است

  مراسم اربعين امام حسين)ع( در دومين سال شرايط برگزاري كرونايي خود 
نيز ميزبان جمعيت كثير  و ميليوني زائراني بود كه خود را به كربال رسانده 
بودند. جمعيت زوار اگرچه همانند سال پيش به علت بيماري كرونا محدودتر 
بود، ولي زائران ايراني به نيابت از كساني كه نتوانسته بودند راهي اين سفر 
شوند، به اجتماع كرباليي  ها اضافه شــده بودند. اين مراسم با راهپيمايي و 
سينه زني جمعيت گسترده عزاداران حسيني در سطح خيابان ها و ميادين 
شهرهاي بزرگ داخل كشور نيز برگزار شــد. در عراق عزاداران حسيني از 
ده ها كيلومتر دورتر خود را به كربال رسانده بودند تا با حضور در بين الحرمين، 
آيين هاي سوگواري امام سوم شيعيان را به جا بياورند. آغاز سفر بسياري از 
آنان با الزام سفر هوايي، نجف اشــرف و زيارت حرم حضرت علي)ع( بود و 
برخي نيز از فرودگاه بغداد خود را به كربال رسانده بودند. سفرهاي زميني 
براساس پروتكل هاي بهداشتي كرونا در عراق متوقف مانده بود، اما با وعده 
دولت در مذاكره با طرف عراقي، يك روز مانــده به اربعين مرزهاي مهران 
و شلمچه نيز باز شــدند. زوار اربعين امسال با اين تمهيد حداقل 30درصد 
بيش از ظرفيت اوليه به كربال رسيدند و جمعيت 60هزار نفري آنان تا روز 
دوشنبه به 80هزار نفر براساس آمارهاي رسمي رسيد. شرايط ورود به داخل 
مرزهاي عراق داشتن ويزاي معتبر، كارت واكسيناسيون و تست پي سي آر 
كرونا اعالم شــده بود. 125موكب ايراني يا همان ايستگاه هاي خدمات به 
زائران در شهرهاي نجف، كربال و مسير به اين 2شهر مشغول خدمت رساني 
به راهپيمايان اربعين بودند. محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس نيز در جمع 
راهپيمايان حاضر شــده بود.  با وجود محدوديت هــاي دولت عراق براي 
مهمانان خارجي، جمعيت ده ها هزار نفره آنان در كنار ميليون  ها نفر از مردم 
عراق براي اقامه عزاي اربعين حسيني آمده بودند. براساس گزارش فارس، 
مقامات محلي در اســتان كربال پيش بيني كردند كه تعداد زائران اربعين 
امسال بيش از سال گذشته باشد؛ در سال گذشته بيش از 14 ميليون زائر 
حسيني)ع( همزمان با اربعين خود را به كربال رساندند. 9هزار و 500نفر از 

نيروهاي حشدالشعبي عراق نيز در تامين امنيت مراسم اربعين اين استان 
شركت داشتند. اســتانداري كربال جمعيت زوار اربعين را در سال1398 و 
قبل از كرونا 17ميليون نفر اعالم كرده بود. جمعيــت زائران ايران در اين 
گردهمايي بزرگ تا 3ميليون نفر تخمين زده مي شــد. مردم بســياري از 
كشــورهاي مختلف ازجمله ايران، لبنان، پاكســتان و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس در اين مراسم شــركت مي كردند. به گفته عليرضا رشيديان، 
رئيس سازمان حج و زيارت ، بازگشــت زائران كربال از همان روز دوشنبه 
اربعين آغاز شد و جمعيت 6هزار نفره آنان در نخستين موج بازگشت راهي 
ايران شــدند. براســاس توضيحات او 48هزار نفر آنان براساس بليت هاي 
فروخته شده هواپيما به صورت هوايي به كشور باز خواهند گشت. رشيديان 
درباره معدود حوادث اربعين امسال با توجه به تجمعات ناشي از كرونا پشت 
مرزها از مجروح شدن 36نفر، فوت يك نفر و سانحه انفجار مين براي يك نفر 

خبر داد. او توصيه كرد مردم به مرزهاي زميني مراجعه نكنند.

نايب الزياره هاي اربعين
زائران حسين)ع( از چند كشور اسالمی خود را به كربال رساندند

      پيش بيني قرنطينه زائران كرونا مثبت در مرزها
وزير كشور در نشست دوشنبه عصر مسئوالن ستاد مركزي اربعين با تأكيد بر اينكه بايد 
تست از زائران در مرزهاي زميني و فرودگاه ها از سوي مسئوالن به صورت دقيق انجام 
شود، گفت: پليس برنامه ريزي الزم را براي يك طرفه كردن جاده ها براي بازگشت زائران 
درنظر خواهد گرفت. به گزارش فارس، احمد وحيدي افزود: در اين نشست درباره لزوم 
رعايت مسائل بهداشتي هنگام بازگشت زائران و تست  هاي فوري بحث شد و افرادي 
كه تست آنها مشكل دارد بايد در محل خاصي تحت قرنطينه قرار گيرند. آن دسته از 
زائراني كه با هواپيما به ايران بازمي گردند بايد 2دوز واكسن را تزريق كرده و تست هاي 
آنها بايد در فرودگاه مبدأ كنترل شود. سرتيپ فرهاد آريانفر، معاون عمليات نيروي 
زميني ارتش هم از استقرار ايستگاه هاي تشخيص سريع كرونا در مرزهاي شلمچه 
و چذابه توسط اين نيرو براي تسهيل ورود زائران به كشور خبر داد. سردار غالمرضا 
جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور درخصوص ورود بدون كنترل زيستي 
زائران اربعين هشدار داده و گفته: »احتمال بروز موج جديد كرونا همچنان وجود دارد.«

حسن  نيت در برابر حسن نيت
 همزمان با چالش جديد ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، اتحاديه اروپا خواستار از سرگيري مذاكرات وين در اسرع وقت شد. حسين 
اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان اما در توييتي با اشاره به سفر خود به نيويورک نوشت: »يك مجمع عمومي بسيار سازنده. در 
جريان بيش از ۵۰ مالقات با رهبران سياسي، ديپلمات ها، كارشناسان و روزنامه نگاران، سياست خارجي متوازن، پويا و هوشمندمان را 
تشريح كردم. ايران به ديپلماسي ارزش مي نهد، همواره به احترام پاسخ متقابل مي دهد و به حسن نيت با حسن نيت جواب مي دهد.« 
اميرعبداللهيان در جريان ديدار و رايزني با وزراي خارجه 1+4نيز تأكيد كرده بود كه ايران پس از اتمام بررسي هاي الزم مذاكرات وين 

را از سر مي گيرد. او البته تأكيد داشت كه مذاكرات بايد نتيجه محور باشد و دولت سيزدهم در عرصه سياست خارجي عملگراست.

ث
مك

  رئيس جمهوری: رضايت مردم
 شاخص ارزيابي اهداف دولت

رئيس جمهور در بخشي از جلسه يكشنبه اين هفته هيأت دولت، شاخص هاي مورد 
نظر خود  در ارزيابي عملكرد كلي دولت، سفرهاي استاني و انتصاب استانداران را دولت

مطرح كرد. سيدابراهيم رئيسي در جمع اعضاي هيأت دولت شاخص اصلي بررسي و 
ارزيابي عملكردها را اقدام در ميدان عمل دانست و گفت: مردم براي ارزيابي ميزان تحقق اهداف، 
شاخص هستند و بايد احساس كنند كه شرايط امور بهتر شده و به آنها توجه بيشتري مي شود.  
رئيسي پس از رأي اعتماد هيأت وزيران به استانداران يزد، اردبيل و سمنان با تأكيد بر اينكه فضاي 
عمومي كشور نشان مي دهد مردم به دولت و ايجاد تحول در زندگي و مديريت كشور اميدوار هستند، 
گفت: استانداران به عنوان نماينده عالي دولت در تحقق اهداف دولت مردمي نقش بسيار مهمي دارند 
و بايد بعد از توكل به خدا، به مردم اتكا كنند.  او با تأكيد بر اهميت توجه به نظرات و ديدگاه هاي مردم 
در اداره كشور از استانداران خواست حتي االمكان به طور مستقيم و از طريق فضاي مجازي با مردم 
ارتباط داشته باشند و با شناسايي ظرفيت هاي هر استان، از جوانان انقالبي تحصيلكرده و كارآمد در 
جهت توسعه كشور و ايجاد تحول در زندگي مردم استفاده كنند. رئيسي به كارگيري جوانان دلسوز، 
انقالبي، كارآمد و كاردان را براي امروز و آينده كشور سازنده و مفيد دانست و گفت: استانداران بايد 
از اين ظرفيت ها براي ايجاد گشايش در امور استفاده كنند. رئيس جمهور پيگيري مجدانه و مستمر 
براي اجرايي شدن مصوبات استاني را از ضرورت هاي كاري استانداران برشمرد و تصريح كرد: صرفاً 
گفتن »بايد بشود« كافي نيست و پيگيري مداوم روند اجراي امور تأثير بسيار زيادي در موفقيت ها و 
دستيابي به اهداف دارد. او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دستاوردهاي سفر ايالم خطاب 
به اعضاي كابينه، گفت: بايد بر اجراي مصوبات سفرهاي استاني اهتمام كنيم تا آثار سفرها براي مردم 
ملموس باشد و در اين زمينه معاون اجرايي روند اجراي مصوبات را پيگيري كند و كارهاي انجام شده 
را به مردم گزارش دهند. رئيسي همچنين به موضوع ساماندهي استخدام نيروي انساني و لزوم تحول 
در نظام اداري كشور اشاره كرد و گفت:  تنوع در نحوه به كارگيري نيروي انساني و پرداخت حقوق هاي 
متنوع و نامتناسب، پسنديده نيست و بايد ساماندهي جديدي با هدف اجراي عدالت ايجاد شود كه 
در آن امور همه كاركنان دستگاه ها ازجمله در زمينه پرداخت ها، آموزش و افزايش بهره وري، رصد و 
نظارت شود. او در بخشي از صحبت هايش فرهنگسازي براي اصالح الگوي مصرف را به ويژه در حوزه 
آب، برق و انرژي يك ضرورت دانست و گفت: در اداره كشور نبايد رودربايستي داشته باشيم و در اين 

زمينه فرهنگسازي، اعمال مقررات و قانون ضروري است.
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شهرداري ها براي ارائه خدمات 
و عمران شهري نياز به منابع يادداشت

مالي فراوانــي دارند. نياز مالي 
شهرداري ها براي نگهداشــت و توسعه شهر 
بســيار محدود بــوده و درآمــد عمومي و 
سازمان هاي وابسته به شــهرداري تكافوي 
هزينه هاي شــهرداري ها را ندارد. در اين راه 
حتي وظايــف مصــّرح در مــاده 55قانون 
شهرداري در قالب وظايف جاري و ماده يك 
قانون نوسازي و عمران شهري در قالب وظايف 
عمراني نيازمند منابع مالي وسيعي است كه 

در توان وضعيت موجود شهرداري ها نيست.
در اين ميــان، يكــي از حوزه هاي بســيار 
پرهزينــه بــراي شــهرداري ها، هزينه هاي 
ايجاد زيرســاخت ها و مديريــت حمل ونقل 
درون شهري اســت. حوزه هايي مانند قطار 
شهري، اتوبوســراني و مديريت تاكسيراني با 
ميليون ها مســافر روزانه ازجمله حوزه هايي 
هســتند كه نيازمند منابع مالي بســياري 

هســتند. به عنوان مثال و بنا بر آمار اعالمي، 
صرفا هزينه هاي توسعه خطوط مصوب مترو 
در پايتخت بيش از 350هــزار ميليارد ريال 
است. اكنون و با محدوديت هاي عبور و مرور 
ناشي از شيوع ويروس كرونا، روزانه بين 700 
تا 800هزار نفر صرفا با خطوط مترو در شهر 
تهران جابه جا شــده و اين آمار بعضا به بيش 
از يك ميليــون نفر هم افزون شــده و تعداد 
مسافران بخش اتوبوسراني در شهر تهران نيز 
عدد يك ميليون و 800هزار نفر را نيز تجربه 

كرده است. 
همچنين نوسازي و توســعه خدمات دهي 
اتوبوسراني در شــهر تهران به ورود بيش از 
6000دستگاه اتوبوس جديد نيازمند است. 
در شهر اصفهان نيز بيش از 40درصد بودجه 
شهرداري به حوزه حمل ونقل اختصاص يافته 
و توسعه خطوط مترو و BRT از اولويت هاي 
شهرداري اســت. هزينه هاي خريد اتوبوس، 
توسعه و نگهداشت مســيرهاي حمل ونقل، 
ايجاد و حفظ ايستگاه هاي حمل ونقل و مانند 
اينها نشان مي دهد كه وضعيت موجود براي 
شهرداري ها بســيار نگران كننده بوده و بايد 

تدبير نويني براي تأمين مالي بخش حمل ونقل 
شــهري در كنار تالش هاي ارزشمند فعلي 
انديشــيد. تأمين مالي در حوزه حمل ونقل 
شهري نيازمند استفاده از فرمول ها و الگوهاي 
نوين و بعضا تركيبي است. نوين از اين جهت 
كه روش هايــي را مي تــوان طراحي كرد كه 
تاكنون شهرداري ها تجربه مشخصي در اين 
زمينه نداشــته اند و پيچيده از اين منظر كه 
مي توان از روش هاي تركيبي و تلفيقي براي 
تأمين مالي حوزه حمل ونقل اســتفاده كرد. 
يكي از راهكارهاي تأميــن مالي حمل ونقل 
اســتفاده از روش واگــذاري ايســتگاه ها و 
مجتمع هاي ايســتگاهي به بخش خصوصي 
اســت. بخش خصوصــي در كشــورمان از 
توانمندي و جســارت مالي خاصي برخوردار 
اســت كه مي توان از هميــن خصيصه براي 
تأمين مالي از روش هاي جســورانه استفاده 
كرد. زماني كه مسئوليت دفتر امور اقتصادي 
و ســرمايه گذاري فــرودگاه بين المللــي 
امام خميني)ره( را برعهده داشتم، پيشنهادي 
از طرف بخــش خصوصي بــراي مديريت و 
بهينه سازي  پاركينگ روباز فرودگاه ارائه شد 

كه حاوي نكات جالبي بود. خالصه پيشنهاد 
اين بود كه ســرمايه گذار نســبت به مسقف 
كردن مــكان توقف خودروها، بهينه ســازي 
محوطه پاركينگ و هوشمندسازي خدمات 
پاركينگ اقدام كرده و هزينه اي نيز از شركت 
شهر فرودگاهي بابت اين اقدامات اخذ نكند و 
در مقابل، فرودگاه اجازه چند نوع اقدام را به 

سرمايه گذار بدهد.
اول اينكه ســرمايه گذار اجــازه تبليغات در 
بدنه مكان توقــف خودروها و در كل محوطه 
پاركينگ را داشته باشد، دوم اينكه اجازه نصب 
پنل هاي خورشيدي در سقف هايي كه براي 
مسقف كردن مكان توقف خودروها ايجاد كرده 
است داشته باشد و از اين طريق عالوه بر تأمين 
برق موردنياز پاركينگ، نسبت به فروش مازاد 
برق توليدي به فرودگاه با نرخ توافقي را داشته 
باشد و سوم اينكه درصدي از عوايد حاصل از 
وروديه پاركينگ متعلق به سرمايه گذار باشد 
)كه پيشنهاد آخر به صورت اختياري بود يعني 
تأثير چنداني بر قواعد تصميم و محاســبات 

سودآوري سرمايه گذار نداشت.( 
بدين ترتيب عــالوه بر اينكه فــرودگاه هيچ 
هزينه اي بابت مسقف كردن، بهينه سازي و 
هوشمندســازي پاركينگ متحمل نخواهد 
شد، عوايد مســتقيم و غيرمســتقيم نيز از 

اين پيشنهاد كســب خواهد كرد. مشابه اين 
الگــو را مي توان براي بهينه ســازي  يا ايجاد 
ايستگاه هاي شهري اتوبوسراني، پايانه هاي 
حمل ونقل، مجتمع هاي ايســتگاهي مترو 
و موارد مشــابه در حوزه حمل ونقل شهري 
مورد اســتفاده قــرار داد. به عنــوان مثال، 
شهرداري مي تواند با واگذاري ايجاد، ارتقا و 
نگهداري يك ايســتگاه مشخص يا تعدادي 
از ايســتگاه هاي مرتبط با يكديگر در شبكه 
حمل ونقل شهري به صورت فوق، فرمول هايي 
براي تأمين مالي )بدون هزينه كرد شهرداري( 
و تســهيم عوايد حاصله )كمك بــه درآمد 

شهرداري( طراحي كند. 
در اين زمينه مي توان هر ايستگاه را به صورت 
بلندمدت )10ســاله، 15ســاله، 20ساله و 
بيشــتر( به بخش خصوصي واگــذار كرد و 
سرمايه گذار خصوصي نيز )كه همواره كارايي و 
عملكرد فني و اقتصادي بيشتر و بهتري نسبت 
به بخش عمومي اعم از دولت و شهرداري دارد( 
ضمن كسب درآمد از ايستگاه مربوطه از طريق 
جذب تبليغات )آگهي( و ســاير گزينه هاي 
درآمدزايي به ايجاد، ارتقا، نگهداري و مديريت 
ايســتگاه بپردازد. اگــر اين قرارداد شــامل 
تمامي ايستگاه هاي يك خط )مانند خطوط 
پرمسافر مركز شهر( شود، سرمايه گذار بخش 

 خصوصي براســاس اصل صرفه هاي مقياس
 )ECONOMIES OF SCALE( از تمايل 
و امكانات بيشتري براي طراحي مدل اجرايي 
و مدل مالي برخوردار خواهد بود. شــايد اين 
 BOT، الگو شــباهت هايي با الگوهايي مانند
BLT، BLOT و حتــي BOO )در شــرايط 
خاص( داشته باشــد ولي به دليل اجتناب از 
پيچيدگي هاي فني و قراردادي اين روش ها 
)مانند قوانين باالدســتي، ضرورت تشكيل 
شركت پروژه به صورت PC يا SPV، طراحي 
مدل هــاي مالي پيچيــده و تدوين ترتيبات 
قراردادي خاص(، امكانات و گزينه هاي ساده تر 
و مناسب تري پيش روي شهرداري خواهد بود.

اگر به توان مالي، توان فني، توان اجرايي و توان 
مديريتي بخش خصوصي اعتقاد و التزام داشته 
باشــيم، طراحي و اجراي چنين شيوه هايي 
حتي براي مجتمع هاي ايستگاهي مترو - كه 
هر ايستگاه به طور متوسط 2500ميليارد ريال 
هزينه در بر دارد - مي تواند امكانپذير باشــد. 
بخش خصوصي در ايران بسيار توانمند است 
و كافي است به آن اعتماد كنيم تا از يك طرف 
تأمين مالي، اجرا، مديريــت و بهره برداري از 
پروژه هاي مهم شهري را انجام دهند و از طرف 
ديگر، اعتماد از دست رفته بخش خصوصي به 

شهرداري ها نيز ترميم و بهبود يابد.
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تسليت

در شهر

يك ايستگاه و يك ورودي جديد مترو 
در آستانه بهره برداري 

ايســتگاه شــهيد رضايي در خط 6 و ورودي دوم ايســتگاه برج 
ميالد در خط 7 متروي تهران آماده بهره برداري شــد. به گزارش 
همشهري، مديرعامل شــركت متروي تهران و حومه با اعالم اين 
خبر گفت: »خوشبختانه با عنايت پروردگار و تالش و همت خانواده 
بزرگ مترو، يك ايستگاه جديد و يك ورودي مهم در خطوط 6 و 
7 تكميل و آماده افتتاح شده اند.« ورودي دوم ايستگاه برج ميالد 
كه در ضلع شرقي بلوار آرش واقع شده است، دسترسي مراجعان 
بيمارستان ميالد )بيمه شدگان تامين اجتماعي( و دانشگاه علوم 
پزشكي ايران به اين ايستگاه را تســهيل مي كند. اين امر يكي از 
خواسته هاي اصلي شهرونداني اســت كه طي چند ماه گذشته از 
ورودي نخست ايستگاه برج ميالد استفاده كرده اند. ورودي قبلي 

ايستگاه مذكور، آذر ماه سال گذشته به بهره برداري رسيده بود.
علي امام در ادامه به آخرين وضعيت ايستگاه شهيد رضايي در خط 6 
اشــاره كرد و گفت: »طي بازديدي كه اواخر هفته گذشته از اين 
ايستگاه به عمل آمد، دست اندركاران امر در بخش هاي ساختماني 
و تجهيزاتي، اتمام عمليات اجرايي محوله را رسما اعالم كردند.« به 
اين ترتيب، امكان بهره برداري از سيزدهمين ايستگاه خط 6 كه در 
مجاورت با خيابان هاي پرترددي از قبيل 17شهريور، شهيد رضايي 
)منصور( و در مرز مناطق 12و 15شهرداري تهران قرار دارد، عمال 

فراهم شده است. 
امام همچنين از ادامه تالش ها براي افتتاح ايستگاه توحيد به عنوان 
ايستگاه بعدي اين شــبكه حمل ونقلي ياد كرد و گفت: »عمليات 
اجرايي ساير ايستگاه هاي باقيمانده خطوط 6 و 7 در حال پيگيري 
است و با تزريق به موقع منابع مالي مورد نياز، در نيمه دوم سال جاري 
نيز شاهد بهره برداري از چند ايســتگاه مهم و پرتقاضاي سفر در 

شبكه مترو خواهيم بود.«

 کاهش بيکاری و فقر
با رونق گردشگری شهری

رئيس كميته گردشگری شورای شــهر تهران با بيان اينكه رونق 
گردشــگری به برقراری و پايداری صلح منجر می شــود، گفت: 
»افزايش توليد ناخالص داخلی، جذب ســرمايه خارجی، كاهش 
بيكاری، كاهش فقر و كمــك به توزيع درآمــد از جمله مزايای 

اقتصادی رونق گردشگری شهری به شمار می رود.« 
به گزارش همشهري، ســيد احمد علوی در وبينار نقش موزه ها 
در آموزش صلح گفت:  »ايــن صنعت، ابزاری برای ديپلماســی 
عمومی و توسعه  بين الملل و پاسخ قدرتمندی برای چالش های 
جهانی و تروريسم است كه نه تنها از صلح بهره می برد، بلكه خود 
نيرويی حياتی برای گسترش صلح در بين ملت هاست. گردشگران 
تجربيات و دانش نو را از تعامل با ديگر فرهنگ ها، مناطق و كشورها 
كسب می كنند و اهميت نگهداری از محيط را درک می كنند و 
مناسباتشان با يكديگر را بهبود می بخشند؛ در اين فرايند روابط 
صلح جويانه در ميان مردم گسترش می يابد.« او با بيان گردشگری  
ابزاری برای نزديكی فرهنگ ها و فرصتی برای آموزش افراد درباره 
فرهنگ ها و محيط های ديگر است، افزود: »مراكز شهری به علت 
دارا بودن جاذبه های تاريخی و فرهنگی،  غالبا مقاصد گردشگری 
مهمی محسوب می شوند. گردشگری شهری به  معنای مسافرت 
به شهر،  با انگيزه های مختلف بر پايه جاذبه های گوناگون،  امكانات 
و تسهيالت شهری كه در شخص جذابيت و انگيزه ايجاد می كند، 

 است.« 
 اين وبينار  با حضور فابيو كاربونه، استاد دانشگاه كاونتری انگلستان 
 )IIPT( و سفير ارشد موسسه بين المللی صلح از طريق گردشگری
در ايران، علی اصغر جعفری، مديرعامل موزه ملی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس، محمدرضا كارگر، مدير كل موزه های وزارت ميراث 
فرهنگی و گردشگری، محمدرضا تقی پور، مدير موزه صلح تهران، 
محمدرضا مجيــدی، رئيس انجمن ايرانی همكاری با يونســكو، 
ابراهيم پور فرج، رئيس جامعــه تورگردانان ايران و علی صدرنيا، 
رئيس هيات مديره جامعه راهنمايــان ايرانگردی و جهانگردی 

برگزار شد.

 تسليت شهردار و اعضاي شورا 
براي رحلت آيت اهلل آملي 

شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران در پيام هايي رحلت 
آيت اهلل العظمي عالمه حسن زاده آملي را تسليت گفتند. در پيام 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران آمده است: »رحلت فقيه عالي قدر 
و انديشمندبزرگ، فيلسوف انقالبي، يار ديرين انقالب و رهبري، 
عالم ذوفنون، ســلطان العارفين، ســالك الي الحق و عارف باهلل، 
حضرت آيت اهلل العظمي عالمه حسن زاده آملي را به محضرمقدس 
امام زمان)عج(، مقام معظم رهبري، علماي اسالم و همه شيفتگان 
و دلبستگان انقالب تسليت عرض مي كنم.« در پيام تسليت رئيس 
و اعضاي شوراي اسالمي شــهر تهران نيز ذكر شده است: »اناهلل 
و انااليه راجعون/ رحلت عالم رباني، عارف نســتوه و حكيم فرزانه 
حضرت آيت اهلل حســن حســن زاده آملي رضوان اهلل تعالي عليه 
اندوهي جانكاه و مصيبتي عظيم است. اين معلم اخالق، مجاهد 
وارسته، انديشمند فرهيخته حوزه و عالم بابصيرت، عمر پربركتي 
را در مسير علم و دانش، تقوا و پرهيزكاري، عرفان و فلسفه به سر 
برد و جويندگان زهد و دانش از سرچشمه اين پير فرزانه بهره مند و 
سيراب شدند و فقدانش ضايعه اي بزرگ براي جامعه علمي و ديني 

كشور و اسالم خواهد بود.
اعضاي شوراي اســالمي شــهر تهران ارتحال آن عالم فرزانه در 
آســتانه اربعين حســيني را به محضر امام زمان )عجل اهلل(، مقام 
معظم رهبري حضرت امام خامنه اي)مدظله العالي(، علما و مراجع 
عظام، حوزه هاي علميه، بيت معزز، شاگردان و عالقه مندان و همه 
مردم واليتمدار و مسلمان ايران اسالمي تسليت عرض مي نمايند، 
از درگاه خداوند منان براي روح آن عالم جليل القدر علو درجات و 

همنشيني با صالحان و مقربان درگاه حق مسئلت داريم.«

    بهرام وهابي
 پژوهشگر اقتصادي

راهكاري براي تأمين مالي حمل ونقل شهري

  جاماندگان اربعين ديروز بخشــي از راهپيمايي 
بزرگ اربعين، نماد باشكوه عزاداران اباعبداهلل)ع( گزارش

را در تهران بازآفريني كردنــد. اين راهپيمايي در 
خنكاي صبح دوشنبه، 5مهر از ميدان امام حسين)ع( و با حضور 
هزاران نفر از شــهروندان آغاز شــد و راهپيمايان به سوي حرم 
عبدالعظيم  حســني)ع( حركت كردند. مانند هميشه در طول 
مســير موكب هاي هيئت ها و گروه هاي مردمــي و همينطور 
تعدادي از موكب هاي ســازمان ها و ارگان ها به چشم مي خورد. 
تمهيدات ترافيكي، خيابان را براي عبور دسته هاي مردم باز كرده 
بــود و پاكبانــان به جمــع آوري ظرف هــاي يكبــار مصرف 
مي پرداختند. حضور اقشار مختلف و مخصوصا خانواده ها در اين 
مراسم چشمگير بود. شهردار تهران نيز از ميدان شهدا وارد مسير 
راهپيمايي شــد و در طول مســير با شــهروندان به گفت وگو 

پرداخت.
شــهردار تهران در اين راهپيمايي در جمــع خبرنگاران گفت: 
»همه افرادي كــه امروز در اين مراســم مي بينيد چون خود را 
مديون شهدا به ويژه شهداي مقاومت مي دانند در مراسم حضور 
پيدا كرده اند و آمده اند تا دين خود را نسبت به شهداي مقاومت، 

سالمت و دفاع مقدس ادا كنند.« 
او با بيان اينكه امروز شهر، رنگ سيدالشهدا)ع( را به خود گرفته، 
افزود: »اميدوارم توفيق نوكري مردم را داشته باشيم. به عنوان 
يكي از جامانده ها از خداوند بزرگ مي خواهم كه گام برداشتن در 
راه سيدالشهدا )ع( را از همه قبول كند و اين حركت مقدمه اي 
باشد تا شاهد ظهور حضرت حجت)عج( باشيم.«  زاكاني ادامه 
داد: »اين مراســم حقيقت جامعه ما و آنچه در متن آن و عمق 
وجود مردم و اعتقادات آنهاست را نشان مي دهد. درواقع مردم 
به عنوان جاماندگان اربعين حسيني، همراهي خود را با كساني 

كه در كربال هستند، نشان مي دهند.«
شهردار تهران همچنين با اشــاره به خدمات ارائه شده از سوي 
شهرداري در اين مسير، گفت: »هم شــهرداري خدمات بسيار 
خوبي ارائه كرده بود و هم مردم خدمات فوق تصوري را در اختيار 
يكديگر گذاشتند. اين خدمتي كه مردم ارائه مي دهند در كنار 
خدمتي كه به عنوان وظيفه ماســت كه در خدمت شهروندان 
هستيم، تسهيالتي ايجاد كرده بود كه الاقل من در مسيري كه 

آمدم، مردم از آن خيلي راضي بودند.«
بخشي از شهروندان نيز در ديدار شهردار تهران به بيان مشكالت 
خود با او و همچنين با امين توكلــي زاده، معاون امور اجتماعي 
و فرهنگي شــهرداري تهران پرداختند. راهپيمايي جاماندگان 
اربعين با وجود گرم شدن هوا، تا ساعات عصر اين روز و رسيدن 

به حرم عبدالعظيم حسني)ع( ادامه داشت.

اربعين و واگذاري کارها به خود مردم
اربعين حسيني ديروز در شرايطي برگزار شد كه نقش مردم در 
آن همانند بسياري ديگر از مراسم مذهبي ماه هاي محرم، صفر 
و رمضان بسيار پررنگ بود. در چنين مناسبت هايي شهروندان 
بنيان اصلي شكل گيري مراسم ها هســتند و ساير نهاد ها نقش 
هدايتگر و پشتيبان را ايفا مي كنند. عليرضا زاكانی، شهردار تهران 
نيز درخصوص مراسم راهپيمايي جاماندگان اربعين به چنين 
نكته اي اشــاره كرد و گفت: »تا جايي كه ممكن است بايد كار 
به خود مردم واگذار شود؛ چراكه در اين صورت كارها با كيفيت 
بهتري انجام خواهد گرفت. ما بايد به عنوان نوكر در خدمت مردم 
باشيم و از كل ظرفيت هاي مردمي، موكب ها، پايگاه هاي بسيج و 

مساجد بايد به بهترين نحو استفاده كنيم.«
عليرضا زاكاني با بيان اينكه كيفي بــودن خدمات و برنامه هاي 
مربوط به اربعين مهم است، چراكه دل هاي مشتاق به اين عرصه 
مي آيند، افزود: »اين حضور نيازمند خدمات شايسته اي است و 
به همين منظور 7منطقه شهرداري درگير اين مراسم شدند، اما 
بيشترين خدمت را منطقه20 ارائه كرد.« بر اين اساس، ديروز 
نيز مردم نقش اصلي را در برگزاري مراسم داشتند و شهرداري 
تهران تالش كرد تا ضمن ارائه خدماتي به زائران حرم عبدالعظيم 
حسني)ع( و عزاداران حسيني در مديريت تردد آنها به گونه اي 
رفتار كند كه ازدحام مسافران در مترو و اتوبوسراني رخ  ندهد؛ 
به همين منظور عالوه بر آنكه استفاده از خط يك مترو و خطوط 
اتوبوســراني محدوده هاي مرتبط با ميدان امام حســين)ع( تا 
شــهرري براي راهپيمايان اربعين رايگان بود، تالش شد تا بار 

جمعيت به آخر مسيرها منتقل نشود.

رصد مسيرها و رعايت پروتکل ها با مانيتور
در مراسم جاماندگان اربعين امســال، نقاط خروج عزاداران با 
هدايت نيروهاي شــهرداري و پليس راهور، مشخص تر نسبت 
به ســال هاي پيش  بود. از طرف ديگر، پايانه هاي اتوبوسراني و 
تاكسي به صورت موقت و در چند بخش تدارک ديده شده بودند 
و مسيرهاي تردد آنها از طريق مانيتورهاي شهرداري تهران رصد 
مي شــد؛ به همين منظور به محض ازدحام مسافران در نقاطي 
مثل تقاطع خيابان 17شهريور با خيابان هاي صفا و شهيدرضايي، 
ميدان هاي شهدا و خراسان و بلوار رستگاري مقدم، چند دستگاه 

اتوبوس و تاكسي رزرو به محل اعزام شدند.

واکسيناسيون جاماندگان اربعين در 6نقطه
در راهپيمايــي جامانــدگان اربعين امســال، 6نقطــه براي 
واكسيناسيون عزاداران درنظر گرفته شده بود. به همين منظور 

از طريق پايگاه هاي اورژانس 6دستگاه آمبوالنس در6نقطه مسير 
راهپيمايي استقرار يافتند و تيم هاي سيار، عمليات واكسيناسيون 
را براي كساني كه هنوز واكسينه نشــده بودند، انجام دادند. از 
آنجايي كه عمــده كاركنان و خانواده هاي پرســنل و نيروهاي 
شهرداري در مقابل كرونا واكسينه شــده اند، در محل استقرار 
آمبوالنس ها افراد باالي 18ســال كه متقاضي دريافت واكسن 

بودند، واكسينه شدند. 
گفتني اســت؛ از روز جمعه برنامه طرح جامع مديريت كروناي 
شهرداري تهران آغاز شده كه براساس آن، قرار است كه 300هزار 
دوز واكسن به متقاضيان تزريق شود. در همين خصوص 13مركز 
ثابت، 3 مركز خودرويي و 10 واحد سيار )ون( به انجام عمليات 
واكسيناسيون شهروندان اختصاص داده شده است؛ به گونه اي 
كه 131واكســيناتور به طور همزمان از 8 صبح تا 8 شب جهت 
واكسيناسيون در حال خدمت رساني هستند. در قالب اين طرح، 
گروه هاي آســيب پذير مانند معتادان داخل كمپ ها، خانواده 

كودكان كار، معتادان در پاتوق هاي شهر و اتباع بيگانه غيرمجاز 
نيز واكسينه مي شوند. حال اينطور كه آمار نشان مي دهد از آغاز 
واكسيناسيون تا روز گذشــته در پايگاه هاي سيار)ون( بيش از 
3هزار و 400 دوز واكسن براي گروه هاي آسيب پذير تزريق شده 
است. همچنين از سوي ديگر، طرحي ديگر براي واكسيناسيون 
افرادي كه امكان رفت وآمد به مراكز را ندارد، مانند افراد كهنسال، 
توان يابان و جانبازان در حال بررســي اســت. علــي نصيري، 
سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در اين 
رابطه گفت: »با اجراي اين طرح، واحدهاي سيار مانند اتوبوس 
به محله هاي پرجمعيت مي روند و واكســن عرضه مي كنند. در 
اين صورت افرادي كه به هر دليل براي واكسيناســيون امكان 
رفت وآمد بــه محله هاي ديگــر را ندارند به راحتي واكســينه 

مي شوند.« 
به گفتــه او، در اولويــت ســتاد، مناطق جنوب شــهر مقصد 

اتوبوس هاي واكسيناسيون لحاظ شده است.
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شهردار تهران روز گذشته همچنين در جلســه اي با حضور معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران و مديران ديگر اين ســازمان شرکت کرد. عليرضا 
زاکاني در اين نشســت با قدرداني از خدمات معاونت حمل ونقل و مرکز کنترل 
ترافيك گفت: »علي القاعده ما وظيفه داشتيم که به اينجا بياييم، اما بازديد امروز 
به واسطه اربعين و رخداد عظيمي است که در شهر تهران اتفاق افتاد. در اينجا 
اشرافي بر نحوه تردد و حرکت مردم و فعاليت خدمات دهندگان از انواع و اقسام 
مجموعه ها ازجمله اتوبوسراني و تاکسيراني و مســائل مختلف وجود دارد. در 
اين مرکز مي توان نوع خدماتي که شهرداري ارائه مي دهد را به صورت هدفمند 
و به اقتضاي هر نقطه اي از مســير راهپيمايي دنبال کنيم.« او با اشاره به فعاليت 
مداوم مرکز کنترل ترافيك، گفت: »اين کار بزرگ در طول 7روز هفته و 24ساعت 
شبانه روز انجام مي شود و نظم و آسايش را به شهروندان تهران عرضه مي کند. در 
همين جا از معاونت محترم حمل ونقل و مجموعه اين مرکز تشکر مي کنم و اميدوار 
هستيم با تأکيدي که بر هوشمندسازي شهر تهران هست، تحول و ارتقاي جدي 
در اينجا هم انجام شود که ان شاء اهلل متوليان امر با عنايت به تأکيد شهرداري به اين 

ارتقايافتگي برسند و البته به آن سطح از خدمات قانع هم نشويم.« 
در اين جلسه که در ساختمان معاونت برگزار شد، مباحثي مانند ضرورت ارتقاي 
ســخت افزاري تجهيزات ترافيکي از دوربين هاي مســتقر در شهر تا کيفيت 

نمايشگر ها و شــبکه انتقال اطالعات بيان شــد. معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران نيز در جلسه با اشاره به اينکه تجهيزات ترافيکي و مخصوصا 
دوربين ها بايد به روز شوند تا بتوان همگام با فناوري روز از آنها استفاده کرد، گفت: 
»حدود 10100چراغ در تقاطع هاي شهر تهران نصب شده است که 500عدد آنها 
هوشمند هستند و مستقيما با نرم افزار مرکزي کنترل مي شوند. 4هزارو 900چراغ 
خورشيدي و 4هزار چراغ عابر هم بخش ديگري از مجموعه است.«  سيدمناف 
هاشمي افزود: »مواردي از سرقت تجهيزات ترافيکي از تابلو ها تا دستگاه هاي 
الکترونيك رخ داده است که البته با هماهنگي نيروي انتظامي و برخورد با سارقان 

اکنون اين آمار ها کاهش يافته است.« 
او با بيان اينکه مسئوليت تجهيزات با شرکت کنترل ترافيك است، تأکيد کرد: 
»سارقان تجهيزات الکترونيکي به نحوي با اين قطعات آشنايي دارند و همين باعث 
ارتکاب اين جرم مي شود.« او در بخش ديگري از صحبت هاي خود به مطالبات 
شهرداري از دولت در بخش ترافيك اشاره کرد و گفت: »از جريمه هاي صادر شده 
براي خودرو ها سهمي به شهرداري تعلق دارد که بايد به دست شهرداري برسد. 
درآمد طرح ترافيك نيز براي شفاف ســازي  به خزانه شهرداري واريز مي شود و 
سپس به ســازمان ترافيك برمي گردد تا براي وام نوسازي تاکسي ها و تامين و 
نصب تجهيزاتي مانند تابلو ها، خط کشي و موارد گوناگون ديگر صرف شود. زماني 

که اين منابع مالي بدون تأخير تامين شوند، سازمان مي تواند خدمات بهتري به 
شهروندان ارائه کند.« 

معاون حمل ونقل  و ترافيك شــهرداري تهران همچنين درباره توسعه فناوري 
پرداخت الکترونيك در شهر گفت: »کارت بليت الکترونيکي اکنون در اتوبوس و 
مترو قابل استفاده است و اميدواريم در آينده بتوانيم استفاده از آن را به تاکسيراني 
هم گسترش دهيم. از حدود 10سال پيش استفاده از اين کارت ها آغاز شده است. 
اکنون نيازمند پروژه ديگري براي توسعه و ارتقاي استفاده از کارت و همينطور 
نرم افزار هاي تلفن همراه هســتيم تا بتوان فناوري پرداخت هاي الکترونيك را 
گسترش دارد.« محمود ترفع، رئيس شرکت اتوبوسراني تهران هم در اين جلسه 
درباره استفاده از کارت بليت در اتوبوس ها گفت: »حدود 10سال پيش فراخواني در 
اين زمينه منتشر شد و 2شرکت کار تجهيز اتوبوس ها، شبکه داده ها و بخش هاي 
ديگر را بر عهده گرفتند، اما اکنون فناوري هاي ديگري در جهان ساخته شده است. 
در اين فناوري ها از يك حساب مالي مشخص شده براي پرداخت هزينه حمل ونقل 
شهري استفاده مي شود که عالوه بر کارت با گوشي هاي تلفن همراه هوشمند هم 
قابل پرداخت است.« به گزارش همشهري، شهردار تهران پس از جلسه به سالن 
اصلي مرکز کنترل ترافيك رفت؛ درحالي که دوربين هاي کنترل ترافيك شــهر 

بخش هايي از مسير راهپيمايي جاماندگان اربعين را نشان مي دادند.

ترافيك روز اربعين

محمد سرابي
خبرنگار

رد پاي عشق
  راهپيمايي جاماندگان اربعين ديروز  با حضور صدهاهزار نفر از شهروندان تهراني  

به سمت حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( برگزار شد
  عليرضا زاكاني، شهردار تهران :  راهپيمايي اربعين، حقيقت جامعه  

و اعتقادات عميق مردمي را نشان مي دهد
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   زنگ هشدار به صدا درآمد
24شــهريورماه اكبر كميجاني، رئيس كل بانك مركزي، بانكداران را به ميرداماد فراخواند و به 
صراحت اعالم كرد: ضروري است بانك ها مديريت نقدينگي و كنترل رشد ترازنامه خود را جدي 
بگيرند و دقت و كنترل هاي الزم را در اين باره داشته باشند؛ زيرا اين امر در بلندمدت بر متغيرهاي 
كالن اقتصادي همچون نقدينگي و تورم اثرگذار است. او فاش كرد حجم نقدينگي از 3921هزار 
ميليارد تومان فراتر رفته، يعني 12.8درصد رشد نسبت به پايان سال99 و 39.1درصد جهش 
نسبت به12ماه منتهي به پايان مرداد1400. به گفته كميجاني، اين نرخ رشد نقدينگي مطلوب 
بانك مركزي نيست و بايد تالش شود از كانال عمليات بازار باز، از شتاب نقدينگي كاسته شود. 
او تلويحا تهديد كرد: اگر بانك ها خودشان جلوي اضافه برداشت شان را نگيرند، بانك مركزي به 
ناچار به اقدامات احتياطي و نظارتي روي مي آورد. اين هشدارها باعث نشد تا بانك هاي داراي 
مازاد نقدينگي، اضافه آن را نزد بانك مركزي سپرده گذاري كنند و ترجيح دادند تا با نرخ باالتر 
در بازار بين بانكي، به بانك هاي ضعيف تر و داراي كسري نقدينگي قرض بدهند و سود بيشتري 
در قرض دهي شبانه به دست آورند. نتيجه آن رسيدن نرخ بهره در بازار بين بانكي به 19.1درصد 
در هفته منتهي به ابتداي مهر1400 بود. 3روز بعد بانك مركزي براي جلوگيري از ادامه پيش روي 
نرخ بهره بين بانكي و رسيدن آن به كانال 20درصدي وارد شــد و 11هزارو850هزار تومان به 
8بانك نقدينگي تزريق كرد. سؤال اصلي اينجاست كه آيا اين وضعيت جديد پولي جلوي تنش 
نرخ بهره بين بانكي را مي گيرد و در نهايت باعث كنترل نرخ رشــد نقدينگي و تورم مي شود؟ 
پيش بيني مي شود در نيمه دوم امسال به سبب كسري بودجه دولت و نمايان شدن عالئم آن در 
ماه هاي آينده، ميل به نقدينگي خواهي بانك ها بيشتر شود و بانك مركزي چاره اي جز، تزريق 
نقدينگي نداشته باشد؛ سياستي كه البته هنوز قضاوت درباره اثربخشي آن در نيمه دوم سال 

زود به نظر مي رسد.

   رئيس جديد سازمان خصوصي سازي  معرفي شد
وزير امور اقتصــادي و دارايي در حكمي 
حسين قربان زاده را به سمت معاون وزير و 
رئيس كل سازمان خصوصي سازي  منصوب 
كرد .احســان خاندوزي درحكم انتصاب 
قربان زاده از او خواسته است طرح اصالح 
قانون اصل 44را تهيه كند و در عين حال 
شيوه خصوصي ســازي  را آسيب شناسي 

و نظام كنترلي بعد از واگذاري ســهام شركت هاي دولتي را تقويت كند. 
حســين قربان زاده پيش از اين در طول ســال 89تا 96مديرمسئول 
همشهري بود. بررسي هاي آماري نشان مي دهد رئيس كل جديد سازمان 
خصوصي سازی بايد تالش كند تا نقش اين سازمان را در سياستگذاري هاي 
كالن اقتصادي افزايش دهد زيرا رويه هاي گذشته موجب شده نقش اين 
سازمان به تدريج از قالب يك سياستگذار به يك مجري صرف تغيير كند.

تجارت

بانك

چهره روز

ادامه يك ماموريت ناتمام 
مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، رحيم ممبينــي را به عنوان مرد 
شــماره2 نهاد برنامه ريزي و بودجه ريزي 
منصوب كرد تا به عنوان دســتيار ويژه، به 
تغيير ريل در سازمان ياد شده كمك كند. 
در حكم ميركاظمي براي ممبيني اشاره اي 

به جهت گيري هــاي احتمالي در سياســت هاي برنامــه و بودجه با اين 
انتصاب نشده، ولي از معاون جديد سازمان برنامه و بودجه خواسته شده 
تا درجهت »عدالت محوري«، »انقالبي گري«، »مردم داري«، »پاكدستي 
و فسادســتيزي«، »قانون مداري« و »مفاد عهدنامه مديران« در دولت 

مردمي، با اتخاذ تدابير مناسب در حل مشكالت كشور كوشا باشد.
رحيم ممبيني كه پيش از اين هم نــام او در اقتصاد ايران، به دليل تصدي 
مسئوليت در دولت محمود احمدي نژاد، مطرح شده بود، كيست و از او چه 
انتظاري مي رود؟  رحيم ممبيني،  زاده خوزستان است و احتماال از حمايت 
2 معاون خوزستاني رئيس جمهوري، يعني محمد مخبر و محسن رضايي 
هم برخوردار است. او كه پيش از ورود به سازمان برنامه و بودجه در دولت 
احمدي نژاد، رئيس اداره بودجه ســتاد كل نيروهاي مســلح بوده، داراي 
مدرك فوق ليسانس مديريت دولتي با گرايش سيستم ها و دكتري مديريت 
استراتژيك از دانشگاه عالي دفاع ملي است. ممبيني در فاصله سال هاي 
85تا 86مشاور رئيس وقت ســازمان برنامه و بودجه، در سال هاي 86تا 
87معاون امور اجتماعي سازمان مديريت و در بين سال هاي 87تا 92هم 
به عنوان معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
مشغول به كار بوده. او چهره اي است كه در طول دوره انحالل سازمان برنامه 
و بودجه و تغيير نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي و پس از آن ايجاد 
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مسئوليت داشته و از اين نظر شايد 
ماموريت او در سمت جديد، به عنوان مرد شماره 2سازمان برنامه و بودجه، 

وراي آن چيزي باشد كه در حكم او عنوان شده است.
براي كشف ماموريت ممبيني بايد سطرهاي ســفيد حكم او را بازخواني 
كرد، از اين منظر بايد ديد وی چه ادبيات و شاخصه  هايي از عدالت محوري، 
انقالبي گري و مردم داري را جايگزين ادبيات و شــاخصه هاي فعلي نظام 

برنامه و بودجه ريزي ايران مي سازد.
بعيد است ممبيني تنها براي گرفتن يك پســت و مسئوليت به سازمان 
برنامه و بودجه بازگشته باشد و شايد او ماموريت ناتمامي دارد كه در 4سال 
آينده مي توان نشــانه هايي از آن را در رديف هاي بودجه، جابه جايي افراد 
و همچنين برنامه هاي آينده جســت وجو كرد. آيا او معمار جديد برنامه و 

بودجه ايران با شاخص هاي انقالبي گري و عدالت محوري است؟

در خواست وزير اقتصاد براي بازنگري در اجراي 
خصوصي سازي  

ركورد واگذاري از طريق رد ديون 
شكسته شد

در شرايطي كه آمارها نشان مي دهد دولت دوازدهم ركورددار واگذاري 
ســهام از طريق رد ديون شــده، وزير اقتصاد دولت ســيزدهم خواستار 
بازنگري در شــيوه اجراي خصوصي سازي  شــد. به گزارش همشهري، 
آمارها نشان مي دهد از ابتداي دهه80 تاكنون 274هزار ميليارد تومان 
از سهام شــركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذارشده است اما اين 

خصوصي سازي  آثار عميق اقتصادي برجاي نگذاشته است. 

واگذاري در قالب رد ديون
 از ابتداي دهه 80تاكنون 106هزار ميليارد تومان يعني 40درصد از سهام 
شــركت هاي دولتي در قالب رد ديون عمدتا به شركت هاي شبه دولتي 
واگذار شده اســت. به زعم اقتصاد دانان واگذاري سهام در قالب رد ديون 
به معناي خصوصي سازي  واقعي نيســت زيرا در اين روش طلبكاراني كه 
سهام شركت هاي دولتي را در قبال طلبشــان از دولت دريافت كرده اند، 
كمتر براي افزايش بازده در آن شــركت تالش مي كنند. حتي اغلب اين 
طلبكاران از تخصص كافي براي راهبري شركت هاي واگذارشده برخوردار 
نيستند كه اين موضوع مشــكالت كارگري زيادي به وجود آورده است. 
هرچند دولت يازدهم بعد از آغاز به كار واگذاري سهام در قالب رد ديون را 
متوقف كرد اما تازه ترين آمار ها نشان مي دهد در سال آخر فعاليت دولت 
دوازدهم ركورد واگذاري سهام در قالب رد ديون شكسته شده و اين دولت 
با واگذاري 75هزارو 300ميليارد تومان سهام در قالب رد ديون بيشترين 
ميزان واگذاري با اين روش را داشته است. به نظر مي رسد مشكالت بعدي 

اين نحوه واگذاري در سال هاي آينده عيان خواهد شد.

رها سازي  شركت ها
مطابق قانون اصل 44 يكي از وظايف سازمان خصوصي سازي  پايش مستمر 
شركت ها بعد از واگذاري سهام شركت هاي دولتي است اما شواهد ميداني 
و بروز بحران هاي اجتماعي در سال گذشــته به خوبي نشان مي دهد در 
دوره هاي قبل سازمان خصوصي سازي  به طور كافي شركت هاي دولتي را 
بعد از واگذاري پايش نكرده است. مروري بر واگذاري سهام شركت هايي 
نظير نيشكر هفت تپه، هپكو و آذراب كه بحران هاي اجتماعي عميقي ايجاد 
كرد، فقط بخشي از نتايج رها سازي  سهام شركت هاي دولتي بعد از واگذاري 
است. اين موضوعي است كه وزير اقتصاد نيز در جريان معارفه رئيس كل 
جديد سازمان خصوصي سازي  به آن اشــاره كرد. احسان خاندوزي، وزير 
امور اقتصادي و دارايي در مراسم معارفه حسين قربان زاده، رئيس جديد 
سازمان خصوصي ســازي  با اشــاره به اينكه واگذاري شركت ها به بخش 
خصوصي به معناي رهاكردن شركت ها نيست، گفت: برخي از شركت هاي 
دولتي واگذار نشده اند، بلكه به يك معنا در فضاي اقتصاد رها شده اند و تمام 
فرصت ها و حمايت هاي پيشين نيز پس از واگذاري از آنها سلب شده است. او 
گفت: در چنين وضعيتي، سرنوشت اين شركت ها خيلي بهتر از قبل نخواهد 

شد، بنابراين نيازمند يك بسته آسيب شناسانه در اين خصوص هستيم.

همشهري برآوردهاي يك مركز دولتي از روند نرخ تورم را تحليل مي كند

عبور تورم از مرز پيش بيني ها
  در شرايطي كه پيش تر تخمين هاي مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت رفاه از كندشدن  روند رشد نرخ تورم از شهريور به بعد حكايت داشت 

در آخر تابستان نرخ تورم به 45/8 درصد رسيد؛ يعني 1/1درصد باالتر از برآورد اوليه
   مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت رفاه مي گويد: در شهريور امسال نسبت به شهريور پارسال باالترين رشد قيمت را گروه كااليي روغن و 

چربي ها با 97/8درصد، سبزيجات و حبوبات با 93/8درصد و شير، پنير و تخم مرغ با 72/5درصد تجربه كرده اند

مركــز آمــار و اطالعــات  تورم
راهبردي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي از ســبقت 
نرخ تورم فراتــر از پيش بيني ها حكايت 
مي كنــد. پيش تــر ايــن نهــاد دولتي 
پيش بيني كرده بود نرخ تورم خانوارهاي 
ايراني از مردادماه امســال بــه بعد روند 
نزولي را تجربه كند و نــرخ تورم تا پايان 
شهريور به 44.7درصد برسد اما برخالف 
پيش بيني ها در آخر تابستان نرخ تورم به 
45.8درصد رسيد كه 1.1درصد از برآورد 

اوليه باالتر بود.
به گزارش همشهري، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي قبال پيش بيني كرده بود 
با نزولي شدن روند نرخ تورم از مردادماه 
امسال در پايان ســال نرخ تورم به سطح 
29.8درصد كاهش خواهد يافت. شاخص 
ســطح عمومي قيمت كاالها و خدمات 
مصرفي خانوارهاي ايراني موسوم به نرخ 
تورم، از 38.9درصد در فروردين امسال، 
به نزديك 46درصد در پايان تابســتان 
رسيده، حاال اين احتمال وجود دارد كه 
نرخ تورم ســاالنه، با ادامه روند كسري 
بودجه دولت و ناترازي شــديد بانك ها و 
درصورت تعلل در اجراي سياســت هاي 
ضدتورمي، در پايان امسال به 50درصد 
برسد؛ رقمي كه بســيار باالتر از برآورد 

اوليه مراكز دولتي است.
اين گزارش مي افزايد: منفي شــدن نرخ 
تــورم ماهانــه در ارديبهشــت، خرداد 
و شــهريور96 در مناطق روســتايي و 
ارديبهشت همان سال در مناطق شهري 
حكايت از آن داشت كه ايران به شرايط 
مطلوبی از نظر تورم نزديك شــده اما از 
ارديبهشت سال97 تورم ماهانه با جهش 

فزاينده ای مواجه شــد كه به گفته مركز 
آمار و اطالعــات راهبردي وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعي، دليــل اصلي اين 
جهش تورمي اثرات رواني تحريم ها بوده 
است. در سال گذشــته اما اوضاع تغيير 
كرد، يعني عالوه بر ادامه تحريم ها و بروز 
نوسانات نرخ ارز، شيوع كرونا هم بر معادله 
عرضه و تقاضاي برخي كاالها و شوينده ها 
اثر گذاشت و مسدودشدن مرزها و تغيير 
در ســازوكار صادرات و واردات كاالها و 
اقالم باعث شــد تا جهش تورم از ســال 

گذشته بيشتر شود.

راز باالرفتن تورم در شهريور
تازه ترين بررســي هاي وزارت كار نشان 
مي دهد كه از بين 12گروه اصلي در سبد 
هزينه خانوارهاي ايراني، 4گروه مسكن، 
آب و بــرق و ديگر حامل هــاي انرژي، 
خوراكي ها و آشــاميدني ها، بهداشت و 
درمان و حمل ونقل به ترتيب بيشــترين 
وزن را در سبد خانوارها داشته؛ به گونه اي 
كه 76درصد از ضريب اهميت سبد هزينه 
خانوارها در مناطق شــهري و روستايي 

را اين 4گروه كاالها و خدمات تشــكيل 
مي دهد. از ســوي ديگر، ســهم 2گروه 
مســكن و حامل هاي انرژي بــه همراه 
خوراكي ها و آشاميدني ها 60درصد سبد 

هزينه خانوار ايراني را شامل مي شود.
در شهريورماه امســال اما هر 3 شاخص 
تورم ماهانــه، نقطه به نقطه و ســاالنه 
روند متفاوتــي را تجربه كرد، به گونه اي 
كه نرخ تورم ماهانه به 3.9درصد، نقطه 
به نقطه بــه 43.7درصد و ســاالنه به 
45.8درصد رسيد، اين در حالي بود كه 
گروه كاالهاي خوراكي ها و آشــاميدني 
و دخانيات با ضريــب اهميت 27درصد 
در ســبد مصرفي در ماه گذشته با رشد 
5درصدي تــورم ماهانه، 61.6درصدي 
نقطه به نقطه و 59.5درصدي ســاالنه 

مواجه شده است.
گــروه حامل هــاي انــرژي و اجاره بها 
با 11درصــد افزايش، گروه شــير، پنير 
و تخم مرغ شــامل ماســت، پنير و شير 
پاستوريزه با 10درصد و  گروه سبزيجات 
شامل كاهو، هويج و كدو سبز با 9.9درصد 
باالترين رشــد قيمت را در ماه شهريور 

نسبت به مرداد امسال به خود اختصاص 
داده اند. به گفته وزارت كار، افزايش هزينه 
توليد و قيمت نهاده هاي دامي، كم آبي و 
رشد تقاضا براي برخي صيفي جات نظير 
هويج، دليل رشــد قيمت اين كاالها در 

آخرين ماه تابستان امسال بوده است.
در شهريور امسال نســبت به شهريور 
پارسال باالترين رشــد قيمت را گروه 
كااليي روغن و چربي ها با 97.8درصد، 
ســبزيجات و حبوبات با 93.8درصد و 
شــير، پنير و تخم مرغ بــا 72.5درصد 
تجربه كرده اند. از ســوي ديگر قيمت 
خدمات ارتباطي با 5.5درصد، آموزش 
با 18.8درصد و اجاره بها با 25.5درصد 
كمتريــن رشــد قيمــت را در فاصله 
شهريور پارسال تا شهريور امسال ثبت 

كرده اند.  
در يك بازه زمانــي 12 ماهه، نرخ تورم 
ســاالنه باالترين رشــد قيمــت را در 
گروه روغن و چربي هــا با 92.5درصد، 
شــير، پنير و تخم مرغ با 69.1درصد و 
نوشابه هاي غيرالكلي با 66.6درصد به 

ثبت رسيده است.

رشد تجارت خارجي ادامه دارد
بازخواني كارنامه مبادالت تجاري ايران در شش ماهه1400 از جهش 61درصدي ارزش صادرات و رشد 

37درصدي واردات نسبت به سال قبل حكايت دارد
سال1400 به نيمه رســيده و آنگونه كه 
آمارهاي گمرك ايران نشــان مي دهد در 
نيمه اول ســال، ارزش تجــارت خارجي 
ايران نســبت به ســال قبل 47درصد افزايش پيدا كرده 
است. بررسي آمارها نشــان مي دهد كه به مدد تسريع در 
ترخيص كاالهاي وارداتي در شهريور ماه، تجارت خارجي 
ايران توانسته است ضمن جبران ريزش 3سال اخير، خود 
را باالتر از ارزش 44ميلياردو139ميليون دالري تجارت در 
نيمه سال96 يعني دوره قبل از كرونا و تحريم هاي جديد، 
تثبيت كند. به گزارش همشــهري، اطالعات ارائه شــده از 
رئيس كل گمرك ايران نشــان مي دهد كه در شــش ماهه 
امســال، مجموع صادرات ايران با 61درصد رشــد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به 21.8ميليارد دالر رسيده و در 
مقابل ارزش واردات كشورمان نيز با افزايش 37درصدي در 
اين دوره زماني، 23.1ميليارد دالر ثبت شده است. از نكات 
قابل توجه كارنامه تجارت خارجي ايران در شش ماهه امسال، 
رشد دوبرابري وزن و ارزش كاالهاي وارداتي در شهريورماه 
است كه به خاطر تسريع گمرك در ترخيص كاالها محقق 
شده و البته به منفي شدن 1.3ميليارد دالري تراز تجاري 

هم  منجر شده است.
 

حفظ روند صعودي صادرات
اطالعات ارائه شــده از رئيس كل گمرك ايــران حاكي از 
آن اســت كه تجارت خارجي ايران در شش ماهه 1400با 
حفظ روند رو به رشــد صادرات به 45 ميليارد دالر رسيده 
كه در مقايســه با مدت مشابه ســال قبل 47 درصد رشد 
نشــان مي دهد. البته طبق اظهارات مهدي ميراشرفي، در 
شهريورماه به واسطه تندترشدن آهنگ ترخيص كاالهاي 
وارداتي از گمرك اعم از كاالهاي اساسي، ماشين آالت خط 
توليد و اقالم واســطه اي، تراز تجاري كشور به نفع واردات 
تغيير كرده اســت. درمجموع در شش ماهه 1400، حدود 
60 ميليون تــن كاال به ارزش 21 ميليــارد و 800 ميليون 
دالر از ايران صادر شــده كه نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته از لحاظ وزن 30درصد و از نظر ارزش 61درصد 
افزايش نشــان مي دهد. در ايــن بازه زمانــي، مهم ترين 
كشــورهاي مقصد صادرات ايران به ترتيــب چين، عراق، 
تركيه، امارات و افغانســتان بوده اســت. چيــن با خريد 
14ميليون و800هــزار تن كاال بــه ارزش 6ميلياردو500 
ميليون دالر از ايران در رتبه نخســت مقاصــد صادراتي 
كشورمان قرار گرفته و عراق با خريد 13ميليون و900هزار 
تن به ارزش 3ميلياردو800ميليون دالر از كشورمان رتبه 
دوم اين فهرســت را از آن خود كرده است. در ادامه تركيه 
با 7ميليون و200هزار تن به ارزش 2ميلياردو300ميليون 
دالر، امــارات متحده عربــي بــا 5 ميليون و800هزار تن 
بــه ارزش 2ميليارد و200ميليــون دالر و افغانســتان با 
2ميليون و500هزار تن بــه ارزش يك ميليــارد دالر، در 
رتبه هاي سوم تا پنجم فهرست مهم ترين مقاصد صادراتي 

ايران قــرار گرفته اند. طبق گفته ميراشــرفي، گاز طبيعي 
مايع شده، متانول، پلي اتيلن، محصوالت نيمه تمام آهني، 
شمش آهن، پروپان، اوره، بنزين، ميله هاي آهني و كاتد از 

مهم ترين اقالم صادراتي كشور در 6 ماه امسال بوده است.

پرش شهريورماهي واردات
رئيس كل گمرك ايران درخصوص آمار كاالهاي وارداتي در 
6 ماه امسال مي گويد: در اين مدت 19ميليون و100هزار تن 
به ارزش 23ميلياردو100ميليون دالر از نقاط مختلف جهان 
وارد كشورمان شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال99، از 
حيث وزن 15درصد و از لحاظ ارزش 37درصد رشد داشته 
اســت. در اين دوره زماني، امارات متحــده عربي با فروش 
5ميليون و900هزار تن كاال به ارزش 7ميليارد و300ميليون 
دالر به ايران، بزرگ ترين واردكننده به كشورمان بوده و در 
صدر فهرست عمده ترين مبادي وارداتي ايران قرار گرفته 
اســت. در ادامه چين با يك ميليون و500هزار تن به ارزش 
5ميليارد دالر در رتبه دوم و تركيه با 2ميليون و100هزار 
تن به ارزش 2ميلياردو400ميليون دالر در رتبه هاي دوم و 
سوم مبادي وارداتي كشورمان قرار دارند. همچنين سوئيس 
با فروش يك ميليون تن كاال به ارزش 900هزار دالر به ايران 
به عنوان تنها كشــور اروپايي موجود در فهرســت مبادي 
وارداتي ايران، رتبه چهارم اين فهرست را از آن خود كرده 
است. طبق گفته ميراشرفي، در شش ماهه امسال، 10قلم 
اول كاالهاي وارداتي ايران ازنظر ارزش، شامل تلفن همراه، 
ذرت، سويا، روغن دانه آفتابگردان، كنجاله سويا، گندم، جو، 

شكر، روغن پالم و روغن خام بوده است.

تركيب وزني واردات ايران
رئيس كل گمرك ايران با اشاره به تمهيدات انديشيده شده 
در تجارت خارجــي مي گويد: در 6 ماه امســال، از مجموع 
19ميليون و100هــزار تــن كاالي وارداتــي به كشــور، 
14ميليون و300هزار تن مربوط به 25قلم كاالي اساســي 
به ارزش 8ميلياردو900ميليون دالر بوده است كه 75درصد 
كل كاالها را تشــكيل مي دهد. همچنين كاالهايي كه ارز 
ترجيحي به آنهــا تعلق گرفته 12.4ميليــون تن به ارزش 
7ميليارد دالر بود كه به لحاظ وزني 65درصد كل كاالهاي 
ترخيص شده را شامل مي شــود. ميراشرفي اظهار مي كند: 
سرعت باالي ترخيص كاالهاي ضروري، ماشين آالت و اقالم 
واسطه اي توليد در شــهريورماه به نحوي بوده كه ميانگين 
وزني واردات كــه در 5 ماهه ماهانه 2ميليــون و700 هزار 
تن بود در شــهريورماه تقريبا دو برابر شــده و به 5 ميليون 
و 300 هــزار تن افزايش پيــدا كرده اســت. همچنين به 
لحاظ ارزش ميانگين كاالهاي ترخيص شــده كه در 5 ماه 
امســال 3ميلياردو300ميليون دالر بوده در شهريورماه به 
6ميلياردو500ميليون دالر رســيده اســت كه يك ركورد 
تازه در ترخيص كاال از گمرك محســوب مي شود و دليل 
منفي شــدن تراز تجاري در شــهريورماه نيــز همين امر 
اســت. به گفته ميراشــرفي، مجموع ترانزيت كاال از قلمرو 
جمهوري اســالمي ايران در نيمه نخســت امســال را نيز 
5ميليون و856هزار تن اعالم كرده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 88درصد رشد نشان مي دهد. به گزارش همشهري، 
بررسي كارنامه تجارت خارجي در 6 ماه1400 از منفي شدن 

تراز تجاري به ميزان 1.3ميليارد دالر حكايت دارد.

 تغيير سياست پولي 
براي مهار نرخ بهره

 سياست بانك مركزي در بازار بين بانكي تغيير كرد

بانك مركزي سياست پولي خود را در بازار بين بانكي از جذب نقدينگي 
به تزريق تغيير داد تا به اين ترتيب جلوي افزايش بيشتر نرخ بهره را در 
راسته بانكداران بگيرد. سياســتي كه البته مؤثر بودن آن در ميان مدت 
محل ترديد است و تزريق بيشتر نقدينگي براي مديريت نرخ بهره نشانه اي آشكار از 
انبساط پولي است و در شرايط تورمي نگران كننده به نظر مي رسد. بايد منتظر ماند و 
ديد آيا چرخش موضع سياستگذار پولي مي تواند نرخ بازده را در ساير بازارها متعادل 
سازد يا اين سياست درنهايت به تشديد نرخ تورم، رشد نقدينگي و افزايش پايه پولي 
منجر خواهد شد؟ نرخ بهره بين بانكي براساس آخرين اعالم بانك مركزي به 19درصد 
رسيده و اكنون سؤال مهم اين اســت كه آيا اين تغيير موضع به كاهش تنش پولي و 

نقدينگي خواهي بانك هاي داراي كسري تراز منجر خواهد شد؟
به گزارش همشهري، بانك مركزي با پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي 
و مشاهده افزايش نرخ در اين بازار به 19درصد اعالم كرد موضع خود را به جاي مكش 
مازاد نقدينگي از بانك ها، به پمپاژ نقدينگي تغيير داده و در اجراي عمليات بازار باز و در 
قالب توافق بازخريد معكوس به تزريق نقدينگي به ميزان 11هزارو850ميليارد تومان 
در حراج هفتگي 4مهر اقدام كرده است. در اين حراج 8بانك داراي كسري نقدينگي 
سفارش خود را به ارزش 11هزار و850ميليارد تومان روي ميز سفارش قرار دادند و 
بانك مركزي با پيشنهاد قرض گيري اين 8بانك به مدت 8روز با حداقل نرخ بازخريد 

19درصد موافقت كرد.
اين تغيير سياست پولي در شرايطي رخ داده كه از ابتداي امسال بانك مركزي با هدف 
مهار تورم سياست انقباض پولي از طريق جذب مازاد نقدينگي بانك ها را با فروش اوراق 
و انجام عمليات بازخريد معكوس اين بانك ها در پيش گرفته بود و اكنون مشــخص 
شده در پايان نيمه نخست سال، بانك ها با كمبود شديد نقدينگي و كسري تراز مواجه 
شده اند و براي جبران كسري نقدينگي كوتاه مدت خود به قرض گرفتن از همديگر در 
بازار بين بانكي روي آورده اند كه باعث شــده نرخ بهره بين بانكي به 19درصد برسد. 
بانك مركزي با هدف جلوگيري از افزايش نرخ بهره در بازار بين بانكي سرانجام پس از 
6 ماه سياست انقباض پولي را كنار گذاشته و تالش دارد جلوي تنش بانك ها به واسطه 
باال رفتن نرخ بهره را بگيرد و نگذارد اين نرخ به كانال 20درصدي و رسيدن به سقف 

نرخ سياستگذار نزديك شود.

روند نرخ بهره بين بانكي
نرخ بهره بين بانكي از 25بهمن پارسال تاكنون روند متفاوتي را تجربه كرده تا جايي 
كه در 28اسفند پارســال به سقف 19.9درصد رسيد. سياســتگذار پولي سقف نرخ 
اعتبارگيري بانك ها را 22درصد و نرخ ســپرده گذاري بانك ها نــزد بانك مركزي را 
14درصد تعيين كرده و تالش دارد نرخ بهره بين بانكي را در داالن سود تعيين شده، 
مديريت كند. از ابتداي امسال ناگهان نرخ بهره بين بانكي از محدوده 20درصد به كانال 
18درصد كاهش يافت و در پايان هفته منتهي به 14مرداد1400 نرخ بهره بين بانكي 
به 18.08درصد رسيد. يك هفته پس از نمايان شدن كاهش نرخ بهره بين بانكي، بانك 
مركزي سياست پولي انقباضي را در پيش گرفت و تالش كرد مازاد نقدينگي نزد بانك ها 
را جمع كند و در فاصله 21مرداد تا ابتداي مهر امسال هيچ بانكي مازاد نقدينگي اعالم 
نكرد، در آن مقطع بانك مركزي هم هر هفته اعالم مي كرد درخواستي از بانك ها براي 
شــركت در حراج هفتگي در قالب توافق بازخريد معكوس ارسال نشده است، نتيجه 
اينكه موضع عمليات بانك مركزي در بازار همچنان جذب نقدينگي بود. به اين معنا 

كه بانك ها به اينكه از بانك مركزي قرض كوتاه مدت بگيرند، نيازي احساس نكردند.

تورم ساالنهتورم نقطه اي تورم ماهانهضريب اهميتگروه كاالها و خدمات
26.44561.659.5خوراكي ها و آشاميدني ها

0.592.734.245.2دخانيات
4.782.853.951.1پوشاك و كفش

35.54.226.126.9مسكن و حامل هاي انرژي
3.932.65260.9مبلمان و لوازم خانگي

7.142.143.539.9بهداشت و درمان
9.413.537.957.6حمل ونقل
2.871.35.516.8ارتباطات

1.65242.152.4تفريح و امور فرهنگی
1.862.218.821.4آموزش

1.444.265.650.6هتل و رستوران
4.182.442.446.6ساير كاالها و خدمات
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دبير انجمن توليد كنندگان 
لوازم صوتي و تصويري: ارز 
قاچاقچيان بــراي واردات 
لوازم خانگي از طريق قاچاق 
برخــي كاالهاي اساســي 
داراي ارز يارانــه اي مانند 
روغن، برنج ، شــكر، دارو و 

سوخت تامين مي شود

پربازدهترينگروهها
با وجود افت ارزش سهام 27صنعت در بورس، ارزش سهام 13صنعت در نيمه نخست سال با 
رشد مواجه شده است. آمار ها نشان مي دهد گروه وسايل ارتباطي با 72درصد رشد در صدر همه 
صنايع قرار دارد و سهامداران اين گروه خوش شانس ترين سرمايه گذاران بورس در نيمه نخست 
سال بوده اند. بعد از اين گروه صنعت چرم سازي  و تامين آب و برق و گاز به ترتيب با 43 و 37درصد 
رشد در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. سهامداران گروه محصوالت شيميايي هم كه ازجمله 
مهم ترين صنايع بورس است در نيمه نخست سال 27درصد سود كرده اند. 2گروه فلزات اساسي 

و فرآورده هاي نفتي در نيمه نخست سال با رشد 10درصدي مواجه شده اند.

هيأت وزيران آيين نامــه اجرايي ماده44  انرژی
قانون برنامه ششــم را تصويب كرد كه با 
تصويب اين آيين نامه زمينه تعيين قيمت 
برق به صورت رقابتي در بورس انرژي فراهم مي شود. اين 
آيين نامه گام نخست در مسير واقعي كردن قيمت و حل 
مشكالت صنعت برق اســت؛ مشــكالتي كه امسال به 

خاموشي هاي گسترده در منازل و صنايع منجر شد.
به گزارش همشهري، موج خاموشي هاي امسال عالوه بر 
زيان ســنگيني كه به اقتصاد تحميل كرد، آثار اجتماعي 
و بهداشــتي فراواني نيز به دنبال داشت. اين خاموشي ها 
اما يك فايده داشت و موجب شد ريشه مشكالت صنعت 
برق عيان شود. در طول ســال هاي گذشته گزارش هاي 
پژوهشي زيادي در مورد مشــكالت صنعت برق نوشته 
شده و تقريبا در همه اين گزارش ها قيمت گذاري دستوري 
به عنوان مهم ترين چالش اين صنعت شناخته شده است، 
قيمت گذاري دستوري مانع توســعه نيروگاه ها شده كه 
اين موضوع يكي از داليل اصلي موج خاموشي ها در بهار و 
تابستان امسال بود. در طول چند سال گذشته كارشناسان 
بار ها در مورد كاهش حجم سرمايه گذاري در نيروگاه ها 
هشدار داده بودند، اما دولت هاي قبل هيچ اقدام عملي ای 
در اين باره انجام نداده بودند، ولی حاال با آغاز به كار دولت 
جديد به نظر مي رســد عزم دولت براي حل اين مشكل 

جدي است.

ريشه مشكل كجاست؟
مشكل از آنجا ناشي مي شود كه قيمت برق واقعي نيست. 
دولت از طريق نظام قيمت گذاري دســتوري شرايطي را 
به وجود آورده كه نيروگاه ها و شــركت هايي كه در زمينه 
ساخت نيروگاه فعاليت مي كنند با زيان سنگين مواجه شوند 
و توسعه صنعت نيروگاهي با مشكالت بزرگي مواجه شده 
است. دولت برق را از نيروگاه ها مي خرد و آن را در اختيار 
مصرف كننده ها مي گذارد اما مبلغي كه دولت به نيروگاه ها 
پرداخت مي كند كفاف هزينه توليد برق را نمي دهد. ارزان 
بودن قيمت برق موجب شده همه نيروگاه ها زيانده شوند 
و توان مالي براي سرمايه گذاري را نداشته باشند. در چنين 
شرايطي تا زماني كه برق با نرخ واقعي فروخته نشود اين 
شركت ها قادر به ساخت نيروگاه هاي جديد و افزايش توليد 
برق نيستند. آمارها نشان مي دهد دولت نه فقط برق را به 
قيمت غيرواقعي از نيروگاه ها مي خرد بلكه مبلغ خريد برق 
را هم با تأخير پرداخت مي كند و اين موضوع مشــكالت 
صنعت برق را دوچندان كرده اســت. طبق آخرين برآورد 
سازمان بورس، ميزان طلب 10نيروگاه فعال كه سهامشان 
در بورس دادوســتد مي شــود به 3100ميليــارد تومان 
رسيده، در چنين شرايطي آينده سرمايه گذاري و ساخت 

نيروگاه هاي جديد در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

قيمت برق
قيمت فروش برق در ايران هم اكنون يك سوم قطر، يك 
ششم روســيه، يك نهم تركيه و يك بيستم كنيا است. 

قيمت هر كيلو وات ســاعت برق در ايران 0.25ســنت و 
در حدود 80تومان اســت، اين رقم كفــاف هزينه توليد 
برق را نمي دهد. چنانكه رضا رياحي، مديرعامل شركت 
برق منطقه اي خراســان مي گويد: ميزان متوسط هزينه 
پرداختي برق در ايران به ازاي هر كيلو وات ســاعت برق 
80تومان است؛ درحالي كه در دنيا 1400تومان است؛ به 
همين دليل مردم مصرف خود را مديريت نمي كنند. مهدي 
رضايتي كارشناس مالي، معتقد است: براي اينكه صنعت 
برق ســرمايه گذاري 15درصدي داشته باشد قيمت برق 

بايد 2.1سنت يا 510تومان باشد.
آمارها نشان مي دهد: ميزان سرمايه گذاري درصنعت برق 
در طول سال هاي 87 تا 99 نزولي بوده و از 6.5ميليارد دالر 
در سال87 به 630ميليون دالر در سال99 رسيده است. 
همچنين ظرفيت نيروگاهي ايران در دهه90 از 8.8درصد 
به 2.2درصد كاهش يافته درحالي كه ميزان مصرف برق 
ساالنه بين 5 تا 7درصد درحال افزايش است؛ يعني ميزان 
نيروگاه هاي ساخته شده، با ميزان افزايش مصرف تناسبي 
ندارد، علت اين عقب ماندگي كاهش سرمايه گذاري براي 

احداث نيروگاه هاي جديد است.
پيش از ايــن معاونت پژوهش و برنامه ريزي ســنديكاي 
صنعت برق ايران درباره كاهش سرمايه گذاري در صنعت 
برق اعالم كرده بود: روند تقاضا در دهه گذشته با 5درصد 
رشد همراه بوده، درحالي كه روند رشد ظرفيت توليد برق 
در 10سال گذشته به طور متوسط نزولي و متوسط رشد آن 
3درصد بوده است. اين تفاوت نرخ رشد به شكاف عرضه و 
تقاضا منجر شده و در نتيجه آن حجم عرضه برق از حجم 
تقاضاي برق جا مانده و به افزايش خاموشي ها منجر شده 

است، اما راه حل چيست؟

تصميم هاي جديد دولت
تحليلگران مي گويند راه حــل چالش صنعت برق، واقعي 
كردن قيمت است. دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه 
نرخ برق به صورت رقابتي به دست مصرف كننده برسد و 
بهتر است يارانه هاي حوزه برق مستقيم به مردم پرداخت 
شود، زيرا ادامه مسيركنوني مشكالت بزرگي را براي اقتصاد 

به وجود مي آورد. گام نخست براي اين كار، كشف قيمت 
واقعي برق است. به زعم تحليلگران بهترين مكانيسم براي 
تعيين نرخ برق به صورت رقابتي، عرضه آن در بورس انرژي 
است. تازه ترين خبر ها نشــان مي دهد دولت سيزدهم به 
مدل هاي كارشناسي و اصول علم اقتصاد اعتماد كرده و در 
تازه ترين نشست خود با تصويب يك آيين نامه، مسير عرضه 
برق در بورس انرژي را باز كرده است. البته مطابق قانون 
برنامه ششم توسعه اين آيين نامه خيلي قبل تر بايد تصويب 
مي شد اما دولت قبل، به داليلي نامعلوم، اقدام عملي در 
اين باره انجام نداد، با اين حال هيأت وزيران، در تازه ترين 
نشست خود و در اجراي ماده44 قانون برنامه ششم توسعه، 
براي افزايش بازده نيروگاه ها و تعيين قيمت برق با استفاده 
از سازوكار بازار در بورس، آيين نامه اجرايي اين بند از قانون 

را تصويب كرد.
مطابق اين آيين نامه، فروش برق واحدهاي توليد پراكنده 
حرارتي مقياس كوچك و نيروگاه هــاي تجديدپذير در 
بورس انرژي بالمانع اســت. وزارت نيرو نيز موظف شده 
ســازوكارهاي الزم براي عرضه برق اين نيروگاه ها را در 

بورس انرژي حداكثر ظرف يكسال فراهم كند.
براســاس اين آيين نامه، وزارت نيرو موظف شــده براي 
افزايش بازده و ضريب بهره وري نيروگاه هاي حرارتي، صدور 
موافقت اصولي يا انعقاد قرارداد خريد برق براي طرح هاي 
احداث نيروگاه هاي جديد مقياس بزرگ سيكل تركيبي 
با بازده نامي بين 55 تا 60درصــد و يا مقياس كوچك با 
مجموع بازده الكتريكي و حرارتي حداقل 70درصد را در 
اولويت قرار دهد. همچنين به منظور ايجاد انگيزه الزم براي 
توسعه ســرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي بازده باال، 
برنامه افزايش نرخ ســوخت نيروگاهي حداكثر يك دوره 
5ساله به تصويب شوراي اقتصاد برسد؛ به گونه اي كه نرخ 
سوخت نيروگاه معادل متوسط قيمت گاز با تعرفه صنعتي 
شود. منابع مالي حاصل از افزايش نرخ سوخت نيروگاهي از 
طريق افزايش متناسب تعرفه برق مشتركان بابت پوشش 
تعهدات مربوط به سرمايه گذاري با اولويت تكميل بخش 
بخار نيروگاه هاي گازي دولتــي و خصوصي و نيز اجراي 

طرح هاي بهينه سازي در صنعت برق اختصاص مي يابد.

وضع كنوني بــازار تلويزيون و 
ساير محصوالت صوتي و تصويري چگونه 

است؟
به طور سنتي هر ساله در برخي ايام مانند محرم 
يا فصل تابستان شاهد كاهش تقاضا و ركود در 
بازار محصوالت صوتي و تصويري بوده ايم اما در 
چند سال اخير كاهش شديد قدرت خريد نيز 
به تشديد ركود بازار اين محصوالت دامن زده 
است. كاهش قدرت خريد موجب شده توجه 
مصرف كنندگان به تامين كاالهاي ضروري تر 
مانند اقالم خوراكي وكاالهاي اساسي معطوف 
شــود. عالوه بر آن رونق بازار لــوازم صوتي و 
تصويري قاچاق موجب تشديد ركود بازار لوازم 
خانگي و به خصوص تلويزيون از ابتداي امسال 

شده است.
ركود بازار تلويزيون نسبت به 
سال گذشته چه ميزان افزايش يافته است؟

اگرچــه توليــد برخــي برندهــاي داخلي 
تلويزيون در 6 ماه امسال نســبت به پارسال 
15درصد افزايش يافته امــا اقبال چنداني به 

اين محصوالت در بازار 
وجــود ندارد. پارســال 
تــالش مي كرديــم در 
توليد محصول حركتي 
روبه جلو داشته باشيم اما 
هدف رشد توليد، بيش 
از 15درصد محقق نشد، 
زيرا كاهش قدرت خريد 
به دپوي برخي كاالهاي 
توليدي و تشديد ركود 
بازار منجر شــده است. 
اگرچه نمي توان درصد 
دقيقي از اين رشد ركود 
را اعالم كرد اما شــواهد 
نشــان مي دهد با وجود 

رشــد توليد، قدرت خريد 30درصد كاهش 
يافته است.

چه ميزان از سهم بازار تلويزيون 
مربوط به محصوالت قاچاق كره اي است؟

35 تا 40درصد بازار فعلي تلويزيون در اختيار 
محصوالت قاچاق 2 برند معروف كره اي است. 
برندهاي كره اي به ظاهر از بازار تلويزيون ايران 
رفته اند اما با درنظر گرفتن معافيت هاي كامل 
گمركي و مالياتي در عرضه محصوالت قاچاق، 
هنوز هم برندهاي كره اي تلويزيون سهم بازار 
خود را در اختيار دارند. تنها تفاوت آن اســت 
كه قبال اين برندها براي عرضه محصوالتشان 
در ايران ماليات و عوارض مي دادند اما اكنون 
با واردات قاچاق محصوالتشــان را به راحتي 
با روش هاي ســنتي، پيامك يــا با روش هاي 
نوين در شبكه هاي اجتماعي، آن هم با بيمه و 

گارانتي هاي تقلبي به فروش مي رسانند.
ســاالنه چه تعداد تلويزيون 
كره اي و با چه شيوه هايي به ايران قاچاق 

مي شود؟
نيــاز ســاالنه بــازار ايــران بــه تلويزيون 
2ميليون و200هــزار دســتگاه اســت كه از 
اين ميزان ســاالنه 700 تا800هزار و روزانه 
2 تا 3هزار دســتگاه تلويزيون توليدي 2برند 
مشهور كره اي به شكلي سازمان يافته به ايران 
قاچاق مي شــود. امــكان واردات قاچاق اين 
حجم تلويزيون به شــيوه هاي ســنتي مانند 
كولبري يا ته لنجي وجود ندارد. بنا بر آمارهاي 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ساالنه 
1.6ميليارد دالر لوازم خانگي قاچاق به ايران 
وارد مي شــود البته به اعتقاد توليد كنندگان 
ميزان قاچاق ســاالنه لــوازم خانگي بيش از 
2ميليارد دالر است. با اين شــرايط مي توان 
گفت نه تنها برندهاي كــره اي لوازم خانگي از 
بازار ايران نرفته اند بلكــه خروج اين برندها از 
بازار ايران به طنزي تلخ تبديل شده زيرا اين 
برندها حاال بدون پرداخت ماليات و عوارض، 

محصوالت قاچاق خود را در بازار ايران عرضه 
مي كنند و حتي انواع تلويزيون هاي بي كيفيت 
و تقلبي، با درج نام برند شــركت هاي كره اي، 
آزادانــه در بــازار به فروش مي رســد. برخي 
برندهاي ايراني كه قبال شريك كره اي ها بودند 
چندي است كه تلويزيون هايي باكيفيت و با 
قدرت رقابت پذيري مناسب را توليد و در بازار 
عرضه مي كنند اما به دليل فرهنگسازي  30 تا 
35ساله براي مصرف محصوالت توليدي با نام 
برندهاي كره اي، مصرف كنندگان ايراني اقبال 
چنداني به خريد تلويزيون هاي توليد داخل با 

وجود كيفيت و قيمت مناسب نشان نداده اند.
آيا تلويزيون هاي توليد داخل از 
نظر قيمت، با محصوالت قاچاق كره اي قادر 

به رقابت هستند؟
با وجــود رشــد هزينه تمــام شــده، توليد 
تلويزيون هاي ايرانــي از نظر قيمت و كيفيت 
قادر به رقابــت با محصوالت مشــابه كره اي 
هســتند اما وقتي توليد كننده داخلي هزينه 
30درصد قيمت تمام شــده تلويزيــون را در 
قالب ماليات 9درصدي 
ارزش افــزوده، عوارض 
8درصــدي ترخيــص 
قطعات از گمرك و نظاير 
آن به دولــت پرداخت 
مي كند ولــي در مقابل 
محصــوالت قاچــاق از 
اين هزينه معاف است، 
رقابت محصوالت توليد 
داخل بــا تلويزيون هاي 
مشــابه كره اي سخت 
مي شــود. نياز ســاالنه 
2.2ميليون دستگاهي 
بازار ايــران به تلويزيون 
در حالي است كه اغلب 
توليد كنندگان داخلي با كمتر از نصف ظرفيت 
خود فعاليت مي كنند. هرچند كمبود برخي 
چيپ ها و پنل هاي وارداتي، مشكالتي را براي 

توليد كنندگان داخلي فراهم كرده است.
واردات  نيــاز  مــورد  ارز 
تلويزيون هــاي قاچاق چگونــه تامين 

مي شود؟ 
بهتر اســت نحوه تامين ارز قاچاقچيان لوازم 
خانگي از بانك مركزي ســؤال شود. واقعيت 
آن اســت كه ارز قاچاقچيان بــراي واردات 
لوازم خانگي از طريق قاچاق برخي كاالهاي 
اساسي داراي ارز يارانه اي مانند روغن، برنج و 
شكر، دارو و سوخت تامين مي شود يعني اين 
قاچاقچيان لوازم خانگي را با ارز 4200توماني 
وارد مي كننــد امــا توليد كننــدگان داخلي 
براي واردات قطعات مجبور به استفاده از ارز 
نيمايي هستند كه با درنظر گرفتن هزينه هاي 
انتقال صرافي از قيمت ارز آزاد نيز بيشتر تمام 

مي شود.
چشــم انداز بازار تلويزيون در 
نيمه دوم امســال را چگونــه پيش بيني 

مي كنيد؟
شرايط كنوني توليد و بازار تلويزيون چندان 
مناسب نيست، چشم انداز بازار اين محصوالت 
در نيمه دوم امسال نيز به شرايط اقتصاد ايران 
بستگي دارد. اگر شاهد افزايش تورم نقطه به 
نقطه 40درصدي باشيم و حجم نقدينگي هم 
افزايش يابد، شــاهد تداوم افت قدرت خريد 
و تشــديد ركود حاكم بر بازار لــوازم خانگي 
به خصوص محصــوالت صوتــي و تصويري 
خواهيم بود. امــا درصورتي كه جهش تورمي 
كنترل شــود و بازار ثبات پيدا كند مي توان 
انتظار بهبــود شــرايط توليــد و عرضه اين 
محصوالت را داشــت اما با روند كنوني، توليد 
و عرضه لوازم خانگي بســيار ســخت شده و 
توليد كنندگان در هيچ يك از مولفه هاي توليد 

و بازار اين محصوالت سهم چنداني ندارند.

با تصويب هيأت وزيران، زمينه تعيين قيمت برق به صورت رقابتي در بورس انرژي فراهم شد

درگفت وگوي همشهري با دبير انجمن توليد كنندگان لوازم صوتي و تصويري اعالم شد سهم 40درصدي تلويزيون هاي راهحلبورسيبرايكاهشخاموشيها
قاچاق كره اي از بازار ايران

روزانه تا 3هزار دستگاه تلويزيون، توليدي دو برند مشهوركره اي، 
به شكلي سازمان يافته به ايران قاچاق مي شود

هزينه تمام شده باالي 
توليد و كاهش قدرت 
خريد زمينه افت تقاضاي خريد و تشديد ركود بازار لوازم 
خانگي را فراهم كرده است. با اين حال مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري حاكي است: هنوز انواع محصوالت 
قاچاق كره اي آزادانه در بازار داخلي تبليغ می شــود و به 
فروش مي رسد. حتي با وجود رشــد توليد داخل برخي 

برندهاي ايراني تلويزيون هم، كه اتفاقا سابقه مشاركت در توليد با شركاي كره اي را داشته اند، 
سهم تلويزيون هاي قاچاق كره اي از بازار ايران روزبه روز افزايش مي يابد حتي در اين بين 
عرضه برخي تلويزيون هاي بي كيفيت و تقلبي، به نام برندهاي كره اي افزايش يافته است. با 

محمدرضا شهيدي، دبيرانجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري، گفت وگو كرده ايم.

 افزايش 3برابري قيمت
هويج و هندوانه طي يك سال

مقايســه قيمت انواع محصــوالت پرتقاضاي ميادين  تره  بار
ميوه وتره بــار در اول پاييــز99 و اول پاييــز1400، 
نشــان دهنده افزايش 40درصدي قيمت انواع ميوه و 

افزايش 49درصدي قيمت سبزيجات و صيفي جات در ميادين است.
به گزارش همشهري، مقايسه قيمت ميوه، سبزي و محصوالت فرنگي 
در ميادين ميوه و تره بار تهران طي يك ســال گذشته نشان مي دهد؛ 
به ترتيب هويج و هندوانه با بيش از 3برابر، سبزي هاي برگي با بيش از 
دوبرابر و ليمو شيرين، هلو و گوجه فرنگي با دوبرابر افزايش، بيشترين 

رشد قيمت محصوالت ميادين را به ثبت رسانده اند.
 همچنين، به ترتيب ســيب گالب با 7درصد، بادمجان با 20درصد، 
گالبي با 31درصد، موز با 32درصد، انار با 35درصد و خيار با 38درصد 
افزايش، كمترين رشــد قيمت محصوالت ميادين را تجربه كردند. 
هم اكنون اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با ميانگين 
قيمت انواع ميوه در سطح شهر 38درصد و با ميانگين قيمت سبزيجات 
و صيفي جات 30درصد اســت كه در بازه زماني مشابه سال گذشته 
اين تفاوت در قيمت انــواع ميوه 37درصد و در قيمت ســبزيجات 
و صيفي جات 31درصد بــود. در نرخنامه جديد ســازمان ميادين 
ميوه وتره بار بــراي مهرماه همچنين تعداد زيــادي از محصوالت در 

مقايسه با شهريور گران شده اند. 
در بخش ميوه ها انبه و موز پيشــتاز رشد قيمت هستند كه به ترتيب 
3هزارو200 و  هزار تومان گران شــده اند. در ميان ميوه هاي داخلي 
انجير سياه با رشد هزارو 600توماني بيشترين افزايش قيمت را داشته 
و آلو، هلو انجيري و خربزه و ملون نيز بيــن 500 تا 600تومان گران  
شده اند. سيب زرد و انگور ســفيد تنها ميوه هايي هستند كه كاهش 
قيمت داشته اند. در گروه سبزي و صيفي نيز بسياري از اقالم افزايش 
قيمت داشته اند كه بيشترين افزايش قيمت با رقم هزارو 500تومان 
مربوط به سبزي پاك كرده بوده است. به جز سبزي پاك كرده و جور، 
ترب سياه و سفيد، بادمجان، فلفل دلمه سبز و رنگي، كاهو رسمي و 
لوبيا سبز نيز ديگر اقالمي هستند كه در نرخنامه جديد بين 200 تا 
900تومان گران تر شــده اند. در عوض خيار گلخانه اي، هويج، كدو 

مسمايي و كرفس كاهش قيمت اندكي در حد 300تومان داشته اند.

قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران )قيمت ها به تومان است(
قيمت هر كيلونام محصولقيمت هركيلونام محصول

8.400خربزه و ملون13.000انار
8.900گرمك10.800سيب زرد 
5.800هندوانه13.600ليمو شيرين
24.800موز9.800گريپ فروت

43.000انبه19.800شليل و شبرنگ
22.000عناب تازه18.500انواع هلو
14.900انگور سفيد18.300انواع آلو

18.900انگور سياه18.500انجير سياه
45.000بادام تازه با پوست سبز25.000انجير زرد

25.000گردو با پوست سبز27.000گالبي شاه ميوه
98.000پسته تازه18.500هلو انجيري

قيمت انواع سبزي و صيفي  در ميادين ميوه و تره بار تهران )قيمت ها به تومان است(
قيمت هر كيلونام محصولقيمت هر كيلونام محصول

4.500ترب سفيد - ترب سياه5.100بادمجان دلمه
6.000چغندر - شلغم5.900بادمجان قلمي
9.500سبزي جور9.300خيار گلخانه اي
16.000سبزي پاك كرده6.400گوجه فرنگي

3.500خيار ساالدي5.300پياز سفيد صدفي
10.500كاهو رسمي 5.100سيب زميني

11.000كاهو پيچ8.200فلفل دلمه سبز
12.000كاهو فرانسوي11.500فلفل دلمه رنگي

10.700كدو مسمايي15.000باميه
6.500كدو حلوايي15.800ليمو ترش

هويج فرنگي و 
7.200كلم سفيد13.200ايراني

6.900كرفس11.900لوبيا سبز

سس كچاپ 27 تا 67درصد گران شد
قيمت ســس گوجه فرنگي در نيمه اول امســال بين  سوپرماركت
27تا67درصد افزايش يافت. به گزارش همشــهري، 
نگاهــي به قيمــت انــواع ســس هاي موجــود در 
سوپرماركت ها نشان مي دهد بعضي برندها قيمت محصوالت خود را 
در نيمه اول امســال با درصدهاي مختلفي افزايش داده اند و به طور 
مشخص قيمت بعضي انواع سس كچاپ يا همان سس گوجه فرنگي در 
6 ماه گذشته تا 6هزار تومان باال رفته است. سس كچاپ 350گرمي 
برند اروم آدا از 8.900تومان در فروردين امســال به 14.900تومان 

رسيده كه از رشد 67درصدي قيمت اين كاال حكايت دارد.
برند پيلي پيلي هم همين ميزان افزايش قيمت را در محصوالت خود 
منظور كرده و سس گوجه با هالوپينو با وزن 250گرم از 20.500تومان 
به 26.500تومان رسيده است. سس گوجه 390گرمي برند سحر هم 
از 9هزار تومان به 14.500تومان رسيده است. سس معروف خرسي 
هم در اين مدت 4.500تومان گران شــده اســت. قيمت اين سس 
فروردين امســال 16.500تومان بود ولي حاال قيمت 21هزار تومان 
روي ظروف آن نقش بسته است. اين سس در فاصله بين آذر تا اسفند 
سال گذشته هم 1800تومان گران شد. در اين محدوده زماني قيمت 
تمام برندها بين 20 تا 30درصد افزايش داشت و اين روند طي امسال 
هم ادامه يافته اســت. البته بعضي از برندها ازجمله دلپذير و بهروز 
افزايش قيمت نداشته يا با درصد پايين تري تغيير قيمت داشته اند. 
سس كچاپ 410گرمي بهروز آبان پارســال 12.800تومان قيمت 
داشت كه در بهمن ماه به 15.500تومان افزايش يافت، اما مشاهدات 

ميداني نشان مي دهد اين قيمت هنوز تغيير نكرده است.

قيمت بعضی انواع رب گوجه فرنگی در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

18.000كچاپ - 400 گرميمهرام
14.950كچاپ - 350 گرمياروم آدا
16.500سس گوجه فرنگي - 460 گرميروژين
21.000سس گوجه فرنگي خرسي - 455 گرميمهرام
13.850سس گوجه فرنگي تند - 375 گرميكاله

15.000سس گوجه فرنگي - 410 گرميبهروز
25.000كچاپ تند - 500 گرميآبيژ
25.000تند چيلي - 500 گرميآبيژ

26.500سس گوجه فرنگي با هالوپينو - 250 گرميپيلي پيلي
19.900گوجه زيتون - 550 گرميبيژن

27.000گوجه فرنگي - 700 گرميدلوسه
18.800كچاپ كودك - 520 گرميدلوسه
15.500كچاپ تند - 460 گرميكيمبال

15.500كچاپ تند - 520 گرميهايپراستار
14.500سس گوجه فرنگي - 390 گرميسحر
109.000سس گوجه فرنگي - 470 گرميهاينز
18.000سس باربيكيو - 375 گرميكاله

15.000سس موشكي - 700گرميدلپذير

آمار هــا نشــان مي دهد با  بورس
وجود رشد 3ماهه شاخص 
بــورس، بخش زيــادي از 
ســهامداران از رشد بازار ســهام سودي 
نبرده اند. طبق اطالعات موجود در نيمه 
نخست امسال با وجود رشد 6.5درصدي 
شاخص كل، ارزش ســهام 67.5درصد 

صنايع بورس با افت مواجه شده است.
به گزارش همشــهري، خرداد ماه امسال 
بعد از 10 ماه نزول، شــاخص كل بورس 
تهران شروع به رشــد كرد و اين رشد تا 
هفته نخست شهريور ادامه يافت. در اين 
مدت شاخص كل بورس تهران 45درصد 
رشــد كرد. با آغاز اين رشد، اميدواري ها 
براي آغاز يك دور صعود دوباره در بورس 
بيشتر شد و بسياري از سهامداران اميدوار 
بودند نزول هاي ســنگين سال گذشته را 
جبران كنند. اما حاال آمار ها نشان مي دهد 
سهامداران نه تنها نتوانسته اند زيان هاي 
سال قبل را جبران كنند، بلكه با زيان هاي 

بيشتري هم مواجه شده اند.
به نظر مي رســد علت اصلي اين موضوع 
به تفــاوت فاحــش نماگر هــاي بورس 
با عملكــرد كل بازار بازمي گــردد. اغلب 
فعاالن و كارشناسان بازار سرمايه بر اين 
باورند كه شــاخص كل بــورس تهران 
نمي توانــد به خوبي نوســان هاي قيمت 
سهام شــركت ها را نمايش دهد و مالك 
خوبي براي محاسبه بازده كل بازار سهام 
نيست. به زعم تحليلگران باال بودن وزن و 
اثر شــركت هاي بزرگ بورس بر شاخص 
كل، فقط يكي از مشــكالت اين شاخص 
است و موجب شده شاخص كل نماينده 

خوبي براي بازار سرمايه نباشد.
عليرضا شاهكويي، تحليلگر بازار هاي مالي 
با تشريح 10ايراد درباره شاخص كل بورس 
مي گويد: مهم ترين مــوردي كه موجب 

اعتراض فعاالن بازار شده، رفتار متناقض 
شاخص كل با كليت ســهام بازار سرمايه 
اســت. بارها اتفاق افتاده كــه 80درصد 
سهام موجود در بازار با نزول مواجه شده  
و با فشــار فروش بااليي روبه رو بوده ، اما 
نماگر شــاخص كل مثبت و بازده باال را 
به نمايش گذاشته است .با اين استدالل، 
طيف زيادي از سهامداران و كارشناسان 
اعتقاد دارند شــاخص كل بورس تهران 
بايد به گونه اي تغيير كند كه نوسان قيمت 
سهام شــركت ها را با شــكل دقيق تري 
نمايش دهد. شــاخص كل بورس تهران 
تا اواخر دهه 80صرفا شاخص قيمت بود و 
سهامداران نسبت به محاسبه آن اعتراض 
نداشتند، اما از زمستان 87فرمول محاسبه 
شــاخص تغيير كرد و از آن زمان تاكنون 
اعتراض ها ادامــه دارد. برخي تحليلگران 
بر اين باورنــد كه با توجه بــه آنكه بازده 
فرابورس و ساير بازارهاي در شاخص كل 
محاسبه نمي شــود، بهتر است شاخصي 
محاسبه شود كه نمايانگر وضع كل سهام 
موجود در بازار ســرمايه باشد و ضرورت 
محاســبه شــاخصي با چنين معياري 
به شدت در بازار سرمايه احساس مي شود. 
حاال آمارهاي مربوط به ميزان بازده بازار 
سهام در نيمه نخست سال جاري ادعاي 
تحليلگران بازار سرمايه را تأييد مي كند و 
نشان مي دهد با وجود رشد شاخص هاي 
بورس در نيمه نخست سال ارزش سهام 
تعداد زيادي از شركت هاي بورس با افت 

مواجه شده  است.

افت بازده صنايع 
آمار ها نشــان مي دهد در نيمه نخســت 
ســال جاري ارزش ســهام دســت كم 
67.5درصــد از صنايــع بــورس با افت 
مواجه شده است. در بين اين سهامداران 

23.5درصــد از صنايع بورس بــا زيان 
بيش از 20درصدي مواجه شــده اند. اين 
محاسبات كه با استفاده از ميانگين بازده 
شــركت هاي حاضر در 40صنعت بورس 
انجام شده نشان مي دهد ارزش سهام گروه 
محصوالت چوبي در نيمه نخســت سال 
نصف شده و 52درصد افت داشته است. 
همچنين در نيمه نخست سال، سهامداران 
گروه محصــوالت كاغذي، قندوشــكر و 
حمل ونقل هم به طور ميانگين 28درصد 

از دارايي هايشان را از دست داده اند.
گزارش هــاي موجــود نشــان مي دهد، 
بســياري از صنايــع مهم بــورس مانند 
انبوه سازي ، ســيمان، كاشي و سراميك، 
خودرو سازي ، توليد الستيك، بانكداري، 

كاني هاي غيرفلزي و رايانه با افت ارزش 
سهامشان مواجه شده اند.

اين آمار ها همچنين نشان مي دهد ارزش 
سهام شركت هاي توليد كننده سيمان با 
وجود آنكه قيمت فروش محصوالتشــان 
از خرداد مــاه مطابــق مصوبــات دولت 
به دليــل عرضه در بورس كاال مشــمول 
قيمت گذاري نيســت با افت 15درصدي 
مواجه شــده است. ســهامداران صنايع 
خودرو سازي  و بانكداري هم نيمه نخست 
سال را به ترتيب با افت 23 و 10درصدي 
به پايان رسانده اند. اين دو صنعت در دسته 
پرجمعيت ترين گروه هاي بورس هستند و 
تعداد سهامداران آنها بيش از صد ها هزار 

نفر است.

علي ابراهيمي
خبرنگار

زيان 67 درصدی صنايع بورس در نيمه اول سال
آمار ها نشان مي دهد با وجود رشد 6/5درصدي شاخص كل بورس تهران، 67درصد صنايع بورس در اين مدت با زيان مواجه شده اند

ميزان بازده سرمايه گذاري در صنايع بورس در نيمه نخست سال )ارقام به درصد(
بازده نيمسال اولبازده تابستانبازده شهريورشاخص

51.88-19.51-23.22-محصوالت چوبي
28.42-8.50.2-محصوالت كاغذي

28.2-8.43-10.3-قندوشكر
27.93-14.31-21.17-حمل ونقل
26.22-16.03-13.74-ساير مالي

25.07-0.29-9.13كاشي و سراميك
25.01-6.445.91-كاني غيرفلزي

24.38-3.3223.95-زغال سنگ
23.61-17.88-19.08-انتشار و چاپ

23.33-10.8-19.38-استخراج نفت جز كشف
23.26-1.7-21.5-اطالعات و ارتباطات

22.82-5.92-12.64-خودرو
21.73-13.06-14.31-خرده فروشي 
19.6-10.87-8.34-سرمايه گذاري 

16.51-0.94-19.75-الستيك
15.6-3.39-12.21-انبوه سازي 

14.65-3.39-14.68-سيمان
14.26-10.381.07-محصوالت فلزي

12.7-6.01-9.02-مالي
11.36-6.580.69-دستگاه هاي برقي

10.82-9.1113.23-راديويي
9.75-7.38-11.99-بانكداري
9.26-30.0917.96-منسوجات

8.96-0.628.7-ماشين آالت
4.76-6.0928.87-فني مهندسي

4.54-6.65.25-غذايي به جز قند
0.06-3.7410.6-رايانه

3.8814.830.6-بيمه و بازنشستگي
1.2914.685.72-مواد دارويي

5.0734.056.13-زراعت
11.939.837.68-چندرشته اي صنعتي
2.3325.838.47اداره بازارهاي مالي
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گزارش2

زلزله دالالن بر باغ هاي سي سخت 

شهر سي سخت در كهگيلويه وبويراحمد 
يكي از مراكز مهــم توليد محصوالت 
باغي مانند سيب، انگور، گردو و خشكبار 

است، اما عالوه بر مشــكالت جاري باغداران و آسيب هايي كه از 
زلزله سال گذشته بر پيكر باغ هاي اين منطقه مانده و هنوز جبران 
نشده، تخريب زيرساخت هاي آبرساني به باغات و همچنين آسيب 
زياد در جاده هاي منطقه به عنوان مسير اصلي ترابري محصوالت 
باغي، امسال مشــكالت فراواني را پيش روي كشاورزان گذاشت. 
حاال و در زمان برداشت محصول به ويژه سيب و انگور، دالالن نيز 
مانند زلزله اي مهيب بر باغ هاي اســتان آوار شده اند و توليد اين 
 منطقه را براي فروش در ساير استان ها به نازل ترين قيمت ممكن 

خريداري مي كنند.

چالش باغداران 
يكي از باغداران روستاي كريك به همشهري مي گويد: اگر سازمان 
جهادكشاورزي و تعاوني روستايي ترتيبي براي خريد محصوالت 

بدهد، سود عايدي ما حداقل دوبرابر خواهد بود.
محمد خداوردي، با بيان اينكه باغداران حتي براي هماهنگي وانت 
و حمل و نقل دچار مشكل جدي هستند، مي افزايد: از سوي ديگر 
به دليل نبود سردخانه و مراكز نگهداري، ناچاريم محصولمان را به 
دالل ها بفروشيم، چون محصوالت ماندگاري ندارد و از بين مي رود.

يكي ديگر از باغداران سي ســخت و از اهالی روستاي سياه تل هم 
با تأييد مشكالتي كه خداوردي گفته است، توضيح مي دهد: بازه 
زماني فروش محصوالت ما كوتاه است چون نه فقط در سي سخت 
بلكه در هيچ جاي استان امكان نگهداري سيب و انگور را نداريم. 
تقريبا همه اهالي سي سخت باغدار هســتند و زلزله به زندگي و 
باغ هاي ما خسارت وارد كرده اســت. حاال بايد گراني نهاده ها در 
زمان داشــت و هدررفت زياد محصول در زمان برداشت را هم به 
ضررهايمان اضافه كنيد.درويش كدخدا، با بيان اينكه كهگيلويه 
و بويراحمد به واسطه باغ های سي ســخت به يكي از مراكز مهم 
توليد انگور و سيب كشور تبديل شده است، مي افزايد: با وجود اين، 
مسئوالن براي رفع مشكالت ما كاري نمي كنند. متأسفانه حتي 
در زمينه ساماندهي وانت بارها نيز دولت هيچ همكاري اي ندارد. 
به همين دليل براي باغداران سي سخت و كهگيلويه و بويراحمد 
چاره اي جز فروش محصوالت به دالالن كه عمدتا از خارج از استان 

هستند، وجود ندارد.

دولت مجوز خريد سيب را نداد
مدير تعاون روســتايي كهگيلويه و بويراحمد مشكالت باغداران 
سي سخت و روســتاهاي اطراف را تأييد مي كند و به همشهري 
مي گويد: با وجــود اينكه هيچ گونه دســتورالعملي در كار نبود و 
الزامي براي ما وجود نداشت، اما تعاون روستايي در 2ماه گذشته به 
استانداري و جهادكشاورزي، بانك ها و صندوق حمايت از توسعه 
سرمايه گذاري بخش كشاورزي اعالم كرد كه به خاطر حمايت از 
باغداران و توليدكنندگان درصورت پرداخت تســهيالت بانكي و 
همكاري اتحاديه هاي تحت نظارت تعاون روســتايي مانند سال 

گذشته وارد عرصه خريد خواهد شد.
قدرت اهلل ويسي، با بيان اينكه جلساتي در استانداري در اين باره 
برگزار شده است، مي افزايد: قرار شــد بانك كشاورزي و صندوق 
توسعه حمايت از بخش كشاورزي تسهيالت بدهد. شبكه هاي ما 
هم شبانه روز پيگير وام هستند، اما متأسفانه تاكنون پرداختي در 

كار نبوده است.
او ادامه مي دهد:  دولت اعتباري به ما نداده اســت و مجوز خريد 
حمايتي براي خريد سيب نداريم و بنابراين ما هم در  خريد بايد به  

قيمتی توافقي با باغدار برسيم.
 ويسي درباره امكانات موجود در استان براي فرآوري يا نگهداري 
محصول هم توضيح مي دهد: در استان 130هزار تن توليد سيب 
داريم درحالي كه فقط 15هزار تن سردخانه شخصي و دولتي در 
استان وجود دارد. ما امكانات اندكي داريم و به تنهايي نمي توانيم 
همه مشكالت را رفع كنيم و به همين دليل، وزارت جهادكشاورزي 

بايد براي حمايت از باغداران تدبيري كند.
مدير تعاون روســتايي كهگيلويه و بويراحمد تأكيد مي كند كه 
دولت بايد وارد عرصه خريد و حمايت از كشاورز شود، ولي  مجوز و 

اعتباري به هيچ دستگاهي نداده است.

توليد ساالنه 6هزار تن سيب درختي
مدير باغبانــي جهادكشــاورزي كهگيلويــه و بويراحمد هم از 
پيش بيني توليد بيــش از 125هزار تن ســيب درختي از باغات 
اين اســتان براي امســال خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: 
سطح زيركشت سيب درختي در كهگيلويه و بويراحمد 6530تن 
است. ساالنه 124هزارو۷۷1تن سيب درختي در استان توليد و 
از هر هكتار باغ سيب در اين استان 213هزارو8۹كيلوگرم سيب 

برداشت مي شود.
اكبر محمدي، با بيان اينكه ارقام ســيب موجود در كهگيلويه و 
بويراحمد شامل رد، گلدن، گالب و سيب ترش مي شود، مي افزايد: 
زمان برداشت سيب ترش از تير، سيب گالب از مرداد و و سيب رد و 
گلدن از اواسط مهر است و شهرستان هاي بويراحمد و دنا بيشترين 

سيب درختي توليد شده كهگيلويه و بويراحمد را دارند.
به گفته وي، بخشي از سيب توليد شــده در داخل استان مصرف 
و بخشي نيز به اســتان هاي همجوار ارســال و البته بخشي نيز 
به صورت غيرمستقيم و با واسطه به كشورهاي حاشيه خليج فارس 
صادر مي شود. او توضيح مي دهد كه توسعه چشمه هاي متراكم و 
داربستي با استفاده از پايه هاي رويشي، افزايش تعداد درخت در 
هكتار و افزايش عملكرد در واحد از برنامه هاي آينده براي افزايش 

اين محصول در سطح استان است.

ستاره حجتي
خبرنگار

برداشت خرما از نخلستان هاي غزاويه 

برداشــت خرماي اســتعمران )ســعمران( از نخلســتان هاي 
شهرستان كارون در استان خوزستان با آغاز نخستين موج گرما 
و شرجي)خرماپزون( از اواسط شهريور شروع شده است. تاكنون 
بيش از 2هزار تن خرما از نخلداران 6شهرستان در ۷مركز خريد 
خرماي خوزستان خريداري شده است و در اين راه 40نفر به صورت 

فصلي و تا پايان خريد خرما مشغول به كار شده اند.
منبع: فارس

عكس نوشت

 پيش بيني مي شود 80درصد زائران اربعين از مرز مهران به كشور بازگردند و در 2 روز آينده
روزانه حدود 30هزار نفر از مرز وارد كشور شوند

موج بازگشت زائران از مهران

موج پنجم كرونــا هر روز چند 
قدم به پايان خــود نزديك تر سالمت

می شــود. 30شهرســتان در 
كشور به رنگ آبی  درآمده ، تعداد شهرهای زرد 
و نارنجی  هم افزايش پيدا كرده  اند و افزايش 
واكسيناسيون كمك كرده تا موارد ابتال و به 
ويژه بدحال  شدن و بستری بيماران كرونايی 

كاهش يابد.
در سيستان وبلوچســتان، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، گلســتان، مازندران، البرز، 
فارس، هرمزگان و خوزستان حداقل يك شهر 
به رنگ آبی هستند. نقشه ماسك خوشرنگ تر 
از گذشته است و اميدبخش تر آنكه بنا بر اعالم 
مركز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، در شبانه روز گذشــته مرگ ومير 
روزانه كرونا در16استان كشور، كمتر از 5نفر 
است. كرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی هيچ 
موردی از مرگ و مير بيماران كرونايی نداشته  
و يزد، ايالم، سمنان و سيستان و بلوچستان 
در شبانه روز گذشــته، فقط يك مورد مرگ 
و مير كرونايی ثبت كرده اند. روند كاهشــی 
بيماری اما برای بقــای خود به جدی گرفتن 
واكسيناسيون و رعايت پروتكل ها نياز دارد؛ 
روندی كه برای بازگشــت به روزهای بدون 

كرونا بايد با تالش همه مردم حفظ شود.

کاهش ادامه دار ابتال به کرونا در هرمزگان
طی6ماهی كه از ســال1400 سپری شده، 
هرمزگان همواره ابتال و بستری زيادی داشته 
و زودتر از بسياری از استان ها، وارد موج پنجم 
كرونا شد و شدت ابتال در آن به اندازه ای باال 
بود كه مسئوالن بهداشــت و درمان استان، 
بارها درخواســت بســتن مبادی ورودی به 
هرمزگان را كردند. اكنون اما وضعيت در اين 
استان آرام و ســيريك روی نقشه آبی شده، 
شــيب ابتال به كرونا همچنان كاهشی است 
و واكسيناســيون گســترده نيز در شهرها و 

جزيره ها ادامه دارد. 
سخنگوی علوم پزشــكی هرمزگان با بيان 
اينكه دوشنبه 5مهر پس از ماه ها، اين استان 
هيچ فوتی كرونايی را ثبت نكرده اســت، به 
همشهری می گويد: در حال حاضر سيريك 
از وضعيت زرد كرونايی به رنگ آبی درآمده 
كه دليل آن آغاز واكسيناســيون افراد باالی 
18ســال زودتر از ديگر مناطق استان است. 
البته بشاگرد هم آبی بود، اما اكنون دوباره به 
رنگ زرد درآمده است. شهروندان بشاگردی 
برای كار بســيار به كيش رفت وآمد دارند و 
همين موضوع، ابتال به بيماری را در بين آنها 
افزايش داده و موجب شده تا رنگ بندی شهر 

تغيير كند.
فاطمه نوروزيان، با اشاره به اينكه بستری های 
آی سی يو در بيمارستان های استان از 14۷نفر 
به 5۹نفر كاهش يافته اســت، می گويد: در 
روزهای اوج پيك پنجم در يك روز 58بيمار 
بدحــال كرونايــی داشــتيم، امــا در حال 
 حاضر 14بيمــار بدحال در بيمارســتان ها 

بستری هستند. 
به گفته وی، روند بيماری كرونا در اســتان 
هنوز با شيب قابل قبولی رو به كاهش است، 
اما هنوز به وضعيت قبــل از نوروز 1400 كه 

همه شهرهای استان آبی بود نرسيده ايم.
سخنگوی علوم پزشــكی هرمزگان با اعالم 
بستری شــدن ۷3بيمار كرونايــی جديد در 
بيمارستان های استان، می افزايد: بستری های 
كرونايی ما در حال حاضر 28۹نفر هستند، اما 
در زمان پيك در يك روز 1200بيمار كرونايی 
هم بستری داشتيم. به جز اين، درصد مثبت 
شدن تســت ها و موارد مثبت هم در استان 
كاهش پيدا كرده كه نشــان از گردش كمتر 

ويروس در ميان مردم استان دارد.

طالقان آبی
البرز در همسايگی تهران هم هميشه از بحران 
كرونايی تهران سهمی داشته و ابتال و بستری 
در آن با هر تغييری در پايتخت افزايش يافته 

است. اكنون اما طالقان به رنگ آبی درآمده 
و هيچ شــهر قرمزی هم در اين استان وجود 
ندارد. سخنگوی ستاد مقابله با كرونا دانشگاه 
علوم پزشكی البرز به همشهری می گويد: البرز 
موج های مختلفی را تجربه كرده، اما هيچگاه 
وضعيت كرونا در آن از كنترل خارج نشــده 
است. حتی بر اساس اعالم ستاد ملی كرونا، 
رعايت شــيوه نامه های بهداشتی در استان، 

بيشتر از ساير نقاط كشور است.
مهــرداد بابايی با بيان اينكــه طالقان بافتی 
روستايی دارد و مردم آن فاصله اجتماعی را 
به خوبی رعايت می كنند، توضيح می دهد: از 
سوی ديگر ورود و خروج به اين شهرستان هم 
در زمان شدت يافتن كرونا به خوبی كنترل 

شده تا بيماری در آن گسترش پيدا نكند.
وی با بيــان اينكه اين شــهر در دوران پيك 
پنجم هيچ وقت به رنگ قرمز درنيامده است، 
ادامه می دهد: در مجموع اين استان، اكنون 
وضعيتی آرام تــر از قبــل دارد؛ در 4 هفته 
گذشته روند ابتال و بستری در استان پايين 
آمده و از تعداد بيماران ســرپايی هم كاسته 

شده است.

شادی کادر درمان
كاهش بســتری بيماران در روزهای پايانی 
موج پنجم، موجب كمتر شدن فضای كاری 
كادر درمان شده است. پزشكان ، پرستاران و 
پرسنل بيمارستان هايی كه به بستری بيماران 
كرونايی اختصاص داشــتند، ماه هاست كه 
تحت فشار شديد كاری قرار دارند و اكنون با 
كاهش آمار ابتال و بستری، می توانند به روند 

عادی كاری خود بازگردند.
متخصص عفونی بيمارستان امام علی)ع( كرج 
و عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی البرز 
به همشهری می گويد: در هر پيكی كه اتفاق 
افتاد، حجــم و فشــار كاری كادر درمان هم 
افزايش يافت. گويی صبر و توان ما در شرايط 

سخت مورد آزمون قرار گرفته است. 
عليرضا ســليمانی ادامه می دهد: فقط كادر 
درمان می داننــد كار كردن در آن فشــار، 
درحالی كه  لباس های ســرتاپا پوشــيده بر 
تن داريد چه اندازه دشوار است. در آن گرما 
و سختی تنفس، تمركز برای شنيدن حرف 
بيمارانی كه هركدام شرايط جسمی و روحی 
متفاوتی دارند، بسيار دشــوار است. از سوی 
ديگر از دست دادن بيماران نيز از نظر روحی، 

كادر درمان را بسيار آزار می دهد.
وی با بيان اينكه كادر درمان اين ســختی ها 
را به جان می خــرد تا بيماران به ســالمت 
ترخيص شــوند، می گويد: االن كه می بينم 
تخت هــای اورژانــس خالی شــده اند، يك 
شــادی خاصــی در دل همــه كادر درمان 
جاری اســت. البته معلوم نيست اين شرايط 
تا چه زمانی ادامه دارد، اما رعايت پروتكل ها 
 توسط مردم و واكسيناسيون می تواند آن را 

طوالنی تر كند.
اين پزشك متخصص با اشاره به اينكه هر نوع 
ازدحام و مراســمی می تواند موجب ابتالی 
افراد شــده و روند واكسيناســيون را مختل 
كند، می گويــد: اين قانون ويروس اســت و 
چنين شــرايطی می تواند موجب جهش آن 
شــود و بيماری را خطرناک تر كند. البته با 
توجه به افزايش واكسيناســيون پيش بينی 
من اين است كه اگر موج بعدی بيماری هم 
دركار باشــد، فشار بســتری بيماران، مانند 
گذشته نخواهد بود و بيشتر بيماران سرپايی 

خواهند بود.

  
كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربی شرايط 
بحرانی كرونايی را می گذرانند، اما تجربه نشان 
داده؛ اســتان هايی كه ديرتــر وارد يك موج 
می شوند، ديرتر هم خارج خواهند شد. در اين 
شرايط موج پنجم كرونا عمر زيادی نخواهد 
داشت، هرچند همچون گذشته به عزم عموم 
مردم برای رعايت پروتكل های بهداشــتی و 
روشــنگری درمورد اثرات مثبت برای مردم 
بستگی دارد تا موج  بعدی به سختی آنچه در 

ماه های پيش گذشت، نباشد.

نفس های آخر پیک پنجم
موج پنجم كرونا با افزايش تعداد شهرهای آبی و توقف مرگ بيماران در چند 

استان كشور به پايان خود نزديك می شود

حميده پازوکی
خبرنگار

طي روزهاي گذشته، عراق فيلم ها 
و اخبار منتشر شــده مبني بر گزارش

بازگشايي مرزهاي زميني ايران و 
عراق و اجازه ورود به زائــران معطل مانده در 
پشت مرز شلمچه و مهران را رد کرد درحالي که 
پيش از آن سرلشكر عمر الوائلي، رئيس اداره 
گذرگاه هاي مرزي عراق به رسانه هاي داخلي 
اين کشــور گفته بود با دستور نخست وزير به 
حدود 5هزار نفر که بيش از ۱۰روز بين ايران و 

عراق معلق بودند، اجازه ورود داده شد.
احمد محمدي فر، دبير ســتاد مرکزي اربعين 
در ايران هم تأکيد کرد کــه مرزهاي زميني 
بسته است و عالقه مندان تحت هيچ شرايطي 
به ســمت مرزهاي زميني حرکت نكنند. با 
وجود اين، مشــاهده هاي ميداني خبرنگار 
همشهري نشان مي دهد از روز يكشنبه عراق 
در ساعت هايی مرزهاي زميني خود را باز کرد و 
به زائران حاضر در پايانه هاي مرزي اجازه خروج 
داد و حاال پايانه مرزي مهران با حدود 2۰موکب 

آماده بازگشت زائران شده.
 

   روايت يك زائر در خروج از مرز

يكي از زائراني كه صبح روز اربعين )دوشنبه 5مهر( 
بدون داشــتن ويزا توانســت از پايانه مسافربري   در 
مهران از مرز خارج شود و خود را به كربال برساند در 
اين باره مي گويد: يكشنبه غروب بعد از نماز مغرب از 
قم راه افتاديم و تا 30كيلومتر قبل از ايالم هيچ كس 
جلوي ما را نگرفت و ممنوعيتي برقرار نبود. اما تقريبا 
30كيلومتر مانده به ايالم پليس راهور يك ايستگاه 
داشت و مأموران جلوي ما را گرفتند و خيلي با تأكيد 
گفتند برگرديد. بــه محض اينكــه از دوربرگردان 
برگشتيم جلوي چشــم پليس و در همان نزديكي، 
نيروهاي محلي و اهالي منطقه ما را از كوه و مســير 
فرعي رد كردند و 5-4كيلومتر بعد از پاسگاه دوباره 

وارد جاده اصلي شديم.
او با بيان اينكه راهنماهاي محلي از هر ماشيني 100تا 
150هزار تومان پول مي گرفتند و زائران را در مسير 
بيراهه 5-4كيلومتر بعد از پليــس راهور وارد جاده 
اصلي مي كردند، مي افزايد: نقطه دوم  بعد از خروجي 
ايالم به سمت مهران شاهد اتفاقي مثل صحنه قبلي 
بوديم. بار ديگر پليس جلوي ما را گرفت و به محض 
اينكه از دوربرگردان برگشــتيم، تعدادي از جوانان 
به عنوان راه بلد مردم را به سمت جاده قديم هدايت 
مي كردند و از هر ماشيني 100تا200 هزار تومان پول 
مي گرفتند تا دوباره بعد از ايســتگاه، آنها را به جاده 

اصلي برگردانند.
 بعد از اين ايســتگاه تا شــهر مهران ديگر مشكلي 
نداشــتيم.اين زائر ادامه مي دهد: مشكل اصلي ما از 
مهران تا پايانه مرزي بود. خيلــي عجيب بود كه در 
اين مسير، پل زائر را بسته بودند و دوباره يك سري از 
جوانان محلي مسافران را سوار و از مسيرهاي بياباني 
رد مي كردند. آنها وعده مي دانند زائران را قبل از پايانه 
مرزي پياده مي كنند درحالي كــه يك مقدار جلوتر 
پليس، راه را بسته بود و در واقع زائران بايد همان جا 
پياده مي شدند. اين افراد از هر نفر 50تا۷0 هزار تومان 
كرايه مي گرفتند. در همين نقطــه دوباره رانندگان 
ديگري از مســير ديگري مي آمدند و مسافران را از 
اينجا سوار مي كردند و تا 5كيلومتري مرز مي بردند 
و دوباره كرايه ديگري مي گرفتند. حتي پايانه مرزي 
مهران باز بود و زائران كم كم رد مي شــدند. خيلي ها 
گاليه داشتند وقتي به هر حال زائران به نقطه مرزي 
مي رسند، چرا مسئوالن اينقدر سختگيري بي مورد 
مي كنند و مسير اتوبوس ها و خودروهايي كه از جاده 
اصلي مي آيند را مي بندند. اين شهروند با بيان اينكه 

جزو آخرين گروه هايي بوده كه توانسته است از مرز 
خارج شــود، ادامه مي دهد:  قبال مي گفتند امكانات 
نيست و مردم تشنه و گرسنه هستند، اما با راه اندازي 
موكب ها خدمات دهي فعال است و همه  چيز به وفور 

وجود دارد.

    خروج 29هزار ايراني از مرز مهران 

فرماندار مهران هم گرچه صحبت هــاي اين زائر را 
رد نمي كند، امــا تأكيد مي كند افراد خارج شــده از 
مرز كســاني بوده اند كه عالوه بر رواديد، موافقتنامه 
رسمي از طرف عراق و برگه تزريق واكسن داشته اند. 
مجيد كاكي با بيان اينكه 42هزار مسافر اتباع ايراني 
و خارجي از 25محرم تا روز گذشته از مرز بين المللي 
 مهران )ورود و خروج( تــردد كرده اند، مي گويد: در 
اين مدت )25 محرم تاكنون( 2۹هزار نفر اتباع ايراني 
تاكنون موفق به خروج از مرز مهران و 4هزار نفر نيز 
از اين گذرگاه زميني وارد كشور شده اند. همچنين 
در اين مدت 6800تبعه عراقي از مرز مهران خارج و 

1800نفر هم وارد كشور   شده اند.
به گفته وي، با وجود رايزني هاي متعدد و مكرر با دولت 
عراق مبني بر خروج زائران حاضــر در مرز اما دولت 
عراق با ورود اين زائران به خاک كشــورش به علت 
ويروس كرونا موافقت نكرد.اين در حالي است كه يكي 
از مسئوالن مستقر در مرز مهران كه نخواست نامش 
ذكر شود، تأكيد مي كند كه عراق از روز يكشنبه مرز 
خود را باز كرد و براي زائراني كه در پايانه مرزي بودند، 
ويزا صادر كرد. خبرهاي رســيده از مرز شلمچه در 

خوزستان هم گوياي روايتي مشابه است.

    پيك بازگشت زائران 

زائران بــه هر طريقي بــود خود را به كشــور عراق 
رســاندند، اما معاون عمراني اســتاندار ايالم تأكيد 
مي كند كه رفت وآمد از مرز آن قدرها هم ساده نيست.
احمد كرمــي با بيان اينكه حتــي در زمان رفت هم 
ويزاي كشــور عراق الزامي بوده است به همشهري 
مي گويد: هم كشــور عراق و هم كشــور ايران موقع 

بازگشت ويزا و مدارک قانوني را بررسي مي كنند.
وي با بيان اينكه آغاز موج بازگشت زوار از طريق مرز 
مهران از روز گذشته )دوشــنبه( شروع شده است، 
مي افزايد: ما به طور رسمي چند روزي است كه آماده 

بازگشت زوار هســتيم، اما پيش بيني اين است كه 
امروز و فردا )سه شــنبه و چهارشنبه( پيك برگشت 
زائران باشــد و روزانه حدود 30هزار نفر از مرز وارد 

كشور شوند.

   استقرار روزانه هزار اتوبوس در مرز مهران 

معاون عمراني اســتاندار ايالم اتوبــوس مورد نياز 
براي ورود زائران را طي اين چند روز 3500تا 4هزار 
دســتگاه مي داند و می گويد: روز گذشته هم حدود 
۷00اتوبوس در پايانه مرزي مستقر بود، اما از امروز 
روزانه حدود هزار دستگاه در اين پايانه حاضر خواهند 
بود. كرمي با تأكيد بر اينكه بازگشــت زميني زائران 
امسال فقط از پايانه شهيد ســليماني انجام خواهد 
شد، مي گويد: پيش بيني اين است كه 80درصد زوار 
از مرز مهران و به صورت زميني به كشور بازگردند. وي 
با بيان اينكه زائران در زمان برگشت از نظر بهداشتي 
و بيماري كرونا كنترل مي شوند، مي افزايد: نيروهاي 
انتظامي، امــدادي، خدماتي، مواكــب و نيروهاي 
بهداشتي همه در مرز مســتقر و همچنين با تامين 
غذا، آب آشاميدني و حمل ونقل كامال آماده بازگشت 

زائران هستيم. 
معاون عمراني اســتاندار ايــالم توضيح مي دهد كه 
هم اكنون حدود 20موكب از سوي آستان قدس، ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره(، سپاه، راهداري، استان هاي 
معين مثل اصفهان و قم در روز حدود 15تا 18هزار 
پرس غذا توزيع مي كنند كه از شب گذشته با توجه 
به موج بازگشــت زائران اين تعداد به 30هزار پرس 

رسيده است.

    بيماريابي در زمان ورود 

معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي ايالم هم با 
اشاره به تالش براي شناسايي و كنترل افراد بيماري 
كه از مرز مهران وارد كشــور مي شــوند، مي گويد: 
گيت هاي بيماريابي در ورودي مرز بين المللي مهران 
با توجه به موج بازگشــت زائران اربعيــن از امروز به 
كشور فعال شدند.دكتر جميل صادقي فر مي افزايد: 
براساس نظام مراقبت، افرادي كه از طريق مرز مهران 
وارد كشور مي شوند غربالگري می شوند و از آن دسته 
از افرادي كه مشكوک به بيماري باشند نمونه گيري 

به عمل خواهد آمد.

 سيده زهرا عباسي- روح اهلل کريمي
خبرنگار

پرواز فوق العاده ايالم - تهران 
گرچه احمد کرمي، معاون عمراني استاندار ايالم پيش بيني  مي کند که 8۰درصد زائران اربعين به صورت 
زميني به کشور بازگردند، اما مدير فرودگاه شهداي ايالم از برقراري پرواز فوق العاده ايالم - تهران با 
هدف انتقال زوار اربعين در بازگشت به کشور از روز گذشته خبر مي دهد. محمد جواد يگانه با بيان اينكه 
5تاکسي ويژه فرودگاه در پايانه مرزي مهران مستقر است، مي افزايد: درصورتي که ميزان متقاضيان 
بازگشت هوايي زياد باشد به تعداد تاکسي هاي فرودگاه در مرز مهران اضافه خواهد شد. به گفته وي، 
پرواز فوق العاده ايالم- تهران در طول روز بسته به ميزان مسافران يك يا 2مورد خواهد بود که توسط 
شرکت آسمان انجام مي شود. يگانه تأکيد مي کند که نرخ بليت اين پروازها همانند پروازهاي عادي 
بين 5۰۰ تا ۷5۰هزار تومان شناور است و هيچ بهايي افزون بر نرخ معمول مصوب نشده. عالوه بر پرواز 
فوق العاده ايالم- تهران رايزني براي ايجاد پرواز در مسيرهاي مشهد و اردبيل هم در حال انجام است، 

زيرا ميزان تقاضاي مسافران به مقصد اين شهرها بيشتر از ساير نقاط کشور است. 
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سال آبي پيش رو كه از ابتداي 
آلودگي

پاييز شروع شده، چنان متاثر هوا
از خشكسالي و كم بارشي سال 
گذشته است كه هنوز ريزگردها در آن حاكم 
هســتند و گويا اين وضع تــا هفته ها ادامه 

مي يابد.
شهرهاي تهران، اصفهان، اراك، اهواز، كرج 
و مشهد از ابتداي مهرماه سال جاري تاكنون 
دست كم 4روز آلوده داشته اند. با حاكميت 
توده هــواي پايدار، فــردا نيز هــوا در اين 
كالنشهرها آلوده خواهد بود تا شمار روزهاي 
آلوده آنها در هفته نخست مهر به 5روز برسد. 
اين در شرايطي است كه سال گذشته كيفيت 
هوا در همه اين شــهرها با شاخص سالم در 
شــرايط قابل قبول قرار داشــت. مهم ترين 
آالينده اين روزها در شهرهاي بزرگ كشور، 
 ذرات معلق است كه گاه با افزايش ترددهاي 
شــهري، موجب افزايش ذرات معلق كمتر 
از 2.5ميكرون )احتراق پايه( مي شــود و در 
برخي ساعات با هجوم ريزگردها به افزايش 
ذرات معلق كمتر از 10ميكرون )گردوغبار( 
مي انجامد. در واقع مي توان چنين تحليل كرد 
كه ريزگردها در هفته نخست مهرماه، حاكم 

مطلق هواي آسمان ايران بوده و هستند.

ديروز،امروزوفردايتهران
مهرماه تهران تاكنون 4روز آلوده داشــته و 
اين روند بــا پايداري امروز و فــرداي هوا به 
6روز آلوده خواهد رســيد. تحليل داده هاي 
شــركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران 
مشخص كرد كه در صبح روز دوشنبه 5مهر 
باوجود كاهش تردد خودروها به علت تعطيلي 

رئيس مركز ملي خشكسالي سازمان هواشناسي:  در مهر و آبان با خيزش ريزگردها روبه رو خواهيم بود
  هوای تهران، اصفهان، اراك، اهواز، كرج و مشهد 4روز از 5روز نخست مهر آلوده بودند

جوالن ریزگردها درآسمان پاییز خبرهای كوتاه

مرزهای ايران پس از 19 ماه بســته بودن 
به دليل كرونا به روي گردشگران خارجي، گردشگری

از ابتــداي آبــان مــاه بــه دســتور 
رئيس جمهوري باز مي شود تا انتظار گردشگران خارجي 
براي ورود به ايران پايان يابد و صنعت گردشــگري بار 
ديگر فعاليت جدي خود را پس از ماه ها ركود و خسارت 

در مسير ارزآوري به كشور آغاز كند.
سيدعزت اهلل ضرغامي، وزير ميراث  فرهنگي، گردشگري 
و صنايع  دستي، در روزهاي گذشته خبر داد كه موضوع 
توقف صدور رواديد ايران را با ســيدابراهيم رئيســي، 
رئيس جمهوري در ميان گذاشــته و خواستار برچيدن 
سياســت توقف صدور رواديد براي گردشگران ورودي 
به كشور شده است. اكنون رئيس جمهوري با درخواست 
وزير ميراث  فرهنگي، گردشــگري و صنايع  دســتي 
موافقت كرده و خبر آغاز صدور رواديــد ورود به ايران 
براي گردشگران خارجي ديروز و همزمان با روز جهاني 

گردشگري از سوي ضرغامي اعالم شد.
وزير ميراث  فرهنگي، گردشــگري و صنايع  دستي در 
توييتر اعالم كرد: »از آقاي رئيس جمهور به دليل مواضع 
عالمانه و حمايتگرانه نســبت به صنعت گردشگري در 
جلسه دولت )چهارم مهرماه( و دستور تسريع در صدور 

ويزاي گردشگري تشكر مي كنم.«

علي اصغر شالبافيان، معاون گردشگري وزارت ميراث 
 فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي نيز همزمان با اين 
اعالم، به ايســنا گفت: مصوبه از سرگيري صدور ويزاي 
توريســتي ايران صادر و به تمام دســتگاه هاي مرتبط 
ابالغ شده است. براســاس اين اعالم، در تبصره 4 بند 
»ج« مصوبه هشتادوششم ستاد ملي مديريت كرونا كه با 
امضاي غالمحسين اسماعيلي، رئيس دفتر رئيس جمهور 
به تمام دســتگاه ها ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت 
ميراث  فرهنگي، گردشــگري و صنايع  دســتي و تمام 
گذرگاه هاي مرزي ابالغ شد، آمده است: »صدور رواديد 
گردشــگري براي مترددين از مرزهاي بين المللي در 
چارچوب دستورالعمل تردد مســافران از سوي وزارت 

امور خارجه بالمانع است.«
بند »ج« اين مصوبه، تأكيد كرده است كه »ورود و خروج 
مستقيم و غيرمستقيم )گروهيـ  انفرادي( اتباع ايراني 
و خارجي از/ به مرزهاي زميني همانند مرزهاي هوايي 
با ارائه كارت واكســن، آزمايش PCR منفي و رعايت 
پروتكل ها و دستورالعمل مورد تأييد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكي از اول آبان ماه ســال جاري 
بالمانع است.« تبصره يك اين بند قانوني البته يادآوري 
كرده اســت كه »اين مصوبه شــامل تردد مستقيم و 
غيرمستقيم از/ به كشورهاي پرريسك اعالمي سازمان 

بهداشت جهاني توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نخواهد شد.«

تبصره 2 نيز تأكيد مي كنــد: »چنانچه در روند بيماري 
كشورهاي همسايه تغييري حاصل شــود كه نيازمند 
اعمال محدوديت يا ممنوعيت تردد مســافري باشد، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مرجع 
تخصصي مراتب را اعالم مي كند و اقدامات بعدي از سوي 

كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي صورت مي گيرد.«
مطابق تبصــره 3 اين مصوبــه، »به منظــور مديريت 
روند بيمــاري در داخل، تــردد مســافري )انفراديـ  
گروهي( با اولويت مرزهاي زميني كــه داراي امكانات 
و زيرساخت هاي الزم اســت از تاريخ يادشده )اول آبان 
ماه( آغاز خواهد شــد: شلمچه در اســتان خوزستان 
)عراق(، مهران در اســتان ايالم )عراق(، پلدشــت در 
استان آذربايجان غربي)نخجوان(، پرويزخان در استان 
كرمانشاه )عراق/ اقليم كردستان(، تمرچين در استان 
آذربايجان غربي )عراق(، بازرگان در استان آذربايجان 
غربي )تركيه(، سرو در استان آذربايجان غربي )تركيه(، 
باشماق در استان كردســتان )عراق/ اقليم كردستان(، 
جلفا در اســتان آذربايجان شــرقي )نخجوان(، نوردوز 
در استان آذربايجان شــرقي )ارمنستان(، بيله سوار در 
استان اردبيل )جمهوري آذربايجان(، آستارا در استان 
گيالن )جمهــوري آذربايجان(، دوغارون در اســتان 
خراسان رضوي )افغانستان(، ميلك در استان سيستان 
 و بلوچستان )افغانستان( و ميرجاوه در استان سيستان و 

بلوچستان )پاكستان(.

آغازارزيابييونسكوبرايثبتجهانيكاروانسراهاي
ايرانيوجنگلهايديزمار

مديركل دفتر ثبت آثار تاريخي از ورود ارزيابان يونسكو براي بررسي 
ميداني 2پرونده كاروانســراهاي ايراني و الحــاق جنگل هاي ديزمار 
به پرونده ثبت جهاني جنگل هاي هيركانــي در نيمه اول مهر و آبان 
خبر داد. به گزارش وزارت ميــراث فرهنگي، مصطفي پورعلي گفت:  
2كارشناس ارزياب كميته ميراث جهاني يونسكو اعزامي از ايكوموس 
جهاني، در نيمه اول مهرماه ســال جاري وارد ايران مي شوند و حدود 
20روز در ايران حضور دارند و 56كاروانسراي منتخب را كه در پرونده 
ثبت جهاني كاروانسراي ايراني معرفي شده است، مورد ارزيابي ميداني 
قرار مي دهند. وي افزود: پرونده كاروانســراي ايراني پرونده بســيار 
حائزاهميتي است و به عنوان يك پرونده زنجيره اي بخش قابل توجهي 
از استان هاي كشور را كه شامل 24استان است، دربرمي گيرد. او افزود: 
براساس هماهنگي انجام شده، ابتداي آبان ماه سال جاري نيز ارزياب 
اتحاديه بين المللي حفاظت طبيعي)IUCN(، اعزامي از كميته ميراث 
جهاني يونسكو براي بررسي فني پرونده جنگل هاي ديزمار از استان 
آذربايجان شرقي وارد ايران خواهد شد و اميد است نتايج بررسي ميداني 
اين كارشناس نيز به الحاق اين منطقه حفاظت شده به پرونده جهاني 
جنگل هاي هيركاني منجر شود. پورعلي اعالم كرد: اين دو پرونده كه از 
سال گذشته براي كميته ميراث جهاني يونسكو ارسال شد، قرار است در 

سال2022 در كميته ميراث جهاني يونسكو بررسي شود.

بيشاز۸۰هزارايرانيواردعراقشدند
رئيس ســازمان حج و زيارت در ديدار با سركنســول ايران در كربال 
گفت: براســاس برآوردها بيش از 80هزار زائر ايراني براي شركت در 
مراسم اربعين وارد خاك عراق شدند. به گزارش سازمان حج و زيارت، 
عليرضا رشيديان گفت: تا روز سه شنبه)ششم مهرماه( اوج ورود زائران 
به كشور عراق است و پس از آن شاهد روند بازگشت زائران هستيم. او 
افزود: امســال دولت عراق موضوع تعداد پذيرش زائران را بسيار دير 
اعالم كرد و حتي بعد از اعالم سهميه نيز روند صدور ويزا با تأخير آغاز 
شــد و به دليل همين محدوديت زماني، اقداماتي اعم از پيگيري ها، 
هماهنگي ها و برنامه ريزي هاي مربوط به ثبت نام و اعزام زائران اربعين 
با فشردگي بسيار انجام شد. رئيس سازمان حج و زيارت گفت: تاكنون 
مشكل خاصي در ورود زائران به خاك عراق وجود نداشته است و فقط 
در مواردي تجمع محدود متقاضيان سفر، در مرزهاي شلمچه و مهران 

مشكالتي پديد آورد.

برخوردبااجارهدهندگانكاتاليستبرايدريافتمعاينه
فني

معاون مركز ملي هوا و تغيير اقليم ســازمان حفاظت محيط زيست از 
برخورد جدي با اجاره دهندگان كاتاليست براي دريافت معاينه فني 
خبر داد و گفت: اگر نظارت درستي نسبت به كاركرد خودروهاي در حال 
تردد نداشته باشيم، خودروها از استاندارد خارج مي شوند و اصل قضيه 
به نظارت در مراكز فني بازمي گردد. داريوش گلعلي زاده تأكيد كرد: بايد 
نسبت به افرادي  كه به صورت علني كاتاليست اجاره مي دهند، نظارت 

داشت و برخوردهاي جدي تري در مورد اين مسئله صورت گيرد.

روز اربعين، كيفيت هوا در بيشــتر مناطق 
در محدوده ناســالم براي گروه  هاي حساس 
قرار گرفت كه ناشــي از عدم وزش باد مؤثر و 
انباشت آالينده ها طي ساعات گذشته بود. 
همچنيــن كاهش تندي بــاد در طول روز، 
پراكندگي آالينده ها را محــدود كرد. اما با 
تداوم اين شرايط جوي ديروز هوا در تهران 

آلوده بود. طبق پيش بيني هــا، با وزش باد 
مؤثر در صبح امروز )سه شنبه 6مهر( انتظار 
مي رود كيفيت هوا در محــدوده قابل قبول 
قرار بگيــرد؛ اگرچه با آغاز تــردد خودروها 
احتمال كاهــش كيفيت هوا در پــاره اي از 
مناطق پرتردد وجود خواهد داشت. افزايش 
نســبي تندي باد در طــول روز، پراكندگي 

آالينده ها را تسهيل خواهد كرد. به تدريج با 
كاهش تندي باد تا اواخــر امروز همزمان با 
افزايش تردد خودروها، افزايش غلظت ذرات 
معلق و بنابراين كاهش كيفيت هوا در برخي 
مناطق پايتخت پيش بيني مي شود. همچنين 
براي فردا )چهارشنبه 7مهر(، سرعت وزش 
باد در ساعات آغازين شــب تا 3متر بر ثانيه 
مي رسد اما الگوي پايداري هوا در ساعات گرم 
روز كامال شبيه روز جاري است تا آلودگي هوا 

در تهران همچنان ادامه داشته باشد.

توفانيكشنبهتهرانوكرج
كانون هاي ريزگرد تغذيه كننده كرج و تهران 
اين سال ها چنان قوي شــده اند كه ممكن 
است هر ســاعت با وزش باد قوي، هواي اين 

2كالنشهر كشور را آلوده كنند.
گروه ســالمت هواي وزارت بهداشت ظهر 
يكشــنبه طي اطالعيه اي فوري اعالم كرد 
كه »آســمان كرج و تهران تا ساعتي ديگر 
غرق در گردوغبار شديد مي شود« و از مردم 
خواست  تا براي بهبود كيفيت هوا در خانه ها 

بمانند. البته دايره اين آلودگي ســاعت14 
يكشنبه در كرج گسترده شد و شاخص هوا 
در اين شهر به باالي 350 و شرايط خطرناك 
رسيد. ميدان ديد نيز تا زير 400متر كاهش 
يافت. به دنبال اين شرايط از ساعت15 وزش 
باد شديد ريزگردها را به غرب تهران رساند و 
كيفيت هواي منطقه19، به عدد420 رسيد. 
شهرداري تهران اطالعيه داد كه شهروندان 
به ويژه گروه هاي حساس، سالمندان، كودكان 
و مبتاليان به بيماري  هــاي زمينه اي تا حد 
امكان از منزل خارج نشوند. اين توفان ريزگرد 
از ساعت 15 تا 21 يكشنبه در پايتخت ادامه 
داشت و پس از آن كيفيت هوا بهبود يافت. اما 
نكته اي كه نبايد فراموش كرد اينكه به علت 
تغيير اقليم و تغيير الگوي وزش باد و باران، 
بايد بــار ديگر منتظر جريانــات اينچنيني 

رگباري و شديد ماند.
عباس شاهســوني، رئيس گروه سالمت هوا 
و تغيير اقليم وزارت بهداشــت در اين باره به 
همشــهري مي گويد: توفان هاي ريزگردي 
ممكن است باز هم موجب خيزش گردوغبار 

در اين مناطق شود و در اين شرايط توصيه 
مي شود كه گروه هاي حســاس از تردد در 
سطح شهر پرهيز كنند. در شرايط مشابه كه 
قريب الوقوع است، بايد كودكان، سالمندان، 
بيماران تنفسي، بيماران قلبي و عروقي، زنان 
باردار و افراد چاق از تردد در سطح شهر پرهيز 
كنند. همچنين فعاليت هاي ورزشي در هواي 
آزاد هم انجام نشود چراكه ترددها و حضور 
طوالني مدت اين افراد، موجب آسيب جدي 
به اندام تنفسي  مي شود و عواقب خطرناكي 

براي سالمت شخص دارد.
همچنين احــد وظيفه، رئيــس مركز ملي 
خشكســالي و مديريــت بحران ســازمان 
هواشناســي در گفت وگــو با همشــهري 
تصريح مي كند: طبق مدل هاي هواشناسي 
بين المللي، در مهر و آبان با پديده كم بارشي 
و خيزش ريزگردها روبه رو خواهيم بود و اين 
كاهش به احتمال قوي كمتــر از حد نرمال 
52ســال اخير خواهد بود. البته اميد داريم 
كه در اواخر پاييز و با شروع زمستان، حجم 
بارش ها بــه حالت نرمال بازگــردد اما تا آن 
زمان با خيزش ريزگرد و تبعات خشكسالي 
سال آبي گذشــته روبه رو خواهيم بود. اين 
بالي بزرگي است كه در همه فصل ها كشور را 
تحت تأثير قرار مي دهد و همه موارد متعددي 
ازجمله معيشــت خانواده ها، سكونتگاه ها و 

محيط زيست را دربرمي گيرد.

وضعيتكشور
از امروز هر چند اســتان هاي شــمالي كشور 
با موج بارشــي مواجه مي شــوند، در ســاير 
استان هاي كشــور ريزگردها حاكم خواهد 
بود. سازمان هواشناســي در اين باره از بارش 
در استان هاي ساحلي درياي خزر، اردبيل و 
شمال آذربايجان هاي غربي و شرقي خبر داده 
است. همچنين شــدت بارش پنجشنبه در 
گيالن، نوار شرقي اردبيل و جمعه در گيالن، 
مازندران و شرق و شــمال اردبيل رخ خواهد 
داد. تحليل آخرين نقشه هاي پيش يابي نشان 
مي دهد طي امروز و فردا)6 و 7مهر(، عالوه بر 
غرب سواحل درياي خزر و اردبيل، در برخي 
مناطق اســتان مازندران و شمال آذربايجان 
شــرقي نيز بارش پراكنده همراه با وزش باد 
انتظار مي رود. در عين حال در اســتان هاي 
شــرقي و جنوبي كشــور نظير سيســتان و 
بلوچستان و شــرق هرمزگان با افزايش ابر، 
وزش باد شديد پيش بيني مي شود. همچنين 
طي 2روز آينده وزش باد شــديد در كل نوار 

شرقي كشور ادامه خواهد داشت.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

درهايبستهايرانبهرويگردشگرانخارجيگشودهشد
رئيس جمهور فرمان آغاز صدور رواديد براي گردشگران خارجی به ايران را صادر كرد
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كيفيت هواي ديروز و امروز كالنشهرهاي كشور
علت آلودگيپيش بيني امروزشاخص ديروزكالنشهر
وسايل نقليه و ريزگردآلوده130 )ناسالم براي گروه هاي حساس(تهران
وسايل نقليه و ريزگردآلوده122 )ناسالم براي گروه هاي حساس(كرج

وسايل نقليه و ريزگردآلوده104 )ناسالم براي گروه هاي حساس(اصفهان
وسايل نقليه و ريزگردآلوده180 )ناسالم براي همه(مشهد
ريزگردآلوده80 )قابل قبول(اهواز
ريزگردآلوده361 )بسيار خطرناك(زابل
صنايع و ريزگردآلوده101 )ناسالم براي گروه هاي حساس(اراك
ريزگردآلوده109 )ناسالم براي گروه هاي حساس(يزد
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خبرهاي كوتاهگزارش

آقاي مرعشي! با توجه به مقدماتي 
كه گفته شد و اينكه اكنون دولتي بر سر كار 
آمده كه شعارش احياي اعتماد عمومي است، 

وظيفه جناح مقابل در قبال دولت چيست؟
اجازه بدهيد تأكيد كنم كه در حقيقت هردوطرف، 
يعني هم جناح پيروز در انتخابات و هم جناحي 
كه پيروز نشده در مقابل يكديگر وظايفي دارند. 
آنچه هســت اينكه همه سياسيون يك كشور از 
احزاب و چهره هاي سياســي تا شخصيت هاي 
مستقل و... هدفي دارند كه هدف خود را در قالب 
فعاليت هاي سياسي پيگيري مي كنند. اين هدف 
قاعدتا بايد اعتالي ايران و خدمت بيشتر به مردم 
باشد. اگر اين را يك فرض بگيريم كه هرچند در 
برخي موارد هم ممكن است نقض شود، اما به هر 
حال فرضي مهم، بنيادي و البته حداقلي اســت 
براي سياســتمداران. يك نكته را عرض كنم كه 
انتخابات1400 در كشور ما 3وجه داشت؛ يعني 
مانند ديگر انتخابات ها دووجهي و متشــكل از 
جناح پيروز و جناح شكســت خورده نبود، بلكه 
وجه سوم آن هم بخش زيادي از مردم بودند كه 
در انتخابات شركت نكردند. حال اگر هدف اين 
3گروه اعتالي ايران و خدمت به مردم باشد، بايد 

قاعدتا بعد از انتخابات هم به ايران و به مردم فكر 
كنند و هم به بهبود شــرايط زندگي و سياسي و 
بين المللي و همينطور به بهبود شرايط سياسي 
داخلي و درواقع فعاليت هايي كه منجر به توسعه 

ايران شود.
يعني نــوع نگاه بــه فعاليت ها و 

رقابت هاي سياسي بايد تغيير كند؟
بله. به نظر من اصل نگاه ملي بايد مورد توجه جدي 
باشد؛ چه كساني كه رأي نياورده اند و چه افرادي 
كه پيروز شده اند و دولت تشــكيل داده اند بايد 
توجه داشته باشــند دولت فقط متعلق به جناح 
پيروز نيست و كشور فقط توســط جناح پيروز 
نمي تواند اداره شود. كشور در شرايطي به رشد 
و توسعه دست مي يابد كه همه فعاالن سياسي، 
همه فعاالن اقتصادي و همه فعاالن اجتماعي در 
صحنه حضور داشــته و اميدوار باشند و تصميم 

بگيرند و اقدام كنند.
اين »حضور داشــتن در صحنه و 

فعاليت كردن فعاالن« بايد چگونه باشد؟
اين امر ابتدا بايد از سوي بخش حاكم مورد توجه 
قرار بگيرد. طبيعي است كه در كنار آنها، طيف ها 
و جناح هايي كه درواقع برنده نشده اند هم آمادگي 

داشته باشند كه براي موفقيت دولت هر كمكي 
كه مي توانند بكنند؛ نه اينكــه به دنبال »موفق 

نشدن« دولت باشند.
يعني بايد ميان جدل سياســي و 
رقابت انتخاباتــي و آن اصل»نگاه ملي« كه 

اشاره كرديد تفكيك قائل شوند؟ 
ببينيد! به نظر من كشــوري در معرض توسعه 
قرار مي گيرد كه انسان هايي توسعه يافته در آن 
وجود داشته باشــند؛ يعني اگر افراد آن كشور 
يا جامعه و به ويژه فعاالن آن كوتاه نظر باشــند و 
منافع فردي و جناحي شــان و گروه هايشان را 
بر منافع ملي ترجيح دهنــد، طبيعتا اين اتفاق 
نمي افتد. انسان هاي توسعه يافته افرادي هستند 
كه مي توانند در زمان رقابت بسيار جدي باشند و 
بعد از پايان رقابت هاي انتخاباتي هم در همكاري 

و معاضدت ملي مي توانند جدي بمانند.
همانطور كه در ابتدا هم گفته شد 
در سال هاي اخير اين نگاه را نداشتيم و بيشتر 
شاهد نقد هاي تند و تخطئه بوديم. همين امر 
موجب از دست رفتن اعتماد عمومي و نهايتا 
همان سه وجهي شــد كه در انتخابات1400 
شاهد بوديم و شما هم اشاره كرديد كه تمايل 
به شركت در انتخابات را كاهش داد. حال بايد 
چه كرد كه ديگر شاهد چنين اتفاقي نباشيم و 

وظيفه اين سه وجه چيست؟
يك نكته مهم را من اينجا بگويم؛ دوســتاني كه 
شما اشــاره مي كنيد گرچه در آن 2 دوره يعني 
دوره يازدهم و دوازدهم شكست خورده بودند، اما 
باز هم بخش زيادي از قدرت را در اختيار داشتند 
و آنها با جريان اصالح طلب بسيار متفاوت هستند. 
در مورد اصطالح طلب ها به 2 نكته بايد توجه كرد؛ 
يكي اينكه نگاهشان بيشتر ملي است تا جناحي 
و اين درك را دارند كه همه جناح هاي سياسی 
سوار يك كشــتي هســتند به نام ايران. اگر اين 
كشتي را سوراخ يا معيوب كنيم يا اگر بخواهيم 
از سرعت آن بكاهيم يا آن را در معرض توفان هاي 
مخرب قرار دهيم همه سرنشينان كشتي ضرر 
مي كنند و اينگونه نيست كه فقط ناخداي كشتي 
يا كسي كه اداره آن را بر عهده دارد، ضرركند. اين 
مسئله مهمي اســت كه بايد به آن توجه داشته 
باشيم. دومين تفاوت مهم اصالح طلبان با دوستان 

اصولگرا اين است كه ما وقتي در قدرت دولت و 
نهاد رسمي دولت نباشــيم، نهاد ديگري را در 
اختيار نداريم كه از آن برای فعاليت های سياسی 

استفاده كنيم.
با اين اوصــاف، چگونه مي توان 
منافع ملي را از جدل هاي سياسي جدا كرد و 
چگونه مي توان اين اصل را جاانداخت كه همه 
گروه ها منافع ملي را بپذيرند و آن را قرباني 

جدل هاي سياسي خود نكنند.
اين امر زماني محقق مي شود كه هدف رقابت هاي 
سياسي منافع ملي باشد اگر رقابت هاي سياسي 
صرفا براي حاكم شدن يك شخص، يك حزب 
يا يك جبهه يا يك باند باشــد، حتمــا در ادامه 
هم منافع ملي فراموش مي شــود، اما اگر هدف 
از رقابت ها اين باشــد كه كدام سياست يا بسته 
سياســتي و كدام برنامه ها به نفع كشور است و 
منافع ملي كشور را تامين مي كند، ديگر شاهد 
چنين امــري نخواهيم بود؛ يعنــي بايد هدف 
رقابت هاي سياسي از منافع شخصي و جناحي 

فاصله بگيرد و به منافع ملي نزديك شود.

نگاه ملي را جایگزین نگاه جناحي کنیم
واكاوي وظايف جناح رقيب در قبال دولت پس از انتخابات در گفت وگو با حسين مرعشي 

انتخابات برگزار و دولت مستقر شده است. يك جريان پيروز شده 
و يك جريان سياسي شكست خورده است. همواره در سال هاي 
گذشته احزاب و جريان هايي كه در رقابت هاي انتخاباتي شكست مي خوردند، بزرگ نمايي خأل ها 
و نقدهاي تند و تيز به دولت و جناح پيروز را در دستور كار قرار مي دادند؛ برخی از اين رفتارها در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم موجب سرخوردگي و نارضايتي عمومي شد و تكرار آن در دولت 
سيزدهم سرمايه اجتماعی را تهديد می كند.  اميد و اعتمادي كه با شروع به كار دولت يازدهم 
در جامعه ايجاد شده بود با امضاي برجام افزايش هم يافت، اما پس از آن اندك اندك فشارهاي 
اقتصادي افزايش يافت و اعتماد مردم كمتر و تخريب ها هم مؤثرتر شد. اينكه نقدها درست بوده 
يا خير بحثي ديگر اســت و طبيعتا در ميان رقابت ها و نقدهاي درست و سازنده است كه نقاط 
ضعف و قوت دولت ها مشخص مي شود، اما تخريب گاه بيشتر از آنكه مانع كار دولت ها شود -كه 
مي شود- به اعتماد عمومي ضربه مي زند.  حال كه دولت جديد با شعار احياي اعتماد عمومي بر 
سر كار آمده است وظيفه جناح رقيب در قبال اصولگرايان چيست؟ چگونه بايد رفتار كنند كه 
منافع ملي و منفعت كشور دستخوش نقد و تخريب قرار نگيرد؟ چگونه مي توان منافع ملي را 
از جدل هاي سياسي جدا كرد؟  در اين زمينه گفت وگوهايي با فعاالن سياسي خواهيم داشت. 
نخستين گفت وگو را با حسين مرعشي، ســخنگوي حزب كارگزاران سازندگی انجام داديم. 
مرعشي معتقد است كه هدف فعاالن سياسي، اقتصادي و اجتماعي هر دوجناح بايد اعتالي ايران 
و خدمت به مردم باشد و رقابت هاي سياسي از منافع شخصي و جناحي فالصله بگيرد و به منافع 

ملي نزديك شود تا اعتماد عمومي آسيب نبيند. در ادامه اين گفت وگو را بخوانيد.

سلمان زند
خبرنگار

هدف فعاالن سياســي، اقتصادي و 
اجتماعي هــر دوجناح بايد اعتالي 
ايران و خدمــت به مردم باشــد و 
رقابت هاي سياسي از منافع شخصي 
و جناحي فالصله بگيرد و به منافع 

ملي نزديك شود

 آتش سوزي منجر به شهادت 2نيروي مركز تحقيقات 
سپاه شد

آتش سوزي روز يكشــنبه در يكي از مراكز خودكفايي سپاه در غرب 
تهران منجر به شــهادت 2نفر از كاركنان سپاه شد. براساس گزارش 
ســپاه نيوز، در پي حادثه آتش سوزي روز يكشــنبه در يكي از مراكز 
تحقيقات خودكفايي سپاه و اطالع رســاني هاي اوليه، روابط عمومي 
كل سپاه پاسداران انقالب اســالمي اطالعيه ديگري صادر كرد. در 
بخشي از اين اطالعيه آمده است: با تســليت و تعزيت اربعين سيد و 
ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحســين)ع( و ياران باوفايش و در 
فضايي آكنده از شور و شيدايي عاشقان حسيني، به استحضار ملت 
شريف و عاشورايي ايران اسالمي مي رساند: درپي آتش سوزي عصر 
يكشنبه 4مهرماه1400 در انبار يكي از مراكز تحقيقات خودكفايي 
سپاه در غرب تهران و مجروح شــدن تعدادي از كاركنان اين مركز، 
2نفر از كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي به نام هاي سيدمرتضي 
كريمي و حســين عابدي به علت شدت جراحات شــهيد و به خيل 
شــهداي گرانقدر اين نهاد مقدس و مردمي پيوستند. روابط عمومي 
كل سپاه پاسداران انقالب اســالمي با تبريك و تسليت شهادت اين 
عزيزان بــه خانواده هاي معظــم و همرزمان دالور آنــان، به آگاهي 
مي رساند آيين هاي تشــييع و تدفين پيكر مطهر شهيدان با رعايت 

دستورالعمل هاي ستاد مقابله با كرونا انجام خواهد شد.

   ورود مجلس به نحوه اعزام زائران اربعين 
يك عضو هيأت رئيســه مجلس  از ورود مجلس به نحوه اعزام زائران 
امام حسين)ع( در روز اربعين خبر داد. به گزارش ايسنا، حسينعلي 
حاجي دليگاني گفت: اخيرا تذكري به وزير كشور درباره نحوه اعزام 
زائران عتبات عاليات براي شركت در پياده روي اربعين دادم، مبني بر 
اينكه ناهماهنگي هاي بسيار جدي در تصميم گيري و نحوه اعزام وجود 
دارد. او افزود: ناهماهنگي ها درباره باز شدن مرزهاي زميني مشاهده 
شد  يا اينكه اعالم شد صرفا سفر با هواپيما صورت مي گيرد؛ اقداماتي 
كه به نظر عادي نيســت و يك نوع كم توجهــي و بي مديريتي وجود 
دارد و باعث دلخوري زائران امام حســين)ع( در روز اربعين شد. اين 
عضو هيأت رئيسه مجلس گفت كه قطعا مجلس به اين موضوع ورود 
كرده و نقش نظارتي خود را ايفا مي كند. هفته آينده هم در جلسات 
كميسيون هاي تخصصي اين موضوع مورد بررســي قرار مي گيرد؛ 

نمايندگان حساسيت خاصي در اين باره دارند.

   باهنر: دولت آقاي رئيسي، دولت خوش رزقي است
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين گفت: دولت آقاي رئيسي، دولت 
خوش رزقي است و برخي از اقدامات اخير كه اميدبخش بوده سبب 
تابيدن بارقه اميد به قلب مردم شده است. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
باهنر طي سخناني در نشست ماهانه جامعه اسالمي مهندسين، گفت: 
دولت آقاي رئيسي مدت كوتاهي است كه روي كار آمده و در اين مدت 
كوتاه كارهاي خوبي صورت گرفته كه سرعت گرفتن واكسيناسيون در 
ايران و امضاي عضويت در سازمان شانگهاي كه البته برخي از زحمات 

آن را دولت هاي قبلي كشيده بودند، جزو اين اقدامات است.

هيأت دولت مديران استاني جديد خود را منصوب كرد 
پرهيز از استانداران چرخشي 

انتصاب اســتانداران جديد دولت در ســومين ماه آغاز به كار 
دولت سيزدهم، سرعت بيشتري گرفت. 3استاندار سمنان، 
يزد و اردبيل نيز در جلسه يكشنبه اين هفته هيأت دولت به 
پيشنهاد وزير كشور و رأي اعتماد وزراي كابينه منصوب شدند. 
احمد وحيدي، وزير كشور در انتخاب اين استانداران سوابق 
كاري و آشنايي آنان در حوزه ماموريت شان را مدنظر داشته و از 
جابه جايي مديران استاني پرهيز داشته است. درنهايت با رأي 
هيأت وزيران محمدرضا هاشمي، مهران فاطمي و سيدحامد 
عاملي به ترتيب به عنوان اســتانداران منتخب سمنان، يزد 
و اردبيل انتخاب شــدند. پيش از اين استانداران خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد نيز در 

جلسات قبلي هيأت دولت منصوب شده بودند.
براســاس گزارش پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، 
محمدرضا هاشــمي پيش از اين به عنوان معاون استاندار و 
فرماندار شهرستان مشهد )از سال 13۹8 تاكنون(، سرپرست 
استانداري استان قم )در سال 13۹۷( و معاون سياسي، امنيتي 
و اجتماعي اين استان )در ســال 13۹6(، مديركل امنيتي و 
انتظامي استانداري خراسان شمالي )در سال 13۹2( فعاليت 
داشته است. وي همچنين در ســال 13۹0 به عنوان فرماندار 
نمونه استان خراسان شمالي، در سال هاي ۹3 و ۹5 به عنوان 
فرماندار برتر استان سمنان و در سال 13۹8 به عنوان فرماندار 

برتر استان خراسان رضوي انتخاب شد. 
مهران فاطمي داراي مدرك دكتري در رشته آب و هواشناسي 
)مخاطرات آب و هوايي(، كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي 
)اقليم شناسي( و كارشناسي مهندسي منابع طبيعي )مرتع و 
آبخيزداري( از دانشگاه يزد است. از سوابق مديريتي و اجرايي 
او مي توان به مشاور و مديركل حوزه استاندار يزد در دولت هاي 
نهم و دهم، مدير راه اندازي دفتر نخبگان استان يزد به عنوان 
نخستين دفتر استاني كشور، عضو هيأت مديره بنياد توسعه 
تعاون و كارآفريني، رئيس شــوراي هماهنگي تشــكل هاي 
سراسري مردم نهاد اســتان يزد و عضو شوراي برنامه ريزي و 

توسعه اين استان اشاره كرد.
حامد عاملي نيز متولد 1356و داراي مــدرك دكتري علوم 
ارتباطات و كارشناســي ارشــد علوم ارتباطــات اجتماعي 
از دانشــگاه آزاد اســالمي واحد علوم تحقيقات تهران و نيز 
كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اصفهان است. 
او پيش از اين در سمت هايي همچون مشاور استاندار و دبير 
ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاران استان اردبيل، معاون 
برنامه ريزي استانداري اردبيل و رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل 
و معاون برنامه ريزي و عضو موظف هيأت مديره سازمان صنايع 

كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران فعاليت داشته است.
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دريچه تازه هاي نشر

نمايشگاه فرانكفورت؛ با بلیت

امسال نمايشگاه كتاب فرانكفورت به صورت 
تلفيقي و در 2 نسخه فيزيكي و مجازي از 20 

تا 24اكتبر برگزار خواهد شد.
به گزارش پابليشينگ پرسپكتيو، نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت در حالــي برگزار خواهد 
شد كه بسياري از نمايشگاه هاي كتاب در 
سراسر جهان به دليل شيوع ويروس كرونا 
به صورت مجازي برپا شــده  اند. مسئوالن 
آلمانــي اين نمايشــگاه مي گوينــد براي 
برگزاري نســخه فيزيكي تدابير بهداشتي 
الزم را با همكاري شركت هاي آلماني درنظر 
گرفته اند. مثل چند سال گذشته، امسال نيز 
نسخه مجازي همچنان ادامه خواهد داشت 
و از هم اكنون فروش بليت براي حضور در 
اين نمايشگاه آغاز شــده است. برنامه هاي 
مجازي نمايشــگاه فرانكفورت 2هفته قبل 
از 11اكتبر شــروع خواهد شد و قرار است 
با حضور نويســندگاني از سراســر جهان 

اجرا شود.
سال گذشته مسئوالن برگزاري نمايشگاه 
با كمك مســتقيم دولت آلمان توانستند 
زيرساخت هاي مربوط به برگزاري مجازي 
نمايشــگاه را با موفقيت فراهــم كنند كه 
طبق آمار ارائه شــده 3هزار و 62۷ رويداد 
ادبي، ۷0 ســاعت برنامه و مالقات ناشران 
تخصصي و 200 ساعت برنامه براي كاربران 
و مخاطبان عمومي تدارك ديده شد. امسال 
كشــور كانادا مهمان افتخاري اين دوره از 

نمايشگاه خواهد بود.
 

ديدار با كامران شرفشاهي، شاعر و داستان نويس:

نويسندگاندفاعمقدس،مظلومواقعشدهاند
با گذشــت بیش از 3دهه از پايان جنگ 
ايران و عراق، چه آثاري اعم از ادبیات داستاني و شعر، 

در اين حوزه ماندگار بوده است؟
معموال رمز مانــدگاري آثار ادبي در اين اســت كه اين 
آثار مانند يك پرنده با دو بال انديشه و احساس به  پرواز 
درآيند و آثاري كه صرفا براســاس احساس و هيجان ها 
نوشته شده باشند، معموال عمر بلندي ندارند و غالبا آثاري 
ماندگارند كه در كنار عنصر عاطفه، از انديشه و تفكرات 
عميقی برخوردار باشند. وقتي مروري كوتاه و اجمالي بر 
آثار 8سال دفاع مقدس و همچنين آثاري كه پس از آن 
دوره سروده و نوشته شــده اند داريم، درمي يابيم آثاري 
ماندگارند كه عالوه بر احساســي و عاطفي بودن در يك 

كالم، از عنصر خردورزي هم برخوردار بوده اند.
مي توانید به شكل مصداقي چند اثر را نام 
ببريد؟ بر فرض نخستین رمان دفاع مقدس ما توسط 
آقاي قاسمعلي فراست نوشــته شده يا در روزهاي 
نخست، رمان »زمین سوخته« احمد محمود نگاشته 
شده اســت. آثار ديگري هم اعم از شعر و داستان 
نوشته شده كه با اقبال روبه رو بوده. كیفیت اين آثار 

از نظر شما چگونه است؟
نكته اي كه وجود دارد و نمي توان ناديــده گرفت، نياز 
جامعه مان در آن برهه از جنگ اســت. با شروع جنگ 
تحميلي، جامعه ما به آثار ادبي كه موضوع جنگ در آن 
منعكس شده باشد، نيازمند بود. تا مدت ها هم اشخاصي 
ســعي مي كردند به لحاظ فرهنگي آثاري در اين حوزه 
منتشر كنند و پاسخگوي نيازهاي آحاد مردم باشند. اما 
شايد سخن اغراق آميزي نباشد اگر بگوييم كه همچنان 
بايد منتظر آثار غني تر و برجســته تري در حوزه ادبيات 
دفاع مقدس باشيم. سيدحسن حسيني در كتاب خود 
با عنوان »شعر جنگ« جايي اين سخن را بيان مي كند 
و مي گويد كه وقتي جنگ آغاز شد، حال ما مانند كسي 
بود كه دستش الي در گير كرده باشد. يعني آن فرياد ما 
حاكي از هيجان و درد بود و طبيعتا به لحاظ فضاي خاص 
جامعه آن روزگار ما، بســياري از آثاري كه خلق شد در 
آن مقطع مورد استقبال قرار گرفت. اما با فاصله گرفتن 
از جنگ و پديدآمدن فضاهاي تازه، جامعه مان رويكرد 
عميق تري نســبت به موضوع جنگ پيــدا كرد و همه 
به دنبال آثاري  هستند كه روايتگر عيني تر و ملموس تري 
از جنگ تحميلي دربر داشته باشد و موضوع دفاع مقدس 
در اين آثار به شكل واقعي تر و جاندارتري به تصوير كشيده 
شود. اين نكته را ما در ادبيات و هنر جهان هم مي بينيم 

و شاهديم كه پس از گذشت سال ها از جنگ جهاني اول 
و دوم، هنوز آثاري با مضمون آن جنگ ها خلق و عرضه 
مي شود كه اين آثار به مراتب عميق تر، جذاب تر، گيراتر و 
ماندگارتر از آثاري است كه در دوران جنگ هاي جهاني 

اول و دوم نوشته شده اند.
جوان هاي 18-17ساله امروز ما با توجه به 
انبوه آثار هنري از جنگ چه درك و دريافتي از جنگ 
تحمیلي دارند؟ آيا آثاري كه عرضه مي شود، به لحاظ 
كیفیت، تكنیك و قدرت معنايي و فضاسازي، آنها را 

به مطالعه موضوعات جنگ ترغیب مي كند؟ 
به اعتقــاد من به رغم اينكــه مــا از دوران آغاز جنگ 
تحميلي، ســازمان ها، نهادها، ارگان ها و دستگاه هاي 
متعددي را داشته ايم و داريم كه مدعي ترويج و اشاعه 
فرهنگ دفاع مقدس بــوده  و بودجه هايي هم دريافت 
كرده اند، در عمل شــاهد كوتاهي هاي نابخشودني هم 
بوده ايم؛ چنانچه امروز شاهديم كه فضا و فاصله اي بين 
فرهنگ دفاع مقدس و نسل جوان و به ويژه نوجوان هاي 

ما ايجاد شــده اســت. اين نكتــه نشــان از كوتاهي 
مديريت فرهنگي ما در زمينه انتقال ميراث گرانبهاي 
دفاع مقدس دارد. در جغرافيايــي زندگي مي كنيم كه 
بسيار پرخطر است و همواره كشور ما در طول تاريخ با 
بيگانگان، هجوم ها و دسيسه ها درگير و مواجه بوده. از 
همين رو مهم است كه روحيه سلحشوري و حماسي، از 
طريق توليد انديشه، ادبيات و هنر به نسل ها و عصرهاي 
آينده منتقل شــود تا فرزندان ما و نســل هاي آينده 
هوشياري و بيداري شان را حفظ كنند. اما دريغ، اخيرا 
مصاحبه اي از يك هنرمند خواندم كه قرار است درباره 
زندگي شهيد باكري، محصولي هنري عرضه كند. چنان 
اين هنرمند را در تنگنا قرار داده اند و هيچ گونه حمايتي 
از او نكرده اند، كه علنا گفته است اين آخرين كاري است 
كه در زمينه دفاع مقدس انجام خواهد داد و پس از اين 
كار، از اين حوزه فاصلــه خواهد گرفت. يعني مديريت 
ناتــوان در عرصه حفظ و اشــاعه فرهنگ دفاع مقدس 
موجب شــده تا هم فاصله اي بين جامعــه و فرهنگ 

دفاع مقدس ايجاد شود و هم اينكه دلسردي غم انگيزي 
بين شاعران، نويسندگان و هنرمندان براي كاركردن در 
اين زمينه پديد آيد. يعني به لحاظ فقدان حمايت هاي 
جدي و به لحاظ سنگ اندازي هاي فراوان در اين راه ما با 
يك انقطاع فرهنگي روبه رو هستيم و روزبه روز شاهديم 
كه كساني كه در اين قلمرو حضور دارند و دلسوزانه كار 
مي كنند، شمارشــان كمتر و كمتر مي شود و آن شور 
و هيجان گذشــته رنگ مي بازد. بســياري از شاعران، 
نويسندگان و پژوهشگران ما به رغم اينكه در اين قلمرو 
حضور يافته اند و بعضا آثار ارزشــمندي را در مقاطعي 
توليد كرده اند، به دليل اينكه هيچ گونه پشتيباني براي 
چاپ و انتشــار آثارشان فراهم نشــده، دچار دلزدگي 
شــده اند و از عرصه دفاع مقدس فاصلــه گرفته اند كه 

ضايعه دردناكي براي جامعه ماست.
چاره رونق كار و سكه شــدن مفاهیم 

دفاع مقدس چیست؟
نكته نخست اين است كه كار بايد به اشخاص كاردان 
و دلسوز سپرده شود. اما متأسفانه نهادها و ارگان هاي 
ذيربط ما، دچار آفت بوروكراســي شده اند. سازمان ها 
بســيار عريض و طويل انــد. بودجه ها به جــاي اينكه 
صــرف ارتباط بــا اصحاب هنــر و ادب شــود، صرف 
كارهاي تشــريفاتي و تجمل بيشــتر ســاختمان ها و 
دفاتر رؤسا مي شــود. از سوي ديگر اشــخاصي كه با 
مقوله هنر و ادبيات كمتر آشــنايي دارنــد، در ميانه 
ميدان فعاليت هاي فرهنگي حضــور دارند و به دنبال 
انتشار كارهاي شعارزده اند؛ بي آنكه خود بدانند. برخي 
از آنها از درك كارهــاي عميق و آثــاري كه مي تواند 
در زمره ماندگارترين آثار باشــند، عاجزند. از ســوي 
ديگــر به نظر مي رســد برخي از مســئوالن و مديران 
عالقه اي به ديدن ســادگي ها، جانبازي ها، رشادت ها 
و ساده زيســتي هاي رزمندگان ما در دوران 8ســال 
دفاع مقدس ندارنــد. حتي به گمان برخــي از آنها، به 
نمايش كشيدن زندگي يك جانباز شيميايي و لحظات 
دردناك و مشــكالتي كه او با آنها دســت و پنجه نرم 
مي كند، به صالح جامعه نيست. به همين دليل اينگونه 
نگرش هاي تنگ نظرانه و كوته بينانه مزيد بر علت شده تا 
هنر و ادبيات دفاع مقدس امروز بيش از هر زمان ديگري 
در تنگنا قرار گيرد و بــا نامهرباني هاي فراواني روبه رو 
باشد. در يك كالم بايد بگويم كه ادبيات دفاع مقدس و 
طبعا هنرمندان اين عرصه، طي چند دهه اخير به معناي 

اكمل كلمه، مظلوم واقع شده اند.

   از كشتي نوح چه خبر؟!
نــوح  كشــتي  »از 
چــه خبــر؟!« نوشــته 
سيدمهدي شــجاعي را 
انتشارات نيستان منتشر 
كرده اســت. شــجاعي 
كه تقريبا بــراي تمامي 
گروه هاي ســني در فرم 
داستاني دســت به قلم 
برده است در اين كتاب 

با هدف مخاطبان نوجوان، ضمن بازآفريني داستان زندگي يكي از 
پيامبران الهي، چند موضوع كلي را براي آنها در اين اثر مورد توجه 
جدي قرار داده است، ازجمله ضرورت توجه در ساختارهاي داستاني 
قرآن كريم براي پيوند مستحكم ميان قشــر نوجوان و كالم الهي، 
بازخواني صحيح و دقيق و در عين حال ساده و دلچسب پيام الهي 
در زمينه مواجهه نيكي و پليدي و نيروهاي آسماني و شيطاني و نيز 
ثمره و نتيجه يكتاپرستي و عمل به وعده الهي. از ديگر ويژگی اين 
متن پايبندی نويسنده به متن قرآن كريم برای بازگويی اين داستان 
بوده كه در نهايت توانسته از اين متن روايتی شيرين و در عين حال به 

دور از تحريفات و اسرائيليات از زندگی اين پيامبر ارائه كند.
شجاعی در اين بازخوانی تمامی تالش خود را مصروف به بازگويی 
روايتی ساده و صريح و در عين حال شيرين از پيام يكتاپرستی قرآن 
كريم كرده است. پيامی كه در آن از سويی صبر پيامبر در مواجهه با 
شرك و كفر و تالش برای هدايت بندگان خداوند به تصوير كشيده 
شده است و از سوی ديگر قدرت عذاب الهی در مواجهه با مشركان. 
اين كتاب 32صفحه اي در قطع رحلي به بهاي 89هزار تومان منتشر 

شده است.

   بكه
»بكه« نوشته نرگس مقصودي، 
روايتــي تاريخي - داســتاني 
است از زندگي امام سجاد)ع( 
و آنچه ايشــان در مقام فرزند 
حســين بن علي)ع( در واقعه 
عاشــورا و پــس از آن درك 
مي كند؛ روايتــي از حاضران 
و شــاهدان و فاعــالن در 
چگونگي ريختــن خون فرزند 
رسول اهلل)ص( و آناني كه پس از 
اين حادثه در همراهي يا روايت 
از فرجام عامالنش خواســته يا 

ناخواسته شــريك بودند. نرگس مقصودي در اين كتاب كه يكي 
جذاب ترين روايت هاي داستاني از اين ماجرا و راويان آن است، در 
هر فصل از زبان راوياني خاص كه برخي از آنها براي مخاطبان اين 
متن ناشناس هستند، برش هاي روايي را از زندگي امام سجاد)ع( از 
زمان واقعه عاشورا تا شهادت ايشان روايت كرده است.اين كتاب به 
همين دليل چند روايت دست اول و دقيق و ناب از اين حادثه و نيز 
آنچه بر خاندان ايشان پس از اين واقعه رفته، در خود جاي داده است. 
انتشارات نيستان اين كتاب 164صفحه اي را به بهاي 40هزار تومان 

منتشر كرده است.

   دنیايي رو به دگرگوني
»دنيايــي رو بــه دگرگوني« 
نوشــته ميخائيل گورباچف را 
شــهرام همت زاده به فارسي 
برگردانده كه به تازگي از سوي 
نشر نيستان منتشر شده است.

گورباچف به عنوان آخرين رهبر 
شوروي، شخصيتي چندگانه 
در اقليــم اين كشــور و حتي 
كشورهاي مستقل شده از آن 
پس از واقعه فروپاشــي است. 
همت زاده در مقدمه خود بر اين 
كتاب در اين زمينه مي نويسد: 

»اگر بخواهيم به قضاوت عملكرد گورباچف بنشــينيم بايد عوامل 
و حقايق زيادي را مدنظر قرار دهيم و در غير اين صورت به بيراهه 
رفته ايم. وقتي گورباچف دست به پروستريكا زد، كشور در مسيري 
افتاده بود كه ديگر امكان بازگشت به عقب يا توقف اين روند وجود 
نداشت و هرچه پيش مي رفت، مشكالت و كمبودهاي كشور بيشتر 
نمودار مي شد؛ كار به جايي رسيد كه ديگر گورباچف نه سردمدار 

اين روند كه خود جزئي از آن شده بود...«.

كامران شرفشاهي شاعر، داستان نويس و ناشر است. شنیدن سخنان او كه 
در حوزه نشر هم از سال ها پیش فعالیت داشته و دارد خالي از لطف نیست. 
او مديريت انتشارات »تجلي مهر« را بر عهده دارد كه سال ها محل چاپ و ديده شدن بسیاري از آثار 
دفاع مقدس بوده و هست. از اين رو اهمیت واكاوي ادبیات دفاع مقدس طي 3دهه پس از پايان جنگ 
8 ساله تحمیلي، از زبان او شنیدني است. شرفشاهي، انتقادهايي به بي مهري ها نسبت به شاعران و 
نويسندگان ادبیات جنگ دارد و معتقد است برخي از مسئوالن فرهنگي ما در حوزه اشاعه فرهنگ 
دفاع مقدس به نوجوان ها و انتقال فرهنگ سلحشوري و حماسي اهمال كرده اند. شرفشاهي مي گويد: 

ادبیات جنگ طي سال هاي اخیر واقعا مظلوم واقع شده است.

 فرشاد شیرزادي
روزنامه  نگار

رونمایي همزمان از كتاب جدید رولينگ به 32زبان
انتشــارات ليتل براون كتاب 

جديد جي.كي.رولينگ، خالق گزارش
هري پاتر را روانه بازار خواهد 
كرد. اين ناشــر معروف آمريكايي پيش از 
انتشار كتاب، چند تصوير از داخل كتاب را 

رونمايي كرده است.
به گزارش بوكســلر، قرار است كتاب جديد 
رولينگ بــا مخاطــب كــودك و نوجوان 
12اكتبــر ســال جاري ميالدي بــا عنوان 
»خوك كريسمس« به طور همزمان توسط 
انتشارات اشت، ليتل براون و اسكوالستيك 
در كشــورهاي آمريكا، انگليس، استراليا، 
نيوزيلند، ايرلند و هندوســتان چاپ شود. 
شركت اوديبل نسخه صوتي اين كتاب را به 
زبان انگليسي روانه بازار مي كند. همچنين 
همزمان با چاپ كتاب قرار اســت نســخه 
ترجمه شــده اين كتاب به 32زبان توسط 

ناشران ديگر منتشر شود.
رولينگ در كتاب جديدش داستان پسري 
نوجوان به نام جك را تعريــف مي كند كه 
دوســت دارد اســباب بازي هاي دوران 
كودكي اش به خصوص عروسك خوك خود 

را پيدا كند. او راه  زيادي در جست وجوي آنها 
طي مي كند و در اين ميان حوادث بسياري 
را تجربه مي كند. مسئوالن انتشارات اشت 
درباره اين كتاب گفته اند كه اين داســتان 
هيچ ارتباطــي با روند داســتان هاي قبلي 
رولينگ ندارد و مخاطبان بايد با دنياي جديد 

كتاب هاي رولينگ روبه رو شوند.

اين كتاب درباره پسربچه اي به نام جك است 
كه اســباب بازي  مورد عالقه اش -كه يك 
خوك عروسكي است- گم شــده است؛ اما 
شب كريسمس شبي عادي مثل شب هاي 
ديگر نيست. شبي است كه چيزهاي گمشده 
مي توانند پيدا شــوند؛ حتي عروسك هاي 
گمشده. جك با عروسك جديدش وارد يك 

ماجراجويي جادويي براي پيداكردن بهترين 
دوست  گمشده اش مي شود.

جي.كي رولينگ، رمان نويــس بريتانيايي 
كه عمده شــهرتش براي انتشار مجموعه 
داســتان هاي فانتزي هري پاتر است، چند 
رمان پليســي را نيز با نام مستعار جي كي 
گالبريث و كتاب  كودكي با عنوان ايكابوگ 
منتشر كرده اســت. رولينگ داستان كتاب 
ايكابــوگ را كه ماجــراي آن در مدرســه 
جادوگري و ساحرگي هاگوارتز اتفاق مي افتد 
ســال ها پيش براي فرزندانش نوشته بود و 
در ســال2020 تصميم گرفت آن را براي 
كودكاني كه در قرنطينــه مانده اند، رايگان 
منتشــر كند. به گفته ناشــر كتاب خوك 
كريسمس تصاوير اين كتاب توسط »جيم 
فلد« نقاشي شده كه قرار است در يك كتاب 
با مجموعه 9داستان منتشر شود. اين نقاش 
انگليسي طرح جلد كتاب رولينگ براي رده 
سني كودك را نقاشي كرده است. او عالوه بر 
نقاشي رنگي روي جلد چند اثر سياه و سفيد 
نيز در صفحات ميانــي كتاب براي رولينگ 

كشيده است.
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ايثارگران بدانند

نيما شايان
خبر نگار

در تمام 19 ماه مواجهه جامعه ايراني با كرونا، مسئله 
ســفر از چالش هاي بسيار جدي سياســتگذاران در گزارش

مبارزه با پاندمي بوده اســت. حتــي در روزهايي كه 
دشوارترين محدوديت هاي تردد در كشور وضع و برخي جاده ها به 
شكل فيزيكي از سوي نيروي انتظامي مسدود شد، باز هم شماري از 
شهروندان زير بار محدوديت نرفته از راه هاي مختلف ازجمله استفاده 
از وسايل حمل ونقل عمومي، خودروبر يا حتي پالك  خودروهاي افراد 
محلي، تالش كردند مقررات منع تردد را دور بزنند و خود را به مقصد 
مورد نظرشان برسانند. آخرين تجربه در اين زمينه محدوديت هاي 
وضع شده در ايام سوگواري محرم بود كه اگرچه با كاهش تردد در 
محورهاي مواصالتي كشور مواجه بوديم، اما تصاوير شگفت انگيزي 
از تالش برخي شــهروندان براي عبور از ســد نيروي انتظامي در 

جاده هاي مختلف در فضاي مجازي و رسانه ها منتشر شد.
حاال و در شرايطي كه وارد بيســتمين  ماه مواجهه با كرونا شده ايم، 
يك تحقيق دانشــگاهي با محوريت ســفر در دوره كرونا، به نتايج 
جالبي رسيده است. اين تحقيق كه توسط مركز تحقيقات مديريت 
و پيشگيري از مصدوميت هاي حوادث ترافيكي انجام شده، از سويي 
از افزايش تخلفات مربوط به سرعت در دوره كرونا حكايت دارد و از 
سوي ديگر، اطالعات جالبي را درباره ديدگاه هاي مردم درخصوص 

مسافرت آشكار كرده است.
همايــون صادقي بازرگاني، اســتاد آمار و اپيدميولــوژي و رئيس 
مركز تحقيقات مديريت و پيشــگيري از مصدوميت هاي حوادث 
ترافيكي در گفت وگو با همشــهري، در اعالم برخي يافته هاي اين 

تحقيق كه به سفارش مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي 
جمهوري اســالمي ايران انجام شده اســت، مي گويد: »داده هاي 
استخراج شــده از اين تحقيق كه با تكميل پرسشــنامه از ســوي 
مشاركت كنندگان حاصل شده است براي يك ماه پيش و مربوط به 
استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، تهران، فارس، سيستان 
و بلوچستان، كرمان و اردبيل اســت. در اين تحقيق به حمل ونقل 
و كوويدـ19از منظر مسافرت نگاه كرده ايم. الگوي سفرها از حيث 
اينكه از چه وسيله نقليه اي استفاده شده، بيشترين دليل سفرها چه 
بوده، محل اقامت در طول سفر كجا بوده و اگر با وسايل نقليه عمومي 
سفر انجام شده است به چه ميزان از رعايت نكات بهداشتي توسط 
مسافران رضايت وجود دارد، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين 
ديدگاه هاي مردم درباره انواع محدوديت هاي ترددي دوران كرونا 

دريافت شده است.«

تمايل كم به قرنطينه 2 روزه در مقصد سفر
صادقي بازرگاني با اعــالم اينكه فقط 14درصد پاســخگويان اين 
تحقيق عنوان كرده اند كه در طول دوره پاندمي كرونا در مسافرت 
)بين شهري داخل كشور يا خارج از كشــور( همه مسافران حاضر 
به رعايت پروتكل هاي بهداشــتي هســتند، اذعان داشت: »تجربه 
30درصد مشاركت كنندگان در اين تحقيق نشان مي دهد كه اكثر 
مسافران نكات بهداشــتي دوران كرونا را رعايت كرده و 21درصد 

گفته اند كه حدود نيمي از مسافران پروتكل ها را رعايت مي كنند.«
خطرناك بودن سفر در دوران كرونا وقتي تصوير واضح تري به خود 
مي گيرد كه بدانيــم فقط 40درصد از افــراد گفته اند كه اگر حين 
مســافرت عالئم مشــكوك بيماري كرونا را در خود ببينند سريعا 
به نخستين مركز يا واحد بهداشــتي يا درماني جهت بررسي هاي 

الزم مراجعه مي كنند. همچنين در اين تحقيق، كمتر از 25درصد 
افراد اظهار كرده اند كه اغلب اوقات و هميشــه در طول مسافرت با 
وسايل نقليه  عمومي در شرايط اپيدمي كرونا به افرادي كه از ماسك 
استفاده نكرده و يا پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند، تذكر 

مي دهند.
اما در بررسي رفتار شــخصي افراد در سفرهاي دوران كرونا متوجه 
مي شــويم كه هموطنان مان چندان به قرنطينه شدن در بدو ورود 
به مقصد اعتقادي ندارند و آنجا كه مجبور نباشند اصال به قرنطينه 
فكر هم نمي كنند. عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در 
اين باره به همشهري گفت: »در اين تحقيق متوجه شديم كه فقط 
حدود 20درصد از افراد تحت مطالعه، اغلب اوقات يا هميشــه پس 
از رســيدن به مقصد به علت اپيدمي بيماري كرونا، زماني را جهت 

قرنطينه شخصي و عدم ارتباط با مردم درنظر گرفته بودند.«

نارضايتي 67درصدي از بهداشت وسايل نقليه عمومي
بررســي رفتارهاي ســايرين يعني ديگر مســافران در ارتباط با 
پيشگيري احتمالي از انتشــار ويروس، محور ديگري است كه در 
اين تحقيق و در پرسش از پاسخگويان مورد توجه قرار گرفته است؛ 
به طوري كه يافته هاي حاصل از آن نشان مي دهد كه 67درصد افراد 
مشــاركت كننده در اين مطالعه از وضعيت رعايت نكات بهداشتي 
مرتبط با بيماري كوويدـ19توســط مسافران وسايل نقليه عمومي 
نظير اتوبوس، ميني بوس و قطار رضايت نداشته و 33درصد عنوان 
كرده اند كه اغلب اوقات يا هميشه مسافران وسايل نقليه عمومي به 

رعايت نكات بهداشتي مرتبط با كرونا مي پردازند.
از پاسخ هايي كه توســط افراد تحت مطالعه، به دست آمده است، 
66درصد از مردم در دوران كرونا با خودروي شخصي به سفر رفته و 
در ميان وسايل نقليه عمومي، اتوبوس و هواپيما هر كدام با 12درصد 

بيشترين سهم را در جابه جايي بين شهري شهروندان دارند.

سفر به قصد تفريح و ديدار خويشاوندان
بيشترين قصدي كه براي سفر گزارش شــده، سفر به قصد تفريح 
و ديدار اقوام و نزديكان اســت كه 64درصد پاســخگويان با چنين 
قصــدي در دوران كرونا به ســفر رفته اند. اين در حالي اســت كه 
سفرهاي درماني و كاري )كه مي توان جزو سفرهاي ضروري تلقي 
كرد( كمتر از يك چهارم ســفرهاي مردم در دوران كرونا را به خود 

اختصاص داده است.
نزديك 40درصد پاسخگويان در اين تحقيق درباره محل اقامت شان 
در طول ســفر گفته اند كه بــه منزل اقــوام و آشــنايان مي روند. 
صادقي بازرگاني در تحليل اين آمارها گفت: »اين آمار در حالي است 
كه بايد درنظر داشته باشيم افرادي كه محل اقامت شان در سفرها، 

منزل اقوام و آشنايان است در معرض خطر بيشتري نسبت به افرادي 
كه در هتل اقامــت مي كنند، قرار مي گيرند. يا افــرادي كه به قصد 
تفريح سفر مي كنند، خطر بيشتري تهديدشان مي كند. البته نزديك 
25درصد افراد به دليل كوتاهي ســفر در جايي اقامت نداشته اند كه 
يك بعد اين كوتاهي سفر مي تواند بيانگر مالحظه شرايط كرونايي 
توسط شخص مسافر باشد يا اينكه از اساس و بدون هيچ مالحظه و 
اجباري، مدت سفر كوتاه تنظيم شده است.« صادقي بازرگاني افزود: 
»در گزارش تجربه كساني كه در طول دوران محدوديت مبادرت به 
سفر كرده اند، مشخص شــد كه از هر 4نفر، 3نفر معتقد بوده اند كه 
مسئوالن مرتبط با حمل ونقل عمومي ازجمله شهرداري ها، پايانه هاي 
مســافربري، فرودگاه ها، پليس راهور، رانندگان و كمك رانندگان 
نظارت كافي را بر اجراي پروتكل هاي بهداشتي در طول سفر با وسايل 
حمل ونقل عمومي اعمال نمي كنند. انتظار مي رود مجموعه دولت در 
بحث هاي مديريتي و نظارتي مرتبط با رعايت پروتكل ها در حمل ونقل 

عمومي جديت بيشتري به خرج دهد.«

60درصد مسافران موافق محدوديت هاي ترددي
استاد آمار و اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ادامه ارائه 
يافته هاي اين تحقيق، افزود: »وقتي از شركت كنندگان اين تحقيق، 
پرسيده شد كه چقدر موافق محدوديت هاي ترددي مرتبط با بيماري 
كوويدـ19هستند، بيش از 60درصد افراد تحت مطالعه با محدوديت 
تردد شــبانه درون شــهري، محدوديت مســافرت به نقاط قرمز و 
نارنجي براي پالك هاي غيربومي، تعطيلي برخي صنوف و مشاغل 
و پلمب يا جرايم ســنگين صنوفي كه محدوديت فعاليت را رعايت 
نمي كردند، اعالم موافقت كرده و بيش از 60درصد پاســخگويان 
نيز از ضرورت مجازات قابل توجــه صنوفي كه محدوديت را رعايت 
نمي كنند، حمايت كرده اند. همچنين 76درصد افراد معتقد بودند 
بايد برگزاركنندگان مراســم جمعي در دوران محدوديت ها تحت 

مجازات جدي قرار گيرند.«

ناكارآمدي جريمه هاي محدوديت هاي ترددي 
رئيس مركز تحقيقات پيشگيري از آسيب حوادث جاده اي در ادامه 
گفت وگو با همشــهري به ارائه گزارش تردد روزانه برون شهري در 
محورهاي مواصالتي استان تهران در فروردين ماه سال هاي 1398، 
1399و 1400پرداخت و اعالم داشــت: »تجهيــزات نظارتي در 
محورهاي مواصالتي استان تهران نشان مي دهد كه در فروردين ماه 
1400، 68ميليون و 469هزارو 489وســيله نقليه تردد كرده اند 
كه نسبت به مدت مشــابه در ســال 1399، 61/7درصد افزايش 
يافته و نســبت به دوره قبل از پاندمي كوويد )فروردين ماه( سال 
1398با 10/2درصد كاهش مواجه شــده است. همچنين مقايسه 
اين آمار با متوســط تردد روزانه در فروردين ماه استان تهران نيز 
7/3درصد كاهش را نشــان مي دهد. همينطور نتايج اين مطالعه 
نشان مي دهد كه حجم كل تردد روزانه خودروهاي سبك )سواري 
و وانت( در محورهاي مواصالتي اســتان تهران در برخي روزهاي 
تابستان 1399كه كشور درگير كرونا بوده است نسبت به باالترين 
ميزان تردد اين خودروها در ســال 1398هم بيشتر شده است.« 
صادقي بازرگاني، عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم پزشكي تبريز 
در تحليل الگوهاي تردد قبل و حيــن دوران كرونا گفت: »تحليل 
نمودارها و الگوي تردد نشــان مي دهد كه رفتــار مثبت مردم در 
مواجهه با شرايط كرونايي، آرام آرام شكل مي گيرد، ولي رفتار منفي 
مردم با شيب و سرعت بيشتري از رفتار مثبت شان اتفاق مي افتد؛ 
بنابراين يك نتيجه اين اســت كه اگر براي قرنطينه به مردم فشار 
بياوريم، قبول نمي كنند؛ به طوري كه اگر مدتي بيشــتر رعايت و 
سفرهايشــان را لغو كنند، در بازه زماني ديگري سفر جبراني خود 
را مي روند. تا اينجا به نظر مي رســد كه با وجود ممنوعيت تردد و 
جريمه هاي وضع شــده براي آن، توفيقي در اجراي اين قرنطينه 
مقطعي و كوتاه مدت و به تبع آن كاهش مطلوب در حجم تردد روزانه 
وسايل نقليه در جاده هاي استان تهران حاصل نشده است. البته بايد 

منتظر ماند و ديد كه در روزهاي آينده چه اتفاقي خواهد افتاد.« 

نتايج يك تحقيق ملي درباره الگوي سفر مردم و تردد خودروها در دوران كرونا   نشان مي دهد 64درصد سفرها 
تفريحي و براي ديدن نزديكان بوده و پيش بيني مي كند در مهرماه سفرها به اوج برسد

سفر؛ مسئله حل نشدني مديريت كرونا

تزريق ۳۴0هزار دوز واكسن به اتباع خارجي

خبر اول اينكه اتباع خارجي و پناهندگان، مانند شهروندان ايراني در حال دريافت واكسن كرونا 
هستند؛ آنطور كه مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور به ايسنا گفته است، تاكنون 
340هزار دوز واكسن كرونا به پناهندگان و اتباع خارجي تزريق شده است. مهدي محمودي در 
اين باره توضيح داد: واكسيناسيون اتباع خارجي براساس ســن در كشورمان انجام مي شود ولي 
تا كنون هيچ كمكي به صورت رسمي براي تهيه واكسن صورت نگرفته است؛ اين در حالي است كه 

قول مساعدت جهت تهيه واكسن از سوي سازمان هاي بين المللي صورت پذيرفته است.

علت بسته بودن شاد به روي برخي دانش آموزان و معلمان 
ظاهرا دسترسي برخي دانش آموزان و حتي معلمان در استان هاي مختلف به سامانه شاد باز نشده است، 
در همين راستا رئيس مركز هماهنگي حوزه وزارتي آموزش و پرورش گفته است: اگر دانش آموزي به هر 
دليلي هنوز ثبت نام نشده باشد، در شاد احراز هويت نخواهد شد. به گزارش مهر، علي باقرزاده در اين باره 
توضيح داد: براي اين كار ابتدا بايد دانش آموزان، در مدرسه واقعي ثبت نام شوند، كالس بندي صورت 
بگيرد و معلم هر كالس و هر عنوان درسي مشخص شود و اين اطالعات پس از ثبت در سيستم هاي 
يكپارچه از طريق كد، به پلتفرم شاد، منتقل شود. او افزود: همچنين، معلماني كه به تازگي به استخدام 
آموزش و پرورش درآمده اند و يا مديراني كه محل خدمت آنها از مهر امسال تغيير كرده است تا زماني 

كه اطالعاتشان در سامانه هاي »سيدا« نهايي نشده باشد در شاد احراز هويت نمي شوند.

راه عتبات در ابتداي  ماه ربيع االول باز مي شود؟

خبر آخر اينكه رئيس سازمان حج و زيارت از پيگيري براي نهايي شدن تفاهم با مسئوالن ذيربط عراق براي 
ازسرگيري اعزام ها به عتبات عاليات خبر داد. به گزارش تسنيم، از اسفند سال98 كه عراق زائران خارجي 
را به دليل شيوع ويروس كرونا نپذيرفت، هيچ كارواني به عتبات عاليات اعزام نشد اما با آغاز واكسيناسيون 
و سرعت گرفتن اين امر در ايران و ديگر كشورها امكان لغو اين قانون جان گرفت. در اين راستا عليرضا 
رشيديان، رئيس سازمان حج و زيارت خبر اميدواركننده اي گفته است: با توجه به گسترش واكسيناسيون 
در ايران و عراق اميدواريم سفر كاروان هاي زيارتي بعد از  ماه صفر از سر گرفته شود و حضور در اربعين 
مقدمه اي براي سفرهاي زيارتي باشد. رشيديان تصريح كرد: يكي از اهدافم از سفر به عراق پيگيري براي 

نهايي شدن تفاهم با مسئوالن ذيربط عراق براي ازسرگيري اعزام ها به عتبات عاليات است.

   سرعت خودروها در كرونا باال رفت
يافته هاي تحقيقي كه جهت استخراج و مدل سازي الگوي سفر، الگوي تردد و الگوي سرعت خودروها در دوران كرونا انجام گرفته، حاكي از آن است كه براساس 
داده هاي ترافيك شمار، تخلفات سرعت در ايام كرونا افزايش يافته است. رئيس مركز تحقيقات مديريت و پيشگيري از مصدوميت هاي حوادث ترافيكي 
در اين مورد توضيح داد: »با وجود اينكه ترددها در فروردين ماه سال جاري و سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه در سال 1۳98كاهش يافته است، اما در 
مقابل آمار ثبت شده توسط دوربين هاي نظارتي حاكي از افزايش ميانگين سرعت متوسط وسايل نقليه و نيز افزايش نرخ تخلف سرعت غيرمجاز در محورهاي 
مواصالتي استان تهران در فروردين ماه سال جاري و سال گذشته در مقايسه با سال 1۳98است؛ به طوري كه در فروردين ماه 1۴00، ميانگين نرخ تخلف سرعت 
غيرمجاز در استان تهران نسبت به مدت مشابه در سال 1۳99برابر 8درصد كاهش يافته و نسبت به فروردين ماه سال 1۳98با حدود 77درصد افزايش مواجه 
شده است.« حاال فصل تابستان به پايان رسيده، آمارهاي ابتال به كرونا پايين آمده، پيك پنجم را رد كرده ايم و تعداد شهرهاي قرمز در كشور آن قدر ترسناك 
نيست. همچنين واكسيناسيون مردم سرعت گرفته و به زودي تمام گروه هاي سني واجد شرايط تحت واكسيناسيون قرار مي گيرند. در نتيجه احساس امنيت 
در مردم در حال افزايش است. آموزش ها هم حداقل در مهر ماه كماكان مجازي است. در اين شرايط و با توجه به الگوي تردد مردم در تابستان و با استناد بر 
تحليل هاي انجام يافته، نظر اين اپيدميولوژيست را درخصوص پيش بيني وضعيت سفر در مهر ماه نيز جويا شديم. او با اشاره به اينكه مردم وقتي در دوره اي 
از پاندمي كوويدـ19بيشتر مالحظه كاري مي كنند، در دوره اي ديگر سفر جبراني خود را مي روند، گفت: »هر چند تجربه نشان داده است كه پيش بيني در 
دوره پاندمي كوويدـ19نمي تواند دقيق باشد، اما داليلي وجود دارد كه انتظار افزايش تعداد سفر در مهر ماه را داشته باشيم؛ موكول شدن بازگشايي مدارس 

به آبان ماه، شتاب باالي انجام واكسيناسيون در كشور و عملكرد موفق واكسيناسيون در انتهاي تابستان برخي از اين داليل هستند.«

 رزمندگان فاقد صورت  سانحه
 و مدارك باليني چه كنند؟

قانون الحــاق موادي به قانون تنظيم بخشــي از مقــررات مالي 
دولت )2( در تاريخ چهارم اسفند ماه سال 1393 به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيد. در ماده 61 اين 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 يگان هاي اعزام كننده 
و نهادهاي متولي توســط كميســيون احراز بنياد شهيد و امور 
ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار 
مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و 

امور ايثارگران قرار مي گيرند.«
متوليان امر در نهادهاي مرتبط به دليل آنكــه مصوبه مجلس را 
منطبق با موازين كارشناسي نمي دانستند به طرق مختلف از اجراي 
آن طفره رفتند. حتي هماهنگي هاي اوليه نيز نتوانست گره گشاي 
كار باشد، تا اين موضوع در قالب يك برنامه هماهنگ بين نيروهاي 
اعزام كننده در نيروهاي مســلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران به 
سرانجام برسد. مجلس شوراي اسالمي در قانون برنامه پنج ساله 
ششم توســعه بعد از آنكه ماده 61 قانون الحاق را كافي براي حل 
مشكل ندانست، در قالب بند الف ماده 87 اين قانون به شرح زير 

تصويب كرد:
دولت مكلف اســت در اجراي ماده 61 قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت )2( مصوب چهارم 
اسفندماه ســال 93 به نحوي برنامه ريزي نمايد كه تا 2سال اول 
اجراي قانون برنامه كليه مشــموالن ماده مذكور تعيين تكليف 

گردند. 
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 شــماره هاي هوشمند يا 
به اصطالح IN مدت هاست فناوري

در كشــور راه انــدازي 
بـــا  شـــماره هايي  شـــده اند؛ 
پيش شماره هايي مثل 909 و 7070 كه 
در صورت تماس به صــورت دقيقه اي 

مبلغ قبض تلفن را باال مي برند.
اين روزها با شــروع ســال تحصيلي 
دانش آمــوزان يا والديــن آنها براي 
استفاده از اپليكيشن »شاد« آموزش 
و پرورش بــار ديگــر از موتورهاي 
جســت وجو اســتفاده مي كنند. اما 
مشــكل از جايي آغاز مي شود كه با 
جست وجوي عبارت »شاد، ويندوز« در 
گوگل، به جاي سايت shad.ir با بعضي 
از سايت هايي روبه رو مي شويد كه شما 
را تشويق به مشــاوره و تماس با اين 
خطوط شماره هاي هوشمند براي دانلود 
اپليكيشن شاد مي كنند؛ بدون اينكه 
توضيح دهند كه تماس با اين شــماره 

براي فرد هزينه دارد.
اگرچه بعد از شــماره گيري، اپراتور 
اعالم مي كند كه به ازاي هر دقيقه چه 
مبلغي به حساب صاحب شماره منظور 
مي شود، اما مواردي مشاهده شده كه 
والدين و به ويــژه دانش آموزان به آن 
توجه نمي كنند. سوءاســتفاده از اين 
فناوري با اســتفاده از ناآگاهي مردم 
سابقه طوالني دارد. بعضي از مشاوران 
امالك، در تبليغات خود يك شــماره 
موبايل اعالم مي كنند و ســپس با اين 
عنوان كه براي اطالعات بيشتر با فالن 
شماره تماس بگيريد، مردم را به سمت 
شماره هاي IN هدايت مي كنند. نكته 
ديگري كه در مورد اين نوع شماره ها 
مشاهده شده، اين است كه مشاوران 
اين شركت ها عموما با روش هاي مختلف 
تالش مي كنند تــا گفت وگو طوالني تر 

شود و پول بيشــتري از اين راه به 
جيب بزننــد. در برخي موارد يك 

تماس با اين مشاوران حتي بدون 
رسيدن به نتيجه آنها را صاحب 

1۵0 تا ۲00هزار تومان مي كند.

اعالم هزينه در ابتداي تماس
آرش كريم بيگي، مديرعامل 
يكي از شــركت هاي ارائه 
خدمات موبايل در گفت وگو 
با همشــهري، با تأكيد بر 
اينكه هزينــه مكالمه از 
ســوي اپراتور در ابتداي 
هر مكالمه اعالم مي شود، 
مي گويد: »اين موضوع در 
مصوبــات رگوالتوري قيد 

شده است، اما احتماال مردم 
به آن توجهــي نمي كنند و 
ناگهان با يك قبض غيرقابل 

انتظار روبه رو مي شوند.«
كريم بيگي به گفته هاي مردم طي 

اين روزها در شبكه هاي اجتماعي 
در اين مورد اشــاره مي كند و ادامه 
مي دهد: »با جست وجوي شاد، مردم 
به جاي اينكه به دكمه دانلود برسند، 
به صفحه هايي هدايت مي شوند كه 

 IN از آنها دعوت مي كند با شماره هاي
تماس بگيرند.«

روش جديد درآمدزايي
اگرچه اين شــماره ها سال هاست كه 
به مردم ســرويس مي دهند، اما به نظر 
مي رسد، با كمترشــدن فعاليت هاي 
سرويس هاي ارزش افزوده يا VAS، اين 
روزها فعاليت IN ها زيادشــده است و 
با تبليغات گمــراه كننده، درآمدزايي 

مي كنند.
كريم بيگي با تأكيد بر اينكه هرچقدر 
زمان مكالمه بيشــتر طول بكشــد، 
طبيعتا هزينه بيشتري براي آنها منظور 
مي شود، ادامه مي دهد: »طبعا، هم اين 
نوع تبليغات گمراه كننده اســت، هم 
شيوه پاسخگويي، روشي غيراخالقي 

براي درآمدزايي است.«
اين كارشــناس ارتباطات و فناوري 
اطالعات مي گويد: »تنهــا كاري كه 
اپراتور مي تواند انجام دهد اين اســت 
كه در ابتداي تمــاس، هزينه زا بودن 
مضاعف اين سرويس را اعالم كند، اما 
به نظر مي رســد كه مقررات و قواعدي 
كه از سمت اپراتور و همينطور از سمت 
رگوالتوري وضع شده، نياز به بازبيني 

داشته باشد.«
كريم بيگــي همچنين بــر برخورد 

قراردادي و در ادامــه برخورد قضايي 
با كســاني كــه از طريــق تبليغات 
گمراه كننده، مردم را به اين شماره ها 
هدايت و وصل مي كنند، تأكيد مي كند.

به گفته او؛ »حتــي در مواردي كه اين 
شركت ها صالحيت ندارند و سرويس 
IN خود را بــراي آن موضوع تبليغ و 
اعالم مي كنند، الزم اســت كه با آنها 

برخورد شود.«

چه بايد كرد؟
 اين كارشــناس فنــاوري اطالعات 
معتقد است: »درصورتي كه پولي به 
ناحق گرفته شده، با مقررات گذاري 
و نظارت رگوالتــوري، مي تواند به 
مردم بازگردانده شود. همچنين اگر 
با كساني كه با تبليغات گمراه كننده، 
مردم را به سمت اين شماره ها هدايت 
مي كنند، برخــورد مضاعف قضايي 
شــود، اين فضا مي تواند مديريت و 

ساماندهي شود.«
به گفته اين كارشناس؛ »همچنين بايد 
مواظب باشيم كه اين شيوه جمع آوري 
پول با محتواي گمراه كننده، جايگزين 
 VAS فرايندهايي كه سال ها از طريق

از جيب مردم ارتزاق مي كرد، نشود.« 

تماس با شماره هاي هوشمند)IN( مي تواند باعث نجومي شدن قبض تلفن ثابت شود 
و گروهي از اين فناوري براي خالي كردن جيب مردم سوءاستفاده مي كنند

اخبــار نويدبخــش توليــد داروهاي 
ضد ويروســي به عنوان دومين اسلحه دانش

 پــس از واكســن، بــراي مقابلــه با
كوويد-19از چند ماه پيش منتشــر شــده اســت. 
هم اكنون چند شركت دارويي ازجمله فايزر و مرك فاز 
آخر كارآزمايي باليني اين داروها را سپري مي كنند و 
به گفته متخصصان احتماال تا پايان پاييز اين داروها 
كه بيشتر به شكل قرص هســتند، وارد بازار دارويي 

جهان مي شوند.
درحالي كه هدف واكســن ها جلوگيــري از ابتال به 
بيماري كوويد-19اســت، قرصي كه زمان بهبود را 
تســريع مي كند و به راحتي در خانه مصرف مي شود، 
پيشــرفت مهمي خواهد بود و براي افرادي كه مبتال 

هستند درمان مهمي است و 
به طور بالقوه بار بيمارستان ها 
را كاهش مي دهد. با شــروع 
فصل پاييز و ترس از افزايش 
موارد ابتال بــه بيماري ها كه 
ممكن اســت با بيماري هاي 
فصل ســرما تركيب شــود، 
شــركت هاي دارويي رقابتي 
اساســي براي دســتيابي به 
يك موفقيت در زمينه توليد 
داروي مؤثــر كوويد-19را از 

مدت ها قبل آغاز كرده اند.

داروهاي ضد ويروسي چطور 
عمل مي كنند

نســل فعلــي واكســن هاي 
19 روي توليــد  كوويــدـ

آنتي بــادي بــراي خنثي كــردن پروتئين ســنبله 
كه ويــروس از آن براي چســبيدن به ســلول هاي 
انســان اســتفاده مي كند، تمركز دارد، اما در درمان 
ضدويروسي دانشمندان بايد تشخيص دهند چطور 

ويروس را از تكثير متوقف كنند.
يكي از چالش هايي كه محققان براي توليد داروهاي 
ضدويروس با آن روبه رو هســتند، اين است كه بايد 
دارو با پروسه تكامل ويروس سازگار باشد. نيكوالس 
كارتسونيس، نايب رئيس ارشــد تحقيقات باليني در 
بيماري هاي عفوني شــركت دارويي آمريكايي مرك 
مي گويد: داروهاي ضدويروســي ما در برابر تغييرات 
زيادي كه ممكن اســت با پروتئين سنبله مشاهده 
كنيد، آسيب پذير نيستند. اين يعني ويروس نمي تواند 
از داروهاي ضد ويروســي مانند روشي كه واكسن ها 
دارند، فرار كند. اين مدل از ضدويروس ها واقعا روي 

پروسه تكثير ويروس تأثير مي گذارد.

رقابت سخت
قرص ســاخت شــركت مرك كه با نام مولنوپيراوير 
شناخته مي شود، بايد از زمان بروز عالئم كوويد-19، 
2بار در روز به مدت 5روز استفاده شود. اين دارو اكنون 
در حال پشت سر گذاشتن فاز سوم كارآزمايي باليني 
است و اين شركت انتظار دارد تا پايان سال داده هاي 
مربوط به آن را داشته باشد. مرك همچنين كارآزمايي 
اين دارو را در بين افرادي كه كرونا ندارند، اما با كسي 

كه كرونا دارد، زندگي مي كنند، آغاز كرده است.
گروه دارويي آمريكايي فايزر نيز در حال سپري كردن 
فاز آخر كارآزمايي باليني قرص ضد ويروســي خود 
است. اين شركت روي 2ضد ويروس مطالعه مي كند؛ 
يك قرص كــه مي تواند در خانه مصرف شــود و يك 
داروي تزريقي وريدي بــراي بيماراني كه از بيماري 
جدي تري رنج مي برند. اين داروها از طريق مســدود 
كردن فعاليت پروتئاز كوويد )آنزيمي كه ويروس براي 
دستور تكثير در بدن به آن احتياج دارد( كار مي كند.

يك شــركت دارويي انگليسي به نام ســينارژن  نيز 
در حال توليد يك داروي تنفســي اينترفرون است 
كه به عنوان يك رويكرد نويدبخش براي درمان اين 
بيماري معرفي مي شود. ريچارد مارسدن، مديرعامل 
اين شــركت مي گويد: يكي 
از مهم ترين راه هاي ويروس 
براي كاهش پاســخ سيستم 
ايمنــي، ســركوب توليــد 
اينترفرون بتاســت كه نقش 
حياتــي را در فعــال كردن 
پاســخ ايمنــي گســترده و 
جلوگيــري از تكثير ويروس 

ايفا مي كند.

چــه كســاني داروهاي 
ضد ويروســي دريافــت 

مي كنند
دريافت كننــدگان شــايد 
شــامل افراد دچــار نقص 
سيســتم ايمني كه واكسن 
كوويــد-19در آنها جواب 
نمي دهد، يا يك گروه مشــخص ماننــد مدارس، 
خانه هاي ســالمندان يا تيم هاي فوتبال باشــند 
كه مي تواننــد دارو را به صورت پيشــگيرانه براي 
جلوگيري از شــيوع گســترده تر بيماري استفاده 
كنند. با اين حال، اســتيو بيتس، مديــر اجرايي 
انجمن صنايع زيستي انگيس مي گويد: اين ترفند 
به زمان بندي نياز دارد؛ چرا كه چنين محصوالتي 
بايد با بروز نخستين عالئم مصرف شوند. او معتقد 
اســت كه احتماال در هفته هاي اخيــر يك داروي 
ضد ويروسي با مجوز استفاده اضطراري براي ورود 

به بازار آماده خواهد شد.
بيتس اما درباره انتظارات باالي مــردم از عملكرد 
داروهاي ضدويروسي براي درمان كوويد-19هشدار 
مي دهد: مردم ممكن است مجبور باشند انتظارات 
خود را از ميزان تغيير شــكل اين دســته از داروها 
تعديل كنند. سطح اثربخشــي ممكن است بسيار 
پايين تر از آن چيزي باشــد كه مردم از واكســن ها 

انتظار دارند.
اريك تاپل، مدير مؤسســه ترجمه اي اســكريپس 
مســتقر در كاليفرنيــا مي گويد: به نظر مي رســد 
اگر داروهاي ضد ويروســي بســيار مؤثر و ايمن يا 
ارزان قيمت باشــند يا به صورت رايگان ارائه شوند، 
به طور گسترده مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت. 
فرقي نمي كند درمان ها به صورت قرص باشــند يا 

استنشاقي يا تزريق وريدي. 

3ماه تا توليد قرص كرونا
چند شركت داروسازي بر سر توليد داروي ضد ويروسي ويژه درمان كوويد-19در حال رقابت 

هستند و انتظار مي رود تا پايان پاييز مراحل كارآزمايي باليني آنها به پايان برسد

فریب با شماره های هوشمند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنياي رمزارز

 قانوني شدن ارزهاي ديجيتال
در منطقه آزاد دوبي

دوبي، اميرنشــيني در كشــور امارات كه دنياي آزاد تجارت را 
به طرز جنون آميزي به اوج رسانده است، نقشه هاي جديدي در 
سر دارد. در اين شهر، پليس ها با المبورگيني و پورشه امنيت را 
برقرار مي كنند تا گردشــگران هم از اين موضوع نفعي ببرند و 
گردش شان لذتبخش تر باشــد. دوبي كوشيده تا در اين سال ها 
اتكايي به درآمد نفت امارات نداشته باشد، در مقابل آزادي هاي 

بي حد و حصري را از دولت مركزي اين كشور گرفته است.
 

به گزارش وب سايت كوين تلگراف، حاال برخي مقامات در دوبي 
با تأكيد بيشــتر بر تأييديه هاي نظارتي، استقبال گسترده تري 
از صنعــت ارزهــاي ديجيتال خواهنــد داشــت. بدين ترتيب 
رگوالتورهاي مالي در امارات به توافقي دست يافته اند كه به طور 
رســمي اجازه تجارت و پشــتيباني از ارزهاي ديجيتال در يك 
منطقه آزاد اقتصادي در دوبي را فراهم مي آورد. مديريت مركز 
تجارت جهاني دوبي )DWTCA( اعالم كرده است كه با سازمان 
اوراق بهادار و كاالهاي امارات متحده عربي )SCA( توافقنامه اي 
را براي حمايت از تنظيم و تجارت دارايي هاي ديجيتال در منطقه 
آزاد DWTCA امضا كرده اســت. اين ابتكار جديد چارچوبي را 
ايجاد مي كند كه به DWTCA اجازه مي دهد تا مجوزهاي الزم 
را براي فعاليت هاي مالي مربوط به رمزارزها صادر كند. به عنوان 
بخشي از اين توافقنامه، ســازمان اوراق بهادار و كاالهاي امارات 
بر فعاليت هاي مهم مرتبط با رمزارز، مانند صدور، فهرست بندي، 
معامالت و مراحل صدور مجوز نظارت خواهد داشــت. براساس 
گزارش هاي منتشر شده، اين توافقنامه توسط مريم السويدي، 
مديرعامل SCA، هالل ســعيد المري، مديركل DWTCA و 
همچنين يكي از مديران بخش بازاريابي گردشگري و بازرگاني 
دوبي امضا شده است. الســويدي گفت كه پروژه جديد مطابق 
تعهد DWTCA براي گســترش خدمات به عنوان يك منطقه 
آزاد و پشتيباني از فناوري هاي جديد مانند توكن هاي غيرقابل 
معاوضه )NFT( اســت. او در اين باره مي گويــد: »درحالي كه 
دوبي به حركت خود در جهت نوآوري و اقتصاد ديجيتال ادامه 
مي دهد، DWTCA به دنبال حمايت از مشاغل تحت پشتيباني 
بالك چين و فناوري هاي رمزارزها است.« مديريت مركز تجارت 
جهاني دوبي و ســازمان اوراق بهادار و كاالهاي امارات متحده 
عربي، پيش تر براي تحريك توســعه صنعت ارزهاي ديجيتال 
در منطقه آزاد فرودگاه دوبي در ماه مه يك توافق مشابه را امضا 
كرده بودند. توافق جديد تعهد فزاينده امارات متحده عربي براي 
تبديل شــدن به يك قطب جهاني دوستدار ارزهاي ديجيتال را 
تقويت مي كند. اين در حالي اســت كه خبرگزاري رويترز خبر 
داده كه ارائه دهندگان خدمات رمزارز در جهان مي كوشــند تا 
روابط تجاري خود را با مشتريان اصلي در چين قطع كنند. پس 
از سال ها تالش براي مهار اين صنعت، 10نهاد قدرتمند دولتي 
چين ازجمله بانك مركزي اعالم كرده اند كه با غيرقانوني شدن 
ارزهاي ديجيتال در اين كشــور، با جديت به دنبال ريشــه كن 
كردن مبادالت مربوط به اين ارزها و همچنين اســتخراج آنها 
هستند. »هوبي گلوبال« و »بايننس«، 2صرافي ديجيتال بزرگ 
جهان كه محبوب چيني ها بوده اند، ثبت نام از كاربران چيني را 
متوقف كرده اند. »هوبي« همچنين گفته است كه تا پايان سال 
كليه حســاب هاي متعلق به چيني ها را پــاك خواهد كرد. »دو 
جون« مؤسس صرافي ديجيتال »هوبي گلوبال« در اين خصوص 
مي گويد: »همان روزي كه اين اخطار را ديديم، اقدامات اصالحي 
را شــروع كرديم. برآوردي از تعداد كاربراني كه شامل اين طرح 
مي شوند، نداريم. هوبي زماني كه بزرگ ترين تبادل كننده رمزارز 
در جهان محسوب مي شد، استراتژي توسعه جهاني را در پيش 

گرفت و شاهد رشد مداوم در آسياي جنوب شرقي و اروپا بود.«

با شــروع فصل پاييز و ترس از 
افزايش موارد ابتال به بيماري ها 
كه ممكن است با بيماري هاي 
فصل ســرما تركيب شــود، 
شــركت هاي دارويي رقابتي 
اساسي براي دستيابي به يك 
موفقيت در زمينه توليد داروي 
مؤثر كوويــد-19را از مدت ها 

قبل آغاز كرده اند

ايده اي براي كپي كردن اطالعات از مغز
يك شركت كره اي فكر مي كند راه 

بهتري براي توســعه تراشه هاي پزشكي
شبيه به مغز دارد. آنها مي گويند، 
مي توان ساختارهاي موجود مغز را قرض گرفت. 
به گزارش انگجت، اين شركت فناوري روشي را 
پيشــنهاد كرده اســت كه مي تواند نقشــه 
سيم كشــي نورون هاي مغز را در تراشــه هاي 
ســه بعدي نورومورفيك »كپي و جايگذاري« 
كند. اين رويكرد بر يك ارائه نانوالكترود تكيه 
مي كند كه وارد حجم زيادي از نورون ها مي شود 
تا هم محل اتصال نورون هــا و هم قدرت اين 
اتصاالت را به ثبت برساند. شما مي توانيد اين 
داده ها را كپي كرده و در يك شبكه سه بعدي 
حافظه حالت جامد، چه به صورت ذخيره در يك 
فلش مموري خارج از قفســه و چــه حافظه 
پيشرفته مانند َرم قرار دهيد. هر واحد حافظه 
داراي رسانايي است كه قدرت هر اتصال نوروني 
را در نقشه منعكس مي كند. اين شركت كره اي 
مي گويد كــه نتيجه آن بازگردانــدن مؤثر به 
»مهندســي معكوس مغز« خواهد بود؛ يعني 
همانطور كه دانشمندان در ابتدا مي خواستند. 
اين حركــت مي تواند به عنــوان ميان بر براي 
سيســتم هاي هوش مصنوعي كه مانند مغز 
واقعي رفتــار مي كنند به كار بيايــد. به گفته 
محققان، شما حتي ممكن است ماشين هاي 

كامال خودمختار با شناخت واقعي را هم بتوانيد 
مشاهده كنيد. با اين حال يك مشكل آشكار و 
پيچيده وجود دارد. از آنجايي كه مغز انســان 
داراي تقريبــا 100ميليارد ســلول عصبي با 
هزاران بار پيوند سيناپســي بيشتر است، يك 
تراشــه نورومورفيــك ايــده آل بــه حدود 
100تريليون واحد حافظه نيــاز دارد. اين به 
وضوح يك چالش ســخت براي هر شــركتي 
محســوب مي شــود. اين طرح ممكن است 
دريچه اي براي هوش مصنوعي شبيه به انسان 
باز كند، اما ممكن اســت مــدت زيادي طول 

بكشد تا كسي به اين هدف برسد.

 ابرخودروسازان
به دنبال موتورهاي سبك تر 

سرعت همواره براي ســازندگان ابرخودروها 
بســيار مهم بوده اســت و حاال آنها در تالش حمل و نقل

هســتند تا قبل از آنكه سياست هاي مربوط به 
موتورها با سوخت فسيلي اعمال شــود، به سمت برقي شدن 
حركت كنند. به گزارش رويترز، به همين دليل هم است كه 
شــركت هايي مانند فراري و مرســدس بنز براي تخصص و 
فناوري به استارت آپ هايي مانند شركت موتورهاي برقي مانند 
ياسا كه در آكســفورد قرار دارد، روي آورده اند تا چالش هاي 
منحصر به فرد برقي سازي خودروهايي با كارايي باال را برطرف 
كنند. باتري ها بسيار سنگين هستند و موتورهاي الكتريكي 
درصورت رانندگي بيش از حد داغ مي شــوند. اينها بخشي از 
مشكالت بزرگي هستند كه اين صنعت با آن روبه رو بوده است. 
امسال اما شركت دايملر، استارت آپ ياسا را خريد. استارت آپي 
كه يك موتور الكتريكي »شارژ محور« با كارايي باال توليد كرده 
 V12است كه وزن آن 23كيلوگرم بوده كه در مقايسه با موتور
سيصد كيلوگرمي فراري است، بسيار سبك به نظر مي رسد. 
چند مايل آن طرف تر از ياسا، استارت آپ Saietta قرار دارد 
كه طيف وسيعي از موتورهاي شارژ محور خنك كننده با آب را 
توسعه داده است. اين شركت در حال آماده سازي براي توليد 
موتورهاي بزرگ است. چنين موتورهايي مي تواند در آينده اي 
نزديك در ابرخودروها مورد استفاده قرار بگيرد تا معضل آنها 
براي داشــتن خودرويي ســريع و قدرتمند با موتوري برقي 

برطرف شود.

   احتياط و راهي 
براي شكایت 
براي آنكه در آخر  ماه با 
قبض هاي نجومي تلفن ثابت 
روبه رو نشويد بهترين كار 
اول احتياط در تماس و 
اطالع رساني به اعضاي 
خانواده ازجمله كودكان 
است. پيش شماره هاي 
خطوط هوشمند 
متمايز هستند و با 
پيش شماره هاي معمول، 
تفاوت مشخصي 
دارد كه IN بودن اين 
شماره ها را روشن 
مي كند. با اين حال در 
صورتي  كه كسي با اين 
فريب و كالهبرداري 
روبه رو شود، مي تواند 
از طريق شماره19۵ 
موضوع را پيگيري و 
شكايت خود را مطرح كند.

COVID-19
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نیروها شبانه روزی مشغول فعالیت هستند
امير علي فريدون فر، رئيس مركز بهداشت شرق تهران درباره انتخاب نيروهاي واكسيناتور در مراكز تزريقي واكسن توضيحاتي به همشهري مي  دهد: »اين افراد عمدتا از همه گروه ها 
انتخاب مي شوند و مراقبان سالمت كه در رشته بهداشت تحصيل كرده باشند، مجاز به تزريق واكسن هستند. در خانه هاي بهداشت تا پيش از اين هم، همين افراد اقدام به تزريق واكسن 
مي كردند اما در طرح بسيج ملي واكسيناسيون عليه كرونا از همه گروه هاي مردم نهاد استفاده كرديم، البته منوط به اينكه دوره هاي امداد را گذرانده باشند.« به گفته فريدون فر، اين 
افراد كه عضو نهادهايي ازجمله هالل احمر، بسيج و... هستند با وجود اينكه مدارك الزم را دارند، پيش از شروع به كار در مراكز واكسيناسيون، آموزش هاي تئوري و علمي الزم را زير 
نظر واكسيناتورهاي حرفه اي گذرانده اند، تزريق در مراكز هم با وجود همين آموزش ها زير نظر پزشكان و ناظران صورت مي گيرد. او در ادامه به كمبود نيرو براي تزريق واكسن اشاره 
مي كند و مي گويد: »كمبود نيرو داريم، چراكه در طرح ملي واكسيناسيون كار بزرگي در حال انجام اســت. قبال روزانه 150هزار تا 200هزار واكسن تزريق مي شد اما حاال آمار به طور 
ميانگين به يك ميليون و 500هزار دوز رسيده است. هم اكنون در تهران به طور متوسط باالي 260هزار واكسن تزريق مي شود و هر قدر هم نيرو اضافه شود، باز هم كم است.   كارها به 
خوبي پيش مي رود و به صورت شبانه روزي نيروهاي ما در حال فعاليت هستند.« به گفته اين مسئول مجموع واكسيناسيون در كشور از 51ميليون دوز تلقيح فراتر رفته و تا چند روز 
آينده جمعيت دريافت كننده هر دو دوز واكسن به بيش از 25درصد از كل جمعيت هدف مي رسد كه اين عدد خوبي براي تزريق افراد باالي 18سال در دنياست. او در ادامه به برخي 
مشكالت واكسيناتورها در مراكز تزريق واكسن اشاره مي كند كه يكي از آنها سؤال پيچ شدنشان از سوي مراجعه كنندگان است: »اطالع رساني به مراجعه كنندگان به هيچ وجه وظيفه 
اين افراد نيست و اگر خدماتي به جز ثبت و تزريق واكسن انجام مي دهند تنها با هدف كمك و ارائه خدمات بهتر به مردم است. گروه هاي آموزشي در مراكز تجميعي به صورت جداگانه 
حضور دارند و قبل و بعد از تزريق به مردم اطالع رساني مي كنند.« او مي گويد: »افرادي مراجعه مي كنند كه به محض بهبودي از كرونا مي خواهند واكسن تزريق كنند، يا كساني هستند 
كه هنگام مراجعه عالئم   يا اطالعات نادرست درباره عوارض بعد از تزريق دارند؛ اين افراد مورد مشاوره قرار مي گيرند و اطالعات كامل به آنها داده مي شود. اما با اين حال باز هم برخي 

عادت دارند يك سؤال را از چندين نفر بپرسند.«

درگيري فيزيكي با واكسيناتورها
فريدون فر همچنين به روزهاي سختي كه اين گروه در ماه هاي گذشته پشت سر گذاشتند اشاره مي كند و مي گويد: »در روزهاي كمبود واكسن، نيروهاي ما گاهي دچار هتك حرمت 
مي شدند، در حالي  كه آنها اصال مقصر كمبود يا نبود واكسن نيستند. ناسزا مي شنيدند و حتي گزارش هايي به ما رسيده كه در برخي مراكز درگيري فيزيكي با اين افراد رخ داده است. 
حاال اما وضعيت آرام تر شده است.«  براساس اعالم او، قبال افراد به طور متوسط 180دقيقه براي تزريق واكسن معطل مي شدند كه حاال اين زمان به 5دقيقه كاهش يافته است. البته اگر 
سيستم اختالل داشته باشد اين 5دقيقه به 15دقيقه مي رسد اما بيشتر از اين معطلي ايجاد نمي شود. او مي گويد: »ميزان مراجعه هاي مردم در طول روز و شب، تقسيم شده و در اين 
ميان تنها نگراني از بابت كساني است كه در برابر تزريق واكسن مقاومت مي كنند. در همه جاي دنيا 20 تا 25درصد مردم تمايلي به تزريق واكسن ندارند، اين ميزان را در كشور هم داريم 
اما نكته اينجاست كه از وقتي خبر ورود واكسن فايزر و جانسون اند جانسون منتشر شده، همه منتظرند تا آن واكسن ها را تزريق كنند؛ درحالي كه براساس اعالم وزارت بهداشت اين 

واكسن ها تنها براي تزريق به زنان باردار و البته دوز سوم كادر درمان، مورد استفاده قرار مي گيرد.«
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صف هاي طوالني کمــي آرام گرفته، کمبودها جبران 
شــده و حاال کارها با نظــم   انجام مي شــود؛ مراکز 
واکسيناسيون کرونا پس از التهابي که ماه هاي گذشته 
به دليل شلوغي ها و ديررسيدن محموله هاي واکسن از 
سر گذراندند، حاال شــرايط با ثباتی به  خود گرفته اند. 
ديگر از تجمع ها در مقابل اين مراکز، گاليه ها، آشفتگي، 
ســردواندن ها و نوبت گيري هاي شبانه و تعطيلي  هاي 
چندروزه مراکز به دليل نبود يا کمبود واکسن خبري 
نيست. مراکز تزريق واکسيناسيون آنقدر زياد شده که 
هر کس در محله خود، سر ساعت حاضر مي شود، کمتر 
از 15دقيقه در صف مي ايســتد و در کمتر از 60ثانيه 
واکســنش را مي زند و مي رود تا نوبت بــه نفر بعدي 
برسد. در اين مدت اما آنها که بيشــترين چالش را با 
مراجعه کنندگان داشتند، واکسيناتورها بودند. کساني 
که پرستار، بهيار، ماما و فارغ التحصيل رشته بهداشت 

محيط هســتند و از مراکز بهداشــت، بيمارستان ها و 
اورژانس ها راهي مراکز واکسيناســيون مي شــوند تا 
ســوزن نجات را در بازوهاي مراجعه کنندگان بزنند. 
آنها در همين چند ماه گذشته، به دليل کمبود واکسن 
و شلوغي ها، فشارهاي زيادي را تحمل کردند و حاال از 

تجربه  فعاليت شان در اين مدت مي گويند.

از 50دوز به 50هزار دوز
عوامل اجرايي واکسيناســيون کرونا فعاليت شــان را 
از محيط هاي کوچك و سربســته در مراکز سالمت با 
روزي 50 تا 100دوز تزريق واکســن براي سالمندان 
آغاز کردند و حاال در مراکز تجميعي شــبانه روزي به 
واکســينه کردن بيش از 50هزار نفر رسيده اند. تالش 
واکسيناتورها از چشم بهرام عين اللهي، وزير بهداشت 
دور نماند و به گفتــه او، در يك هفته بيش از 8ميليون 

نفر واکسينه شــدند؛ اتفاقي که با فداکاري اين افراد، 
محقق شد. هم اکنون واکسيناتورهاي معاونت بهداشت 
وزارت بهداشــت همراه گروه هاي داوطلب اعزامي از 
ســاير ارگان ها ازجمله هالل احمر، بسيج، سپاه و... در 
بيش از 1270پايگاه تجميعي )به جز ايستگاه ها و مراکز 
کوچك واکسيناسيون کرونا( و 6700ايستگاه مستقر در 
پايگاه ها فعال هستند و از روزهايي مي گويند که فرصت 
يك لحظه استراحت نداشتند اما به دليل حجم باالي 
کار، شبانه روز فعال بودند. آنها در روزهاي اوج شلوغي 
تزريق واکســن در نبود محموله هاي بزرگ، همواره از 
ســوي مراجعه کنندگان مورد انتقاد قرار مي گرفتند و 

همه، آنها را مقصر نبود واکسن مي دانستند.

100دوز واكسن براي 500نفر در صف ايستاده!
»اميرعلي« يكي از واکســيناتورهاي مرکز تجميعي 

در غرب تهران است که به تازگي در اين مرکز مشغول 
به فعاليت شــده؛ به گفته خودش چندماهي را هم در 
يكي از مراکز بهداشتي کار کرده: »ارديبهشت بود که 
واکسيناسيون سالمندان آغاز شــد، اما ميزان تحويل 
واکســن ها به حدي نبود که به همه برسد. ما 8صبح 
مي آمديم، ولی مردم از نيمه شــب نوبت مي گرفتند.« 
اميرعلي پرستار است و درباره آن روزها بيشتر توضيح 
مي دهد: »اين روزها اصال با وضعيتي که قبال داشتيم 
قابل مقايسه نيست. يادم مي آيد برخي روزها 100دوز 
واکســن داشــتيم اما 500نفر در صف ايستاده بودند 
و از نيمه هاي شــب نوبت گرفته بودند. هرچه به آنها 
اعالم مي کرديم که واکسن کم است و به آنها نمي رسد 
کسي توجهي نمي کرد. وضعيت طوري بود که استرس 
داشــتيم هر لحظه درگيري رخ دهــد. از يك طرف 
نمي توانستيم آنها را دست خالي برگردانيم و از طرف 
ديگر، ذخيره واکسني نداشتيم.«  يكي از همكارانش 
در همين مرکز صحبت هايــش را تكميل مي کند و از 
مشكالت جانبي قطعي ســامانه و بي صبري مردم تا 
رفع شدن اختالالت سيســتمي حتي در اين روزهاي 
خلوتي مي گويــد: »آن روزها جز اســترس و تجمع و 
اصرار مردم براي تزريق واکسن، کندي سامانه ثبت نام 
هم واقعا خســته کننده بود.« او ادامه مي دهد: »هنوز 
هم اين کندي برطرف نشــده امــا آن روزها مردم در 
صف های طوالنی بودند و شرايط  را ملتهب کرده بودند. 
همه  انتظار داشتند که هرچه زودتر کارشان راه بيفتد. 
حق هم داشتند، از چهار و پنج صبح صف مي ايستادند 
و تازه ساعت9، مي رســيدند پاي ميز واکسيناسيون. 
ديگر صبري برايشــان نمي ماند که معطل سامانه هم 
شوند. هم اکنون البته وضعيت بهتر شده و اگر دوز اولی 
واکســن باشــد، تنها در دو دقيقه اطالعات اوليه شان 
تكميل مي شــود و اگر دوز دومي باشد در کمتر از يك 
دقيقه واکســن مي  زنند و مي روند.« او از برخوردهاي 
تندي که برخي از متقاضيان واکســن با آنها داشتند 
گاليه مي کند: »آن روزها جرأت نداشتيم به متقاضيان 
واکسن بگوييم نمي توانيم آنها را پذيرش کنيم يا واکسن 
تمام شده است. برخي خيلي عصباني بودند و زمين و 
زمان را به هم مي ريختند. يــادم مي آيد فرزند يكي از 
سالمنداني که براي تزريق واکســن پدرش آمده بود 
وقتي واکسن به او نرسيد چنان فريادي در مرکز کشيد 

که هنوز صدايش در گوشم است. گاهي ناچار مي شديم 
از نيروي انتظامي کمك بگيريم.« به گفته او تا پيش از 
حذف محدوديت هاي سني مشكل ديگري مثل مراجعه 
خارج از اولويت هاي ســني هم وجود داشــت. مردم 
مراجعه مي کردند و طلبكارانه درخواست تزريق واکسن 
داشــتند، اما واقعا کاري از ما برنمي آيد: »اين مسئله 
باعث تنش هاي زيادي مي شد. برخي قبول نمي کردند 
که تزريق واکســن براي تمام گروه هاي سني دست ما 
نيست. آنها تصور مي کردند که ما عمدا به آنها واکسن 
نمي زنيم. همه هم يك جملــه مي گفتند؛ تمام مراکز، 
واکسن مي زنند شما چرا اين کار را نمي کنيد؟ بعد که 
پيگيري مي کرديم متوجه مي شديم که مثال در يكي از 
شهرها اولويت هاي سني اعالم شده کمتر از تهران بوده 

و يكي از اقوام آنها واکسن دريافت کرده است.« 

نمي خواهيم در عكس  و استوري هاي مردم باشيم 
»آزاده« ، واکسيناتور و کارشناس ثبت در يكي از مراکز 
تجميعي واکسيناسيون در جنوب تهران است. به گفته 
او در مراکز واکسيناســيون دو گروه فعالند؛ يك گروه 
واکسيناتورهاي وزارت بهداشت و گروه ديگر تيم هاي 
داوطلب که عمدتا از بســيج و هــالل احمرند. او هم 
پرستار اســت و وضعيت کاري در دوره واکسيناسيون 
کرونا را متفاوت از تمام سوابق کاري اش مي داند: »جالب 
است که واکسيناسيون کامال اقدامي ملي و در جهت 
سالمت مردم است، اما نمي دانم چرا برخي از شهروندان 
اينقدر رفتار بدي با ما دارند. البته خيلي ها هم هستند 
که با لبخندشان سختي 12، 13ساعت کار مداوم را از 
ما مي گيرند؛ با اين حال افرادي هم هستند که بابت هر 
چيزي ايراد مي گيرند و توهيــن مي کنند. من نيروي 
داوطلب اين مرکز هستم و حقوقي که برايم تعيين شده 
آنقدر کم است که اصال ارزش اين همه اضطراب و تنش 
را ندارد. گاهي آنقدر حس بدي دارم که از حضورم در 
اينجا پشيمان مي شوم.« او ادامه حرف هايش را مي گيرد 
و مي گويــد: »ما حتي وقت صبحانه خــوردن نداريم، 
خيلي وقت ها براي انجــام يك کار ضروري نمي توانيم 
ميزمان را ترك کنيم. به محض برگشت بايد جوابگوي 
آدم هاي در نوبت باشــيم. برخي خيلــي عصباني اند، 
فرياد مي زنند و ناسزا مي گويند. حتي در اين روزهايي 
که ديگر از آن معطلي هاي چندساعته گذشته خبري 

نيست، باز هم برخي رفتارهاي بدي با ما دارند.« 
او هم درباره مشكالت کاري  واکســيناتورها در مراکز 
مي گويد: »برخي مواقع سيســتم و شبكه قطع يا کند 
مي شود. با وجود اينكه با هدف تسريع در کار، ما جزو 
گروه هاي موظف بــه ارائه اطالعات درباره واکســن 
نيستيم اما مردم دائم سؤاالت تكراري مي پرسند و اگر 

پاسخ ندهيم ناراحت مي شوند.« 
ثبت تصويري لحظه واکسيناســيون، دســت گرفتن 
ويال واکسن و... داستان ديگري است که واکسيناتورها 
نسبت به آن احساس خوبي ندارند: »در ورودي مرکز 
بنري نصب شــده که در آن نوشته شده عكس برداري 
حين واکسيناسيون ممنوع اســت، اما باز هم برخي با 
اصرار مي خواهند عكس بگيرنــد.« به گفته او اين کار 
روند واکسيناسيون را مختل مي کند و مردم را معطل: 
»ما بايد تمرکز و دقت الزم را در کارمان داشته باشيم 
اما جالب است که مردم يك دست شان را براي تزريق 
آماده مي کنند و با دست ديگرشان مي خواهند سلفي 
بگيرند. اين نوعي بي احترامي به ما هم هســت و باعث 
ايجاد استرس مي شود. ضمن اينكه ما هيچ عالقه اي به 
حضور در تصاوير مردم نداريــم اما باز هم بدون اجازه، 

اقدام به عكس برداري مي کنند.«

واكسن است يا آب مقطر؟!
اين مشكلي اســت که يكي ديگر از واکسيناتورها  هم 
که به گفته خودش مامايي خوانده به آن اشاره مي کند: 
»گاهي به دليل کمبود نيرو، زماني که واکسن مي زنيم 
بايد به سرعت پشت کامپيوتر قرار بگيريم تا مشخصات 
نفر بعدي را ثبــت کنيم. همين چنــد روز پيش حين 
واردکردن اطالعات فرد واکسينه شــده بودم که متوجه 
شدم در يخدان واکسن را باز کرده و از آن عكس مي گيرد. 
به او تذکر دادم ولی در کمال نابــاوري هيچ توجهي به 

تذکر من نكرد. عكس هايش را  گرفت و رفت. اين رفتار 
واقعا بد اســت، آنها بايد درك کنند که هر اتفاقي براي 
واکسن ها رخ دهد ما بايد پاسخگوي آن باشيم.«  مشكل 
ديگر واکسيناتورها پوشــش متقاضيان تزريق واکسن 
است. آستين هاي تنگ يا لباس هايي که تزريق واکسن 
را در ناحيه مورد نظر سخت مي کند، منجر به معطلي و 
خستگي نيروها مي شود. اينها اما تمام مشكالت نيست. 
واکسيناتورها از سؤاالت تكراري مردم هم کالفه شده اند: 
»مدام از ما مي پرسند اين واکســن است يا آب مقطر؟ 
نمي دانم شايعه تزريق آب مقطر از کجا بين مردم پخش 
شده. در کنار همه اينها مردم دنبال واکسن هاي غير از آنچه 
موجود است، هستند. گاهي مدت ها در صف مي ايستند و با 
اينكه قبال به آنها گفته شده تنها واکسن موجود سينوفارم 
است، وقتي نوبتشان مي شود اصرار مي کنند که براشان 
آسترازنكا بزنيم. فكر مي کنند ما دروغ مي گوييم. تاکنون 
هيچ ممنوعيت و محدوديتي در تزريق واکسن نداشته ايم 
و هر واکسني در اختيار بوده تزريق کرده ايم اما نمي دانم 

چرا باورشان نمي شود و اصرار بيهوده مي کنند.« 

تزريق به معلولي كه دست نداشت و زني كه گفت 
تو دزدي!

واکسيناتورها در اين مدت خاطرات تلخ و شيرين فراواني 
دارند. در کنار تمام گاليه ها از رفتار برخي شهروندان، 
گاهي برايشــان اتفاقات دردناکي مي افتد که به  گفته 
خودشان هيچ وقت فراموششان نمي شود. محمدرضا، 
واکســيناتور اورژانس جزو نيروهاي اعزامي به مراکز 
بيماران خاص بود و چنين خاطره اي دارد. او مي گويد: 
»اوايل تيرماه بــود که به يك مرکــز دولتي نگهداري 
از ســالمندان رفتيم، قرار بود تمام پرسنل و معلوالن 
بستري در اين مرکز را واکســينه کنيم. شرايط خوب 
بود و از اينكه وزارت بهداشت اين فرصت را فراهم کرده 
بود، احساس خوبي داشتم. حاال بين آن همه آدم، يكي 
از معلوالن دست نداشت و ما نمي توانستيم به او واکسن 
بزنيم. اين تلخ ترين اتفاقي بود که در اين مدت برايم افتاد. 
بعد از اينكه از مرکز خارج شدم چشم هايم پر از اشك شد. 
هنوز که ياد آن صحنه مي افتم دلم مي گيرد و مي خواهم 
گريه کنم.«  مجتبي هم واکسيناتور يك مرکز تجميعي 
واکسن در شمال شرق تهران اســت. او هم خاطره تلخ 
اما از نوع ديگري دارد که وقتي يادش مي افتد از شدت 
عصبانيت دلش مي خواهد فرياد بزند: »تا چند وقت پيش 
ويال هاي سينوفارم دو دوزي بود، يعني هرکدام را به دو 
نفر مي زديم. در محموله هاي جديد وارداتي اين ويال ها 
پنج دوزي شده اند. برکت و آســترازنكا هم 10دوزي 
هستند، اما مردم درباره همين وضعيت هم دائم سؤال 
مي پرسند و فكر مي کنند که ما براي آنها واکسن کمتري 
مي زنيم. يادم مي آيد زن سالخورده اي زماني که ديد براي 
خودش و همسرش از يك ويال تزريق کردم، شروع به 
داد و فرياد کرد و مردم را دور ما جمع کرد. جالب بود که 
يكي هم فيلم مي گرفت و او مي گفت که من از واکسن ها 
دزديده ام و يك ويال را بــه دونفر تزريق کرده ام تا ويال 
ديگري که بايد به همسرش زده مي شد را براي خودم 
بردارم. واقعا حس بدي داشــتم و در نهايت با توضيح 
مسئول مرکز و اينكه ويال ها چه شرايطي دارند از من 
عذرخواهي کردند و رفتند، اما هيچ وقت تصوير لحظه اي 
که همه به من نگاه بدي داشتند را فراموش نمي کنم.« 
هدايت اهلل مرادي، واکســيناتور اعزامي از کادر درمان 
نيروي زميني سپاه در مرکز تجميعي ورزشگاه تختي 
است که همراه همسرش در 2بخش مردان و زنان حضور 
دارند. فعاليت او همزمان با آغاز واکسيناسيون گروه هاي 
جوان تر بوده و ديدن شور و نشاط آنها او را به وجد آورده 
است: »چند هفته اي اســت که مشغول به کار شدم اما 
اين چند روز اخير شرايط بهتر شده است، از زماني که 
بچه ها هم واکسن مي زنند محيط شادتر شده است. آنها 
اغلب همراه دوستانشــان مراجعه مي کنند و شوخي و 
خنده هايشان به ما هم منتقل مي شود. عكس مي اندازند 
و سر به سر هم مي گذارند. با اينكه عكس برداري ممنوع 
است اما خيلي سخت نمي گيريم تا خاطره خوشي براي 

آنها باقي بماند.« 

همشــهري در گفت و گو بــا عوامــل اجرايي تزريق واکســن  
تجربــه ماه هــا واکســينه کردن مــردم را روايــت مي کنــد

تلخ و شیرین مأموران تزریق

از وقتي خبر ورود واکســن فايزر و 
جانسون اند جانسون منتشر شده، 
همه منتظرند تا آن واکســن ها را 
تزريق کنند. درحالي که براســاس 
اعالم وزارت بهداشت اين واکسن ها 
تنها براي تزريق به زنــان باردار و 
البته دوز ســوم کادر درمان، مورد 

استفاده قرار مي گيرد

رئيس مرکز بهداشت شرق تهران: در 
روزهاي کمبود واکسن، نيروهاي ما 
گاهي دچار هتك حرمت مي شدند؛ 
ناسزا مي شنيدند و حتي گزارش هايي 
به ما رســيده که در برخــي مراکز 
درگيري فيزيكي با اين افراد رخ داده 
اســت، در حالي  که آنها اصال مقصر 
کمبود يا نبود واکسن نيستند. حاال 

اما وضعيت آرام تر شده است

زائران اربعين در مرزها كنترل می شوند
درحالي که وزير راه و شهرســازي از انجام تست پايش 
سالمت زائران اربعين در فرودگاه امام خميني  به صورت 
چشمي و بدون انجام تســت پي سي آر با هدف تسريع 
در خروج و انتقال زائران خبر داده، اما رئيس ســازمان 
پدافند غيرعامل کشــور درباره ورود بــدون آزمايش 
پي سي آر زائران اربعين هشدار مي دهد. سازمان حج و 
زيارت از شرکت بيش از 80هزار زائر ايراني در مراسم 
اربعين حســيني در عراق خبر مي دهد. از ظهر ديروز 
روند بازگشت اين زائران به کشور از طريق مرز هوايي و 
مرز زميني مهران و شلمچه آغاز شده است. در اين ميان 
اما غالمرضا جاللي، رئيس ســازمان پدافند غيرعامل 
کشور درباره ورود بدون کنترل زيستي زائران اربعين 
هشــدار مي دهد و مي گويد: »از مهم ترين الزامات در 
موضوع مديريت و مقابله با شيوع ويروس کرونا، مرزباني 
زيستي و نظارت دقيق بر نحوه تردد مسافران خصوصا 

از کشورهاي ديگر اســت. بنابراين در بحث پياده روي 
اربعين نيز ضرورت دارد تا به دقت موضوع بازگشــت 
زائران و وضعيت سالمت آنها مورد پايش قرار گيرد چرا 
که احتمال بروز موج جديد کرونا همچنان وجود دارد.« 
او با تأکيد بر اينكه هنوز سطح واکسيناسيون در کشور ما 
به حالت مطلوب نرسيده است، عنوان مي کند: »تجربه 
کشورهاي موفق نيز نشــان مي دهد رديابي ويروس و 
کنترل هوشمند بيماري در کنار موضوع واکسيناسيون 
بايد مورد توجه باشــد. زائران اربعين براي بازگشت به 
کشور چه از مرز هوايي و چه مرز زميني بايد تحت بررسي 
و آزمايش پي سي آر قرار گرفته و افراد با تست مثبت بايد 
قرنطينه هوشمند شوند.« جاللي از مسئوالن به ويژه 
قرارگاه عملياتي ستاد ملي کرونا درخواست مي کند تا با 
جديت بيشتري به اين موضوع ورود کنند. از سوي ديگر 
احمد وحيدي، وزير کشور هم از استقرار نيروهاي وزارت 

بهداشت و درمان در مرز هوايي و زميني کشورمان خبر 
مي دهد و مي گويد: »قرار است تمام زائران ايراني که از 
 PCR مرز هوايي و يا زميني وارد کشور مي شوند تست
داشته باشند و توصيه ما اين است که با توجه به اعتبار 
72ساعته اين تست، هموطنان ما در عراق اين تست 
را انجام دهند تا هنگام ورود به کشور معطل نشوند.« 
در اين ميان طاهر درودي، معاون مرکز پزشكي حج و 
زيارت جمعيت هالل احمر با بيان اينكه تا 4مهر هيچ فرد 
مبتالي قطعي به کرونا شناسايي نشده، درباره تمهيدات 
الزم براي بازگشت زائران اربعين به ايسنا مي گويد: »در 
سال هاي قبل به طور معمول تمام زائران صبر مي کردند 
و بعد از اربعين به ايران باز مي گشتند، اما اکنون با توجه به 
شرايطي که داريم، زائرين شرايط را از نظر زماني تقسيم 
مي کنند و ما به مرور بازگشت زائران را داشتيم، اما از روز 

گذشته بازگشت آنها آغاز شده است.«
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به كام هيچ كس 
طی 11سال گذشته، يارانه هاي پنهان و آشكار پرداخت شده 

توسط دولت هاي مختلف، بار مالي اضافه بر دوش سياستگذار بوده 
و كمكي به بهبود معيشت دهك هاي كم درآمدي نكرده است

روي كاغذ همه  چيز درســت به نظر مي آمد. قرار بود منابع كشــور بين همه 
دهك هاي درآمدي، عادالنه توزيع شود. در واقع از همان سال1389 كه قانون 
هدفمندسازي يارانه ها اجرايي شد، قرار بود كه به مرور زمان، يارانه هاي پنهاني 
كه دولت به حامل هاي انرژي مثل برق، گاز، بنزين و... پرداخت مي كند حذف 
شود چراكه سياستگذار در آن بازه زماني، معتقد بود دهك هاي باالي درآمدي 
جامعه نيازي ندارند كه از اين يارانه ها بهره مند شوند و قصد داشت با پرداخت 
نقدي آن يارانه اي كه براي اين حامل ها درنظر گرفته بود به دهك هاي پايين 

درآمدي كمك كند. 

هدفمندي يارانه ها همچنان در حد حرف
4نماينده مجلس در مورد موضوعات مطرح شده در مجلس 

پيرامون هدفمندي يارانه ها و حذف يارانه هاي پنهان 
مي گويند و پيشنهاد ارائه مي دهند

اصالح نظام يارانه اي، موضوع جديدي در حوزه اقتصادي نيست و هر دولت 
تالش كرده است در مسير تعامل با نمايندگان مجلس مسير اصالح پرداخت 
يارانه را هموار كند؛ چرا كه از ديد كارشناسان، پرداخت يارانه به شكل فعلي، 
فاقد منطق اقتصادي است و پرداخت يارانه نقدي به حساب افراد موجب شده 
است تا بخش هايي مانند بهداشت و صنعت از سهم خود محروم شوند. يارانه، 
فضاي پر بحثي ميان دولت ها و ادوار مختلف مجلس شــكل داد و اكنون نيز 
نوبت به دولت سيزدهم و مجلس يازدهم رسيده است تا نشان دهند حاصل 

اين تعامل چه شكل و شمايلي به نظام يارانه اي خواهد داد. 

خيلي دور، خيلي نزديك
از 6كارشناس اقتصادي پرسيده ايم به نظرشان چه تغييري 
در وضعيت يارانه ها رخ خواهد داد و آيا در روزهاي پيش رو 

بايد منتظر اين تغييرات باشيم؟
درحالي كه دولت سيزدهم هنوز درگير واكسيناسيون مردم و تالش براي 
جلوگيري از ويروس كروناســت، صحبت هايي دربــاره تحقق وعده هاي 
انتخاباتي ازجمله تغييرات در نظام يارانه اي كشــور به گوش مي رســد؛ 
تغييراتي كه به زعم كارشناسان، چندان آمادگی ای برای آن ديده نمی شود 
و دولت وضعيت مناســبي براي تحقق آن ندارد. براي روشــن شدن اين 
اظهارات نظر كارشناسان اقتصادي را جويا شده  و از آنها خواسته ايم به اين 
پرسش پاسخ دهند كه آيا بايد منتظر تغيير در نظام يارانه اي كشور بود و 

مدت زمان اين انتظار چقدر است؟ 
16 1514

سرنوشت مبهم 
تحول در نظام 
پرداخت يارانه

ارائه يارانه در دولت سيزدهم با چه تغييراتي همراه 
خواهد بود؟  آيا  در گفته هاي مسئوالن نشانه هايي 

از تحول در پرداخت يارانه وجود دارد؟ 

هرچند به ساختار كنوني طرح پرداخت يارانه نقدي، 
نقدهاي جدي وارد است اما كليت طرح قابل دفاع 
اســت، به اين دليل كه طرح مزبور نسبت به ديگر 
طرح هاي تخصيص يارانه دولتي، منابع مالي را بدون فساد و با كمترين اتالف 
هزينه بين مردم توزيــع مي كند. براي مقايســه، دالر 4200توماني را درنظر 
بگيريد. در 3سال و 5ماهي كه از ماجراي دالر 4200توماني مي گذرد، برآورد 
مي شود 14برابر رقم يارانه هاي نقدي كه در يك سال بين مردم توزيع شده در 
اين مدت در قالب دالر 4200 تومانی توزيع شــده كه رقم بسيار قابل توجهي 
است. حال بايد اضافه كرد كه در ســاختار اقتصادي ما يارانه هاي مشابه دالر 
4200توماني كم نيست و دولت انواع و اقسام يارانه  ازجمله يارانه سيگار، سيمان، 
قير و... پرداخت مي كند. جز رقم بااليي كه در قالب اين طرح ها از سوي دولت 
پرداخت شده است، بخش هنگفتي نيز صرف سوء استفاده هاي مختلف شده كه 
هر روز اخبار شناسايي و محاكمه سوء استفاده گران را مي خوانيم و مي شنويم 
و چه بسا كه بسياري از اين سو ء اســتفاده ها هم علني نمي شود! در كنار اين، 
هزينه هاي بســيار زيادي نيز صرف تدارك دفتر و دستك و استخدام پرسنل 
براي توزيع و نظارت بر چنين يارانه هايي مي شــود. همه اين ماجرا تاكنون جز 
رانت و تلفات چيزي نداشته و پول بسيار زيادي نيز در جريان توزيع و نظارت 
بر اين يارانه ها حيف و ميل شده اســت. در آخر نيز سهم بسيار ناچيزي از اين 
يارانه ها به افراد طبقه متوسط و زيرمتوسط رسيده و اثر بسيار كمي بر زندگي 
مردم گذاشته است. به يقين مي توان گفت كه با وجود تخصيص انواع يارانه هاي 
دولتي، مردم همه كاالها را با قيمت واقعي و آزاد خريداري مي كنند و ما يك كاال 
هم در كشورمان نداريم كه بتوانيم ادعا كنيم قيمت آن متاثر از تخصيص يارانه 
دولتي پايين آمده باشد. در ساختار يارانه نقدي اما چنين هدررفت هايي اتفاق 
نمي افتد و كاش ما دالر 4200توماني را نمي داشتيم و به جاي آن 14برابر يارانه 

نقدي را بين مردم توزيع مي كرديم! 
اما ايراد اصلي يارانه نقدي اين است كه در ابتداي شروع در سال 1389 مبتني 
بر برنامه منسجم و بلندمدتي تدوين نشد و نتوانست پا به پاي تورم باال برود و 
امروز رقمي ناچيز و خنده دار است. اگر در سال89 يك خانواده سه نفره با 2 ماه 
يارانه دريافتي اش مي توانست يك گوشــي موبايل خوب بخرد، امروز اما يارانه 
2 ماه اين خانواده حداكثر پول يك يا 2وعده غذا مي شود! بايد ارزش يارانه نقدي 
همتراز با ارزش دالر حفظ مي شد تا قدرت خريد با آن افت نكند. اگر قدرت خريد 
يارانه نقدي كه در سال89، 45دالر بود، حفظ مي شد امروز 45دالر تقريبا برابر 
با يك و نيم ميليون تومان بود؛ يعني هر نفر حدود يك و نيم ميليون تومان و يك 
خانوار سه نفره مجموعا حدود 4.5ميليون تومان در ماه دريافت مي كرد. حفظ 
ارزش يارانه نقدي به سادگي امكانپذير بود. اگر در اين 11-10سال اخير انواع 
يارانه هاي مخرب و پرفساد كه مي شود اسمشان را »يارانه هاي سياه« گذاشت، 
حذف مي شدند و به جاي آن همتراز با تغييرات دالر بر ميزان يارانه نقدي ماهانه 
خانوارهاي ايراني افزوده مي شــد، اثراتش بر زندگي مردم بسيار بهتر بود. اين 
سياست تبعات ظاهري بســيار خوبي هم به دنبال داشت، ازجمله اينكه وقتي 
يك خانوار ســه نفره خيلي راحت فقط از طريق دريافــت يارانه نقدي ماهانه 
4.5ميليون تومان دريافتي داشت، ديگر خيالمان راحت بود كه بسياري از مردم 
از پس تامين حداقل معاش خود برمي آيند. از آن طرف دسترسي به وام ها بيشتر 
مي شد. هم اكنون يكي از موانع دسترســي به وام اين است كه فقط كارمندان 
دولت مي توانند ضمانت دهند. اگر عدد يارانه نقدي 45دالر در  ماه بود آن موقع 
ظرفيت  انبوهي براي گرفتن وام هاي خرد در اختيار همه مردم قرار مي گرفت. 
اتفاق خوب ديگر، افزايش قدرت چانه زني نيروي كار در مقابل كارفرمايان بود. 
اگر بنا به هر دليلي كارفرمايي تعهدات خود در قبال كارگران را نقض مي كرد، 
نيروي كار به پشــتوانه درآمد ثابت ماهانه اي كه از محل يارانه نقدي داشــت، 
مي توانست در مقابل رفتارهاي خالف قانون كارفرما بايستد و تحت هر شرايط 

ظالمانه اي مجبور به كار نشود.
برخي از روشــنفكران و فرهيختگان ما، طرح پرداخت يارانه نقدي را  به داليل 
عمدتا سياســی محبوب نمی دانند، حال آنكه دولت هاي سراسر دنيا به سمت 
افزايش پرداخت ها و حمايت هاي نقدي از مردم خود پيش مي روند. براي مثال، 
دولت هاي آمريكا و كانادا و بخشي از كشورهاي اروپايي بخش عمده بودجه اي كه 
براي كنترل بحران اقتصادي كرونا داشتند را به صورت نقدي به مردم پرداخت 
كردند. براي مثال، در آمريكا در سال قبل در 3نوبت پرداخت نقدي به مردم انجام 
شد كه در هر نوبت حدود 75درصد مردم اين كشور يعني 240ميليون نفر يارانه 
نقدي را دريافت كردند و فقط كساني كه 150هزار دالر به باال درآمد داشتند از 
دريافت اين حمايت ها كنار گذاشته شدند )گفتني است كه در كشورهاي غربي 
اصطالح »درآمد پايه همگاني« يا UBI به جاي يارانه نقدي به كار مي رود(. در 
سال گذشته مجموعا به هر آمريكايي 3200دالر پرداخت  شد. در مقام مقايسه، 
يارانه نقدي هر ايراني در سال گذشته، ماهانه 2دالر بوده كه مجموع آن در طول 
سال 24دالر مي شود؛ يعني دريافتي هر آمريكايي در قالب پرداخت هاي نقدي 

دولت آمريكا، حدود 130برابر دريافتي هر ايراني بوده است.
در مجموع به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني بهترين شيوه اعطاي يارانه كه 
به نفع مردم باشد اين است كه هر چه سريع تر انواع و اقسام يارانه هاي دولتي كه 
خروجي اش فقط نصيب دالالن مي شود و همچنين يارانه هاي بخش انرژي كه در 
قالب گاز و برق خيلي ارزان )كه بسيار كمتر از يك دهم قيمت انرژي در پاكستان 
و نه در كشورهاي اروپايي است( به صنايع خيلي پرمصرف اعطا مي شود، حذف 
شود و مستقيم در قالب يارانه نقدي به خود مردم پرداخت شود. تأثير اين شيوه 

پرداخت بسيار بيشتر است و از آن طرف فساد و رانت نيز از بين خواهد رفت.

يادداشت يك

يارانه نقدي، بهتر از يارانه هاي 
سياه رانت آور است

ميثم هاشم خاني
كارشناس حوزه اقتصاد

با نزديك شــدن بــه انتخابات رياســت جمهوري 
سال1400، موضوع معيشــت خانوارهاي ايراني در 
ميان وعده هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي جاي 
ويژه اي براي خود پيدا كــرد. پرداخت يارانه حداقل 
يك ميليون توماني به ســه دهــك پايين درآمدي، 
پرداخت يارانه 450هزار توماني به 40ميليون ايراني و 
تامين سبد غذاي همه شهروندان ازجمله اين وعده ها 
هستند؛ ادعاهايي كه گاه با واكنش هاي منفي مواجه 
مي شــدند. براي مثال اميد حاجتي، رئيس سازمان 
هدفمندي يارانه ها در اواخر خرداد 1400 در واكنش 
به وعده هاي چندبرابركردن مبلغ يارانه ها توســط 
نامزدهاي انتخاباتي گفت: پرداخت يارانه ها به موجب 
قانون مصــوب و تبصره آن در قانــون بودجه انجام 
مي شود و كسي خودسرانه اختيار افزايش يا كاهش 
اين مبلغ را ندارد. حاجتي افزود اگر قرار باشد يارانه 
45هزار توماني 450هزار تومان شود بايد 2/5 برابر 
مصارف فعلي منابع وجود داشــته باشد و در تبصره 
14پيش بيني شود. در ادامه مروري داريم بر تمامي 
اظهارنظراتي كه از پيش از انتخابــات تا به امروز از 
سوي مقامات سياسي كشور درباره تغيير و تحوالتي 
كه قرار است در زمينه پرداخت يارانه هاي نقدي رخ 

دهد در رسانه هاي مختلف منتشر شده است.

وعده هاي رئيسي و ابهام در سرنوشت يارانه
در ميان تمامــي وعده ها، با مشخص شــدن نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري و پيروزي حجت االسالم 
سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس دولت سيزدهم، 
وعده هاي او بــراي بهبود وضعيت معيشــت مردم 
و ايجاد تغيير در ســاختار پرداخــت يارانه اهميت 
بيشــتري پيدا كرد. رئيســي در طول فعاليت هاي 
انتخاباتي خود بر توزيع عادالنه يارانه ها در ميان مردم 
تأكيد داشت و اعالم كرد همه مردم، حتي كساني كه 
خودرو ندارند بايد از يارانه سوخت بهره ببرند. رئيسي 
وعده داده بود براي خانوارهاي پنج دهك اول كارت 
اعتباري معيشت صادر شود، به اين شكل كه اعضاي 
خانوارهاي سه دهك اول 200هزار تومان و دو دهك 
بعدي ماهانه 150هزار تومان اعتبار قرض الحسنه با 
كارمزد 2درصد دريافت كنند. رئيسي در برنامه هاي 

انتخاباتي خود بارها به ناكافي بودن مبلغ يارانه نقدي 
اشاره كرده بود و اكنون گفته مي شود افزايش مبلغ 
يارانه يكي از برنامه هاي دولت ســيزدهم اســت و 
تمامي اعضاي دولت برسر اجراي آن اتفاق نظر دارند. 
با اين همه پرداخت مبالغ مشــابه يارانه در مردادماه 
1400 نشان داد برنامه افزايش يارانه درصورتي كه 
قرار بر اجراي آن باشد و به سبك معمول وعده هاي 
انتخاباتي به فراموشي سپرده نشود، ظاهرا به زمان 
بيشــتري نياز دارد. با اين همه تحريم هاي شــديد 
اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي كه به كســري 
بودجه قابل توجه دولت منجر شــده اســت، اجراي 
وعده هاي معيشتي و يارانه اي دولت رئيسي را درنظر 
كارشناسان اقتصادي نادرست و نشدني جلوه داده 
است و بسياري با اين طرح يا هر طرح مشابهي كه در 
دوران انتخابات از ســوي رقباي رئيسي مطرح شده 
بود مخالفت كرده بودند. ابراهيم رئيســي در اواسط 
خرداد ماه 1400 در گفت وگو با صداوسيما با تأكيد 
بر اهميت باالي موضوع يارانه ها اعالم كرد يارانه ها 
بايد پرداخت شــوند، پرداخت مي شوند و تصميم بر 
اين است كه عادالنه پرداخت شوند. او اجراي عدالت 
دراين حوزه را از دستورهاي مهم كار دولت خود اعالم 
كرد و گفت ظرفيت ها و امكانات كشور بايد به اجراي 
اين امر اختصاص يابند. رئيسي همچنين بر نياز به 
شفافيت در حوزه دخل و خرج يارانه ها تأكيد كرد تا 
به اين شكل جلوی تخلفات گرفته شود. رئيسي در 
گفت وگويي ديگر اعالم كرد توزيع يارانه ها به صورت 
عادالنه اهميت بســياري دارد و بايــد اجراي دقيق 
قانون يارانه ها پيگيري شــود تا اين مبالغ به صورت 
عادالنه پرداخت شوند. در اين صورت درآمد حاصل 
از پرداخت نشدن يارانه به خانواده هايي كه مستحق 
دريافت يارانه نيســتند صرف خانواده هاي نيازمند 

خواهد شد.

يارانه از آذرماه افزايش مي يابد؟
دولت دوازدهم در آخرين روزهاي فعاليت خود اعالم 
كرد آيين نامه مربوط به جامانــدگان از يارانه را در 
هيأت وزيران تصويب كرده و وزارت رفاه با آماده سازي 
بســترهاي الزم امكان ثبت نام را بــراي متقاضيان 

فراهم خواهد كرد. با اين همه روند ثبت نام متقاضيان 
يارانه نقدي، معيشتي و ساير انواع يارانه ها همچنان 
بالتكليف باقي مانده اســت. به تازگي اما وزير كار و 
تعاون دولت ســيزدهم با تكذيب خبر پيش ثبت نام 
جاماندگان يارانه اي اعالم كرده است كه اين موضوع 
از دستور كار دولت خارج نشده و همچنان در دست 

بررسي است.
در 26خــرداد 1400 كميتــه اقتصادي شــوراي 
هماهنگي ستادهاي مردمي ســيدابراهيم رئيسي 
با انتشــار ويدئوهايي ابعاد نقشه راه اقتصادي دولت 
رئيسي را براي رســيدن به ايران قوي تشريح كرد. 
در بخش موعدهاي مهم برنامه دولت مردمي براي 
كاهش هزينه خانواده ها، اعالم شــده اســت كه از 
آذرماه ســال 1400 براي خانوارهــاي پنج دهك 
اول كارت اعتباري معيشــت صادر خواهد شــد. به 
اين معني كه بــه ازاي هر يك از اعضــاي خانوار در 
ســه دهك اول 200هزار تومــان و دو دهك بعدي 
150هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با كارمزد 
2درصدي تخصيص خواهد يافت و به خانواده هايي 
كه توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشند هم يارانه 

بازپرداخت اقساط تعلق خواهد گرفت.
درنهايت دولت سيزدهم فعاليت خود را آغاز كرد و در 
مردادماه 1400 پرداخت يارانه هاي نقدي و معيشتي 
را با دريافت فهرستي متشكل از 137ميليون نفر از 
سر گرفت و به اين ترتيب نخســتين دور يارانه هاي 
نقدي )در دولت ســيزدهم( در مردادماه و نخستين 
دور يارانه هاي معيشتي در شهريور ماه بدون تغيير 
در مبلغ پرداخت شــدند. دولت دوازدهم فهرستي 
متشــكل از 77ميليون نفر يارانه بگيــران نقدي و 
60ميليون نفر يارانه بگيران معيشــتي را در اختيار 
دولت جديد قرار داد، درحالي كه در نخســتين ماه 
فعاليت دولت جديد هنوز وضعيت تغيير و تحوالت 
وعده داده شده در سازوكار يارانه در ابهام قرار داشت 
و جز تأكيد اعضاي مختلف دولت بر در دســتور كار 
قرارگرفتن اصالح روند غربالگــري يارانه بگيران در 
دولت سيزدهم، اظهارنظر جدي ديگري درباره اين 

موضوع مطرح نشد.
حجت عبدالملكي، وزير رفاه دولت ســيزدهم، در 

شهريورماه سال 1400 با تأكيد بر لزوم اجراي درست 
و دقيق قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت اين قانون 
به دليل نبود اطالعات رفاهي خانوارهــا تا به امروز 
به درستي اجرا نشده است. از اين رو در مرحله اول بايد 
سامانه هاي اطالعات رفاهي خانوارهاي كشور تكميل 
و به روزرساني شوند. به گفته عبدالملكي برنامه وزارت 
رفاه اين است كه طي يك سال اين سامانه ها تكميل 
شــوند تا دولت بتواند با اطمينــان باالي 90درصد 
تصميم گيري كند. عبدالملكــي تأخيرها در ايجاد 
تحول در نظام پرداخت يارانــه را ناقص بودن بانك 
اطالعات رفاهي اعالم كرد و گفت حركت به سمت 
توزيع هدفمند يارانه و پرداخت يارانه بيشتر به افراد 
نيازمند جــزو برنامه هاي اين وزارتخانه اســت و در 

دولت بر سر اجراي اين موضوع اجماع وجود دارد.
از سوي ديگر حذف يارانه افراد پردرآمد و اختصاص 
آن به افراد كم درآمد جــزو مطالبات اصلي مجلس 
خبرگان از دولت سيزدهم بوده است. كميسيون هاي 
تخصصــي مجلس خبــرگان و هيأت رئيســه اين 
مجلس، روز يازدهم شــهريور در نشستي با تأكيد 
بر تقويت سيستم نظارتي و بازرســي بر بازارها، در 
دولت سيزدهم درخواســت پرداخت عادالنه يارانه 
را داشتند. در همين راســتا عباس گودرزي، عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي هم در 
روز 14شهريور خطاب به دولت جديد خواستار حذف 
يارانه هاي آشكار و پنهان و پرداخت به صورت مستقيم 
و كارت اعتباري به مردم شــد تا به اين ترتيب آنچه 
بايد نصيب افراد ضعيف جامعه شــود به جيب افراد 
برخوردار و ثروتمند نرود. دو روز پس از اين اظهارات 
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون امور داخلي كشور 
و شوراها در مجلس شوراي اسالمي، براساس اصل59 
قانون اساســي تقاضاي برگزاري رفراندوم به منظور 
حذف يارانه هاي آشكار و پنهان و پرداخت مستقيم 

يارانه به مردم را كرد.
با پرداخت دومين سري از يارانه هاي نقدي در دولت 
سيزدهم با مبلغي مشابه سال هاي گذشته، ابهام بر 
سر چگونگي و زمان اجراي وعده هاي دولت سيزدهم 
براي متحول ســاختن روند پرداخت يارانه ها ادامه 
پيدا كرد. درواقع تا شــهريور ماه 1400، يعني بيش 
از يك ماه از آغاز به كار دولت ســيزدهم، اين دولت 
هنوز موضع و برنامه دقيق و مشخصي را براي تغيير 
روند پرداخت يارانه ها اعالم نكرده است، درحالي كه 
گروهي از مقامات، ازجمله رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه و نمايندگان مجلس همچنان منتقد نابرابري 
در پرداخــت يارانه ها و وضعيــت يارانه هاي پنهان 
هستند. اگرچه عده اي معتقدند تركيب دولت رئيسي 
در كنار وعده هاي انتخاباتي او احتمال محقق شدن 
تغييرات در نظام پرداخت يارانه را جدي تر مي كند اما 
كسري بودجه و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين 
طرح ها همچنان محل سؤال هستند، عالوه بر اينكه 
براساس اظهارات پيش از انتخابات رئيسي، احتماال 
بايد تا پايان فصــل پاييز در انتظــار وقوع تحوالت 

يارانه اي بمانيم.

حذف يارانه 
افراد پردرآمد و 
اختصاص آن به 
افراد كم درآمد 

جزو مطالبات اصلي 
مجلس خبرگان 

از دولت سيزدهم 
بوده است. 

كميسيون هاي 
تخصصي مجلس 
خبرگان و هيأت 

رئيسه اين 
مجلس، روز 

يازدهم شهريور 
در نشستي با 

تأكيد بر تقويت 
سيستم نظارتي و 
بازرسي بر بازارها، 
در دولت سيزدهم 

درخواست 
پرداخت عادالنه 
يارانه را داشتند

مبلغ يارانه نقدي از آذر ســال89 
كه پرداخــت آن در قالــب طرح 
هدفمند سازي  يارانه ها به خانوارهاي 
ايراني آغاز شــد 40هزار و 500تومان بود. در آن زمان هم درخواست 
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت ايران، مبني بر برداشت نكردن 
سريع اين پول توسط سرپرســتان خانواده موجب تعجب و دستمايه 
طنزهاي اينترنتي شده بود. اين به آن معني است كه اين مبلغ 11سال 
پيش هم نمي توانست گرهي از مشــكالت معيشتي مردم كم كند. در 
زماني كه نرخ تورم ساالنه 12.4درصد و حداقل حقوق كارگري 303هزار 
تومان بود. نرخ تورم در اين سال ها،  جز 3سال 94 تا 96 كه به واسطه 
سركوب نرخ ارز به مرور تك رقمي شد، روندي افزايشي داشته است. 
نرخ تورم براساس گزارش مركز آمار ايران در سال1399 به 36.4درصد 

رسيد. در ادامه نخستين يارانه نقدي دولت سيزدهم در سال1400 هم با 
مبلغ 45هزار و  500تومان پرداخت شد. درشرايطي كه به گزارش مركز 
آمار نرخ تورم نقطه اي در تيرماه ســال جاري 43.6درصد بوده است، 
يعني يك خانوار ايراني براي خريد خدمات و كاالهاي مورد نياز خود، 
در تيرماه سال 1400حدود 43.6درصد بيشتر از تير سال1399 هزينه 
كرده است. در تمامي اين سال ها، حتي در سال98 كه نرخ تورم به گفته 
بانك مركزي به 41.2درصد رسيده بود، مبلغ يارانه نقدي پرداخت شده 
به خانوارها ثابت باقي ماند و اگرچه سال به سال افزايش پايه حقوق رخ 
مي داد اما سرعت باالي افزايش قيمت كاالها و سقوط ارزش پول ملي، 
خدمات و مسكن جبران مافات مي كرد تا دخل و خرج طبقه متوسط و 
فقير در جامعه هرگز با هم جور نباشد. ارزش مبلغ ثابت يارانه ها هم در 

اين ميان هرسال ناچيزتر از سال پيش شد.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار
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یارانه
این شماره

 انتظاری از منابع 
مالی محدود  دولت نیست 

 امنیت انســانی دارای دوبعد جداگانه اســت؛ 
بعد بقا و بعد پایداری. پایداری یعنی مردم باید 
در مقابل تغییرات مالی، سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی از حمایت های الزم برخوردار باشــند. بهترین سیاســت رفاهی، 
ایجاد كار و اشتغال است. كمك به هر شــكلی وقتی باید بیرون از خانواده 
تامین شود از سوی خیرین و دولت صورت می گیرد، ولی اگر به توانمندی 
خانواده در زمان معین منجر نشــود اعتیادآفرین است. یك جامعه محلی 
نیز به دالیل مختلف از كمك های دولت به صورت یارانه برخوردار می شود 
كه اگر كمك جنبه مصرفی داشته باشــد و منجر به رشد سرمایه گذاری و 
ارتقای بهره وری نشود از مصادیق اعتیاد خواهد بود. جامعه در سطح ملی 
نیز از كمك های دولت در زمان های مختلف برخوردار می شود. دولت این 
كمك را از بودجه می پردازد كه یك علت آن نیاز عمومی جامعه است. مثال 
دامنه كاالی مشــمول یارانه در دوران جنگ بیشتر شد و هم اكنون تعداد 
بسیاری از كاالها عالوه بر نان را دربرمی گیرد و مهم ترین آن انرژی است. 
بنگاه های اقتصادی نیز از دریافت كنندگان یارانه هســتند. اقتصاد ایران 
نیز سال ها با یارانه زیســته و گونه های مختلف آن را از تولیدی تا مصرفی، 
مستقیم و غیرمستقیم، بنگاهی و منطقه ای تجربه كرده و یارانه در تاروپود 
فعالیت هایش از فرهنگی تا اجتماعی و سیاسی رخنه كرده است. از این رو 
باید برنامه ریزی درســتی در تغییر دو حوزه كلیــدی رخ دهد؛ اول حذف 
یارانه های بنگاهی و دوم به كارگیری نیروی بیــكار. بعضی از متخصصان 
اقتصادی در این چند ماه دربــاره یارانه ها صحبت هایی كرده اند  و از حذف 
یارانه ها سخن به میان آمده اســت. در ابتدا باید این مسئله را روشن كرد 
كه حذف در اینجا به معنای حذف یارانه نقدی كه به اقشار كم درآمد تعلق 
می گیرد نیست. منظور از حذف یارانه ، یارانه های پنهانی است كه به صورت 
ارزی )نرخ ارز( به واردكننده پرداخت می شود. یارانه گروه های كم درآمد، 
بیكار و روســتاییان باید مناسب با ســطح هزینه این قشر، كماكان نقدی 
پرداخت شود. اما باید دید نظر دولت در تغییر یارانه چه خواهد بود. اگر قرار 
باشد تغییراتی در یارانه های پنهان رخ دهد به احتمال زیاد قیمت مواداولیه 
و مصنوعات وارداتی افزایش یافته و در بعضی كاالها چون علوفه، دان مرغ 
و... افزایش قیمت ایجاد می شود. البته این گرانی اكنون ایجاد شده است؛ 
چون فروشندگان مطابق تورم، قیمت ها را افزایش داده اند. آنچه در تغییرات 
یارانه باید رخ دهد این است كه یارانه دهك های پایین، اقشار كم درآمد و 
بیكاران را افزایش و به حدی رساند كه معیشت شان تامین شود. اما از سوی 
دیگر در شرایط فعلی دولت، این تغییرات بسیار دشوار خواهد بود. با امكانات 
و منابع مالی محدود دولت، نمی توان انتظار داشت كه دولت بتواند چنین 
مشكلی را مرتفع كند و یارانه های موجه را افزایش دهد. از سوی دیگر چرخه 
زندگی به گونه ای نیست كه بتوان در آن وقفه ای ایجاد كرد و آن دسته كه 
معیشت خود را از طریق یارانه تامین می كنند، به این مبالغ نیازمند بوده و 
باید به فكر افزایش یارانه آنها نیز بود. از این رو مدیران نیاز به برنامه ای دقیق 
و مدبرانه درخصوص تامین منابع مالی و كاهش بعضی هزینه های اضافی 
دارند. این اتفاقات باید در بودجه 1400رخ دهد و اصالحاتی صورت بگیرد.

وعده های یارانه ای در بن بست 
تامین بودجه 

براســاس وعده های دولت جدید، توزیع درآمد 
ازطریق یارانه هــا و بهبود معیشــت و وضعیت 
زندگی مردم در دستور كار قرار گرفته است. اما از 
آنجا كه منبع تحقق این گفته ها را مشخص نكرده اند، از نظر من این وعده ها 
شدنی نیست. انتظار بر این است كه دولت جدید به سوی افزایش یا بهبود 
یارانه حركت كند، اما محدودیت منابع مالی سدی در مقابل این اقدام است. 
هرچند این خوش بینی نیز وجود ندارد كه به اینگونه وعده ها در كوتاه مدت 
عمل شود، مگر اینكه مسئله تحریم ها و درآمدهای نفتی حل شود تا بخشی 
از آن وعده ها عملیاتی شــوند. در توزیع یارانه ها اما به استثنای مشكالتی 
درباره تامین منابع مالی، شناســایی افراد مستحق برای دریافت یارانه هم 
به آسانی ممكن نیست. هدفمندی یارانه ها كه از سال89 آغاز شد، به دلیل 
مشكالت و نقایص زیادی كه در اجرای این طرح وجود داشت، مورد انتقاد 
كارشناسان اقتصادی قرار گرفت و در واقع به سوی هدفمندی پیش نرفته 
و عملی نشد. در این طرح باید افراد نیازمند شناسایی می شدند، اما با توجه 
به اینكه سیستم آماری و ساز و كار دمكراســی ما این توانمندی را نداشت، 
حدود 12سال از آن تاریخ می گذرد و هنوز نتوانسته ایم به طور دقیق افراد 
مستحق به گرفتن یارانه را شناسایی كنیم. همچنان هنوز به حدود 90درصد 
یارانه بگیران همان 45هزار و 500تومان پرداخت می شود كه با توجه به تورم 
مبلغی ناچیز است . بنابراین دولت فعلی نیز در عمل به وعده های یارانه ای 

خود دچار مشكل خواهد شد.
شناســایی گروه های هدف باید به درســتی انجام شــود. البته شناسایی 
3دهك  پایین را می توان با توجه به آمار ســازمان بهزیستی و كمیته امداد 
امام خمینی)ره( انجام داد و این گروه را مشــمول دریافت یارانه بیشــتری 
كرد، اما در دهك های 4تا 6كه نیازمند و متقاضی یارانه هستند، شناسایی 
اندكی دشوار است و با سیســتم اجرایی فعلی و بوروكراسی ناكارآمد، بعید 
است شناسایی شوند و تا پایان سال تحول عمده ای دراین باره رخ دهد. مگر 
اینكه دولت خواهان استقراض از منابعی باشد. وزیر اقتصاد مدعی است كه 
می توانند بخشی از بودجه را از محل مالیات ها تامین كند كه به نظر بهترین 
راه است كه یارانه 3 و 4دهك باال قطع شده، از سویی نگرانی و تبعات اجتماعی 
سختی به وجود نیاید. از نظر درآمد، فشاری چندانی به این گروه وارد نمی كند. 
از ســوی دیگر می توان همین رقم را به دهك های پایین جامعه اضافه كرد. 
شاید با چنین اقدامی، در ســال جاری نیز بتوان تغییراتی در توزیع یارانه ها 
به وجود آورد. درغیر این صورت بعید اســت تا پایان سال تغییر عمده ای در 
پرداخت و حتی میزان یارانه ها صورت گیرد؛ چرا كه برای افزایش یا هرگونه 
تغییر در یارانه، منابع مالی  وجود ندارد. با توجه به كسری بودجه، دولت باید 
به فكر تامین آن برای رفع هزینه جاری باشــد. زمزمه های خطرناكی مبنی 
بر حذف یارانه پنهان به گوش می رسد كه بر این اساس قیمت بنزین، نفت 
ســفید، برق، آب و گاز افزایش خواهد یافت و با قیمت واقعی خود محاسبه 
خواهد شد كه به این واسطه رقم به دست آمده برای كمك و توزیع بین افراد 
كم درآمد هزینه شود. فكری بسیار خطرناك كه در تئوری ممكن است ذهن را 
متقاعد كند، اما در عمل و تجربه نشان داده شده كه دولت همیشه در افزایش 
قیمت ها تبحر داشته، اما در برگرداندن پول دریافتی به مردم و گروه هدف، 
به دلیل ناكارآمدی اداری و اجباری و بوروكراســی عاجز مانده است. حاصل 
اما گرانی و تورم است كه نه تنها نیاز مردم را مرتفع نكرده كه باعث تنش های 

سیاسی خواهد شد.

آماده تغییر نیستیم

برای عبــور از وضعیت خطرناك امــروز گزینه های 
محدودی پیش رویمان اســت كه یكی از آنها تكیه بر 
برجام و آشتی با دنیاست. در این صورت پول نفت وارد 
كشور می شود و مشكالت تاحدی پوشش داده خواهد شد. پس از آن می توانیم 
امیدواریم باشــیم كه از محل درآمد نفت، نگرانی مردم كم شده و نگاه به آینده 
اصالح شود. اگر نتوانیم مسئله برجام را حل كنیم باید به شدت درآمد مالیاتی را از 
طریق دریافت مالیات بر ثروت و ارث، خودرو، مسكن و… افزایش دهیم كه این 
اقدام بی تردید نارضایتی ایجاد خواهد كرد. اگر برجام حل نشود نیز دم دست ترین 
و آسان ترین منبع، هدفمندی یارانه هاست. 45درصد مردم ایران حقوق كارگری 
و حداقلی دریافت می كنند و 16.۷ درصد جمعیت كشور زیر خط فقرند. دولت در 
همین دوره زمانی با حجم مشكالت به وجود آمده، مجبور به پرداخت یارانه است. 
وقتی نزدیك 40 میلیون نفر از مردم به كمك های معیشتی و یارانه ای برای ادامه 

زندگی نیازمندند و باید كمك ها بر این جمعیت متمركز باشد. از سوی دیگر به نظر 
اتفاق خاصی در یارانه ها رخ نمی دهد. دولت بر این اعتقاد است كه ارز ترجیحی 
تأثیری در كاهش قیمت ها نداشــته، بنابراین ممكن است ارز یارانه ای دیگر به 
واردكنندگان تخصیص پیدا نكند. از آنجا كه حذف این ارز باعث افزایش قیمت 
كاالهای اساسی می شود، همه  چیز گران تر خواهد شد. دولت در این شرایط از 
محل حذف یارانه ارزی، كه مبلغی حدود 200هزار میلیارد تومان است كسب 
درآمد كرده و این رقم را می تواند میان 40میلیون نفر كه با حقوق كارگری و زیر 
خط فقر زندگی می كنند، توزیع كند و مشكالت فعلی را مرتفع نماید. از سوی 
دیگر ممكن است تصمیم دولت این باشد كه بنزین آزاد سوپر را كه مخصوص 
ماشین های خارجی و گران قیمت است افزایش دهد، اگر نه بعید است دولت كار 
دیگری انجام دهد. چون به نوعی در همین سال برق با افزایش قیمت روبه رو بود. 
از سویی خوراك پتروشیمی ها و گاز نیز گران شــد و دولت دیگر در این زمین 
دستش باز نیست. در بودجه 1400مجلس در 6ماهه نخست سال، ارز یارانه ای 
گنجانده شده بود، حال باید صبر كرد كه دولت برای 6ماهه دوم تصمیم گیری 
كند. هرچند به نظر می رسد دولت با وجود همه حرف هایی كه درباره تغییرات در 
یارانه رسانه ای می كند، جسارت این را ندارد كه حتی در ارز هم تغییرات ایجاد 

كند. از این رو به نظر شاهد تغییراتی در حامل های انرژی نیز نخواهیم بود.

در شرایط جنگی باید به مردم كمك كرد

 به نظر می رسد هم اكنون شرایط مناسبی برای حذف 
یارانه ها وجود ندارد، چون اقتصــاد ایران بی تحرك 
مانده اســت. از آنجا كه اقتصاد كشــور در وضعیت 
ركودتورمی پرفشاری قرار گرفته، مردم به همان نسبت فشارهای اقتصادی را 
تجربه و تحمل می كنند و نسبت به آینده نگرانی هایی دارند. درنظر بگیرید كه 
قیمت بنزین به لیتری 20هزار تومان افزایش پیدا كند، چه اتفاقی رخ خواهد 
داد؟ همانگونه كه دولت پیشین نیز نسبت به مدیریت تغییر در این باره نگران 
بود و در نهایت منجر به عملكرد پرهزینه ای برای كشــور و دولت شد... به نظر 
هنوز وقت آن نرسیده است كه تغییرات اساسی درباره یارانه ایجاد شود. البته 
این تغییر در گروه مسائل اقتصادی سیاســی بررسی می شود و صرفا تابع علم 
اقتصاد نیست؛ زیرا در اقتصاد این امر بسیار روشن و مبرهن است كه آن دسته 
افراد كه مصرف سوخت ماشین هایشان باال بوده و چندین و چند مدل ماشین 
در تملك دارند و از یارانه سوخت بیش از مردم عادی بهره مند می شوند، اصال 
اهمیتی نمی دهند كه این مبلــغ تا چه میزان افزایش پیــدا كند. درحالی كه 
اكثر مردم وحشــت زده اند كه پس از این، چه رخ خواهد داد؟ در اتفاقات سال 
98نیز روشن شد كه قشــر كم درآمد جامعه به این گرانی ها معترض شدند. در 

این شرایط ركودتورمی كه چشم اندازی برای آن تصویر نشده است، این فرض 
وجود دارد كه از كجا معلوم كه سال آینده وضعیت بهتری در اقتصاد حكمفرما 
شود؟ اگر قبول داریم كه در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم، باید این امر 
را نیز درنظر بگیریم كه در شرایط جنگی معموال به مردم سهمیه داده، قیمت ها 
را ثابت نگه داشته و از راه های دیگری سعی می كنند تقاضا را كنترل كنند. اما 
اینكه به سراغ اصالحات قیمتی رفته و آن را براساس عرضه و تقاضا تعیین كنیم، 
مردم را زیر فشار سنگین تری قرار داده ایم؛ زیرا نه سازوكار دقیقی در شناسایی 
افراد آسیب پذیر وجود دارد و نه اساسا این كار در سطح كشور با این آمار ناقص 
ممكن است. چه بسیار اتفاق افتاده كه افراد نیازمند از تور كمك ها جا مانده و 
بهره مندان از آن برخوردار شده اند؛ اتفاقی كه حتی در خیریه ها نیز با شناسایی 

نفر به نفر رخ می دهد.
البته درباره یارانه،  دولت هنوز تصمیم و رأی مشخص و دقیقی اتخاذ نكرده است. 
در دوره انتخابات نیز پیشنهادهایی مطرح شــد، اما هنوز سازوكار دقیقی برای 
آن پیشنهادها نیز ارائه نشده است. از سوی دیگر تجربه یارانه های نقدی بسیار 
پرهزینه و كم فایده ظاهر شده و خیلی زود اثربخشــی خود را در مقابل تورم از 
دست داده و بار مالی ســنگینی روی دوش دولت گذاشته است. به نظر باید این 
فرصت را ایجاد كرد تا اقتصاد كمی از بالی ركود تورمی فاصله بگیرد. همه بازارها 
چشم به نتایج مذاكره دوخته اند و مدام در نوســان هستند. مانند این  است كه 
بیمار قلبی را با وجود تب، فشار خون و قند باال به اتاق جراحی ببرید. بدون اصالح 
ساختار اقتصادی و افزایش تولید، با تزریق پول به مردم فقط آتش تورم را تندتر 

كرده ایم. باید برای تغییر وضعیت یارانه ها هنوز كمی صبور باشیم.

بایزید  مردوخی
تحلیل گر اقتصادی

مرتضی افقه
اقتصاددان

سیدحمید حسینی
فعال اقتصادی

زهرا كریمی
دكتری تخصصی علوم اقتصادی

 دولت در بن بست
 هدفمندی یارانه ها 

با توجه به مشــكالتی كه در دولت جدید برای 
تامین منابع مالی وجود دارد، بعید به نظر می رسد 
برای یارانه ها اقدام جدیدی صورت بگیرد. اكنون 
كشــور دچار تورم 40درصدی اســت. این تورم خط فقر را گسترش داده 
است. دهك های پایین و كم درآمد وضعیت معیشــتی خوبی ندارند. باید 
در زمان مناســب تری به فكر هدفمندی یارانه ها بود. زمزمه های مختلفی 
در این خصوص شنیده می شود و كارشناســان اقتصادی نیز نقدها و حتی 
راهكارهای زیادی پیش پای دولت می گذارند، اما با توجه به كمبود بودجه و 
بوروكراسی هایی كه در سیستم دولتی وجود دارد، همچنان انجام اقدامات 
جدید به بن بست خواهد خورد. دولت در سال های گذشته عمدا یا سهوا در 
توزیع عادالنه یارانه موفق عمل نكرده، اكنون زمان آن اســت برای جبران 
چنین اشتباهی تصمیمات درستی اتخاذ شود. این تصمیمات هم نیازمند 
ارائه راهكارهای اصولی تری اســت. بیــش از ۷۷میلیون نفــر از جمعیت 
84میلیونی یارانه دریافت می كنند، اما با توجه به نظرهای كارشناسی باید 
برای 3دهك پایین و كم برخوردار افزایش یارانه ای صورت گیرد؛ آن هم نه از 
طریق افزایش نقدینگی بلكه با حذف یارانه های افراد برخوردار. قطعا همه 
این ۷۷میلیون به 45هزار تومان یارانه نیازی ندارند. توزیع یارانه به استادان 
دانشگاه، پزشكان، صاحبان مشاغل آزاد خالف عدالت است و یارانه این طبقه 
باید حذف شود. وضعیت معیشت مردم دشوار شده و یارانه نقدی جوابگوی 
مخارج زندگی مردم نیســت. یارانه ای كه هم اكنون پرداخت می شــود اثر 
رفاهی خاصی بــر جامعه و مردم ندارد و آنچه باید لحاظ شــود تبعیض در 
پرداخت یارانه اســت؛ یعنی پرداخت یارانه افرادی كه شرایط مالی بهتری 
دارند كاهش پیدا كند تا یارانه افراد نیازمند بیشــتر شود. از سویی با توجه 
به نظر نمایندگان مجلس، بنا نیســت یارانه معیشتی افزایش یابد، زیرا این 
موضوع مشروط به افزایش درآمد از محل فروش بنزین است كه این مسئله 
می تواند به معنی افزایش قیمت بنزین باشد و از آنجا كه بعید می دانم قیمت 
بنزین افزایش داشته باشــد، بنابراین افزایش مبلغ یارانه معیشتی منتفی 
است. با همه این اوصاف اگر دولت ســیزدهم بخواهد الیحه افزایش یارانه 
نقدی را به مجلس ببرد، باید نمایندگان را قانع كند كه منبع تامین اعتبار 
آن را درنظر گرفته است. چون شــرایط درآمد و بودجه كشور در وضعیت 
نامساعدی است، احتماال افزایش یارانه نقدی در مجلس رأی نمی آورد، مگر 

اینكه راهكاری ارائه شود و یارانه ثروتمندان به نفع فقرا كاهش یابد.
تا زمانی كه فكری به حال كسری بودجه نشود كه البته از محل افزایش پایه 
پولی نبوده و صادرات افزایش نیابد، نمی توان برای یارانه تصمیمی گرفت. 
حتی اگر برای جبران كسری بودجه، دولت بخواهد هزینه ها را كم كند، این 
راه نیز مقدور نیست. درآمد مالیاتی نیز در كوتاه مدت میسر نمی شود، اما 
در میان مدت می توان به این موضوع فكر كرد. اقتصاد ما درگیر فرار مالیاتی 
است و اگر بتوان روش هایی برای جلوگیری از این فرار شناسایی كرد و از 
افرادی در دهك های باال مالیات اخذ كرد، می توان راهی برای افزایش درآمد 
دولت پیدا كرده و سپس به موضوع افزایش یارانه هم فكر كرد. اما قطعا تا 

چند ماه آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

هادی حق شناس
اقتصاددان

درحالی كه دولت سیزدهم هنوز درگیر واكسیناسیون 
مردم و تالش برای جلوگیری از ویروس كروناســت، 
صحبت هایی درباره تحقق وعده های انتخاباتی ازجمله 

تغییرات در نظام یارانه ای كشــور به گوش می رسد؛ 
تغییراتی كه به زعم كارشناســان، چندان آمادگی 
برای آن دیده نمی شود و دولت وضعیت مناسبی برای 
تحقق آن ندارد. برای روشن شدن این اظهارات نظر 
كارشناسان اقتصادی را جویا شده  و از آنها خواسته ایم 
به این پرسش پاســخ دهند كه آیا باید منتظر تغییر 

در نظام یارانه ای كشــور بود و مدت زمان این انتظار 
چقدر است؟ آنها نیز در پاسخ های خود به این سؤال، 
پیشنهادهایی را نیز مطرح كرده و متفق بر این قول 
هستند كه هنوز زمان تغییر نرسیده و هم اكنون دولت 
در تنگنای اقتصادی قرار گرفته است. از این رو فشار 

بیش از اندازه منجر به اتفاقات بدتری خواهد شد.

خیلی دور، خیلی نزدیك
از 6كارشناس اقتصادی پرسیده ایم به نظرشان چه تغییری در وضعیت یارانه ها رخ خواهد داد و آیا در 

روزهای پیش رو باید منتظر این تغییرات باشیم؟

نگار حسینخانی - فتانه احدی
روزنامه نگار

دستان خالی دولت برای افزایش 
یارانه ها 

برای اینكه بتوان درباره سرنوشت یارانه ها فكر 
كرده و تصمیمــی گرفت، بایــد از منابع مالی 
دولت مطمئن شد. اكنون هم و غم دولت نحوه 
ساماندهی كســری بودجه اســت. بنابراین تا زمانی كه دولت با كسری 
بودجه مواجه باشــد، هیچ اقدامــی نمی توان انجام داد. بــا توجه به رقم 
300هزارمیلیاردی كسری بودجه كه رسما توسط مقامات دولتی تا پایان 
سال اعالم می شــود، دولت هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد. بنابراین در 
چنین شرایطی اصوال اگر دولت قصد و اراده  ای داشته باشد، با دستان خالی 
كاری از او ساخته نیست. دولت مجبور شده برای جبران كسری بودجه در 
6 ماه ابتدای سال، در قالب تنخواه از بانك مركزی مبلغ 600هزار میلیارد 
تومان پول قرض بگیرد كه اگر این روال ادامه پیدا كند، با تورم شــدیدی 

روبه رو خواهیم شد. 
بنابراین در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد به یارانه  قبلی مبلغی اضافه كند، 
تورم بیداد می كند و وضعیت به شدت رو به وخامت می رود. بنابراین سیاست 
افزایش یارانه سیاست خطرناكی است. در شرایط حاضر انتظار می رود، اگر 
ارز 4هزار و 200تومانی برداشته و تك نرخی شود، بخشی از مایحتاج عمومی 
مردم در تامین مرغ، نان، روغن های خوراكی و دارو كه مشمول این ارز است، 
در مابه التفاوت بــا ارز نیمایی، در قالب یارانه بــه دهك های كم برخوردار و 
4دهكی كه بیشترین آسیب را متحمل می شوند، پرداخت شود. دولت جدید 
با توجه به كسری بودجه هنوز راهكار عملیاتی اتخاذ نكرده و تنها راهكاری 
كه اعالم شده انتشار اوراق بدهی اســت كه 20درصد خریدار ندارد و دولت 
مجبور شده نرخ ها را افزایش داده و موجب اتفاق های ناخوشایندی در دیگر 
حوزه های اقتصادی شود. قاعدتا تولیدكننده ها باید با نرخ باالتر تسهیالت را 
خریداری كرده و همین امر باعث فشار بر كارگران و تولید خواهد شد. بنابراین 
با وجود چنین معضالتی نمی توان انتظار داشت كه فعال یارانه ها افزایش یابد. 
باید صبر كرد تا اگر برجام احیا شد و صادرات نفتی افزایش یافت، دولت به 
دالرهای بلوكه دسترسی پیدا كند. آن زمان می توان انتظار داشت كه مبلغ 

یارانه ها افزایش یابد.
 البته حذف یارانه افراد برخــوردار و توزیع آن بین دهك های پایین تر نیز 
مطرح است، اما باید با سازوكار مناسب این اقدام صورت گیرد. دولت برای 
هزینه های جاری خود باید به منابع مالی دسترسی پیدا كند، در غیراین 
صورت با افزایش یارانه، تورم باالیی در كشــور شــكل می گیرد. هرچند 
افزایش یارانه نیز نمی تواند راه گشا بوده و در تامین معیشت مردم كمترین 
تأثیر تورمی را داشته باشد؛ این امر ممكن است اشتغال و تولید را به خطر 
بیندازد و بازار سرمایه را دچار ضعف كند. از دالیلی كه در هفته های اخیر 
با كاهش قیمت سهام مواجه شد، افزایش نرخ اوراق بدهی بود. در شرایط 
سخت اقتصادی هر تصمیمی كه گرفته شــود، باید عواقب و آثارش روی 
ســایر حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین حداقل در كوتاه مدت و تا 
3 ماه آینده امكان افزایش یارانه وجود ندارد. اگر بتوانیم صادرات نفتی را 
از یك میلیون بشكه به دو میلیون  بشــكه افزایش دهیم، دولت می تواند 
از طریق افزایش منابع، از محل افزایش دالر 4هزار و 200تومانی به دالر 
نیمایی، برای افزایش یارانه اقشار ضعیف و آســیب پذیر اقدام كند. البته 
هنوز با توجه به كســری بودجه شرایط این مســئله نیز فراهم نیست. به 
این ترتیب با كمبود بودجه نه زمان و نه سرانجامی برای هدفمندی یارانه 

مشخص است.

احمد اشتیاقی
كارشناس اقتصادی
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اصالح نظام يارانه اي، موضوع جديدي در حوزه اقتصادي نيســت 
و هر دولت تالش كرده است در مســير تعامل با نمايندگان مجلس 
مسير اصالح پرداخت يارانه را هموار كند؛ چرا كه از ديد كارشناسان، 
پرداخت يارانه به شكل فعلي، فاقد منطق اقتصادي است و پرداخت يارانه نقدي به حساب افراد موجب شده است تا 
بخش هايي مانند بهداشت و صنعت از سهم خود محروم شوند. يارانه، فضاي پر بحثي ميان دولت ها و ادوار مختلف 
مجلس شكل داد و اكنون نيز نوبت به دولت سيزدهم و مجلس يازدهم رسيده است تا نشان دهند حاصل اين تعامل 
چه شكل و شمايلي به نظام يارانه اي خواهد داد. در هفته هاي اخير بحث و گفت وگو اهالي خانه ملت در رابطه با نظام 
يارانه اي جدي شده است تا جايي كه در كنار انتشار اخباري مبني بر تشكيل كارگروهي مشترك با دولت در كميسيون 
برنامه  و بودجه مجلس به منظور اصالح نظام يارانه اي، برخي نمايندگان نيز عزم خود را براي به ثمرنشاندن طرح هايي 
مانند رفراندوم با موضوع يارانه جزم كرده اند. يارانه شبه نقدي، كارت انرژي، كارت خريد كاال و... ازجمله پيشنهادهايي 
هستند كه در كميسيون ها و فراكسيون هاي مجلس يازدهم مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند اما هنوز به نتيجه اي 
ختم نشده اند. در اين مطلب از نمايندگان مجلس خواستيم تا در قالب يادداشتي كوتاه، فضاي مجلس در رابطه با اين 

موضوع را ترسيم كنند.

شيوا نوروزي- ليال شريف
روزنامه نگار

4نماينده مجلس در مورد موضوعات مطرح شده در مجلس پیرامون هدفمندي 
يارانه ها و حذف يارانه هاي پنهان مي گويند و پیشنهاد ارائه مي دهند

هدفمندی يارانه ها 
همچنان در حد حرف

عزم مجلس
برای رفراندوم يارانه ای

ايران از نظر پرداخت يارانه در رتبه اول قرار 
دارد و از نظر يارانه انرژي، يارانه هاي آشكار 
و پنهان به طور كلي نزديك به 100میلیارد 
دالر هر سال هزينه و حدود 84 تا 86میلیارد 
دالر از اين 100میلیــارد دالر صرف يارانه 
انرژي مي شود. روند پرداخت يارانه به شكل 
فعلي موجب شده اســت كه افراد مرفه 25 برابر افراد نیازمند از يارانه 
استفاده  كنند و همچنین شــاهد قاچاق در حوزه موادغذايي، دارو، 
بنزين و گازوئیل باشیم و از ســوي ديگر مصرف بي رويه، به فرهنگ 
تبديل شــود و ايران از نظر ســرانه مصرف آب، برق، گاز و بنزين در 
رده باالترين مصرف كنندگان قرار گرفته است؛ در واقع شرايط فعلي 
پرداخت يارانه موجب شــده تا هر فردي كه بیشتر دست به مصرف 
كاالهاي مختلف مي زند، بیشــتر يارانه دريافت كند. در اين شرايط 
نبايد فراموش كرد كه بین 3 تا 5 میلیون اتباع خارجي در ايران زندگي 
و از يارانه مردم ايران اســتفاده مي كنند. به عبارت ديگر بايد گفت كه 
ما بیشترين يارانه را پرداخت مي كنیم، اين يارانه بیشتر به جیب قشر 
مرفه مي رود و حداقل 20درصد داروي تولیدي، مواد خوراكي و بنزين، 
خوراك پتروشیمي ها و... كه از يارانه برخوردار هستند به كشورهاي 
همسايه قاچاق مي شود. دولت در قالب يارانه پنهان، ارز 4200 توماني 
را به واردات كاالهاي اساسي اختصاص مي دهد و اين  كاالها وارد كشور 
مي شــوند اما به دلیل تفاوت قیمتي كه اين كاالها در ايران نسبت به 
كشورهاي همجوار دارند، دوباره به صورت معكوس از داخل به خارج 
از كشور قاچاق مي شوند كه اين امر هم منجر   به هدررفت مقدار قابل 

توجهي از منابع شده است.
مجموع اين عوامل موجب شد كه ما نخستین كشور از نظر پرداخت 
يارانه باشیم و كشور چین با حدود 30میلیارد دالر يارانه انرژي در رتبه 
بعد قرار دارد، درحالي كه چین جمعیــت بیش از يك میلیاردي دارد 
و ما كمتر از 100میلیون نفر هســتیم، اما با وجود اين عدد پرداختي 
قابل توجه، به علت توزيع نامتــوازن و در برخي مواقع غیرصحیح، اثر 
اين يارانه ها در معیشت و زندگي براي مردم چندان ملموس نیست. 
مردم ما مشــكالت جنگ را در مقطعي و در مقطعي ديگر ســختي 
تحريم را بردوش كشــیدند؛ پس بايد اجازه دهیم كه همه پرسي بین 
مردم برگزار شود. ما بايد درباره موضوعي به اين مهمي كه در زندگي 
مردم تأثیرگذار است با آنها با صداقت صحبت كنیم و خودشان در اين 
زمینه تصمیم بگیرند كه آيا يارانه مســتقیم به حسابشان واريز شود 
يا مثل هم اكنون وضعیت موجود را حفظ كنیم. ادامه مســیر به اين 
شكل محال است و به همین دلیل بود كه طرحي را در مجلس مطرح 
كردم تا براساس آن در مورد يارانه آشــكار و پنهان رفراندوم برگزار و 
پس از آن يارانه به صورت مســتقیم به مردم پرداخت شود. اين طرح 
درصورت تصويب نیازمند مشاركت مردم است. بايد اجازه بدهیم كه 
خود مردم دســت به انتخاب بزنند، در واقع ما بايد براساس اصل 5۹ 
قانون اساسي اجازه دهیم مردم مسیر را انتخاب كنند و بگويند كه آيا 
راضي هستند يارانه - كه با محاسبات ما بیش از 2میلیون تومان در ماه 
براي هر ايراني است- به شكل مســتقیم در اختیار افراد قرار بگیرد يا 
مانند تمام دهه هاي گذشته كه شــاهد مصرف بي رويه انرژي، قاچاق 
و فساد بوديم، همین روند پرداخت يارانه ادامه پیدا كند. عزم ما براي 
پیگیري رفراندوم با موضوع يارانه جدي است. من اين طرح را ارائه دادم 
و براي نهايي شدن رفراندوم، نیاز به امضای 100 نماينده مجلس است 
اما هم اكنون تنها 30 نماينده اين طرح را امضا كرده اند و امیدوارم در 
گذر زمان اين تعداد را به 100نفر برسانم. براي مطرح شدن اين طرح 
در صحن علني مجلس به 100 امضا و تصويب اين تقاضا هم به كسب 
حداقل دو ســوم آراي نمايندگان مجلس نیاز دارد. من به جمع آوري 
اين میزان امضا امیدوار هســتم؛ چراكه منطقي ترين راه همین است 
كه يارانه مستقیم به مردم )تركیبي از پرداخت نقدي و كارت انرژي( 
داده شــود. وقتي ما اين يارانه پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم 
قرار دهیم، آنها خودشان براساس صالحديدي كه دارند سیاستگذاري 

انجام مي دهند.

ابوالفضل ابوترابي
عضو كمیسیون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس

شرايط كنونی، مناسب 
جراحی های اقتصادی نيست

مجلس در بحــث يارانه ها بايد به ســمتي 
حركت كند كه بیشــتر به نفع مردم باشد. 
مثال اخیرا در قانــون جواني جمعیت گفته 
شد يارانه هاي دهك هاي پايین كه 3فرزند و 
بیشترند 3 برابر شود كه مجلس هم تصويب 
كرده است. قرار شــده رايانه دهك هاي باال 
حذف و 3 دهك پايین )3 فرزند و بیشتر( 3برابر شود كه تصويب شده 
و فقط منتظر نهايي شــدن شوراي نگهبان اســت و جزو مواد قانوني 
جواني جمعیت اســت. اينكه يارانه ها به همه به صورت يكسان داده 
شود، غلط است. دولت قبل اذعان داشت كه نمي تواند تفكیك كند و 
زير بار نمي رفت اما در دولت جديد اين مسئله مطرح است كه يارانه ها 
هدفمند شود و به دست قشري برسد كه واقعا نیاز دارند. يك ديدگاه 
هم وجود دارد كه يارانه هاي پنهان كه چندين برابر يارانه هاي مستقیم 
است و مورد استفاده پرمصرف هاست و از مزاياي آن بهره مند مي شوند، 

قطع و تبديل به يارانه مستقیم شود.
 يك بحث در مجلس مطرح شــد كه اجراي چنیــن طرحي نیاز به 
رفرانــدوم دارد. يارانه هاي پنهان در مصرف بــرق، آب، گاز، بنزين و 
در كل حامل هاي انرژي، بیشــتر خود را نشــان مي دهد و ما خیلي 
جاها يارانه هاي پنهان مي دهیم و قشــر پايین جامعه از اين يارانه ها 
استفاده نمي كند يا كمتر استفاده مي كند. اگر بخواهند اين يارانه ها 
را قطع كنند، قیمت ها چند برابر مي شود و ممكن است تأثیر مخربي 
روي تشــديد تورم بگذارد. از طرفي اگر اين يارانه ها را قطع و پول را 
مستقیم بین مردم تقســیم كنند، پول خوبي در اختیار قشر ضعیف 
جامعه قرار مي گیرد؛ گرچه تورم را در كشــور در يك مرحله به خاطر 
افزايش قیمت ها تقويت مي كند ولي پولي كه دولت به شكل يارانه هاي 
پنهان تقســیم مي كرد مســتقیم به مردم مي دهد. به همین جهت 
برخي نمايندگان پیشنهاد دادند كه اين موضوع به رفراندوم گذاشته 
شود چون اين موضوع يك جراحي اقتصادي است كه بايد ديد مردم 

مي پسندند يا نه. 
طبعا چنین جراحي ای يك تالطم شديد به دنبال دارد البته به اعتقاد 
من در اين شــرايط اقتصادي كه االن كشــور دارد نمي توانیم چنین 
جراحي هايي را انجام دهیم و جامعه دچار يك فضاســازي شديدي 
مي شود. معتقدم اين جراحي ها در شــرايطي بايد صورت بگیرد كه 
جامعه به حد نســبي از آرامش رسیده باشد. در شــرايط كنوني كه 
مشكالت معیشتي مردم شديد است و اعتراضات شديدي وجود دارد، 

اين جراحي اقتصادي خطرناك است. 
در شــرايطي كه در جامعه ما آرامش اقتصادي نسبي وجود ندارد، 
مجلس بايد به نحوي حركت كند كه بیشتر به نفع مردم باشد. البته 
در اين مدت بحث هايي نیز در مجلس مبني بر حذف يارانه نقدي و 
تبديل آن به شبه پول و ارائه خدمات و كاال مطرح مي شود درحالي كه 
معتقدم اگر يارانه محدودي كه داده مي شــود حذف شود، بار رواني 
شديدي در جامعه ايجاد مي كند؛ به خصوص براي قشر آسیب پذير. 
ممكن است 45تومان يارانه براي برخي از مردم موضوعیت نداشته 
باشد اما همین مبلغ بسیار اندك در زندگي قشر آسیب پذير جامعه 
معنادار است و حذف پول و تبديل آن به خدمات براي اين قشر سخت 
است. اگر قرار است خدماتي داده شود، بايد بیشتر از اين مبلغي كه 
داده مي شود به اين افراد تخصیص يابد نه اينكه جايگزين آن مبلغ 
شود. بحث هدفمندي يارانه ها آنقدر ابعاد گسترده اي دارد كه تصور 
نمي كنم به اين زودي ها حداقل تا پايان سال سمت و سوي خاصي 

پیدا كند. 
تصمیمات اين چنیني بايد از ناحیه دولت باشد نه مجلس. دولت بايد 
اليحه بدهد و مجلس به هیچ عنوان نبايد شروع كننده باشد چون قطعا 
بار مالي به دولت تحمیل مي كند. لذا بايد اليحه از ســوي دولت ارائه 
شود نه طرح. امسال هم بعید مي دانم دولت دست به چنین كاري بزند 
چون فعال بايد يكسري كارهاي كوتاه مدت شروع كند تا جامعه به يك 
آرامش برســد. دادن اليحه درخصوص يارانه يك برنامه میان مدت و 

بلندمدت است و وقتش امسال نیست.

اميرحسين بانكي پور فرد
عضو كمیسیون فرهنگي مجلس

اصالح نظام  يارانه ای كشور  در دستور كار مجلس
نظــام يارانــه اي يكي از 
موضوعــات اقتصــادي 
چالش برانگیز است و همه 
به ضرورت آن اذعان دارند اما شیوه هاي اصالح آن، 
محل اختالف نظر مجلس و كارشناســان است. با 
توجه به اينكه میزان يارانه پنهان بیشتر از بودجه 
عمومي كشور اســت، ديگر كمتر كسي است كه 
نسبت به اهمیت اصالح نظام يارانه اي واقف نباشد. 
در اصالح نظام يارانه اي بايد چند موضوع مدنظر 
قرار بگیرد، اصل اول مربوط به عدالت و توزيع عادالنه يارانه است و اصل دوم 
نیز مبتني بر توجه ويژه به قشر مستضعف است؛ چرا كه هم اكنون دهك هاي 
باالي جامعه بیش از 20برابر دهك هاي پايین جامعه از يارانه غیرمســتقیم 
موجود در اقتصاد كشور استفاده مي كنند. بنابراين در هر اصالح بايد به قشر 

محروم بیش از پیش توجه و جامعه هدف مشخص شود.
اصل سوم مربوط به قدت خريد مردم اســت و بايد مراقب باشیم كه با اصالح 
نظام يارانه اي قدرت خريد مردم كاهش پیدا نكند و يك مابازا و جبران كاستي 
قدرت خريد مردم را مدنظر قرار دهیم. كارت انــرژي و كارت يارانه كااليي، 

پیشنهادهايي است كه براي حل اين مشكل ارائه شده است.
از سوي ديگر بايد با تكیه بر يك گفتمان عمومي، تمام مردم كشور در جريان 
اصالحات قرار بگیرند و همچنین مجلــس و دولت در اين موضوع به يك نظر 
مشترك دست پیدا كنند. در اصل موضوع اصالح نظام يارانه اي  همه نمايندگان 
موافق هســتند و طرح هاي مختلفي در اين باره ارائه شده كه اين طرح ها در 
كمیسیون برنامه و بودجه و ســاير كمیسیون هاي تخصصي مجلس به عنوان 
يك موضوع اقتصادي در دست بررسي قرار  گرفته اما هنوز هیچ تصمیمي نهايي 
نشده است. ما در فراكسیون راهبردي سلسله جلســاتي را با موضوع يارانه و 

با حضور كارشناسان اقتصادي شروع كرده ايم و در ماه هاي آتي اين برنامه را 
پیگیري خواهیم كرد.

در رابطه با طرح رفراندوم نیز كه از جانب يكي از نمايندگان مجلس مطرح شده 
است بايد بگويیم كه اين طرح نیز مانند طرح هاي ديگر تنها مطرح شده و هنوز 
اتفاق خاصي را رقم نزده است. اين طرح در جلسات داخلي فراكسیون راهبردي 
نیز مورد بررسي قرار گرفته اما هنوز موضوعي تصويب نشده است؛ در واقع طرح 
رفراندوم، مرحله آخر اقدامات انجام گرفته پیرامون اصالح نظام يارانه اي است. 
به عبارت ديگر در ابتدا بايد در مورد موضوع واحد به اتفاق نظر برسیم و پس از 
آن در رابطه با اين مسئله صحبت شود كه اصالحات مدنظر با اظهارنظر مجلس 
و دولت، اجرايي يا اينكه به رفراندوم گذاشته شود. زماني كه ساختار موضوع 
مورد بحث مشخص و نهايي نشده است، نمي توان بحث رفراندوم را مطرح كرد.

براي بهبود وضعیت يارانه بايد دســت به مديريت آن زد تا اين پول در مسیر 
بهبود زيرساخت كشور و حمايت از اقشــار محروم جامعه مورد استفاده قرار 
بگیرد. از نظر من بايد تمام ايده ها و ديدگاه هــا پیرامون نظام يارانه اي از نظر 
كارشناسان مورد كنكاش قرار بگیرد و به اين نتیجه برسیم كه كدام ايده  براي 
شرايط فعلي ايران مناســب است. هدفمندســازي يارانه ها، گامي در جهت 
نظام اصالح يارانه اي كشور بود، به موازات آن نیز اصالحاتي در زمینه قیمت 
حامل هاي انرژي انجام شــد، اما شــاهد توقف آن در يك دوره بوديم. اكنون 
بسیاري از كارشناسان، مســئوالن و نمايندگان مجلس درباره اصالح نظام 
يارانه اي سخن مي گويند، ما نیز در مجلس بررسي هاي خود را در اين زمینه 
آغاز كرده ايم. از نظر بنده اگر ايرادهاي مدل هدفمندســازي يارانه ها برطرف 
شود، مي تواند به عنوان يك الگوي مناسب مورد توجه قرار بگیرد. نظام يارانه اي 
كشور ازجمله يارانه مستقیم، يارانه پنهان، يارانه كاالهاي اساسي و انرژي بايد 
يك بار ديگر بازنگري شوند تا گامي در راستاي اصالح اقتصاد كشور و معیشت 

مردم برداشته شود.

محمدرضا ميرتاج الديني
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس

دولت  بايد اليحه بدهد
يارانه يكي از موضوعاتي 
اســت كه نیاز است نظر 
دولت به شكل اليحه به 
مجلس ارائه شود. من در ايام بودجه يك پیشنهاد 
داده بودم؛ در مورد تجمیع يارانه هاي مختلفي كه 
پرداخت مي كنیم و هدفمندتركردن آن و حذف 
يارانه پر درآمدها، ولي آن زمان بحث مجلس اين 
بود كه اين موضوع يك حكم بودجه اي نیســت 
و بحث يارانه ها، نیازمند آن اســت تا دولت يك 
بازنگري درخصوص يارانه هايي به نام هاي مختلف معیشــتي، حمايتي، 
هدفمندي و… داشته باشد كه در حال پرداخت است كه بعضي با تصمیم 
دولت و برخي با مصوبه مجلس است و سر و ساماني به آنها بدهد. منتظريم 
دولت جديد هم در مورد يارانه هاي قبلي و هم در مورد يارانه هاي پنهاني كه 
پرداخت مي شود، تعیین تكلیف و جمع بندي اساسي كند و آن را به شكل 
اليحه تحويل مجلس دهد. قطعا مجلس هم همكاري خواهد كرد و به يك 

جمع بندي خوبي خواهیم رسید.
در اين مــدت صحبت هايي درخصوص تبديل يارانه نقدي به شــبه يارانه 
و دادن كاال و خدمات نیز مطرح شــده كه من معتقــدم در اين خصوص 
بســته به دهك ها بايد تصمیم گیري كرد. گاهي ما يك گروه هدف داريم 
كه مي خواهیم از جهت غذايي ســطح نرمالي از كالري و انرژي را دريافت 
كند و در همه جا يارانه هاي كااليي كه توزيع مي شود با همین هدف است. 
مقدار معیني از مصرف غذا را براي گروه هدف تضمین كند؛ در واقع براي 
گروهي كه دچار ضعف غذايي و مشكالت جسمي و ناتواني در فعالیت شغلي 
هستند. اين موضوع بايد جداگانه در مجلس مورد بررسي قرار بگیرد و حتما 
هم بايد تالش كرد چنین ســطحي از نیازمندي ها براي دهك هاي پايین 
تامین شــود. البته در اين مدت راهكارهايي نیز براي بهبود سطح درآمد 
دهك هاي پايین درنظر گرفته شده، امسال مجلس در بودجه 1400، 50 
هزار میلیارد تومان بودجه گذاشت كه 20هزار میلیارد تومان آن با عنوان 
محرومیت زدايي و 30 هزار میلیارد تومان آن با نگاه اشــتغال زايي بود. در 
واقع اگر قرار است معیشــت دهك هاي پايین بهبود يابد، بهترين راه اين 
است كه خودشــان به لحاظ درآمدي به يك سطح قابل قبولي برسند و در 
بحث اشتغال توانمند شوند. متأسفانه 50 هزار میلیارد تومان در روزهاي 

آخر دولت قبلي تخصیــص پیدا نكرد اما امیدوارم 6 ماه دوم ســال تامین 
شود و اختصاص پیدا كند تا حداقل قدري از مشكالت اقتصادي بعضي از 
دهك هاي درآمدي از طريق منابع درآمدي خودشان نه صرفا مبلغي كه به 

شكل يارانه داده مي شود، مرتفع شود.
بخشي از پولي كه به شــكل يارانه توزيع مي شود، به خاطر جهش نرخ ارز، 
افزايش تورم و تثبیت قیمت كاالها و خدماتي است كه دولت عرضه كننده 
آن است كه به مرور حجم زيادي از بار را به دولت تحمیل كرده و دولت هم 

از عهده اين بار بر نمي آيد.
به عنوان مثال در بحث برق بايد گفت كه افزايش قیمت برق همپايه افزايش 
هزينه هاي تولید برق نیست، با اينكه گاز ارزان قیمت حتي مي توان گفت 
مفت به نیروگاه ها مي دهیم ولي هزينه هاي تولید افزاينده اســت. قیمت 
ارزان گاز )هر مترمكعب 5 تومان( كه به بخش تولید برق داده مي شــود 
در دسته يارانه هاي پنهاني اســت كه اختصاص مي يابد ولي صنعت برق 
همچنان از عهده هزينه ها بر نمي آيد و نتیجه آن مصرف فزاينده و تكاپوي 
كافي نداشتن تولید برق است كه موجب مي شود روزبه روز فاصله در بخش 
تامین بــرق افزايش يابد كه خاموشــي هاي مكرر اخیر هم كه تابســتان 
امســال اوج گرفت خروجي آن بوده است. متأســفانه با اين ارزان فروشي 
اوضاع روزبه روز وخیم تر شده است. البته قیمت هاي نسبي مدنظرم است 
نه قیمت هاي مطلق. وقتي قیمت همه  چیز در كشــور با تورم باال افزايش 
پیدا مي كند در اين بین اگر قیمت كااليي را ثابت نگه داريم، عمال قیمت 
نسبي آن كاال را ارزان كرده ايم و در نتیجه مصرف فزاينده تبعات آن مثال 
در برق خاموشي هاي مكرري بود كه شاهدش بوديم. البته با زدن اين مثال 
نمي خواهم بگويم همه  چیز در بحث قیمت گذاري است بلكه توسعه نیافتن 
ظرفیت نیروگاهي، پیگیري نكردن انرژي هاي تجديد پذير در مشــكالت 

ايجاد شده نقش مؤثري داشته است.
تمام اين صحبت ها را كردم كه به اين نتیجه برسم كه بحث يارانه ها كاري 
نیست كه مجلس بخواهد با يك طرح انجام دهد و نیاز  به اليحه دارد و بايد 
ابعاد مختلف موضوع ديده شود. اخیرا درخصوص يارانه ها طرح برگزاري 
رفراندوم به منظور حذف يارانه هاي پنهان و آشكار مطرح شده كه معتقدم 
شايد به چنین طرحي نیاز نباشد و سیاستگذاري دولت بتواند كار را پیش 
ببرد و حل كند. البته فكر مي كنم تا پايان ســال مجلــس و دولت به يك 

جمع بندي برسند.

مهدي طغياني
عضو كمیسیون اقتصادي مجلس
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تاريخچه مختصر پيمان نامه حقوق كودك

به كام هيچ كس 
طی 11سال گذشته، يارانه هاي پنهان و آشكار پرداخت شده توسط دولت هاي مختلف، بار مالي 
اضافه بر دوش سياستگذار بوده و كمكي به بهبود معيشت دهك هاي كم درآمدي نكرده است 

روي كاغذ همه  چيز درســت به نظر 
مي آمد. قرار بود منابع كشور بين همه 
دهك هاي درآمــدي، عادالنه توزيع 
شود. در واقع از همان سال1389 كه قانون هدفمندسازي يارانه ها اجرايي 
شد، قرار بود كه به مرور زمان، يارانه هاي پنهاني كه دولت به حامل هاي انرژي 
مثل برق، گاز، بنزين و... پرداخت مي كند حذف شود چراكه سياستگذار در 
آن بازه زماني، معتقد بود دهك هاي باالي درآمدي جامعه نيازي ندارند كه 
از اين يارانه ها بهره مند شوند و قصد داشت با پرداخت نقدي آن يارانه اي كه 
براي اين حامل ها درنظر گرفته بود به دهك هاي پايين درآمدي كمك كند. 
اما در همان سال هم، اجراي طرح پرسروصداي »هدفمندسازي يارانه ها« 
با سروصداي بسياري همراه بود چراكه به گران  شدن دوباره بنزين )پس از 
سال1386( گره خورده بود. سيستم حكمراني كشور به طور يكپارچه بر 
اين باور بودند كه اجراي اين طرح منابع مالي گســترده اي را آزاد مي كند 
كه مي توان بخشــي از آن را به صورت نقدي به خود مردم برگرداند و حتي 
بخشي را هم به صنايعي تخصيص داد كه ممكن است از آزادشدن قيمت 
حامل هاي انرژي متضرر شده باشند و در آن زمان ماهانه 40دالر به حساب 
افراد به واسطه آزادسازي قيمت ها واريز شد. مبلغي كه در تمامي اين 11سال 
به خاطر مصايب پرداختي اش، مشــكالت بودجه اي كشور و بي تدبيري 
سياستگذار ثابت ماند و ارزش آن در روزگاري چون امروز به 2دالر كاهش 
پيدا كرد. همين حقيقت مي تواند گواه اين باشــد كه سياست هدفمندي 

يارانه ها حداقل به شكلي كه طی 11سال گذشته اجرايي شده، يك شكست 
كامل بوده است. با يك محاسبه سرانگشــتي )و البته كامال غيردقيق( 
مشخص مي شود كه در تمام طول اين ســال ها، دولت چه مبلغ كالني را 
به صورت نقدي به مردم پرداخت كــرده و در مقابل، تقريبا هيچ چيزي نه 
عايد مردم شده و نه عايد كشور. هر دو سوي اين بازي، حاال ديگر بازنده ها 
ايســتاده اند. منبع اصلي تامين يارانه هاي نقدي و اساسا فلسفه وجودي 
پرداخت اين يارانه ها به عموم شهروندان ايراني، »درآمدهاي نفتي« بود؛ 
منابع نفتي ای كه متعلق به همه شهروندان كشور است و ايران مي خواست 
مشابه دولت هايي مانند عربستان سعودي، كويت يا قطر، پول نفت را بين 

همه شهروندان تقسيم كند اما نتوانست.
اين پرداخت نقدي بيهوده و بدون برنامه ريزي براي به روزرساني با شرايط 
تورمي كشــور، در  ماه بيش از 3۵00ميليارد تومان و در سال تا 42هزار 
ميليارد تومان هزينه براي دولت تراشيد كه موجب شد در سال هاي اخير 
گاهی دولت ها به دليل كسري، رو به جبران از منابع بانك مركزي حركت 
كرده و ســهم بخش هاي ديگر را خرج آن كنند؛ درحالي كه مســئوالن 
مي توانســتند با پرداخت نكردن به دهك هاي باال هزاران ميلياردتومان 
صرفه جويي داشته باشــند. در كنار اين  يارانه حاشــيه دار، يارانه هايي 
مثل يارانه معيشــتي و يارانه پنهان ارزي هم در سال هاي اخير تبديل به 
سنگ هاي گراني شدند كه بر دوش اقتصاد ايران سنگيني كردند، بدون 
اينكه تأثير چنداني در بهبود معيشت دهك هاي كم درآمد جامعه بگذارند.

 قصه از كجا شروع شد
 و به كجا رسيد؟

قانون هدفمندكــردن يارانه ها در زمســتان138۷ 
به صورت اليحه از سوي دولت نهم جمهوري اسالمي 
ايران ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال 

تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.

در تاريــخ 2۷ آذر 138۹، محمــود احمدي نــژاد، 
رئيس جمهور وقت ايران، با حضور در تلويزيون دولتي 
ايران، آغاز اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها را رسما 
اعالم كرد. او گفت كــه از صبح روز 28آذر، حامل هاي انــرژي، آب و نان در 

سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهند شد.

روز بعد دولت دهم با انتشار اطالعيه اي رسمي اعالم 
كرد كه قيمت بنزيــن آزاد از اين پس ليتري ۷00 
تومان و قيمت سي ان جي )گاز اتومبيل( مترمكعبي 
300تومان خواهد بود. قيمت گازوئيل آزاد هم در اين اطالعيه ليتري 

350تومان اعالم شد.

طبق قانون هدفمنــدي يارانه ها بايد از محل منابع 
ناشي از اصالح قيمت حامل هاي انژري تا 50درصد 
براي توزيع نقدي و غيرنقدي بيــن مردم توزيع و 
30درصد براي توليــد و 20درصد هــم براي بخش هــاي عمراني و 

هزينه هاي دولت تامين مي شد.

در نهايت بيش از ۷8ميليون نفــر در  ماه يارانه دريافت 
كردند. اين رقم 45هزار و 500توماني در  ماه، هزينه ای 
حدود 3500ميليارد تومان روي دست دولت گذاشت و 
درنهايت در اين ســال ها مبلغي باقي نماند كه صرف توليد، بخش عمراني، 
بهداشت و درمان يا تمامي بخش هاي مشمول درآمد هدفمندي يارانه ها شود.

جمعيت ايران هم اكنون از 82ميليــون نفر فراتر رفته 
اســت. به اين ترتيب مي توان بخش مهمي از جمعيت 

ايران را يارانه بگير تلقي كرد.

در بدبينانه ترين حالــت 30ميليون نفر از اين جمعيت 
براي گذران زندگي نيازي به يارانه 45هزار و 500 توماني 
ندارند و اين پول نمي تواند كيفيت زندگي آنها را باال ببرد. 

كل منابع هدفمندي بــراي پرداخت يارانــه به مردم 
140هزار ميليارد تومان پيش بيني شــده كه مجموع 
پرداختي به مردم 126.5هزار ميليــارد تومان برآورد 
مي شــود و مابقي آن نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا به روش نقدي يا 

كااليي بين مردم توزيع كند.

با احتســاب دالر 23هزار توماني )كه در اين 11ســال 
مبالغي از هــزار تومان، تا 3هــزار و ۷00تومان و حتي 
32هــزار تومان را هــم به خود ديــده(، دولت تاكنون 

18ميليارد دالر يارانه به مردم ايران پرداخت كرده است. 

ارزش دالري يارانه  در سال8۹ حدود 40 دالر بود و 
اكنون به 2دالر رسيده است و با اين همه، همچنان 

پرداخت مي شود.

يارانه هاي نقدي كه در ســال هاي اخير، دولتي ها از آن 
به عنوان مصيبت عظما ياد كرده اند، نبايد به تقريبا تمامي 
جمعيت ايران داده مي شد چراكه اين كار هدف اصلي 
آن،يعني توزيع عادالنه ثروت را زير سؤال مي برد. همين موضوع سبب شد كه 

زمزمه قطع يارانه براي دهك هاي پردرآمدي آغاز شود. 

نخستين تصميم براي قطع يارانه ها در شهريور سال۹8، 
گرفته و سپس ابالغ شد. 

در نخستين مرحله، 200هزار خانوار از خانواده هاي با 
درآمد باال )معادل ۷00هزار نفر( از فهرست خارج شدند.

در مرحله دوم، يارانه 1۷0هزار نفر ديگر قطع شد و 
بر اين اســاس تا پايــان ســال۹8، در مجموع در 
دومرحلــه، يارانه نزديــك به يك ميليــون نفر از 

خانواده هاي مرفه قطع شد.

سروصداهاي بســياري با قطع يارانه ها بلند شد كه به 
روزهاي اعتراض مردم به گراني بنزين در آبان ۹8 گره 
خورد و در نهايت فرايند حذف و تعديل يارانه بگيران، 

متوقف شد. 

در واقع، قرار بود تا پايان سال۹8، يارانه نقدي سه دهك 
بااليي جامعه، يعني دهك هاي هشتم، نهم و دهم، شامل 

24ميليون نفر، قطع شود كه نشد. 

تا پايان شهريور سال جاري، 12۷مرحله از پرداخت يارانه 
نقدي به حساب سرپرست خانوارها گذشته است و تقريبا 
تغييري در تركيب جمعيتي يارانه بگيران رخ نداده است. 

چرا امكان افزايش يارانه نقدي 
نيست؟

عقب ماندن يارانه از تورم، همه نامزدهاي رياست جمهوري را 
در مسير وعده به افزايش آن در اين سال ها قرار داد؛ يكي از 
وعده افزايش يارانه نقدي به 450هــزار تومان و ديگري به 

۹10هزار تومان رونمايي كرد. 

يارانه ۹10هزار توماني براي هر نفــر كه افزايش 20برابري 
يارانــه 45هزار و 500تومانــي را به همــراه دارد در هر  ماه 
هزينه اي بيش از ۷0هزار ميليــارد تومان به دولت تحميل 
مي كند كه در طول سال در مجموع به حدود 840هزار ميليارد تومان 

مي رسد.

840هزار ميليارد تومان به اندازه اي رقمي باال براي دولت 
است كه بايد گفت كل بودجه عمومي كشور در سال1400 

به همين ميزان تعريف شده است. 

دولت راهي براي پرداخت يارانه بيش از رقم كنوني مگر به 
قيمت چاپ پول ندارد چراكه در همه اين ســال ها براي آن 

برنامه ريزي و سرمايه گذاري نكرده است. 

 يارانه هاي بيهوده
پنهان و آشكار 

طي دو ســال اخير يارانه اي كه به ارز دولتي تخصيص 
داده شده معادل230هزار ميليارد تومان و هفت برابر 
كل يارانه نقدي يك سال مردم بوده، درحالي كه هنوز 
سرنوشت بخشي از اين يارانه پنهان مشخص نيست و 

بخشي از آن هم منجر به كنترل قيمت ها نشده است.

دولت در سال۹۹ از محل افزايش قيمت بنزين بيش از 
30هزار ميليارد تومان يارانه معيشتي داد و در اين سال 

2.6ميليون نفر به آمار مشموالن اضافه شد.

60ميليون و 14هزار و 10۷نفر سرپرست خانوار و افراد 
زيرمجموعــه آنها هم اكنون يارانه معيشــتي دريافت 

مي كنند. 

در واقع بيش از 1۹ميليون خانــوار با غربالگري دولت 
مستحق دريافت يارانه معيشــتي بعد از گراني بنزين 

شناخته شدند. 

به موجب گزارش ســازمان هدفمندي يارانه ها، سهم 
پرداختي به هر خانوار يك نفره معادل 510هزار ريال، 
خانوار دو نفــره ۹80هزار ريال، خانوارهاي ســه  نفره 
يك ميليون و 250هزار ريال، خانوارهاي چهارنفره يك 
ميليون و 530هــزار ريال و خانوارهــاي پنج نفره و بيشــتر نيز مبلغ 

يك ميليون و 800هزار ريال بوده است.

سهم دهك هاي درآمدي از 
يارانه هاي پنهان و آشكار 

 ارز 4200توماني؛ تصميمي يك شبه كه بيش از 
50هزار ميليارد تومــان يارانه پنهان جديد خلق 
كرد؛ تصميمي كه حــاال ديگر كم كم دارد از روي 
ميز سياست برداشته مي شــود اما تبعات آن هنوز دامن اقتصاد را رها 

نكرده است. 

دهك دهم درآمدي )اغنيا( حدود 16برابر بيشتر 
از دهك اول درآمدي )فقــرا( از يارانه پنهان دارو 

منتفع مي شوند.

براساس نتايج يك پژوهش، 3۹درصد يارانه اي كه 
دولت براي كنترل قيمت دارو پرداخت مي كند، به 

جيب دهك هاي پردرآمد جامعه واريز مي شود.

در حوزه كاالهاي اساســي هم ماجــرا با همين 
الگوريتم تكرار مي شــود. دهك دهــم درآمدي 
به عنوان باالترين دهك جامعه پنج برابر بيشتر از 

دهك اول از يارانه كاالهاي اساسي منتفع مي شود.

براســاس آمارها و محاســبات، دهك اول فقط 
1.3درصد از كل يارانه بنزين را استفاده مي كند، 
درحالي كــه دهك دهم به عنــوان ثروتمندترين 
دهك درآمــدي، به تنهايي تا 25درصد كل يارانــه را مي بلعد و ضريب 

برخورداري آن 20برابر دهك فقير جامعه است.

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرده 
اســت كه ميزان بهره مندي دهك هــاي باالي 
درآمدي از يارانه پنهان، گاز، برق و بنزين 23 برابر 

دهك هاي پايين درآمدي است.

مائده امينی
روزنامه نگار

 بهره مندي 
دهك هزينه اي

گاز طبيعي در بخش 
خانگي 

فراورده هاي نفتي در 
بخش خانگي

 بنزين در بخش 
حمل ونقل 

درصد بهره مندي خانوار 
از يارانه انرژي 

نسبت يارانه به هزينه 
كل خانوار 

5.385.331.26515دهك اول
7.46.263.206.8913دهك دوم

8.258.764.138.1413دهك سوم 
97.816.138.6412دهك چهارم
9.999.457.819.9012دهك پنجم

109.108.911011دهك ششم 
11.8011.8412.2711.9911دهك هفتم 
11.2413.6614.6311.999دهك هشتم

12.381216.7612.568دهك نهم
14.4315.7124.8714.825دهك دهم 

يارانه جديد-نفر 1400جمعيارانه معيشتي-نفريارانه نقدي- نفر عنوان 
20ميليون نفري كه فقط يارانه 

91هزار تومان 45هزار و 500تومان -45هزار و 500تومان نقدي مي گيرند

48ميليون نفري كه يارانه 
136هزار تومان 100هزارو 500تومان 55هزار تومان 45هزار و 500تومان معيشتي  و نقدي مي گيرند

10ميليون نفر تحت پوشش 
220هزار تومان 100هزارو 500تومان 55هزار تومان 45هزار و 500تومان نهادهاي حمايتي

سهم دهك هاي درآمدي از يارانه هاي گاز، فراورده هاي نفتي، بنزين و درصد بهره مندي آنها از يارانه انرژي

منبع: مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي - 13۹8

یارانه
اين شماره
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    وارث مسي
 رسيد 

 10 دقيقه پس از 10 ماه 
براي شماره10

بهناز طاهرخاني، كاپيتان تيم ملي در گفت و گو با همشهري 
ورزشي مي گويد اگر فوتبال زنان بيشتر ديده شود، جان 

مي گيرد و حرفه اي مي شود 

    يك تمديد
 يك دنيا ترديد 

آيا قرارداد 3ساله آجورلو با فرهاد 
مجيدي كار درستي بود؟

ليگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاري 8 بازي وارد هفته دوم خواهد شد. در شبي كه مسي و پپ در داربي نفتي به هم رسيده اند و كلي 
ستاره آماده درخشش در اين بازي ها هستند، تقابل طارمي با ليورپول، مهم ترين اتفاق براي ايراني ها ست

پاری سن ژرمن آث میالن آژاکس شاختار

الیپزیش پورتو دورتموند رئال مادرید

منچسترسیتی اتلتیکومادرید بشیکتاش اینتر

کلوب بروژ لیورپول اسپورتینگ شریف تیراسپول

22:30 22:30 20:15 20:15

22:30 22:30 22:30 22:30

مسي، مهدي و چند ستاره  ديگر

سه شنبه   6 مهر  1400    21  صفر 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8325         4صفحه

    سبك بازي طارمي را 
دوست دارم
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يك تمديد،يك دنيا ترديد
آيا قرارداد 3ساله آجورلو با فرهاد مجيدي كار درستي بود؟

بهروز رســايلي| هيچ كجاي دنيا  يك مدير را فقط چند روز بعد از 
آغاز كارش قضاوت نمي كنند. مطلب جاري همچنين نيتي در مورد 
مصطفي آجورلو ندارد، اما حقيقت آن است كه نخستين تصميم مهم 
او در منصب مديرعاملي استقالل، بسيار غافلگيركننده، بحث برانگيز 
و قابل تامل بوده است. آجورلو بالفاصله بعد از حضور در ساختمان 
آبي ها و مالقات با فرهاد مجيدي، اقدام به تمديد3 ساله قرارداد او 
كرد. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه مجيدي هنوز يك فصل ديگر 
با استقالل قرارداد داشــت، اما احتماال آجورلو با اين نيت كه ثابت 
كند هيچ شكي در مورد توانايي هاي مجيدي ندارد، تصميم گرفت 3 
سال ديگر با او تمديد كند. پرسش اينجاست كه آيا واقعا چنين كاري 
الزم بود؟ و چقدر خوش بيني وجود دارد كه فرهاد تا پايان اين مدت 
طوالني روي نيمكت استقالل باقي بماند؟ دست كم تجربه فوتبال 
ايران به ما نشان مي دهد خيلي نبايد از اين داستان خوشحال باشيم.

  تعهد ناالزم براي استقالل
حقيقت آن است كه شوي اعتماد آجورلو به فرهاد مجيدي، حاال يك تعهد 
قانوني براي استقالل ايجاد كرده است؛ تعهدي كه ممكن است هزينه هاي 
مالي و فني چشمگيري به دنبال داشته باشد. مجيدي مي توانست پيرو 

قرارداد قبلي اش در ليگ21 كارش را در اســتقالل شروع كند. در اين 
صورت يا او موفق مي شد كه با توجه به اشتياقش براي حضور در استقالل 
به راحتي مي شــد قراردادش را در هر زماني تمديد كرد، يا موفق عمل 
نمي كرد كه در اين صورت هم مي شــد قرارداد او را با كمترين خسارت 
فسخ كرد. اينها اصول ساده مديريتي اســت و اصال ربطي به محبوبيت 
مجيدي يا عشق و عالقه او به اســتقالل ندارد. امروز اما فرهاد قراردادي 
3ساله دارد و به همين دليل اگر يك درصد روي نيمكت آبي ها موفق عمل 
نكند، فسخ قرارداد با او يا بركناري اين مربي بسيار دشوار خواهد بود. در اين 
صورت باشگاه استقالل از نظر قانوني بايد تمام حقوق مجيدي در 3فصل 
آينده را بپردازد. شايد همين نكته، در بزنگاه هاي احتمالي دست باشگاه 
را براي اتخاذ تصميمات مهم ببندد و گزينه استعفا را هم از ذهن مجيدي، 
دور و دورتر كند. هر طور حساب كنيد در تمديد قرارداد شتاب زده فرهاد 
چندين اشكال وجود دارد، اما امتيازي كه چنين تصميمي را در اين مقطع 

»ضروري« به نظر برساند، به چشم نمي خورد.

  شكست در همه تجربه هاي مشابه
هر چقدر بيشتر به ذهن تان فشار بياوريد، كمتر مي توانيد مصداق هاي 
موفق از قراردادهاي طوالني مدت باشــگاه ها با مربيــان پيدا كنيد. در 

تراكتور با جان توشاك و ژرژ ليكنز قراردادهاي 3 ساله گران قيمت بسته 
شد، اما هيچ كدام بيشتر از چند هفته روي نيمكت اين تيم دوام نياوردند. 
در راه آهن در دوران مديريت عليرضا رحيمي قرارداد مهدي تارتار بعد از 
كسب چند نتيجه خوب به مدت 5سال تمديد شد، اما چند  ماه بعد او را 
كنار گذاشتند. همين فصل گذشته در ماشين سازي قرارداد وحيد بياتلو 
را بعد از شكست در هفته اول به مدت 3فصل تمديد كردند، اما چند هفته 
بعد با تداوم نتايج نامطلوب او از اين تيم اخراج شد. كلي مثال ديگر هم در 
اين مورد وجود دارد. حتي در پرسپوليس هم عقد قرارداد  3ساله محمد 
رويانيان با علي دايي در ابتداي ليگ سيزدهم براي اين باشگاه دردسرساز 
شد؛ چرا كه يك فصل و 7 هفته بعد از آن قرارداد، مديران جديد باشگاه 
دايي را كنار گذاشتند و تا مدت ها درگير شكايت حقوقي شهريار براي 
دريافت حقوقش بودند. مي شــد به اين تجربه ها نگاه كرد و دور از عجله 
نامتعارف، تصميمي درست و منطقي گرفت. تنها حمايت شفاهي و موكد 
آجورلو از فرهاد مجيدي هم كافي بود تا او با قدرت به كارش ادامه بدهد. 
ايجاد چنين تعهدهايي اما، آن هم در فوتبال ايران كه حتي تكليف 2روز 
بعدش را هم نمي داند، منطقي نيست. در باشگاه هايي مثل پرسپوليس و 
استقالل كه سالي 3مدير عوض مي كنند، قرارداد 3ساله آن هم با اين همه 

شتاب معنا و مفهومي ندارد.

نكته بازي

آماربازي

پياميبرايهيچكس

شايدهمبهخاطردورانبازياشبوده

خيليهمقشنگ

با برگزاري مراســم توديع و معارفه 
در باشــگاه اســتقالل، احمــد 
مددي رسما از جمع آبي پوشان 
جدا شــد و جاي خــودش را به 
مصطفي آجورلــو داد. بعد از اين 
اتفاق اما مددي با انتشــار پيامي اقدام 
به خداحافظي از هواداران كرد. البته كه اين كار او روي ادب و 
احترام انجام گرفته و به هيچ وجه نمي توان از آن خرده گرفت، 
اما اسم بيانيه خداحافظي مددی را بايد گذاشت: »پيامي براي 
هيچ كس!« بعيد اســت افراد زيادي پيدا شده باشند كه وقت 
بگذارند و متن تنظيم شــده از سوي مددي را بخوانند. درست 
يا غلط، مدت ها بود كه هواداران اين مدير را براي اســتقالل 
نمي خواستند و نهايتا آنقدر فشار آوردند تا او رفت. اميدواريم 
مديراني در پرسپوليس و استقالل مشغول به كار شوند كه موقع 

خداحافظي، حداقل دل چند نفر براي آنها تنگ شود!

خيلي فوتبال جالبي داريم. سلســله 
آراي جديد كميته اخالق، حسابي 
مايه سردرگمي شده. چرا؟ چون 
اين كميتــه دليــل محكوميت 
متخلفان را ذكر نكرده و باعث ايجاد 
يك دنيا شايعه شده است. در اين بين 
مخصوصا داستان فرهاد مجيدي جالب بود. در شرايطي كه كلي 
زمزمه در مورد تخلف او به وجود آمده بود، ابتدا گفتند اظهارات 
مجيدي عليه آذري جهرمي باعث صدور اين حكم شــده، بعد 
مدعي شدند مصاحبه مجيدي پس از ديدار فصل گذشته برابر 
آلومينيوم ســوژه اصلي اين جريمه بوده و آخرش هم گفتند او 
به خاطر مصاحبه 20 ماه پيش عليه كميته فني فدراسيون جريمه 
شده است. همينطوري پيش برويم فردا مي گويند اعتراض فرهاد 
مجيدي به داور در دوران بازي اش با حكم كميته اخالق مواجه 

شده است!

هميشه كه قرار نيســت از كمي ها و 
كژي ها بنويســيم. گاهي هم بايد 
ســراغ زيبايي هاي فوتبال ايران 
رفت؛ درست مثل سورپرايز شدن 
محمود خوردبين از ســوي اعضاي 
تيم پرسپوليس در جريان تمرين اين 
تيم. محمود خان كه اخيرا 73ساله شده است، انتظار نداشت در 
تمرينات تيم سابقش براي او جشن گرفته شود، اما پرسپوليسي ها 
اين كار را كردند و حسابي هم مايه خوشحالي اين چهره بزرگ 
تاريخ باشگاه شدند. خوردبين يكي از نخستين بازيكنان تاريخ 
پرسپوليس است، سال ها در اين تيم بازي كرده و سال هاي سال 
بعد از آن هم به عنوان سرپرست مشغول به كار بوده است. او از 
چندي پيش عمال بازنشسته شد و حاال تجليل پرسپوليسي ها از 
اين چهره، به خوردبين ثابت مي كند حرمت و محبوبيتش ربطي 

به سمت داشتن يا نداشتن او ندارد. خيلي هم قشنگ.

متريكا

امروز ليســت خروجي هاي پرســپوليس، 

ســپاهان و استقالل را مقايســه كرده ايم و 7/19
مشخص است كه براســاس نمرات متريكا، 
پرسپوليس نسبت به 2 مدعي ديگر، بازيكنان 
بهتري را از دست داده است. در نقل وانتقاالت تابستاني 3بازيكن از پرسپوليس 
رفتند كه از ميان آنها احمد نوراللهي با نمره7/39 در فصل گذشته دومين 
بازيكن برتر پرسپوليس و سومين بازيكن برتر ليگ بود. كنعاني زادگان و مغانلو 
هم با ميانگين نمره7/09از خوب هاي پرسپوليس در فصل گذشته بودند. در 
مجموع ميانگين نمرات 3بازيكن خروجي پرسپوليس 7/19 بوده كه نشان 
مي دهد خروجي هاي اين تيم از 2تيم سپاهان و استقالل باكيفيت تر بوده اند.

تيم استقالل با 8خروجي بيشتر از 2 رقيب 

خودش بازيكن از دســت داده اما ميانگين 6/93
نمــرات خروجي هاي اســتقالل در فصل 
گذشــته 6/93 بــوده كه كمتــر از نمرات 
پرسپوليسي ها است. باكيفيت ترين خروجي آبي ها مهدي قائدي است در 
ليگ21 با ميانگين نمره7/36 از 10بهترين بازيكن استقالل و پنجمين بازيكن 
برتر ليگ بوده است. او بعد از نوراللهي دومين ستاره باكيفيتي بود كه تيمش 
را در تابستان ترك كرد و جالب اينكه مقصد هر دوي اين ستاره ها باشگاه 
شباب االهلي بوده اســت. ديگر خروجي هاي اســتقالل مسعود ريگي با 
نمره7/15، رشــيد مظاهري )7/04(، محمد نادري )6/97(، شيخ دياباته 
)6/87(، فرشــيد اســماعيلي )6/85(، هروويه ميليچ )6/85( و داريوش 
شــجاعيان )6/40( بوده اند. ميانگين نمرات ورودي هاي استقالل 6/89 و 
ميانگين نمرات خروجي هاي اين تيم 6/93 بوده كه تعادل جالبي را ايجاد 

كرده است.

و اما سپاهان كه خريدهايش نمرات باالتري 

نسبت به 2رقيب داشته، بازيكنان خروجي اش 6/91
كيفيت كمتري نســبت به پرسپوليس و 
اســتقالل داشته اند. احســان حاج صفي با 
نمره7/27 از 10 و رتبه دهم در جدول بازيكنان فصل گذشــته مهم ترين 
خروجي سپاهان بوده است. پيام نيازمند هم با نمره7/08بهترين دروازه بان 
فصل و دومين خروجي مهم ســپاهان محسوب مي شــود. شايان مصلح، 
كي روش اســتنلي و محمد محبي نمراتي بين 6/58 تا 6/98دارند و ساير 
خروجي هاي سپاهان يعني مرتضي منصوري، رسول نويدكيا، بحيرايي، 
باقري، تركمان و... اساســا آنقدر بازي نكرده بودند كه در جدول رده بندي 
بازيكنان ليگ قرار بگيرند. به اين ترتيب ميانگين نمرات بازيكنان خروجي 
سپاهان 6/91 بوده و اين در حالي است كه خريدهاي اين تيم به طور ميانگين 

نمره7/02 را در فصل گذشته به دست آورده اند.

برنامه بازي ها
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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 - ايران
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لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

 اين هم تصويري كه از آمادگي باالي حســيني در 
تمرينات استقالل خبر مي دهد. سيدحسين كه حاال 
بي رقيب شــده حتي توپ هاي خارج از دروازه را هم مهار 
مي كند. همين كه اســم هاي بزرگي مثل رحمتي و رشيد از 
اســتقالل رفته اند و او مانده، نشــان مي دهد حواسش به 

توپ هاي خارج از زمين هم هست.

 در ميان تغيير و تحوالت فراوان باشگاه استقالل، 
چيزي كه هيچ تغييري نمي كند »كمك« بودن فرزاد 
مجيدي است. پست او اخيرا از كمك سرپرست به كمك مربي 
تغيير كرده اســت. اين مرد يا در آينده اي نزديك همراه با 
اســتقالل كمك قهرمان ايران مي شود و يا از سمت خودش 

كمك بركنار خواهد شد.

اين روزها تمرين استقالل يك چهره جديد دارد 
و او كسي نيست جز بيژن طاهري. مراسم معارفه  
طاهري هم در حاشيه تمرين استقالل برگزار شد و او 
رسما پست سرپرستي را برعهده گرفت. طاهري قبال 
بازيكن و مربي استقالل بوده و حاال سرپرست شده تا 

فقط پست مديرعاملي را تجربه نكرده باشد.

 مديرعامل جديد استقالل ديروز به طور سرزده از 
آكادمي اين باشگاه ديدن كرد و آرش برهاني هم 
به عنوان ســرمربي تيم اميد اســتقالل در حــال ارائه 
توضيحاتي به اوســت. برهاني و آجورلو سال ها قبل در 
باشگاه پاس همكار بودند و جام هم گرفتند؛ باشگاهي كه 

ديگر وجود خارجي ندارد.

عكسخبر

2بازيكن بالتكليف استقالل يعني فرشيد اسماعيلي و 
رشيد مظاهري منتظر بودند احمد مددي برود تا شايد با 
حضور كادر مديريتي جديد، آنها هم در استقالل ماندگار 

شــوند. حاال مصطفي آجورلو بر مسند مديريت 
باشگاه نشسته و فعال هم تمام حركاتش باب 
ميل فرهاد مجيدي بوده است. با اين حساب 
به نظر مي رسد اگر سرمربي استقالل تمايل 
داشته باشد، قرارداد اين دو بازيكن هم تمديد 
خواهد شد. دســت كم تا لحظه تنظيم اين 

مطلب خبر رسمي در مورد سرنوشت 
فرشيد و رشيد منتشر نشده، اما 
گمانه زني هاي گسترده حاكي 
از آن اســت كه اســماعيلي 
شانس بيشــتري براي ادامه 
حضور در استقالل دارد. گويا 
فرهاد مجيدي بدش نمي آيد 
هافبــك تهاجمــي تيمش را 
نگه دارد، اما ديگر روي حفظ 
مظاهري نظري ندارد؛ مخصوصا 
كه اين دروازه بان در آســتانه 

بازي با الهالل عربستان قراردادش را فسخ كرد.
اگر شايعات درست باشد، رشيد مظاهري را بايد يكي 
از بزرگ ترين بازندگان فصل نقل وانتقاالت دانست. او 
كه سابقه درخشــش در ذوب آهن را دارد، بعدها به 
شكلي عجيب و بسيار پرتنش از تراكتور جدا شد و 
حتي اين تيم را در فينال جام حذفي برابر همين 
استقالل تنها گذاشت. در جمع آبي پوشان هم 
مظاهري با محمود فكري درگير شد، بعد 
پشت خط حسين حسيني روي نيمكت 
ماند و حاال هم به نظر مي رسد جايي در 
سپاهان ندارد. وضع اخير مظاهري 
در شــرايطي اســت كــه به نظر 
نمي رســد هيچ باشــگاه بزرگي 
به جذب او تمايل داشــته باشد. 
تكليف پرســپوليس كه روشن 
اســت، تراكتور هم كه با رشيد 
به هم زده، ســپاهان و گل گهر 
دروازه بان گرفته اند و خالصه بايد 
ديد سرنوشت مظاهري براي ليگ21 

چه خواهد شد.

رشيد؛ بازنده بزرگ؟
اگر مظاهري به استقالل برنگردد...

حاال ديگر همه خسته شده اند، به ستوه آمده اند، كالفه هستند. 
قطعا فراز كمالوند به خودي خود آدم پرمخاطبي نيست و اخبار 
مربوط به او اهميت چنداني ندارد، اما براي عاشــقان پرشمار 
فوتبال ايران كه هر روز اخبار مربوط بــه اين حوزه را پيگيري 
مي كنند، مواجه شدن با اين حجم از خبرهاي عجيب و غريب 
مربوط به اين مربي غيرقابل تحمل شده است. هر روز، هر روز و هر 
روز ممكن است گزارش هايي در مورد عقد يا فسخ قرارداد كمالوند 
با يك تيم منتشر شــود. البته كه در فوتبال ايران پديده هاي 
عجيب و غريب زياد داشته ايم، اما اين يكي واقعا نوبر است و روي 
دست همه بلند شده. كمالوند در حالي به عنوان سرمربي نفت 
مسجدسليمان معرفي شده كه رفت وآمدهاي يكي دو سال اخير 
او بين باشگاه هاي گوناگون واقعا بحث برانگيز بوده است.او سال99 
سرمربي شاهين بوشهر شد، اما در نيمه راه اين تيم را رها كرد تا به 
پيشنهاد فرهاد مجيدي براي دستياري در استقالل پاسخ مثبت 
بدهد. باشگاه بوشهري به سختي با اين مسئله كنار آمد، اما نهايتا 
فراز استقاللي شــد. او بعد از مدت كوتاهي، مجيدي را هم رها 
كرد تا هدايت سايپا را در آخرين هفته هاي ليگ بيستم برعهده 
بگيرد. فراز بعد از كسب چند نتيجه ضعيف و نزديك كردن سايپا 
به سمت دسته يك، پيش از پايان فصل استعفا داد و از اين تيم هم 
جدا شد. اين مربي تا جايي هم كه مي توانست به برخي بازيكنان 

سايپا اتهام زد. بعد هم او را رسما به عنوان سرمربي جديد تراكتور 
معرفي كردند، اما حتي پيش از شروع فصل، قرارداد مورد نظر 
فسخ شــد و فيروز كريمي جاي كمالوند را روي نيمكت تيم 

تبريزي گرفت. اين اتفاق در حالي رخ داد كه فراز بعد از عقد 
قرارداد با تراكتور نطق پرشوري ايراد كرده و گفته بود 

آمده تا خودش را قرباني اين باشگاه كند! حاال هم 
بعد از اين همه تجربه درخشــان در كوتاه ترين 
زمان ممكن، كمالوند به عنوان ســرمربي نفت 
مسجدسليمان معرفي شده است. زيباتر از اين 

چه مي خواهيد؟
اين كه كمالوند كيست و چه مي كند يك بحث 
جداگانه است و اينكه چرا در فوتبال ايران بايد 
به چنين مربياني تيم داده شود، يك بحث 
ديگر. بايد از همه باشگاه هايي كه پشت سر 
هم سراغ فراز مي روند پرسيد متر و معيارتان 
براي انتخاب او چيســت؟ موفقيت هاي 
فني؟ تعهــد و پايبندي به باشــگاه هاي 
قبلي؟ بي حاشيه بودن؟ واقعا با چه مالكي 

كمالوند ظرف يك سال بايد 5 باشگاه در 
فوتبال ايران عوض كند؟ 

خودت خسته نشدي؟
در مورد پديده شگفت انگيزي به نام فراز كمالوند
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در گروه مرگ ليگ قهرمانان اروپا، جايي كه مهدي طارمي با پيراهن پورتو به قرعه اتلتيكو، 
ليورپول و ميالن خورده، امشب يك بازي حســاس در ورزشگاه دراگان پورتو در پرتغال 
بين اين تيم با ليورپول برگزار مي شود. بازي اول پورتو در زمين اتلتيكو با گل مردودشده 
طارمي بدون گل تمام شد و ليورپول در مسابقه اي دراماتيك توانست 2-3 ميالن را ببرد. 
ليورپولي ها در اين هفته ليگ برتر و در زمين تيم تازه صعودكرده برنتفورد به نتيجه اي بهتر 

از 3-3 دست نيافتند.

    طارمي در 244بازي رسمي عمرش 119گل به ثمر رسانده كه در 18هزار و 616دقيقه بازي 
نرخ گلزني هر 156دقيقه يك گل را نشان مي دهد. او در 7بار حضورش در مسابقات ليگ قهرمانان 
در مجموع تنها 288دقيقه بازي كرده و 2 گل و يك پاس گل داشــته. اگر گلش به اتلتيكو مردود 
نمي شد، االن اين آمار خيلي بهتر بود. نرخ گلزني اش در ليگ قهرمانان هر 144دقيقه يك گل و 
نرخ تأثيرگذاري اش روي گل ها هر 96دقيقه يك بار است. آيا او مي تواند در بازي سخت امشب اين 

نرخ را بهتر كند؟

    صفحه رسمي پورتو در واكنش به گل هاي زيباي مهدي طارمي كه آخرين آنها گلش از وسط 
زمين به تيم ژيل ويسنته بود، در توييتي به او لقب مستر مهدي پوشكاش داد كه اشاره دارد به نامزدي 
احتمالي اين گل و گل قيچي اش به چلسي براي جايزه پوشكاش. جايزه پوشكاش هرساله به زيباترين 

گل فصل اهدا مي شود.
    مهدي طارمي با امتياز7.49 باالتر از ويتينيا، اوتاويو، امبمبا و لوييس دياز بهترين بازيكن پورتو 
تا هفته هفتم ليگ برتر پرتغال بوده است. او با گل به ژيل ويسنته به آمار 48 گل در رقابت هاي مختلف 

باشگاهي در پرتغال دست يافته است.
    با اعالم سايت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا مهدي طارمي ستاره ايراني پورتوي پرتغال كه 
هفته درخشاني را در تيم خود سپري كرد، با 42.26درصد به عنوان بهترين لژيونر فوتبال آسيا در 
هفته گذشته انتخاب شد. در اين نظرسنجي الدار شاه مرادف ستاره ازبكستاني تيم فوتبال رم ايتاليا 

با 29.96درصد در رتبه دوم برترين لژيونر هفته آسيا قرار گرفت.
    ليورپول در ديدارهاي رودررو هرگز از پورتو شكست نخورده است. در 8تقابل قبلي 5برد براي 
تيم انگليسي به دست آمده؛ ازجمله يك برد پرگل 5 بر صفر و 2برد 5 بر يك و 3بازي هم مساوي شده.

    در بازي هاي ديگر امشب اتلتيكو در زمين ميالن به ميدان مي رود و رئال مادريد پس از مدت ها 
در سانتياگو برنابئو بازي اروپايي مي كند و ميزبان شــريف از مولداوي است. رئال اين هفته براي 
اولين بار در الليگا زيرنظر آنچلوتي به تساوي بدون گل رسيد. اين سومين تساوي بدون گل آنچلوتي 

با رئال در همه رقابت ها بود.

  آقاي مهدي پوشكاش!
گل هاي زيباي طارمي پورتو را وادار كرده به او لقب تازه اي بدهد

ســوگلي هاي يوفا ساعت22:30 
امشــب در حالي روبه روي هم قــرار مي گيرند كه دو 
تيــم بيشــترين و گران ترين ســتاره ها را بين همه 
باشــگاه هاي فوتبال جهان در اختيــار دارند. ديدار 
امشب پاري ســن ژرمن و منچسترسيتي، جدال بين 
نفت قطر با نفت امارات اســت؛ ديدار دوباره مسي با 
گوارديوال، تكرار ديدار نيمه نهايي فصل پيش ليگ 
قهرمانان اروپا كه به سود سيتي تمام شد و از همه 
مهم تر رويارويي دو باشگاه محبوب يوفا و مصون 
از مجازات هاي مربوط به فيرپلي مالي. اين شايد 
مهم ترين مسابقه مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
از يكي از دو گروه مرگ اين رقابت ها باشد. مسي 
هم كه برگشــته؛ همه  چيز براي يك مسابقه 
زيبا فراهم اســت. كارلوس دل سرو داور اين 

مسابقه است.

   پاري سن ژرمن با برد 2 بر صفر مقابل مون پوليه به 
استقبال بازي امشب آمده، بردي كه حاشيه هايي داشت. امباپه 
كه در اين بازي تعويض شده بود، روي نيمكت به بغل دستي اش، 
ادريسا گانا گي گفت كه نيمار در طول بازي به او پاس نمي داده. اين 
اتفاقات باعث تشديد شايعات درباره مناسب نبودن پوچتينو براي 
كنترل رختكن و آمدن زيدان به جاي او شده است. امباپه تنها كسي 
بود كه گل دوم پاريســي ها را با هم تيمي هايش جشــن نگرفت. 
همزمان شايعاتي درباره تالش ســيتي براي جذب امباپه در فصل 
نقل وانتقاالت زمستاني شنيده مي شود. ناصر الخليفي در تابستان به 
پيشنهاد 200ميليون يورويي رئال مادريد براي جذب اين بازيكن 
پاسخ منفي داد، درحالي كه مي دانست در پايان فصل يك يورو هم از 
جدايي امباپه گيرش نمي آيد. بعيد است مالك قطري پي اس جي در 
رقابت سياسي بين كشورش با امارات، حاضر شود ستاره جنجالي اش 
را به رقيب اماراتي اش، شيخ منصور بدهد. از طرفي، فلورنتينو پرس، 
رئيس باشگاه رئال مادريد در پاسخ به سؤال هواداري كه از او پرسيده 
بود امباپه كي به برنابئو مي آيد، گفتــه: »فصل آينده.« چيزي كه 
واضح است، اين است كه امباپه در تابستان آينده رايگان جدا خواهد 

شد.
   نيمار در 16 بازي اخير خود در لوشــامپيونه روي 16 گل تأثير 
داشته. او البته در 6مسابقه مقابل من ســيتي تنها يك بار موفق به 

گلزني شده.
   هافبك هاي پاريس در اين فصل به اندازه مهاجمان كهكشاني 
تيم گل زده اند؛ اره را، ادريسا گانا گي و دراكسلر روي هم رفته 9 گل 
زده اند و اين در حالي است كه امباپه، ايكاردي، نيمار، مسي )صفر 

گل( و دي ماريا هم همين تعداد گل را در كارنامه دارند.

   مسي براي ديدار با سيتي در دسترس خواهد بود. او هم اكنون 
هيچ مصدوميتي ندارد. وراتي با تيم تمريــن كرد اما هنوز به طور 
صددرصد آماده مسابقه نيست. مسي سابقه 6بار گلزني به من سيتي 
در 6ديدار را دارد؛ ازجمله يك هت تريك در نوكمپ. اين در حالي 
است كه كريستيانو رونالدو 5گل به من سيتي زده است. پله هم كه 
روزهاي اخير را در بيمارســتان ســپري كرده، براي مسي پيغام 
گذاشت و به او تبريك گفت كه ركورد بيشترين گل هاي زده ملي در 
آمريكاي جنوبي را از چنگش درآورده. پله برايش در كنار امباپه و 

نيمار آرزوي موفقيت و عذرخواهي كرد كه دير پيغام داده است.
   پاريسي ها در تمرينات آخر با 4مهاجم بازي كردند؛ دي ماريا، 
امباپه، نيمار و مســي، گاناگي و پاردس هم پشــت آنها بودند؛ در 
سيستم 1-3-2-4 كه احتماال اگر تيم با همين تركيب به ميدان 
برود، مسي پشت مهاجم و در پست شماره10 بازي خواهد كرد. در 
غير اين صورت، دي ماريا از تركيب خارج مي شــود و اره را به جمع 

هافبك ها اضافه مي شود تا مسي به پست وينگر راست برود.
   پس از شايعاتي كه درباره حمايت مسي از فيكس بودن ناواس 
درون دروازه منتشر شــد، ديروز خبر رسيد كه دوناروما در بازي با 
منچسترسيتي درون دروازه پي اس جي مي ايستد. دروازه بان سابق 
ميالن از شرايطي كه در پاريس دارد ناراضي است و شايعه ها حكايت 
از اين دارد كه به فكر بازگشت به سري آ و پيوستن به يوونتوس است.
   با وجود اين همه ستاره بين 2تيم نمي توان انتظار يك بازي پرگل 
داشت. در 5رويارويي قبلي، در مجموع 10 گل ردوبدل شده و سهم 

من سيتي از اين رويارويي ها 3 برد و 2 تساوي بوده است.
   رياض محــرز در بازي با چلســي به ركــورد 150 بازي براي 
منچسترسيتي رسيد. رحيم استرلينگ هم به ركورد 300 بازي 

براي اين تيم خواهد رسيد.
   ادرسون از شروع سال2021 موفق به ثبت 20كلين شيت شده 
كه از اين حيث بيشترين آمار كلين شــيت را بين 5ليگ معتبر 
اروپايــي از شــروع اين ســال تا بــه حــال دارد. ادرســون در 

منچسترسيتي؛ 199بازي، 100كلين شيت.
   با دريافت يك گل در 6مسابقه ابتدايي، سيتيزن ها بهترين 
عملكرد دفاعي خود را در شروع يك فصل از ليگ برتر ثبت 
كرده اند. آمار الپورت و روبن دياز 4بازي، صفر گل خورده، 
4 كلين شيت، بدون دريبل خورده، يك  گل، يك  پاس گل، 
3 دفع توپ، 14 قطع توپ، 7 تــكل، 16 دوئل زميني موفق، 

17 دوئل هوايي موفق و 7پاس كليدي بوده است.
   پپ گوارديوال با برد يك بر صفر در زمين چلســي به آمار 

221پيروزي با منچسترسيتي در همه رقابت ها رسيد. از زماني 
كه پپ گوارديوال هدايت منچسترسيتي را به عهده گرفته، چلسي 

4بار سرمربي عوض كرده )كونته، ساري، لمپارد و توخل( و او حاال 
توانسته همه آنها را ببرد و از 3 باخت قبلي مقابل توخل انتقام بگيرد.
   آمار گابريل ژسوس در اين فصل 6 بازي، 2 گل و 3 پاس گل بوده 
است. او حاال در 7 مســابقه آخري كه به عنوان بازيكن ثابت براي 
منچسترســيتي به ميدان رفته، روي 7 گل تأثير مستقيم داشته 
است؛ 3گل و 4پاس گل. گل ژسوس به چلسي، پنجاه ودومين گل 

ليگ برتري مهاجم برزيلي بود. او در 44 مسابقه ليگ برتري براي 
سيتي موفق به گلزني شده و آبي آسماني ها در 42 بازي با او برنده 
شده اند به عالوه 2 تساوي. منچسترسيتي در ليگ برتر وقتي ژسوس 

گل مي زند، نمي بازد.
   تركيــب احتمالي پاريــس: دونارومــا )نــاواس(، حكيمي، 
ماركينيوش، كيمپمبه، نونو منــدس، اره را )دي ماريا(، گانا گي، 

پاردس، نيمار، امباپه و مسي.
   تركيب احتمالي من سيتي: ادرسون، روبن دياز، الپورت، كايل 
واكر، كانسلو، برناردو سيلوا، فرناندينيو، دي بروين، محرز، گريليش 

و تورس )ژسوس(.

بازی بچه  پولدارها
مسی و پپ در اويل كالسيكو به هم رسيدند

وارث مسي رسيد

آنســو فاتي پس از 10 ماه مصدوميت و غيبت 
با پيراهن شــماره10 مســي در برد 3 بر صفر 
بارســلونا برابر لوانته بــه فوتبال برگشــت و 
10 دقيقه بازي كــرد. او كــه از دقيقه81 وارد 
زمين شــده بود، در همين چنــد دقيقه موفق 
شد گل سوم تيمش را به ثمر برساند و در پايان 
به عنوان بهترين بازيكن زمين برگزيده شــود! 
اسپانســرهايي كه جايزه بازيكن برتر ميدان را 
در رقابت هاي گوناگــون به عهده دارند، ترجيح 
مي دهند جايزه آنها به بازيكني برسد كه بيش 
از ســايرين جذابيت رســانه اي دارد تا از اين 
طريق برند آن اسپانسرها به چشم بيايد. فاتي 
آخرين بــار 322روز پيش در هفتــم نوامبر و 

در بازي با بتيس 45دقيقه پيراهن بارســا را بر 
تن كــرده و در همان بازي دچــار مصدوميت 
شديد زانو شــده بود. او در طول اين مدت 4بار 
زانوي مصدوم خود را به تيغ جراحان ســپرد و 
ســرانجام پس از 322 روز به فهرست تيم براي 
يك مسابقه رسمي برگشت. او بعد از گلزني در 
دقيقه91 شادي گلش را با پزشكان تيم كه روي 
نيمكت بودند تقسيم كرد و از اين طريق مراتب 
قدرداني اش را به نمايش گذاشت. بارسا حاال از 
6 بازي خود 12 امتياز كسب كرده كه نسبت به 
فصل قبل با حضور مسي عملكرد بهتري است. 
شــاگردان كومان فصل گذشته با حضور مسي 
پس از  بازي ابتدايــي تنها 8 امتياز داشــتند؛ 

4 امتياز كمتر از امتيازات فعلي. همچنين فصل 
گذشته آنها تا اين مقطع با حضور مسي 10 گل 
زده بودنــد اما حاال 11 گل به ثمر رســانده اند. 
تنها آماري كه بارسايي ها در آن نسبت به فصل 
گذشــته تا اين مقطع ضعيف تر عمل كرده اند 
دريافت گل است كه در اين فصل يك گل بيشتر 
از 5گل دريافتي فصل قبل بوده است. يك نكته 
ديگر اين بود كه در تركيــب ابتدايي تيم براي 
اولين بار هيچ بازيكن چپ پايي وجود نداشــت. 
مســي و گريزمان و ترينكائو كــه رفته اند؛ آلبا 
مصدوم است و لنگله و اومتيتي هم در تركيب 
دفاعي تيم جايي نداشتند. اين براي نخستين بار 
بود كه در دوره سرمربيگري كومان در بارسا اين 
تيم در 15 دقيقه اول 2گل وارد دروازه حريفان 
مي كرد. در آســتانه ديدار فرداي بارســلونا در 
زمين بنفيكا رســيدن به چنيــن ركوردهاي 
مثبتي در روزي كه كومان به دليل محروميت 

كنار زمين حضور نداشت،  الزم بود.

10 دقيقه پس از 10 ماه براي شماره10

ليگ قهرمانان

ليگ اروپا

 سهشنبه 6 مهر 1400 برنامه بازی ها

پاری سن ژرمن - منچسترسیتی

الیپزیش - کلوب بروژ

22:30

22:30

A گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

اسپارتا پراگ - گالسکو رنجرز

لیون - بروندبی

20:15

20:15

A گروه

 سهشنبه 6 مهر 1400 برنامه بازی ها

آژاکس - بشیکتاش

دورتموند - اسپورتینگ

20:15

22:30

C گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

لژیا - لسترسیتی

ناپولی - اسپارتاک

20:15

20:15

C گروه

 سهشنبه 6 مهر 1400 برنامه بازی ها

شاختار - اینتر

رئال مادرید - شریف تیراسپول

20:15

22:30

D گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

آنتورپ - فرانکفورت

فنرباغچه - المپیاکوس

20:15

20:15

D گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

بایرن مونیخ - دیناموکیف

بنفیکا - بارسلونا

22:30

22:30

E گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

التزیو - لوکوموتیو مسکو

مارسی - گاالتاسارای

22:30

22:30

E گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

آتاالنتا - یانگ بویز

منچستریونایتد - ویارئال

20:15

22:30

F گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

لودوگورتس  - ستاره سرخ بلگراد

براگا - میتیلند

22:30

22:30

F گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

زنیت - مالمو

یوونتوس - چلسی

20:15

22:30

H گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

خنک - دیناموزاگرب

وستهام - راپید وین

22:30

22:30

H گروه

 چهارشنبه 7 مهر 1400 برنامه بازی ها

سالزبورگ - لیل

- سویا وولفسبورگ 

22:30

22:30

G گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

سلتیک - بایرلورکوزن

فرنتس واروش - بتیس

22:30

22:30

G گروه

 سهشنبه 6 مهر 1400 برنامه بازی ها

آث میالن - اتلتیکومادرید

پورتو - لیورپول

22:30

22:30

B گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

رئال سوسیداد - موناکو

اشتورم گراتس - آیندهوون

20:15

20:15

B گروه
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خارجيها

كاپآسيا

نام نويسي از نامزدهاي رياست فدراسيون بسكتبال از 3روز پيش 
آغاز شده است. به رسم معمول پيش از هر انتخاباتي مي شنويم: 
»هيچ بدي نرفته كه خوب جايــش بيايد.« يا صحبت از »فالني 
بايد برود و فالني بيايد.« يا »كي بياد بهتر اســت.« و... اما كسي 
نگفته »بســكتبال كجاســت« و »كجا بايد باشد؟« بسكتبالي 
كه يك ســاختار ناموزون دارد و هر دوره دچار روزمرگي بوده و 
از استانداردســازي فرار كرده است، نيازهاي اوليه اش چيست و 
ضرورت هايش كدام است؟ در غياب هسته تحليلگر در بسكتبال، 
هميشه رفتارهاي پوپوليســتي مانع از انتخاب افراد متناسب 
با اهداف پيش رو شده و شــخصي نگري ارجحيت داشته است؛ 
درحالي كه »تجربه هاي مشاركتي« عامل اصلي و عمده تحوالت 

و دگرگوني هاي اساسي است.

تيم هاي بسكتبال باشــگاه هاي ايران فهرست اسامي بازيكنان 
خود را براي فصل جاري ليگ، نهايي كرده اند. بازي ها از 24مهر 
آغاز مي شود و تركيب تيم هاي متمول كه بيشتر چهره هاي ملي، 
مطرح و خارجي را به خدمت گرفته اند با تركيب تيم هاي ديگر 
متفاوت است و در قياس با بيشــتر تيم ها »تعادل« وجود ندارد. 
تعدادي تيم ، بازيكن خارجي را از ابتداي فصل به خدمت گرفتند 
كه پيش از اين كمتر شــاهدش بوديم. در اين شرايط و با وجود 
خارجي ها فرصت بازي براي جوانان محدود مي شود. اين داستان 
دست كم در 10سال گذشته تكرار شده است. وقتي يكي از عوامل 
عمده بي پشتوانه شدن بســكتبال، ناپديد شدن جوانان است، 
بايد در مورد »سازندگي« به خاطر ورود زودهنگام خارجي ها در 

باشگاه ها ترديد داشته باشيم.

بسكتباليســت هاي دختر در تعطيالت زودهنگام ليگ به اردو 
مي روند. مسابقات كاپ آسيا در سطحB از 16 تا 22 آبان در اردن 
برگزار مي شــود و ايران پس از مســابقات جام ملت هاي 1974 
سئول، براي نخستين بار در شــكل تغييريافته اين رقابت ها به 
ميدان مي رود. ايران به همراه لبنان، قزاقستان، اندونزي، سوريه و 
اردن تيم هاي سطحB هستند و يك تيم از اين سطح به سطحA در 
 A مسابقات 2023 فيبا آسياكاپ صعود مي كند. مسابقات سطح
براي تعيين 4تيم جام جهاني2022 استراليا از ديروز در اردن آغاز 
شد. بسكتبال ايران راه دشواري تا رسيدن به اين سطح دارد و در 
آغاز راه بايد از سد تيم هايي چون لبنان و قزاقستان بگذرد. به نظر 

نمي رسد رسيدن به سطح اول آسيا كار راحتي براي ايران باشد.

سبک  بازي طارمي را دوست دارم
بهناز طاهرخاني، كاپيتان تيم ملي در گفت و گو با همشهري ورزشي مي گويد اگر فوتبال زنان بيشتر ديده شود، جان مي گيرد و حرفه اي مي شود 

زير حلقه

انتخابات

ليلي خرســند|  بهناز طاهرخاني كاپيتان تيم ملي فوتبال است؛ تيمي كه براي 
نخستين بار به جام ملت هاي آسيا صعود كرده. با اينكه بازي هاي تيم در مرحله 
مقدماتي از شبكه هاي تلويزيوني ايران پخش نشد اما هم بازي  هاي تيم با بنگالدش 
و اردن و هم شادي دختران بعد از پيروزي و صعود در فضاي مجازي بارها ديده 
شد. بهناز مي گويد فوتبال زنان براي حرفه  اي شدن به اين ديده شدن نياز دارد. 
او در گفت وگو با همشهري از حال و هواي تيم در اين دو بازي صحبت كرده است.

  تيم ملي زنان پيش از اين هم در مســابقات مقدماتي جام ملت هاي 
آسيا بازي كرده بود. چه اتفاقي افتاد كه اين بار توانستيد صعود كنيد؟

ما قبال 4بار در مقدماتي آســيا بازي كرده بوديم ولي اين بار همه  چيز فرق مي كرد و 
بچه ها تالش و پشتكارشان بيش از اندازه بود. فدراسيون هم خيلي حمايت كرد. نگاه به 
زنان خيلي بهتر از قبل شده است. كادر فني هم تمرينات خيلي خوبي برايمان درنظر 

گرفته بود كه باعث موفقيت مان شد.

  ارديبهشت ماه كه نخستين اردو تشكيل شد، اين نگراني وجود داشت 
كه تيم نتواند به موقع براي مسابقات آماده شود.

دقيقا همينطور بود. تيم ملي 2 ســال خوابيده بود و هيچ كس انتظار نداشت در 4ماه 
آماده شــود. تمرينات خيلي پرفشــار بود ولي مهم اين بود كه بچه ها ايمان داشتند 
مي توانند متفاوت از هميشــه نتيجه بگيرند. خواســتن را در چهره هايشــان و مدل 
تمرينات شــان مي ديدم. آنها هم خواســتند و هم غيرت كردند تا تيــم صعود كند. 
تمرينات ما خيلي بابرنامه بود و حتما كادر فني براي دور بعدي مسابقات برنامه ريزي 

بهتري دارد.

  در بازي با بنگالدش 2 پنالتي و در بازي با اردن هم يك پنالتي زدي. 
استرس نداشتي؟

طبيعي است كه موقع زدن پنالتي كمي استرس داشته باشي اما من هم مثل بقيه عزمم 
را جزم كرده بودم كه تيم صعود كند و موقع زدن پنالتي فقط به هدفمان فكر مي كردم.

  اگر در بازي با بنگالدش گل ششــم را مي زديد، براي بازي با اردن 
خيال تان راحت تر مي شد. با 5گل هر دوتيم ايران و اردن شرايط مساوي داشتند. 
شما كه در 60دقيقه 5گل زديد، چرا 30دقيقه آخر براي زدن گل انگيزه نداشتيد؟

هدف اصلي ما اين بود كه حتما بازي را ببريم. قبل از بازي درباره رسيدن به گل هاي 
بيشــتر صحبت كرده بوديم اما اگر روي ايــن موضوع تمركز مي كرديم، اســترس 
مي گرفتيم و تمركزمان به هم مي ريخت. البته خيلي تالش كرديم كه به گل ششــم 
برسيم اما بنگالدشي ها در آن دقايق دفاعي تر شدند. نمي دانم براي خود ما هم بعد از 

گل پنجم چه اتفاقي افتاد كه نتوانستيم گل بزنيم. حتما حكمتي داشته.

  قبل از بازي با اردن ترس نداشتيد كه آنها بازي را ببرند و همه آرزوهايتان 
به باد برود؟

براي تيم ما ترس معنايي ندارد. همه با تمام وجود بازي كردند و از جان و دل مايه گذاشتند. 
ما جنگيديم و نتيجه اين جنگ هم شيرين بود.

  اردني ها شرايط متفاوتي با شما داشتند. كمترين تفاوت اين است كه تيم 
ايران 2سال تعطيل بوده ولي آنها كار مي كردند. نترسيدن شما، نشانه اعتماد به نفس 

باالست. اين اعتماد به نفس از كجا مي آمد؟
طبيعي بود كه ما ته ذهنمان به اين تفاوت ها فكر كنيم اما ما از طرف ديگر شارژ مي شديم. 
كادر فني خيلي به ما روحيه مي داد. خانواده هايمان و مردم هم خيلي به ما انرژي مي دادند و ما 
هم به خودمان مي گفتيم بايد با قدرت بازي كنيم و ببريم. از روز اول كه پايمان را به ازبكستان 

گذاشتيم، به اين باور رسيده بوديم كه مي توانيم صعود كنيم و فقط آن لحظه را مي ديديم.

  بازي هاي تداركاتي با تيم هاي خارجي، به خصوص بازي آخر كه با ازبكستان 
مساوي كرديد، در باال رفتن اعتماد به نفس بي تأثير نبود.

دقيقا همينطور است. ازبكستان در رنكينگ از ما خيلي باالتر است و هميشه تيم قدري بوده. 
ما نه در آن بازي و نه براي مقدماتي آسيا خيلي آماده نبوديم. 4ماه تمرين كم بود اما مساوي 

با ازبكستان خيلي كمك مان كرد.

  در بازي با اردن، آنهايي كه از ســايت ها بازي را تماشــا مي كردند پيام 
مي گذاشتند كه چرا تيم اينقدر دفاعي بازي مي كند.

بازي حساســي بود. خيلي مهم بود كه گل نخوريم. اگر اردن گل مي زد در الك دفاعي فرو 
مي رفت و نمي توانستيم كاري كنيم. اصل اول براي ما دفاع بود و براي ضدحمله هم برنامه 

داشتيم. داور هم يك پنالتي ما را نگرفت. كال داور خيلي از خطاها را براي ما نمي گرفت.

  دروازه بان اردن هم در پنالتي ها خوب كار نكرد.
بد نبود. ولي در كل ما بهتر بوديم. از اينكه بازي  شان را خراب كرديم، عصبي شده بودند.

  لحظه صعود چه حسي برايتان داشت؟
خيلي خوب بود. نمي توانم توصيفش كنم. من آن لحظه به اين فكر مي كردم كه مي توانيم 

سربلند به كشور برگرديم.

  شادي تان هم كه تمامي نداشت.
بچه ها به قدري خوشحال بودند كه نمي توانستند خودشان را كنترل كنند. ما بعد از آن همه 
سختي و با نداشته ها صعود كرديم و برايمان غرورانگيز بود. در آن لحظه من به حمايت هاي 

خانواده ام فكر مي كردم. آنها هميشه در سخت ترين لحظات كنارم بودند.

  تو اهل تاكستان هســتي. دخترها به خصوص آنهايي كه در شهرهاي 
كوچك زندگي مي كنند، كار راحتي براي فوتباليست شدن ندارند.

من از بچگي فوتبال بازي مي كنم و خانواده ام هميشــه حمايتم كرده اند و هميشــه براي 
بازي  هاي من ذوق داشته اند. به خاطر همين وقتي آنها را خوشحال مي كنم خودم هم از ته 

قلب خوشحال مي شوم. تنها دليل پيشرفت من خانواده ام هستند.

  خانواده ات فوتبالي هستند؟
زياد نه، ولي فوتبال مي بينند. استقاللي هستند.

  خودت هم استقاللي هستي؟
من به همه تيم ها احترام مي گذارم ولي استقاللي ام.

  از بازيكن خاصي الگو مي گيري؟
سبك بازي مهدي طارمي را دوست دارم.

  او كه پرسپوليسي است!
اهل كري خواندن نيستم، برايم سبك بازي اش مهم است.

  براي نخستين بار بود كه تيم ملي فوتبال زنان اينقدر ديده شد. شايد دليل 
اولش كت وشلوارها و پرواز اختصاصي بود.

بعد از كت وشــلوارها خيلي ديده شــديم. خيلي از فوتباليســت ها مثل ســردار آزمون 
و خيلــي از هنرمندان از ما حمايــت كردند و انرژي مثبت فرســتادند. بــه هر حال اين 
 توجه بايد از يك جايي شــروع مي شــد كه شــد. اين حمايت هــا به ما خيلــي انگيزه 

داد.

  و اگر بازي از تلويزيون پخش مي شد؟
اگر مي شد كه عالي بود. ما بايد ديده شــويم. اگر پخش تلويزيوني باشد، اسپانسر مي آيد، 
قراردادهايمان باال مي رود و ما هم حرفه اي مي شــويم و جــان مي  گيريم. بين ما و مردان 

نبايد فرقي باشد.

  ولي آنها حرفه اي تر هستند.
ما هم به اندازه خودمان زحمت مي كشــيم. من در اين چند سال براي شهرداري بم بازي 
كردم كه در اين فصل شــده خاتون بم. بعضي وقت ها چند ماه خانواده ام را نمي بينم. مگر 
ما بدمان مي آيد حرفه اي شويم؟ در اين 4ماه بهتر از قبل رسيدگي كردند و صعود كرديم. 
 دمشــان گرم حمايت كردند اما اگر اين حمايت ها هميشگي باشــد، خيلي چيزها تغيير

 مي كند.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

حريفان جهاني هندبال زنان مشخص شد 
تيم ملي هندبال زنان ايران حريفانش را در مسابقات قهرماني جهان شناخت. 
ايران كه براي نخستين بار سهميه حضور در اين مسابقات را به دست آورده 
است، با تيم هاي قزاقستان، نروژ و روماني هم گروه شد. مسابقات جهاني از 
10تا 28آذر در مادريد برگزار مي شود. تيم ملي هفته پيش با صعود به مرحله  
نيمه نهايي مسابقات قهرماني آسيا سهميه جهاني را گرفت. اين تيم در ديدار 
رده بندي مقابل قزاقستان شكست خورد و چهارم شد با اين حال اين بهترين 
رده اي است كه تيم ملي هندبال زنان در مسابقات قهرماني آسيا به دست 
آورده اســت. اين تيم در 4بازي آخر خود بدون مربي به ميدان رفت چون 
سرمربي تيم به همراه 2 مربي و يك بازيكن به كرونا مبتال شده بودند. تيم 

ايران روز يكشنبه بدون اين 4نفر به ايران بازگشت.

منهای فوتبال
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افقي:
 1- حيــات- درياچه اي در 
مرز اســتان هاي سيستان و 

بلوچستان و كرمان 
2- گونــه- دانــش ذاتــي- 

رواديد- حرف همراهي
3- اميدوار كردن- شــهري 
در شهرستان رفسنجان- نام 

كوچك هيتلر
4- تبعيدگاه ابــوذر- تمدن 
قديمــي در بين النهريــن- 

ارسباران امروزي
5- يك نفر- شكوه و جالل- 

آتش
6- پايتخت تاريــخ و تمدن 
ايران لقب اين شــهر است- 
نمــودار فشــرده اطالعات- 

اشاره
7- دســت آموز- گــذرگاه- 

روييدن
8- حشره خونخوار- بالش- 

اقامت گزيدن- جانشين او
بين المللــي  انجمــن   -9
حمل ونقــل هوايــي- پول 
جمهــوري آذربايجان- كوه 

آتشفشاني ايتاليا
10- سرنيزه- قصد- پيري

11- ديــگ دهان گشــاد- 
معطر- سلطان جنگل

12- دومين حــرف الفباي 
يونانــي- شــهيدان- غذاي 

مجردي
13- وســيله كمك حركتي 
كودكان نوپا- بيماري كهنه- 

از ورزش هاي رزمي
14- گله مداوم- بيماري تاولي- 

درخت جوان- مخفف اگر
15- وزير ايراني هارون الرشيد 
كه به فرمان او كشــته شد- 

مجموعه نما هاي فيلم
  

عمودي:
1- فضــاي جلوي عدســي 
چشــم را پر مي كند- از آثار 
داستاني هوشــنگ مرادي 

كرماني
2- مخترع لگاريتم- مطابق 

گذشته- چشمداشت
3- روزنامه- قوم مغول

4- ســوغات قمصــر- زبان 
رسمي مردم اتريش- گناه

5- دســت عرب- نوع تفكر و 
بينش- هر طبقه ساختمان
6- بازدارنده- آرشه- مذكر

7- واحدي براي شــمارش 
كاال- مناســب بچه هــا- از 

ساز هاي آييني ايران
8- مزد اگر مي طلبي طاعت... 

ببر- شريك
9- ســياه پوش عدالت خواه- 
دروغ نمي گويد- خودپسندي
10- نت ســوم- ارث- تخم 

كتان
11- شــغل وزير- محروم- بسيار 

خوب
12- جوانمرد- نمايشنامه متنوع- 

پرنده اي با پا هاي بلند
13- بيماري گشاد شدن سياهرگ- 

مطلبي را روي كاغذ آوردن
14- نابخرد- پشت سر هم- خوراك 

پرندگان
15- اطاعــت نكــردن دســتور- 

تخته هاي زير ريل راه آهن

نچچباباننيچرپ
رارساراولبيوك

رچيمراراوتسا
متياخوكيكاتنك
ررفسونوينايز
تايهلاايكهدا
دنهمرامرنوتيز

هوايهمابرنها
رادمنروناجورس
ورگيورهناعيب
شوحوهدنراگنق
ناقزرويومبارت

نايسدقناكامك
لييوالساشرواگ
بلقنمميسقتنبل 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 راه هاي منتهي به ايالم و مهران از سمت مرز عراق بازگشايي شوند
راه هاي منتهي به ايالم و مهران مسدود است و مردم در حال برگشت 
مجبور به تجمع در برخي مكان ها شــده اند. از مسئوالن تقاضا داريم 

زودتر به اين وضع ساماني بدهند تا زائران به شهرهاي خود بازگردند.
ايوبي از ايالم

  براي كمالشهر ايستگاه مترو درنظر بگيرند
منطقه كمالشــهر با حدود 180هزار نفر جمعيت فاقد ايستگاه مترو 
اســت، درحالي كه هم اكنون متروي هشــتگرد از نزديكي آن عبور 
مي كند و متروي كرج نيز بايد ايســتگاهي در كمالشهر داشته باشد 
كه متأسفانه چنين تدبيري انديشيده نشده است. از مسئوالن شهري 
كمالشهر تقاضا داريم با توجه به جمعيت اين شهر حاشيه اي كرج و نيز 

افزوده شدن مداوم جمعيت آن فكري براي اين موضوع بكنند.
زارع از كمالشهر

  نظارت بر فروشگاه هاي زنجيره اي كافي نيست
انتظار مي رود نظارت بر فروشــگاه هاي زنجيره اي كــه به تدريج بر 
تعدادشان هم اضافه مي شود در دستور كار مداوم مسئوالن محترم 
ذيربط باشد؛ چراكه تخلفات و كم فروشي هاي محرزي رخ مي دهد و 

متأسفانه تذكر و هشدار هم بي تأثيرشده است.
عسكرآبادي از تهران 

  انتقادات سازنده هميشه كارساز و مؤثر است
اگر مردم عزيزمان در رســانه ها و مطبوعات از كمبودها و نارسايي ها 
انتقادي مي كنند قطعا با نيت اطالع رســاني بــراي رفع كمبودها و 
كمك مسئوالن در موارد مطرح شده است و نبايد سوءتعبيري صورت 
گيرد؛ چرا كه تجربه نشان داده اســت انتقادات سازنده و ارائه نظرات 
و پيشنهادهای خوب و عملي، هميشه كارساز و براي رفع مشكالت 

بسيار مؤثر است.
محمود بليغيان از اصفهان

  اجاره مسكن قطعا شماري را بي خانمان خواهد كرد
اگر مسئوالن نتوانند ساماني به وضعيت مسكن به خصوص در بخش 
اجاره بها بدهنــد و قوانين بازدارنده و جــدي در اين زمينه مصوب و 
اجرايي نشود، عده زيادي ديگر توان ادامه روند كنوني كه اجاره مسكن 
واقعا از برخي كشــورهاي اروپايي هم بيشتر است نخواهند داشت و 
در چنين شرايطي بي خانمان شدن عده اي از هموطنان دور از ذهن 
نخواهد بود. استدعا داريم مسئوالن براي مستأجران و اجاره مسكن 

تدبيري عملي داشته باشند.
مسعود از تهران

  محور نهبندان- بيرجند جاده مرگ شده است
محور نهبندان- بيرجند، در كريدور شــمال-جنوب در شرق كشور، 
در استان خراسان جنوبي همواره آمار تصادفات مرگبار بااليي دارد و 
روزي نيست كه خبر تصادفي از اين محور نرسد. مردم نهبندان اغلب 
مجبور به تردد از اين جاده به صورت روزانه هستند درحالي كه محور 
ترانزيتي بين المللي شــمال- جنوب در آينده مي تواند از اين مسير 
امتداد يابد. تقاضا اين است كه به دوبانده كردن محور مذكور و افزايش 

ايمني آن اقدام شود.
سلطاني از نهبندان

 توقع اين است كه وضعيت بورس و بازار اصالح شود
با توجه به روي كارآمدن دولت عدالت محور و نيروهاي تازه نفس توقع 
مي رود هرچه سريع تر نسبت به ساماندهي بورس و وضعيت سهام و 
سهامداران و ارز توجه جدي صورت گيرد زيرا تثبيت اين بخش در ساير 
امور هم اثرگذار است و حتي مي تواند توليد و چرخش مالي را سرعت و 
كيفيت بخشي كند. بنابراين جلوگيري از سقوط بيشتر بورس و افزايش 

سرمايه شركت ها از طريق توليد بايد مدنظر دولتمردان باشد.
رسائي از تهران

  نابساماني مسكن مهر قزوين و سرگرداني 300خانوار ادامه دارد
10سال از پرداخت پول و انتظار براي دريافت مسكن مهر از تعاوني13 
قزوين گذشته اســت اما 300خانواده كه قرار بوده مسكن خود را از 
اين تعاوني بگيرند نه مسكن تحويلشان شده و نه سازنده حاضر است 
پولشان را پس بدهد. پس از شكايت اعضاي تعاوني از مسئوالن سازنده 
با پيچيده شدن فرايند دادرسي پرونده هنوز به نتيجه نرسيده است و 
در اين بين 2۷0خانواده مجبور به زندگي در واحدهاي نيمه ساخته و 

24خانواده سرگردان هستند. از قوه قضاييه تقاضاي رسيدگي داريم.
جباري از قزوين

 تأخير دائمي در اتوبوس جنت آباد جنوبي به متروي ارم سبز
اتوبوس خط233 جنت آباد جنوبي به متروي ارم ســبز اغلب اوقات 
تأخير دارد كه باعث مي شود تمام برنامه ريزي هاي روزانه كارمندان و 
دانشجويان به هم بريزد. رانندگان خط، علت تأخير را كمبود اتوبوس و 
خرابي اتوبوس هاي فعال اعالم مي كنند. از سازمان اتوبوسراني تهران 

تقاضاي رسيدگي و بررسي و رفع مشكل را داريم.
محبي از تهران 

 شهرك بعثت اردبيل وسيله حمل ونقل عمومي و روشنايي ندارد
ساكنان شهرك بعثت اردبيل از نبود خط تاكسي براي آمد و شد و نيز 
نبود روشنايي كافي و نابساماني روشنايي تيرهاي چراغ برق شهرك 
در عذاب هستند. تعدادي از كوچه هاي شهرك و بلوارها به خصوص 
خيابان خيام و اطراف آن در تاريكي مطلق هستند. از متوليان تقاضاي 

رسيدگي به وضعيت اين شهرك را داريم.
ميرزايي از اردبيل

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  كشف جسد مردي
 در پارك ارم 

با پيدا شدن جســد مردي در كانال فاضالب 
در بوســتان ارم، تحقيقات براي رازگشايي از 
معماي مرگ وي توسط تيم جنايي پايتخت 

آغاز شده است.
به گزارش همشهري، شامگاه شنبه چهارم مهر 
امسال، به قاضي ساسان غالمي، بازپرس جنايي 
تهران خبر رسيد كه جسد مردي در كانال آب 

فاضالب در بوستان ارم پيدا شده است.
به دنبال اين تماس، بازپــرس جنايي تهران 
به همراه تيم تجســس پليس آگاهي تهران و 
مأموران كالنتري شــهرزيبا در محل حادثه 
حاضر شدند. جســد متعلق به مردي حدودا 
40ساله بود كه كارگران پارك ارم، هنگام كار 
در كانال فاضالب با آن مواجه شده و پليس را 
خبركرده بودند. جسد دچار فساد نعشي شده 
و زمان زيادي از مرگ وي مي گذشت. به همين 
دليل علت اصلي مرگ او مشخص نبود و در اين 
شرايط جسد با دستور بازپرس جنايي تهران به 
پزشكي قانوني انتقال يافت تا علت اصلي مرگ 
مشخص شود. از ســوي ديگر بازپرس دستور 
داد تا پرونده افراد گمشــده مورد بررسي قرار 
گيرد تا به زودي هويت مرد فوت شده مشخص 
شود. عالوه بر اين، كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي تهران بازبيني دوربين هاي مداربسته را 
در دستور كار خود قرار دادند تا مشخص شود 
كه آيا فرد يا افرادي جسد را به درون كانال آب 
منتقل كرده اند يا مرگ اين مرد بر اثر حادثه 

بوده است.

  تاب بازي مرگبار
 پسر ۹ساله 

پســر 9ســاله هنگام تاب بازي در خانه شان 
دچار حادثه شــد و به دليل خفگي جانش را 

از دست داد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه در خانه اي 
واقع در شــهرك دولت آباد كرمانشــاه اتفاق 
افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه اين پسر 9ساله 
به تنهايي در خانه در حال تاب ســواري بود 
كه تعادل خود را از دســت داده و در يك فعل 
و انفعــال طناب به دور گردنــش گير كرده و 
دچار خفگي شد. به دنبال اين حادثه گروه هاي 
امدادي از يك ســو و مأمــوران كالنتري25 
دولت آباد از سوي ديگر خود را به محل حادثه 
رساندند اما كار از كار گذشته و پسربچه جانش 
را از دست داده بود. سرهنگ عليرضا دليري، 
فرمانده انتظامي شهرســتان كرمانشــاه در 
اين باره گفت: پس از اين حادثه، كودك در اثر 
فشار ناشي از وزن بدنش و سقوط از باالي تاب 
متأسفانه جانش را از دســت داد. وي در ادامه 
از تشكيل پرونده اي در اين خصوص و انتقال 

جسد كودك به پزشكي قانوني خبر داد.

قتل مسلحانه چوپان ايراني در تركيه
چوپان ايراني كه براي كار به كشــور 

تركيه ســفر كــرده بــود در جريان داخلي
درگيري با شــليك گلوله يك تبعه 
تركيه اي به قتل رســيد و خانواده اش با مراجعه به 

دادسراي جنايي خواستار قصاص قاتل شدند.
به گزارش همشهري، سال گذشــته پسر 23ساله 
ايراني به نــام رضا كه بــه همراه خانــواده اش در 
شهرستان ماكو زندگي مي كرد تصميم گرفت براي 
كار به روستاي شاوشات تركيه كه در استان آرتوين 
بود برود اما خبر نداشــت كه حادثه اي مرگبار در 

انتظارش است.
رضا ششم مهرماه پارسال در جريان يك درگيري 
به دست مردي تركيه اي به قتل رسيد. به دنبال اين 
اتفاق پرونده اي در اداره پليس تركيه تشكيل شده و 
عامل جنايت نيز بازداشت شد. از سوي ديگر جسد 
جوان ايراني كه در پزشكي قانوني بود مدت ها طول 
كشيد تا تحويل خانواده اش در ايران شود. پس از آن 
خانواده جوان ايراني به دليل اينكه قتل در خارج از 
كشور رخ داده، راهي دادسراي جنايي تهران شدند 
و درخواست كردند تا پرونده اين جنايت به تهران 

منتقل شود.

درخواست قصاص
پدر رضا، چوپاني كه در تركيه به قتل رسيده وقتي 
در شعبه يازدهم دادسراي جنايي تهران حاضر شد 
در توضيح ماجرا به بازپرس مصطفي واحدي گفت: 
پسرم رضا 23ســاله بود. ما در شهرستان ماكو در 
استان آذربايجان غربي ساكن هستيم. پسرم كارش 
چوپاني بود. كاري كه از اجدادش به ارث برده بود. 
به دليل اينكه شــهر ما به تركيه نزديك است، من 
و برادرانم و اقوام ديگرم بارهــا براي كار چوپاني به 
تركيه رفته بوديم. حتي پسرم رضا پيش از اين هم 
بارها براي كار به تركيه سفر كرده و بعد به شهرستان 

ماكو بازگشته بود.
پدر رضا در ادامه گفت: پسرم آخرين بار 8 ماه قبل 

از مرگش براي كار از ماكو به روســتاي شاوشــات 
تركيه رفت. به جز پســرم، چند نفر ديگر كه تبعه 
افغانستان و تركيه بودند هم در آنجا كار مي كردند 
تا اينكه ششــم مهرماه پارسال بود كه مردي افغان 
به ما زنگ زد و گفت يك مرد تركيه اي، پســرمان 
رضا را در جريان درگيري با شــليك گلوله به قتل 
رسانده است. شــنيدن اين خبر شوك بزرگي به ما 
وارد كرد. خانواده ام مي گفتند شايد فرد افغان دروغ 
گفته باشد اما من دلشــوره عجيبي به جانم افتاده 
بود. شك نداشتم كه خبر درســت است و پسرم را 

از دست داده ام.
او ادامه داد: فــورا به يكي از بســتگانمان در ازمير 
زنگ زديم و از او خواستيم تا خودش را به روستاي 
شاوشات برســاند و موضوع را پيگير شود تا ببيند 
ماجراي قتل پســرم رضا صحت دارد يــا نه. او هم 
به ما خبر داد كه ماجرا حقيقت دارد و پسرمان در 
درگيري از ناحيه ســر هدف اصابت شليك گلوله 

قرار گرفته و به قتل رسيده اســت. آنطور كه به ما 
گفتند قاتل تركيه اي پس از شــليك مرگبار قصد 
فرار داشته اما افرادي كه در دامداري كار مي كردند 
به همراه شــاهدان درگيري مانع فرار قاتل شدند 
و او را دســتگير كردند. ما با پرس وجــوي فراوان 
علت درگيري پسرمان با مرد تركيه اي را به صورت 
دقيق متوجه نشديم. فقط شــنيديم كه با يكديگر 
اختالف و درگيري داشتند. تا به اين لحظه از دليل 
اصلي و انگيزه قاتل كسي به ما حرفي نزده است. از 
سوي ديگر متوجه شــديم كه عامل قتل مسلحانه 
دستگير شده و هم اكنون در زندان تركيه است. ما 
هم سرانجام موفق شديم با پيگيري فاميلمان)همان 
اقوامي كه ساكن ازمير هســتند( جسد پسرمان را 
تحويل بگيريم و در ماكو دفن كنيم. اما به دليل اينكه 
كرونا بود نتوانستيم خودمان براي پيگيري پرونده 
به تركيه برويم. از ســوي ديگر درخواســت اين را 
داريم كه پرونده در كشور خودمان رسيدگي و قاتل 

براساس قوانين خودمان محاكمه و مجازات شود.
پدر مقتول در ادامه گفت: درخواســت ما اين است 
كه قاتل را به ايران منتقل كنند و پرونده در كشور 
خودمان رسيدگي شود. همچنين خواستار قصاص 

قاتل تركيه اي هستيم.
با مطرح شدن درخواســت خانواده چوپان ايراني، 
بازپرس، مصطفي واحدي دستور داد تا از طريق اداره 
كل حقوقي امور بين الملل با دادگســتري و پليس 
تركيه مكاتبه شود تا درباره وضعيت قاتل مرد ايراني 
تعيين تكليف شــود. عالوه بر اين نتيجه تحقيقات 
پليس و مرجــع قضايي، فيلم جنايت و بازســازي 
صحنه قتل توســط قاتل تركيه اي، اعترافات وي و 
انگيزه اصلي او از جنايت مسلحانه، نتيجه پزشكي 
قانوني دربــاره علت مرگ و تمــام مداركي كه در 
پرونده وجود دارد تحويل مرجع قضايي ايران شود.

همچنين اگر متهم در آنجا محاكمه شده جزئيات 
دادگاه و نتيجه محكوميت را بــه قوه قضايي ايران 

تحويل دهند.

 دختران پزشك جراح 
دستور سرقت دادند

 بخشش قاتل
 به احترام اربعين

»پدرم هميشه براي صلح و سازش 
پيش قدم بــود و اگــر قاتلش را پيگيري

نمي بخشيديم، شايد از ما ناراحت 
مي شد.« اين حرف هاي جواني است كه 5سال 
پس از قتل پدرش، در آســتانه اربعين حسيني 
قاتل او را بخشيد. او مي گويد كاري را انجام داده 

كه پدرش از او راضي باشد.
به گزارش همشــهري، اواسط سال95 خبر يك 
مورد تيرانــدازي در يكي از روســتاهاي دورود 
در استان لرســتان به پليس گزارش شد و وقتي 
مأموران به محل حادثه رسيدند با پيكر بي جان 
مردي به نام عقيل روبه رو شدند كه بر اثر اصابت 
گلوله جانش را از دســت داده بود. شواهد نشان 
مي داد مســتأجر عقيل كه از يك ســال قبل با 
خانواده اش در خانه روستايي متعلق به او زندگي 
مي كرد، عامل اين جنايت است كه پس از قتل به 
مكان نامعلومي گريخته است. از همان موقع با 
انتقال پيكر مقتول به پزشكي قانوني تحقيقات 

پليس در اين باره آغاز شد.
شواهد نشان مي داد عقيل از افراد معتمد و خير 
منطقه بود كه از حدود يك سال قبل خانه اش در 
روستا را بدون هيچ چشمداشتي در اختيار متهم 

قرار داده بود. متهم 8فرزند داشت و درآمد خوبي 
هم نداشت. عقيل مي خواست با اين كار كمكي 
به وي كرده باشد اما از مدتي قبل از جنايت چند 
نفر از اهالي روستا به عقيل شكايت كرده بودند 
كه مستأجرت براي اهالي روستا دردسر درست 
مي كند. چند نفر مي گفتند كه او دست به سرقت 
زده و از حضور او در روســتا راضي نيســتند. به 
همين دليل بود كه مرد خير روز حادثه ســراغ 
مســتأجرش رفته بود تا به او تذكر بدهد كه به 
كارهاي خالفش پايان دهد اما او خشمگين شده 
و در عوض همه خوبي هاي عقيل، رويش اسلحه 

كشيده و به طرفش تيراندازي كرده بود.

حكم قصاص
با اينكه هويت قاتل براي پليس روشــن بود اما 
معلوم نبود كه او پس از جنايت كجا گريخته است. 
مأموران پليس با وجود تالش هاي زيادي كه انجام 
دادند نتوانستند او را پيدا كنند تا اينكه 6 ماه بعد 
قاتل فراري نزد چند نفر از بزرگان منطقه رفت و 
خودش را تسليم كرد. او گفت قصد قتل نداشته 
و از روي عصبانيت دست به جنايت زده است. در 
اين شرايط بود كه با شكايت اولياي دم، متهم به 

اتهام قتل عمدي در دادگاه كيفري يك اســتان 
لرستان محاكمه شد.

همه شواهد و مدارك ازجمله اعترافات متهم عليه 
او بود. به همين دليل قضات دادگاه او را به قصاص 
محكوم كردند. اين رأي مدتي بعد از ديوان عالي 
كشور تأييد و پس از طي شدن مرحله استيذان، 

آماده اجرا شد.

پاي چوبه دار
با قطعي شــدن حكم قصاص، قاتل و نزديكانش 
تالش هاي زيادي را براي جلب رضايت اولياي دم 
آغاز كردند. با اين حال خواسته اولياي دم قصاص 
قاتل بود. در چنين شرايطي اواخر سال99 قاتل 
براي اجراي حكــم پاي چوبه دار منتقل شــد. 
همه  چيز براي بسته شدن اين پرونده با قصاص 
قاتل آماده بود اما در آخريــن لحظات با تالش 
مسئوالن زندان و شــوراي حل اختالف اجراي 
حكم متوقف شد و اولياي دم به قاتل مهلت دادند؛ 

با وجود اين هنوز پرونده در جريان بود.
وقتي اولياي دم توقف اجراي حكم را پذيرفتند 
تالش ها براي جلب رضايت آنها و بخشيده شدن 
قاتل با شدت بيشتري ادامه پيدا كرد. مسئوالن 

قضايي از يك سو و بزرگان و ريش سفيدان منطقه 
از سوي ديگر سعي داشتند تا هر طور كه شده اين 
پرونده جنايي پايان خوشي داشته باشد. به همين 
دليل چندين جلسه صلح و سازش با اولياي دم 
برگزار كردند تا اينكه آنها چند روز قبل در آستانه 

اربعين حسيني قاتل را بخشيدند.

آرامش بعد از بخشش قاتل 
محمد عقيلي فر، فرزند مقتــول درباره تصميم 
بزرگي كه او و خانواده اش گرفته اند به همشهري 
مي گويد: اولياي دم من، 2برادر، 3خواهر و عموها 
و عمه هايم بوديم. من در همان سال هاي اول بعد 
از قتل پدرم تصميم گرفتم قاتل را ببخشم اما بايد 
بقيه را هم راضي مي كردم. بايد خودتان را جاي 
ما بگذاريد تا بدانيد كه چه كشــيديم اما حاال با 
بخشش قاتل به آرامش رسيديم و مطمئنم كه 

پدرم هم از تصميم ما راضي است.
او ادامه مي دهــد: پدرم كشــاورز و دامدار بود و 
در زمان حياتش دســتش در كارهاي خير بود. 
يادم مي آيد در سال هاي گذشته اگر قتلي اتفاق 
مي افتاد، پــدرم ازجمله نخســتين افرادي بود 
كه براي بخشيده شــدن قاتل پيش قدم مي شد 
و خودش هم كمك مي كرد. حــاال اگر ما قاتل 
پدرمان را قصاص مي كرديم صورت خوبي نداشت 
و پدر شايد از ما ناراحت مي شد. به همين دليل 
بعد از آنكه با خواهران و برادران و بقيه اولياي دم 
صحبت كردم آنها هم راضي به بخشش شدند و 
بدون هيچ قيد و شرطي و فقط براي رضاي خدا 
قاتل را بخشيديم. او 8فرزند دارد و در اين سال ها 
به اندازه كافي تنبيه شده است. اميدوارم در اين 
مدت به اشتباهش پي برده باشد و بعد از آزادي از 

زندان، زندگي شرافتمندانه اي را آغاز كند.

پرونده قتل مرد خير 
پس از 5سال با بخشش 

قاتل بسته شد

عمليات علف زني پاي درختان، به صورت مستمر صورت مي گيرد
روابط عمومي سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان هرس چاله هاي پاي درختان از علف ها در ستون 
با مردم روز 22شهريور پاسخ داده اســت: عمليات علف زني و اصالح 
تشتك آبخوري پاي درختان جهت آبياري مناسب و بهينه در دستور 
كار مستمر عوامل نگهداشت فضاي سبز بوده كه طي برنامه زمانبندي 
انجام مي شــود. همچنين عمليات كوددهي و به زراعي درختان در 
برنامه شش ماهه دوم سال )اواسط آذر  ماه لغايت اواسط اسفند( انجام 

خواهد شد.

2خواهر براي انتقام از پدرشان كه به صورت مخفيانه ازدواج كرده بود، 2سارق اجير كردند و 
تحت تعقيب پليس قرار گرفتند.

به گزارش همشهري، هفته گذشته مردي كه جراح مغز و اعصاب است به اداره پليس رفت و 
گفت  2دخترش به همراه 2مرد ورزشكار به خانه اش حمله كرده و دست به سرقت زده اند.

وي گفت: من ساكن يكي از مناطق شمال تهران هستم. همسر اولم چند وقت پيش فوت شد 
و من به تازگي با همكارم كه در بيمارستان پرستار بود ازدواج كرده ام. روز حادثه همسرم به 
محل كارش رفت و من در خانه بودم كه ناگهان صداي چرخش كليد در قفل را شنيدم. در اتاق 
خوابم مشغول استراحت بودم كه براي سركشي به سمت سالن پذيرايي رفتم. ناگهان 2مرد 
قوي هيكل و بدنساز كه صورت هايشان را پوشانده بودند به سمتم حمله كردند. يكي از آنها 
دستانش را روي دهان من گذاشت تا فرياد نكشم. ديگري با طناب دست و پايم را بست. بعد با 
تهديد از من خواستند تا رمز گاوصندوقم را در اختيارشان قرار بدهم. آنها تهديد كردند كه اگر 

رمز را نگويم جانم را مي گيرند. حتي مرا به باد كتك گرفتند و شكنجه ام دادند.
وي ادامه داد: آنها قوي هيكل و ورزشــكار بودند و من از ترس جانم ناچار شدم رمز را به آنها 
بگويم. بعد ناگهان صداي آرام دختري را شنيدم كه جاي گاوصندوق را به يكي از آن 2مرد 

گروگانگير گفت. صداي دخترم بود و من حتي چهره او را هم ديدم.
وي گفت: نسترن و نســرين 2دخترم پشــت پرده اين ماجرا بودند كه همراه 2مرد غريبه 
ورزشكار قدم در خانه ام گذاشته و من را گروگان گرفته بودند. مرد ورزشكار به همراه دخترانم، 

گاوصندوق را باز كرده و هرچه داخل آن بود را سرقت كردند.
وي گفت: بعد از سرقت، آنها از خانه ام رفتند و مرا با دست و پاي بسته با همان وضعيت رها 
كردند تا اينكه همسرم به خانه برگشت و به دادم رسيد. دخترانم و 2دزد اجيرشده سند خانه ام 
كه باالي 10ميليارد ارزش دارد را به همراه اسناد و مدارك امالك ديگرم، مدارك پزشكي و 
سند مطبم سرقت كردند. داخل گاوصندوق سكه و دالر هم بود اما دزدان فقط اسناد و مدارك 

را با خودشان بردند.
وي در ادامه گفت: سارقان ورزشكار از سوي دخترانم اجير شده اند و مطمئنم انگيزه آنها انتقام 
بوده است. چون 2دخترم به محض اينكه شنيدند من قصدم اين است كه دوباره ازدواج كنم 
به شدت مخالفت كردند. مي گفتند مادرشان به تازگي فوت شده و من بايد تا سالگرد او صبر 
كنم. از سوي ديگر دل شان نمي خواست با پرســتاري كه در بيمارستان همكارم بود ازدواج 
كنم. اما من به صورت مخفيانه و بي آنكه آنها را در جريان قرار بدهم ازدواج كردم. به همين 
دليل دخترانم متوجه شدند و درصدد انتقام برآمدند. فقط هم مدارك و اسناد را بردند تا مرا 
اذيت كنند. حاال اما از آنها و 2سارق اجيرشده كه مرا شكنجه دادند نيز شكايت دارم و خواستار 

مجازات آنها هستم.
با شــكايت اين مرد، پرونده به دادسراي ويژه سرقت فرستاده شــد و مأموران براي بررسي 
موضوع راهي محل سرقت شــدند. در بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف محل 
حادثه مشخص شد كه گفته هاي شاكي حقيقت دارد و سارقان، 2دختر وي و 2مرد ورزشكار 
هستند كه نام آنها در ليســت افراد تحت تعقيب قرار گرفته تا به زودي با سرنخ هاي موجود 

بازداشت شوند.

وزش باد و گردوغبار باعث تصادف زنجيره اي 30 خودرو درمحور نيشابور- سبزوار شد.
به گزارش همشهري، مصطفي افشارنيك، رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي نيشابور در 
اين باره گفت: ســاعت15:55 چهارم مهر ماه در پي تماس با مركز ارتباطات اورژانس115 مبني بر تصادف 
چندين دستگاه خودرو با يكديگر در كيلومتر 21محور نيشابور - سبزوار 3 آمبوالنس پايگاه هاي اورژانس 
به محل حادثه اعزام شــدند. وي ادامه داد: در اين حادثه يك نفر مصدوم شده بود كه پس از انجام اقدامات 
اوليه درماني توسط كارشناسان اورژانس115 سرپايي درمان شد و 3 دستگاه آمبوالنس حدود 40دقيقه تا 
برطرف شدن ترافيك در محل، جهت تصادف احتمالي مستقر شدند. در همين حال بررسي ها نشان مي دهد 

اين حادثه به دليل توفان و گردوغبار و كاهش ديد اتفاق افتاد و بررسي ها در اين باره ادامه دارد.

با تالش مأموران پليس، پسر 5ساله اي كه گروگان گرفته 
شده بود آزاد شد و به خانه بازگشت.

سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان كرمان 
در توضيح جزئيات اين گروگانگيري گفت: چند روز قبل، 
ربودن كودكي 5ساله به فرماندهي انتظامي شهرستان 
فهرج استان كرمان گزارش شــد و با اقدامات اطالعاتي 

شناسايي آدم ربايان در دستور كار قرار گرفت.
وي ادامه داد: آدم ربايان پس از ربــودن كودك، او را به 

استان سيستان و بلوچســتان منتقل كرده بودند كه در 
جريان تحقيقات محل نگهداري كودك شناسايي شد و با 
هماهنگي قضايي و كمك سران طوايف و ريش سفيدان 
بزرگ منطقه كودك آزاد شــده و به آغــوش خانواده 

برگردانده شد.
فرمانده انتظامي استان كرمان به اخاللگران نظم و امنيت 
هشدارداد: نيروي انتظامي با پشتيباني دستگاه قضايي با 

اين افراد به شدت برخورد قانوني خواهد كرد.

 تصادف زنجيره اي 30خودرو 
در محور نيشابور- سبزوار

گروگان 5ساله به خانه بازگشت

مرحوم عقيل عقيلی فر
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ياوريگانه
خبرنگار

سيامك اطلســي كه 4مهر 1400نامش به 
فهرست بلندباالي قربانيان كرونا وارد شد، 
متولد 1315اروميه بود. 85ســال شايد در 
نگاه اول عمري طوالني به نظر برسد، اما اگر 
واكسيناســيون عمومي زودتر شروع شده 
بود، اگر اطلســي پيشــنهاد كار در سريال 
»اپيدمي« را نپذيرفتــه بود و اگر پروژه هاي 
فيلمبرداري به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
بهاي بيشتري مي دادند، شايد اطلسي هنوز 
هم مي توانست در جمع خانواده و همكارانش 
حاضر باشد و هرازگاهي هم جلوي دوربين 
برود و همچنان بــه كاري كه 50ســال از 
عمرش را صرف آن كرد، مشــغول باشد. اما 
همه اين »اگر«ها وقتي مطرح مي شود كه 
ديگر كار از كار گذشــته و ما زنده ها، از سر 
حسرت و افسوس، در ذهنمان به سناريوهاي 
محالي بال و پر مي دهيم كه در آنها عزيِز از 
دست رفته مان بر مرگ فائق آمده و آن را پس 
زده و همچنان زنده و سر حال در كنار ماست.

دوبله
اطلســي در ســال 1335كارش را با دوبله 
آغاز كرد؛ در ســال هايي كه فيلمفارســي 
رونق داشــت و دوبله يكــي از اركان اصلي 
فيلم ها بود. البته اطلســي هيچ وقت دوبلور 
طراز اولي نبود و نقش خاطره انگيزي نگفت؛ 
براي مثــال اگر همفري بــوگارت با صداي 
مرحوم حسين عرفاني،  شان كانري با صداي 
نصراهلل مدقالچي، كلينت ايستوود با صداي 

سعيد مظفري و پيتر فالك با صداي منوچهر 
اســماعيلي در يادها ماندگار شده اند، هيچ 
بازيگر ايراني يا خارجي اي نيست كه نامش 
زنگ صداي اطلسي را به ياد بياورد. با اين حال 
در طول سال هايي كه در دوبله مشغول بود، 
در سريال هايي مثل »جنگجويان كوهستان« 
ـ كه در ايــران به نام شــخصيت اصلي اش 
لين چانــگ و محــل وقوع داســتان يعني 
ليان شان پو شناخته مي شدـ  »دونگ يي«، 
»افسانه جومونگ«، »مديركل« و تعداد فيلم 

و سريال ديگر گويندگي كرد.

بازيگري
اطلسي از سال 1350با نقش آفريني در فيلم 
»مردان خشن« صابر رهبر وارد سينما شد. 
پيش از انقالب در 9فيلم بلند حاضر شد كه 
آنها هم مثل دوبله هايش ويژگي اي نداشتند 
كه در خاطــر بمانند. در ســال 1357در 
»چريكه تارا« )بهــرام بيضايي، 1357( در 
نقش آشوب، برادرشــوهر تارا بازي كرد كه 
مي خواست بعد از مرگ برادرش، رحمان، 
بيوه او را به زني بگيرد. آشوب بهترين تبرزن 
روستاست و تارا او را مسبب مرگ همسرش 
مي داند. آشوب به تارا اظهار عشق مي كند، 
اما تارا نه تنها عشــق او را رد مي كند، بلكه 
او را به كشتن همســرش متهم مي سازد. 
اطلسي با كت و كاله سياه و چشماني پر از 
خشم و نفرت از آشوب يك عاشق سرخورده 
مي سازد كه چه بسا براي رسيدن به معشوق 
حتي به قتــل برادر خــودش رضايت داده 
است. نقش كوتاه است؛ حتي كوتاه تر از يك 
نقش مكمل، اما به واسطه غرابت موقعيتش 

در فيلم در ياد مي مانــد. »چريكه تارا« در 
روستايي ساحلي در شــمال مي گذرد، اما 
آشوب مردي اســت از جنوب كه جنوبي 
 بودنش نه از لهجه اش كه به واســطه زنان 
روبنده  زده طايفه اش بر تماشــاگر آشكار 
مي شود. بعد از »چريكه تارا« يك بار ديگر 
هم در »شايد وقتي ديگر« )1366( در نقش 
كوتاه يك فروشنده لباس در كار ديگري از 
بيضايي حاضر شد.  ديگر نقش مهم كارنامه 
اطلسي بازي در نقش عبدالحميد در فيلم 
»آن سوي آتش« )كيانوش عياري، 1366( 
بود. عبدالحميد سهم برادرش نوذر )با بازي 
خسرو شــجاع زاده( را از پولي كه شركت 

نفت بابــت خانه آنهــا پرداخته باال 
كشيده و نوذر به دنبال حقش 

آمــده اســت. اطلســي 
در  گفت وگويــي  در 
ســال هاي دور درباره 
ايفاي نقش عبدالحميد 
گفتــه بود كــه در كل 

ســعي مي كنــد بدون 
اينكه بازيگري كند، به نقش 

نزديك شود. چنين شيوه اجرايي 
مطابق با پسند عياري از بازيگري است و بازي 
اطلسي در »آن سوي آتش« هم مورد توجه 
قرار گرفت و اطلســي خودش را مستحق 
دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش دوم مرد 
براي آن مي دانســت كه البته در رقابت به 
سعيد پورصميمي باخت. بعد از آن در فيلم 
»دوران سربي« )خسرو معصومي، 1367( در 
نقش اصلي جلوي دوربين رفت، اما اين باعث 
نشد كه براي نقش اصلي فيلم هاي زيادي 

برگزيده شود.
در ميان نقش هاي پرشمار تلويزيوني نيز كه 
بازي كرد، هيچ كدام به اندازه برادر كوچك 
و مطيع اســداهلل خان )با بازي محمدعلي 

كشاورز( در سريال »پدرساالر« )1373( در 
يادها نمانده است. او در سريال هاي مختلفي 
با كارگرداناني همچون محمد متوسالني، 
اكبر خواجويي، حسن فتحي، محمدحسين 
لطيفــي، داوود ميرباقري، ســيروس الوند 
و فريــدون جيراني كار كــرد و اين فرصت 
نصيبش نشد كه نقش آفريني اش در سرياِل 
در دست ساخت »سلمان فارسي« را ببيند.

كارگرداني
اطلسي 6فيلمنامه نوشــت كه 3فيلمنامه 
را خودش جلــوي دوربين برد. »مشــت« 
)1363( نخســتين فيلمش بود كه گيشه 
موفقي داشت، اما در نقدي در »مجله 
فيلــم« به آن تاخته شــد كه 
همــان الگوي آشــناي 
ظالم و مظلوم سينماي 
فيلمفارســي را با كمي 
تغييرات به كار بســته 
اســت. فيلــم دومش 
را در ســال 1374بــا نام 
»سفر پرماجرا« )با نام اوليه 
»درنگ جايز نيســت«( ســاخت. 
فردوس كاوياني و مهرانــه مهين ترابي كه 
نقش هاي اصلي فيلم را بر عهده داشتند، در 
سال 1373با ســريال »همسران« حسابي 
محبوب شده بودند و هدف »سفر پرماجرا« 
هم استفاده از همين محبوبيت اين دو براي 
موفقيت در گيشــه بود. ســيامك اطلسي 
بازيگري بود كه حتي در نقش هاي مكمل 
به يادماندني زيادي هم ظاهر نشــد، اما در 
اغلب نقش هاي فرعــي و كوچكي كه بازي 
كرد، اجراي قابل قبولي داشــت. شايد بيراه 
نباشــد كه مهم ترين موفقيت او را استمرار 
65ساله اش در عرصه ســينما و تلويزيون 

بدانيم. يادش گرامي. 

65سالاستمرار
نگاهي به كارنامه سيامك اطلسي كه قرباني كرونا شد

نسلیازعالمانسنتیبودندكهدرخواندندرسها
بهيکياچندكتاببســندهنمیكردندومعموالً
كتابهایگوناگونيکرشتهرامیخواندندكهنکتهایودقیقهایازچشمشاندورنماند.نسلی
ازعالمانسنتیبودندكههرآنچهمیخواندنددرستودقیقمیخواندندوحاشیهمینوشتندو
شرحمیكردند.نسلیازعالمانسنتیبودندكهازادبیاتفارسیوادبیاتعربیشروعمیكردند
وكتاببهكتابورسالهبهرسالهپیشمیآمدندوبهفقهواصولومنطقوفلسفهوكالموطب
سنتیورياضیاتقديمو...میرســیدندودرنهايتجامعمعقولومنقولمیشدند.نسلیاز
عالمانسنتیكهخطیخوشداشتندودستیهمدرشــعرداشتندوگاهبهتفننمنظومهای
میسرودندو....عالمهحسنحسنزادهآملیكهسوممهر1400در93سالگیدرگذشت،شايد
آخرينبازماندهايننسلازعالمانبودياجامعترينآنهادرعصرحاضريابزرگترينشانكهبسیار
خواندهبودودانشهایگوناگونرادرخودجمعكردهبودوعمردرازخودرابهتدريسوتصحیح

وتحقیقگذراندويکیازآخرينكسانیبودكهلقبعالمهبرازندهاوبود.

حکیم مجاور دماوند
 چند نكته در سوگ آيت اهلل حسن حسن زاده آملی

و عمری كه به احيای ميراث گذشته و تحصيل و تدريس دانش 
و حكمت و معرفت گذراند

پينوشت:ذكرهمهويژگيهايعلميوسلوكشخصیتيآيتاهللحسنزادهآملي،حتيدرحداشاره،
ازعهدهايننوشتهخارجاستوهرنوشتهايدربهترينحالتميتواندتکههاييازتصويرشخصیت
گوناگونوچندوجهياوراپیشچشمبگذارد.بااينهمهذكرايننکتهضرورياستكهدرايننوشته
ازمقامومرتبهعرفانيايشانسخننرفتهاست؛چراكهسخنگفتنازچنینچیزياهلیتيميخواهد
كهصاحباينقلمدرخودنميبیند،اماايشــانبهشهادتآشکاروپنهانسالکانواهلطريقتو
ارادتمنداندرسلوكومقاماتمعنويمرتبهايداشتكهدرمیانمعاصرانكمتركسيبداندست
يافتهبود.گوشههاييازمقاماتمعنويايشانازجملهعنايتامامرضاعلیهالسالموگزارشبعضي

ازمکاشفاتايشاندركتابهاييمثل»انساندرعرفعرفان«آمدهاست.

بسماهللالرحمنالرحیم
 با تأســف خبر درگذشــت عالم ربّانی و ســالك توحيدی، آيت اهلل آقای حســن زاده  آملی

)رحمت اهلل  عليه( را دريافت كردم. اين روحانی دانشــمند و ذوفنون از جمله  چهره های نادر و 
فاخری بود كه نمونه های معدودی از آنان در هر دوره، چشم و دل آشنايان را می نوازد و توأماً 
دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره مند می سازد.نوشــته ها و منشــأت اين بزرگوار منبع 
پرفيضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود ان شاءاهلل.اينجانب به همه   دوستان 
و شاگردان و ارادتمندان ايشان بويژه به مردم مؤمن و انقالبی آمل و جوانان مشتاقی كه مجذوب 
مواضع انقالبی و خلقيات واالی انسانی آن مرحوم بودند، تســليت عرض می كنم و رحمت و 

مغفرت و علو درجات ايشان را از خداوند متعال مسئلت می نمايم.
سّیدعلیخامنهای

پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت آیت اهلل حسن حسن زاده   آملی

سبك و سلوك علمي و نحوه مواجهه آيت اهلل حسن زاده آملي با 
دانش  هاي سنتي و حكمت قديم به سبك دو استاد خود ميرزاي 
شعراني و عالمه طباطبايي بوده است؛ يعني همچنان كه به شرح 
اسفار و اشــارات و نگارش »اتحاد عاقل به معقول« و »وحدت 
از ديدگاه عارف و حكيم« و... مشــغول بود، »تعيين خط زوال« 
و »ســي فصل در دايره هنديه« و... را نيز در دستور كار داشت. 

همچنان كه ميرزاي شــعراني در كنار ترجمه و شرح تجريد االعتقاد يا شــرح تبصره عالمه حلي، 
نفس المهموم شيخ عباس قمي را ترجمه كرده يا روضه الشــهداي كاشفي و كارهاي ديگري را كه 
به نظر مي رسيد دون  شأن عالمي در حد و اندازه ايشان باشد، ترجمه كرده است. يا همچنان كه عالمه 
طباطبايي صاحب تفسير ارجمند الميزان و كتاب هايي مثل بدايه الحكمه و نهايه الحكمه و رساله الواليه 
كتاب هاي ساده اي به نام آموزش دين دارد كه بيشتر به كار عموم مي آيد. به نظر مي رسد كه كتاب با 
كتاب و رساله با رساله و درس با درس براي آيت اهلل حسن زاده آملي نيز فرقي ندارد و خيلي وقت ها 

غرض احياي متني مهجور و به پا داشتن درسي مغفول است.

کتاب با کتاب فرقی نمی کند

حسن حسن زاده آملي در ســال 1307در روستاي ييالقي ايرا 
در منطقه الريجــان آمل به دنيا آمد و پــس از آغاز تحصيل در 
مكتب و فراگرفتن خواندن و نوشــتن در سال هاي كودكي در 
سال هاي آغاز نوجواني به حوزه علميه امام حسن عسكري)ع( 
وارد شد و نزد عالمان آمل مثل شــيخ عزيز اهلل طبرسي و شيخ 
محمد غروي و شيخ ابوالقاسم فرسيو دروس حوزوي را فراگرفت. 

در ســال1323به تهران رفت و درس هاي حوزوي را در مدرسه حاج ابوالفتح و مدرسه مروي ادامه 
داد و محضر استادان بسياري را در تهران درك كرد. در سال 1342به قم رفت و در سال هاي بعد به 
تحصيل و تدريس در قم مشغول بود. در سال 1371درس هاي عمومي خود را تعطيل كرد و بيشتر به 
 تصحيح و تحقيق و تتبع در ميراث كهن مشغول شد. او سال هاي پاياني عمر را در آمل گذراند. در سوم

 مهر 1400در آمل درگذشت و در زادگاه خود ايرا در نزديكی قله دماوند به خاك سپرده شد.

فرزند  دماوند 

مجموعه رساله ها و كتاب هايي كه آيت اهلل حسن زاده آملي منتشر كرده و كتاب هايي كه به تصحيح 
و تحقيق و تعليقه هاي او منتشر شده از 100 فراتر مي رود. در ميان آنها از نصاب الصبيان و گلستان 
سعدي و كليله و دمنه به چشم مي خورد تا تصحيح و تعليق فصوص الحكم ابن عربي به شرح خوارزمي 
 و قيصري و شرح اشارات و شــفاي بوعلي ســينا و كتاب هاي متفاوتي مثل» تعيين خط زوال«  و

»سی فصل در  دايره هنديه« و رســاله هايي مثل »انه الحق« ، »وحدت از ديدگاه عارف و حكيم« و 
»كلمه عليا« در»توقيفيت اسماء«.

از گلستان سعدی تا شفای بوعلی

آيت اهلل حسن زاده آملي استادان بسيار ديد و درس ها و دانش هاي بسيار را به حد اجتهاد مي دانست، اما آنچه او را متمايز مي كند نه 
اجتهاد در درس هاي رايج است كه شمار مجتهدانشان بسيار است، بلكه اجتهاد و جست و جو در درس ها و كتاب هايي است كه شمار 
مجتهدان آنها به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد. نمي توان درباره عالمه حسن زاده آملي نوشت و از نقش او در زنده نگه داشتن 
علومي كه به طور سنتي در حوزه هاي علميه تدريس مي شدند، نگفت. احتماالً اگر او دروس هيئت و ديگر رشته هاي رياضي را تأليف  و 
در ميان شاگردان خود تدريس نمي كرد، هيئت قديم در حوزه علميه از بين مي رفت. او آخرين عالمي است كه درس هايي مثل هيئت 

قديم و تعيين قبله و استهالل و... را زنده نگه داشت و ديگران به تبع او آنها را تا امروز ادامه داده اند.

اجتهاد دردرس های بدون مجتهد

 بسياري از كتاب هاي او آن قدر تخصصي است كه به كار عموم نمي آيد؛ چه كتاب هاي فلسفي و 
شرح ها و تصحيح هاي او از متون گذشــته و چه كتاب هايي كه به علوم مهجور و فراموش شده تر 
مي پردازد. اما كتاب هايي كه بتواند همه شخصيت علمي او را نشان دهد، كتاب هايي است مثل 
»هزار و يك نكته« و »هزار و يك كلمه«؛ مجموعه اي دايره المعارف گونه و كشــكول مانند كه به 
سبك كشكول هاي علماي قديم از هر دانشي چيزي در آنها يافت مي شود. هزارو يك كلمه كه 
در 7جلد منتشر شده است گاهي شامل رســاله هاي كوتاه ارزشمند است و گاهي شامل بحث و 

نكته اي معرفتي كه او آن را در متون گوناگون پي گرفته و گاهي شامل شرح حديثي يا حتي ذكر حديثي است كه از چند سطر بيشتر 
نمي شود و گاه حاوي نكته اي در طب سنتي يا طبيعيات و گاهي نامه اي شامل توصيه هاي اخالقي و نكته هايي در سير و سلوك عملي 
كه به درخواست كسي نوشته شده است؛ مجموعه اي است كه شخصيت چندوجهي آيت اهلل حسن زاده آملي را نشان مي دهد و تصوير 

تقريباً كاملي از گستره و وجوه شخصيت علمی  او به دست مي دهد.
در عين حال كتاب محوری او تا سال ها معرفت نفس است كه شامل 153 درس می شود كه در سه دفتر تدوين شده. كتاب بر اساس 
حديث »معرفت النفس انفع المعارف« شكل گرفته است و حاوی درس های گوناگون درباره شناخت نفس و خودشناسی و شناخت 
قوای نفسانی و رابطه نفس و جسم و... است و آكنده از ارجاع به آيات  قرآن و احاديث و بيت های مثنوی معنوی كه حسن زاده آملی ارادت 
بسيار به آن داشت. معرفت نفس مجموعه ای است كه می تواند پروژه فكری حسن زاده آملی را نشان دهد، خودشناسی كه گام اصلی 

خداشناسی است و حركت انسان از خود به سوی خدا و مسير انسان را در راه رسيدن به مقام انسان كامل.

یک کلمه از هزار و یک کلمه

حسن حسن زاده آملي به پيروي از مشي استادان خود ميرزاي شعراني و عالمه طباطبايي در همه عمر ساده زيستي پيشه كرد. مثل 
طلبه هاي قديم ساده زندگي كرد و تا پايان عمر هيچ گاه مشي خود را تغيير نداد. درِ خانه او در قم و آمل و ايرا تا زماني كه مي توانست روي 
انبوه مراجعان باز بود. اگر حوصله داشت ميزبان مراجعان مي شد و گاهي كه كثرت مراجعان نظم زندگي و مطالعات او را به هم مي زد، 
باز هم تالش مي كرد در حد توان خود پاسخگوي آنها باشد؛ مراجعان گوناگوني كه يكي پرسشي علمي مطرح و ديگري توصيه اي در 
سير و سلوك طلب مي كرد، يكي نياز مالي داشت و ديگري پرسشي ساده در احكام شرعي. از دل مردم آمده بود و در ميان مردم زيست 

و مردمي ماند و محبوب قلوب مردم بود.

محبوب قلوب مردم

 از كتاب های عمومی آيت اهلل حسن زاده آملی كه به ميان عموم راه يافته و بيش از 50 بار تجديد چاپ شده كتابی است به نام الهی نامه. 
الهی نامه مجموعه ای از مناجات های ساده ايشان است به سبك مناجات های خواجه عبداهلل  انصاری و به نوعی روايت امروزی مناجات های 

پير هرات است. ازجمله آنهاست كه:» الهی،موج از دريا خيزد و با وی آميزد و در وی گريزد و از وی ناگزير است؛ انا هلل و انا اليه راجعون.«

در اقتفای پیر هرات

نخستين كسي كه بيش از همه در شكل دادن به شخصيت علمي عملي آيت اهلل حسن زاده 
آملي تأثيرگذار بوده ميرزا ابوالحسن شعراني است. عالم سالك خلوت گزيده اي كه در 
تهران درس مي گفت و ذوفنون بود و دانش هاي گوناگون را از فلسفه و كالم تا هيئت و 
نجوم در خود گرد آورده بود و چند زبان مي دانست. حسن زاده آملي پس از طي مقدمات 
دروس حوزوي در آمل به تهران مي آيد و به سراغ شيخ محمدتقي آملي، يكي از آخرين 
حكماي مكتب تهران مي رود و آيت اهلل آملي او را نزد ميرزاي شعراني مي فرستد و تلمذ 
طوالني حسن زاده آملي در محضر استاد آغاز مي شــود و دانش هاي گوناگون را نزد او 
مي آموزد. ميرزاي شــعراني درس هاي گوناگون مي گفت و كتاب ها و رساله هاي بسيار 
تدريس مي كرد، شماري از درس هاي او شاگردان بيشتري داشت كه حسن زاده نيز يكي 

از آنها بود اما در خيلي از درس ها نيز فقط ميرزاي شعراني بود و حسن زاده آملي.
با اين همه او استادان بسيار ديده بود و از خرمن بسياري خوشه چيني كرد، از سيداحمد 
لواساني و مهدي الهي قمشه اي و فاضل توني و ميرزا احمد آشتياني و شيخ محمدتقي 
آملي و رفيعي قزويني و ميرزا هاشــم آملي تا عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي كه 

مهم ترين استاد او در سال هاي تحصيل در قم بود.
عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي دومين عالمي است كه در شخصيت علمي و سلوك 
معنوي عالمه حسن زاده آملي تأثيرگذار است؛ استادبزرگ فلسفه و عرفان اسالمي در قرن 
چهاردهم كه اگرچه بيشتر به فلسفه و ديگر اثر ارجمندش تفسير الميزان شناخته مي شود 
اما او نيز جامع دانش ها و حكمت ها و معارف گوناگون بوده است. حسن زاده آملي پس از 
هجرت به قم در سال 1342در شمار شاگردان عالمه طباطبايي درمي آيد و درس هاي 
گوناگون حكمت و فلسفه و عرفان را در محضر او مي آموزد و چنان كه خود عالمه ذكر 

كرده است در ميان انگشت شمار شاگردان برجسته او قرار مي گيرد.

استاد و تنها یک شاگرد

برایعمويممرتضیكهغروبهاخستهازكارسخت
روزانهپــایدرسآقایحســنزادهآملیمیرفت
ودفترهایبســیاریازدرسهایاوفراهمآوردو
معرفتهایبسیارازاوبهجانآموختوسرانجامبه

هنگاممرزبانیازوطندركردستانشهیدشد.

مرتضیكاردر
روزنامه نگار
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كيوسك

 پيــروزي بســيار نزديك حزب 
سوسيال دمكرات در آلمان، اين گزارش

كشور را هفته ها و يا شايد ماه ها 
وارد مذاكره طوالني و طاقت فرسا براي تشكيل 

دولت جديد خواهد كرد.
به گزارش گاردين، در پي اعالم نتيجه انتخابات 
يكشنبه، مشــخص شــد كه حزب چپ ميانه 
سوســيال دمكرات، دمكرات  مسيحي ها را كه 
در 16سال گذشته قدرت را در اختيار داشتند با 
فاصله اي اندك شكست داده اند. در اين سال ها، 
آنگال مركل به عنوان رهبر محافظه كاران  قدرت 
را در دست داشــت. حاال در پايان خود خواسته 
حضور مركل در قدرت، يكــي از پيچيده ترين 
ماموريت ها براي تشكيل دولت پيش  آمده و با 
توجه به نتيجه انتخابات، آلمان براي نخستين 
بار شاهد ائتالف ســه گانه براي تشكيل دولت 

خواهد بود.
سوسيال دمكرات ها، براســاس آمار اعالم شده 
در وب ســايت كميســيون انتخابات آلمان، با 
25.7درصد، بيشترين آرا را در انتخابات كسب 
كرده اند. با اين حساب، اوالف شولتز نامزد اين 
حزب، جانشــين آنگال مركل خواهد شد؛ البته 
اگر مذاكرات براي ائتالف، گزينه كمتر  محتمل 
حذف سوســيال دمكرات ها از دولت را در پي 

نداشته باشد.
جنــاح راســت ميانــه متشــكل از دمكرات 
مسيحي ها و حزب خواهر آن در باواريا، بدترين 
عملكرد را در تاريخ 70ســاله خود داشــته و 

24.1درصد آرا را كسب كرده است.
بعد از اين دو حزب، سبزها قرار دارند كه بهترين 
نتيجه تاريخ خود را با 14.8درصد آرا كســب 
كرده اند. آنها البته پيــش از انتخابات اميدوار 
بودند عملكرد بهتري داشته باشند، اما همين 
نتيجه هم براي آنها تاريخي اســت و حاال آنها 
مي توانند نقشي كليدي در تعيين رهبر بعدي 

آلمان داشته باشند.
آنا بائربوك، نامزد سبزها و اوالف شولتز، نامزد 
سوسيال دمكرات ها گفته اند كه مي خواهند با 
هم كار كنند. شــولتز بالفاصله بعد از انتخابات 
به اين حزب كه آرمان هاي محيط زيستي دارد 
تبريك گفته و به اين موضوع اشاره كرده كه 2 
حزب زمينه هاي زيادي بــراي همكاري دارند. 
او همچنين گفته اســت كه مي خواهد با حزب 
دمكرات آزاد هــم همكاري كنــد. اين حزب 
كه طرفدار تجارت اســت و همچون ســبزها، 
بيشــترين اقبال را در ميان زير 30 ساله ها در 
آلمان داشته، 11.5درصد رأي داشته و قبل از 

حزب راســت افراطي آلترناتيو براي آلمان قرار 
دارد كه 10.3درصد رأي آورده است.

اين انتخابات، براي حزب چپ افراطي دي لينكه 
)چپ( يك فاجعه بود و آنها با كســب كمتر از 
5درصد آرا، مجوز ورود به پارلمان را به دســت 

نياوردند.

هفته ها ترديد 
نتايج نزديك انتخابات، دســت احزاب اصلي را 
براي تشكيل دولت بسته است و به ناچار دولت 
بايد ائتالفي باشد. تشــكيل دولت ائتالفي در 
آلمان مسئله تازه اي نيســت و دولت قبلي هم 
با ائتالف محافظه كاران و چپ ها شكل گرفت. 
اما اين بار، عالوه بــر 2 حزب اصلي آلمان يعني 
سوسيال دمكرات ها و دمكرات مسيحي ها، يك 
حزب ديگر هم بايد در تشكيل دولت مشاركت 
كند و ائتالف ســه گانه شــكل خواهد گرفت. 
تشكيل ائتالف سه گانه، ادامه روندي كالن در 
اروپا و ديگر دمكراســي هاي دنياست و احزاب 
بزرگ، بســياري از رأي دهندگان خــود را به 
احزاب جديد كه دغدغه هــاي مدرن تري مثل 

محيط زيست دارند، مي بازند.
هر چند شــولتز گفته اســت كه مي خواهد با 
ســبزها و دمكرات هاي  آزاد همكاري كند، اما 
مشخص نيست چنين دولتي شكل بگيرد چون 
محافظه كاران با فاصله  اندكي بعد از سوســيال 

دمكرات ها قرار دارند.
احتماالت مختلفي دربــاره دولت آينده آلمان 
وجود دارد، اما چيزي كه مشــخص است اين 
اســت كه مذاكرات، چند هفته و يــا چند  ماه 
طول خواهد كشــيد و تا آن زمان، آنگال مركل 
صدراعظم مقتدر آلمان به  كار خود ادامه خواهد 

داد و ممكن است كريسمس خداحافظي كند.
همه احزاب البته توافق دارند كه دولت جديد، 
پيش از انتقال رياست گروه 7 به آلمان در ژانويه 
شــكل بگيرد. تا ژانويه اما مذاكرات پيچيده اي 
در جريــان خواهد بود. همه احــزاب در آلمان 
مي توانند براي تشكيل دولت با هم مذاكره كنند 
و آرمين الشت، نامزد دمكرات مسيحي ها گفته 
است كه حزبش هر كاري خواهد كرد تا همچنان 

رهبري دولت بعدي را در دست داشته باشد.

شــولتز در مقابل اين صحبت ها، گفته اســت 
كه نتيجه انتخابات به اين معناســت كه مردم 
خواســتار تغيير هســتند و »مي خواهند نام 

صدراعظم بعدي شولتز باشد«.
اولين جلســات احزاب به زودي شروع خواهد 
شد و آنها در نخســتين مذاكرات مستقيم، از 
خطوط قرمــز خود آگاه خواهند شــد و به اين 
نتيجه خواهند رســيد كه اصال مي توانند با هم 

كار كنند يا نه.
از امروز، نمايندگان حزب هاي مختلف كه موفق 
شده اند به پارلمان راه پيدا كنند، جلسات خود را 

شروع خواهند كرد.
حزب دمكرات آزاد گفته اســت كــه ترجيح 
مي دهد با محافظه كاران و سبزها ائتالف كند.  در 
اين حالت، سوسيال دمكرات ها كه با فاصله اندك 
برنده انتخابات شده اند از دولت بيرون خواهند 
ماند. دمكــرات آزاد البته ائتالف با سوســيال 

دمكرات ها و سبزها را رد نكرده است.
هرچند مذاكرات قطعا هفته هــا طول خواهد 
كشــيد، اما پارلمان جديد، بايــد حداكثر يك 
 ماه بعد از انتخابات، يعني تا 26اكتبر، تشكيل 
شود. دليل اينكه مذاكرات تشكيل دولت جديد 
مي تواند ماه ها طول بكشــد اين است كه طبق 
قانون، مذاكرات براي اين كار هيچ محدوديت 

زماني ندارد.

بدترين سناريو 
براساس بند 63قانون اساســي آلمان، رئيس 
دولت، صدراعظم را بــه بوندس تاگ )مجلس( 

معرفي می كند.
اگر ائتالفات حزبي به نتيجه نرسد، فرانك والتر 
اشــتاينماير رئيس جمهور آلمان، احتماال يك 
صدراعظم را كه به احتمال بسيار زياد از حزبي 
است كه بيشترين ســهم آرا را داشته، معرفي 
خواهد كرد. بعد از معرفي اين نامزد، پارلمان بايد 
رأي گيري كند و اين نامزد بايد اكثريت مطلق را 
به دست آورد. اگر اين رأي به دست نيامد، 2 هفته 
بعد رأي گيري دوم برگزار خواهد شد. اگر باز هم 
اكثريت مطلق به دست نيايد،  رأي گيري سومي 
انجام مي شود و صدراعظم، با اكثريت ساده هم 

انتخاب خواهد شد.
بعد از آن رئيس جمهــور تصميم خواهد گرفت 
كه اين صدراعظم را به عنوان رئيس دولت اقليت 
تعيين كند و يا بوندس تاگ را منحل و برگزاري 

مجدد انتخابات را اعالم كند.
در سال2017 اين سناريو تا آستانه محقق شدن 
پيش رفت؛ در آن ســال مذاكرات به بن بست 
رسيد و اشــتاينماير از احزاب خواست دوباره 
با هم مالقات كنند و با فشــار او بود كه دولت 

تشكيل شد.

 فاصله اندك 2 حزب اول انتخابات در آلمان، تشكيل دولت را به بن بست كشانده
و مذاكرات براي ائتالف، دست كم هفته ها طول خواهد كشيد 

آلمان در بن بست تاريخي

نيويورك تايمز در گــزارش خود درباره 
انتخابات آلمان نوشته كه هنوز برنده نهايي 
اين رقابت مشخص نيســت چرا كه بايد 
منتظر شد و ديد كدام يك از احزاب پيشرو 
مي توانند دولت ائتالفي تشــكيل دهند. 
اين روزنامه با اين حال نوشته كه انتخابات 
اخير را كه با عملكرد ضعيف حزب دمكرات 
مسيحي همراه بوده بايد پايان دوره مركل 
دانســت. آنگال مركل طي 16 سال گذشته 
صدراعظم آلمان بوده و بسياری ثبات در 

اين كشور را مديون او مي دانند. 

روزنامه زود دويچه سايتونگ ]آلمان[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

 ادعاي صدراعظمي شولتز
و الشت

ماجرای كنفرانس اربيل

پايان دوران مركل

نتايج نزديك انتخابات آلمــان و ادعاي 
صدراعظمــي نامزدهاي 2حــزب اصلي، 
گزارش زود دويچه سايتونگ است. حزب 
سوسيال دمكرات با 1.6درصد آرا بيشتر از 
دمكرات مسيحي ها برنده انتخابات شده و 
نامزد آن، اوالف شولتز مدعي صدراعظمي 
است. اما آرمين الشت رقيب او هم مدعي 
است كه قدرت را بعد از آنگال مركل به دست 

می گيرد.

برگزاری كنفرانسی مشــكوك در اقليم 
كردســتان عراق با هــدف دعوت دولت 
به عــادی ســازی روابط خود بــا رژيم 
صهيونيســتی، واكنش های تندی را در 
محافل سياسی و اجتماعی عراق به دنبال 
داشته است. بر اســاس حكم دادستانی 
عراق، تا كنون چنديــن تن از افراد حاضر 
و حتی سخنرانان اين كنفرانس دستگير 
شده اند. با اين وجود اما روشن نيست چه 
جريانی مسئول برگزاری چنين كنفرانسی 

بوده است.

جهان نما

 لبنان در جست وجوي
كمك هاي بين المللي

يك هفتــه از تشــكيل دولت 
جديد لبنــان بــا رأي مثبت 
پارلمان مي گذرد؛ طي اين يك 
هفته شــرايط داخلي لبنان تا حدودي با ثبات تر شــده است؛ از 
كاهش ارزش دالر گرفته تا افزايش ذخاير ســوخت و همچنين 
برخي ديگر از كاالهاي اساسي. فضاي سياسي نيز تا حدي آرام تر 
شده و احزاب و رسانه ها، فعال به جاي جنگ و حمالت متداوم عليه 
يكديگر در انتظار بررسي عملكرد دولت هستند. اما اين انتظار و 
تمام ثبات برآمده از آن »موقت« است و حكم آرامش قبل از توفان 
را دارد. معناي اين جمله زماني بهتر فهميده مي شود كه بدانيم 
دولت جديد لبنان، در صورت موفقيــت براي اجراي برنامه هاي 
خود، بايد بســياري از يارانه هاي فعلي در اقتصاد كشور را حذف 
كرده و ماليات هاي جديدي را بر شهروندان تحميل كند. چراكه 
در غير اين صورت، هيــچ نهاد بين المللــي اي ازجمله صندوق 
بين المللي پول حاضر نيســت وام جديدي در اختيار لبنان قرار 
دهد. بر اين اساس مي توان انتظار داشــت دولت نجيب ميقاتي 
پس از  ماه عســل نه چندان طوالني مدت خود، با موج جديدي از 
مشكالت و اعتراضات روبه رو شــود؛ موجي كه احتماال تا موعد 
انتخابات پارلماني اين كشور در ارديبهشت1401 ادامه خواهد 

داشت. 

آغاز سفرهاي خارجي
نجيب ميقاتي، نخست وزير جديد لبنان بدون آنكه تصميم جدي 
از ابتداي عمر دولت خود اتخاذ كرده باشد، در نخستين اقدام به 
فرانسه ســفر كرد. به گزارش شــبكه الجزيره، برگزاري اين سفر 
تنها چند روز پــس از آغاز به كار دولت نشــان مي دهد محوريت 
برنامه هاي ميقاتي بر جــذب حمايت هاي خارجي و بازســازي 
اطمينان از دســت رفته نهادهاي مالي جهان بــه لبنان متمركز 
است. پيش از اين شــبكه الجديد به نقل از منابع آگاه خبر داده 
بود نجيب ميقاتي تمايل دارد نخستين سفر خارجي او به مقصد 

رياض باشــد. او در اين زمينه رايزني هاي فشــرده اي نيز با خالد 
البخاري، سفير عربســتان در بيروت برگزار كرده است. اما به نظر 
مي رسد نگاه بدبينانه سعودي هاي نســبت به متحدين پيشين 
خود در لبنان همچنان تغيير جدي نكرده اســت و بر اين اساس 
ميقاتي ناچار شد مقصد نخستين سفر خارجي خود را از رياض به 
پاريس تغيير دهد. امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه هم اكنون 
مهم ترين حامي بين المللي لبنان در سطح جهان غرب است كه از 
ايده تحريم و انزواي اين كشور حمايت نمي كند. او طي يك سال 
گذشته تالش هاي گسترده اي براي تشويق احزاب لبناني به توافق 
براي روي كار آمدن دولتي جديد در اين كشــور را انجام داد؛ تا 
جايي كه بســياري از رســانه هاي لبناني دولت ميقاتي را دولت 

پاريس مي نامند.
ميقاتي در جريان سفر به پاريس با استقبال بسيار مطلوبي روبه رو 
شده و به گرمي از نقش ويژه رئيس جمهور اين كشور در كمك به 
لبنان تقدير كرد. فرانســه تا كنون كنفرانس بين المللی به منظور 
جمع آوري كمك هاي مالي براي لبنان، پس از حادثه انفجار بندر 
بيروت برگزار كــرده؛ كنفرانس هايي كه البتــه مجموعا كمتر از 
500ميليون دالر سرمايه براي بيروت به همراه داشته است. اين در 
حالي است كه براساس گزارش هاي بانك جهاني، اقتصاد در حال 
فروپاشي لبنان براي عبور از بحران)در بهترين حالت با پيروي از 
برنامه رياضت اقتصادي 15 الي 20ساله( دست كم به 10ميليارد 
دالر سرمايه در نخستين مرحله نياز دارد. روشن است كه چنين 
منابع مالي جز از طريق حمايت مستقيم صندوق بين المللي پول 
و همچنين همراهي كشورهاي عربي خليج فارس تامين نخواهد 
شد. ميقاتي پس از پايان سفر به فرانسه، درحالي كه انتظار مي رفت 
به لبنان بازگردد، بدون پوشش خبري عازم لندن شده است. شبكه 
الجديد به نقل از منابع آگاه مدعي شــده ميقاتي از لندن مشغول 
رايزني با نمايندگان عربستان سعودي است تا به هر قيمت ممكن، 
در آينده اي نزديك به كشورهاي شــوراي همكاري خليج فارس 
سفر داشته باشد. او پيش تر گفته بود اولويت دولتش در سياست 

خارجي، ترميم روابط با محور عربي است.

زنگ خطر براي سعد حريري
ســعد حريري، به عنوان ميراث دار پدرش رفيــق حريري، طي 
2دهه گذشــته مهم ترين متحــد عربستان ســعودي در لبنان 
بوده اســت. او عالوه بر لبنان، تابعيت ســعودي داشته و يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي وابســته به ســرمايه هاي عربستان در 
لبنان، يعني شــركت اوجيه را مديريت مي كــرد. اما اين معادله 
به تدريج از ســال2017 با روي كار آمدن محمد بن سلمان و به 
حاشــيه رفتن دوســتان خانواده حريري در رياض بر هم خورد. 
بدون شك مهم ترين نشــانه تغيير اين معادله نيز، گروگانگيري 
چندروزه حريري در رياض و بازجويــي از او، بابت ارتباط با يك 
شبكه اختالس مالي در عربستان و لبنان بوده است. پس از دوران 
جديد، مواضع جريان حريري در لبنان روزبه روز ضعيف تر شده و 
موقعيت آسيب پذيرتري پيدا كرده است. براي مثال تلويزيون و 
روزنامه حزب المستقبل، به عنوان مهم ترين رسانه هاي حريري 
تعطيل شدند و شركت اوجيه نيز اعالم ورشكستگي كرد. از سوي 
ديگر هفته گذشته نيز رسانه هاي دولتي سعودي از توقيف بخشي 
از دارايي هاي حريري در داخل عربســتان خبر دادند؛ امري كه 
نشان مي دهد عمر او براي مهم ترين حاميانش رو به پايان است. 
همچنين اما به نظر مي رسد درصورت موفقيت نجيب ميقاتي در 
اداره بحران لبنان و پيشــبرد مذاكرات با سعودي ها، او به عنوان 
متحد جديد عربســتان در لبنان جايگزين حريري و خانواده اش 
شود. روزنامه النهار با تأييد اين فرضيه مي نويسد: تنها گزينه اي 
كه مي تواند شــرايط حريري را تا حدي بهبود بخشيده و مانع از 
حذف كامل او شود، دســتيابي به نتايجي مطلوب در انتخابات 

پارلماني پيش روست.

تركيباحتماليائتالفهادرآلمانونامهاييكهبرآنهاگذاشتهاند
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اوالف شولتز؛ ناجي سوسيال دمكرات ها
اوالف شــولتز باالخــره 
غيرممكن را ممكن كرد و 
سوسيال  دمكرات ها را از قعر 
چاه سرد  سياست در آلمان به باال كشاند. حزب سوسيال دمكرات 
آلمان كه قديمي ترين حزب اين كشور به حساب مي آيد، سال ها 
بود كه در نظرسنجي هاي مردمي هيچ حرفي براي گفتن نداشت اما 
اوالف شولتز موفق شد در قامت يك سياستمدار خبره، شرايط را 
براي اين حزب در انتخابات يكشنبه به گونه اي ديگر رقم بزند. آراي 
حزب سوسيال دمكرات حدود 6 ماه قبل نزديك به 15درصد بود 
اما شولتز موفق شد رأي دهندگان را ترغيب كند تا آراي خود را به 
نفع اين حزب به صندوق بريزند. هرچند مسير شولتز براي رسيدن 
به كرسي صدراعظمي مسيري سنگالخ است، اما به هر حال او در 

انتخابات اخير تاريخ  ساز شده است.
 سران حزب سوسيال دمكرات مي دانستند كه تنها داشته شان 
در شــرايط فعلي فقط و فقط اوالف شولتز است؛ بنابراين كمپين 
تبليغاتي حزب خود را تمامــا بر محور او تعريــف كردند. آنها 
قصد داشتند كه شــولتز را تنها فردي معرفي كنند كه توانايي 
جانشيني آنگال مركل را دارد. مركل طي 4دوره انتخابات گذشته، 
همواره پيروز ميدان بوده و طي 3دوره از اين مدت، اين سوسيال 
دمكرات ها بودند كه مجبور شدند با او وارد يك ائتالف ناخواسته 
شوند. هرچه باشد آنها و دمكرات  مســيحي ها رقباي ديرينه به 
شمار مي روند و قرار گرفتن شان در كنار هم زير سقف يك دولت، 
آنقدرها ايده آل نيســت. اما مركل چنان پر قدرت در هر دوره از 
انتخابات ظاهر مي شد كه حزب سوسيال دمكرات به عنوان حزب 
دوم، چاره اي جز پذيرفتن سهمي كوچك از قدرت نداشت. همين 
درايت براي پذيرفتن شــراكت در قدرت بود كه باعث شد فردي 
همچون اوالف شولتز در صحنه سياسي باقي بماند و بتواند با يك 
عملكرد قابل  قبول در پست هاي مختلف اجرايي، خود را براي آلمان 
بعد از مركل آماده كند. شولتز از سال2018 در كابينه مركل پست 
كليدي وزارت دارايي را به عهده گرفت. او طي اين سال ها همزمان 
معاون آنگال مركل هم بوده است. سياست هاي او در وزارت دارايي 
در ميانه بحران كرونا توانست اقتصاد آلمان را برخالف بسياري از 
اقتصادهاي جهان، شناور نگه دارد؛ موضوعي كه باعث شد در نگاه 
بسياري از مردم آلمان، شولتز به سياستمداري قابل اعتماد تبديل 
شود. به اعتقاد بسياري، شولتز در مقايسه با مركل كاريزماي الزم 
را ندارد اما به عنوان يك مدير پراگماتيست يا عملگرا در جامعه 
آلمان جا افتاده است. صندوق بين المللي پول او را به خاطر مديريت 
فوق العاده بودجه دولت در آلمان در ميانه بحران كرونا تحســين 
كرده است. شولتز به رغم مخالفت اوليه مركل، يكي از طرفداران 
تاســيس صندوق ترميم اقتصادي اتحاديه اروپا براي كشورهاي 
كرونازده قاره بود؛ اقدامي كه با استقبال گسترده اروپايي ها روبه رو 
شد. سال آينده ميالدي كه برسد، آلمان به خاطر شرايط بحراني 
كرونا دست كم 400ميليون يورو بدهي خارجي جديد خواهد داشت 
اما همين كه اوالف شــولتز به مردم اطمينان داده دولت از عهده 

پرداخت اين بدهي برمي آيد، براي آنها كافي است.
اوالف شولتز 63ساله طي سال هاي فعاليتش در صحنه سياسي 
آلمان در رده هاي مختلف كار كرده و اكنون به اعتراف بسياري، 
كوله باري از تجربه دارد. او تحصيلكرده در رشــته حقوق است. 
40ساله كه بود، در ســال1998 توانست وارد مجلس آلمان شود. 
سپس بين ســال هاي2011تا 2018 به عنوان شهردار شهر مهم 
هامبورگ در شــمال آلمان فعاليت كرد. او خود بزرگ شده اين 
شهر است. بعد از سال2018 هم كه به پست وزارت دارايي رسيد او 
البته در كابينه اول مركل هم به عنوان وزير كار و امور اجتماعي كار 
كرده بود. همزمان طي اين سال ها او توانست در حزب هم رده هاي 
مختلف را طي كند و تا جايگاه معاونت رهبر حزب ارتقا پيدا كند. با 
اين حال، شولتز هيچ گاه شرايط راحتي در حزب نداشته است. او 
عضو شاخه محافظه كار حزب سوسيال دمكرات است و همين باعث 
شد تا ديگران در رقابت سال2019 براي كرسي رياست حزب، عليه 
او ائتالف كنند. با اين حال، همين رقباي سرسخت 2سال بعد تسليم 
كارداني و سياست ورزي شولتز شدند و مجبور شدند فردي غيراز 

رهبر حزب را به عنوان نامزد اصلي خود معرفي كنند.
طي 2دهه گذشته همه آلمان ها شولتز را به »مكانيكي« بودنش 
مي شناسند. به او لقب »شولتزومات« داده اند كه تركيب نام او با 
كلمه »اتومات« به معناي ماشين در زبان آلماني است. اين لقب را 
هفته نامه آلماني زبان »دي زايت« در سال2003 به او داد. شولتز 
آن زمان دبيركل حزب بود و در چندين ســخنراني در دفاع از 
اصالحات بازار كار، شبيه به يك آدم آهني ظاهر شد. معروف است 
كه مي گويند شولتز فقط چيزي را مي گويد كه الزم است؛ نه يك 
كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر. طي هفته هاي اخير اما آلمان با يك 
شولتز متفاوت روبه رو شد؛ فردي كه مي خندد، به مردم نزديك 
مي شود، دوستانه رفتار مي كند و چهره اش ديگر مثل گذشته سرد 
و بي روح نيست. طي هفته هاي اخير و در اوج رقابت هاي انتخاباتي، 
اوالف شولتز براي آلمان ها به يك سياستمدار تمام عيار تبديل 
شده است. اوالف شــولتز وعده داده حداقل دستمزد به ازاي هر 
ساعت كار را از 9.5يورو به 12يورو برساند. همچنين او وعده داده 
مانع افزايش سن بازنشستگي شود. او براي طرفداران محيط زيست 
هم وعده هايي دارد و گفته كه مي خواهد »صدراعظم محيط زيست« 
باشد. شولتز همچنين گفته كه در دولت آينده به ديجيتال شدن 
بيشتر توجه خواهد كرد؛ موضوعي كه گفته مي شود در دوره مركل 
آنقدرها مورد توجه نبوده است. وعده هاي شولتز براي جامعه آلمان 
ارزشمند است اما او قبل از عملي كردن اين وعده ها بايد بتواند از 

سد سخت ائتالف هاي سياسي در آلمان عبور كند.
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اربعين در كربال
مراسم پياده روي اربعين امسال 
نيز در عراق تحت تاثير شرايط 
همه گيري كرونا برگزار شــد. 
امسال، بيشــتر غيرعراقي هاي 
حاضــر در اين مراســم ايراني 
بوده اند. گفته مي شــود حدود 
80 هزار نفر از ايران براي شركت 
در مراسم اربعين به عراق رفته اند. 
دولت عراق از ديگر كشورها فقط 
به 10 هزار نفر مجــوز ورود براي 
شركت در مراســم پياده روي 

اربعين داده است.
عكس ها:تسنيم/ فارس

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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دقيقا از وقتي كه كرونا فاطمه عباسي 19 مــاه آزگار، يعني 
مرزها را رد كرد و به كشورمان رسيد، همه مسئوالن و 
كادر درمان و حتي پليس به مردم هشدار دادند كه دور 
سفر رفتن را خط بكشند و تا جايي كه مي توانستند هم 
مقاومت كردند كه اين اتفاق نيفتد، اما عده اي كه طاقت 
بي سفري نداشتند و فكر مي كردند در شهرهاي ديگر 
همه منتظرشان هستند و اگر مثال نروند شمال، دريا و 
جنگل از دوري شان خشك و پژمرده مي شود، بدون 
توجه به حرف كادر درمان و بقيه مسئوالن، راهي جاده 
مي شــدند و حتي حاضر بودند جريمه شوند، اما به 
مقصد برسند. اگر هم پليس جلويشان را مي گرفت، 
هزار و يــك بهانه جور مي كردند و اگــر باز هم افاقه 
نمي كرد، از راه هــاي فرعي خودشــان را به مقصد 
مي رساندند. نتيجه اش هم معلوم است؛ بيشتر كساني 

كه در اين مدت سفر رفتند، يا همانجا كرونا گرفتند يا 
كرونا را به عنوان سوغات به شهر خودشان آوردند. كافي 
بود چنــد روز تعطيل باشــد تا جاده هــا از ترافيك 
خودروها بسته شود و شهرها از زرد و آبي، به نارنجي و 
قرمز تغيير رنگ دهند.  حاال اما خبرهاي خوشي در راه 
است. واكسيناسيون در كشور سرعت گرفته و آخرين 
آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــكي نشــان مي دهد كــه تاكنون 
35ميليون و491هزارو727 نفر دوز اول واكسن كرونا 
و 15 ميليون و467 هزارو255 نفر نيز دوز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 
50 ميليون و958 هزار و982 دوز رســيده است؛ به 
همين دليل مسئوالن وزارت بهداشت بنا دارند كه 
براي افراد واكسينه شده طرح تشويقي بگذارند. اين 
طرح شامل سفرهاي هوشمند و مجوز تردد بين استاني 

و حتي ســفرهاي خارجي اســت؛ يعني آنهايي كه 
واكسن زده اند، مي توانند از اين پس به راحتي سفر 
بروند و بين شهرها و كشورها رفت وآمد كنند. البته اين 
مشوق ها تنها شامل مجوز ســفر نمي شود و موارد 
ديگري مثل بهره مندي از برخي خدمات ديگر مانند 
حضور در پاســاژهايي كه به تناوب تعطيل بودند، 
استخر، سينما و... براي افرادي كه هر دو دوز واكسن را 
دريافت كرده اند، درنظر گرفته خواهد شد. اين را هم 

حتما مي دانيد كه هرقدر تعداد افراد واكسينه شده 
بيشتر شــود، زودتر به زندگي عادي پيش از كرونا 
بازمي گرديم و ديگر الزم نيست محدوديتي به اجرا 
دربيايد. حاال بايد ديد سفرهاي بين استاني چه زماني 
و چگونه براي واكسينه  شده ها آزاد خواهد شد و آيا اين 
مشوق ها مي تواند سرعت واكسيناسيون و همكاري 

مردم در اين زمينه را افزايش دهد يا نه؟

واكسن بزن، چمدان ببند

برندهادرمقابلضدواكسنها

 برابر
 تقاضای خرید مسكن در 
كل كشور و شهر تهران در 
شهریورماه امسال رشد 
2/5برابری نسبت به ماه 
گذشته داشت؛ آمارهای 
غیررسمی هم از افزایش 
2درصدی قیمت حكایت 

دارد.

155
درصد

آمارهای خام ثبت شده از 
معامالت مسكن، رشد 
۱55درصدی قراردادهای 
خرید و فروش در تهران و 
افزایش ۱۴۸درصد در كل 

كشور را نشان می دهد.

9124
معامله

شهریورماه۱۴۰۰ تعداد 
۹۱2۴مورد خرید و فروش 
ملك در پایتخت انجام 

شده و در كل كشور این رقم 
5۳هزارو۱۱۶فقره بوده است.

37
درصد

با وجود آنكه در ۶ ماه نخست 
امسال حجم معامالت 

مسكن در كل كشور كاهش 
۳۷درصدی و در تهران افت 
۴۸درصدی داشته، یكباره 
در شهریورماه جهش تقاضا 

برای خرید ملك به وجود آمده 
است.

يك مواجهه پُر َشك
آدم گاهي چيزهايي مي بيند كه فكرش را  

هم نمي كند. اين فكرش را نكردن، به خاطر 
اين به وجود مي آيد كه شما تصوير و چارچوب ذهني ای كه داري، با هم 
نمي خوانند. شايد چون با داوري خاصي با افراد و مسائل روبه رو مي شوي. 
درباره او هم همينطور بود؛ عالمه حســن حسن زاده  آملي را مي گويم. 
مثال آن روز نمايشگاه بين المللي بيستم كتاب كه خسته و كوفته از يك 
نشست خبري پر تنش آمديم، نشستيم تا ناهار بخوريم و خبرها را بريزيم 
توي صفحات بولتن عصر كه يكدفعــه گفتند: »عالمه آمده«، خبرنگار 
بخش VIP نيامده بود و من گفتم مي روم. رفتم و تا رسيدم عالمه داشت 
مي رفت. باور كردنش خيلي سخت بود كه اين همه پير و جوان و دختر و 
پسر آمده اند يك نفري را ببينند كه تو باور نكني اصال اينها را با اين تيپ 
و قيافه بپذيرد، اما يكدفعه به همراهش گفت، »آقا جان، اينها بندگان 
خدا هستند، فكر كردند من آبرويي دارم.« طرف كه متعجب داشت نگاه 
مي كرد، ايستاد تا ببيند عالمه چه مي كند، يا چه مي گويد. عالمه گفت: 
»همه  چيز دست خودتان است. خودتان را بكوبيد و بسازيد، جامعه تان 

را ساخته ايد.«
شب، دوره  دكارت خواني داشتيم با دوستانم كه به اصل اول فلسفه دكارت 
و شــك برخورديم! عالمه مي گفت خودتان را بريزيد و دوباره بســازيد، 
ريختن دوباره، ساختن دوباره همراه دارد. قرابت معنايي خاصي داشت 
با آن چيزي كه دكارت گفته بود اينكه »انســان به طور سيستماتيك در 
همه  چيز شك كند و تنها چيزي كه در آن شك نكند شك در شك كردن 
است.« عالمه هم گفته بود شك كنيد، خراب كنيد، جست وجو كنيد و 
وقتي مطمئن شديد، بسازيد: »خودتان را بســازيد«، »ارزش هايتان را 
بسازيد«، »جامعه تان را ساخته ايد.« اگر از همين منظر بود و حرف اين 
بود كه »در راه هدف مردن، در قلب هدف مردن است«. ما بايد در جريان و 
كاري شبانه روز، مطمئن مي شديم كه اگر »مي انديشيم« پس »هستيم« 
و »شك مي كنم پس هستم.« درست همان چيزهايي كه انگار اگر يك 
نفر از يك جاي ديگر، با لباسي ديگر به ما گفته بود، بيشتر فهميده بوديم.

يك مواجهه  ديگر هم بود. كمي بعد تر، يك ديــدار ديگر از دور. اما انگار 
همان يك اتفاق ساده  اول، شك را انداخته بود و بقيه  ديدارهاي همينطور 
اتفاقي، باعث شده بود كه همان يك درس اول كه شك كردن، ريختن و 
دوباره ساختن مدام بود، شرح داده شوند. درست همان چيزي كه فكرش 

را نمي كني، اما اتفاق مي افتد.

حرف تو حرف

رويت شكارچي
 فيلم ســينمايي 
»تــك تيرانداز« 
به كارگرداني علي 
فيلمي  غفــاري، 
قهرمان  محور است. 
اين فيلم برشي كوتاه 
از حضــور بهترين 
تك  تيرانداز دوران 
دفاع مقــدس را در 
روايت مي كنــد و در اين قالب داستاني اكشن 

روزها روي پرده سينماهاست. فيلم تك تيرانداز 
در سال1399 ساخته شد و نخستين نمايش آن در 
جشــنواره فجر1399 بود كه برنده جايزه بهترين 
جلوه هاي ويژه ميداني و بهترين فيلم از نگاه ملي 

شد.
 در فيلم سينمايي تك تيرانداز، كامبيز ديرباز نقش 
شهيد عبدالرســول زرين را ايفا مي كند. شهيد 
زرين)132۰ –11 اسفند 13۶2( تك تيرانداز ايراني 
ماهر جنگ ايران و عراق بود كه به گفته همرزمانش 
در 7۰۰شليك آن فرماندهان و نيروهاي تأثيرگذار 
عراقي كشته  شده اند. تك تيرانداز ايراني تبديل به 
كابوسي مرگبار براي افسران و فرماندهان ارتش 
بعثي شده بود تا جايي كه صدام شخصا جايزه اي 

براي سر او تعيين مي كند.
در اين روزهاي پاياني هفته دفاع مقدس اين فيلم 
را ببينيد و با يكي از سربازان خاص جنگ تحميلي 

آشنا شويد.

انجامش بده / تماشا 

عدد خبر

يادگارهای پياده روی برای وصال... - خيابان سميه تهران عكس: همشهری / منا عادل

تونل
اين را به من ياد داده اســت، حقيقت تقريبا هيچ وقت ساده نيست  و اگر ارنستو ساباتو  من از خودم مي پرسم چرا حقيقت بايد ساده باشد. تجربه من كامال خالف 
چيزي بيش از حد واضح و آشكار به نظر مي رسد، اگر عملي به ظاهر از منطق ساده اي پيروي مي كند، معموال 

انگيزه هاي پيچيده اي پشت سر آن هست.

بوك مارك

شرح شهر

ديالوگ

خانه دوست كجاست؟
پيرمرد: برو سيگار مرا بيار. احمــد: مي خــوام بــرم عباس كيارستمي

نونوايي.
پيرمرد: بهت مي گم كه برو سيگار مرا بيار.

احمد: نون تموم مي شه دير برم.
پيرمرد: به تو دستور مي دم برو سيگار مرا بيار.

پيرمرد دوم: سيگار اينجا هست.
پيرمرد: قربان ســيگار من دارم. براي سيگار مقصد 
نبود. ما مي خوايم بچه تحويل اجتماع درســت در 
بياد. موقعي كه من بچه بــودم، پدر من هر هفته اي 
10شاهي به من مي داد. هر 15روزي هم يه كتكي 
به من مي زد. اگر چنانچه در هفته اون 10شــاهي 
قطع مي شد، اما در 15روز اون كتك قطع نمي شد. 
براي اينكه من تحويل اجتماع بيام. شــما شاهد 
بوديد كه نوه من اينجا آمد، من 3دفعه بهش تكرار 
كردم حرف مرا گوش نداد... من نمي خوام اينطور 

بچه بار بياد.
پيرمرد دوم: عرض كنم كه بچه آمد بي انضباطي نكرد يا كارهاي زشتي نكرد. چه بايد بكنيم؟ 

پيرمرد: بهانه مي گيرم هر 15روز، اون كتك رو مي زنم!

حافظ

دست از مس وجود چو مردان ره بشوي
تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي

گرينويچ

وعده ساخت 29 ساعته آپارتمان
معموال كساني كه آپارتماني را پيش خريد 
مي كنند، اگر واقع بين باشــند وعده هاي 
بســازبفروش ها را ضربــدر 2 يــا حتي 4 
مي كنند. حتي سابقه داشته آپارتماني كه 
قرار بوده يكســاله ســاخته و تحويل داده 
شود، 10ســالي در جريان ســاخت بوده 
است. حاال شركتي را تصور كنيد كه وعده 
مي دهد درصورت پيش خريد، 29ساعت 

بعد آپارتمان را ساخته و تحويل مي دهد. به گزارش ديلي ميل شركت چيني براد 
گروپ Broad Group اين وعده را عملي كرده است. در آخرين سفارشي كه براي 
آنها ثبت شد مهندسان اين شركت حتي زودتر از وعده اي كه داده بودند واحدها را 
تحويل دادند؛ يعني طي 28ساعت و 45دقيقه، سه سازه آپارتماني 10طبقه ساخته 

شده و با سه جرثقيل در محل مقرر نصب شدند.

نماد بمباران لوبك
باستان شناسان در شــهر لوبك آلمان يك 
»كيك موميايي« پيدا كردند. اين كيك از 
بمباران شهر در سال1942 و آتش سوزي 
كه پس از آن رخ داد، جان سالم به در برده   
حاال يكي از نمادهاي اين حمله است. اين 
كيك در  ماه مارس ســال1942 ميالدي 
در خانه اي بود كه طي بمباران، جشني كه 
دور آن برپا بود از ميان رفت. مانفرد اشنايدر، 

سرپرست باستان شناسي لوبك مي گويد: »ظاهرا زيرآوارها فضايي ايجاد شده بود كه 
كيك را از گزند گرما و فشار در امان نگه داشته است.« در كنار اين كيك يك سرويس 
قهوه خوري و چندين صفحه گرامافون نيز پيدا شده است. اشنايدر مي گويد، اين 
كيك احتماال براي جشن و يكي از مناسك مذهبي مسيحي تدارك ديده شده بوده 
كه در آن روزگار اغلب در روز يكشنبه نخل )عيد شعانين( برگزار مي شده است. اين 
باستان شناس اميدوار است كه با كمك بايگاني اسناد و مدارك شهر بتوانند اطالعات 

بيشتري در مورد اين كيك به دست بياورند.

مردي كه جنگل كاشت
پيرمردي در هند پيش از مرگ در وصيتش 
جنگلي را براي بازماندگان به ارث گذاشت؛ 
جنگلي كه خودش آن را كاشته بود. داواج 
نگــي از ســال1977 ميالدي بــه داليل 
نامعلومي تصميم گرفت بيابان هاي اطراف 
هيماچال پراداش را بدل به جنگل كند. تا 
سال ها درخت كاري هاي او با مشكل مواجه 
بود اما سرانجام توانست درخت هايي را كه 

كاشته به مرحله اي برساند كه خطر خشك شــدن از آنها دور شود. نتيجه اين كار 
مداوم، جنگلي 900هكتاري است كه براي هندي ها به جا مانده است. جنگل نگي 
در حوالي روستاي كينار اين كشور واقع شده و به قدري گسترش پيدا كرده كه حاال 

روستاييان مي توانند دام هاي خود را هم در اين جنگل ها به چرا ببرند.

نمايشگاه عكس طريق سليمانی - كربال/   عكس: علی شيرازی اول آخر

كارزار جهاني واكسيناسيون در برخي مناطق جهان  ازجمله شــهرهاي آمريكا تحت تأثير فعاليت هاي مهديا گل محمدی
جمعيت هاي ضد واكسن قرار گرفت. اكنون اما شماري از برندهاي توليد لباس با 
توجه به قدرت نفوذ در ســبك زندگي مــردم وارد كارزار جديدي شــده اند كه 
واكسيناسيون را تشــويق مي كنند. براي نمونه به گزارش رويترز، برند پوشاك 
ولنتينــو valentine هودي هايي طراحي و وارد بازار كــرده كه روي آن عبارت 
واكسينه شده Vaccinated نقش بسته است. مشابه اين هودي ها ابتدا توسط يك 
شركت كوچك لس آنجلسي به نام كلوني توليد شده بودند اما برند ولنتينو از وجود 
آنها بي اطالع بود. وقتي پيرپائولو پيچولي، طراح ولنتينو، در اين باره فهميد تصميم 
گرفت همه 5 هودي توليد شده را بخرد و آنها را به دوستانش اهدا كند. وي سپس 
مجموعه اي از اين هودي ها را توليد كرد كه از روز 23سپتامبر )يك مهر1400( در 
وب سايت اين برند ايتاليايي به فروش گذاشته شدند. درآمد حاصل از فروش اين 
هودي ها براي حمايت از سازوكار كوواكس )COVAX( كه بر تحويل واكسن هاي 
كرونا به كشــورهاي فقير تمركز دارد، به سازمان يونيسف اهدا مي شود. پيچولي 
مي گويد: واكسينه شــدن به مؤثرترين راه براي مبارزه با اين همه گيري جهاني و 
همچنين نمادي از احترام به ديگران و مســئوليت پذيري اجتماعي تبديل شده 

است.
در چند سال گذشــته برندها و طراحان فشــن هاي لباس تالش جديدي براي 
همسو شدن با گسترش رفتارها و ارزش هاي مثبت جهان شمول داشته اند كه براي 

آنها سودآوري هم داشته است.
استفاده از الياف لباس هاي مستعمل اما ضدعفوني شده يكي از اين كارها بود كه 
بحث هاي بســياري به راه انداخت و در نهايت طرح موفقي اعالم شد. اكنون هم 
توليد لباس هايي منقش به شعارهاي مرتبط با فرهنگسازي  براي واكسيناسيون و 
حفظ فاصله گذاري در كانون توجه قرار گرفته است. برند ولنتينو توانست از محل 
تبليغات و فروش اين لباس ها در كانال اينســتاگرام چند صد هزار از اين دست 

لباس ها را بفروشد.

سعيد كيائي
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دریاچه طبیعی و گردشگری اوان در ۷۵کیلومتری قزوین یکی 
از میراث طبیعی ارزشمند استان و هشتادمین اثر طبیعی است 
که توسط ســازمان میراث فرهنگی در فهرست میراث طبیعی 

ایران قرار گرفته.
اوان در محدوده منطقه حفاظت شده الموت شرقی استان قزوین 
واقع شــده و آب این دریاچه زیبا که بیش از ۷۰هزار متر مربع 
است، از چشمه های زیرزمینی تامین می شود و بخش اندکی از 

آن حاصل بارندگی و آب های جاری است.
این منطقه گردشــگری بــا چشــم انداز زیبا ســاالنه میزبان 
پرندگان مهاجر از قبیــل قو، غاز و مرغابی هاســت. با این حال 
چند سالی اســت این مکان گردشــگری که در بین 4روستای 
اوان، وربن، زرآباد و زواردشــت قرار دارد نه تنها منفعتی برای 
مــردم محلی نداشــته، بلکه با انتخــاب برخی پیمانــکاران و 
 اجرای برخی طرح های گردشــگری نســنجیده آسیب دیده

 است.

ساخت وسازهای آسیب زا برای دریاچه
آنچه که در حال حاضر زیســت این دریاچه را تهدید می کند، 
اجرای طرح هایی برای ساخت وســاز در حریم دریاچه اســت، 
زیرا بخشــی از بهترین زمین های محیط طبیعی منطقه برای 

ساخت وســاز مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. اگر چه هنوز 
ساخت وساز آغاز نشده و طرح پیوســت زیست محیطی ندارد، 
اما موافقت با این طرح هــم دریاچه و هم درآمد و اقتصاد محلی 
را در معرض خطر قرار می دهد، زیــرا بخش زیادی از طرح های 
گردشگری و واحدهای بومگردی تحت الشعاع چنین طرح هایی 

قرار خواهند گرفت. 
از دید کارشناسان دستاورد این طرح ســرمایه گذاری تخریب 
پوشش گیاهی، تخریب فضای چرای دام، تخریب منابع طبیعی 
و ملی و در نهایت تخریب قوی ترین چشم انداز منظره ای دریاچه 

خواهد بود.
روستاییان منطقه به دلیل حفاظت از محیط طبیعی دریاچه و 
اطراف آن در سال های اخیر اجازه کندن بوته گون را از این منطقه 
نداشتند و حتی اجازه کاشت درخت و نهال در این منطقه برای 
افراد بومی وجود نداشت، اما حاال سوال اهالی منطقه این است 
که اکنون چه اتفاقی افتاده که با طرح های ساخت وساز در منطقه 
موافقت می شــود؟ در حالی که اجرای پروژه های عمرانی حتی 
به صورت واحدهای پیش ســاخته کمکی به روند توسعه پایدار 

نخواهد کرد.

مسئوالن چه می گویند؟
تا پیش از این مسئوالن میراث فرهنگی و محیط زیست قزوین از 
آسیب ندیدن دریاچه و ممانعت از ساخت وساز خبر می دادند، اما 
چند ماه گذشته مدیر محیط زیست شهرستان قزوین در گفت 
و گویی تصریح کرده بود که برخی عالقه مندان محیط زیســت 

تمایل دارند منظر، طبیعت و چشم انداز منطقه به هم نخورد، اما 
در برخی موارد قانون کشــور این اجازه را داده و عنوان کرده که 
توسعه الزم است، اما توســعه ای که پایدار باشد، به این معنا که 
حجم تخریبی را به اندازه ای کاهش دهیم که هم چرخ اقتصاد، 
گردشگری و معیشت بچرخد و هم اثرات منفی زیست محیطی 

نداشته باشد. درباره اوان نیز چنین است.
اما مدیرکل حفاظت از محیط زیست قزوین با بیان اینکه سازمان 
متبوع خویش مخالف هر گونه دخالت انسانی در محیط زیست 
اســت، اعالم می کند: اگر راهکار قانونی داشتیم از اجرای پروژه 
جلوگیری می کردیم اما بدون راهکار قانونی مجبور هســتیم با 

پروژه موافقت کنیم.
مهران شنتیایی با اشــاره به افت ۶۰ســانتیمتری آب ورودی 
دریاچه اوان تاکید می کند: ممکن اســت این پروژه نیز در این 
زمینه تاثیرگذار باشد و همچنین چشم انداز طبیعی دریاچه را 
تحت تاثیر قرار دهد. البته در دوره ای بر اســاس گزارش محیط 
زیســت، فعالیت پروژه متوقف شــد، اما پــس از ارائه گزارش 
ارزیابی مجدد آغــاز به کار خواهد کرد. ما در محیط زیســت به 
 صورت مستمر پروژه را ارزیابی می کنیم تا خسارت را به حداقل

 برسانیم.
 بر اســاس آمار محیط زیســت قزوین، گام اول سرمایه گذاران 
پروژه اوان درخواست سرمایه گذاری در وسعت ۱۵۰هکتار بود، 
اما با توجه به شرایط زمین در نظر گرفته شده و قوانینی که وجود 
داشت، سرمایه گذار از ۱۵۰هکتار منصرف شد و در نهایت ۵هکتار 

زمین درخواست کرد.

بنابراین از سال گذشــته جلســه های متعددی در استانداری 
قزوین، شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای نظارتی استان 
برگزار و در نهایت زمین ۵هکتاری در اختیار ســرمایه گذار قرار 

داده شد.

زمین های مجانی، پروژه های مخرب
رئیس هیات مدیــره انجمن محیط زیســتی الموت یار قزوین 
به همشــهری می گوید: پیمانکار پروژه زمین های باالدســت 
دریاچــه را از دولت به صــورت مجانی گرفته اســت. طرح هم 
مبنی بر ویالسازی پیش ســاخته و شهرک سازی است و دولت 
بهترین نقطه از محــدوده  دریاچه را در اختیار ســرمایه گذار 
قرار داده. این در حالی اســت که حدود ۸۰ درصد دریاچه اوان 
داخل مستثنیات و باغ های مردم محلی است. در صورت اجرای 
طرح های گردشگری یا ویالهای پیش ساخته و... مردم محلی از 
این پروژه ها چه نفعی می برند؟ بــا این پروژه و اجرای طرح های 
گردشگری چه اتفاقی برای خود دریاچه و روستاییان محدوده 

آن خواهد افتاد؟
محمدرضا یوسفی تاکید می کند: دریاچه اوان یکی از زیباترین 
دریاچه و تاالب های قزوین است که در اثر لغزش طبیعی زمین 
به وجود آمده. حدود ۸۰ درصد آب آن از چشمه های زیرزمینی و 
۲۰درصد از بارندگی حاصل می شود. انواع زیست مندان از قبیل 
آبزیان و کنارآبزی تا ماهی هــا و ... در آن زندگی می کنند. این 
روستا مقصد گردشگری است، اما باید این گردشگری در راستای 

منافع جوامع محلی باشد.

مرگ زودرس دریاچه
این فعال محیط زیســت با تاکید بر انتخاب پیمانکار بومی برای 
طرح گردشــگری دریاچه اوان ادامه می دهد: این روستا تعاونی 
دارد و اهالی می توانند طرح های بومی و سازگار با محیط زیست 
اجرا کنند. اما اکنون ســرمایه گذار غیربومی به منطقه آمده که 
سودی برای روســتا ندارد. طرح هیچگونه ارزیابی اجتماعی و 
محیط زیســتی ندارد و پروژه جزو مصوبات شورا و کمیسیون 

معماری هم نیست و می تواند موجب مرگ زودرس تاالب شود.
یوســفی ادامه می دهد: اگر قرار اســت کاری انجام شــود باید 
توسط مردم باشد تا به طرح های ســازگار با اکوسیستم منطقه 
بپردازند و از سویی خودشان هم توانمند شوند. اما االن مشخص 
نیست سرمایه گذار با چه شیوه ای انتخاب شده و با کدام سرمایه 
می خواهد طرح را اجرا کند؟ ان جی او ها نگران طرح دریاچه اوان 
و تخریب چشم انداز آن هستند. این اختالفات موجب بروز تنش 
در منطقه می شود. آن هم در روســتاهایی که به شدت مراقب 
گونه های گیاهی بودند و خودشــان طرح های بومگردی دارند. 

سرنوشت آنها چه می شود؟ 
رئیس هیات مدیره انجمن محیط زیســتی الموت یار همچنین 
درباره کاهش تراز آب دریاچه اضافــه می کند: این کاهش آب 
دریاچه علت های مختلفی دارد. تخریب پوشش گیاهی، اجرای 
طرح های نسنجیده گردشگری، خشکسالی و همچنین وجود 
چاه های غیرمجاز و تخریب پوشــش گیاهی باالدست همه در  
کاهش آب دریاچه اوان موثر است و باید همه به بهبود وضعیت 

این اکوسیستم طبیعی کمک کنیم.

فرشته رضایی
خبرنگار

4

 چادرنشينی 
در ميان آوار 
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سهم رو به افزايش 
گلخانه ها از کشاورزی 

درسال های اخیر تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به مدرن از اولویت هایی بوده 
که همواره مدنظر تصمیم سازان حوزه کشاورزی کشــور قرار داشته  و گام های 
مهمی نیز دراین بخش برداشته شده اســت؛ گام هایی که هرچند ناکافی به نظر 
می رسد، اما توانسته به مثابه ابزار موثری درمقابله با بحران فزاینده کم آبی، توجه 
تعداد بیشتری از فعاالن عرصه کشاورزی در استان های مختلف کشور را به خود 

جلب کند.

اجرای طرح ساخت وساز در ۵هکتار از محدوده 
دریاچه اوان در استان قزوین، اکوسیستم طبیعی 

این منطقه را در معرض خطر قرار می دهد
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سهم
روبهافزایشگلخانهها

ازکشاورزی
 افزایش کیفیت محصول، صرفه جویی در مصرف آب و امکان بازاریابی مناسب، ویژگی هایی است

 که توسعه کشت محصوالت گلخانه ای در کشور را به دنبال داشته
درسال های اخیر تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به مدرن از اولویت هایی بوده که همواره مدنظر تصمیم سازان حوزه 
کشاورزی کشور قرار داشته  و گام های مهمی نیز دراین بخش برداشته شده است؛ گام هایی که هرچند ناکافی به نظر 
می رسد، اما توانسته به مثابه ابزار موثری درمقابله با بحران فزاینده کم آبی، توجه تعداد بیشتری از فعاالن عرصه 
کشاورزی در استان های مختلف کشور را به خود جلب کند. اینها درحالی است که کارشناسان معتقدند رشد تولید در 
واحد سطح، افزایش کیفیت محصول تولیدی، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیرقابل کشت با سیستم 
هیدروپونیک،  وابستگی نداشتن تولید به شرایط محیطی، امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با 

نیازهای بازار از ویژگی هایی است که سبب می شود کشت گلخانه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بررسی های 
انجام شده ازسوی خبرنگاران همشهری نشان می دهد در سال های اخیر حرکت درمسیر توسعه کشت محصوالت 
گلخانه ای در بسیاری از استان های کشور شتاب قابل توجهی به خود گرفته است؛ موضوعی که چشم انداز امیدبخشی 
را برای این حوزه ترسیم می کند. همشهری در پرونده ویژه ای عالوه بر نگاهی آماری به سطح زیرکشت محصوالت 
گلخانه ای دراستان های مختلف کشور، به بررسی سیاســت گذاری های انجام شده دراین حوزه، میزان استقبال 

کشاورزان از کشت گلخانه ای و مهم ترین مشکالت موجود دراین بخش پرداخته است که در ادامه می خوانید.

اردبیل
تاکنون مجوز راه اندازی ۷۰واحد گلخانه ای در اســتان اردبیل صادر شده است و 
درطول 4سال گذشته میزان توسعه مجتمع های گلخانه ای از ۱۵هکتار گلخانه 
فعال در سال۱396 به بیش از ۱۱۵هکتار در ســال جاری رسیده  و این موضوع 
سبب شده است اســتان اردبیل در زمینه ساخت  گلخانه، جایگاه خوبی درسطح 
کشور داشته باشــد. همچنین گفته می شــود یکی از بزرگ ترین مجتمع های 
گلخانه ای کشــور با هزارو 6۰۰هکتار وسعت، در شهرســتان پارس آباد درحال 
ساخت و پیش بینی می شود امسال به بهره برداری برسد و اردبیل را به قطب کشت 
گلخانه ای کشور تبدیل کند. به گفته مسئوالن استان، هدف گذاری 3۵۰هکتار 
توسعه شهرک های گلخانه ای باهدف ایجاد اشتغال پایدار برای 3هزارو ۵۰۰نفر 
به صورت مستقیم در کنار صرفه جویی در مصرف آب، افزایش تولید محصوالت 
گلخانه ای اســتان و ایجاد زنجیره ارزش افزوده از رویکردهای محوری در توسعه 
گلخانه های استان اردبیل است. همچنین در روستاهای استان، مناطق محدوده 
شهرها و شهرک های کشاورزی، صدور مجوز از ۱۰ تا ۲۲9مترمربع برای متقاضیان 
با هدف ایجــاد مجموعه های گلخانه ای آغاز شده اســت. محصــوالت تولیدی 
گلخانه های استان، که بیشتر در مناطق شمالی و مرزی استان مستقر شده اند، 
قابلیت صادرات به کشورهای آسیای میانه و قفقاز از طریق گمرک بیله سوار را دارد. 
با توجه به این موضوع، گسترش واحدهای صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب 

صادرات از نیازهای اساسی استان دراین بخش به شمار می رود.

خراسانرضوی
کشــت گلخانه ای عالوه بر درآمدزایی قابل توجه، زمینه ساز اشتغال زایی زیادی 
در استان شده و توسعه این بخش در خراسان رضوی از سرعت مناسبی برخوردار 
است. تا پایان سال گذشــته 6۷۷هکتار کشت در محیط های کنترل شده دراین 
استان انجام شده اســت. از این مقدار ۲۱۱هکتار مربوط به طرح سایبان باغ ها و 
466هکتار نیز مربوط به گلخانه های مدرن بوده است. براین اساس سال گذشته 
حدود 9۰هزارتن محصول ازجمله سبزی و صیفی، گل های زینتی، شاخه بریده و... 
دراین گلخانه ها تولید شده است. براساس تفاهم نامه ایجاد شهرک های گلخانه ای 
دراستان ، قرار براین اســت که  هزارهکتار در قالب شهرک های گلخانه ای ایجاد 
شــود که از این مقدار ۵۰۰هکتار به گلخانه و ۵۰۰هکتار دیگر به شــهرک های 
دامپروری و شیالتی تبدیل می شود. با توجه به خشکسالی های اخیر و محدودیت 
در مصرف آب و همچنین بهروه وری زیاد آب در کشــت گلخانه ای، قراراست در 
سال جاری ۲4۰هکتار به سطح گلخانه  های استان افزوده شود. این درحالی است 
که کشاورزان استان نیز به دلیل بهره وری باال در تولیدات گلخانه ای، از این روش 

استقبال می کنند .

آذربایجانغربی
اگرچــه در دهه های گذشــته و باتوجــه به  وجــود بیــش از ۲۰رود بزرگ در 
آذربایجان غربی، کشت گلخانه ای دراین اســتان توجیه اقتصادی نداشت، اما با 
گسترش خشکســالی، کاهش تدریجی آب رودخانه ها و همچنین اقبال بازار به 
محصوالت گلخانه ای ازجمله خیار و توت فرنگی، چندســالی اســت که ساخت 
گلخانه های  مدرن دراســتان آغاز شــده و درحال حاضر۲۵واحــد گلخانه ای با 
ظرفیت تولید ۱۰هزارتن در سال در آذربایجان غربی فعالیت می کنند. با این وجود 
هزینه های باالی آب، برق و گاز و همچنین تأمین مواد اولیه سبب شده کشاورزان 
عادی دراســتان تمایل چندانی به حضور در صنعت گلخانه ای نداشته باشند و 
درحال حاضر عمده فعاالن این بخش سرمایه گذاران غیردولتی و فارغ التحصیالن 
رشته کشاورزی هستند. بازاریابی داخل اســتانی ازجمله مشکالت فعاالن این 
حوزه است. این درحالی است که مرزی بودن آذربایجان غربی به مزیتی مضاعف 
برای فعاالن گلخانه ای استان تبدیل شده است و عمده تولیدهای گلخانه ای شامل 
خیار، گوجه فرنگی و توت فرنگی به کشــورهای ترکیه، عراق، اوکراین و روسیه 

صادر می شود.

خراسانجنوبی
خراسان جنوبی ازجمله اســتان هایی اســت که در منطقه کویری قرار گرفته و 
همواره با معضل کم آبی مواجه اســت. همچنین بحران خشکسالی در سال های 
اخیر، این استان را بیش از گذشته با این معضل درگیر کرده است؛ بنابراین برای 
ادامه حیات، تأمین آب از نیازهای ضروری کشاورزی خراسان جنوبی بوده و برای 
سازگاری با محیط، استفاده بهینه از منابع آب و خاک اجتناب ناپذیر است. برهمین 
اساس در چند سال اخیر، توسعه کشت گلخانه ای از برنامه های محوری مسئوالن 
استان است و براین اساس در قالب »نهضت گلخانه ای« در خراسان جنوبی برای 
ایجاد ۷۰۰هکتار فضای گلخانه ای دراین استان برنامه ریزی و قرارداد با پیمانکاران 
امضا شده است. اینها درحالی است که از ابتدای سال جاری 3هزارو ۲۰۰تن انواع 
محصوالت در ۷9هکتار از اراضی گلخانه ای خراسان جنوبی تولید شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰کیلوگرم افزایش داشته است. دراین میان باید 
اشاره کرد که کشــاورزان خراسان جنوبی از کشــت گلخانه ای استقبال خوبی 
کرده اند ، چراکه با این روش کم تر با مشکل کمبود آب مواجه خواهند بود. با توجه 
به این موضوع تاکنون بیش از ۱۰۰میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان راه اندازی 

گلخانه دراستان پرداخت شده است.

اصفهان
آمارهای وزارت جهادکشاورزی نشان می دهد اســتان اصفهان با داشتن حدود 
۲هزارو۱۱۷هکتار گلخانه ، جزو پیشگامان توسعه کشــت گلخانه ای در کشور 
به حساب می آید. دراین گلخانه ها ســاالنه بیش از 34۰هزارتن سبزی و صیفی 
و ۱6۸میلیون اصله نهــال زینتی تولید و حدود ۸۰هزارتن آن صادر می شــود. 
فالورجان و مبارکه بیشــترین گلخانه های قدیمی و ســنتی و شهرستان های 
دهاقان و تیران وکرون بیشترین گلخانه های نوین را درسطح استان به نام خود 
ثبت کرده اند. درچنین شــرایطی مهم ترین محصوالت گلخانه ای استان، خیار، 
گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای رنگی، بادمجــان، توت فرنگی و همچنین گل زینتی 
هستند. کارشناسان معتقدند برنامه ریزی مناســب، ارائه تسهیالت و مشارکت 
بیشــتر بخش خصوصی از دالیل افزایش تولید محصوالت گلخانه ای دراستان 
است. ارائه بسته های تشویقی و حمایتی با همکاری اتحادیه ها و تعاونی ها و اعطای 
تسهیالت بانکی طرح با سود ۷ تا 9درصد با بازپرداخت ۵ساله و با یک سال تنفس 
ازجمله راهکارهای اداره کل جهادکشاورزی استان برای توسعه کشت گلخانه ای 
است، اما از آنجایی که اعطای تسهیالت بانکی نیازمند تأمین وثیقه بانکی است، 

گلخانه داران برای دریافت تسهیالت با مشکل روبه رو هستند.

بوشهر
استان ساحلی بوشــهر دراقلیم خشــک و گرم قرارگرفته اســت و بی آبی، حریف 
قدرتمندی برای توسعه طرح های کشاورزی به حساب می آید. بنابراین افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی ازطریق توسعه و اجرای طرح های کشت گلخانه ای، می تواند بر 
مشکل کم آبی در حوزه کشاورزی استان بوشهر غلبه کند و افزون بر سود سرشاری 
که نصیب فعاالن این حوزه می شــود، در ایجاد اشــتغال پایــدار منطقه هم نقش 
غیرقابل انکاری داشته باشد. به گفته مسئوالن جهاد کشاورزی بوشهر، درحال حاضر 
43۰هکتار گلخانه در سطح شهرستان های ۱۰گانه این استان فعالیت می کنند. براین 
اساس توسعه گلخانه ها و تغییر رویکرد در کشت فضای باز محصوالت سبزی و صیفی 
و به ویژه گوجه فرنگی، از رویکردهای اصلی سازمان جهادکشاورزی استان است. با 
توجه به این موضوع اجرای برنامه های راهبردی باهدف دســتیابی به چشم انداز در 
دست اجراست. افزایش قابل توجه هزینه راه اندازی گلخانه )حدود 6۰میلیارد ریال 
در هکتار( در سال های اخیر، کمبود تسهیالت ارزان قیمت، نوسان در بازار صادرات و 

افزایش شدید هزینه های تولید، از چالش های اصلی 
کشــت گلخانه ای در اســتان 

بوشهر است.

آذربایجانشرقی
برآوردها نشــان می دهد اســتان آذربایجان شــرقی حدود ۵۰۰واحد گلخانه 
در ۲4۰هکتار دارد و در ســال های اخیر توانسته رتبه مناســبی را دراین حوزه 
درسطح کشور به دســت آورد. بزرگ ترین واحد گلخانه ای استان در منطقه آزاد 
ارس قراردارد که در ۵۰هکتار ساخته شده است و مراحل توسعه آن ادامه دارد، 
به نحوی که قراراست این گلخانه بزرگ ترین گلخانه مدرن ایران و خاورمیانه باشد. 
مسئوالن استان با توجه به استقبل بخش خصوصی و حضور سرمایه گذاران دراین 
حوزه، امیدوارند در چند سال آینده وسعت گلخانه های آذربایجان شرقی ۵برابر 
شود. یکی از مهم ترین چالش های کشت گلخانه ای دراستان، مشکل دسترسی 
به مواد اولیه پرورش گیاهان در گلخانه است که قیمت آنها در یک سال گذشته 
روند صعودی پیدا کرده است و ازطرفی قیمت محصوالت عمده گلخانه ای ازجمله 
گوجه فرنگی و خیار متناسب با این افزایش قیمت ها، رشد نکرده است. این موضوع 
ســبب شــده ادامه کار برای گلخانه های کوچک توجیه اقتصادی نداشته باشد. 
اینها درحالی است که تجمیع این گلخانه ها و تقویت تعاونی های کشاورزی برای 
تأمین مواد اولیه از مهم ترین اقدام های انجام شده باهدف حمایت از توسعه تولید 

محصوالت گلخانه ای در استان بوده است.

لرستان
در استان لرستان حدود ۸۷هکتار از زمین های کشاورزی زیرکشت محصوالت 
گلخانه ای هســتند و محصوالتی مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، خیار و گل 
شاخه بریده تولید می کنند. مجموع تولیدات گلخانه ای این استان ۱۲هزارتن است 
که بخشی از آنها به کشورهای روسیه و حاشیه خلیج فارس صادر می شود. براساس 
آمارهای موجود، در گلخانه های اســتان برای حدود 6۰۰نفر به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد شده است. با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی های اتفاق افتاده 
در سال های اخیر، توسعه کشت های گلخانه ای در برنامه جهادکشاورزی لرستان 
قرارگرفته و براین اســاس بیش از 43۰هکتار زمین در قالب شــبکه گلخانه ای 
آماده ســرمایه گذاری و واگذاری به متقاضیان است. همه اینها درحالی است که 
سال گذشته گلخانه های لرستان به دلیل همه گیری ویروس کرونا، متحمل بیش از 

۷میلیاردتومان زیان شده اند.

مرکزی
مرکزی یکی از مستعدترین استا ن های کشور برای توسعه کشت های گلخانه ای 
است. در سال۱39۲ سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای دراین استان حدود 
4۵۰هکتار بود و ۲۰هزارتن انواع سبزی و صیفی از این گلخانه ها برداشت می شد. 
این درحالی است که مســاحت گلخانه های استان مرکزی در پایان سال گذشته 
به ۷۸۰هکتار افزایش یافت و 6۰هزارتن انواع محصوالت سبزی و صیفی شامل 
خیار، گوجه، فلفل و... در این گلخانه ها تولید شــده. فقط در سال۱399 بیش از 
4۰هکتار گلخانه دراین اســتان ساخته شــده و درحال حاضر ۱9هکتار گلخانه 
نیز در دست اجراست. ســاالنه حدود ۱۰هزارتن از محصوالت گلخانه ای استان 
مرکزی به کشــورهای مختلف، ازجمله کشورهای حاشــیه خلیج فارس صادر 
می شود. درحال حاضر برنامه زمان بندی شده 3ساله در همه شهرستان های استان 
مرکزی برای ساخت گلخانه های بزرگ درحال اجراســت و تا پایان سال جاری 
باید ۱6۰هکتار گلخانه به مجموع گلخانه های استان اضافه شود. نبود واحدهای 
بسته بندی و صنایع تبدیلی یکی از مشکالت تولیدکنندگان محصوالت گلخانه ای 
در استان مرکزی است. نیاز است که با جذب سرمایه گذار و ایجاد واحد بسته بندی، 
پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی از مجتمع گلخانه ای این استان به سایر نقاط 
کشور و بازارهای خارجی فراهم شود. تأمین آب و نقدینگی و سرمایه در گردش از 
دیگر چالش های تولیدکنندگان محصوالت گلخانه ای دراستان 

به شمار می رود.

خراسانشمالی
خراسان شــمالی در زمره اســتان هایی اســت که با توجه به محدودیت خاک، 
کوهســتانی و صعب العبور بودن و همچنین شیب زیاد و سنگالخی بودن برخی 
مناطق شرایط مناسبی برای کشت محصوالت کشاورزی مختلف را ندارد، به همین 
دلیل طی چند سال اخیر توسعه کشت های گلخانه ای مورد اقبال بهره برداران قرار 
گرفته و روند افزایشی داشته، به طوری که سطح گلخانه های در حال بهره برداری 
و ساخت استان از ۱۰ هکتار در سال ۱39۲ به ۷6/۸هکتار در سال جاری رسیده 
است. در گلخانه های استان محصوالت متنوعی نظیر گوجه فرنگی، خیار،سبزی 
ریحان،گیاهان گلدانی و گل های شاخه بریده )نظیر لسیانتوس ،شب بو(، آلوورا، 
کاکتوس، نشاء گیاهان دارویی و زراعی ، قلمه گل محمدی، نهال پسته و ... تولید 
می شود. ایجاد ۲۰۰ هکتار گلخانه طی برنامه ششم وافق ۱4۰4 در استان هدف 
گذاری شده است و درحال حاضر مجتمع گلخانه ای امام رضا)ع( در شهرستان 
مانه و سملقان در سه فاز با مساحت ۱۱۵ هکتار و 6۰ قطعه احداث شده است که 
از 4۰ قطعه فاز اول و دوم آن 3۰ قطعه واگذارشده و فاز سوم زیرساخت ها تکمیل 
و در حال واگذاری اســت و در حال حاضر ۲۵ قطعه با سطح ۱۵ هکتار در حال 
ساخت و اجرا است که ۲ واحد با مساحت ۱.3 هکتار به بهره برداری رسیده است. 
همچنین مجتمع گلخانه ای ۱۰۰ هکتاری دوین شیروان در کارگروه استانی و ملی 
تصویب و فاز اول آن با سطح ۲۰ هکتار برای دریافت تسهیالت به بانک کشاورزی 

معرفی و در مراحل تکمیل پرونده است. شهرک گلخانه ای 
ساری گل شهرستان اسفراین با مساحت ۵۰ هکتار نیز 

در مرحله تامین زیر ساخت است .
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کرمان
درحال حاضر ســطح زیرکشــت محصوالت 
گلخانــه ای در اســتان کرمــان به حدود 
240هکتار می رسد که 210هکتار سبزی 
و صیفــی و 30هکتار نیز بــه گل و گیاه 
اختصــاص داده شده اســت. نزدیک به 
30درصد از محصوالت گلخانه ای استان 
کرمان به صورت کشت »هیدروپونیک« 
است. براین اساس 2مجتمع گلخانه ای 
20 و 17هکتــاری کشــت هیــدرو 
پونیک محصوالت ســبزی و صیفی در 
شهرستان های ارزوئیه و نرماشیر درحال 
فعالیت هستند. مشــکلي که عالقه مندان 
به کشــت گلخانه اي درخصوص شــیوه 
هیدروپونیک دارند، ضرورت داشتن تخصص 
و دانش فني الزم اســت. این درحالي است که 
اجرای کشت هیدروپونیک نسبت به کشت خاکی 
هزینه بیشــتري دارد و این موضوع متقاضیان این 
نوع کشــت را با دغدغه هاي مالي مواجه کرده است. 
البته اداره کل جهاد کشاورزي استان کرمان اعالم کرده 
تسهیالتی با کارمزد مناسب را در اختیار بهره برداران قرار 
داده است. ارائه خدمات آموزشــی به فعاالن و عالقه مندان 
این حوزه، از دیگر اقدام هایی اســت که با هدف توســعه کشت 

محصوالت گلخانه ای در استان کرمان درحال انجام است.

البرز
  استان البرز برنامه های متنوعی برای برون رفت از بحران خالی شدن سفره های 
آب زیر زمینی دارد که یکی از آنها، توسعه کشــت محصوالت گلخانه ای است. 
برهمین اساس از سال1392 افزایش سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای دراین 
استان در دستورکار قرارگرفته است، به طوری که سطح کشت گلخانه ای استان از 
120هکتار درآن سال، به 347هکتار در سال جاری رسیده است. همچنین  مجوز 
ایجاد حدود 13شــهرک گلخانه ای در بخش دولتی و خصوصی دراستان صادر 
شده است که یکی از آنها به نام شــهرک گلخانه ای »چوپان آباد« درحال ساخت 
است. درچنین شرایطی متقاضیان راه اندازی گلخانه دراستان البرز از تسهیالت 
دولتی برخوردار می شوند. گلخانه های استان محصوالتی مانند سبزی و صیفی 
قارچ خوراکی، توت فرنگی، گیاهان دارویی، نشاهای مکانیزه سبزی و صیفی و نهال 
کشت بافتی و همچنین گل و گیاهان زینتی تولید می کنند. نیاز به بذر مخصوص 
کشت گلخانه ای ازجمله محدودیت های گلخانه داران البرزی است، چراکه این 
نوع بذر از خارج وارد می شود. ازسوی دیگر گلخانه داران استان کمبود نقدینگی، 
باالبودن نرخ تسهیالت، سختگیری بانک ها برای ارائه تسهیالت، افزایش قیمت 
سازه های گلخانه ای و مدت دار بودن برگشت ســرمایه و نبود حمایت کافی را از 

مهم ترین مشکالت خود عنوان می کنند. 

قزوین
براساس آخرین بررسی های آماری، ۶۶هکتار گلخانه دراستان قزوین وجود دارد 
که از این میزان، 3۸هکتار مربوط به تولید سبزی و صیفی، 9هکتار مربوط به تولید 
توت فرنگی، ۸هکتار مربوط به تولید گل های زینتی و 11هکتار نیز مربوط به تولید 
نشاء و پایه های رویشی است. این درحالی است که فعاالن این حوزه دراستان با 
مشکالت اقلیمی، دستیابی به بازارهای فروش مناسب و تأمین به موقع نهاده ها 
مواجه هستند. ازســوی دیگر همه گیری ویروس 
کرونا بر چالش های موجود دراین حوزه 
افزوده است و گلخانه داران استان 
برای  ادامــه فعالیت خود به 
کمک های دولتــی نیاز 

دارند. 

گلستان
 آن گونه که جهاد کشــاورزی گلســتان اعالم کرده، در 2سال گذشــته بیش از 
۶هزارمیلیارد ریال ســرمایه گذاری برای راه اندازی 2۸0هکتــار گلخانه و ایجاد 
14هزارفرصت شغلی مســتقیم و غیرمســتقیم دراین بخش محقق شده است. 
هم اکنون ۵۵هکتار از این میزان درحال بهره برداری اســت که در آن محصوالت 
کشاورزی شامل ســبزی و گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه ای رنگی، لیموترش و 
گل های فصلی، نشایی، درختچه و آپارتمانی تولید می شود. تقاضای سرمایه گذاری 
برای ایجاد گلخانه در بیشــتر مناطق اســتان وجود دارد، اما تاکنون بیشترین 
گلخانه های گلســتان در گرگان و گنبدکاووس ســاخته شده است. کارشناسان 
معتقدند افزایش ۸ تا 10برابری تولید در واحد سطح نسبت به کشت در فضای باز، 
تولید در همه فصل ها، ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده باال به سبب تولید بیشتر 
و مصرف بهینه منابع آبی و افزایش بهره وری از مهم ترین مزایای کشت  گلخانه ای 
در گلستان اســت. صدور مجوزهای الزم و تغییرکاربری محل استقرار گلخانه و 
اعطای تسهیالت بانکی یارانه دار یا تلفیقی به میزان ۸0درصد سرمایه گذاری در 
طرح، از حمایت های جهادکشاورزی گلستان برای توسعه فعالیت ها دراین بخش 
است. اینها درحالی است که فعاالن این حوزه در استان گلستان روند کند اعطای 
تسهیالت و همچنین تصمیم های دیرهنگام کمیسیون های استانی برای تغییر 
کاربری اراضی موردنظر را از اصلی ترین مشــکالت خود می دانند که در تابستان 

امسال قطع برق و آب هم به این مشکالت اضافه شد.

هرمزگان
 آخرین آمارها نشان می دهد تا مردادماه سال جاری سطح زیرکشت محصوالت 
گلخانه ای دراســتان هرمزگان  740هکتار بوده که براساس برنامه هدف گذاری 
شده، یعنی تا پایان سال 140۸، باید به ۵هزارو ۵00هکتار برسد. همچنین در افق 
10ساله از سال139۸ تا سال 140۸، باید 2هزارهکتار از فضای روباز محصوالت 
کشاورزی استان به واحدهای گلخانه ای تبدیل شود که به گفته کارشناسان این 
موضوع با  کمک دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل تحقق است. دراین 
میان ایجاد شهرک های گلخانه ای در شهرستان های قشم، بندرخمیر و بندرعباس 
با استفاده از آب شیرین کن نیز در دستورکار جهاد کشاورزی هرمزگان قراردارد 
و درحال حاضر نزدیک به 4هزارهکتار زیرساخت شهرک های گلخانه ای ازسوی 
شرکت شهرک های کشــاورزی در هرمزگان ســاخته شده است. سال گذشته 
1۶4هزارتن محصول گلخانه ای در هرمزگان برداشــت شــد که نسبت به سال 
قبل از آن 40درصد بیشتر شده است. شهرســتان های بندرعباس، حاجی آباد، 
میناب و رودان از مناطق مهم تولید محصوالت گلخانه ای در هرمزگان به شمار 
می روند و ســاالنه ۵0درصد از محصول برداشــت شده از ســطح گلخانه های 
استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روســیه و آسیای میانه صادر می شود. 
تولیدکنندگان محصوالت گلخانه در اســتان هرمزگان، روند پیچیده و معطلی 
در دریافت تسهیالت کم بهره، قطع آب و برق، مشکالت در زمینه صادرات و هدر 
رفت محصول و همچنین ناچاری از عرضه محصول با قیمت باالتر از کشت روباز 

را ازجمله مشکالت خود عنوان می کنند.

خوزستان
 سطح زیرکشــت گلخانه های خوزســتان بی شــاز ۸۵0هکتار و محصوالت 
گلخانه ای تولیدی دراین استان شــامل گوجه فرنگی، خیار، انواع فلفل رنگی، 
توت فرنگی، گیاهان دارویی و گل وگیاهان زینتی و تولید نشــاء است. واگذاری 
واحدهای آماده ساخت در مجتمع های گلخانه ای، واگذاری زمین به متقاضیان، 
پرداخت تسهیالت با کارمزد 7/9درصد، تسهیل در روند صدور مجوزها، حذف 
استعالم های وقت گیر، برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی، نشست هم اندیشی، 
بازدیدهای ترویجی و نشســت های هفتگی ســتاد گلخانه برای رفع مشکالت 
متقاضیان از اقدامات انجام شده برای افزایش سطح زیرکشت گلخانه ای استان 
است. با وجود اینکه به دلیل کم آبی و خشکسالی کشت گلخانه ای در خوزستان 
بسیار مورد توجه اســت و مســئوالن پیش بینی  می کنند که سطح زیرکشت 
گلخانه ای اســتان تا هزارهکتار هم افزایــش یابد، اما مشــکالت در پرداخت 
تسهیالت، تورم و فقدان پژوهش های درون استانی و بومی از مهم ترین مشکالت 

این بخش محسوب می شود.

کهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد حدود 37هکتار گلخانه دارد که شامل 122واحد گلخانه 
می شود و بیشــترین فضای گلخانه ای مربوط به شهرســتان بویراحمد با سطح 
زیرکشت 22هکتار اســت. ســاالنه ۸هزارو۵00تن محصول کشاورزی شامل 
توت فرنگی، گوجه، خیار، انواع فلفل رنگی و 21میلیون و۵41هزار شــاخه گل 
بریده در گلخانه های این اســتان تولید و روانه بازارهای مصرف می شــود. البته 
از 122واحد گلخانه در کهگیلویه وبویراحمد حدود 90واحد فعال اســت و بقیه 
تعطیل و برای توسعه کشت گلخانه ای که با محدودیت منابع مالی روبه رو هستند. 
بیکاری و همچنین کاهش بارندگی از مهم ترین عواملی است که سبب شده کشت 
گلخانه ای دراین اســتان مورد توجه قرارگیرد. مهارت افزایی یکی دیگر از نکاتی 
است که کارشناسان برای توسعه کشت گلخانه ای در کهگیلویه وبویراحمد برآن 

تأکید می کنند.

ایالم
در اســتان ایالم به مدد بهره مندی از شــرایط آب و هوایی مناســب، موقعیت 
جغرافیایی ویژه، حاصلخیزی اراضی و زمین های مســطح مناسب کشت و زرع، 
زمینه برای توسعه گلخانه ها فراهم و در ســال های اخیر روند توسعه گلخانه ها 
به طور جدی پیگیری و اجرایی شــده اســت. اکنون اســتان ایالم دارای سه 
مجتمع گلخانه ای بزرگ فعال به گستره 30 هکتار و ۵30 میلیارد ریال هزینه و 
اشتغال زایی قطعی 300 نفر در شهرستان های هلیالن به مساحت 10/۵ هکتار، 
صالح آباد از توابع مهران به وسعت 10 هکتار و بدره نیز به گستره 10 هکتار است 
که فاز اول گلخانه های بدره و هلیالن به بهره برداری رسیده و سه هکتار از شهرک 
گلخانه ای صالح آباد به زیرکشت رفته و مابقی آن نیز آماده بهره برداری است. بنا 
بر گفته مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم به ازای هر هکتار از  اراضی 
گلخانه ای 10 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می شــوند و همچنین حدود 
40 درصد در مصرف آب نیز صرفه جویی می شــود و طبق پیش بینی ها ساالنه 
11 هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای شامل سبزی، صیفی و ارقام گلخانه ای از 
این مجتمع ها تولید و روانه بازار مصرف خواهد شــد. افزون بر 30 هکتار گلخانه 
موجود، 2 مجتمع بزرگ گلخانه ای در شهرســتان مهران به وسعت 11۵ هکتار 
در دســت اقدام اســت. بزرگترین بازار خرید محصوالت گلخانه ای را روسیه و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل داده اند و باتوجه به مرغوبیت و کیفیت باال 
و استاندارد محصوالت گلخانه ای ایالم، رایزنی ها برای ایجاد بازار فروش در این 
کشورها و مناطق دیگر بر اساس تقاضای بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی در 
حال انجام است. انواع فلفل های دلمه ای سبز و رنگی، گوجه فرنگی، خیار، توت 
فرنگی، لیمو ترش و دیگر محصوالت سبزی، صیفی و جالیزی از جمله محصوالت 
تولیدی در گلخانه های استان ایالم محسوب می شوند. در سال های اخیر در کنار 
مجتمع های بزرگ، تعدادی گلخانه کوچک مقیاس به متراژ مجموع 300 متر در 
نقاط مختلف عمدتا روستایی استان ایالم از طریق پرداخت تسهیالت کم بهره 
ایجاد شده است که موجب اشتغال زایی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی و 

خودکفایی بیشتر استان در مناطق روستایی خواهد شد.

کردستان
ساالنه حدود ۵هزارتن محصول در گلخانه های اســتان کردستان تولید و روانه 
بازارهای داخلی و خارجی می شود.  بیشتر گلخانه های کردستان در زمینه تولید 
محصوالت ســبزی و صیفی، گل و گیاه زینتی و توت فرنگــی فعالیت می کنند . 
کردستان ظرفیت خوبی برای توسعه و گسترش کشت های گلخانه ای و توسعه 
کشاورزی به صورت علمی دارد. به گفته مسئوالن اداره کل جهاد کشورزی استان، 
توسعه کشت های گلخانه ای در دستورکار قرار دارد و براین اساس در یکی دو سال 
اخیر فعالیت ها و اقدام های قابل توجهی برای توسعه کشت های گلخانه ای در استان 
انجام شده است. یکی از مشکالت اساسی کشت  گلخانه ای در استان کردستان، 
هزینه بر بودن راه اندازی اولیه آن اســت و تسهیالت دولتی برای ایجاد گلخانه ها 
کفاف نمی دهد. از طرفی ایجاد  بازار فروش محصوالت، موضوع مهمی است که 

باید مدنظر برنامه ریزان این حوزه دراستان قرار گیرد.

همدان
براساس اعالم مسئوالن مربوط، طی سال های139۸ و 1399 درمجموع ۶9هکتار 
به سطح گلخانه های استان افزوده شده اســت که نسبت به دوره 1۵ساله قبل از 
آن، چیزی حدود 407درصد رشد نشــان می دهد. برای سال جاری نیز افزایش 
حداقل 70هکتاری برای گلخانه های استان پیش بینی شده، اما با توجه به سند 
توسعه راهبردی استان که توســعه 210هکتاری در 3سال را برنامه ریزی کرده، 
مدیران اداره کل جهاد کشــاورزی همدان به دنبال اجرای 141هکتار گلخانه در 
یک سال درسطح استان هستند. با توجه به این موضوع، در طول 2سال گذشته، 
تأمین زیرســاخت  موردنیاز برای راه اندازی شهرک های گلخانه ای دنبال شده و 
تاکنون زیرساخت های الزم برای راه اندازی ۵3۵هکتار شهرک گلخانه ای دولتی 
فراهم شده و ساخت ۵0هکتار شهرک خصوصی نیز درنظر گرفته شده است. اینها 
درحالی است که گلخانه های استان همدان برای هزارو 9۵0 نفر اشتغال مستقیم 

ایجاد کرده اند.

زنجان
در اســتان زنجان حدود 200واحد گلخانه ای کوچک و بزرگ فعالیت می کنند. 
دراین گلخانه ها ســاالنه حدود 4هزارتن محصول تولید و به بازار عرضه می شود 
و زمینه اشتغال برای بیش از 3هزارنفر را دراین اســتان فراهم کرده اند. با توجه 
به ظرفیت های موجود دراســتان، براســاس راهبردهای جهادکشاورزی، برای 
توسعه کشــت گلخانه ای درمناطق  محروم زنجان تسهیالت با بهره 10درصد و 
در مناطق برخوردار با بهره  12درصد پرداخت می شود. همچنین فعالیت های 
ترویجی و آموزشی و نیز ایجاد زنجیره تولید با هدف توسعه کشت های گلخانه  ای 
دراین استان درحال انجام است. براساس برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی 
می شود امسال حدود ۵0هکتار به مساحت گلخانه های زنجان افزوده  شود. به گفته 
مســئوالن مربوط، در همه شهرستان های استان از کشــت گلخانه ای استقبال 
مناسبی به عمل آمده است تا جایی که شهرک های گلخانه ای در شهرستان های 
خدابنده، ابهر، طارم و زنجان فعال هستند. اینها درحالی است که راه اندازی واحد 
کشت گلخانه ای در استان زنجان با مشکالتی نیز مواجه است که نیاز به سرمایه 
اولیه قابل توجه، از مهم ترین آنها به شمار می رود؛ حداقل سطح ایجاد یک گلخانه 
برای داشتن صرفه اقتصادی ۵هزارمترمربع است که راه اندازی آن نیازمند یک 

میلیارد تومان سرمایه  اولیه است.

قم
درحال حاضر سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای دراستان قم حدود ۶0 هکتار 
است و ساالنه حدود 1۵هزارتن محصول شامل فلفل، خیار و گوجه فرنگی دراین 
گلخانه ها تولید می شود. بیشتر گلخانه های استان در مناطق کوهستانی ایجاد 
شده و در بخش خلجستان نیز 2شهرک گلخانه ای وجود دارد. با توجه به چالش 
کم آبی در قم، توسعه کشت گلخانه ای یکی از سیاست های جهاد کشاورزی است 
و بیشتر گلخانه ها در چند سال اخیر ایجاد شــده اند، اما مسأله ای که مسئوالن 
مربوط را در تغییر الگوی کشت و باالبردن بهره وری نگران کرده، ابالغ دیرهنگام 
تســهیالت بانکی و کندبودن تأمین زیرســاخت های مورد نیاز فعاالن کشــت 
گلخانه ای است. در ۵ماهه نخست امسال هیچ گونه اعتباری برای توسعه کشت 
گلخانه ای به قم ابالغ نشده است و به تازگی تسهیالت محدودی اختصاص یافته 
که پاسخگوی طرح های توسعه نیست. عالوه براین، سود تسهیالت از ۶درصد به 
9 و 12درصد افزایش یافته و درتســهیالت جدید، سود بانکی را 1۵درصد اعالم 
کرده اند. یکی دیگر از موانع توسعه کشت گلخانه ای، تأمین زیرساخت های گاز، 
برق و آب است که همه هزینه های انتقال و اشتراک زیرساخت ها را تولیدکنندگان 

باید پرداخت کنند. 

یزد
 براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، استان یزد جزو صدرنشین های کشور 
در زمینه تولید محصوالت گلخانه ای به شــمار می رود؛ عنوانی که بیشتر ناشی 
از کشــت تک محصولی خیارسبز و ارســال آن به دیگر اســتان ها و صادرات به 
کشورهایی ازجمله ترکیه و سوریه است؛ هم اکنون 2۵درصد خیار سبز گلخانه ای 
ایران در یزد تولید می شود. شــرایط اقلیمی استان سبب شده کشت گلخانه ای 
در همه شهرستان های استان رایج شود، اما 40درصد از شهرک های گلخانه ای 
استان در شهرستان خاتم قرار دارد. به گفته مسئوالن استان، درحال حاضر حدود 
۵۵0هزارتن محصول گلخانه ای در اســتان تولید می شــود و جهادکشاورزی با 
حمایت از سرمایه گذاری دراین حوزه، توسعه کشت محصوالت گلخانه ای را در 
دستورکار دارد. این درحالی است که با توجه به مزایای کشت گلخانه ای در استان، 
متقاضیان فراوانی در انتظار دریافت تسهیالت برای اجرای این طرح ها هستند. 
افزایش سود تسهیالت بانکی، توزیع آزاد ســموم، بذر و کودشیمایی و افزایش 
بی رویه هزینه مصالح و تجهیز گلخانه ها از اصلی ترین چالش های فعاالن کشت 

محصوالت گلخانه ای دراستان به شمار می رود.

مازندران
کشت محصوالت گلخانه ای در استان مازندران مدتی است که با هدف افزایش 
بهره وری از آب و خاک و همچنین ایجاد اشــتغال مولد به ویژه در روســتاها، 
بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. مساحت گلخانه های مازندران اکنون حدود 
۵۵0هکتار است که به اشتغال زایی نزدیک به 4هزارنفر در استان منجر شده است، 
اما مساحت این عرصه ها براســاس برنامه ریزی های انجام شده درحال افزایش 
است. با توجه به این موضوع، جهاد کشــاورزی مازندران برای سال جاری ایجاد 
۸0هکتار گلخانه جدید را در دستورکار دارد. بخش زیادی از گلخانه های درحال 
ساخت این اســتان نیز با توجه به کمبود زمین و سرمایه و بیشتر شدن میل به 
فعالیت دراین حوزه، گلخانه های مقیاس کوچک هستند که براساس شیوه نامه و 
مصوبه وزارت جهاد کشاورزی در سال139۸ اجرا می شوند. تصویب این شیوه نامه 
مبنی بر صدور مجوز بدون تشریفات و هزینه برای ایجاد گلخانه های بین ۵0 تا 
299مترمربع همراه با ارائه تسهیالت کم بهره 1۵ تا 4۵میلیون تومانی سبب شده 
توسعه کشت گلخانه ای در مازندران با سرعت بیشتری انجام شود. با این مصوبه 
امکان ایجاد گلخانه های مقیاس کوچک در سراسراستان برای عالقه مندان فراهم 
شده است، اما ناپایداری شبکه برق در استان سبب شده مشکالتی برای فعاالن 

این حوزه به وجود آید.

چهارمحالوبختیاری
با توجه به گسترش کم آبی در استان چهارمحال وبختیاری 

در ســال های اخیر، شــاهد اســتقبال روزافزونی از کشت 
محصوالت گلخانه ای دراین استان هستیم، چراکه مصرف آب 

در گلخانه یک دهم مزرعه و محصول برداشتی آن نیز 10 تا 12برابر 
بیشتر از کشت در فضای باز است. از همین رو در چهارمحال وبختیاری 

از ســال1392 تاکنون فضای گلخانه ای استان از رشــد 2برابری برخوردار 
شده اســت و حجم گلخانه ها از حدود 13هکتار، به بیــش از 30هکتار افزایش 
یافته اســت. عالوه براین، میزان اشــتغال در گلخانه ها به ازای هر هکتار، 10نفر 
است و با توجه به این موضوع، اعطای تسهیالت با نرخ سود ترجیحی 12/۵درصد 
ازجمله حمایت هایی است که از گلخانه داران صورت گرفته است. سبزی، صیفی، 
توت فرنگی و گل شاخه بریده ازجمله تولیدات گلخانه ای این استان به شمار می رود 
که براساس سیاست وزارت جهادکشاورزی در برنامه ۵ساله تا سال1404 مبنی 
بر توسعه شهرک های گلخانه ای درکشور، ظرفیت استان دراین حوزه 700هکتار 
برآورد شده اســت.  این درحالی اســت که برای راه اندازی این میزان گلخانه در 
اســتان، به ۵هزارمیلیاردتومان منابع مالی و حداقــل ۵00میلیارد تومان برای 
تأمین زیرساخت های الزم نیاز است. برخی گلخانه داران چهارمحال وبختیاری 
کاغذبازی های فرسایشی برای دریافت مجوز را از مهم ترین موانع فعالیت دراین 

عرصه می دانند.
سمنان

سمنان، با توجه به شراط اقلیمی و قرار داشتن درمیان استان های خشک و کویری 
کشور، یکی از مناطقی است که کشت گلخانه ای درآن با توجه به کم آبی، می تواند 
الگوی مناسبی برای کشت انواع محصوالت باغی و کشاورزی باشد. دراین استان 
اکنون حدود 200هکتار گلخانه وجود دارد که به اســتناد آمارهای وزارت جهاد 
کشاورزی، حدود ۵0درصد از این گلخانه ها در 3سال اخیر ایجاد شده اند؛ موضوعی 
که افزایش استقبال از کشت گلخانه ای دراین اســتان را نشان می دهد. اکنون 
بیش از 2هزارو400 نفر در بخش کشت گلخانه ای سمنان مشغول فعالیت هستند. 
درحال حاضر بخش مهمی از تولید محصوالت گلخانه ای در ســمنان  مربوط به 
تولید حدود 700هزار شاخه گل در هرسال، افزون بر 3۵هزارتن است. بخشی از 
این تولیدها نیز به بازار کشورهای همسایه صادر می شود. بهره وری باالی کشت 
گلخانه ای تا 10برابر تولید در زمین زراعی و صرفه جویی در مصرف آب تا یک دهم 
آب موردنیاز در باغ ها و زمین های کشاورزی سمنان سبب شده گرایش به کشت 
گلخانه ای دراین استان رو به افزایش باشد. چشم انداز توسعه کشت گلخانه ای در 
سمنان رساندن مجموع مساحت فضای گلخانه ای استان سمنان به هزارهکتار 

در افق 1404 است.

سیستانوبلوچستان
موقعیت ویژه آب وهوایی سیستان وبلوچستان سبب شده است کشاورزان بسیاری 
از نقاط استان در طول ســال به تولید انواع محصوالت گلخانه ای اشتغال داشته 
باشند و بسیاری از محصوالتی که امکان تولید آنها در خارج از فصل وجود ندارد، 
دراین استان تولید می شــود. با توجه به محدود بودن منابع آبی استان، توسعه 
کشــت گلخانه ای در دستورکار اســت و  در یک دهه گذشــته سطح زیرکشت 
گلخانه های سیستان وبلوچستان به 320هکتار افزایش یافته است. همچنین ازدهه 
نخست شهریورماه ســال جاری و پس از یک  دوره استراحت چند ماهه تابستانی 
و آفتاب  دهی بستر گلخانه ها، کشــت و کار مجدد انواع محصوالت کشاورزی در 
فضاهای گلخانه ای سیستان وبلوچستان آغاز شده است. گوجه فرنگی، خیار، فلفل 
دلمه ای، بادمجان، توت فرنگی و سبزی های برگی، عمده محصوالت تولیدی در 
گلخانه های سیستان وبلوچستان هستند. پیش بینی می شود درسال جاری بیش از 
۶2هزارتن انواع محصول از سطح گلخانه های استان برداشت و روانه بازار مصرف 

داخل و خارج از کشور شود. 

گیالن
به گفته مسئوالن گیالن، سطح زیرکشت گلخانه های این استان به حدود ۸4هکتار 
می رســد که از این میزان، حدود 27هکتار در بخش ســبزی و صیفی و بقیه در 
بخش تولیدات گل های آپارتمانی، زینتی، شــاخه بریده و فصلی نشایی فعالیت 
می کنند. ســاالنه حدود 99۵تن توت فرنگی و 920تن انواع سبزی و صیفی در 
گلخانه های گیالن تولید می شود و برآوردها نشان می دهد به صورت میانگین در 
هر هکتار گلخانه موجود در استان، 10نفر به صورت مستقیم شاغل هستند. اینها 
درحالی است که قرار بود گلخانه های گیالن با ارائه تسهیالت به بخش خصوصی 
توسعه یابند، اما در 4سال اخیر پیشــرفت قابل توجهی در پروژه های این حوزه 
صورت نگرفته است، درحالی که توسعه ظرفیت های کشت گلخانه ای در گیالن 
نیازمند ورود پرقدرت بخش خصوصی اســت. ازســوی دیگر نبود حمایت های 
بیمه ای، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکل تأمین سوخت در زمستان، از مهم ترین 

مشکالت گلخانه داران گیالن به شمار می رود.

فارس
سطح زیر کشــت طرح های گلخانه ای و سایبانی در اســتان فارس حدود 724 
هکتار در قالب مجتمع ها ، شــهرک ها و طرح های کوچک گلخانه ای است. به 
گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، به علت مشکالت آبی و خشکسالی 
قرار است تا سال 1404 سطح زیر کشت طرح های گلخانه ای در این استان به 7 
هزار هکتار برسد. عمده تمرکز این استان در زمینه توسعه کشت های گلخانه ای 
بر روی سبزی و صیفی و محصوالت آب بر است که با تغییر الگو از کشت های رو 
باز به کشت های سایبانی و بسته ضمن افزایش میزان بهره وری و تولید در واحد 
ســطح، مصرف آب تا حدود 30 درصد نیز کاهش یابد. بیشترین تعهدات ایجاد 
گلخانه متعلق به شهرستان های جهرم، سپیدان، فســا، شیراز، فراشبند، المرد 

و نی ریز است.

کرمانشاه
 در استان کرمانشاه حدود ۵0هکتار گلخانه آماده بهره برداری وجود دارد و انواع 
سبزی و صیفی، گل رز، گل آلستومریا، توت فرنگی، نشاء گوجه فرنگی، انواع نشاء 
گل زینتی درآنها کشت می شود. این درحالی است که اداره کل جهادکشاورزی 
کرمانشــاه توســعه شــهرک های گلخانه  ای به 100هکتار را در دستورکار قرار 
داده است. طی 2سال گذشته کرمانشــاه رشد خوبی در زمینه توسعه کشت های 
گلخانه ای داشته و بیشترین سطح گلخانه ها در 2شهرستان کرمانشاه و اسالم آباد 
غرب ایجاد شده اســت. این درحالی اســت که هم اکنون 3شهرستان کرمانشاه، 
قصرشیرین و صحنه از قطب های گلخانه ای اســتان کرمانشاه به شمار می روند. 
کمبود سردخانه برای نگهداری محصوالت تولیدی، دسترسی ضعیف به بازارهای 
فروش و هزینه باالی راه اندازی گلخانه از مهم ترین مشکالت موجود برای فعالیت 

دراین حوزه است. 
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  دل نگران زاینده رود 
از مسئوالن دولت سیزدهم تقاضا داریم در همین ابتدای آغاز به کار، برنامه ویژه ای برای نجات 
زاینده رود و منابع آبی مشابه در کشور داشته باشند. با احیای زاینده رود از بروز ریزگردها جلوگیری 
می شود، کسب وکارها و همچنین کشاورزی رونق می گیرد و خون تازه ای در رگ های گردشگری 
جاری خواهد شــد. مســئوالن دولتی با تشــکیل یک کمیته فنی و علمی و انجام بررسی های 
کارشناسی و دقیق، راهکارهای زودبازده برای نجات شاهرگ اصلی اصفهان ارائه دهند و با تأمین 

مالی مناسب و به اجرا درآوردن طرح های مناسب، مردم این استان را خوشحال کنند.
طیب زاده اصل از اصفهان

   لزوم تقویت زیرساخت های درمانی
شــهر »خمارلو« در مرکز شهرســتان خداآفرین در استان آذربایجان شــرقی، نیازمند تکمیل 
زیرساخت های درمانی اســت. مردم این منطقه ازنظر برخورداری از امکانات درمانی مناسب با 
مشکالت بسیاری مواجه هستند و دربســیاری از مواقع مجبورند برای دریافت خدمات درمانی 
مطلوب، راهی شهر تبریز شوند. از مسئوالن مربوط دراستان و این شهرستان می خواهیم راه اندازی 

مرکز درمانی مجهز این شهرستان را که مدتی است به تأخیر افتاده در دستورکار قرار دهند.
یک شهروند از خمارلو در استان آذربایجان شرقی

   رسیدگی بیشتر به محله های حاشیه نشین
متاسفانه در سال های اخیر مدیران شهری شیراز اقدام های کافی برای تقویت زیرساخت های 
شهری در مناطق حاشیه نشین انجام نداده اند و شاهد تداوم مشکالت شهروندان ساکن دراین 
محدوده ها هستیم. به عنوان شهروندی که سال هاست در محله »سهل آباد« زندگی می کنم، 
حق دارم حقوق شهروندی خود را از مســئوالن مربوط مطالبه کنم. معابر این منطقه ازنظر 

نظافت و پاکیزگی با مشکالت بسیاری مواجه است و سبب گالیه مندی اهالی شده است.
رحیم زاده از شیراز

صدای همشهری

 ۲۷اردیبهشت امســال بود که زلزله ای با 
قدرت بیش از ۵ریشــتر خراسان شمالی را 
لرزاند و اگرچه بدون خسارت جانی جدی 
به اتمام رسید، اما خانه های زیادی را در مانه و سملقان، 
گرمه و جاجرم دچار آسیب جدی و تخریب کرد؛ زلزله ای 
که در گلستان نیز احساس شــد. بیش از هزار خانه در 
شهرها و روستاهای این شهرســتان از جمله دهستان 

هاور تخریب شدند یا به میزان باالیی خسارت دیدند.
حاال با گذشت بیش از ۳ماه از این حادثه غیرمترقبه در 
بخش هایی از جمله روستاهای هاور نه فقط ساکنان هنوز 
در چادر زندگی می کنند، بلکه عملیات آواربرداری هم 

به پایان نرسیده است.

 چادرنشینی در سرمای پاییز
محمد ملکی، یکی از اهالی هاور می گوید: از زمان زلزله 
تاکنون با همســر و ۳فرزندم در چادر زندگی می کنیم. 
خانه ما کامل تخریب شد و در حال حاضر فقط عملیات 
پی کنی آن تمام شده است. پاییز از راه می رسد و همین 

حاال هم به ویژه در شــب ها سوز و ســرمایش را آورده. 
بی شک خانه های ما تا زمستان هم تکمیل نخواهد شد. 

رضاقلی یکــی دیگر از اهالی هاور و هنوز ســاکن چادر 
است. رضاقلی ۴فرزند دارد و مســئولیت زندگی پدر و 
مادرش هم با اوست. می گوید: خانه ای که قرار است برای 
ما ساخته شود، فعال در مرحله پی کنی است. نمی دانم با 
داشتن فرزند کوچک و پدر و مادر بیمار چطور باید پاییز 

را سر کنیم. 
او ادامــه می دهد: ابتدا بــه ما ۲چادر هــم نمی دادند. 
می گفتند شما یک خانواده هستید. طمع نکنید. 8نفر 
آدم را که نمی شــود در یک چادر جا داد. حاال ســرما و 
باران و برف یک طرف، چند وقــت دیگر بچه هایم باید 
بروند پی درس و مشقشان. چطور باید در چنین محیطی 
درس بخوانند. چادرهایمان وسط آوار است. می گویند 
روستاهای شما صعب العبور است و نمی شود آواربرداری 

کرد. یعنی این قدر معطلی الزم بود؟ 
زهرا مقدم هم یکی از اهالی هاور و دانشــجوی اصفهان 
است و با شیوع کرونا به خانه برگشته بود. حاال او نیز در 
چادر در کنار خانواده اش زندگی می کند. او نیز می گوید: 
حداقل کاری که می توانستند برای ما انجام دهند این بود 
که فضایی برای اسکان موقت در نظر بگیرند. مثال سوله ای 

پیش ســاخته می آوردند یا حداقل کانکس را جایگزین 
چادر می کردند. مردم از این چیزها که اطالع ندارند، اما 
خود مدیران می دانند کارهایشان چقدر زمان بر است و 
در این مدت نمی شود مردم را زیر یک پارچه در گرما و 

سرما رها کرد. 

 صعب العبور بودن هاور
گویی زندگی و اســتقرار چادرها در میان آواری از آنچه 
روزی زندگیشــان بود، تحمل روزهای چادرنشینی را 
سخت تر کرده است. استاندار خراسان شمالی اما دلیل 
این تعلل را صعب العبور بودن راه های روستایی می داند 
و می گوید: تالش می کنیم آواربرداری پیش از زمستان 
تمام شود چون طبیعتا با فرارسیدن فصل زمستان، انجام 

این امور نیز دشوارتر خواهد شد. 
محمد علی شــجاعی با بیان اینکه با بررسی های بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی پس از زلزله ۴۰واحد مسکونی 
باید به تمامی ساخته می شد، می افزاید: از مجموع این 
۴۰واحد احداثی، 9واحد به مرحله ســقف، ۲1واحد به 
مرحله فونداسیون و سایر واحدها در حال پی کنی و برای 
۳9واحد تعمیر و بازسازی نیز تشکیل پرونده شده است. 
او با تاکید بر اینکه پس از وقوع زلزلــه به فاصله اندکی 

چند تیم به این روستاها اعزام شدند و مصوبات ویژه ای 
هم برای حل مشــکالت این روســتا به تصویب رسیده 
اســت، اظهار می کند: متاســفانه 1۰کیلومتــر از راه 
دسترســی روســتای هاور صعب العبور و کوهســتانی 
اســت. به دلیل وجود چنین شــرایطی درصدد اتمام 
 آواربرداری و حمل مصالح تا قبل از شــروع فصل سرما 

هستیم.
شــجاعی هدف گذاری اصلی دولت را اســکان دوباره 
مردم در واحد های احداثی تا پیش از شروع فصل سرما 
می داند و می گوید: دســتورات الزم مبنی بر تســریع 
واحد های مسکونی به بنیاد مسکن استان داده شده است 
و امیدواریم با تسریع کارها همه اهالی پیش از فرارسیدن 

زمستان دوباره به خانه های خود برگردند.

چادرنشینی در میان آوار 

 سه شنبه 6 مهر  1400 
شماره 8325 

در ۵ سال گذشته فقط ۴۰ هزار نفر از جمعیت بي سوادان آذربایجان شرقی روند کند باسوادی در آذربایجان شرقی
کاسته شده است

با وجود اینکه در ســال های پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
شاخص باســوادی از حدود ۴۲درصد به باالی 9۶درصد در سطح 
کشور رسیده، اما در آذربایجان شرقی وضعیت با متوسط کشوری 
متفاوت است و بر اساس سرشــماری ســال1۳9۰ بیش از ۴ درصد پایین تر از 
میانگین کشــوری بود.البته به گفته مســئوالن آموزش و پــرورش، این رقم با 
برنامه  ریزی های صورت گرفته از سال9۲ بهبود یافته، اما همچنان طبق آخرین 
ارزیابی وزارت آموزش و پرورش استان، با میانگین کشوری فاصله دارد و پایین تر 
است. این در حالی است که این اســتان یکی از بیشــترین اقدامات برای رصد 

بی سوادی را در کشور انجام داده.

کودکان کار و مشکالت اقتصادی  
معاون سوادآموزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه حدود 1۰۰هزار نفر بی سواد در 
استان وجود دارد، می گوید: در ۵سال گذشته اقدامات زیادی انجام شد تا ۴۰هزار 

نفر از جمعیت 1۴۲هزارنفری بی سوادان در استان کاسته شود.
اسفندیار صادقی یکی از مشکالت جدی برای ریشه  کنی کامل بی  سوادی در استان 
را مراجعه نکردن  افراد باقی مانده به مراکز آموزشی و جابه جایی و مهاجرت بخش 
قابل توجهی از این افراد می داند که شناســایی و ارائه  خدمات آموزشی به آنها را 
دشوار کرده است.وی می افزاید: تالش می کنیم از آمار بی سوادان قبلی بکاهیم، اما 
بی سوادان جدید به آمار اضافه می شوند. به همین دلیل باید عامل رشد بی سوادی 

را پیدا کنیم، زیرا این عامل اجازه ریشه کن شدن بیسوادی را نمی دهد.
این مســئول آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی از بی سوادان از میان کودکان 

واجب التعلیم هستند، اظهار می کند: مسائل اقتصادی، فرهنگی و پدیده کودکان 
کار موجب می شوند تا درصد پایینی از دانش آموزان از آموزش رسمی دور بمانند.

وی با بیان اینکه تبریز دومین شهرســتان با درصد98 باسوادی در استان است، 
می گوید: با وجود این، حدود ۳۰هزار نفر بی سواد در شهرستان تبریز ثبت شده که  
تقریبا عددی باالست و به همین دلیل باید با برنامه های مختلف برای ریشه کن 

کردن بی سوادی در این کالنشهر اجرا شود.

اقدامات زیربنایی 
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال1۴۰۰ برنامه های 
بیشــتری برای رفع بی سوادی در استان انجام خواهد شــد، می گوید: در ۵سال 
گذشته و با وجود اقدامات زیربنایی طی ســال های اخیر، هنوز میزان باسوادی 
در این استان از متوسط کشوری پایین  تر است. به همین دلیل شورای پشتیبانی 
نهضت ســوادآموزی اســتان چند بار جلســه برگزار کرد که طی این جلسه ها 

اولویت های کارشناسی برای سال جاری تعیین شده است.
جعفر پاشایی با بیان اینکه امســال ۲هدف عمده برای رسیدن به عددی باالتر از 
میانگین کشوری در شاخص باسوادی و کیفیت بخشی به فرآیند آموزش در دستور 
کار اداره کل آموزش و پرورش استان قرار گرفته است، می گوید: با توجه به ترکیب 
شورای پشتیبانی از نهضت سوادآموزی و حضور دستگاه های مختلف با همدلی و 
هماهنگی مطلوب اعضا و همکاری های بین بخشی می توان به این مهم دست پیدا 

کرد، زیرا رفع بی سوادی تالش دسته جمعی نیاز دارد. 

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه 

فعال کردن ظرفیت ها برای ریشه کن کردن بی سوادی 
در استان ضروری است، تاکید می کند: نباید خدمات 

انجام شده را از یاد برد و توجه ویژه به سوادآموزی 
و افزایش دسترســی به خدمات آموزشی از 

دستاوردهای دهه های گذشته است.
علی بدر شــکوهی با اشــاره به توسعه 

اســتان در زمینه هــای اجتماعی و 
اقتصادی خاطرنشــان می کند: از  
نقــش کانونی و محــوری تعلیم و 
تربیت در دستیابی به توسعه پایدار 
نباید غافل بود، زیرا توسعه پایدار در 
استان بدون آموزش ممکن نیست.

وی با اشــاره بــه خالهــای رفع 
بی سوادی تصریح می کند: متاسفانه 

بانــک اطالعتــی الزم در این زمینه 
نداریم و تهیه بانــک اطالعاتی از افراد 

الزم التعلیم اســتان باید در دستور کار 
نهضت سوادآموزی استان قرار بگیرد.

وی ادامه می دهــد: بنا به گفته کارشناســان  
جابه جایی از مشــکالت دسترسی به این افراد است 

ولی با تشــکیل بانک اطالعاتی حتی در صورت مهاجرت 
و جابه جایی آدرس، آموزشــیاران نهضت می تواننــد به آنان خدمات 

آموزشی ارائه دهند.

این مســئول تصریح می کنــد: اســتفاده از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و کنشگران مدنی در موضوع 
شناسایی افراد بی ســواد و هدایت آنها به مراکز 
آموزشی بسیار مهم اســت و خوشبختانه 
سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در این 

زمینه فعال شده اند.

خدمات خیریه آموزشی در تبریز
یکــی از خیــران تبریــزی که با 
همکاری جمعی از خیران استان 
آموزشــگاهی بــرای کــودکان 
بی سواد تشکیل داده و به حاشیه 
تبریز خدمات آموزشی رایگان ارائه 
می دهد به همشــهری می گوید: 
در حال حاضر بیــش از ۵۰کودک 
باالی ۷سال تحت پوشش آموزشگاه 
هستند. این کودکان به علت مشکالت 
مالی یا بدسرپرســتی در حاشیه تبریز در 
مدارس ثبت نام نکرده اند و بخشی از آن ها برای 
تامین معاش مجبور به کار کردن هستند و در نتیجه 
از درس خواندن بازمانده بودند.حسین جالل پور می افزاید: 
با همکاری خیران برای تعدادی از این کودکان زمینه درآمدی تعیین 

شد تا مجبور به کار کردن نباشند و بتوانند به تحصیل ادامه دهند.

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

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

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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 خانه تاریخی حمیدی در شیراز
 عکس: علیرضا نادری فرد

با گذشت ۳ماه از زلزله خراسان شمالی هنوز عملیات آواربرداری روستاهای هاور انجام نشده است

شاید نداشتن تجربه زندگی در چادر، از دست 

رفتن همه زندگی به یک باره و از سوی دیگر، 

کمبودهای مالی و امکانات دولتی دلیلی باشد 

که کمتر مسئوالن و مردم حرف یکدیگر را 

درک کنند، اما سرانجام کار رنجی است که 

مردم می کشند نه مدیران.

ستاره حجتی 
خبرنگار

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 021-23023442                   
021-23023432
پیام گیر
021-23023405
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