
بيماريابي دركما
 كمرنگ شدن اجرای طرح های شناسايي بيماران مبتال به كوويد-19

 و رايگان نشدن تست هاي كرونا در ايران، كنترل بيماري را 
سخت كرده است

 شركت دارويي مرك با موفقيت داروي خوراكي خود در كاهش ۵۰درصدي بستري مبتاليان به كوويد-19
 درخواست مجوز اضطراري براي عرضه عمومي كرده است

 قرار است مشاغلي ازجمله  فروشگاه ها، باشگاه هاي ورزشي، موزه ها و مراكز فرهنگي
براي افرادي كه واكسن دريافت كرده اند، بازگشايي شود

امید تازه با موفقیت  قرص ضدکرونای »مرک«

در تعقيب واكسن گريزها

  تبرئه حميد صفت 
 از اتهام قتل عمد

يادداشت
اردشير گراوند؛ جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي

در قرون گذشــته تاكنون هر اقدامي چه اجتماعي 
و فرهنگي و حتي بهداشــتي، همــواره موافقان و 
مخالفاني داشته است و حاال اين تضاد هاي فكري 

درباره واكسيناسيون كرونا هم رقم خورده است.
 نه تنها در ايران، كه شــكلي متفاوت از اين مسئله را در فرانسه، آلمان، سوئد و 
ساير كشورها هم مي بينيم كه با درگيري هايي بين موافقان و موافقان واكسن، 
همراه شده است. البته واكسن هراسي و واكســن گريزي اتفاقي طبيعي است 
و اظهارنظرهاي غيركارشناســي در جامعه منجر به تقويت آن شــده است، 
ارتباط مستقيمي هم به ميزان ســواد ندارد و در هر سطحي از جامعه، گروه يا 
افرادي نسبت به تزريق واكسن مقاومت هايي دارند. اما اتفاق خوبي كه درباره 
واكسيناسيون كرونا افتاده اين اســت كه جمعيت موافقان نسبت به مخالفان 
بسيار بيشتر است و اين مسئله مي تواند منجر به درخواست اجراي سياست هاي 
تنبيهي براي مخالفان شود. يعني جمعيت واكسن زده كه در اكثريت هستند، 
مي توانند تقاضا كنند، افرادي كه از واكسيناســيون سرباز مي زنند، از دريافت 

خدمات اجتماعي محروم شوند.
 البته در كشــور ما بيشــتر از مدل مدارا با اين نوع تخلفات استفاده مي شود، 
چرا كه هنوز به درصد بااليي از واكسيناســيون در جامعه نرســيده ايم. مدت 
زمان كوتاهي اســت كه عرضه واكسن به ســطح مطلوبي رسيده اما درنهايت 
با رسيدن به اعداد تعيين شــده براي واكسيناســيون حداكثري، ديگر مدارا 
پاسخگو نيست و بايد سياست هاي تنبيهي جايگزين شود چرا كه كرونا بيماري 
فردي نيست، سختگيري و محروميت درباره افرادي كه درك درستي از ابتال 
 و انتقال بيماري در جامعه ندارنــد، درنهايت منجر به ايمني بيشــتر جامعه

مي شود.
بر اين اساس بايد براي فردي كه واكسن نمي زند و بيماري را منتقل مي كند، 
مجازات بيشــتري درنظر گرفت. البته كساني هم هســتند كه نقشي عامدانه 
در دريافت نكردن واكســن ندارنــد و بايد عوامــل تأثيرگــذار در جاماندن 
آنها را هم درنظر گرفت و شــرايط را تســهيل كرد. در جامعه ســالمندي ما 
 افرادي هســتند كه از شيوع پاندمي از خانه خارج نشــده اند و اين ترس هنوز

 با آنهاست.
 اين افراد عمدتا براي تزريق واكسن هم از منزل خارج نشدند و براي حل مشكل 
آنها بايد طرح واكسيناســيون خانه به خانه  اجرايي شود. درباره جامعه جوان  و 
ميانسال هم نوعي بي مباالتي رقم خورده كه معتقدند يا به كرونا مبتال نمي شوند 
يا اگر مبتال شوند، خطر جدي آنها را تهديد نمي كند. براي رفع اين مشكل هم 

بايد اتفاقي مشابه دوران تحصيل رقم بخورد.
 شرط ورود به مدرسه واكســن زدن بود و در غيراين صورت شايد بخشي قابل 
توجهي از افراد واكسن هاي آن دوران را دريافت نمي كردند. بر اين اساس بايد 
كمي صبر كرد تا واكسيناســيون داوطلبانه انجام شــود و در نهايت براي آن 
دسته از افرادي كه قصد مراجعه براي تزريق واكسن ندارند، سياست تنبيهي 
موضوعــي و موضعي درنظر گرفــت.  البته هيچ وقت پوشــش 1۰۰درصدي 
واكسيناســيون رخ نمي دهد چرا كه درصدي از جامعه تن به تزريق واكســن 
نخواهند داد. بعيد اســت در تمام كشــورها پوشش واكسيناســيون به باالي 
 8۰درصد رسيده باشــد، در حالت كلي 1۵درصد افراد جامعه، هرگز واكسن

 نمي زنند.
 البته جامعه ايراني نشــان داده كه در اينگونه مناســبت ها، مشاركت بااليي 
دارد، بنابراين احتماال ما به پوشــش بيش از 9۰درصد واكسيناسيون خواهيم 
 رسيد، مشروط بر اينكه سياست هاي سختگيرانه براي مخالفان واكسن درنظر 

گرفته شود.

اعمال محروميت و سختگيري 
براي واكسن نزده ها
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 همه عليه 
نفس كشيدن 

 داور زن ايرانی 
در فينال جهانی

  در شهر تهران بيش از ۴۰ درصد 
آلودگي هوا ناشي از  منابع متحرك 

مربوط به ناوگان فرسوده است 

  نيمی از ناوگان تاكسيرانی تهران 
فرسوده است

  روند اسقاط خودرو در كشورهاي 
پيشرفته چگونه است؟

  در مركز اسقاط خودرو چه خبر 
است؟

  اگر بخواهيم خودروي خود را به 
كوره بسپاريم، بايد چه كنيم؟

  ارزان ترين خودروي اسقاطي، 
6ميليون و ۵۰۰ هزار تومان

  8۰ درصد اتوبوس هاي تهران 
فرسوده هستند

  ۴9۵ دستگاه اتوبوس جديد
در خيابان هاي پايتخت

در ايران با مساحت 1.6۴8ميليون 
كيلومترمربع و جمعيــت بيش از 
82ميليون نفر به صورت تخميني و 
غيردقيق بيش از 8ميليون خودروي 
سبك و ســنگين و موتورسيكلت 
فرسوده وجود دارد. صفحه هاي 13 

تا 16 را بخوانيد.

گالره ناظمي امشب داور چهارم 
 فينال جام جهاني فوتسال است؛ 

 او در يك بازي جام، سرداور
 و در يك بازي داور سوم بود

ضمیمه امروز همشهری استانی

  تاریخ شفاهی ایالم به روایت زنان ایل

  مشهد؛ شهر ملی با بودجه محلی

   خروج طرح هاي احداث نیروگاه های بادی از محاق 

در پايان روز نخست مسابقات جهاني كشتي2۰21كه به ميزباني نروژ برگزار شد، 
حسن يزداني و اميرحسين زارع به ديدار فينال رسيدند و يونس امامي و رحمان 
عموزاد از دور مسابقات كنار رفتند. امروز از ساعت19:3۰رقابت هاي فينال برگزار 
خواهد شد. در روز نخســت آمريكا يي ها با 3فيناليست عملكرد بهتري نسبت به 
ساير تيم ها داشتند. چهارمين كشتي گير آمريكا سنگين وزن اين تيم بود كه 1۰بر 

صفر مغلوب اميرحسين زارع شد.

حذف رحمان
رحمان عموزاد خليلي در وزن 61كيلوگرم در كشــتي اول مقابل گمزاتگادزي 
هاليدوف از مجارستان با نتيجه ۵بر صفر به برتري رسيد و راهي يك هشتم نهايي 
شد. او در يك هشتم به مصاف توشي هيرو هاســه گاوا قهرمان اميدهاي جهان از 
ژاپن رفت و با نتيجه 9بر ۵شكست خورد. كادر فني ايران با يك چلنج اشتباه در 
اين كشتي يك امتياز تقديم كشتي گير ژاپني كردند. با توجه به شكست هاسه گاوا 
در مقابل ماگمدوف روس، رحمان با همان يك برد و يك باخت از دور مسابقات 

حذف شد.

امامي، دور از انتظار
يونس امامي در وزن 7۴كيلوگرم شــروعي توفاني داشــت و در دور اول مقابل 
بايامبادورج انخبايار از مغولستان 12بر 2به پيروزي رسيد. او در كشتي دوم خود، 
كايپانوف دارنده مدال نقره جهان در ســال2۰19از قزاقستان را در يك كشتي 
يك طرفه با امتياز 12بر صفر شكست داد و راهي يك چهارم نهايي شد. امامي براي 
رسيدن به نيمه نهايي در مقابل آوتاندي كنچادزه از گرجستان قرار گرفت كه با 
نتيجه دور از انتظار 1۰بر 1شكست خورد. با توجه به شكست ۵بر صفر كنچادزه 
در مقابل تيموراز سالكازانوف كشتي گير روسي االصل تيم اسلواكي، يونس امامي 

هم از دور مسابقات حذف شد.

چهارمين ديدار يزداني و تيلور
حسن يزداني در وزن 86كيلوگرم پس از اســتراحت در دور نخست در دور دوم 
به مصاف عظمت دولت بيكوف از قزاقستان رفت و موفق شد با نتيجه 12بر 2به 
پيروزي برســد. كاپيتان تيم ملي در يك چهارم نهايي 11بر صفر اتان راموس از 
پورتوريكو را شكست داد و راهي نيمه نهايي شد. كشتي نيمه نهايي يزداني، تكرار 
نيمه نهايي المپيك توكيو بود كه مجددا در مقابل آرتور نايفانوف روس برگزار شد. 
يزداني در يك كشتي منطقي با نتيجه 8بر 2اين حريف را شكست داد و راهي ديدار 
فينال شد. در آن سوي جدول ديويد تيلور طبق پيش بيني ها تمام رقبايش را در 
كمتر از 3دقيقه با امتياز عالي يا ضربه فني شكســت داد و به فينال رسيد. فينال 
يزداني و تيلور چهارمين مصاف اين دو كشتي گير خواهد بود كه در 3ديدار قبلي 

تيلور پيروز شده است.

حمله زارع به طلسم سنگين وزن
اميرحسين زارع در وزن 12۵كيلوگرم پس از استراحت در دور اول، در دور دوم 
به مصاف خراميانكوف از بالروس رفت و با نتيجه 6بر صفر پيروز شد. دارنده برنز 
المپيك توكيو در كشتي دوم خود گويازدوفسكي از آمريكا را با نتيجه 1۰بر صفر 
شكست داد و به نيمه نهايي رسيد. سنگين وزن 2۰ساله ايران در نيمه نهايي شاهكار 
كرد و طاها آكگول قهرمان جهان و المپيك را با نتيجه ۴بر صفر شكست داد تا به 
فينال مسابقات جهاني برسد. فينال امشب زارع، تكرار نيمه نهايي المپيك توكيو 
است كه او در مقابل گئو پتروشويلي قرار گرفت و شكست خورد. زارع اين فرصت را 
دارد تا انتقام آن شكست را از اين حريف گرجي بگيرد و مدال طالي سنگين وزن 
را پس از 32سال براي ايران كســب كند. تنها مدال طالي سنگين وزن ايران در 

مسابقات جهاني سال1989توسط مرحوم عليرضا سليماني به دست آمده است.

حسن يزداني و اميرحسين زارع كه 2  ماه قبل نقره و برنز المپيك را كسب 
كرده بودند ديشب به فينال جهاني رسيدند و امشب براي طال مي جنگند

مدال آوران المپيك در فينال جهاني

حاشيه هاي بي پايان سهميه فرزندان هيأت علمي

اداره شهر با ايده هاي نوآورانه

 گزارش همشهري درباره داليل اجرايي نشدن حكم صريح ديوان عدالت اداري 
مبني بر حذف  سهميه نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در سال تحصيلي جديد

عليرضا زاكاني: براي توسعه شهر بايد علم و فناوري را برجسته كنيم
سورنا ستاري: تهران در رتبه بندي شهرهاي نوآور باالتر از برلين و استانبول قرار دارد

شهردار تهران ديروز ميزبان معاون علمي و فناوري رياست جمهوري بود

ظاهرا هيچ نقطه پاياني بر ابالغيه تبعيض آميز دولت دهم مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشــگاه ها نيســت؛ چرا كه 
اين ابالغيه پس از 8سال و با وجود ابطال از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنان در حال اجراست و حتي برخي اعضاي 

شوراي عالي انقالب فرهنگي و مسئوالن آموزش عالي هم از آن حمايت مي كنند.صفحه1۰ را بخوانيد.

صفحه3

صفحه هاي 11 و12

»شاهین«  در جنوب ایران
 بر اثر توفان حاره ای »شاهين« شهر و بندر چابهار، دشتياری و كنارك  تعطيل شد

ارتفاع موج دريا به 6متر رسيد  و تعدادي از روستاها تخليه شدند
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محمود عباس زاده مشكيني
 سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

 جلسه سران سه قوه  دیروز به ميزبانی غالمحسين محسنی اژه ای رئيس قوه قضایيه برگزار شد. در این جلسه و در ادامه 
دیدار های قبلی سران قوا، رؤسای قوای قضایيه، مجریه و مقننه درباره مهم ترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی 
گفت و گو و مشورت کردند تا روند رسيدگی به مسائل و مشكالت کشور سریع تر و جدی تر دنبال شود. این چهارمين 

نشست سران سه قوه از زمان تشكيل دولت سيزدهم است.

 رئيس قوه قضایيه
 ميزبان جلسه سران قوا

نگاه

دفاعي 

تغيير در خطوط مرزي را نمي پذیریم

جمهوري اسالمي ایران سياست و راهبردهاي مشخصي در عرصه 
سياســت خارجي دارد كه تقویت ارتباط با كشــورهاي همسایه 
ازجمله آذربایجان جزو اولویت هاي آن اســت. ایران با جمهوري 
آذربایجان مشــتركات تاریخي، جغرافيایي، اقتصادي، مذهبي، 
دیني و حتي عاطفــي دارد. این ارتباط از دیرباز وجود داشــته و 
هميشه ارتباط با جمهوري آذربایجان حسنه بوده است. این كشور 
ظرفيت هایي از نظر اقتصادي دارد و جایگاه جمهوري اســالمي 
به عنوان قدرتمندترین كشــور منطقه و یکــي از قدرتمندترین 
كشورهاي جهان نيز مشخص است. اقتدار جمهوري اسالمي نيز 
به نوعي مي تواند پشتوانه و حامي امنيت و تماميت ارضي كشورهاي 

همسایه ازجمله جمهوري آذربایجان باشد. 
ما در سال 3 تا 4رزمایش براي آزمایش تکنولوژي هاي پيشرفته 
نظامي خود برگزار مي كنيم. پيــش از برگزاري رزمایش فاتحان 
خيبر نيز درباره آن به كشــورهاي همســایه اطالع داده بودیم. 
)اطالع دادن یعني در رزمایش تهدید و خطري متوجه شما نيست.( 
البته این رزمایش با توجه به عمق، جدیت و گستردگي خود پيام 
خاص و مهمي براي بعضي از همســایگان و مهمانــان ناخوانده 
منطقه دارد كه بدانند همسایگان جمهوري اسالمي ایران جایي 
براي اقدام عليه كشورهاي منطقه و به ویژه ایران نيست. از جهت 
دیگر بعد از آزادي سرزمين قره باغ از اشــغال باید نظم جدیدي 
در منطقه حاكم شــود. در این ميان ممکن است تعارض منافعي 
دیده شود كه طبيعي اســت. هرچند بهتر بود كه در موافقتنامه 
پایان جنگ در مسکو تمام مســائل به شکل جامع و شفاف دیده 
مي شد تا این سوءتفاهم ها پيش نياید. امروز برخي از كشورها كه 
به دعوت جمهوري آذربایجان در جنگ قره باغ حضور داشتند باید 
این مناطق را ترك كنند؛ چراكه جنگ تمام شده و قفقاز نيز عمق 

استراتژیك جمهوري اسالمي محسوب مي شود.
 از سوي دیگر شيطنت هایي نيز از ســوي رژیم اسرائيل مشاهده 
شده و آنها مي خواهند از حضور خود در منطقه قفقاز سوءاستفاده 
كنند و در دشمني خود با جمهوري اسالمي ایران هم حد و مرزي 
نمي شناسند. یکي دیگر از كشورهاي همسایه نيز دچار توهمات 
تاریخي بيش از حدي شده و پاي خود را از گليمش درازتر كرده 
است. او هم باید متوجه باشــد كه جمهوري اسالمي اجازه چنين 
رفتارهایي را نمي دهد. همين كشوري كه توهمات تاریخي دارد، 
چند سال پيش در داخل خود نمي توانست یك كودتا را مدیریت 
كند و با كمك جمهوري اسالمي ایران ســرپا ماند. این كشورها 
باید توجه داشته باشند كه ایران ظرفيت باالي اقتصادي و قدرت 
نظامي درون زا دارد و امروز به بيش از 40كشور دنيا پيشرفته ترین 
تجهيزات نظامي را صادر مي كند. بنابراین به همسایگان محترم 
توصيــه مي كنيم خــارج از چارچوب ها رفتار نکننــد. ملت ما با 
جمهوري آذربایجان مشکلي ندارد اما درباره مسائل امنيتي خود 
نيز با كسي شــوخي ندارد. اگر بخواهند از خاك همسایه ما عليه 
تماميت ارضي و امنيت ما دست از پا خطا كنند، جمهوري اسالمي 
برخوردي فراموش نشــدني با آنها مي كند. عدم تغيير در خطوط 
مرزي و احترام نگه داشــتن مرز و مراودات مرزي از خطوط قرمز 
جمهوري اسالمي ایران اســت. ما تغييرات مرزي و ژئوپلتيك در 
مرزها را نمي پذیریم و چنين اتفاقي براي ایران قابل تحمل نيست. 
بنابراین توصيه مي كنيم كه كشورهاي همسایه كارها و مسائل را 
ميان خود شفاف كنند و ایران نيز در این مسير به آنها كمك خواهد 

كرد؛ چراكه همه مسائل را مي شود با گفت وگو حل كرد.

 رونمایي ارتش
 از ۲ دستاورد جدید نظامي 

رادار هرمز و شبيه ســاز شــمس با حضور فرمانده نيروي پدافند 
هوایي ارتش رونمایي شد.

 به گزارش ایرنا، رادار تاكتيکي برد متوســط هرمز و شبيه ســاز 
شمس كه از ســامانه هاي راهبردي برد بلند است دیروز با حضور 
سرتيپ عليرضا صباحي فرد فرمانده نيروي پدافند هوایي ارتش 
و جمعي از معاونان این نيرو در سازمان خودكفایي نيروي پدافند 

ارتش رونمایي شد.
هدف از اجراي پروژه هرمز طراحي و ساخت یك دستگاه رادار برد 
متوسط است به نحوي كه عالوه بر استخراج اطالعات سرعت هدف 
بتواند فاصله هدف را با دقت باال استخراج و اطالعات را با كيفيت 

باال به مركز كنترل آتش موشك هاي پدافند هوایي ارسال كند.
افزایش توان رزمي، مداومت كاري باال و كمترین زمان الزم براي 
تعمير و نگهداري و دقت باال در اندازه گيري در سمت و ارتفاع هدف 
و ارتقای قدرت تفکيك اهداف، بهبود زاویه پوشش آنتن سرعت 
آشکارسازي اهداف نسبت به رادارهاي دیگر از قابليت هاي رادار 
هرمز است. هدف از اجراي پروژه شمس طراحي و ساخت شبيه ساز 
ســامانه هاي راهبردي برد بلند نيروي پدافند هوایي ارتش عليه 

موشك هاي بالستيك و طيف وسيعي از اهداف دیگر است.
سامانه كامال ایراني شمس، از نظر ظاهري و عملکردي متناسب با 
تهدیدهاي در كالس سامانه هاي برد بلند طراحي شده و مي توان 
از طریق آن سناریوهاي رزمي مدرن و به روز را طراحي و اجرا كرد.

طرح ریزي عمليات ســریع و قاطع با تکيه بر فناوري هاي برتر و 
تجهيزات كامل و پيشرفته یعني انتخاب اهداف متنوع براساس 

تهدیدشناسي از دیگر كاربردهاي این محصول است.
طراحي سناریوهاي رزمي براســاس موقعيت جغرافيایي كشور، 
آشنایي كاركنان با ســناریوهاي محتمل براساس تهدیدشناسي 
منطقه سيســتم ارزیابي عملکرد اُپراتور توسط نرم افزار تحليل و 

نمره و انجام صرفه جویي در هزینه ها و آمادگي است.

 تقبيح حاشيه سازي  هاي 
باكو در روابــط مرزي با مجلس

تهــران به مجلــس هم 
رسيد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياســت خارجي خبر داده كه امروز 
موضوع تنش هاي اخيــر در ارتباط با 
جمهوري آذربایجان مورد بررســي و 
تحليل قرار مي گيرد.  همزمان بسياري 
از نمایندگان نيز به نحوي به این تنش ها 
واكنش نشــان داده اند. آنها رزمایش 
فاتحان خيبر را هشداري به جمهوري 
آذربایجان و مخاطب اصلــي آن را نيز 
رژیم صهيونيستی دانســتند؛ چرا كه 
تحركاتي در مرزهاي شمال غربي عليه 
امنيت ملي كشور مشاهده شده كه رد 

پاي این رژیم  در آن وجود دارد.
 از ســوي دیگر امير كيومرث حيدری،  
فرمانده نيروي زميني ارتش تأكيد كرد 
كه هنوز خروج شــبه نظاميان مخالف 
دولت ســوریه از مرزهاي شمال غربي 
محرز نشده است؛ شــبه نظامياني كه 
گفته مي شود دولت تركيه به جبهه هاي 
جنــگ آذربایجان و ارمنســتان اعزام 
كرد. هر چند هنوز مقامات آذربایجان و 
تركيه به رزمایش فاتحان خيبر كه یکي 
از بزرگ ترین و سریع ترین رزمایش هاي 
سال هاي اخير ارتش محسوب مي شود 
واكنش نشــان نداده اند، امــا ادعاهاي 

پيشين آنها واكنش هاي بسياري را در 
ميان نمایندگان مجلــس برانگيخته 

است.

نمایندگان چه گفتند؟
وحيد جــالل زاده، رئيس كميســيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
پــس از برگــزاري رزمایــش فاتحان 
خيبــر در تویيتي نوشــت: »مخاطب 
اصلــي رزمایش فرزندان رشــيد ملت 
ایران در  ارتش حــزب اهلل، نه جمهوري 
آذربایجــان، بلکه صهيونيســت هاي 
كودك كــش و پيمانــکار منطقــه اي 
مزدوران ادلب اســت. آقــاي علي اف! 
دوســتي ملت ایران را قــدر بدانيد.« 
محســن دهنوي، عضو هيأت رئيســه 
مجلس نيز در تویيتي به تحوالت اخير 
واكنش نشــان داد: »آمریکا و اسرائيل 
براي ایجاد تغييرات ژئوپليتيك به ضرر 
ایران و روســيه، الهام علــي اف را وارد 
ســناریوي خطرناكي كرده اند. قلب ۶ 
ميليون شيعه در جمهوري آذربایجان 
متمایل بــه ایران اســت. مقامات این 
كشور كوچك و همسایه  به جاي بازي 
با دم شــير، ســر عقل بيایند وگرنه ما 
ناچار به اقــدام مي شــویم.« دهنوي 
افزود: »مقامــات جمهوري آذربایجان 
باید معناي رزمایــش  فاتحان خيبر را 

بفهمند تا با طناب پوسيده اسرائيل به 
قعر چاه دشمني با ایران نروند!« احمد 
آوایي، عضو كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس تحركات اخير 
جمهوري آذربایجان را شــيطنت آميز 
خواند و نوشت: »تحركات شيطنت آميز 
جمهوري آذربایجــان، واكنش قاطع 
جمهوري اســالمي ایــران را به دنبال 
خواهد داشــت . ما جابه جایــي مرزها 
را ميان 2 كشــور همســایه كه  امنيت 
ملي ما را خدشه دار نماید، هرگز تحمل 
نخواهيم كرد؛ به ویــژه آنکه با تحریك 
رژیم صهيونيستي همراه باشد.« جالل 
رشيدي كوچي نماینده مرودشت نيز در 
تویيت دیگري در این باره نوشت: »صبر 
اســتراتژیك نظام قدرتمند جمهوري 
اســالمي ایران حدي دارد! دشــمنان 
خوار و زبون كه در اذهان مشوش خود، 
خياالت موهوم مي پرورانند، بدانند، با 
شليك هر گلوله به سمت ایران اسالمي 
یا متحدانش، یك موشــك سهم آنها و 
موشك دوم ســهم تل آویو، حيفا، عکا، 

اشدود و... خواهد شد! شك نکنيد.« 

ماجرا چيست؟
الهــام علــي اف، رئيس جمهــوري 
آذربایجــان دیــروز در آخریــن 
اظهارنظرخود در این بــاره اعالم كرد 

كه آماده گفت وگو با نيکول پاشينيان، 
نخست وزیر ارمنســتان براي مشخص 
كردن حدود مرزي اســت. علي اف در 
گفت وگو با رســانه اي اسپانيایي حتي 
گفت كه از همکاري منطقه اي فعال بين 
3كشور قفقاز جنوبي و 3كشور همسایه 
روسيه، تركيه و ایران استقبال مي كند.

پيــش از برگزاري رزمایــش خيبر اما 
علي اف در مصاحبه اي ادعاهایي درباره 
تردد غيرقانوني كاميون هــاي ایراني 
به منطقه قره بــاغ را مطرح كرد و حتي 
برگــزاري رزمایش از ســوي ایران را 
»بســيار تعجب برانگيز« دانست. این 
اظهــارات درحالي مطرح شــد كه در 
ماه هاي اخيــر آذربایجان همراه تركيه 
تالش دارند تا كنترل راهروي زنگزور، 
یعني مرز زميني ایران و ارمنستان را در 

اختيار بگيرند. این راهرو بين جمهوري 
نخجوان و جمهــوري آذربایجان قرار 
دارد و درصــورت خــروج آن از خاك 
ارمنستان، تركيه، جمهوري آذربایجان 
و نخجوان را به یکدیگر متصل مي كند. 
درصورت چنين اتفاقــي تردد زميني 
ایران به ارمنستان و اروپا تحت كنترل 
آذربایجــان و تركيه خواهــد بود و در 
مقابل آنها نيز براي مــراودات زميني 
خود نيازي به راه هاي ایران ندارند. حال 
به این معادله باید ردپاي رژیم اسرائيل 
و روابط دوستانه باكو با این رژیم را هم 

اضافه كرد. 
در چنين شــرایطي رزمایش فاتحان 
خيبر بــا حضــور تيپ هــاي زرهي، 
مهندســي رزمي و هوانيــروز ارتش 
برگزار شده و وزیر خارجه كشورمان نيز 

اظهارات رئيس جمهــوري آذربایجان 
را مایه تأســف خوانده اســت. فرمانده 
نيــروي زمينــي ارتــش نيــز درباره 
مشکالت كاميون هاي ایراني براي تردد 
در مرزهاي شــمال غربي و بازداشــت 
2راننده گفت: »تردد كاميون ها از خاك 
آذربایجان به جمهوري اســالمي ایران 
و از آنجــا به تركيه یا بــه نخجوان یا از 
جمهوري اسالمي ایران به آذربایجان و 
ارمنستان باید در امنيت و آرامش كامل 

صورت بگيرد.
 هــر چنــد پيــش از ایــن جمهوري 
آذربایجان با ایران نيز روابط دوستانه اي 
داشــته، اما تغييــرات ژئوپليتيك در 
منطقه و تغيير مرزها خط قرمزي است 
كه مقامات دولتي و نظامي كشورمان 

تأكيد كردند ایران از آن نمي گذرد.

ورود بهارستان به مرز شكني باكو
 كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي امروز تنش سازي جمهوری  آذربایجان

 در نوار مرزي را بررسي مي كند

مأموريت؛مردممداري
  رئيسي گره گشایي از مشکالت مردم را وظيفه  اصلي استانداران اعالم كرد

رئيســي،  ســيدابراهيم 
رئيس جمهــور در بنــد اول دولت

مطالبات خود از استانداران آنها 
را مأمور به گره گشــایي از مشــکالت مردم 
استان ها كرده است.  پاكدستي، فسادستيزي 
و توجه به مفــاد »عهدنامه مدیــران دولت 
مردمي« مطالبه مشترك او از استاندارانش 

است.
چنان كه دیروز در حکم انتصاب استاندار یزد 
نوشت: اميد است با اهتمام به مفاد »عهدنامه 
مدیران دولــت مردمي« در گره گشــایي از 
مشــکالت مردم اســتان، تحقق »عدالت و 
پيشرفت« و رفع »فقر و تبعيض« كوشا باشيد.  
وزراي دولت سيزدهم عهدنامه مدیران دولت 
مردمي را در 10بند پس از رأي اعتماد مجلس 
و راهيابي به كابينه امضا كرده اند؛ منشوري 
كه قرار است در تمام رده هاي مدیریتي دولت 

سيزدهم مورد توجه قرار گيرد.
در همين راســتا هم هســت كه مفــاد این 
منشور عينا از اســتانداران نيز خواسته شده 
است. توجه به محرومان و اقشار آسيب پذیر، 
فسادســتيزي، قانون گرایي، پاســخگویي، 
شفافيت، شایسته ساالري و افزایش ارتباط با 
مردم محوري ترین موارد ميثاق نامه دولتي ها 
در بدو فعاليت بود. تحقق پيشرفت و عدالت 
در كنار رفــع فقر و تبعيــض خطاب اصلي 
رئيسي در احکام صادر شده براي استانداران 

بوده  است.

ضرورت برقراري ارتباط با مردم 
چنــدي قبل نيز رئيســي در جمــع هيأت 
دولتي ها با اشــاره بــه اینکه »اســتانداران 

به عنوان نماینده عالي دولت در تحقق اهداف 
دولت مردمي نقش بسيار مهمي دارند از آنان 
خواسته بود حتي االمکان به صورت مستقيم 
از طریق فضاي مجازي با مردم ارتباط داشته 

باشند. 
رئيسي پيگيري مصوبات اســتاني را از آنان 
خواســته و بعد هم تصریح كرده بود: »صرفا 
گفتن »باید بشــود« كافي نيست و پيگيري 
مداوم روند اجراي امور، تأثير بســيار زیادي 
در موفقيت ها و دســتيابي به اهداف دارد.« 
او در جلسه دیگر هيأت دولت هم خطاب به 
استانداران تازه منصوب شده تأكيد كرده بود: 
»امروز همه مردم حتي آنهایي كه به ما رأي 
ندادند نيز نسبت به دولت سيزدهم در ایجاد 
گشایش و آســایش در زندگي خود اميدوار 
هســتند؛ لذا همه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
اســتانداران وظيفه دارند براي رفع موانع و 
مشکالت به ویژه در زمينه اشتغال و مسکن 

گام هاي ماندگار و سازنده اي بردارند.«
رئيس جمهور صراحتا در دفاع از كابينه اش 
در مجلس به ایفاي نقش مستقيم خود براي 
انتخاب مدیران ارشــد دولتي اشاره كرده و 
گفته بود: »در كنار وزیر، تيمي كه مي خواهد 
وزارتخانــه را اداره كند براي ما بســيار مهم 
است؛ یعني بنده عالوه بر وزیر نسبت به تيم 
وزارتخانه هم حتما نظر خواهم داشت كه وزرا، 
معاونيني كارآمد داشــته باشند. اگر معاون، 
كارآمد نباشد، اگر استانداران كارآمد نباشند 
و اگر سفرا كارآمد نباشند، وزیران ما هر چند 

خوب باشند، اتفاقي نمي افتد.« 
به گزارش همشهری، اســتانداران براساس 
قانون شــرح وظایــف و اختيارات شــان در 

قلمروي ماموریت خود نماینده عالي دولت 
محســوب مي شــوند و مســئوليت اجراي 
سياســت هاي عمومي كشــور در ارتباط با 
وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، 
نهادهــاي حاكميتــي غيردولتــي، نيروي 
انتظامي، شوراها، مؤسسات عمومي غيردولتي 
و هر دستگاهي كه از بودجه عمومي استفاده 

مي كند را برعهده دارند.
تاكنون 10اســتاندار از 31اســتاندار دولت 
سيزدهم منصوب شده اند. دیروز هم محمد 
مخبر، معاون اول رئيس جمهــور مصوبات 
انتصاب 3نفــر از اســتانداران جدید دولت 
سيزدهم را براي اســتان هاي فارس، زنجان 

و لرستان ابالغ كرد.
پيش از این استانداران خوزستان، سيستان 
و بلوچستان، بوشهر، كهگيلویه و بویراحمد، 
سمنان، یزد و اردبيل نيز از هيأت وزیران رأي 
اعتماد گرفته بودند. بررسي سوابق و رزومه 
استانداران دولت سيزدهم حکایت از تغيير 
معيارهاي انتخاب آنان نســبت به دوره قبل 
دارد. احمد وحيدي، وزیر كشور معيار اصلي 
انتخاب استانداران را بر متولد همان استان 
بودن گذاشته اســت. او گفته است: »بومي 
بودن استاندار به شــرط توانمندي اولویت 
اســت.« حداقل 8اســتاندار از 10استاندار 
منصوب شده متولد استان هاي محل ماموریت 
جدید خود هستند. عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزیر سابق كشور با این استدالل كه »انتظارات 
خویشان و نزدیکان از استانداران بومي باعث 
ایجاد آسيب مي شود«، اولویت را بر انتصاب 
اســتانداران غيربومي و سياست جابه جایي 

آنان گذاشته بود.

عراقچي در جمع راهبردي ها 
شوراي راهبردي روابط خارجي 15سال پيش با دستور مقام معظم رهبري به عنوان یك 

بازوي مشورتي در حوزه سياست خارجه آغاز به كار كرد 

با حکم كمال خرازي، از دیروز سيدعباس 
عراقچي به سمت دبيري شورای راهبردي گزارش

روابط خارجي منصوب شد.
خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي، در این 
حکم از عراقچي خواسته اســت »  نسبت به بازسازي 
دبيرخانه و توسعه نقش آن در تبيين سياست هاي نظام 
و تنویر افکار عمومي جهانيان و تحقق منافع كشورمان« 
اقدام كند.پيش ازعراقچي، محمدباقر خرمشاد عهده دار 

این سمت بود.
عراقچي از مذاكره كنندگان ارشد كشورمان درمذاكرات 
حصول برجام و مذاكرات احياي آن بود. او در ماه هاي 
پایاني عمر دولت ســيزدهم به عنــوان رئيس هيأت 
مذاكره كننده كشورمان در نشست های احياي برجام در 
وین حضور داشت، در دولت تدبير و اميد جایگاه رسمي 
عراقچي در وزارت خارجه، معاونت سياســي وزیر امور 

خارجه– محمد جواد ظریف– بود.
مســئوليت هایي چون ســفير ایران در فنالند و ژاپن 
و معاونت حقوقــي و بين الملل وزارت امــور خارجه از 
دیگر تجارب او در ســال هاي خدمتش در وزارت امور 
خارجه اســت. عراقچي اواخر شــهریور ماه گذشته در 
پایان مسئوليتش در معاونت سياسي وزارت امور خارجه 
در پيامي كه در حســاب كاربري اش در اینســتاگرام 
منتشــر كرد نوشــت: »اتمام یك دوره از مســئوليت 
به معناي چشم پوشــي از خدمتگزاري بــه این ميهن، 
نظام و آرمان هاي مردم شــریف و نجيب ایران نيست. 
در كسوت یك دیپلمات جمهوري اســالمي ایران، تا 
واپسين دم حيات، تمامي توان و استعداد و تجربه خود 
را همچنان با افتخار در خدمت وطنم و ســازماني كه 
بيش از 3دهه از عمر خود را با وظایف و ماموریت هاي 
آن زیسته ام- وزارت امور خارجه- و یا هر كجاي دیگر 
كه الزم باشد، قرار خواهم داد.«  حاال او كمتر ازیك ماه 
پس از خداحافظي با معاونت سياسي وزارت خارجه به 
جمع شوراي راهبردي ها پيوسته است و قرار است در 

ریل گذاري سياست خارجي كشور سهيم باشد.

شوراي راهبردي روابط خارجي چه مي کند؟
شوراي راهبردي روابط خارجي 15سال پيش 
یعني در سال1385 به دســتور مقام معظم 

رهبري تشکيل شد. اعضا و رئيس این 
شــورا از ســوي رهبر معظم انقالب 
منصوب مي شــوند. طي 15ســال 
گذشته با حکم مقام معظم رهبري 
ریاست این شــورا بر عهده كمال 
خرازي اســت. آنطور كه در سایت 
اطالع رســاني این شــوراي آمده 
مسئوليت شــورا »تهيه راهبردها و 

سياســت ها و راهکارهایي است كه 
جمهوري اسالمي را در سياست خارجي 

به نتایج مطلــوب برســاند« و »ایجاد 
هماهنگي بيشــتر در كليه فعاليت ها در 
عرصه روابط خارجي« است.  از سوي دیگر 
نيز با توجه به متن حکم مقام معظم رهبري 
براي انتصاب خرازي در ســمت ریاســت 
شــورا مبني بر اینکه الزم است براي كمك 

به تصميم گيري هاي كالن و جســت وجو از 
افق هاي نو در روابط خارجي جمهوري اسالمي 
و بهره مندي از نظرات نخبــگان در این عرصه 

شوراي راهبردي روابط خارجي تشکيل گردد«. 3وظيفه 
اصلي براي شوراي روابط خارجي عيان مي شود كه یکي 
كمك به تصميم گيري هاي كالن، دیگري جست وجو 
از افق هاي نو در روابط خارجي و ســومي بهره مندي از 
نظرات نخبگان است.  موید این ادعا نيز تركيب سياسي 
متنوع و حضور چهره هاي شــناخته شــده در تركيب 
شوراســت كه در عرصه سياســت خارجي و امنيتي 
كشور ســابقه حضور، همراهي و همکاري با دولت هاي 
مختلف از ســازندگي و اصالحات گرفته تا دولت بهار 
رادر كارنامه خود دارند. به نظر مي رسد این تركيب نقش 
مکمل در حوزه دیپلماسي در قبال دولت هاي مستقر 
را ایفا مي كنند.  به گزارش همشهری، در كنار خرازي 
علي اكبر والیتي، علي شمخاني، محمد شریعتمداري 
و محمدحســين طارمــي دیگر اعضاي این شــورا در 
دوره نخست یعني از ابتداي تشکيل تا خردادماه سال 
93بودند. در دوره دوم كه قریب به 7سال گذشته شروع 
شــد، تغييراتي در تركيب اعضا صورت گرفت و شمار 
اعضا از5 به ۶نفر افزایش یافت. در این دوره نيز باحکم 
مقام معظم رهبري خرازي ریاســت شــورا را بر عهده 
گرفت.سعيد جليلي، دبير سابق شــوراي عالي امنيت 
ملي وابراهيم شيباني، ســفير پيشين ایران در اتریش، 
محمدحسين طارمي و ســيدمهدي مصطفوي اهري، 
سرپرست ســابق معاونت بين الملل دفترمقام معظم 
رهبري و ســردار احمد وحيدي، وزیر ســابق دفاع به 
عضویت شورا در آمدند. از27خرداد93 تا كنون تركيب 

شورا تغييري نکرده است.
 كمال خــرازي در كتاب خاطراتش دربــاره اهميت و 
ماموریت این جایگاه نوشته است:»مقام معظم رهبري 
هميشه احســاس مي كردند كه ما به راهبرد هایي كه 
آینده نگر باشد و با دیدي درازمدت به مسائل سياست 
خارجي نگاه كند نياز داریم. این تلقي را ایشــان نه تنها 
در مورد روابط خارجي، بلکه در مورد مسائل داخلي هم 
دارند و اصرار دارند كه ارگان هاي راهبردي در حوزه هاي 
مختلف تاسيس شود، به طوري كه یك مقدار آن طرف تر 
را ببينند و بتوانند آینده پژوهي كنند. در صحنه روابط 
خارجي ما چنين ارگاني را نداشتيم. وزارت خارجه 
كه مســائل جاري را انجام مي دهد. شوراي امنيت، 
مسائل جاري را دنبال مي كند. یك جایي كه بتواند با 
دید بلندتر به تحوالت نگاه كند وجود نداشت. 
واقعا هم ضرورت داشت یك چنين كاري 
انجام گيرد؛ لذا ایشــان امر فرمودند و من 
هم اطاعت كردم و چنين شورایي متشکل 
از افرادي كه هركدام در بخشي از روابط 
خارجي اعم از سياسي، اقتصادي، امنيتي، 
فرهنگي سال ها تجربه دارند تشکيل شد. 
خب، این جمع از ایشان حکم گرفتند. شورا از 
آن موقع مشغول فعاليت است و در هركدام از 
حوزه هاي روابط خارجي كميسيون هایي دارد. 
شــورا راهبردهایي را تنظيم مي كند و خدمت 
ایشان مي فرستد. ایشان هم این راهبردها را اگر 
صالح بدانند به دولت یا به شوراي عالي امنيت 
ملي یا دستگاه هاي دیگر ابالغ مي كنند تا دنبال 
كنند. در واقع علت تاسيس چنين شورایي، دادن 
مشورت هاي راهبردي به رهبري در زمينه روابط 
خارجي بود تا بتوانند سياست هاي كلي خارجي 
را در جهت آرمان هاي انقالب اسالمي تعيين و 

ابالغ نمایند.«

عكس نوشت
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آمارها نشان مي دهد جمعيت سالمند كشور از 6درصد در 
سال 75، اكنون به حدود 10درصد رســيده است. این سالمندان

افزایش نشان مي دهد برنامه ریزي براي خدمت رساني به 
این قشر كه تعدادشــان رو به فزوني اســت، ضرورت دارد. ارگان هاي 
مختلف ازجمله مدیریت شهري مسئوليت ارائه خدمات به سالمندان یا 
جهان دیدگان را به عهده دارد و از این رو الیحه »شهر دوستدار سالمند« 
در شوراي شهر پنجم ارائه و تصویب شد؛ الیحه اي كه در راستاي تحقق 
مطالبات سالمندان و برخورداري آنها از حقوق شهروندي، تدوین شده 
و براساس این مصوبه سالمندان باالي 65سال پس از ثبت نام در سامانه 
تهران من، كارت منزلت دریافت مي كنند و با ارائه آن مي توانند رایگان از 
خدمات فرهنگي، ورزشي و حتي ناوگان حمل ونقل عمومي، استفاده 
كنند؛ اقدامي كه به گفته دبير كل كانون سالمندان شهر تهران روي كاغذ 
خوب به نظر مي آید اما كافي نيست و طرح ها و مصوبات شهري مربوط به 
سالمندان باید بازنگري و اصالح شوند؛ چراكه تعداد زیادي از سالمندان 

نمي توانند از تسهيالت كارت منزلت بهره مند شوند.
 فرزانه بشردوست در گفت وگو با همشهري مي گوید: »سالمندان با توجه 
به ناتواني هاي جسمي قطعا نياز به امکانات خاصي دارند. مثال براي این 
افراد استفاده از اتوبوس و مترو سخت است یا نمي توانند از پله هاي اماكن 
فرهنگي و ورزشي شــهرداري باال بروند. بنابراین كارت منزلت زماني 
مي تواند مفيد باشد كه اوال سالمند قادر باشــد به تنهایي و بدون هيچ 
مشکلي در شهر و اماكن عمومي تردد كند و ثانيا زیرساخت هاي شهر 

آماده پذیرش حضور سالمندان باشد.« 
سازمان ملل، معيار عددي مشخصي براي تعریف سن سالمندي ندارد، 
اما روي این اصل توافق دارد كه 60سالگي، سن سالمندي است. از این رو 
دبير كل كانون سالمندان شهر تهران هم تعيين گروه سني 65سال به 

باال در الیحه تهران شهر دوستدار سالمند را منطقي نمي داند و مي گوید: 
»این سن باید به 60 و حتي 55ســال تقليل یابد.« او به مناسب نبودن 
معابر عمومي در شهر هم اشاره و عنوان مي كند: »اقداماتي در راستاي 
مناسب سازي  شهر صورت گرفته اســت اما با توجه به گستردگي شهر 

گزارش 2

 ساماندهي آسيب هاي اجتماعي 
 از اراده يك دستگاه خارج است

شهردار تهران در حاشيه جلسه اي با وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان 
بهزیستي كشور گفت: ساماندهي آسيب هاي اجتماعي آنقدر بزرگ و 
كالن است كه حتما از اراده یك دســتگاه خارج است. اگرچه این كار 
بزرگ و كالن خارج از اراده یك دســتگاه است اما این  مسئله دغدغه 
اساسي نظام اسالمي است. اميدواریم با تالش و مجاهدت شاهد این 
باشيم كه گوشه گوشه شــهر پيام تعليم، تربيت و رشد باشد نه پيام 
بزهکاري و مشــکالت متعددي كه متأســفانه امروز بعضا شاهد آن 

هستيم.
عليرضا زاكاني افزود: شهر ابعاد مختلفي دارد. یکي از این ابعاد ناظر به 
جنبه هاي اجتماعي اســت. در موضوعات اجتماعي مباحث كودكان 
كار، اعتياد و... كه مشخصا در این حوزه مطرح مي شود، موضوع جلسه 
بود و پيرامون تالش هایي كه سازمان بهزیستي در مواجهه با مشکالت 
اجتماعي و تجاربي كه در گذشته داشته است و همينطور درباره نيازها 
و شرایطي كه براي حركت در آینده درنظر گرفته شده، صحبت كردیم. 
او افزود: شــهرداري تهران باید نقش اساسي را درخصوص مواجهه با 
مشکالت اجتماعي بپذیرد. یکي از مشــکالتي كه همه به آن اذعان 
داشتند این است كه شهرداري در گذشته این موضوع را كم اهميت دیده 
و به قبول مسئوليت هاي پيرامون آن توجه كمتري داشته است. این 
موضوعات امري تك بعدي یا تك مسئوليتي نيست. از این جهت دغدغه 
جدي داریم و اميدواریم با همکاري همه دستگاه ها و با اهتمام ویژه در 
شهرداري بتوانيم چهره شهر را منزه و پاك كنيم و بسياري از معضالتي 
كه درحوزه مسائل اجتماعي روح شهروندان را آزرده و آسایش را از آنها 

گرفته و چهره شهر را مخدوش كرده است، دنبال كنيم.

زاكاني درباره تعهد بهزیستي براي ساماندهي مسائل اجتماعي، گفت: 
همه كساني كه در گذشــته كار و تالش كردند ماجورند اما نياز به كار 
و تالش مضاعف داریم. نگاهمان به گذشته براي گرفتن عبرت است 
نه براي ســرزنش. به گذشــته نگاه مي كنيم تا از نقاط قوت استفاده 
كرده و اگر نقاط ضعفي وجود دارد، از آن عبــرت بگيریم. مواجهه با 
مشکالت اجتماعي اراده همه از دســتگاه قضایي تا نهادهاي انقالبي، 
نيروي انتظامي، بهزیســتي، تمام مجموعه ها و به طور جد شهرداري 
را مي طلبد. شهرداري بنا دارد وظایف خود را دنبال كند تا شاهد رفع 
دغدغه جدي در ذهن و دل مردم از شرایط نادرست شهرمان باشيم و 
بتوانيم آسيب هایي كه وجود دارد را با همکاري همدیگر رفع كنيم. این 
مهم به یك برنامه ریزي دقيق، زمان معين، صبر، حوصله و دقت نياز دارد 
اما با مجاهدت و كوشش افزون بر شرایط گذشته، مطمئنيم با همکاري 

سایر دستگاه ها مي توانيم این موضوع را حل كنيم.
 زاكاني همچنين در دفتركاري خود دیداري با غالمرضا جاللي، رئيس 

سازمان پدافند غيرعامل داشت.

آمادگي آتش نشاني براي فصل پاييز
هر سال بارش هاي پایيزي، شهر را عموما با چالش هاي مختلفي مواجه 
مي كند و اگر این چالش ها به درستي مدیریت نشود، نظم شهري بر هم 
خواهد خورد. بر همين اساس آتش نشاني تهران همه ساله اقداماتي را 
براي برقراري نظم عمومي در شهر انجام مي دهد. سخنگوي سازمان 
آتش نشاني تهران درخصوص اقدامات آتش نشاني در فصل پایيز به شهر 
گفت: »به عنوان نخستين اقدام، آتش نشاني تعدادي تجهيزات احتياط 
و پشــتيباني را كه در فصل پایيز كارایي دارد، در ردیف عمليات قرار 
مي دهد. در سازمان آتش نشاني تعدادي خودروی احتياط وجود دارد 
كه در گروه تجهيزات فرسوده به حساب مي آیند و دیگر در عمليات ها 
كارایي ندارند، ولي در امور پشتيباني مانند رفع آبگرفتگي جوي ها و 
كانال ها مورد استفاده قرار مي گيرند.« جالل ملکي ادامه داد: »تجهيزات 
آتش نشــاني پيش از آنکه در ردیف عمليات قرار گيرند، ابتدا بررسي 
شده و نواقص آنها رفع مي شود تا در زمان بارش براي رفع آبگرفتگي ها 
به كار گرفته شوند.« سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران درباره یکی 
از اقدامات مؤثر سازمان براي بارش ها عنوان كرد: »در چند سال اخير 
بيش از 100 پمپ آب توسط سازمان آتش نشاني براي شرایط بحراني 
خریداري شده است. این پمپ ها به سطح قوي و معمولي تقسيم بندي 
شده و بسيار كارآمد هستند كه از این پمپ ها در استان هاي سيل زده 
نيز استفاده شد.« ملکي درخصوص اســتفاده مناطق و نواحي شهر 
تهران از پمپ هاي آب، گفت: »سازمان آتش  نشاني طي جلساتي براي 
خریداري پمپ هاي آب به مناطق و نواحي مشــاوره داد تا در مواجهه 
با مشکالت شهري ناشــي از بارش ها آمادگي كامل داشته باشند.« او 
با اشاره به كاهش آبگرفتگي ها در 2سال اخير، توضيح داد: »اقدامات 
بموقع شهرداري تهران درالیروبي جوي ها، مسيل ها و كانال هاي شهري 
تأثير بسزایي در كاهش آبگرفتگي ها داشته است. اميدواریم این روند 

همچنان ادامه داشته باشد.«  
سخنگوي سازمان آتش نشــاني تهران درباره یکي از خطرات جدي 
فصل پایيز كه شهروندان را تهدید مي كند، عنوان كرد: »گاز منواكسيد 
كربن یکي از اتفاقاتي است كه در فصل پایيز بسيار شایع است و جان 
شهروندان بسياري را به خطر مي  اندازد و حتي منجر به فوت خواهد شد، 
بر همين اساس سازمان آتش  نشاني هرساله اقداماتي را در این زمينه 
انجام مي دهد.«  او با اشاره به ارائه توصيه نامه هاي ضروري درخصوص 
گاز منواكسيدكربن در ميان شــهروندان گفت: »طي 2سال گذشته 
سازمان آتش نشاني بروشــورهایي درخصوص گاز منواكسيد كربن 
منتشر كرد. امسال نيز درصورت اضطرار و افزایش خطرات ناشي از این 
گاز، مجددا مباحث آموزشي با همکاري رسانه ها اطالع رساني خواهد 
شد.« سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران در ادامه به حضور همه جانبه 
سازمان آتش نشاني تأكيد كرد و گفت: »ایستگاه هاي آتش نشاني در 
سطح شهر در حال آماده باش هستند و حتي شــهروندان مي توانند 
درصورت بروز مشکل، سؤاالت خود را به صورت حضوري با نيروهاي 
آتش نشــاني در ميان بگذارند تا راهنمایي هاي الزم را دریافت كنند. 
ارتباط دو سویه رسانه ها با سازمان آتش نشاني نقش بسزایي در آگاهي 
شهروندان ایفا خواهد كرد.« ملکي اضافه كرد: »انجام اقدامات مختلف 
در شهر به شرایط موجود بستگي دارد. آتش نشاني در مواجهه با اتفاقات 
غيرمترقبه در پایيز به طور ضربتي اقدام به تشکيل كارگروه خواهد كرد  

تا بتواند اقدامات بموقع و مؤثري را انجام دهد.« 

مناسب سازی مسير تهران در دوستي با سالمندان
 دبيركل كانون سالمندان پایتخت و عضو  كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران  

در گفت وگو با همشهري از مطالبات جهان دیدگان مي  گویند

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

 آغاز واكسيناسيون 
در ايستگاه هاي منتخب مترو

رئيس ستاد مقابله و پيشگيري بيماري كرونا و مدیر اجرایي 
پروژه واكسيناسيون شــركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه از واكسيناسيون شــهروندان و مسافران در پایانه 
فتح آباد به صورت خودرویي و 5 ایستگاه منتخب متروي 
تهران و حومه خبر داد. به گزارش همشهري، عباس نظري 
با اشاره به پویش تزریق 300 هزار دوز واكسن كرونا تا دهم 
مهر ماه سال جاري در پایگاه هاي شهرداري تهران، گفت: 
»امکان تزریق واكسن در ایستگاه امام خميني)ره(  و سایت 
خودرویي ایستگاه پاالیشــگاه فراهم شده و طي روزهاي 
آینده در ایســتگاه هاي تهران)صادقيــه(، بيمه، ميدان 
حضرت وليعصر)عج( و شــادمان نيز فراهم خواهد شــد. 
ایستگاه هاي منتخب بنا بر موقعيت جغرافيایي و دسترسي 
سریع و ميزان تردد مسافران انتخاب شده اند.«  او با بيان 
اینکه درصورت لزوم شــركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه نسبت به افزایش تعداد ایستگاه ها آمادگي دارد، 
ادامه داد: »هم اكنون در سالن والیت شركت بهره برداري 
مترو، ایستگاه امام خميني)ره( و ایستگاه پاالیشگاه جنب 
پایانه فتح آباد واكسيناسيون براي شهروندان و مسافران 
انجام مي شود. شرایط الزم در محوطه ایستگاه پاالیشگاه 
براي واكسيناسيون به صورت خودرویي فراهم شده است.« 
نظري گفت: »از مردادماه واكسيناسيون كاركنان شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه را در مركز واكسيناسيون 
ســالن والیت، آغاز كردیم و با توجه به فضاي مناسبي كه 
در اختيار داشتيم، در كنار كاركنان واكسيناسيون سایر 
همکاران در معاونت حمل ونقل  و ترافيك شهرداري تهران؛ 
ازجمله تاكســيراني، معاینه فني، شركت راه آهن شهري 
تهران و حومه)مترو( و خانواده كاركنان این شــركت نيز 
انجام شد و از روز چهارشنبه 31 شهریورماه این مركز براي 
واكسيناسيون عموم شهروندان با وزارت بهداشت و درمان 

آموزش پزشکي همکاري مي كند.« 

اهداف اليحه تهران شهر دوستدار سالمند
  احترام و تكريم سالمندان

  مشاركت فعال آنان در اجتماع
  افزايش خدمات يكپارچه رفاهي، فرهنگي و اجتماعي

ث  افزايش اميد، نشاط و كاهش انزواي اجتماعي سالمندان
مک

شهردار تهران در نشست با معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري:  
 براي توسعه شهر باید علم و فناوري را برجسته و نيازها را

 از طریق شركت هاي دانش بنيان برطرف كنيم

 سورنا ستاري: شهرداري مي تواند بخشي از درآمدهایش را 
 از طریق استارت آپ ها كسب كند و مدل برد-برد 

شکل بگيرد

اداره شهر با ايده هاي نوآورانه

نشست شــهردار تهران با معاون علمي و 
فناوري ریاست جمهوري با تأكيد بر كاربرد گزارش

علم و فناوري در توسعه شهر برگزار شد و 
در آن بخشــي از زمينه هاي همکاري ميان این دو نهاد 
مورد بررسي قرار گرفت. استفاده از استارت آپ ها براي 
توزیع كاال و حمل ونقل در شهر، كاربرد فناوري بومي در 
ســاخت اتوبوس، تاكسي و موتورســيکلت برقي، شهر 
هوشمند، پارك هاي نوآوري و همينطور ایجاد صندوق 
نوآوري قسمتي از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

به گزارش همشــهري، عليرضا زاكانی در این نشســت 
گفت: ما در شهرداري به نگاه جدیدي نياز داریم تا تهران، 

الگویي براي شهر هاي دیگر دنيا باشد.
شهردار تهران افزود: این تحول برپایه یك هویت ایراني 
اسالمي و یك عدالت تحقق یافته است و در شهر دانش 

گسترده اي مشاهده مي شود.
او ادامه داد: براساس این نگاه یك سري اختيارات، امکانات 
و نياز هایي داریم كه در اختيار مجموعه هاي دانش بنيان 
قرار مي دهيم. اختيارات شهرداري در جهت تالش براي 
ساخت شکل جدیدي از بافت شهري قرار خواهد گرفت. 
امکانات هم مبتني بر توسعه این خالقيت ها باید فراهم 
شود؛ مانند مباحثي درخصوص ایجاد صندوق نوآوري، 
ایجاد كارخانه ها و پارك هاي فناوري و تغييراتي كه در 

شهر صورت خواهد گرفت.
زاكاني گفــت: نيازهاي زیادي در شــهرداري داریم كه 
مي توانيم بر پایه توليدات داخلــي و نوآورانه و خالقانه 
به آنها بپردازیم. كارگروهي شــکل گرفت تا اختيارات، 
امکانات و نياز ها را در راستاي رشــد و توسعه شهر قرار 
دهيم تا هم خود شهرداري رشد كند و به درآمد منطقي و 
پایداري برسد و هم نيازهایش برطرف شود. بنا شد تا هر 
فصل نشستي با معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
داشته باشيم و درباره نتایج و اقدامات الزم تصميم گيري 

كنيم.
شــهردار تهران گفت: یکي از رویکردها براي توســعه 
شهر این است كه علم و فناوري را برجسته كنيم و همه 
نياز هاي شــهرداري را از طریق شركت هاي دانش بنيان 
به اشــتراك بگذاریم. با همکاري و پيوستگي مي توان از 
ميان بر ها به اهداف رســيد. باید چند ویژگي را در شهر 
تهران زنده كنيــم و یکي از این مســائل توجه به علم و 
فناوري در شهر به مثابه یك دانشــگاه و كارخانه است. 
باید همانند سایر شــهر هاي جهان یك ارزش افزوده در 
شهر ایجاد كنيم. زاكاني در ادامه گفت: وقتي به شمال 
و جنوب تهــران نگاه مي كنيم، تنها وجه مشــترك آن 
بي هویتي است و براي حل این مسئله باید براي هم افزایي 
بين شــهرداري و نهاد هاي حاكميتــي و حکومتي و به 
صحنه آوردن مردم، تالش كنيم. او افزود: نوع نگاه ما به 
تهران متفاوت است و ضمن ارج نهادن به مسير طي شده 
تا امروز به دنبال تعریف یك موجودیت جدید از شــهر و 
تحول در بخش نرم افزاري و سخت افزاري شهر و تبدیل 

آن به الگو هستيم.
شهردار تهران افزود: شهرداري مجوز ها، چارچوب هاي 
قانوني، زیرساخت ها و امکاناتي ازجمله بزرگ ترین شبکه 
فيبر نوري را كه اســتفاده حداقلي از آن مي شود، دارد. 
درواقع از بخشي از توانمندي ها استفاده مي شود و بخش 

عمده آن مغفول است.
زاكاني عنوان كــرد: بحث بعدي نيازهاي مادي اســت 
كه شــهرداري در زمينه فناوري و براي شــركت هاي 
دانش بنيان بازار گســترده اي را فراهــم مي كند. ما نيز 

مي توانيم خرید خدمت كنيم و با مشاركت، پيش خرید 
و شــيوه هاي نوین این نيازها را با كمك همه دستگاه ها 
تاميــن كنيــم. او ادامــه داد: بحث علمــي و فناوري 
جذابيت هاي ویژه اي براي ما دارد و باید بتوانيم شــهر 
را بر مدار درآمد پایدار اداره كنيم. این بســتر مي تواند 
بالنده، پویا و رشد دهنده شهر باشد. همچنين در حوزه 
ســخت افزاري مي توانيم ورود پيدا كنيم و نوع نگاه را به 
شهر تغيير دهيم تا شــهر در جهت توليد و رشد و تعالي 
حركت كند و از قَِبل آن شهرداري نيز رشد كند و یك پله 

باالتر نسبت به شرایط موجود خود قرار گيرد.
شهردار تهران گفت: سر فصل اول در این حوزه تشکيل 
یك صندوق نوآوري شــهر اســت تا زمينه توسعه این 
فعاليت ها را فراهم كنيم. پارك هاي فناوري و خانه هاي 
نوآوري كــه البته مركــز آن هم اكنون وجــود دارد را 
باید توســعه دهيم و ميدان عمل را براي تالشــگران و 
اندیشمندان شــهر باز كنيم. زاكاني همچنين از فضایي 
براي این منظور خبر داد و گفت: محدوده اي در جنوب 
غرب تهران در حدود 47هکتار وجــود دارد كه در دل 
فضاي سبز این محدوده، مي توانيم مجموعه هاي نوآوري 

را ایجاد كنيم و در اختيار مردم و فعاالن قرار دهيم.
او اضافه كرد: ســرفصل دیگر در حوزه فرهنگســازي  و 
توسعه فرهنگ نوآوري است كه در این زمينه مي توانيم 
امکانات تبليغي و فرهنگسرا هاي شهرداري را به ميدان 
بياوریم و تبليغ را به سمت این جنس كار ها سوق دهيم.

او گفت: به عنوان یــك مطلوب به دنبال این هســتيم 
كه شــهر را به عنوان یك موجودیت جدید بشناسيم و 
بشناسانيم و در این مسير قابليت شهرداري را باال ببریم 
تا رشد پيدا كند؛ بازیگر فعالي در این عرصه باشيم و مردم 
و شهر را از قبل این مسائل تحول یافته ببينيم. باید ضمن 
برطرف كردن نيازها، انتفاع شهرداري نيز درنظر گرفته 
شــود؛ هم نياز ما برطرف شود و هم مشــاركت كنيم تا 

درآمد پایدار براي شهرداري نيز در بر داشته باشد.
زاكاني خاطرنشــان كرد: باید كميته كار مشــتركي در 
این زمينه با معاونت علمي و فناوري ریاســت جمهوري 
تشکيل و سرفصل ها تعيين شود و بعد از آن وارد مرحله 

عملياتي و منتج به كار و قرارداد شود تا از خروجي هاي 
آن نيز بهره مند شویم. بهتر است هر 3 ماه یك بار جلسه 
مشترك داشته باشيم تا این همکاري ها استمرار یابد و از 

مرحله حرف عبور كرده و حاصل عملي را داشته باشيم.

تهران در رده 41شهرهاي نوآور جهان
معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري نيز در دیدار با 
شــهردار با بيان اینکه صنایع فرهنگي با دید اقتصادي 
وارد مي شــوند و فرهنــگ را تجــاري مي كنند، گفت: 
شهرداري به تنهایي نمي تواند مشکالت شهر را حل كند. 
در نوآوري هاي شهري نيز هرجا شهرداري تصدي گري 
نکند و مجري كار نباشد، شركت هاي دانش بنيان و خالق 
مي توانند وارد شــوند و با هم رقابت كنند و نوآوري هاي 
جدیــد را به وجود آورند؛ در این صورت شــهرداري هم 

مي تواند درآمد كسب كند.
سورنا ســتاري افزود: شــهرداري در ميان بازار بزرگي 
قرار دارد كه مي تواند آن را در اختيار شــركت ها بگذارد 
و درآمد كســب كند، اما باید در گام نخست به اصطالح 
زمين این بازي را به این شركت ها بدهد تا بتوانند فعاليت 
كنند. توزیع كاال در شهر، حمل ونقل و پسماند، بازاري 
بزرگ براي استارت آپ هاست و شــهرداري باید در این 
حوزه خود را سهيم بداند. بيشــتر شهرهاي چين با این 
ایده ها توسعه پيدا كردند و البته تهران نيز بعد از تورنتو 
در شــهرهاي نوآور در رده 41 جهان قرار دارد. درواقع 
شهرداري مي تواند بخشــي از درآمدها را از طریق این 

شركت ها كسب كند و یك مدل برد - برد شکل بگيرد.
او دربــاره همکاري شــهرداري تهران با شــركت هاي 
اســتارت آپي، گفت: زمينه هاي متعدد همکاري در این 
حوزه از دوره هاي قبل وجود داشــت، امــا در این دوره 
نيازمند نگاه جدید هستيم كه خوشبختانه شهردار تهران 
در این خصوص، نگاهي گســترده به مسائل و مشکالت 

شهر تهران دارد.
ســتاري درباره تهران هوشــمند افزود: توسعه مراكز 
نــوآوري، كارخانه هاي نوآوري و توســعه پهنه هاي آن 
مستلزم داشتن یك شهر هوشمند است تا بتوانيم تهران 

را به سوي شهري نوآور و هوشــمند حركت دهيم. باید 
اعالم كنم خوشــبختانه تهران در رتبه بندي شهرهاي 
نوآور جهان، امسال 2رتبه باالتر از سال گذشته است و 
در پله 41 و باالتر از شهرهاي برلين، بارسلون و استانبول 

قرار گرفت.
معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري با تأكيد بر این 
نکته كه در این دوره باید نوآوري را در شهر توسعه دهيم 
تا شــهرداري تهران به عنوان ناظر بر شركت هاي نوآور 
باشد، ادامه داد: این شركت ها باید با ورود به مسائل شهر 
از ظرفيت هاي موجود خود براي حل مشکالت استفاده 
كنند. ســتاري در ادامه خاطرنشــان كرد: بخش عمده 
فعاليت هاي ما در بخش فناوري اســت و در شهر تهران 
چند پروژه خاص مثل بومي ســازي واگن هاي مترو را از 
قبل داشتيم كه اكنون 85 درصد آن داخلي سازي  شده 
است. قرار اســت در این دوره یك قرارداد بزرگ با یك 
مجموعه داخلي براي تهيه واگن از محل شــركت هاي 
دانش بنيان بسته شود. برقي سازي  شــهر یکي دیگر از 
اقدامات شهرداري تهران است كه ازجمله آن مي توان به 
اتوبوس هاي برقي، موتورسيکلت برقي، تاكسي هاي برقي 
و هيبریدي اشاره كرد كه هم اكنون در معاونت علمي كار 

شده اند كه نمونه هاي آن براي تست آماده است.
او افزود: شــهرداري تهران باید به سمتي برود كه تنوع 
درآمد ایجاد كند و فقط از طریق ارائه مجوز ساخت وساز 
و حوزه مسکن درآمد نداشته باشد، بلکه بتواند از محل 

نوآوري هاي اجتماعي نيز كسب درآمد كند.
ستاري بر آمادگي معاونت علمي و فناوري براي گسترش 
همکاري با شــهرداري تهــران تأكيد كــرد و گفت: در 
زمينه اتوبوس ها و موتورسيکلت هاي برقي فعاليت هاي 
گســترده اي داریم و شــهرداري مي تواند سيستم هاي 
حمایتي مانند وضــع قانون ورود موتورســيکلت هاي 
برقي به محدوده طرح ترافيك را اعمال كند. اميدواریم 
با همکاري شــهرداري بتوانيم این ایده ها را در مناطق 
مختلف شهر به ویژه بخش هاي جنوبي عملياتي كنيم؛ 
چراكه كارآفریني در محدوده هاي كم برخوردارتر از لحاظ 

اقتصادي رشد بيشتري دارد.

 تمركز بر قواي محركه 
در توليد اتوبوس 

 دبير ستاد توســعه فناوري هاي حوزه 
فضايي و حمل ونقل پيشــرفته معاونت 
علمي و فناوري رياســت جمهوري در 
جلســه ديروز دربــاره فعاليت هاي 
برقي سازي  وسايل حمل ونقل عمومي 
براي كاهــش آاليندگي هــوا گفت: 
پروژه هاي اتوبوس برقي، موتورسيكلت 
برقي، تاكسي هاي هيبريدي و طراحي و 
ساخت واگن مترو را در برنامه ها داريم. 
2پروژه درباره اتوبوس برقي در كشــور 
انجام شــده و بايد روي پــروژه قواي 
محركه كه ۶۰ درصــد قيمت اتوبوس را 

دربرمي گيرد، تمركز كنيم.

تهران به مثابه 
يك شتاب دهنده بزرگ 

معاون سياستگذاري و توسعه معاونت 
علمي و فناوري رياســت جمهوري هم 
در اين جلســه، با بيــان اينكه صنايع 
دانش بنيان و صنايــع فرهنگي و خالق 
2محور اصلي تالش در معاونت علمي و 
فناوري هستند، گفت: بايد براي تبديل 
تهران به شــهر دانش و شهر فرهنگ 
از طريــق شــركت هاي دانش بنيان 
و شــركت هاي خالق و ديجيتال اقدام 
كنيم. مهدي الياسي افزود: تهران به مثابه 
يك شــتاب دهنده بزرگ و شهر نوآور 
است و تبادل و همكاري بين شركت هاي 
دانش بنيان و خالق و شهر مي تواند به رشد 

همزمان شهر و اين شركت ها منجر شود.

 استقرار ۷۸۰ شركت خالق  
در تهران

رئيس مركز ارتباطات و اطالع رســاني 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
نيز در اين نشست گفت: موضوع صنايع 
فرهنگي و خالق در قانون مترقي مجلس 
در ســال 1398را پيگيري كرديم و از 
5شركت در سال 1392به حدود 7هزار 
شــركت در حوزه اقتصاد دانش بنيان 
رسيديم. شــركت هاي خالق در كنار 
شركت هاي دانش بنيان قرار گرفته اند و 
به نوآوري و توسعه كسب وكارهاي نوين 
كمك مي كنند. به گفتــه پرويز كرمي، 
از14۰۰ شــركت خالق در كشور، 78۰ 
مورد آن در تهران مســتقر هستند كه 
در كسب وكارهاي ديجيتال، مد و لباس، 
صنايع ديداري و شنيداري، گردشگري و 
ميراث فرهنگي فعال هستند. دبير ستاد 
توســعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد 
دانش بنيان معاونت علمــي و فناوري 
رياست جمهوري ادامه داد: گردش مالي 
صنايع خالق در دنيا 2هزار و 7۰۰ميليارد 
دالر اســت كه حدود 3۰ ميليون شغل 
ايجاد مي كند و ما نيز در كشور بايد توجه 
بيشتري به اين موضوع داشته باشيم. بر 
همين اساس 12۰ خدمت به شركت هاي 
دانش بنيان مي داديم كه 8۰ مورد از اين 
خدمات را به شركت هاي خالق نيز ارائه 
مي كنيم. او با بيان اينكه امكان بهره گيري 
كسب وكار هاي نوپا در مأموريت هاي محلي 
شــهرداري تهران ازجمله تاكسي هاي 
اينترنتي وجود دارد، گفت: اين مهم، در 
قالب آن شركت هاي خالق به وجود مي آيد. 
از طرف ديگر، فرهنگسراها از هويت كاري 
خود خالي شدند و اســتقرار خانه هاي 
خالق و نوآوري در اين فرهنگســراها و 
استقرار آنها در اماكن مسكوني مي تواند 
از طرف شهرداري تهران براي كمك به 
اين شركت ها انجام شود. چنين اقداماتي 
سبب مي شود تا سازمان هاي شهرداري ها 

چاق و فربه نشوند.
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تهران هنوز به استانداردها نرسيده ایم و بســياري از معابر شهر هنوز 
براي رفت وآمد سالمندان مناسب سازي  نشــده اند.« احيای اردوهاي 
تفریحي، زیارتي و گردشگري هم مطالبه دیگر جهان دیدگان است كه 
بشر دوست به آن اشاره و تأكيد مي كند: »قطعا براي تهيه و ارائه كارت 
منزلت به سالمندان بودجه و اعتبار زیادي اختصاص داده شده است اما 
در همه اماكن مانند سينماها، سالن هاي تئاتر، موزه ها و... كارایي ندارد. 
بنابراین اميدواریم در این دوره، مدیریت شهري اجراي طرح برگزاري 
اردوهاي دسته جمعي و اعزام گروهي سالمندان به مکان هاي تفریحي، 
زیارتي، گردشگري و... را احيا كند؛ چراكه سالمندان همواره در معرض 
افسردگي قرار دارند و برگزاري تورهاي گروهي قطعا در شاداب سازي  

روحيه و افزایش اميد به زندگي شان مؤثر خواهد بود.«

جهان ديدگان تكريم مي شوند
تکریم سالمندان در اولویت مدیریت شهري قرار دارد. عضو كميسيون 
اجتماعي و فرهنگي شــوراي شــهر تهران در گفت وگو با همشهري 
این موضوع را بيان مي كند و مي گوید: »مناسب ســازي  معابر و اماكن 
عمومي و استفاده از خدمات و امکانات مختلف شهري اعم از فرهنگي، 
اجتماعي، هنري، ورزشي و... مطالبات سالمندان است كه در این دوره 
تالش مي شود اقدامات در هر دو مقوله به موازات و با سرعت بيشتري 

پيگيري شوند.« 
سيداحمد علوي هم با تأیيد كارایي نداشتن كارت هاي منزلت، عنوان 
مي كند: »كارت هاي منزلت براي اســتفاده از مجموعه هاي فرهنگي، 
ورزشــي، تفریحي و... تهيه شــده بود اما مباحث مالي مجموعه هاي 
خدمت رســان اجازه نــداد این طرح موفق شــود؛ چراكــه برخي از 
مجموعه هاي فرهنگي، تفریحي و... وقتي با مشکالت مالي مواجه شدند 
از مسئوليت پذیرش رایگان یا خدمت رساني توأم با تخفيف، شانه خالي 

كردند و عمال كارت هاي منزلت بالاستفاده شدند.« 
او ادامه مي دهد: »نواقص این طرح را شناسایي كرده ایم و مطالعات اوليه 
هم شروع شده  كه در نهایت یا منجر به افزایش كارایي كارت هاي منزلت 
خواهد شــد یا طرح دیگري جایگزین خواهيم كرد.« این عضو شوراي 
شــهر تهران در پایان تأكيد مي كند: »جهان دیــدگان داراي تجارب 
بسيار ارزشمندي هســتند كه قطعا باید از آنها بهره گرفت و این افراد 
سرمایه هاي جامعه محسوب مي شــوند و تکریم آنها اولویت مدیریت 

شهري است.« 
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گزارش

 خروج پرونده بابك زنجاني 
از بايگاني راكد

وزیر نفت، دیروز در حکمي به یکي از مدیران باسابقه صنعت نفت 
ماموریت داد بر روند فروش اموال و دارایي هاي بابك زنجاني نظارت كند

جواد اوجي، وزیر نفت، در حکمي عليرضا ضيغمي، از مدیران باسابقه 
و بازنشسته صنعت نفت را، به عنوان مشــاور خود انتخاب كرد و به او 
ماموریت داد بر فروش اموال و دارایي هاي بابك زنجاني نظارت كند. 
گمانه زني هاي اوليه حاكي اســت: این حکم ممکن است راه را براي 
تخفيف محکوميت بابك زنجاني هموار سازد. پيش تر مقامات قضایي 
اعالم كرده بودند؛ درصورت تسویه بدهي ها راه براي تخفيف مجازات 

اعدام این متهم هموار مي شود.
به گزارش همشهري، بابك زنجاني براي جرایم مالي، عمدتا مربوط به 
فروش نفت ایران در دوران تحریم، به اعدام محکوم شده، حکم اعدام 
او به تأیيد دیوان عالي كشور رسيده است. در تيرماه امسال پس از آنکه 
خبر صدور تأیيد حکم اعدام بابك زنجاني در مراجع قضایي منتشــر 
شد، رئيس دیوان عالي ایران با تأیيد این خبر گفته بود: بازگشت اموال 
بيت المال، به اجراي حکم اولویت دارد، زیرا بعد از اعدام دســت ما از 
خيلي چيزها كوتاه مي شود. ســيداحمد مرتضوي، توضيح داده بود: 
حکم اعدام بابك زنجاني قطعي اســت ولي اگر همکاري كند ممکن 

است مورد تخفيف قرار گيرد.
او افزود: دیوان عالي كشــور رأي اعدام را صادر كرده ولي اول او باید 
اطالعاتــي را بدهد و اموالي كــه حيف و ميل كــرده، معرفي كند و 
مي بایست حساب هایش شناسایي شود. او در پاسخ به این پرسش كه 
آیا حکم اعدام بابك زنجاني باید اجرا شود؟ افزوده بود: بله، حکم باید 
اجرا شود زیرا حکم اعدام قطعي شــده، ولي باید مصالح كشور را هم 
درنظر بگيریم. در اینجا بازگشت اموال بيت المال اولویت دارد. او درباره 
اینکه آیا ممکن است بعد از پرداخت بدهي حکم اعدام بابك زنجاني 
نقص شود، گفت: اگر بابك زنجاني همکاري كند، ممکن است مورد 

عفو و تخفيف مجازات قرار گيرد، احتمالش هست .
چندي پيش هم، رسول كوهپایه زاده، وكيل مدافع بابك زنجاني، از 
همکاري مؤثر موكلش در انتقال اموال و وجوه خارج از كشور و احتمال 
عفو او خبر داده بــود. او در گفت وگویي اعالم كرده بود: بابك زنجاني 
»طي وكالت رسمي بالعزل، تفویضي، همه اموال و دارایي خود را در 
ایران به شركت ملي نفت منتقل كرده و اقدامات مناسب و همکاري 
مؤثر و قابل توجهي براي انتقال اموال و وجوه خارج از كشور خود انجام 
داده است.« به گفته وكيل بابك زنجاني، مسئوالن ذیربط از كم و كيف 

این اقدامات مطلع هستند. 
به گزارش همشــهري، رقم دقيق بدهي هاي بابك زنجاني به وزارت 
نفت هيچ گاه به طور شفاف اعالم نشده، تاكنون اغلب ارقام منتشر شده 
مشتي گمانه زني و تخمين بوده است. پيش از این، در مهرماه سال98 
بيژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفته بود: اصل بدهي بابك زنجاني باالي 
2ميلياردو100ميليون دالر اســت كه با لحاظ بدهي هاي فرعي رقم 
بدهي ها بسيار باالتر مي رود. او با اشــاره به وجود اطالعاتي مبني بر 
اینکه بابك زنجاني پول بيت المال را در بخش هایي در داخل و خارج از 
كشور سرمایه گذاري كرده، اعالم كرد: دستگاه هاي ذیربط این مهم را 
پيگيري مي كنند هرچند زنجاني بسيار ادعاي داشتن پول دارد اما من 

باور نمي كنم او پولي داشته باشد.
حال باید منتظر ماند و دید كه عليرضا ضيغمي در همين شروع كار در 
سمت جدید، آیا گزارشي از آخرین وضعيت بدهي هاي بابك زنجاني 
و نحوه تسویه آن با وزارت نفت منتشر خواهد كرد؟ ضيغمي پيش تر 
در دوره صدارت زنگنه از وزارت نفت كنار گذاشته شده بود و مشخصا 
مشي متفاوتي با شــيخ الوزراي روحاني دارد، حال باید دید راه او، از 
مسير طي شده زنگنه، در برابر مسئله بغرنجي به نام بابك زنجاني، بر 

سر كدام پيچ جدا خواهد شد.

 61/4درصد مخازن سدها 
خالي مانده است

در نخستين روزهاي سال آبي 1401–1400، آخرین  آب
آمارهاي وزارت نيــرو از خالي بــودن 61.4درصدي 

مخازن سدهاي كشور حکایت دارد.
به گزارش همشهري، اطالعات منتشر شده از شركت مدیریت منابع 
آب ایران نشــان مي دهد  كه به دنبال كاهش بارندگي و افت ورودي 
آب به مخازن سدها در ســال آبي1400–1399 كه البته همچنان 
ادامه دارد، ورودي آب به مخازن سدها، 47درصد كاهش پيدا كرده 
و در این شــرایط فقط 38.6درصد از مجموع ظرفيت 50.5ميليارد 
مترمکعبي مخازن سدها پر آب است. به عبارت دیگر، فقط 19ميليارد و 
480ميليون مترمکعب آب در مخازن سدهاي كشور باقی مانده است.

به دنبال كاهش ميزان بارش هاي جوي در ســال آبي گذشــته كه 
50درصد كمتر از سال آبي قبل و 34درصد كمتر از ميانگين 52سال 
اخير بود، حجم ورودي آب در سال آبي1400–1399 به 29ميليارد 
و430ميليون مترمکعب رســيد كــه این ميزان نســبت به ورودي 
55ميليارد و720ميليون مترمکعبي  در مدت مشابه سال آبي قبل، 
بيانگر كاهش 47درصدي است. براساس این آمارها، بالطبع با كاهش 
ميزان ورودي آب به سدهاي كشور، خروجي آب از مخازن سدها نيز 
با كاهش مواجه بوده و با 34درصد كاهش به 37ميليارد و70ميليون 

مترمکعب رسيده است.
همچنين آخرین وضعيت سدهاي كشور حاكي از این است كه با شروع 
سال آبي 1401-1400 ميزان ذخایر آب در مخزن سدها به 19ميليارد 
و480ميليون مترمکعب رسيده كه در مقایسه با موجودي آب مخازن 

در سال آبي 1399-1398 داراي 29درصد كاهش است.
براساس آمارهاي اعالم شده از سوي شركت مدیریت منابع آب ایران 
تا پایان شهریور امسال، از 199سد موجود و فعال دركشور، فقط 3سد 
بين 90 تا100درصد ظرفيت آب داشته اند و 12سد نيز حدود70 تا 
90درصد ظرفيت پُر آب بوده اند. همچنين در این دوره زماني 35سد 
بين 50 تا 70درصد و 31سد در محدوده 40 تا 50درصد از ظرفيت 
آب داشته اند اما ذخيره آب در مخازن 118سد نيز كمتر از 40درصد 

بوده است. 
در این وضعيت برخي از ســدها مانند ســد زاینــده رود در وضعيت 
هشــدار قرار گرفته اند؛ به گونه اي كه هم  اكنون ميزان حجم ذخيره 
این ســد معادل 218ميليون مترمکعب اعالم شده كه نسبت به تراز 
ماكسيمم سد از پرشدگي 15درصدي مخزن حکایت دارد. طبق اعالم 
محمود چيتيان، سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداري شركت 
آب منطقــه اي اصفهان، با توجه به پيش بيني هواشناســي مبني بر 
كاهش 20درصدي بارش ها در پایيز، احتماال ميزان حجم ذخيره سد 
زاینده رود در پایيز به كمتر از 150ميليون مترمکعب خواهد رسيد كه 

این به معناي پرشدگي 10درصدي این سد است.

توفان دریاي عمان، كشتي ها  تجارت
و شناورهاي موجود در بنادر را 
با معطلي ناگزیــر چندروزه 
مواجه كرده كــه مي تواند هزینه هایي براي 
صاحبان بار و كشتي به همراه داشته باشد؛ اما 
برخالف شــایعات منتشر شــده در فضاي 
مجازي، محموله هاي بارگيري شــده روي 
كشتي ها یا تخليه شــده در انبارهاي بندر، 
طبق گفته ســازمان بنادر از گزند توفان در 

امان است.
به گزارش همشــهري، با رســيدن توفان 
حاره اي به سواحل سيستان و بلوچستان و 
هرمزگان، تخليه بارگيري بنادر متوقف شده 
و كشتي ها باید تا عادي شدن شرایط منتظر 
بمانند؛ اما پيگيري هاي همشهري از انجمن 
كشتيراني ایران و اداره كل بنادر و دریانوردي 
استان سيستان و بلوچستان حاكي است: این 
توفان سهمگين خسارتي به كاالهاي موجود 

در كشتي ها یا بنادر وارد نکرده است.

5روز توفاني
پيش بيني 5 روزه هواشناســي براي دریاي 
عمان و خليج فارس حاكي اســت: اواســط 
روز جمعه گذشــته تالطم و سرعت باد در 
فراساحل و ساحل مناطق شــرقي دریاي 
عمان افزایش پيدا كرده و از روز شنبه )دیروز( 
همه سواحل استان سيستان و بلوچستان 
با دریایي توفاني تحت تأثيــر قرار گرفته اند 
به گونه اي كه ارتفاع امواج در این مناطق تا 

بيش از 6 متر نيز می رسد. 
براساس این پيش بيني ها، امروز )یکشنبه( 
نيز مناطق ســاحلي و فراســاحلي استان 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان از دریاي 
عمان تا تنگه هرمــز تحت تأثير این توفان 
حاره اي قــرار مي گيرد و ارتفــاع امواج در 
ســواحل به 6 متر و در فراســاحل به بيش 
از 7 متر مي رســد و این شــرایط توفاني تا 
ظهر فردا )دوشــنبه( ادامه پيدا مي كند. بر 
این اســاس، اداره حفاظت و ایمني دریایي 
ســازمان بنادر و دریانوردي ضمن تشکيل 
كميته بحــران و برگزاري جلســات بين 
 ،HSE 4 بخش فنــي، دریایي، بنــدري و
توصيه كرده هرگونه فعاليت و تردد دریایي 

با اعمال ممنوعيت و رعایت محدودیت ها و 
اتخاذ تمهيدات الزم انجام پذیرد. همچنين 

براي اینکه كشتي هاي تجاري و شناورهاي 
صيادي در مسير توفان قرار نگيرند و گرفتار 
نشــوند، بخش دریایــي ســازمان بنادر و 
سازمان شــيالت در آماده باش كامل قرار 

گرفته اند.

كاالهاي اساسي زير ضرب توفان
همزمان با رسيدن توفان شدید به سواحل 
استان سيستان و بلوچســتان و هرمزگان، 
در فضــاي مجــازي احتماالتــي در مورد 
تبعات ایــن توفان براي كاالهاي اساســي 
دپو شــده در گمرك و بندر مطرح شــده، 
به خصوص در مورد حجــم چند هزار تني 
جوهاي وارداتي بالتکليف مانده در محوطه 
باز در محوطه بنادر ابراز نگراني شده است. 
محموله هایي كه عمدتاً با ارزش ترجيحي و 
دالر 4200توماني وارد شده اند و به واسطه 
تعلــل در ترخيص، در آســيب توفان قرار 

گرفته اند.
البته بهروز آقایي، مدیركل بنادر و دریانوردي 
استان سيستان و بلوچستان در گفت وگو با 

همشهري كل این شایعات و پيش بيني ها را 
رد كرده و مي گوید: در بندر شهيد بهشتي 
چابهار كه از هر بندر دیگري بيشــتر درگير 
توفان است، همه كاالهاي اساسي دپو شده 
در انبار مسقف نگهداري مي شود و هيچ گونه 
كاالیي در انبارهاي داخل و خارج از بندر از 
توفان گزند ندیده است. به گفته او، فعاًل در 
اثر توفان عمليات تخليه و بارگيري در این 
بندر متوقــف و فعاليت هاي بندري تعطيل 

شده است.

خسارت تأخير ناگزير براي كشتي ها
دبير كل انجمن كشتيراني ایران نيز نگهداري 
محموله هاي فلــه را در فضاي بــاز بندر و 
گمرك، بعيد مي دانــد و مي گوید: این یك 
موضوع نادر و استثنایي است و آخرین سابقه 
آن به 3سال قبل و دپوي ذرت در فضاي باز 

برمي گردد. 
مســعود پل مه، در گفت وگو با همشهري 
مي افزاید: كاالهاي فله خشك و مایع مانند 
كاالهاي اساســي و روغن خام كه در بنادر 

تخليه مي شود، عموماً در انبارهاي مسقف 
هســتند و توفان تأثيري بر آنها ندارد مگر 
اینکه كار به خرابي ســاختار انبارها برسد. 
پل مه با بيــان اینکه توفان حــاره اي به 2 
شيوه بر حمل ونقل دریایي تأثير مي گذارد، 
مي گوید: به خاطر توفان، كشتي هاي حاضر 
در مســير دچار تأخير در رسيدن به مقصد 
مي شــوند كه مي تواند بار هزینه اي داشته 
باشد اما خللي در كارشــان ایجاد نمي كند 
زیــرا این كشــتي ها در اقيانوس شــرایط 
بدتري را نيز تجربه مي كنند. از سوي دیگر 
كشتي هاي نزدیك یا حاضر در بنادر به ناچار 
امکان تخليه یا بارگيري ندارند و باید منتظر 
بمانند كه این معطلــي هرچند روي برنامه 
كشــتي ها اثر دارد و البته به عنوان اتفاقات 

غيرمترقبه، ناگزیر است.

داليل دپوي كاالهاي اساسي
در ماه هاي اخير با وجود تســریع در تخليه 
كاالهــاي اساســي موجــود در گمرك ها 
و بندرها، همچنــان حجم بزرگــي از این 

محموله ها به عنوان كاالهاي دپو شــده در 
خبرها اعالم مي شود؛ این در حالي است كه 
بخش عمده این ظرفيت ناشــي از تخليه و 
بارگيري مداوم در بندرها و گمرك موجود 
اســت و وجود آنها به معناي ماندگار شدن 
كاالهایي خــاص در محوطه هاي بندري و 

گمركي نيست. 
دبير كل انجمن كشتيراني ایران مي گوید: 
كشتي ها با توجه به برنامه ریزي سفر، باید 
در تاریــخ مقرر در لنگرگاه حضور داشــته 
باشــند و بعد از حضور در بندر تا اقدامات 
اسنادي و مالي براي تخليه آنها فراهم شود، 
معطل مي مانند. پل مه با بيان اینکه توقف 
محموله ها و كشــتي هاي حامل كاالهاي 
اساســي معموالً در بندر امام رخ مي دهد، 
یکي از دالیل اصلي دپــوي كاالها در بنادر 
را ناشي از مشکالت تحریمي اعالم مي كند 
و مي افزایــد: براي ترخيــص كاالیي كه به 
مقصد ایران حمل مي شود، باید یك سلسله 
اقدامات اســنادي و مالي مانند گشــایش 
اعتبار و صدور مجوزها صــورت بگيرد كه 
این مســئله باعث توقف كشتي در لنگرگاه 
مي شــود. همزمان بــا توجــه به ضرورت 
ذخيره سازي كاالهاي اساسي و خوراك دام 
كه عمدتاً از خارج تأمين مي شود، كشتي ها 
با انتظار تخليه مواجه مي شــوند و بسته به 
شرایط براي تخليه باید بين یك تا 6هفته 

معطل بمانند.
 او با اشــاره به اینکه اعداد و ارقام اظهار شده 
براي دپوي كاال در گمرك و بندرها ظرفيت 
كشــتي هاي پهلوگرفته و انبارهاي در حال 
تخليه و بارگيري كاالهاي فله خشك و مایع را 
نيز شامل مي شود، مي گوید: این كاالها لزوماً 
ماندگاري باالیــي در محوطه هاي بندري و 
گمركي ندارند و وجــود آنها به معناي توقف 
عمليات گمركي یا ترخيص نيست بلکه نشانه 
تداوم ورود كاال به بندرها و گمرك ها و ورود 
كاال متناســب با تخليه و بارگيري آن است. 
به گفته پل مه، در اثــر ضریب مثبت و منفي 
تخليه و بارگيري در مقاطع زماني مختلف، 
حجم كاالهاي موجود در محوطه هاي بندري 
و گمركي تغيير مي كند اما این مقادیر لزوماً به 

معني ماندگي كاالها نيست.

مســعود پل مــه، دبير كل 
انجمــن كشــتيراني ایران 
در گفت وگو با همشــهري: 
نگهداري محموله هاي فله در 
فضاي باز بندرها و گمرك ها 
بعيد است، چنان كه كاالهاي 
فله خشــك و مایــع مانند 
كاالهاي اساسي و روغن خام 
كه در بنادر تخليه مي شــود، 
عموماً در انبارهاي مســقف 
هستند و توفان تأثيري بر آنها 
ندارد مگر اینکه كار به خرابي 

ساختار انبارها برسد

بهروز آقایي، مدیركل بنادر و 
دریانوردي اســتان سيستان 
و بلوچســتان در گفت وگــو 
با همشــهري: در بندر شهيد 
بهشتي چابهار، همه كاالهاي 
اساسي دپو شده در انبار مسقف 
نگهــداري مي شــود و هيچ  
كاالیي از توفان آسيب ندیده 
اما فعــاًل در اثر توفان عمليات 
تخليه و بارگيري و فعاليت هاي 

بندري تعطيل شده است

تخليه كاال از بندر چابهار 
متوقف شد

زحمت توفان حاره اي براي كشتيراني و ترخيص كاالهاي اساسي

اطالعيه جدید هيأت مدیره بورس تهران زیر ذره بين همشهري

 ماينرها چگونه 
به زيرزمين بورس نفوذ كردند

در شرایطي كه ابهامات ماجراي كشف دستگاه هاي استخراج  بورس
رمزارز در زیر زمين بورس تهران بازار شــایعات را به شدت داغ 
كرده، دیروز هيأت مدیره بورس تهران با انتشار اطالعيه اي مسير 
و نحوه نفوذ و نصب این ماینرها در زیرزمين ســاختمان این شركت واقع در 
سعادت آباد تهران را مشخص كرد. همزمان دیروز شركت توزیع برق تهران هم 
اعالم كرد: براســاس گزارش مأموران بازرســي، تعداد 82دستگاه ماینر، كه 
درلحظه بازدید از بورس در مدار قرار نداشتند، كشف و ضبط شده است. در ادامه 

تأكيد شده مصارف محل موردنظر تحت بررسي است.
به گزارش همشهري، كشف چند دستگاه استخراج رمزارز یا ماینر در ساختمان 
سعادت آباد بورس تهران ظرف چند روز گذشته ابعاد رسانه اي گسترده اي پيدا 
كرده است؛ بر همين اساس روز گذشــته هيأت مدیره بورس تهران با صدور 
اطالعيه اي در این باره توضيح داد امــا این توضيحات ابهام هاي جدیدي را در 
مورد چگونگي كشف این دستگاه ها در ساختمان بورس و ماهيت دستگاه هاي 
نصب شده در زیرزمين بورس ایجاد كرد و حتي به این بحث كه دستگاه هاي 
نصب شده كاركرد چندگانه داشته و در مواردي به بروز نوسان در شاخص بورس 

منجر شده اند، دامن زد.

ماهيت دستگاه هاي كشف شده 
هيأت مدیره بورس تهران در مقام دفاع از خود اعالم كرد: در هيأت مدیره قبلي 
و هيأت مدیره فعلي هيچ دستورجلسه یا مصوبه اي مبني بر فعاليت در حوزه 
رمزارزها اعم از استخراج یا معامالت وجود نداشته است. در ادامه این اطالعيه 
تأكيد شده؛ تجهيزات خریداري شده براساس مصوبات كميته ساختمان، تحت 
عنوان سرورهاي پردازشگر مورد نياز مركز داده، خریداري شده است. هيأت 
مدیره بورس سپس به كاربرد چندگانه تجهيزات مذكور اعتراف كرده و نوشته؛ 
این موضوع موجبات سوءاستفاده و در نهایت قصور یا تقصير مجریان را فراهم 
كرده اســت. هيأت مدیره بورس تأكيد كرده؛ مراتب رســيدگي انضباطي به 

موضوع در نهاد ناظر در دست پيگيري است.
هيأت مدیره بورس تهران با وجود این توضيحات، به طور دقيق مشخص نکرده 
كه چگونه به ماهيت واقعي دستگاه هاي نصب شده در زیرزمين پي برده است. 
همچنين در این اطالعيه درباره كاربرد دقيق دستگاه هاي نصب شده توضيحي 
ارائه نشده و مشخص نيست آیا این دســتگاه ها صرفا براي استخراج رمز ارز 
به كار گرفته شده یا كاربرد هاي دیگري از قبيل معامالت الگوریتمي هم داشته 

است یا نه؟
رفع این ابهام ها در شرایطي حائز اهميت اســت كه شایعه ای شکل گرفته كه 
دستگاه هاي كشف شده در زیرزمين ســاختمان بورس تهران بيشتر از آنکه 
جنبه استخراج رمز ارز داشته باشد ابزاري براي نوسان گيري خودكار در بازار 
سهام بوده است. شایعاتي كه در بازارســرمایه نقل مي شود حکایت از آن دارد 
كه سخت افزارهاي كشف شده، پردازشگر هاي قدرتمند براي HFT و معامالت 
الگوریتمي، براي نوسان گيري در بورس تهران بوده است و عملکرد این دستگاه ها 
حتي در دوره هاي زماني مختلف زمينه فراز و فرود شــاخص بورس را به وجود 
آورده اند. گفته مي شــود حتي برخي نزول هاي بورس ناشــي از عملکرد این 
سرورهاي قدرتمند بوده است. ادعا شده این دستگاه ها با استفاده از معامالت 

الگوریتمي حجم عرضه و تقاضا را در بورس تهران تحت تأثير قرار داده است.

چه كساني نفع برده اند
به گفته هيــأت مدیره بورس تهــران فقط تعداد معــدودي از ماهيت واقعي 
دستگاه هاي نصب شده در زیرزمين خبر داشته اند و هيأت مدیره از آن مطلع 
نبوده است. هنوز مشخص نيست به غيراز مدیرعامل معزول بورس تهران چه 
افراد دیگري از ماهيت دستگاه ها مطلع بوده اند و ذینفعان آن چه كساني هستند. 
هيأت مدیره بورس تهران توضيحي نداده است كه رمزارز هاي استخراج شده به 
چه شخصي تعلق گرفته است. طبق مقررات رایج، استخراج رمزارزها به كيف 
پول یا ولت هاي شخصي افراد تعلق مي گيرد و تاكنون ساختاري براي مالکيت 

افراد حقوقي به ویژه در ایران براي این كار تعریف نشده است.

جمعيت ســالمندان ایران تا 15ســال آینده به  آمار
10.5ميليون نفر مي رسد؛ رقمي كه زنگ خطر را 
براي صندوق هاي بحران زده بازنشستگي به صدا 
درخواهد آورد و البته فشــار ســنگين آن بر بودجه جاري براي 
دولت هاي آینده توانفرسا خواهد بود. اما این همه داستان نيست 
زیرا با اضافه شــدن بر تعداد جمعيت ســالمند ایــران، دغدغه 
نگهداري و تامين هزینه آنها به چالش بزرگ براي خانواده هاي 

ایراني تبدیل خواهد شد.
سازمان ملل متحد پيش بيني كرده، جمعيت سالمندان جهان 
)باالي 65سال( در سال 2050 به بيش از 1.5ميليارد نفر برسد. 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ایران مي گوید: برآوردها نشان 
مي دهد جمعيت ســالمند ایران از 4ميليون و 872هزار نفر در 
ســال 1395 با رشــدي 115درصدي به 10.5ميليون نفر در 
15سال آینده خواهد رسيد. هشدار جدي در ارتباط با پير شدن 
جمعيت ایران این است كه رشــد جمعيت سالمندان نسبت به 
رشد جمعيت كل كشور 3درصد بيشــتر خواهد بود. به گزارش 
مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت رفاه، متوسط رشد ساالنه 
جمعيت سالمندان در فاصله ســال هاي 1395 تا 1415 حدود 
3.9درصد برآورد شده درحالي كه رشــد جمعيت ایران در بازه 

زماني یادشده 9دهم درصد ارزیابي شده است.
این گزارش مي افزاید: جمعيت سالمند ایران با 3.6درصد رشد از 
5.3ميليون نفر در سال 98 به 5.5ميليون نفر در سال 99 افزایش 
یافته و نسبت جمعيت سالمند به كل جمعيت ایران از 6.4درصد 
در سال 98 به 6.5درصد در سال 99 رسيده است. از كل جمعيت 
سالمند ایران در سال گذشــته 73درصد معادل 4ميليون نفر 
ساكن شهرها بوده اند و 27درصد دیگر معادل 1.48ميليون نفر 

در روستاها زندگي مي كنند.

حذف سالمندان از جمعيت فعال
شاخص دیگر، كم شدن سالمندان ایران از جمعيت فعال اقتصادي 
است، آمار رسمي نشان مي دهد از تعداد سالمندان در بازار كار 
كاسته شده و به جمعيت نيازمند به پوشش هاي حمایتي دولت 
افزوده شده است. وزارت كار مي گوید: جمعيت فعال سالمندان با 
12درصد كاهش در سال گذشته نسبت به سال قبل به 539هزار 
نفر رسيده و فقط 2.1درصد از جمعيت فعال اقتصادي ایران به 
گروه افراد سالمند اختصاص دارد. به بيان روشن تر نرخ مشاركت 
سالمندان در ســال گذشــته 9.9درصد و نرخ بيکاري آنها یك 
درصد برآورد شده است. داده هاي جدید نشان مي دهد 55درصد 
از جمعيت سالمندان ایران در سال گذشته بي سواد بوده اند. نرخ 
بيسوادي مردان سالمند 39.9درصد و زنان سالمند 68.7درصد 
در شهرها و نرخ بيکاري سالمندان مرد در روستاها 45.2درصد و 

زنان بي سواد روستایي 81.1درصد برآورد شده است.

جغرافياي سالمندي در خانواده ها
به گزارش همشــهري، تعــداد خانوارهاي داراي ســالمند با 
10.4درصد در ســال99 نسبت به ســال قبل رشد كرده است. 
طبق آمار، 4.8ميليون نفر از ســالمندان ایرانــي در خانواده ها 
زندگي مي كنند و تعداد خانوارهاي داراي سرپرست سالمند با 
رشــدي 11.4درصدي به حدود 4.5ميليون نفر رسيده است. 
این آمارها نشان مي دهد 4.5ميليون سالمند وظيفه نان رساني 
به خانواده هاي خود را بر عهده دارند كه در آینده با پير شدن آنها، 
خانواده هایشــان بر اثر تورم باال با مشــکل معيشتي و سالمتي 
مواجه مي شوند. در سال  گذشته نسبت خانوارهاي داراي سالمند 

و سرپرست سالمند به كل خانوارهاي ایراني به ترتيب 24.1درصد 
و 22.2درصد رسيده كه بيشــترین درصد از خانوارهاي داراي 
سالمند و سرپرست سالمند مربوط به دهك هاي اول فقيرترین و 

دهك دهم ثروتمندترین مي شود.

هزينه سنگين سالمت سالمندان
یکي از نگراني هــاي جدي خانواده ها نحــوه تامين هزینه هاي 
بهداشت و درمان سالمندان است. وزارت كار مي گوید: متوسط 
هزینه ساالنه بهداشت و درمان یك خانوار داراي سالمند ساكن 
شهرهاي ایران در ســال 99 با كاهش 10.6درصدي نسبت به 
سال قبل به 5.3ميليون تومان رسيده درحالي كه متوسط هزینه 
ساالنه بهداشــت و درمان یك خانوار بدون ســالمند با رشدي 
17.9درصدي مواجه شده و به 5.2ميليون تومان رسيده است. 
افزون بر این، ميانگين هزینه ساالنه یك خانوار داراي سرپرست 
سالمند با كاهشي 12درصدي در سال گذشته نسبت به سال قبل 
از آن مواجه شده و از 6.1ميليون تومان در سال 98 به 5.4ميليون 

تومان در سال 99 رسيده است.
وضعيت هزینه نگهداري و بهداشــت و درمان ســالمندان در 
نقاط روستایي برخالف نقاط شهري به واسطه كمبود امکانات 
بهداشتي و همچنين سفر آنها به شهرها رشد كرده است. وزارت 
كار تأیيد كرده ميانگين هزینه ســاالنه بهداشــت و درمان یك 
خانوار روستایي داراي سالمند در سال گذشته 19.3درصد رشد 
كرده و به 3.7ميليون تومان رسيده و هزینه یك سال بهداشت 
و درمان یك خانوار روســتایي ایران داراي سرپرست خانوار هم 
با جهشي 22.3درصدي در ســال گذشته به 3.7ميليون تومان 
رسيده است. همچنين ميانگين هزینه ساالنه بهداشت و درمان 
یك خانوار روستایي بدون سالمند هم 11درصد رشد كرده و به 
3.2ميليون تومان در سال گذشته رسيده است. مقایسه هزینه 
بهداشت و درمان سالمندان در نقاط شهري و روستایي ایران نشان 
مي دهد هزینه خانوارهاي داراي سالمند در نقاط شهري، در سال 

گذشته كاهش یافته اما در مقابل در نقاط روستایي رشد داشته 
است. آمارهاي رسمي بيانگر این واقعيت است كه ميانگين هزینه 
بهداشت و درمان یك خانوار داراي ســالمند 1.2برابر ميانگين 

هزینه بهداشت و درمان خانوار بدون سالمند است.

شكاف درآمد سالمندان ايران
گزارش وزارت كار مي گوید: درآمد یك خانوار ایراني داراي سالمند 
ساكن نقاط شهري در سال 99 نسبت به سال قبل آن 36درصد 
رشد كرده و به بيش از 7.2ميليون تومان رسيده و در همين مدت 
متوسط درآمد ســاالنه یك خانوار بدون سرپرست 38.6درصد 
افزایش یافته و ميانگيــن درآمد یك خانوار داراي سرپرســت 
سالمند تنها 9دهم برابر متوسط درآمد ساالنه یك خانوار بدون 
سرپرست سالمند بوده است. بيشترین سهم از درآمد یك خانوار 
داراي سرپرســت سالمند یا بدون سرپرست ســالمند در نقاط 
شهري ایران طي سال گذشته مربوط به سایر درآمدها ازجمله 

درآمد از محل اجاره بها و درآمد ناشي از مزد و حقوق بوده است.
این در شرایطي  است كه متوســط درآمد یك خانوار روستایي 
ایراني داراي سرپرســت ســالمند طي سال گذشــته رشدي 
40.6درصدي داشته و به 3.7ميليون تومان رسيده و ميانگين 
درآمد یك سال خانوارهاي بدون سرپرست سالمند هم با رشدي 
41.4درصدي به 4ميليون و 470هزار تومان رسيده است. به طور 
ميانگين،  درآمد یك خانوار داراي سرپرســت خانوار روستایي 
7دهم برابر ميانگين درآمد ســاالنه یك خانوار روستایي بدون 
سرپرست بوده اما ميانگين درآمد یك سال خانوار داراي سرپرست 
سالمند از یك خانوار بدون سرپرست سالمند كمتر بوده است. 
به گزارش وزارت كار، سال گذشته براي خانوار داراي سرپرست 
سالمند بيشترین سهم از درآمد مربوط به سایر درآمدها ازجمله 
درآمدهاي ناشي از مشاغل كشاورزي بوده درحالي كه بيشترین 
سهم از درآمد یك خانوار روستایي بدون سرپرست سالمند ناشي 

از درآمدهاي مزدبگيري و حقوق بگيري بوده است.

جمعیت سالمندان ایران بر حسب جنسیت : 1415 تا 1390

درصد جمعیت سالمند جمعیتسال
به کل جمعیت

متوسط رشد ساالنه به درسد
سالمندکشورسالمندانکشور

13907514966942967695.7--
13957992627048715186.11.22.5

14008497100056930006.71.23.2
14058912100070560007.914.4
14109246000085860009.30.74
14159527800010465000110.64

صندوق های بازنشستگی بر لبه پرتگاه

برآوردهاي مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت رفاه نشان مي دهد: ایران؛ در سال 1415 كشور پيران خواهد شد
جمعيت سالمندان ايران 10 ميليونی می شود
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   پيش بيني توليد امسال
توليد امسال زعفران باوجود سطح زيركشت مشابه سال گذشته، به دليل خشكسالي كمتر از سال99  خواهد بود. البته خشكسالي 
تنها دليل افت توليد نبوده است. رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران ايران معتقد است مجموعه اي از عوامل دست به  دست هم داده 
تا توليد امسال زعفران كشور از لحاظ وزني افت داشته باشد. غالمرضا ميري در گفت  وگو با همشهري با اشاره به عامل خشكسالي 
به عنوان مهم ترين دليل افت توليد زعفران مي گويد: عالوه بر شرايط نامناســب جوي و كاهش بارندگي در سراسر كشور به ويژه 
استان هاي توليدكننده زعفران طي يك سال اخير، هزينه هاي توليد به شدت افزايش يافته و توليد زعفران به صرفه نيست. به گفته اين 
مقام صنفي طي يك سال اخير هزينه هاي كشاورزان چند برابر شده درحالي كه قيمت خريد محصولشان افزايشي نداشته و اين امر، 
انگيزه اي براي توليد نزد كشاورزان باقي نگذاشته است. با ابالغ بسته حمايتي، به نظر مي رسد مشكل قيمت حل شده باشد و انگيزه هاي 
توليد افزايش يافته باشد، اما اين اتفاق شايد بتواند بر توليد سال آينده اثرگذار باشد، نه امسال. به گفته عضو هيأت رئيسه شوراي ملي 
زعفران توليد امسال زعفران كشور دست كم 30درصد نسبت به سال قبل كاهش خواهد داشت. شريعتي مقدم مي گويد: مسئوالن 
جهادكشاورزي خراسان رضوي رقم كاهش توليد را 35تا 45درصد در اين استان برآورد كرده اند و بايد ديد توليد در ديگر استان هاي 
توليدكننده چه ميزان خواهد بود اما به نظر مي رسد با توجه به شرايط آب و هوايي دست كم با 30درصد كاهش توليد مواجه خواهيم بود.

كمتــر از یك مــاه پــس از پيش بيني هــا  بازار
درخصوص كاهش توليد زعفران، یك خبر 
خوش كام زعفران كاران و دیگر فعاالن حوزه 
زعفران را شيرین كرد. »بسته سياستي حمایت از زعفران« 
ابالغي وزیر جهادكشــاورزي كه درســت در آستانه فصل 
برداشــت زعفران به تصویب رســيد، با بندهایي متضمن 
حمایت از توليدكننده و صادركننده، اميدها به بهبود شرایط 
توليد و صادرات كاالي اســتراتژیك ایراني را پررنگ كرد تا 
فعاالن این حوزه بعد از چند سال سخت و دست وپنجه نرم 
كردن با موانع و مشکالت متعدد ازجمله تحریم، قاچاق، افت 
قيمت داخلي و بين المللي، مشکالت تعرفه اي كشورهاي 
هدف و كاهش بارندگي و خشکسالي به آینده زعفران اميدوار 

شوند.

طرحي كه سرانجام در حال تحقق است
در مهرماه سال گذشته اعضاي شوراي ملي زعفران، اتحادیه 
صادركنندگان، جمعي از توليدكنندگان و برخي نمایندگان 
منتخب شهرســتان هاي زعفران خيز در مجلس، گرد هم 
آمدند و با امضاي نامه اي، به رعایت قيمت 16 ميليون توماني 
براي هر كيلو پوشال و قيمت 20ميليون تومان براي هركيلو 
نگين زعفران متعهد شدند. در آن زمان، منتقدان با توجه به 
شرایط بازار داخلي و مشکالت صادراتي، تعيين این قيمت 
را، غيرمنطقي و بلندپروازانه توصيف كردند اما امضاكنندگان 
معتقد بودند درصورت رفــع موانع صادرات، تحقق زعفران 
20ميليوني دور از دسترس نيست. حال یکي از اصلي ترین 
مفاد بسته حمایتي دولت، تعيين قيمت 20.5ميليون توماني 

براي زعفران است.
عضو هيأت نماینــدگان اتاق بازرگاني، صنایــع، معادن و 
كشاورزي خراسان رضوي و عضو هيأت امنا و هيأت رئيسه 
شوراي ملي زعفران، در گفت وگو با همشهري مي گوید: ما 
اميدواریم این طرح واقعا به اجرا درآید، زیرا بر این اعتقادیم 
اگر دولت حمایت الزم، كافي و به موقع را از زعفران داشته 
باشد، تحقق این قيمت براي زعفران دور از دسترس نيست. 
علي شریعتي مقدم با اشاره به اینکه اعالم و ابالغ به موقع این 
بسته حمایتي در آستانه فصل برداشت نکته بسيار مثبت 
این طرح است، مي افزاید: نکته مهم تر این است كه هرگونه 
حمایت و تغيير و تحولي كه در زمينه زعفران انتظار داریم در 
دل زنجيره ارزش زعفران دیده شود تا منافع افراد فعال در 
این زنجيره از توليد تا فراوري تضمين شود؛ به این شکل كه 
ارزش گل زعفران از محدوده 160هزار تومان پایين تر نياید 

و تسهيالت به اندازه كافي، به موقع و تسهيل شده، به اجزاي 
زنجيره ارزش زعفران بسته به استعداد و قدرت جذب آنها 
پرداخت شود. به گفته این فعال اقتصادي ارزش كل اقتصاد 
زعفران با محاســبات جدید 11هزار ميليارد تومان است و 
تامين و تخصيص این مبلغ با توجه به كم ارزش شدن ریال، 
كار دشواري نيست. شریعتي مقدم معتقد است تامين این 
تسهيالت به خصوص در فصل برداشــت مي تواند با ایجاد 
انگيزه براي فعاالن این حوزه بسيار تأثيرگذار باشد و باعث 
شــود به جاي برنامه هاي كوتاه مدت با پيگيري برنامه هاي 

ميان مدت زعفران به جایگاه واقعي خود نزدیك شود.

اميدواري براي رفع موانع صادرات
ایجاد پشتوانه براي حفظ ارزش پولي زعفران اگرچه همواره 
از مهم ترین خواســته هاي فعاالن توليد و صادرات زعفران 

بوده اما تمام درخواســت آنها نيســت. عضو هيأت رئيسه 
شوراي ملي زعفران با اشاره به ضرورت رفع موانع صادرات 
این كاالي استراتژیك، مي افزاید: یکي از مهم ترین كارهایي 
كه الزم اســت در حوزه زعفران انجام شــود ایجاد ارزش 
افزوده مناسب براي این كاالســت تا زعفران به جاي اینکه 
به صورت ماده خام به بازارهاي واسطه مثل امارات، اسپانيا 
و هنگ كنگ فرستاده شــود، به صورت بسته بندي شده و 
با برندهاي ایراني به بازار هاي نهایي شامل 180كشور دنيا 
صادر شود. شریعتي مقدم، سياست هاي ارزي بانك مركزي 
از ســال 97را اشــتباهي تاریخي مي خواند و معتقد است: 
حمایت از صادركنندگان و رفــع موانع صادراتي به گونه اي 
كه در این بســته حمایتي آمده اســت، مي تواند شرایط را 
براي شــركت هایي كه ســال ها در زمينه صادرات زعفران 
سرمایه گذاري كرده اند اما تحت تأثير سياست هاي نادرست 

بازار داخلي چقدر به موز نياز دارد؟
پارســال 850هــزار تن مــوز بــه ازاي صادرات 
1.5برابري ســيب وارد شــد كه جوابگوي تامين 
نياز بازار نيز بود. البته اگر واردات موز رها شــود تا 
4ميليون تن موز نيز وارد مي شود. اگرچه اكنون موز 
در برخي مناطق كشور مانند سيستان و بلوچستان 
كشت مي شود اما با توجه به اینکه موز توليد داخل 
تکافوي نياز بازار را نمي كند، این محصول، یکي از 
4قلم ميوه اي است كه واردات آن به صورت مشروط 

مجاز دانسته شده است.
رئيس اتحاديه بارفروشان نامه اخير 
وزارت صمت به وزارت جهادكشاورزي در مورد 
منوط كردن واردات موز به صادرات ســيب را 
عامل افزايش قيمت اين محصول دانسته، نظر 

شما چيست؟
محدودیت هاي ارزي موجب شد در سال 99واردات 
موز به صادرات سيب مشروط شود، اكنون نيز همان 
مصوبه قبلي بــراي واردات موز بــه ازاي صادرات 
سيب اجرا مي شود. پارسال 850هزار تن موز وارد 
و یك ميليون و 250هزار تن ســيب صادر شد. در 
نتيجه واردات موز ممنوع نيست اما واردات موز از 
سال 99 به صادرات سيب درختي مشروط شده و 
صادركنندگان سيب مي توانند به ازاي دالر حاصل 
از صادرات هر یك كيلو و نيم سيب، یك كيلوگرم 
موز وارد كنند. با این مصوبه وارد كنندگان مي توانند 
با ارز حاصل از صادرات و فروش ســيب نسبت به 
واردات موز اقدام كنند. با این مصوبه عالوه بر فراهم 
شدن بستر صادرات ســيب درختي مازاد بر نياز 
مصرف بازار داخلي، به نوعي بازگشــت ارز حاصل 
از این صــادرات با ثبت ســفارش واردات موز نيز 
تضمين شده است. وزارت صمت هم در نامه خود 
به وزارت جهادكشاورزي فقط خواستار تداوم این 
روند شده است. جز این هيچ محدویتي براي واردات 
موز به ازاي صادرات سيب پيش بيني نشده است. 
وزارت جهادكشاورزي نيز زیر بار چنين فشارهایي 

نخواهد رفت.
علت نگارش اين نامه چه بوده؟

برخي دوســتان وارد كننده بيش از نياز بازار، موز 
وارد و آن را در گمرك انبــار كرده اند حاال با تکيه 
بر خطر فاســد شــدن موزها، براي ترخيص آن 
نامه نگاري مي كنند و فشار مي آورند. از نظر ما وقتي 
واردكننده اي نسبت به ثبت سفارش واردات موز، 
با رعایت محدودیت صادرات سيب، عمل نکرده، 
دليلي ندارد مجوز ترخيص آن صادر شود. طبيعي 
اســت كه چنين واردكنندگاني در نهایت متضرر 

مي شوند.
اما فروشــندگان از داغ شدن بازار 
خريد و فروش حواله هاي واردات خبر مي دهند، 

اين موضوع تا چه حد صحت دارد؟
در برخي موارد وارد كنندگان با استفاده از عناویني 
مانند دالل، واسطه، رانت و فساد، به سياستگذاران 
فشار وارد مي كنند تا شرایط واردات برخي كاالها 
تسهيل شــود اما در زمينه واردات موز آنچه براي 
وزارت جهادكشاورزي اهميت دارد، صادرات سيب 
است. قيمت صادرات سيب و تعرفه گمركي واردات 
موز نيز مشخص است. تعرفه صادرات موز در قبال 

صادرات سيب نيز 5درصد است.
فعاالن صنفي منوط شدن واردات 
موز به صادرات ســيب را عامل افزايش قيمت 
هر كيلوگرم از اين محصول به بيش از 30هزار 
تومان مي دانند، تأثير اين مصوبه بر قيمت موز 

چقدر است؟
وزارت جهادكشــاورزي براي صادرات یا واردات 
محصوالت مختلف اولویت بندي مشخصي دارد، 

مثال بررسي مي شــود موز باید با چه قيمتي وارد 
و عرضه شــود. اكنون قيمت هــر كيلوگرم موز 
وارداتي كمتــر از20هزار تومان اســت، با درنظر 
گرفتن سایر هزینه ها باید قيمت عمده فروشي هر 
كيلوگرم موز 21هزار تومان و نرخ خرده فروشي این 
محصول 23تا 24هزار تومان باشــد. اینکه برخي 
واردكنندگان تأكيد مي كنند اجــازه واردات موز 
براي جلوگيري از افزایش قيمت خرده فروشي آن 
داده شود پيامدهاي ناگواري را براي توليد و بازار 
به دنبال خواهد داشت زیرا هرچند واردات بي رویه 
موز ممکن است زمينه كاهش قيمت این محصول 
را فراهم كنــد اما امکان صادرات ســيب در ازاي 
صادرات موز را از بين مي برد و با رشد توليد و عرضه 
سيب درختي، این محصول روي دست كشاورزان 

مي ماند و توليد كنندگان متضرر مي شوند.
برخي مشروط شدن واردات موز به 
صادرات سيب را به زيان توليد كنندگان 66قلم 
ميوه و سبزي توليدي ديگر مي دانند، علت اين 

تمايز چيست؟
اگرچه واردات موز منوط به صادرات ســيب شده 
است اما واردكنندگان مي توانند با صادرات سایر 
محصوالت كشاورزي كه مازاد توليد داریم نيز به 
واردات موز اقدام كنند. مثــال اكنون ميزان توليد 
سيب زميني 5.5ميليون تن اســت ولي نياز بازار 
داخلي به این محصول 4.5ميليون تن اســت، در 
نتيجه وارد كنندگان مي تواننــد یك ميليون تن 
مازاد سيب زميني توليد داخل را، براي واردات موز 
صادر كنند، اما وقتي برخي اقالم كه مصرف عمومي 
دارند و مانند نان جزو قوت الیموت مردم محسوب 
مي شــود نباید با صادرات زمينه كمبود وافزایش 
قيمت آن فراهم شود. دولت در سياستگذاري هاي 
خود قصد نــدارد صــادرات برخــي محصوالت 
كشاورزي را كه مازاد توليد چنداني ندارد، تشویق 
كند. فعال در زمينه ســيب درختــي 1.5ميليون 
تن توليد مازاد بــر نياز داخلي داریــم، به همين 
دليل واردات موز به صادرات ســيب منوط شده 
است اما اگر مثال زماني شاهد مازاد توليد پرتقال 
باشيم، واردات موز به صادرات این محصول منوط 
مي شود. علت تأكيد بر صادرات سيب براي واردات 
موز آن است كه اكنون در مورد این محصول مازاد 
توليد یقيني داریم. اما در مورد برخي محصوالت 
كشاورزي مانند ســيب زميني احتمال كمبود و 
گراني به دليل افزایش صادرات وجود دارد. با این 
روند تا اطالع ثانوي وارد كنندگان مشــکلي براي 

واردات موز با صادرات سيب ندارند.
آيا واردات ســه قلم محصول ديگر 
مجاز كشاورزي يعني انبه، نارگيل و آناناس نيز 

منوط به صادرات سيب است؟
واردات این اقالم نيز ضوابــط خاص خود را دارد و 
در حجم محدودي صورت مي گيرد. واردات انبه، 
نارگيل و آناناس به عنوان مشــوقي مقطعي براي 
ایجاد رونق در بازارچه هاي مرزي و مرزنشــينان 
درنظر گرفته شده اســت و اســتانداران به ازاي 
صادرات برخي كاالها مجوز موردي براي واردات 
این اقــالم صادر مي كننــد. واردات ایــن اقالم از 
بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد صورت مي گيرد 
و تناژ واردات این اقالم نيز به اندازه اي نيســت كه 
مشکل ساز شود عالوه بر آن توليد داخل این اقالم 
نيز رقم قابل توجهي نيست. این محصوالت به شکل 
ته لنجي با مجوزهاي مقطعي وارد مي شوند. اگرچه 
اكنون توليد انبه در مناطق جنوبي افزایش یافته اما 
عدد واردات این اقالم چندان قابل توجه نيست و 
مي توان آمار واردات این اقالم را در سامانه گمرك 

ایران مشاهده كرد.

غالمرضا ميري، رئيس اتحادیه صادركنندگان زعفران ایران در گفت  وگو با همشهري: عالوه بر عامل خشکسالي در 
یك سال اخير، هزینه هاي توليد به شدت افزایش یافته و توليد زعفران به صرفه نيست

در گفت وگوي همشهري با مدیركل دفتر خدمات بازرگاني، معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي اعالم شد

واردات موز تا اطالع ثانوی منوط به صادرات سيب است
مشــروط كردن واردات 
موز، انبه، نارگيل و آناناس 
به صادرات برخي محصوالت كشــاورزي به خصوص سيب، با 
مخالفت برخي فعاالن صنفي مواجه شده، آنها به داغ شدن بازار 
خريد حواله هاي واردات موز و افزايش قيمت خرده فروشي موز 
اعتراض دارند. مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان از 
ايجاد رانت و شكل گيري انحصار در چارچوب سياست واردات 
موز به ازاي صادرات سيب خبر داده و اعالم كرده است: افزايش 

اخير قيمت هر كيلوگرم موز از ۲5هزار به بيش از 30 هزار تومان به دليل انحصار واردات موز در ازاي 
صادرات سيب بوده است. او تأكيد كرده است: با نامه اخير وزارت صنعت به وزارت جهادكشاورزي 
براي تداوم واردات موز به شرط صادرات سيب، دالالن براي واگذاري هر كيلوگرم حواله واردات موز، 
به واردكنندگان، 5هزار تومان و براي هر كانتينر 100ميليون تومان هزينه دريافت مي كنند. با حسن 
عباسي معروفان، مديركل دفتر خدمات بازرگاني، معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي در 

اين باره گفت وگو كرده ايم.

ادامه سياست موز در برابر سيبهدف قيمت زعفران؛ هرکيلو20ميليون تومان

قزل آال در رشد قيمت ركورددار شد

تره  بار بررسي روند یك ســاله قيمت انواع ماهي در ميادین 
ميوه وتره بار تهران، در بازه اول پایيز 1399تا اول پایيز 
1400، از رشــد 35درصدي قيمت انواع ماهي در این 
مراكز حکایت دارد. به گزارش همشهري، طي این مدت در ميان انواع 
آبزیان، قزل آالي رنگين كمان )زنده( با رشد 50درصدي و قزل آالي 
رنگين كمان )صيد شده( با رشد 49درصدي، بيشترین افزایش قيمت 
را در ميادین ميوه وتره بار داشتند. در مقابل، به ترتيب ماهي سي بریم با 
رشد 7درصدي، ماهي تيالپيا با رشد 15درصدي و ماهي سي بس با 
رشد 21درصدي، كمترین افزایش قيمت را در ميادین ميوه وتره بار 
تجربه كرده اند. براساس این گزارش، قزل آالي گوشت نارنجي )زنده( 
با رشد 47.5درصدي و قزل آالي گوشت نارنجي )صيد شده( با رشد 
46درصدي در رده ها بعدي رشد قيمت قرار گرفتند و در مقابل ماهي 
آمور با رشد 25درصدي، ماهي ســرخوي اصل با رشد 26درصدي و 
ماهي سارم با رشد 29درصدي، كمترین افزایش قيمت را در ميادین 
ميوه و تره بار شــاهد بودند. قيمت هر كيلوگرم ميگوي مخلوط نيز با 
30درصد افزایش از 80هزار تومان در ابتداي پایيز ســال گذشته به 
115هزار تومان در ابتداي پایيز سال جاري افزایش یافته است. سوف، 
قزل آالي رنگين كمان، سرخو، سنگســر طالیي، شانك، كوتر، قباد، 
كفشك، گيش مقوا و هامور نيز ماهي هایي هستند كه با قيمتي بين 
50 تا 100هزار تومان عرضه مي شوند. براساس نرخنامه ميادین، ماهي 
شــير خليج فارس با قيمت هــر كيلوگرم 118 تا 132 هــزار تومان 
گران ترین ماهي عرضه شده در این مراكز خرید است و راشگو با قيمت 
110 تا 126 هزار تومان در رده بعدي قرار دارد. حلوا ســياه با قيمت 
98 تا 108هزار تومان، شوریده با قيمت هر كيلو 98 تا 105 هزار تومان 
و بچه شــير با قيمت هر كيلو 99 تا 109 هزار تومان دیگر ماهي هاي 
باالي یکصد هزار تومان ميادین هستند.  قيمت ماهي در فروشگاه هاي 

پروتئيني 2تا 4 برابر قيمت ميادین است.

قيمت بعضي انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار تهران
هر كيلو- تومانمشخصاتنوع ماهي

75.۰۰۰باالي ۸۰۰ گرمسوف شمال
5۱.۰۰۰بين يك تا ۱.5 كيلوگرمآمور پرورشي

۳۱.۰۰۰بين ۲ تا ۳ كيلوگرمبيگ هد پرورشي
۳۰.۰۰۰باالي ۱.5 كيلوگرمفيتوفاک پرورشي

4۲.۰۰۰باالي ۱.5 كيلوگرمكپور پرورشي
64.۰۰۰باالي ۳۰۰ گرمقزل آالي رنگين كمان پرورشي

۱۰9.۰۰۰با سر و دم – بين يك تا ۳ كيلوگرمشير پرورشي)بچه شير(
۱۱۸.۰۰۰با سر و دم- باالي ۳ كيلوگرمشير خليج فارس
۳7.۰۰۰بين يك تا ۱.5كيلوگرمكپور پرورشي

۳۸.۰۰۰باالي ۲۰۰ گرمبياح
۱۰۸.۰۰۰باالي يك كيلوگرمحلوا سياه

95.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمسرخو اصل
۸۲.۰۰۰باالي يك كيلوگرمسنگسر طاليي

۱۰5.۰۰۰باالي 7۰۰ گرمشوريده
9۰.۰۰۰بين 7۰۰ گرم تا يك كيلوگرمقباد

۸9.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمهامور
۱۲6.۰۰۰بين يك تا ۳ كيلوگرمراشكو

به دنبال انتشار خبر هایي در مورد اعمال  بورس
تخفيف بــراي خوراك شــركت هاي 
توليد كننده محصوالت پتروشــيمي و 
پاالیشگاه ها روز گذشته سهام این شركت ها در بورس 
رشد كرد و شاخص بورس تهران نيز تحت  تأثير رشد 
سهام این شركت هاي بزرگ با صعودي پرقدرت مواجه 

شد.
به گزارش همشــهري، بعد از چند هفته نزول، دیروز 
شاخص كل بورس تهران با رشــدي پرقدرت مواجه 
شــد و 2.5درصد باال رفت. با این ميزان رشد شاخص 
بورس از منطقه خطــر دور شــد و اميدواري ها براي 
رشد شاخص بورس بيشتر شد. بسياري از تحليلگران 
تکنيکي بر این باور بودند كه در صورت نزول شاخص 
به زیر محدوده یك ميليون و 400هزار واحد ســرعت 
نزول شاخص بيشتر مي شــد، اما با رشد روز گذشته 
احتمال چنين نزولي كمرنگ تر شد. بخش عمده رشد 
روز گذشــته بورس ناشي از رشد ســهام شركت هاي 
توليد كننده محصوالت پتروشــيمي و پاالیشــگاه ها 
یا اصطالحا پترو پاالیشــي ها بود. برخي خبر ها نشان 
مي دهد وزارت نفت درصدد اســت براي خوراك این 
شركت ها تخفيف هایي درنظر بگيرد كه این موضوع به 
رشد درآمد این شركت ها منجر مي شود. در عين حال 
گزارش هاي 6ماهه شركت هاي بورس كه آرام آرام در 
حال انتشار است، نشــان مي دهد درآمد شركت هاي 
فعاالن در بازار سهام در حال افزایش است، این موضوع 

مي تواند اثرات مثبتي بر شاخص بورس داشته باشد.

آخرين تغييرات در پتروپااليشي ها 
طبق ابالغيه ششــم مهرماه، وزیر نفــت كه به معاون 
برنامه ریزي وزارت نفت و پاالیشــگاه ها نيز ابالغ شده 
است، مبناي قيمت گذاري خوراك دریافتي پاالیشگاه ها 
و فرآورده هاي نفتي تحویلي از پاالیشــگاه ها به دولت 

مشخص شده است. پس از شيوع ویروس كرونا و كاهش 
مصرف فرآورده هاي نفتي كه به كاهش شــدید توليد 
برخي پاالیشگاه ها منجر شد، شــركت هاي پاالیشي 
از وزارت نفت خواســتار اعمال تخفيف هاي بيشتر در 
قيمت خوراك شــدند. هنوز از جزئيات دقيق ابالغيه 
وزارت نفت اطالعي در دست نيست، اما برخي خبرهاي 
غيررسمي نشان مي دهد قرار است قيمت نفت سبك 
با 5دالر و نفت سنگين با 6دالر تخفيف به پاالیشگاه ها 
تحویل داده شود؛ براي ميعانات گازي نيز 2دالر تخفيف 
درنظر گرفته شده است. مبناي فرمول قيمت گذاري 
نيز 95درصد ميانگين نفت 3منطقه نفتي عمان، دوبي 

و نفت برنت است.
هم اكنون ظرفيت توليد پاالیشــگاه بندرعباس 350 
هزار بشــکه در روز اســت، ارائه هر یك دالر تخفيف 
به معناي آن اســت كه هزینه هاي این شركت 2هزار 
و 500ميليــارد تومــان كاهش خواهــد یافت. براي 
پاالیشــگاه اصفهان نيز هر یــك دالر تخفيف معادل 
2.6 هزار ميليارد تومان تخفيف در سال است. شركت 
پاالیش نفت تهران نيز روزانه 250 هزار بشــکه نفت 
مصرف مي كند؛ اگر این شركت از تخفيف یك  دالري 
مندرج در دســتورالعمل جدید وزارت نفت برخوردار 
شود، ساالنه 91 ميليون دالر معادل 1.7هزار ميليارد 
تومان )با احتساب دالر نيمایي( از محل خوراك خود، 
منتفع خواهد شــد و اگر این تخفيف 3 دالر باشــد، 
تخفيف خوراك این واحد پاالیشي از 5 هزار ميليارد 

تومان فراتر خواهد رفت.
همزمان با این تحــول، قيمت نفت نيــز در بازار هاي 
جهاني در حال افزایش اســت كه این موضوع نيز در 
كنار تغييرات نرخ خوراك و فرآورده هاي نفتي مي تواند 
درآمد پاالیشگاه هاي فعال در بورس را با تغيير جدي 
مواجه كند. با این حال تحليلگران معتقدند با توجه به 
پيچيدگي هایي كه در محاسبه حاشيه سود پاالیشگاه ها 

وجود دارد هنوز نمي توان به طور دقيق آثار این تحوالت 
را محاســبه كرد، اما مي توان انتظار داشت كه درآمد 

پاالیشگاه ها با رشد مواجه شود.
وليد هالالت تحليلگر بازار سرمایه در این  باره مي گوید: 
به  نظر مي رســد نرخ مواد اوليه نســبت به محاسبات 
قبلي 3.3دالر در هر بشکه بهتر شده است، اما با توجه 
به پيچيدگي هاي محاســباتي، پس از ابالغ رســمي 
و كامل فرمول ها مي تــوان دقيق تــر اظهارنظر كرد. 
رئيس اداره نظارت بر ناشران گروه شيميایي و غذایي 
ســازمان بورس نيز دیروز با بيان اینکه نخستين گام 
براي ابالغ نرخ نفت خام و قيمــت فرآورده هاي نفتي 
با اطالعيه اخير وزارت نفت برداشته شده است، گفت: 
هنوز دستورالعمل قيمت گذاري افشا نشده است. البته 
پيگيري هاي مقتضي در حال انجام است تا درصورت 
امکان، دستورالعمل قيمت گذاري خوراك دریافتي و 
فرآورده هاي نفتي نيز در شركت هاي پاالیشي افشا شود. 
ولي اهلل جعفري ادامه داد: پس از ابالغ این دستورالعمل 
و اعالم نرخ نفت خام و فرآورده هاي نفتي از شركت ملي 
پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران به شركت هاي 
پاالیشي، مي توانيم منتظر ارائه صورت هاي مالي و آثار 

آن بر سود و زیان شركت هاي پاالیشي باشيم.
همگام با ارائه تخفيف براي خوراك پاالیشگاه ها برخي 
خبر هاي غيررسمي نشان مي دهد: برنامه ارائه تخفيف 
به شركت هاي پتروشيمي به نتيجه رسيده است. پيش 
از این جزئيات طرح خوراك پتروشــيمي ها به هيأت 
دولت ارسال شــده بود، اما هنوز درباره جزئيات ارائه 
تخفيف به شركت هاي پتروشــيمي اطالعات كاملي 
در دست نيســت. این طرح براي ایجاد مشوق ها براي 
جذاب شــدن بعضي طرح هاي مهم پتروشيمي است 
و عمده این طرح ها مربوط به تبدیــل گاز طبيعي به 
متانول و پروپيلن است. بخش عمده این تخفيف ها هم 

مربوط به گاز است.

 علي ابراهيمي
خبرنگار

ارزي كمرشان شکسته  است، تغيير دهد و محصوالت اصيل 
ایراني را از محاق خــارج كند. او توافق بــا بازارهاي هدف 
صادراتي و افزایش قدرت چانه زني با كشورهایي مثل چين و 
هند را كه مبادالت تجاري گسترده اي در زمينه اقالمي مثل 
چاي و برنج دارند، دیگر پيش زمينه توسعه صادرات مي داند 
و معتقد اســت: درصورت برقراري چنين معاهداتي امکان 
حضور مستقيم صادركنندگان ایراني در این كشورها فراهم 

و تحقق اهداف بسته حمایتي تسهيل مي شود.

نكات مثبت ديگر بسته حمايتي
رفع تعهدات ارزي صادركنندگان به ویژه در یك سال گذشته 
از خواسته هاي مهم تجار از دولت بوده است. صادركنندگان 
معتقدند نه تنها حمایت و تشــویقي از ســوي دولت براي 
ارزآوري دریافت نمي كنند بلکه در كنار مشکالت ناشي از 
تحریم، سختگيري هاي دولت در زمينه تعهدات ارزي هم 
سد راه توسعه صادرات شــده است. عضو هيأت نمایندگان 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي، 
یکي از نکات مثبت بسته حمایتي وزارت جهادكشاورزي را 
توجه به صادركنندگان مي داند. شریعتي مقدم مي افزاید: در 
این بسته حمایتي به نوعي صادركنندگان براي نخستين بار 
دیده شده اند و نهادسازي براي بخش توليد نيز مورد توجه 
قرار گرفته  اســت، چون توليدكنندگان تاكنون یك نهاد 
اجماع شده براي دفاع از منافع خود نداشته اند. به اعتقاد او، 
زمان مناسب ابالغ این بســته حمایتي كه در ابتداي فصل 
برداشت منتشر شــد، دیگر نکته مثبت این طرح حمایتي 
بود زیرا اعالم دیرهنگام طرح هاي خرید حمایتي سال هاي 
قبل كشاورزان را به فروش محصول خود با قيمت پایين وادار 
مي كرد. عضو شــوراي ملي زعفران به پویا بودن این طرح 
حمایتي به عنوان یکي از مزیت هاي آن نسبت به طرح هاي 
مشابه اشاره مي كند و مي افزاید: رقم 10تا 15درصدي براي 
كل اقتصاد زعفران در این طرح دیده شده ولي راه براي تغيير 
و افزایش این اعداد و ارقام باز گذاشــته شده تا متناسب با 
تغيير شرایط اقتصادي به سرعت این اعداد و ارقام تغيير كند.

صندوق حمایت از توسعه صادرات زعفران در زمان برنامه 
سوم توسعه تشکيل شد و فعاليت هاي خوبي در كشورهاي 
آلمان، ژاپن و امارات براي معرفي زعفران و توسعه صادرات 
به این كشورها انجام شد اما به این دليل كه در زمان برنامه 
چهارم و پنجم مــورد حمایت قرار نگرفــت، كارایي مورد 
انتظار را نداشت. در بسته حمایتي جدید ارائه شده از سوي 
جهادكشاورزي به تشکيل صندوق حمایت از توسعه صنعت 
زعفران اشاره شده است. شریعتي مقدم معتقد است تشکيل 
این صندوق مي تواند راهــکاري قانوني براي اجماع اجزاي 
قانوني زنجيره زعفران اعــم از توليدكننده، فراوري كننده، 
واحدهاي صنعتي، صادركنندگان و توزیع كنندگان باشد، 
مشروط بر اینکه این نهاد، همچون گذشته و دیگر نهادهاي 
مشابه با نگاه هاي بخشي مواجه نباشد و تجارب جامع حوزه 

بازار به كار گرفته شود.

رشد پرقدرت بورس با موتور پتروپااليشي ها
شاخص كل بورس تهران دیروز 2.5درصد رشد كرد
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پيگيري

 یک روز بعد از سفر رئيس جمهور ، مردم  تنگ سرخ 
از مشکالتشان به همشهری می گویند

4 دهه انتظار عشایر تنگ سرخ 
برای آب رسانی  

تعيين تکليف خرید تضمينی دام، رفع مشکالت آب و  راه های عشایری 
مهم ترین درخواست های مطرح شده از سوی عشایر تنگ سرخ بود

منطقه تنگ سرخ در كهگيلویه و بویراحمد یکي از مناطق كوهستاني 
و صعب العبور و یيالقي اســت. عشــایر این منطقه تابستان گذشته 
را به دليل خشکســالي به سختي پشت سر گذاشــتند و همچنان با 
خشکسالي، مشــکل تامين علوفه و آب دست و پنجه نرم مي كنند و 
حتي ناچار به فروش دام هاي خود شده اند. در سفر رئيس جمهوري به 
كهگيلویه و بویراحمد در روز جمعه )9مهر( عشایر منطقه در تجمعي 

مطالبات خود را بيان كردند.

۱4سال وعده و وعيد 
ميرعلي، یکي از بزرگان عشــایر تنگ سرخ كه همه او را ميرعمو صدا 
مي زنند، مي گوید: به دليل مشــکالت زیاد جاده هاي منطقه نه فقط 
تردد براي عشایر دشوار است بلکه خدمات رساني هم به سختي انجام 
مي شود. از سوي دیگر امسال خشکسالي خسارت سنگيني وارد كرد، 
چشمه ها خشک شدند و براي تامين آب آشاميدني، آب دام ها و علوفه 
دچار مشکل شــدیم. او با بيان اینکه ميزان خرید تضميني دولت از 
دام هاي مازاد كم است و بيشــتر اهالي ناچارند تا دام ها تلف نشده اند 
آنها را به قيمت نازل به دالل ها بفروشند، مي افزاید: 14سال است به 
ما وعده ساخت سد را مي دهند. محمد یکي دیگر از عشایر این منطقه 
و داراي پروانه مرتع داري مي گوید: در كنار همه مشکالتي كه داریم 
مسئله ما با منابع طبيعي هم سال هاست حل نشده باقي مانده. منابع 
طبيعي حتي به كساني كه پروانه مرتع داري دارند هم اجازه ساخت 
آالچيق را نمي دهد. برایش هم فرقي ندارد كه در سرما و گرما باید زیر 
آسمان بمانيم. مراتع هم كه دیگر مثل سابق نيستند و بيشتر به دليل 

خشکسالي از بين رفته اند. دولت هم هيچ همکاري اي با ما ندارد.

سد تا ۱4۰۱ آبگيري مي شود 
ساخت سد تنگ سرخ 14سال قبل مصوب شد؛ سدي كه قرار بود پس 
از 4سال به بهره برداري برسد و عالوه بر آبرساني به 300هزار نفر، آب 
مورد نياز عشایر را تامين كند. حاال و پس از گذشت 14سال این طرح 
فقط 10درصد پيشرفت فيزیکي دارد. وزیر نيرو در بازدید از این طرح در 
سفر هيأت دولت به كهگيلویه و بویراحمد و در حضور رئيس جمهوري 

وعده داد این سد تامين اعتبار و تا سال 1401 آبگيري شود.

جبران خسارت 
مسئله عشایر تنگ ســرخ به همين جا ختم نمي شود. عالوه بر همه 
مشــکالتي كه معموال عشایر سراسر كشــور با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند، خشکســالي، منطقه یيالق تنگ ســرخ را هم به شــدت 
تحت تأثير قرار داده است. وزیر جهادكشاورزي در دیدار با عشایر استان 
گفت كه هفته گذشته براي حمایت از عشــایر در تامين نهاده هاي 
دامي جلسه اي در تهران براي بررسي مشکالت آنها برگزار شده است. 
سيدجواد ساداتي نژاد با بيان اینکه طرح خرید دام عشایر با همکاري 
شركت تعاوني در استان هاي جنوب و به ویژه كهگيلویه وبویراحمد به 
خوبي اجرا نشد، توضيح داد: وزارت جهاد با همکاري پشتيباني امور 
دام و مشاركت اتحادیه 3برنامه پيشــنهادي ارائه داده است. فروش 
دام مازاد عشایر با قيمت مصوب 4۵هزارو ۵00 تومان از هفته آینده 
نخستين برنامه حمایتي است كه اجرا خواهد شد. این برنامه در ایالم 
از هفته گذشته آغاز شد و عشایر این استان اســتقبال خوبي از این 
طرح داشتند. ساداتي نژاد همچنين با اشاره به مشکالت مالي عشایر 
در تامين نهاده هاي دامي اضافه كرد: عشــایري كه مي خواهند دام 
خود را داشته باشند و به دليل خشکسالي قدرت خرید علوفه را ندارند 
در تامين علوفه حمایت خواهند شــد. در طرح دوم عشایر مي توانند 
در یک بازه زماني 3ماهه با امضاي قرارداد علوفه مورد نياز خود را از 
پشتيباني امور دام تامين و بعد از این مدت با پرواربندي دام هزینه را  
به پشتيباني پرداخت كنند. صادرات دام نيز یکي دیگر از برنامه هاي 
حمایتي وزارت جهاد از عشایر است. دستورالعمل این طرح تنظيم و از 
هفته آینده اجرا خواهد شد. تالش مي شود در سال 1401 یک ردیف 

بودجه براي این مشکالت درنظر گرفته شود.

پيگير رفع مشكالت هستيم
 الياس تاجدیني، مدیركل جهادكشــاورزي كهگيلویه و بویراحمد 
هم درباره پيگيري آنچه در این زمينه در سفر رئيس دولت سيزدهم 
مصوب شده است به همشهري مي گوید: قرار است همه آنچه در این 
سفر در دستور كار قرار گرفت از سوي مدیركل امور عشایري استان در 

تهران پيگيري و مطابق دستورالعمل ها اجرا شود.

خرید دام شروع شد
مدیركل امور عشایر كهگيلویه و بویراحمد نيز به همشهري مي گوید: 
از هيأت دولت قول مســاعد گرفته شــد كه براي بازگشایي راه هاي 
عشایري در سال1401 اعتبار اختصاص یابد. فضل اهلل آذرفر با بيان 
اینکه خشکسالي خسارت بسيار زیادي به بخش عشایري وارد كرده 
است، مي افزاید: از 2000چشــمه حدود ۷0درصد آن خشک شده 
است. بنابراین آبرساني به عشایر هم براي آشاميدن و هم براي دام ها 
كار سنگيني بود. هيأت دولت قول مساعد براي تامين اعتبار به منظور 
تجهيز ناوگان آبرساني از محل اعتبار 1401 را داد. او درباره مشکل 
فروش دام به شركت پشــتيبان امور دام جهادكشاورزي نيز توضيح 
مي دهد: با دستور ویژه وزیر جهادكشــاورزي از فردا خرید دام هاي 

مازاد آغاز مي شود.

  
اداره كل منابع طبيعي كهگيلویه و بویراحمد اما درباره تعارض موجود 
در مراتع ملي با عشایر پاســخي نمي دهد. با همه وعده هاي صورت 
گرفته به نظر مي رسد گره از كار ۶0هزار عشایر استان زودتر از یک تا 

2سال دیگر باز نخواهد شد.

   توفان حاره ای »شاهين« بامداد دیروز با بارندگی و باد شدید به جنوب 
سيستان و بلوچستان رسيد و با گذشتن از شهرستان های چابهار، دشتياری، 

كنارک و زرآباد، بخشی هایی از هرمزگان را تحت تاثير قرار داد

   مدیركل  مدیریت بحران سيستان وبلوچستان از 
بارش ۵0 تا 100 ميلی متری در مناطق جنوبی استان 

و تخليه 20 روستا خبر داد

»شاهین«  در جنوب  ایران توفان به پا  کرد آمادگي سواحل جنوب براي توفان

چرخند حاره اي »شاهين« بيش از هر چيز سواحل را تحت تأثير خود قرار داده است. در 
سيستان وبلوچستان و هرمزگان بخش بزرگي از ساحل نشينان به صيادي مشغول هستند 
و تردد و تجارت دریایي نيز انجام مي شود. صدمه دیدن هریك از این بخش ها بر اثر توفان، 

مي تواند خسارت بسياري به دنبال داشته باشد.

تمهيدات اداره كل بنادر سيستان و بلوچستان
مدیركل بنادر و دریانوردي سيستان و بلوچستان با اشاره به افزایش آمادگي و تشدید 
تمهيدات پيشگيرانه این اداره كل براي مواجهه با توفان حاره اي در دریاي عمان و سواحل 
مكران به همشهري مي گوید: در پي هشدارهاي قرمز هواشناسي و پيش بيني وقوع توفان 
حاره اي در دریاي عمان و سواحل مكران، تدابير پيشگيرانه و آمادگي بندر در مواجهه با 

وقوع توفان سهمگين افزایش یافت.
 بهروز آقایي، با بيان اینكه اخطارهاي الزم به تمام خطوط كشتيراني، نمایندگان كشتي، 
تعاوني هاي لنج داران، صيادي و همه ارگان هاي دریایي از طرق متعدد داده شده است، 
مي افزاید: براي پيشگيري از خســارت، اقدامات دریایي متعددي مانند ایمن سازي 
واحدهاي دریایي و یدك كش ها و جانمایي مناسب لنگرگاه شناوران كوچك، جانمایي 
مناسب شناوران مستقر در لنگرگاه خارجي و جانمایي شناوران سنتي مستقر در بندر 
شهيد كالنتري انجام شده است. همچنين آمادگي براي پشتيباني هاي الزم و جابه جایي 
سریع راهنمایان و ملوانان در شرایط اضطراري وجود دارد و تمهيدات الزم براي ارتباط 
مخابراتي مطمئن بين مركز كنترل ترافيك و تجهيزات رادیویي مركز كنترل ترافيك و 

MRCC فراهم شده است.

اخطار  به همه بنادر و بهره برداران
شيالت هرمزگان نيز فعاليت هاي پيشگيرانه ویژه منطقه خود را انجام داده است. معاون 
صيد شيالت هرمزگان به همشهري مي گوید: خبر وقوع این توفان هفته گذشته به ما رسيد 
و از همان زمان اقدامات الزم براي آمادگي همه جانبه بخش هاي صيادي انجام شده است. 
ابراهيم عالي  زاده با بيان اینكه اخطارهاي الزم به همه مدیران بنادر و بهره برداران اعم از 
آبزي پروران و صيادان داده شده است، مي افزاید: آمادگي كامل براي مقابله با توفان وجود 
دارد. شناورهاي كوچك به خشكي انتقال داده شده اند و شناورهاي بزرگ در بنادر یا 
خوریات )پناهگاه هاي طبيعي( قرار دارند. این استان 45۰۰شناور تحت پوشش مجاز دارد 
كه نصف آنها در حوزه  شهرستان هاي تحت تأثير توفان یعني سيریك، ميناب، بندرعباس 
و قشم هستند. وي با بيان اینكه هيچ شناوري تا پایان توفان اجازه تردد ندارد، مي افزاید: 
جامعه صيادي استان نيز 3۰هزار نفر جمعيت دارد كه نيمي از آنها درمناطق توفاني مشغول 
به كار هستند و ممكن است از این توفان خسارت ببيند. معاون صيد شيالت هرمزگان با 
بيان اینكه همه شناورهایي كه هنگام توفان در مسير سواحل استان قرار دارند مي توانند 
در استان پهلو بگيرند، مي گوید: بخشــي از پرورش آبزي استان نيز به صيد در قفس 
اختصاص دارد و گرچه براي قفس ها نمي شود كاري كرد، اما به همه آبزي پروران اطالع 

داده شده است كه شناورها و تجهيزات خود را از سواحل در معرض توفان دور كنند. 

ث
مک

ستاره حجتي
خبرنگار

طبق پيش بينی های كارشناســان 
هواشناسي، توفان حاره اي »شاهين« گزارش

بامداد شنبه- ۱۰مهر-  با بارندگي و باد 
شدید به چابهار در جنوب سيستان وبلوچستان 
رسيد. شــاهين به یك توفان سيكلوني )منطقه 
هواي كم فشار و دایره اي شكل( شدید تبدیل و 
پيش بيني شده است سرعت وزش بادهاي آن در 
فراساحل به ۱۲۰كيلومتر بر ساعت برسد. بارش 
شدید، رعد و برق، گردوخاك، سيالب، باالآمدن 
آب دریا و رودخانه هاي فصلي، افزایش ارتفاع موج 
و متالطم شدن دریا مهم ترین مخاطراتي است كه 
این چرخند به دنبال داشــت. با وجود آماده باش 
نيروهــاي امــدادي ایــن چرخنــد كــه از 
سيستان وبلوچستان به هرمزگان رفت و سپس 
ایران را به سوي عمان ترك خواهد كرد، مي تواند 
خسارت هاي زیادي به دنبال داشته باشد. توفانی 
كه دیروز مشكالت بسياری را ایجاد كرد و امروز 

نيز ادامه دارد.

  خسارت توفان شاهين به دشتياري
 

شهرســتان دشــتياري با حدود 80هــزار نفر جمعيت 
نخستين شهرستاني در ایران است كه صبح روز گذشته 
)شــنبه 10مهر( توفان حاره اي »شاهين« به آن رسيد و 
زبانه ها یا چشم توفان موجب ایجاد گردو غبارهاي شدید 
و بارش هاي رگباري در برخي نواحي آن شد و خساراتي 
هم وارد كرد. فرماندار دشــتياري با بيان اینکه از صبح تا 
شب گذشته شدت توفان هر لحظه بيشتر مي شده است 
به همشــهري مي گوید: از صبح روز گذشته چشم توفان 
در محدوده پســابندر قرار گرفت و ارتفــاع امواج را ابتدا 
به 3و سپس به ۶متر رساند و تا ســاعت هایي از شب نيز 
ادامه داشــت. عادل عفتي، تأكيد مي كند كه روستاهاي 
شهرستان دشتياري روي تپه هستند و حدود 20متر با 
نوار ساحلي فاصله دارند و به همين دليل نگراني خاصي 
درباره آنها وجود نداشــت. او با بيان اینکه توفان از شب 
گذشته از سواحل دشــتياري و چابهار به سمت غرب و 
شهرستان زرآباد و هرمزگان حركت كرده است، مي افزاید: 
در شهرســتان دشــتياري 340لنج و حدود ۵00قایق 
كوچک صيادي وجود دارد و ۷هزار نفر به صورت مستقيم 
و بيش از 1۵هــزار نفر به صورت غيرمســتقيم با صيد و 
صيادي امرار معاش مي كنند. متأسفانه با توفان حاره اي 
شــاهين در 2بخش لنج هاي صيادي و زیرساخت هاي 
شــبکه برق متحمل خسارت شــده ایم كه این خسارت 
هنوز برآورد نشده اســت. فرماندار دشتياري با تأكيد بر 
اینکه شهرســتان هاي سيستان وبلوچستان براي مقابله 
با چنين بحران هایي با كمبود امکانات مواجه هســتند، 
اظهار مي كند: اميدواریم شيالت و همچنين شركت توانير  

خسارت هاي وارد شده به استان را سریع جبران كنند.

    اوضاع  نسبتاآرام چابهار 

شهرستان چابهار در همسایگي دشتياري هم از صبح روز 
گذشته با چشم توفان شــاهين روبه رو شد به طوري كه 
فعاليت همه مدارس شهرستان هاي چابهار و دشتياري 
و همچنين كنارک، زرآباد، راسک، سراوان و ۵شهرستان 

منطقه سيستان روز شنبه دهم مهر  غيرحضوري شد.
مدیریت بحران چابهار اعالم كرد كــه اداره هاي چابهار 
هم روز گذشــته تعطيل بودند و ســازمان هواشناسي 
سطح هشــدار را از نارنجي به قرمز افزایش داد. عالوه بر 
آب گرفتگي شدید در مرز ریمدان، بارندگي هاي شدید 
توفان شاهين معابر چابهار را هم دچار آب گرفتگي هاي 
شــدید كرد. با این حال، فرماندار چابهار در  گفت وگو با 
همشهري تأكيد مي كند كه اوضاع شهرستان نسبتا آرام 
است و با توجه به 3جلسه مدیریت بحران پيش از توفان 
و اطالع رساني به مردم و همه بخش ها، سواحل تخليه و 
قایق ها و لنج هاي صيادي به مناطق امن منتقل شدند.

رحمدل بامري، با بيان اینکه مناطق مسکوني شهرستان 
با ساحل فاصله زیادي دارند، مي گوید: حدود 2هزار لنج 
و قایق صيادي در چابهار فعاليت مي كنند كه با توجه به 
پيش بيني هاي صورت گرفته همــه آنها به مناطق امن 

منتقل و سواحل هم بسته شدند.

   آماده باش در كنارك ادامه دارد

توفان پس از چابهار مسير خود را به سمت كنارک ادامه 
داد و گرچه مشــخص نيســت هنوز چه مناطقي از این 
منطقه آسيب دیده اســت، اما نيروهاي امدادي در این 

شهرستان در حالت آماده باش هستند.
فرماندار شهرســتان كنارک به همشــهري مي گوید: 
براي درنظــر گرفتن همه ابعــاد این توفان 3جلســه 
مدیریت بحران در شهرســتان برگزار شد و همه ادارات 
و دســتگاه هاي مرتبط آماده باش هستند. حميدالدین 
یوسفي با بيان اینکه این توفان جمعيت ۷8هزارنفري این 
شهرستان را تحت تأثير خود قرار داده است، مي افزاید: 
جامعه صيادي هيچ حادثه جاني نداشــته است و از روز 
شنبه همه شناورها و قایق هاي صيادی به مکان هاي امن 
در خشکي منتقل شده اند تا آســيبي به آنها وارد نشود. 
وي با بيان اینکه همکاري خوب بين مردم شهرســتان 
و دســتگاه هاي اجرایي در اداره شــرایط بــه ما كمک 
كرده اســت، اظهار مي كند: اقالم مورد نياز براي اسکان 
حادثه دیدگان تهيه شده اســت و مدارس و سالن هاي 

ورزشي نيز براي شرایط اضطراري آماده هستند.

  نگراني از چشم توفان در زرآباد

اما در زرآباد هنوز براي بررســي خسارت و تبعات توفان 
حاره اي شاهين زود است؛ این شهرستان آخرین منطقه 
از استان سيستان وبلوچستان است كه ساعت هاي پایاني 
عصر و شب گذشته در معرض توفان شاهين قرار گرفت و 
تا اواخر امروز هم با این پدیده درگير خواهد بود.فرماندار 
زرآباد تأكيد مي كند كه اگر توفان بچرخد و چشم آن به 
سمت اقيانوس قرار گيرد تأثيرپذیري شهرستان از این 
پدیده كمتر خواهد بود، اما اگر مانند دشتياري و چابهار با 
چشمي به سمت ساحل مسير خود را ادامه دهد، احتمال 
بروز خسارت و سيالب هاي شدید در زرآباد بسيار است    ؛ 

اتفاقي كه در توفان گونو سال8۶ هم شاهد آن بودیم.
نعمت اهلل نجاري با بيان اینکه تخليه روستاهاي در معرض 
خطر زرآباد از روز جمعه آغاز شــده است به همشهري 
مي گوید: به ویژه روستاهاي محمدآباد، سول و شهردرباال 
در معرض خطر بودند و تخليه شدند. بخشي از مردم به 
خانه اقوام و فاميل خود در مركز شهرســتان نقل مکان 
كرده اند و براي دیگران هم شرایط اسکان اضطراري در 

مدارس و چادرهاي هالل احمر پيش بيني شده است.
وي با بيان اینکــه فعال حــدود ۵0-40  خانوار در خانه 
اقوام ساكن شده اند، مي افزاید: حدود 8۶ لنج صيادي و 
290قایق صيادي در شهرستان فعال هستند كه اكثر آنها 
به مکان هاي امن منتقل شده اند و لنج هایي كه در دریا 

بودند هم در نخستين اسکله امن پهلو گرفته اند.
نجاري با بيان اینکه ۵0درصــد جمعيت 20هزار نفري 
زرآباد صياد و بقيه كشــاورز هســتند، اظهار مي كند: 
همه شهرســتان در معرض خطر این توفان هســتند، 
به ویژه  اینکه زرآباد 12هزار هکتار اراضي زراعي و باغي 
دارد كه در حاشــيه رودخانه راپج قــرار دارند. ما فقط 
توانسته ایم ادوات كشاورزي را جابه جا كنيم و اگر سيالب 
اتفــاق بيفتد، همه باغ هــا زیر آب مي روند و خســارت 
مي بينند؛ اتفاقي كه 2ســال پيش هــم رخ داد و گرچه 
كشــاورزان خســارت خود را دریافت كردند، اما 2سال 
نتوانستند كشت كنند و االن بعد از مدت ها زمان برداشت 

محصول شان رسيده است.
او از كمبــود امکانات به ویــژه ماشــين   و تجهيزات در 
شهرســتان  مي گوید و تصریح مي كند: مدیران استاني، 
بسيج، ســپاه و نيروهاي مردمي هر چه داشتند پاي كار 
آورده اند، اما 2مورد مهم كه باید در سطح ملي پيگيري 
شــود، الیروبي رودخانه ها و ساخت ســد در باالدست 
رودخانه است تا جلوي سيالب هاي متعدد فصلي گرفته 
شــود. نجاري همچنين از محروميت هــاي زرآباد خبر 
مي دهــد و مي گوید: ما حتي یک بيمارســتان نداریم و 
اگر بحراني اتفاق بيفتد مصدومان احتمالي را باید با طي 
200كيلومتر به چابهار منتقل كنيم درحالي كه سيالب 
همه راه هاي زميني ما را مسدود مي كند. او از آماده باش 
بالگرد امدادرســاني در چابهار بــراي انتقال مصدومان 
احتمالي توفان شاهين خبر مي دهد و مي افزاید: هم اكنون 
توانسته ایم مادران باردار، مریض هاي خاص و صعب العالج 
را به مناطق امــن منتقل كنيم، اما بســياري از مردم تا 

دقيقه90 براي تخليه خانه خود صبر مي كنند.

     تخليه ۲۰روستا در سيستان وبلوچستان 

مدیــركل مدیریت بحــران سيستان وبلوچســتان به 
همشــهري مي گوید: توفان ظهر شــنبه 10مهر وارد 
استان شــد و بارش باران و شــدت یافتن باد نخستين 
تأثير آن بر اســتان بود. عليرضا شــهركي، با بيان اینکه 
همه امکانات الزم براي امداد و نجات در استان فراهم و 
ارزیابي هاي الزم انجام شده است، می افزاید: بارندگي در 
مناطق مختلف بين ۵0تا 100ميلي متر رخ داده است. 
به گفته وي، این توفان جمعيت ساكن در شهرستان هاي 

دشتياري، چابهار، كنارک و زرآباد را تحت تأثير خود قرار 
داده، اما براي جلوگيري از خسارت بيشتر 20روستا در 

2شهرستان زرآباد و دشتياري تخليه شده است.
مدیركل مدیریت بحران سيستان وبلوچســتان با بيان 
اینکه این چرخنده امروز 11مهر از استان خارج خواهد 
شد، ادامه مي دهد: در چابهار از دیروز شنبه 10مهر افراد 
ساكن در حاشيه  رودخانه ها و كپرنشينان براي 24ساعت 
از ســوي مدیریت بحران شهرستان به مکان امن انتقال 

داده شده اند تا اتفاقي براي آنها رخ ندهد.

    انتقال اقالم امدادي به شهرستان هاي توفاني

معاون امدادونجات هالل احمر سيستان وبلوچستان هم 
به همشــهري مي گوید: براي مدیریت بهتر این توفان 
عالوه بر امکانــات هالل احمر در 4شهرســتان درگير، 
امکانات موجود در سایر شهرهاي استان را نيز به منطقه 
فرستادیم. اكبر كيخاســاالر، با بيان اینکه این امکانات 
شامل اقالم غذایي و اقالم زیستي مانند چادر، پتو و موكت 
است، مي افزاید: امکانات موجود در استان پاسخگوي این 
وضعيت اضطراري هست. نيروهاي عملياتي و تيم هاي 
امدادي هالل احمر نيز براي این حادثه از شنبه 10مهر 
آماده باش هســتند و در مناطقي كه احتمال ســيل و 
بسته شدن راه وجود دارد، مستقر شــده اند تا در هنگام 
بروز حادثه هرچه سریع تر بتوانند به یاري حادثه دیدگان 
بشتابند. نيروهاي داوطلب ما براساس نياز و نوع حادثه 
فراخوان شده و به مناطق حادثه دیده مي آیند به همين 
دليل عدد مشــخصي درباره تعداد آنان نمي توان براي 
این حادثه ارائــه داد. معاون امــداد و نجات هالل احمر 
سيستا ن وبلوچســتان با بيان اینکه اقدامات پيشگيرانه 
مي تواند خســارت را در چنين حوادثــی كاهش دهد، 
می گوید: یکي از مشکالت ما در حوادث مشابه خسارت  
بناهاي ساخته شده در مسير رودخانه هاست كه اگر ایمني 
رعایت شود، از ابعاد خســارت و نياز به امداد در حوادث 

توفان كاسته خواهد شد.
 

      آماده باش در هرمزگان

چرخنــد حــاره اي شــاهين پــس از گذشــتن از 
سيستان وبلوچســتان بــه هرمزگان رســيد. مدیركل 
مدیریــت بحران هرمــزگان در این باره به همشــهري 
مي گوید: این توفان سواحل مکران به ویژه شهرستان هاي 
جاسک و ســيریک را تحت تأثير خود قرار داد. به همين 
دليل عالوه بر اقدامات پيشــگيرانه همه دســتگاه هاي 
اجرایي استان آماده باش هســتند و در شهرستان هاي 
یادشده ستاد بحران تشکيل شده است. مهرداد حسن زاده 
با بيان اینکه فعاليــت صيادان و دارندگان شــناورها و 
رفت وآمد به دریاي عمان ممنوع شده است، مي افزاید: 
همچنين براي روستاهایي كه در حاشــيه ساحل قرار 
دارند مکان هاي امنی تهيه شــد كــه تخليه اضطراري 
روستاها آسان باشد. وي با بيان اینکه این توفان جمعيت 
۶0هزارنفري سيریک و جاســک را تحت تأثير خود قرار 
مي دهد، اظهار مي كند: 30هزارنفــر از این جمعيت در 
نواحي ساحلي سکونت دارند كه بيشتر از باقي شهروندان 
این مناطق در معرض توفان بودند. در واقع این سامانه هم 
بر مناطق ســاحلي و هم بر مناطق فراساحلي تأثيرگذار 
بود. مدیركل مدیریت بحران هرمزگان با اشاره به اینکه 
امکان اســکان براي شــهروندان نيز تهيه شــده است، 
مي گوید: همه پيش بيني ها دربــاره توفان انجام و اقالم 
مختلف از مواد خوراكي گرفته تا چــادر براي كمک به 

مردم فراهم شده است.

  
 توفان حاره اي شاهين تا امشب در هرمزگان و مناطقي از 
سيستان وبلوچستان باقي است و سپس به سمت كشور 

عمان حركت خواهد كرد.

سيده زهرا عباسی- حميده پازوكی
خبرنگار

چهارمین توفان سهمگین حاره اي  
مدیركل هواشناسي سيستان وبلوچســتان درباره شكل گيري توفان هاي 
حاره اي توضيح مي دهد: بعد از جریان هاي مونسون و اینكه دریا آرام مي شود 
و درجه حرارت آب تا عمق 4۰متر باال مي رود، كم فشاري شكل مي گيرد كه 

پس از شدت گرفتن به آن چرخند یا توفان حاره اي مي گویند.
محسن حيدري با بيان اینكه سيستان وبلوچستان در سال هاي اخير 3توفان 
شدید حاره اي شامل توفان گونو سال86، فت سال89 و كيار سال98را تجربه 
كرده است به همشهري مي گوید: توفان هاي حاره اي بيشتر سيستان وبلوچستان و بخشي از هرمزگان 
را تحت تأثير قرار مي دهد. او با بيان اینكه توفان هاي حاره اي ســهمگين و بسيار خطرناك هستند، 
مي افزاید: توفان هاي حاره اي ساحل ما را تا 8۰كيلومتر تحت تأثير قرار مي دهد و ميزان بارندگي هاي 

باالي ۱۰۰ ميلي متر و سيالب و خسارت هاي بعدي از موارد محتمل هر توفان است.

ث
مک

لنچ های صيادی برای در امان ماندن  از توفان به مناطق امن منتقل شده اند. عكس: ایرنا
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كانون هاي برون مرزي ریزگرد    هرسال 
بيشــتر از گذشته مي شــوند    و باید    ريزگرد

هرچه ســریع تر براي كنتــرل این 
كانون ها كاري كرد   . تاكنون 300ميليون هکتار از 
ســرزمين هاي اطراف ایران شناســایي شد   ه كه 
كانون هاي بالقوه ریزگرد    محسوب مي شوند    و با هر 
وزش باد    مي توانند    هواي استان هاي مرزي را آلود   ه 
كنند   . د   ر شــرایطي كه كشــور ما بــا بحران هاي 
محيط زیستي فراوان روبه روســت و منشأ برخي 
بحران ها نيز خارج از كشــور اســت، جاي خالي 
د   یپلماسي كه بر محور همکاري هاي محيط زیستي 
 تأكيد    د   اشته باشــد    و به رفع مشــکل منجر شود    

خالي است.

لزومفعالترشدنديپلماسيمحيطزيست
مهم ترین پشتوانه حقوقي براي پيگيري د   یپلماسي 
 زیســت محيطي، از تابســتان95 شــکل گرفت.

آیين نامه اجرایي آماد گي مقابله با پد   ید   ه گردوغبار 
مصوب 31تير1395 هيأت وزیران مشخص كرد   ه 
كه باید    كارگروه بين الملل گرد   وغبار د   ر راســتاي 
ماد   ه14 این آیين نامه تشکيل شود   . د   ر این آیين نامه 
آمد   ه است: »د   ر راســتاي د   ستيابي به اهد   اف ستاد    
ملــي گرد   وغبــار براي اجــراي بهينــه تعامالت 
بين المللي كارگروه با نام كارگروه بين الملل ستاد    
ملي گرد   وغبار با حضور نمایند   گان د   ســتگاه هاي 
عضو یعني وزارت امور خارجه، وزارت نيرو، وزارت 
بهد   اشــت، وزارت علوم، ســازمان هواشناســي و 

سازمان جنگل ها تشکيل شود   .«

روندرايزنيها
كانون هاي ریزگرد    د   ر همه كشورهاي اطراف ایران 

پراكند   ه شد   ه است. آخرین برآورد   ها د   ر سال جاري 
نشــان مي د   هد    300ميليون هکتار از مســاحت 
كشورهاي همســایه ایران جزو مناطق غبارخيز 
اســت كه بر كيفيت هواي ایران اثر مستقيم د   ارد   . 
این مناطق 1.7برابر كل كشور ما هستند   . همچنين 
وســعت آنها 8برابر كانون هــاي گرد   وغبار د   اخلي 
است. از سویي جریان وزش باد    نيز موجب تقویت 

ورود    آنها به د   اخل مرزهاي كشور مي شود   .

علي محمد    طهماسبي، د   بير ســتاد    ملي مقابله با 
گرد   وغبار سازمان حفاظت محيط زیست د   ر این باره 
به همشــهري مي گوید   : معضل گرد   وغبــار ابعاد    
گسترد   ه و بعضا متفاوتي د   ارد    كه باید    د   ر برنامه اي 
جامع به آن ورود    كرد   . د   ر بخش د   اخلي البته وسعت 
خشکســالي و بحران آبي كه زیر سایه تغيير اقليم 
شکل گرفته، شرایط سختي ایجاد    كرد   ه كه به توليد    
و تکثير كانون هاي گرد   وغبار منجر شد   ه است. البته 

ســتاد    ملي مقابله با گرد   وغبار تاكنون برنامه هاي 
گسترد   ه اي براي این مهم د   اشته اما شرایط د   ر برابر 

كانون هاي خارجي ریزگرد    قابل مقایسه نيست.
به گفتــه د   بير ســتاد    ملــي مقابله بــا گرد   وغبار، 
طي ســال هاي اخير با همــکاري وزارت خارجه، 
برنامه ریزي بــراي رایزني با كشــورهاي منطقه 
آغاز شــد   ه، هرچند    كه محد   ود   یت هــاي كرونایي 
بــر برگــزاري نشســت هاي بين المللــي د   ر این 

موضوع نيــز تأثير گذاشــته اما پيگيــر برگزاري 
نشســت هاي مجازي مشــترك هســتيم. حتي 
د   رباره كشورهایي نظير ســوریه، عراق، افغانستان 
و پاكستان چشــم اند   از مثبت و اميد   واركنند   ه اي 
د   اریم كه مي تواند    ثمربخش باشد    اما همکاري هاي 
بين المللي بسيار زمانبر اســت و به سرعت نتيجه 
نمي د   هد   . یکي از نگراني هاي ما د   ر بحث كانون هاي 
برون مــرزي كه كمتر مــورد    توجه قــرار گرفته، 
مناطق غبارخيز تركمنســتان اســت كه به شد   ت 
منطقه شمال شــرق و به ویژه شهرستان سرخس 
را تحت تأثير قرار مي د   هد   . رایزني ها براي حل این 
مشکل نيز انجام شد   ه و سفير تركمنستان هم از این 
موضوع استقبال كرد   ه اما باید    منتظر نتایج رایزني ها 

و اقد   امات باشيم.
طهماسبي د   رباره رایزني هاي بين المللي مي گوید   : 
این سلسله گفت وگوها از 2مســير د   ر حال انجام 
است، هم از راه كميســيون اقتصاد   ي و اجتماعي 
آسيا و اقيانوسيه كه هد   ف آن تعامل با كشورهاي 
همسایه شرقي و شمال شرقي است و هم از طریق 
ســازمان ملل براي تعامل با كشــورهاي غربي و 
جنوب غربــي. البتــه پيگيري ها از این 2مســير 
پيشــرفت خوبي د   اشــته و د   ر كنار آن رایزني ها با 
سازمان جهاني هواشناسي نيز د   ر حال انجام است 
تا پشتيباني هاي بين المللي را براي حل این معضل 

جذب كنيم.

300ميليون هکتار كانون بالقوه ریزگرد    د   ر اطراف ایران شناسایي شد   ه  كه مقابله با آنها نيازمند    همکاري جد   ي د   ستگاه د   یپلماسي است

جايخاليديپلماسيدرمقابلهباريزگردها
سيدمحمدفخار

خبر نگار

خبرهای كوتاه

مخالفترئيسفراكسيونمحيطزيست
مجلسباتشكيلوزارتمحيطزيست

رئيس فراكسيون محيط  زیست مجلس شــوراي اسالمي گفت: 
اگر سازمان محيط  زیست تبد   یل به وزارتخانه شود    نقش نظارتي 
خود    را د   ر صيانت از سرمایه هاي طبيعي كشور از د   ست مي د   هد   . 
»سميه رفيعي« د   رباره طرح تشکيل وزارت محيط زیست به ایرنا 
گفت: طرح تشکيل وزارت محيط  زیســت نه تنها مشکلي را حل 
نمي كند    بلکه بحران هاي زیست محيطي كشور را افزایش مي د   هد   . 
او با اعالم اینکه طرح تبد   یل ســازمان حفاظت محيط  زیست به 
وزارتخانه محيط  زیست از لحاظ فني مشکل د   ارد   ، گفت: اگر قرار 
است د   ر حوزه تغيير ســاختارهاي د   ولت اتفاقي بيفتد    بهتر است 
د   ولت براساس نيازها الیحه د   هد    تا اینکه طرحي از مجلس پيشنهاد    
د   اد   ه شود   . طرح تشکيل وزارتخانه محيط  زیست روز چهارشنبه 
24شهریور ماه سال جاري د   ر صحن علني مجلس شوراي اسالمي 

اعالم وصول شد   .

انسان4هزارسالدرماسولهزيستهاست

مد   یر پایگاه پژوهشي ميراث  فرهنگي ماسوله گفت: نتایج بررسي 
مقد   ماتي امکان سنجي باستان شناسي د   ر راستاي تکميل پروند   ه 
ثبت جهاني ماسوله د   ر مناطق كوهستاني اطراف این شهر، پيشينه 
حضور انسان د   ر منطقه را حد   اقل تا 4 هزار سال پيش به عقب برد   . 
به گزارش پژوهشگاه ميراث  فرهنگي و گرد   شگري، محمد    سنایي 
با اعالم این خبر گفت: د   ر این بررسي كه با حضور باستان شناساني 
از موزه ملي ایران، پایگاه ملي پژوهشــي ميراث  فرهنگي ماسوله 
و اد   اره كل ميراث  فرهنگي، گرد   شــگري و صنایع  د   ستي استان 
گيالن انجام شد   ه، شــواهد    جد   ید   ي از فرهنگ هاي اواخر پيش از 
تاریخ ، تاریخي و د   وره هاي اسالمي د   ر ارتفاعات كوهستاني باالي 
2هزار و 500 متري ماسوله كشف شد   ه است. وي افزود   : طبق نظر 
باستان شناسان یافته هاي جد   ید    نشان مي د   هد    كه انسان حد   اقل 
از اواخر د   وره مفرغ از این مناطق مرتفع به طور فصلي اســتفاد   ه 
 مي كرد   ه و شــواهد    د   وره هاي آهن یك و آهن سه، د   وره اشکاني،

آل بویه، سلجوقي و ایلخاني نيز حاكي از تد   اوم این الگوي سکونتي 
د   ر 4 هزار سال گذشته   د   ارد   .

احياوبازسازي21هزارهكتارازمناطق
معدنيدرمنابعطبيعي

رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزد   اري كشور گفت: امروز 
منابع طبيعي براي پيشبرد    اهد   اف خود    با مشکالت و چالش هاي 
زیاد   ي روبه روســت. از این رو به كارگيري ابزارهــاي نوین نظير 
بي سيم، پهباد   ، ســامانه كنترل قاچاق چوب، سيستم مکان یابي 
خود   روهاي گشت و مراقبت و نصب د   وربين، امري الزم و ضروري 
د   ر منابع طبيعي به نظر مي رســد   . به گزارش ســازمان جنگل ها، 
مســعود    منصور اعالم كرد   : باید    فعاليت هــاي معد   ني، كمترین 
تخریب د   ر حوزه منابع طبيعي را از خــود    برجاي بگذارد   . منصور 
افزود   : 21هزار هکتار از مناطق معد   ني براساس تفاهمنامه با سازمان 
صمت، توسط معد   ن د   اران احيا و بازسازي شد   ه است و این آماد   گي 

وجود    د   ارد    كه این ميزان به 50هزار هکتار برسد   .

سرنوشت کارون د  ر انتظار تجن
كارشناسان: احد   اث سد   هاي متعد   د    د   ر مسير رود   خانه تجن و انتقال آب این رود   خانه،  خشکيد   گي آن را سرعت د  اد  ه است

پس از سد    هاي شــهيد     رجایي، فریم صحرا و 
محيط
فينسك، سد    »زارم رود    « چهارمين سد    ي است زيست

كه روي سرشــاخه هاي حوضه آبریز رود     تجن 
ساخته مي شــود    . اكنون با تعریض حد    ود     2.5كيلومتر جاد    ه 
د    سترسي د    ر د    ل جنگل هاي هيركاني بخشي از د    رختان منطقه 
قطع شد    ه اســت كه به اعتقاد     مد    یركل منابع طبيعي استان 
مازند    ران   د    ر حد     د    رختچه بود    ه است. او البته مخالف ساخت 
ســد     بد    ون مجوزهــاي ضــروري و پيــش از ارزیابي هاي 
زیست محيطي است. اسحاق عطایي د    ر گفت وگو با همشهري 
د    رباره سد     زارم رود     مي گوید    : هنوز هيچ مجوزي به شركت آب 
منطقه اي مازند    ران د    اد    ه نشد    ه و تا زماني كه مجوزهاي الزم را 
اخذ نکند     و وارد     فرایند     ارزیابي زیست محيطي نشود   هيچ كاری 

انجام نخواهد    شد    .
چند    ي پيش جمعي از تشــکل هاي مد    ني كنشگر د    ر حوزه 
محيط زیست و منابع طبيعي استان مازند    ران طي د    اد    خواستي 
خطاب به د    اد    ستان مازند    ران خواستار پيگرد     قضایي ساخت 

غيرقانوني سد     و ایجاد     جاد    ه د    سترسي د    ر د    ل جنگل شد    ند    .
اســحاق عطایــي، مد    یــركل منابــع طبيعــي اســتان 
مازند    ران مي گوید    : آب منطقه اي اگر بخواهد     اقد    ام به سد     سازي  
كند     باید     مطابق تبصره یك مــاد    ه69 مصوبه از هيأت وزیران 
مجوز اخذ كند    .  آنچه آب منطقه اي اقد    ام به تعریض آن كرد    ه، 
جاد    ه د    سترسي چند     روستا بود    ه اســت. موضوع احد    اث سد     
زارم رود     د    ر سال82 مطرح شد     و تا كنون ابتر ماند    ه بود    . االن 
هم اگر قرار است سد    ي ساخته شود     روال اد    اري چيز د    یگري 
اســت. قرار اســت ســازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزد    اري 
بخشنامه اي به تمام اســتان ها بد    هد     كه اول آقایان از هيأت 
د    ولت مجوز بگيرند     بعد     وارد     فرایند     ارزیابي زیست محيطي و 

اخذ خسارت ها شوند    .
اسحاق عطایي مي گوید    : وقتي هيأت وزیران با طرحي موافقت 
كند    ، زیرد    ســتان كه مخالفت نخواهند     كرد    . هر كار عمراني 
باالخره با خود     تخریب به همراه د    ارد     ولي اخذ مجوز و ارزیابي 
زیست محيطي، ميزان تخریب را كنترل شد    ه و محد    ود     خواهد     
كرد    . مجوز د    ر هيأت وزیران با حضور نمایند    ه جهاد    كشاورزي 
صاد    ر مي شود     و آنجا تصميم گيري مي شود    و اگر خسارت ها 
بيشتر از ميزان هزینه هاي احد    اث باشد  با آن    مخالفت خواهد     
شد    . فعاالن محيط زیست اما معتقد    ند     كه این سد     قرار است 
به جمع سد    هایي بپيوند    د     كه سرنوشــت تجن د    ر مازند    ران 

را به سرنوشــت كارون د    ر خوزســتان تبد    یل كند    . د    اریوش 
عباد   ي، عضو شوراي عالي شــبکه تشکل هاي محيط زیست 
و منابع طبيعي كشــور، د    ر گفت وگو با همشهري مي گوید    : 
عالوه بر سد     شهيد     رجایي )ســليمان تنگه( چند    ین سد     د    ر 
حوضه تجن احد    اث شد    ه اســت. یکي از آنها »فریم صحرا « 
است كه به د    ليل جانمایي ناد    رست و مشکالت فني هيچ آبي 
پشت آن جمع نشد     و هم اكنون به چراگاه گوسفند    ان تبد    یل 
شد    ه است. سد   »فينسك« د    ر باالد    ست سد     »شهيد     رجایي« 
د    ر حال احد    اث اســت. همزمان براي احد    اث سد     »زارم رود   «  
د    رختان را بد    ون مجوز قانوني قطع كرد    ند     و د    اد    ستان مازند    ران 
د    ستور توقف موقت طرح را د    اد    . با وجود     سد    هاي متعد    د     روي 
این رود    خانه، ما به د    نبال توقف د    ائم آن هستيم. سد     د    یگري به 
نام »چرگت« با هد    ف تأمين آب د    ر د    امغان د    ر د    ست مطالعه 
است و هنوز ارزیابي زیست محيطي آن انجام نشد    ه است. به 
گفته عباد   ی،احد    اث سد     شهيد     رجایي با حجم 160ميليون 
مترمکعب براســاس مطالعاتي بود     كه ميزان د    بي رود    خانه و 
كاربري آن د    ر بخش كشــاورزي و شرب را مشخص مي  كرد    ، 
 د    ر 30سال گذشــته این رود    خانه آورد     جد    ید    ي از منابع آبي 
ند    اشته  است كه سد    هاي جد    ید    ي روي آن د    ر د    ست احد    اث 
اســت. هد    ف احد    اث این سد    ها صرفا شــرب و كشاورزي د    ر 
مازند    ران نيســت، بلکه وزارت نيرو به د    نبال انتقال این آب به 

استان خشك سمنان اســت. از آنجا كه سطح زیركشت د    ر 
30سال اخير د    ر استان خشك سمنان چند    ین برابر شد    ه است 
د    ر نتيجه آب نه براي شــرب و صنعت كه براي كشاورزي به 
سمنان منتقل خواهد     شد    . د   ر حالی كه كشاورزي د    ر استاني كه 
ميزان تبخير د    ر آن زیاد     است توجيه اقتصاد    ي ند    ارد    . با انتقال 
آب، استاني را كه قطب كشاورزي است و اساسا اشتغال پاید    ار 
مرد    م د    ر بخش كشاورزي تعریف شد    ه به سرنوشت خوزستان 

تبد    یل خواهند     كرد    .
تنها رود    خانه تجن و سرشــاخه هاي آن به اســتان سمنان 
اختصاص نيافته بلکــه رود    هاي د    یگر نيــز د    ر حوضه آبریز 
مازند    ران به سمنان انتقال یافته است. به گفته د    اریوش عباد    ي، 
د    ر سال هاي اخير د    بي رود    خانه تاالر به كمتر از نصف رساند    ه اند    . 
یکي از مهم ترین سرشاخه هاي این رود    خانه چشمه روزیه است 
كه چند     سالي است با احد    اث منبع آب و لوله گذاري و پمپاژ به 
گرد    نه شهميرزاد    ، آب چشمه روزیه به سمت سمنان منتقل 
شد    ه است؛ بد    ون حتي قطره اي براي زیست مند    ان پایين د    ست. 
آن زمان تعهد     د    اد    ه بود    ند     كه فقط 30د    رصد     از آب چشمه روزیه 
را منتقل مي كنند     ولي االن مي بينيم كه بر عهد     خود     پایبند     
نبود    ند    . االن د    ر مورد     فينســك هم مي گویند     كه 40د    رصد     را 
قرار اســت منتقل كنند     ولي هيچ تضميني نيست. از سوي 
د    یگر بيش از 4سرشــاخه د    یگر از حوضه آبریز، مازند    ران به 

 د   بير ستاد    ملي مقابله با گرد   وغبار: همکاري هاي بين المللي د   ر كنترل ریزگرد   ها بسيار زمانبر است و به سرعت نتيجه نمي د   هد   
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تاالبهورالعظيماســت.اينتاالبازســال۸۸بهاوجخشكيرسيدوهنوز
نتوانستهبهقبلازشرايطخشكيآنسالبازگردد.مهمترينمنبعتأمينكننده
حقابههورالعظيمدرايرانرودخانهكرخهودرعراقرودخانهدجلهاست.البته
يكسوممساحتاينتاالبيعنيحدودا127هزارهكتارآندرخاكجمهوري
اسالميودوسومآندركشورعراققراردارد.اينتاالبدرزمانجنگتحميلي
بهويژهپسازآنازســويدولتصدامدربخشعراقيبسيارتخريب،آبآن
بهصورتعامدانهتخليهوعمدهبخشعراقيآنخشكشد.هماكنونالبتهبا
روندافزايشهمكاريهايايرانوعراقوفعالشدنديپلماسيمحيطزيستي

ميتوانبهتامينحقابهاينتاالببرايبخشايرانياميدواربود.

ث
مک

افقنامعلومهمكاريباافغانستان
دراستانسيستانوبلوچستانزندگينيمميليوننفرازمردمكشوربهحقابه
تاالبهامونيگرهخوردهكهبايدازطرفافغانستانتامينشود.درعينحالاين
كشوربااحداثسدهاييبهطوركاملازورودآببهكشورمانجلوگيريميكند.
مهمترينعلتخيزشگردوغباروبحرانهوادرشرقكشورناشيازخشكي
مفرطتاالبهاموناستواينتاالببهكانونريزگردبزرگيتبديلشدهاست.
اينوضعكشاورزي،دامداريوحتيتداومزندگيدرايناستانراتحتتأثير
خودقراردادهوشرايطسختيايجادكردهاست.اگرچهشرايطكشورافغانستان
وتسلططالبانآيندهمبهميبراياحيايهامونايجادكردهامااگرديپلماسي
محيطزيســتياتخاذنشــود،بايدمرگهامونراتضمينيبرتداومخيزش

ريزگردهاتادهههايپيشرودانست.

ث
مک

ريزگردهايقرهقومتركمنستان
يكازجديتريــنكانونهايريزگرد
جهانيدرهمسايگيايرانقراردارد.
دركشورهايتركمنستانوازبكستان
واقعدرهمسايگيشمالشرقيايران
برخيجرياناتساالنهغبارخيزوجود
داردكهاثرمســتقيمبركيفيتهواي
اســتانگلستانوخراســانشمالي
داردوميتوانداثرمنفيبرگســترش
ريزگردهايشماليايرانداشتهباشد.
بيابانقرهقومياشنسياهازبزرگترين
كويرهايشــنيجهاناستكهحدود
7٠درصدمساحتكشورتركمنستان
يعني٣۵٠هزاركيلومترمربعراشامل
ميشودوهرگونهوزشبادشديدشمال
شرقيميتواندريزگردهاياينبيابانرا

بهشمالايرانبياورد.

ث
مک

زهرارفيعي
خبر نگار

استان تهران منتقل مي شود    . با روند     كنوني كمتر از 10سال 
د    یگر به منطقه خشك تبد    یل خواهد     شد    . این منطقه كه براي 
تامين امنيت غذایي اهميت كليد    ي د    ارد    ، با بي برنامگي از د    ست 
خواهد     رفت. سد    سازي منافع عد    ه اي محد    ود     را تامين خواهد     

كرد     كه د    ر سياستگذاري ها د    ست د    ارند    .
آورد     ساالنه، تجن به عنوان پرآب ترین رود    خانه مازند    ران، د    ر 
سال هاي نرمال 450ميليون مترمکعب است و تبد    یل شد    نش 
به كارون خوزستان با آورد     ساالنه 5ميليارد     مترمکعب كاري 

سهل الوصول تر است.
حنيف رضا گلزار، متخصص مهند    سي آب و خاك د    ر گفت وگو 
با همشهري با اشاره به سد    هایي كه روي رود    خانه تجن ساخته 
و د    ر حال ساخت اســت مي گوید    : عالوه بر سد     رجایي، 4سد     
د    یگر روي تجن ســاخته شد    ه یا د    ر حال ســاخت یا مطالعه 
است. د   ر ســد     فریم صحرا به د    ليل جانمایي اشتباه آب پشت 
سد     نمي ماند     و هم اكنون به بســتر چراي گوسفند    ان تبد    یل 
شد    ه است. ســد     فينسك كه به بهانه شرب شــهر سمنان با 
وجود     مخالفت  كارشناسان د    ر استان سمنان همچنان د    ر حال 
اجراست و چون د    ر باالد    ست سد     رجایي قرار د    ارد     باعث اتالف 
سرمایه گذاري هاي صورت گرفته روي سد     رجایي خواهد     شد    . 
ســد     زارم رود     كه هنوز د    ر فاز مطالعاتي است و د    ر هفته هاي 
گذشته بد    ون مجوز سازمان جنگل ها اقد    ام به قطع د    رختان و 
تخریب پوشش گياهي و خاك شد     و سد     چرگت كه د    ر منطقه 

چهارد    انگه ساري د    ر د    ست مطالعه است.
او ضمن انتقاد    از شركت آب منطقه اي كه بد    ون مجوزهاي الزم 
اقد    ام به تخریب انفال كرد    ه و به سازمان جنگل ها  معترض است 
و د    ر برابر این تخریب  مي گوید    : شركت هاي آب منطقه اي د    ر 
كل كشــور پروژه ها را بد    ون اخذ مجوز زخمــي مي كنند     تا 
مسئوالن د    ر برابر عمل انجام شد    ه قرار بگيرند    . آنها به پشتوانه 
قد    رت هاي محلي د    ست به چنين كارهایي مي زنند    . از سوي 
د    یگر انتظار بر این بــود     كه اد    اره كل منابع طبيعي اســتان 
مازند    ران- ســاري د    ر واكنش به چنين اقد    امــي د    ر مراجع 
قضایي شکایت مي كرد     كه متأسفانه با سکوت واكنشي نشان 
ند    اد     و این سازمان هاي مرد    م نهاد     بود    ند     كه به د    اد    خواهي سراغ 
د    اد    ستان رفتند    . این متخصص مهند   سی آب و خاك با اشاره به 
گزارش هاي ارزیابي سد     زارم رود     مي گوید    : گزارش هاي ارزیابي 
این سد     نشان مي د    هد     كه مخزن سد     روي چند    ین گسل فعال 
قرار د    اد     و مي تواند     به عنوان تهد    ید    ي براي مرد    م ميان د    رود     و 
ساري با نيم ميليون نفر جمعيت د    ر پایين د    ست سد     عمل كند    . 
ضمن اینکه بستر مخزن ســد     حاوي تود    ه هاي گچي است و 
قابليت انحالل د    ر آب د    ارد     و مي تواند     باعث نابود    ي زمين هاي 

كشاورزي پایين د    ست و ایجاد     نشست د    ر بد    نه سد     شود    .
حذف گونه هاي جانوري و گياهي د    ر منطقه اي كه سد     د    ر آن 
ساخته مي شود     نيز زنجيره حيات را نابود     مي كند    . تا آنجا كه 
به گفته د    اریوش عباد    ي، فعال محيط زیست، ساخت سد     زارم 
رود     و قطع منابع آبي، كل اكوسيستم منطقه را به فنا می د   هد   .
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 مبادي ورودي و خروجي شهر 
تهران در یك كالم، زیبنده این گزارش

كالنشهر نيست؛ نه الماني در 
حد و قواره پایتخت كشور دارد و نه در بيشتر 
ورودي ها آسفالت و خط كشي هاي مناسب و 
جاي سازه هاي تبليغاتي مدرن و فضاي سبز هم 
براي درنگ مســافران خالي است. اغلب هم 
جدول كشي هاي مرتب، گاردریل هاي منظم یا 
پهلوگاه هاي عریض ندارند. عالوه بر همه اینها، 
منظري كه به زیبایي محيط جاده اي شــهر 
بيفزاید هم وجود نــدارد و البته زباله هایي كه 
مسافران در حوالي عوارضي ها و ورودي ها رها 
كرده اند نيز اوضاع را بدتر مي كند؛ انباشتي از 

فيش هاي عوارضي و پالستيك هاي چيپس و 
پفك و... . درحالي كه به گفته كارشناسان شهري 
مبادي هر شهر باید به مثابه ویترین معرفي آن 
شهر باشد. اما سال هاي سال است كه چنين 
ویتریني از تهــران دریغ شــده و اكنون این 
مبادي ها هيچ ســنخيتي با فرهنگ، تاریخ و 
مدرنيته بــودن تهران در قــرن حاضر ندارد. 
مســافران فرودگاه بين المللي هــم در جاده 
تهران- قم با بوي نامطبوعي مورد استقبال قرار 
مي گيرند. اگرچه چندســالي مي شــود كه 
كارگروهي براي رفع این بو تشکيل شده، اما 
هنوز كه هنوز است بوي بد به مشام مي رسد و 
عوامل مختلفــي مثل واحدهــاي دامداري 
اطراف، كشتارگاه ها، فاضالب شهرستان هاي 
واوان، اسالمشهر، رباط كریم و محل دفن زباله 

آرادكوه علت آن اعالم شده اند.

البته در این ميان برخي از شــهرداري ها در 
مناطق برحسب وظيفه و مسئوليتشان دست 
روي دست نگذاشته اند و در حد امکان اقداماتي 
انجــام داده اند؛ مانند منطقــه 19در جنوب 
تهران. علي توكلي، شهردار منطقه 19با اشاره 
به اینکه این منطقه دروازه بين المللي پایتخت 
به شمار مي آید و هر روز ميزبان جمع زیادي 
از شهروندان و مســافران از نقاط كشور است، 
گفت: »تابلوهــاي ورودي به محدوده منطقه 
19در مبادي مانند بزرگراه شهيدهاشــمي و 
شــهيد كاظمي مرمت و به روزرساني شدند. 
همچنين با توجه به فرسودگي ظاهري تابلوها 
ضمن تعميرات مورد نياز پایه تابلوها براساس 
پالت رنگي مصوب ســازمان زیباسازي شهر 
تهران رنگ آميزي شد.«   چه بسا كه با توجه 
به مسئوليتي كه سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي بر عهده دارد، محدوده عوارضي ها را 
محل تردد مي دانند؛ نه محل مکث و استراحت. 
اما بيشتر مسافران به تهران تجربه درنگي كوتاه 

یا اقامت چندساعته را دارند.

جاي خالي نمادي براي تهران
 هریك از مبــادي ورودي تهــران از جنوب، 
شمال، شــرق و غرب در چند كيلومتر مانده 
به شهر در محدوده شــهري تعریف شده اند؛ 
به طوري كه مبادي ورودي از سمت غرب تهران 
در كيلومتر 14به بعد به ســمت تهران حدود 
شهري به شمار مي آید. این مبادي اصلي ترین 
مسير ورود و خروج استان البرز به تهران است 
كه به اصلي ترین شریان ورودي به تهران یعني 
به ميدان آزادي منتهي مي شود. در این فاصله 
چند كيلومتري به تهران حتي حداقل ترین 
امکانات شهري مانند پهلوگاه  یا فضاي سبزي 
براي درنگ كوتاه مسافر وجود ندارد. درواقع 
مســافران براي دریافت خدمات باید به پایانه 
آزادي بروند یا با هدایت یکي از شــریان هاي 
اصلي شــهر مانند بزرگراه همداني و بزرگراه 
فتح وارد محدوده شهري شــوند. در ورودي 
شرق وضعيت خيلي به هم ریخته تر از ورودي 
غرب است. جاده تهران-مشــهد به بزرگراه 

امام رضا)ع( در تهران مي رســد. این بزرگراه 
از 6كيلومتر مانده به تهران یا همان ســه راه 
سيمان در حریم شــهري قرار دارد. وضعيت 
جدول كشــي، خط كشــي خيابان، تابلوها و 
دیوارهــاي جدا كننده بتني وســط بزرگراه، 
هيچ كدام در  شــأن ورودي كالنشهري چون 
تهران نيســت. البته علي اصغر قائمي، عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران  به همشهري گفت: 
»این موضوع در 2جلسه گذشته كميسيون 
عمران و ترافيك شــورا با حضور معاون فني 
و عمران سابق شــهرداري تهران بررسي شد. 
حتي در این باره بازدیدي از ورودي شرق تهران 
نيز به عمل آمد. قرار شد مهندسان معاونت فني 
و عمران طرح هاي موردنظرشان را در جلسات 
بعدي ارائه دهند تا در كميسيون مورد بررسي 
قرار بگيرد و در فرصت مناســبي این موضوع 
را به صورت برنامه اجرایي در دســتور كار قرار 

دهند. « 

توجه به مبادي، يك نياز الزم
 برخي از مبادي مانند مبادي جنوبي به دليل 
استقرار فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( 
از اهميت ویژه اي برخوردار اســت. درصورتي 
كه این مبادي به دليل بوي نامطبوعي كه بعد 
از فرودگاه استشمام مي شود، بدترین وضعيت 
را دارد. مبادي جنوبي شامل مسير تهران- قم و 
تهران- ساوه مي شود و بيشترین حجم مسافر 
از استان هاي جنوبي از این مبادي به پایتخت 
وارد و خارج مي شــوند؛ بنابرایــن براي آنکه 
ورودي هاي تهران در خور پایتخت باشد، نياز به 

توجه و رسيدگي بيشتر دارد. در این باره قائمي، 
عضو كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شــهر گفت: »موضوع مبادي ها، چند وجهي 
است. در اینجا باید به مسائل ترافيکي، فني و 
عمران و فرهنگي اهميت داده شود؛ بنابراین 
بخش هاي مشترك شهرداري كه متولي این امر 
هستند باید سعي كنند در طراحي المان ها جدا 
از منظر زیبایي بصري به مسائل ترافيکي توجه 
داشته باشند. برخي از المان ها سبب اختالالت 
ترافيکي در مبادي شهر مي شــود. به عنوان 
مثال 10ســال پيش نصــب تلویزیون هاي 
شهري در شهر مانند آفتي، سبب حواس پرتي 
رانندگان و سوانح رانندگي شده بود؛ بنابراین 
باید حوزه هاي زیباسازي، فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران نسبت به این نکات حساسيت 
داشته باشند.«  مرجان گلي پور، دبير كميسيون 
شهرسازي و معماري مجمع شهر و كالنشهرها 
نيز معتقد است  ورودي شهرها به عنوان ویترین 
آن شهر به شــمار مي آید؛ درحالي كه تهران 

فاقد چنين ویترین شایســته اي است. شاید 
هم توسعه شهر و پيوســت روستاها به تهران 
این اجازه را گرفته اســت. او گفت: »رجال و 
مسئوالن در گذشته با ساخت دروازه ها براي 
حریم تهران اهميتي قائل بودند، اما در 50سال 
اخير مبــادي ورودي و خروجي به تهران رها 
شده است. مي توان گفت، ورود به تهران هيچ 
حد و مرزي ندارد. در یك مقطعي طي سال هاي 
اخير قرار بود، دروازه هایي براي شهر بسازند، اما 
معتقدم در قرن حاضر و شرایط كنوني ساخت 
دروازه چندان كاربردي ندارد و مورد استقبال 
عموم مردم هم واقع نمي شود. سالیق جوانان 
براي تعریف چنين فضاهایي در ورودي شهر 
مهم است و باید درواقع همه سالیق ساكنان 
شهر در آن دیده شود. ناگفته نماند كه در حوزه 
شهرسازي خيلي از دانشــجویان پایان نامه و 
رساله هاي مختلفي را ارائه داده اند كه به طور 
حتم براي چنين پروژه مهمي مي توان از آنها 

استفاده كرد.«

نگاه

 ضرورت ساخت المان هاي خاص
 در  ورودي هاي تهران

در گذشته دروازه هاي شهري به عنوان یکي از اصلي ترین عناصر كالبدي 
شــهرهاي ایران و ازجمله تهران قلمداد مي شــدند و همواره معماري 
منحصر به فردي داشتند. اما شرایط توسعه شهري و گسترش شهرها 
به ویژه كالنشهرها و پایتخت ها، وضعيت دروازه هاي شهري و فضاهاي 
ورودي به شهرها را دچار دگرگوني اساسي كرده است. نگاه اساسي به این 
عنصر شهري در فرایند شکل گيري آن همواره باید مدنظر برنامه ریزان و 
دست اندركاران مدیریت شهري فعلي باشد. در این چارچوب مي توان 
مبتني بر 2 دیدگاه موضوع دروازه هاي شهري را مورد توجه قرار داد. در 
دیدگاه نخست باززنده سازي و بازسازي دروازه هاي قبلي شهر به عنوان 
اثرات ماندگار و ارزشــمند تاریخي باید در دســتور كار قرار گيرد كه 
خوشبختانه این موضوع در ادوار مختلف مورد توجه شهرداران محترم 
در تهران قرار گرفته اســت. در دیدگاه دوم  به ایــن دليل كه مبادي به 
فضاهاي بزرگراهي تغيير شکل یافته اند، باید به شکلي مدرن، به مسافران 
و شهروندان خوشامد بگویند. در این بين، هم اكنون ارتباط شهر تهران 
از طریق بزرگراه ها با كرج، قم، سمنان و مشهد برقرار مي شود. اقتضائات 
طراحي و تعریف مراكز خدماتي و رفاهي در طول شبکه هاي بزرگراهي 
منتهي به تهران به عنوان یکي از سياست هاي كليدي قابل تعریف است. 
در این راستا تعریف طرح هاي موضوعي و موضعي و نگاه جدید به نقش 
و جایگاه شبکه هاي بزرگراهي و ارتباطي و پيوستگي ساختار نظام اداره 
شهر تهران با محيط پيرامون در قالب مجموعه هاي شهري به ویژه با شهر 
كرج ضرورتي قابل توجه است. البته نباید از نظر دور داشت كه مفهوم 
دروازه هاي شهري امروز از شکل كالبدي آن خارج و نقش و جایگاه شهرها 
در فضاهاي فراملي و بين المللي تعریف مي شود كه تهران نيز از این قاعده 
به عنوان  ام القراي جهان اسالم مستثني نيست و تالش دست اندركاران 
و مدیران شهري همواره باید جهت دهي و جهت گيري به سمت تحقق 
این مفهوم با تکيه بر ظرفيت هاي ملي و فراملي این شهر باشد. توجه به 
مبادي ورودي و خروجي شهر با رویکرد ایجاد مبلمان شهري و فضاي 
سبز مناسب و تعریف المان هاي خاص در برنامه توسعه شهر تهران به ویژه 
براي مدیریت شهري جدید تهران مي تواند به عنوان یکي از اولویت ها تلقي 
شود؛ اگرچه هزینه هاي انجام این موضوع نيز در هم افزایي و همکاري با 
دستگاه هاي اجرایي مختلف قابل تامين است. قطعا مشاركت دستگاه هاي 
اجرایي سازمان ها و ارگان هاي مسئول ازجمله وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي براي بهسازي و باززنده سازي دروازه هاي قدیم 
شهر و وزارت راه وشهرسازي براي ساماندهي ورودي هاي فعلي شهر در 
شبکه بزرگراهي منتهي به تهران كمك مؤثري به پيشبرد برنامه هاي 
مدیریت شــهري در این زمينه مي كند. براي این منظور الزم اســت 
طرح هاي مشتركي توسط دستگاه هاي مربوطه تهيه و با تقسيم كار دقيق 

و تعيين هزینه هاي آن، عملياتي و اجرایي شود.

شهر بدون ويترين ورودي 
مبادي ورودي و خروجي شهر تهران در  شأن پایتخت كشور نيست و اغلب  

ورودي هاي شهر وضعيت نابساماني دارند

    زهرا کريمی 
خبر نگار

   مبادي اصلي ورودي تهران كدام ها هستند؟ 
   تهران 7مبادي ورودي اصلي دارد که بعد از عبور از آنها وارد شريان هاي اصلي در شهر مي شوند 

   شمال: مسير تهران - شمال، دسترسي به بزرگراه همت، بزرگراه شهيد خرازي، بزرگراه آيت اهلل کني
   شمال غرب: مسير تهران- کرج، دسترسي به آزادراه شهيد فهميده و بزرگراه لشكري، دسترسي به 

ميدان آزادي، بزرگراه فتح و بزرگراه همداني 
   شمال شرق: آزادراه تهران- قائم شهر، دسترسي به بزرگراه شهيد بابايي و بزرگراه شهيد ياسيني

   شمال شرق: تهران - آمل )هراز(، دسترسي به بزرگراه شهيد ياسيني
   جنوب: آزادراه تهران - قم، دسترسي به بزرگراه خليج فارس، بزرگراه شهيد چراغي، بزرگراه آزادگان 

غرب، بزرگراه آزادگان شرق، بزرگراه آيت اهلل سعيدي
   جنوب غرب: آزادراه تهران- ساوه، دسترسي به بزرگراه آزادگان غرب و بزرگراه آزادگان شرق

شرق: مسير تهران- مشهد، دسترسي به بزرگراه بعثت 

مهدي جمالي نژاد
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري ها

دستگاه هاي متولي و مسئول، مبادي تهران را دريابند
ناصر اماني، عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شــهر تهران: تهران، بدترين 
کالنشهر کشور به لحاظ دروازه هاي ورودي است. ورودي هاي تهران نه تنها امكانات، 
تسهيالت و المان هاي مناسب براي ورود به شهر را ندارد، بلكه حتي تشخيص محدوده 
ورود به شهر تهران براي هر مسافري هم مشخص نيست. در دوره مديريت سابق قرار 
بود طرح هاي جامع و همساني براي همه دروازه هاي ورودي شهر طراحي شود، اما به 
سرانجام نرسيد. اکنون کافي است به يكي از کالنشهرهاي کشور مانند مشهد، اصفهان 
و تبريز  از راه زميني سفر کنيد. خوشبختانه در بدو ورود با فضاي سبز و المان هاي زيبا، 
مناسب و چشم نواز مواجه مي شويد، اما آنچه در ورودي هاي تهران  مشاهده مي شود، 
مملو از نخاله هاي ساختماني و پسماندهاي پراکنده در کنار بزرگراه هاست. همچنين 
تعميرگاه ها و کارگاه هايي با تابلوهاي بدمنظر وجود دارند. اگر هر سال، هر يك از مناطق 
شهرداري که در محدوده دروازه هاي تهران واقع شده اند، طرحي براي ساماندهي 
ورودي هاي تهران اجرا مي کردند، ديگر پايتخت با چنين  معضلي مواجه نبود. معتقدم 
بايد طراحي و اجراي اين مهم برعهده حوزه شهرسازي و سازمان زيباسازي باشد و بر 
مبناي طرح تفصيلي هر منطقه البته با يك نقشه واحد انجام شود. ساماندهي مراکز 
رفاهي از قبيل پمپ بنزين، استراحتگاه، رستوران، تعميرگاه و... نياز به همكاري ساير 
دستگاه ها ازجمله وزارت راه، استانداري، پليس راه و... دارد و اعتبار موردنياز هم بايد 
توسط هر سازمان مسئولي پيش بيني شود. طراحي و اجرا را مي توان به بخش خصوصي 
و جذب سرمايه گذار سپرد. متأسفانه به دليل نبود مديريت يكپارچه شهري اينگونه 
برنامه ها متولي مشخصي ندارد؛ چون شهرداري مسئوليتي در محدوده خارج شهر 
ندارد و از طرفي دروازه هاي شهر جزئي از شهر است و بايد با هماهنگي همه دستگاه هاي 

مسئول و با محوريت استانداري مشكل را حل کرد.
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دریچه تازه هاي نشر

جمعآوري
بساطگسترانكتاب

پليس امنيت، روز گذشته، شنبه 10مهر با 
حضور در راسته كتابفروشان خيابان انقالب، 
حدود 8بساط گستر كتاب هاي غيرقانوني را 

دستگير و كتاب هاي آنها را توقيف كرد.
یکي از اعضاي كارگــروه صيانت از حقوق 
نشر اتحادیه ناشــران و كتابفروشان تهران، 
در این باره به خبرگزاري ایبنا گفت: پليس 
امنيت با حضور در ميدان انقالب و راســته 
كتابفروشــان، جمعي از بساط گســتران 
كتاب هاي غيرقانوني و قاچاق را دســتگير 

كرد.
 این عضــو كارگروه صيانت از حقوق نشــر 
افزود: این بساط گستران در حد فاصل ميدان 
انقالب تا دانشــگاه تهران حضور داشتند و 
هر روز روبه روي كتابفروشي ها بساط پهن 

مي كردند.
روزنامه همشــهري طي ماه هاي گذشــته 
چند گزارش درباره ورود قاچاقچيان كتاب 
به حوزه نشر و انتشــار كتاب هاي پرفروش 
ناشران بزرگ را منتشر كرده و گزارش داده 
بود كه این روند موجب بر هم ریختن تعادل 
بازار كتــاب و همچنين كســادي فعاليت 

كتابفروشان شده است. 
درواقع افــراد ســودجو با وعــده فروش 
كتاب هــاي بــدون سانســور و كتاب هاي 
ممنوعه و همچنين خألهاي بازار نشر، نبض 

بازار كتاب را در دست گرفته  اند.
 همچنين اتحادیه ناشــران و كتابفروشان 
تهران، طي ماه هاي گذشته و نامه نگاري با 
پليس و اداره اماكن، خواستار برخورد جدي 
با بساط گســتران كتاب و مخالن نظم بازار 

كتاب شده بود.

چراجنگ؟
این كتاب نامه نگاري هاي آلبرت آینشتاین و زیگموند 
فروید است كه خسرو ناقد آنها را به فارسي برگردانده و 
به تازگي از سوي نشر ني منتشر شده است. آینشتاین 
در جایگاه دانشــمند علوم طبيعي در جست وجوي 
راه حل عملي پيشــگيري از وقوع جنگ است. او كه 

به استدالل قياسي دقيق عادت كرده، نه تنها اميدوار است كه با نظریه پردازي 
و طرح استدالل هاي استواِر علمي بتوان شوق انسان ها به شركت در جنگ را 
تضعيف كرد، بلکه همچنين اميد دارد كه روزي بتوان شوق به تخریب را درون 
انسان ها به كل از بين برد. فروید برخالف آینشتاین به كارگيري خرد و استدالل 
منطقي را راه مناسبي براي هدایت رشد روان انسان ها در جهت مقابله با جنگ 
نمي داند. او معتقد است كه معقول ترین، تيزبين ترین و زیرك ترین انسان ها 
نيز تحت شرایطي برده احساســات و مقهور غرایز خودند. نشر ني این كتاب 

86صفحه اي را به بهاي 28هزار تومان منتشر كرده است.

سياستدرجامعهتودهاي
ویليام كورنهــاوزر در كتاب سياســت در جامعه 
توده اي پس از بررســي نظریه هاي محدود درباره  
جامعه  توده اي، نظریه اي عــام و فراگير ارائه داده 
اســت كه طبــق آن، زوال اســتقالل نخبگان و 
گروه هاي مياني در سطح جامعه و به عبارت دیگر، 

آسيب پذیري آسان نخبگان و غيرنخبگان در برابر فشارها، به پيدایش جامعه  
توده اي تمام عياري منجر مي شــود كه زمينه را براي ظهور جنبش هاي 
توده اي و متعاقباً رژیم هاي تماميت خواه فراهم مي كند. بر این اساس، از 
نظر كورنهاوزر براي حفظ و تداوم یك نظام مردم ساالر ليبرالي و به سخن 
دیگر، براي حفظ نظم همراه با آزادي، از یك سو به استقالل نسبي نخبگان 
منتخب و از دیگر سو به استقالل گروه هاي اجتماعي ميانجي بين خانواده 
و دولت  نياز هست. نشــر ني این كتاب 302صفحه اي را با برگردان وحيد 

بزرگي به فارسي به بهاي 64هزار تومان منتشر كرده است.

ويراستارخرابكار
كتاب» ویراســتار خرابکار« با زیر عنوان »چگونه با 
نویســندگان، همکاران و خودتان خوب تا كنيد« 
نوشته كرول فيشر َســلِر را فاطمه ترابي به فارسي 
برگردانده كه اخيرا از ســوي نشــر ني منتشر شده 
است. نویســندگان و ویراســتاران هر سال بيش از 

3هزار سؤال دستور زباني و شيوه  نامه اي به بخش پرسش و پاسخ شيوه نامه 
برخط شيکاگو مي فرستند؛ پرســش هایي گاه مرموز و گاه واقعاً خنده دار. 
ویراستاري به نام كرول فيشر َســلِر این سؤال ها را تك تك مي خواند و اغلب 
شاهد درگيري هاي بي نتيجه ميان ویراستاران و نویسندگاني است كه بر سر 
»درست« و »غلط« شيوه نگارش با هم به توافق نمي رسند. َسلِر در این كتاب با 
كنار گذاشتن این نگاه خصمانه، عماًل به ویراستاران راه و چاهي نشان مي دهد 
كه خود را با این شــرایط وفق دهند تا محيط كار و اعصابشــان سالم بماند. 

ویراستار خرابکار در 183صفحه به بهاي 48هزار تومان منتشر شده است.

قيمت كاغذ همچنان گران اســت و ناشران مجبورند 
براي تهيه كاغذ موردنيازشان ســراغ بازار آزاد بروند و 
به قيمت هاي سرسام آور و افسارگسيخته اي كه دالالن 
تعيين مي كنند، تن بدهند. بــا وجود این اكنون كار به 
جایي رسيده است كه بسياري از ناشران، به ویژه ناشراني 
كه از چاپ داستان و رمان فارسي حمایت مي كنند روي 
حداقل ها ایستاده و شرایطي سخت را تجربه مي كنند. 
اوضاع آنقدر بحراني اســت كه با وجود كاهش معنادار 
كتاب هاي منتشر شده و افت قابل توجه تيراژ ها، اغلب 
انتشاراتي ها هشــدار مي دهند كه در آینده اي نزدیك 
دیگر قادر به چاپ همين تعداد و تيراژ كتاب هم نخواهند 
بود و به قول معروف ورشکســته خواهند شد. هرچند 
از مدت ها قبل آژیر قرمز براي كتــاب به صدا درآمده 
است، اما شاید اگر دولت با وجود تمام مشکالت و موانع 
اقتصادي كه با آن دست به گریبان است، اقدامي فوري 
و اورژانسي انجام ندهد، شــاهد تعطيلي هاي گسترده 
ناشران و ورشکســتگي بســياري از آنها خواهيم بود. 
دراین باره با مدیران انتشــارات روزگار، ققنوس و نيماژ 
كه هر سه از حاميان و ناشــران آثار نویسندگان ایراني 

هستند، گفت وگو كرده ایم.

ناشراندرآستانهورشكستگي
انقالب ما یك انقالب فرهنگي 
بود. در انقالبــي كه با كتاب 
و كتابخواني شــروع شــده 
اســت باید از انتشــاراتي ها 
به عنــوان منابع توليد كننده 
فکر و اندیشه در جامعه به شــکل جدي حمایت شود. 
محمد عزیزي، مدیر نشر روزگار با تأكيد بر اینکه كتاب 
جزو نيازهاي ضروري یك جامعه اســت، به همشهري 
مي گوید: »قبل از پيروزي انقالب جمعيت كشور مانند 
امروز زیاد نبود، اما تعداد كتابفروشي ها و افراد كتابخوان 
به نسبت جمعيت آن زمان بسيار قابل توجه بود. توقع 
ما این بود كه با وقوع انقالب اســالمي كه خودش یك 
منبع عظيم فرهنگي به حساب مي آید و تمام شهداي 
آن پيشتاز در علم و كتاب بوده اند، تعداد كتابفروشي ها 
افزایش یابد، اما متأســفانه این اتفاق نيفتاد و ما امروز 
شــاهد آن هســتيم كه از تعداد كتابفروشي ها كاسته 
شده است. یکي از دالیل اصلي این موضوع، مشکالت 

اقتصــادي و افزایش قيمت كاغذ به ویــژه در یکي، دو 
سال اخير به شمار مي رود. گراني كاغذ مشکالت بسيار 
زیادي را براي ناشران ایجاد كرده و باعث شده تا بسياري 
از آنها امروز به مرحله ورشکستگي برسند. در گذشته 
اگر ناشــري طي ســال 100عنوان كتاب با تيراژ چند 
هزار نســخه چاپ مي كرد، اكنون این تعداد به حدود 
40عنوان كتاب و تيراژ 200یا نهایت 300جلد رسيده 
است و این یعني ورشکستگي! اكنون حدود 7 ماه است 
كه ما یك بند كاغذ دولتي هم دریافت نکرده ایم و كاغذ 
موردنياز خودمان را به اجبار از بازار آزاد و با قيمت  حدودا 
750هزار تومان خریداري مي كنيم. در این شرایط، چاپ 
كتاب به هيچ عنوان مقرون به صرفه نيست؛ چون به تبع 
این گراني تيراژ ها به شدت افت پيدا كرده است. البته ما با 
همه مشکالت تالش كرده ایم كه خود را سرپا نگه داریم 
و با وجود شرایط سختي كه حاكم اســت، كار را ادامه 

مي دهيم تا چرخه نشر كشور از كار نيفتد.«
عزیزي معتقد است كه نتيجه انتشار كتاب هاي خوب، 
فرهنگسازي و داشتن جامعه اي بدون تشنج خواهد بود 
و در نتيجه نياز است كه دولت از ناشران و انتشاراتي ها و 
همه فعاالن عرصه كتاب حمایت كند: »دولت نه دیگر 
كاغذ دولتي در اختيارمان مي گذارد و نه اقدام به خرید 
كتاب براي كتابخانه ها و نهادهاي دولتي مي كند. ما در 
كشورمان تعداد زیادي كتابخانه داریم كه اگر فقط یك 
جلد كتاب براي هر یك از آنها خریداري شــود، چيزي 
حدود 6هزار جلد كتاب مي شــود و خریــد این تعداد 
كتاب، ناشران بسياري را از ورشکستگي نجات مي دهد؛ 
بنابراین درخواست من به ویژه از دولت جدید و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي این است كه از ناشران حمایت 
كرده و كاغذ دولتي در اختيارمان قرار دهند.«

تاچندماهآيندهكاغذيبرايچاپنخواهيمداشت
قرار بود به كاغــذ ارز دولتي 
اختصاص داده شود، اما این 
اتفاق نيفتــاد. درواقع نه ارز 
دولتي اختصــاص یافت و نه 
دیگر كاغذ دولتي در اختيار 
ناشــران قرار گرفت. امير حســين زادگان، مدیر نشر 
ققنوس با تأكيد بر این موضوع كه تا چند ماه آینده دیگر 
كاغذي براي چاپ كتاب نخواهيم داشت به همشهري 
مي گوید: »این روزها قيمت هر بنــد كاغذ در بازار آزاد 
حدود 750هزار تومان است و چاپ كتاب با این قيمت ها 
به هيچ عنوان مقرون به صرفه نيست. البته ما مقداري 
كاغذ از قبل داشتيم و توانستيم بخشي از نياز كاغذمان 
را هم در این مدت تهيه كنيم، اما این امر موقتي است 
و تا چند ماه آینده دیگر كاغذي نخواهيم داشــت كه با 
آن كتاب چاپ كنيم! تاكنون به هر شــيوه اي كه بوده 
توانســته ایم كاغذ موردنيازمان را تهيه كنيم، اما با این 
قيمت ها اگر بخواهيم از بازار آزاد كاغذ تهيه كنيم قيمت 
نهایي كتاب آنقدر افزایش مي یابد كه دیگر كمتر كسي 
توان خرید آن را خواهد داشت و در نتيجه ناشران باقي 
خواهند ماند و كتاب هایي كه دیگر مشــتري و فروش 
ندارند. تيراژ كتاب ها هم از این كمتر شــده و به شدت 
كاهش مي یابد و فعاليت در چنين اوضاعي دیگر به هيچ 

عنوان براي ناشران صرفه اقتصادي ندارد.«

حســين زادگان مي گوید هرچند دولــت وعده هایي 
درخصوص اختصاص كاغذ دولتي داده است، اما حتي 
اگر این وعده ها عملي شوند، باز هم اختصاص آن زمان بر 
خواهد بود: »وعده هایي درخصــوص اینکه در مهرماه 
كاغذ دولتي به دست ناشران مي رسد، داده شده است، 
اما در بهترین شــرایط هم این امر زمانبر است و تصور 
نمي كنم به این زودي ها كاغذ دولتي وعده داده شــده 
به دستمان برسد. دولت باید هم اكنون به كمك ناشران 
بياید؛ یعني مثل گذشــته كاغذ و مقــوا را به اندازه اي 
كه واقعاً نياز ناشــران اســت، آن هم بدون معطلي در 

اختيارشان قرار دهد.«

كمبودكاغذ؛بحرانيبرايناشران
كمبود كاغذ هميشه به عنوان 
یك بحران براي ناشران بوده 
اســت كه اكنون با افزایش 
قيمت كاغذ و عدم اختصاص 
كاغذ دولتي ایــن بحران را با 
تمام وجــود لمس مي كنند. 

احمــد ابوالفتحي، از انتشــارات نيمــاژ در این باره به 
همشهري می گوید: »متأسفانه در یکي، دوسال اخير 
شاهد گراني كاغذ بوده ایم كه این افزایش قيمت تبعات 
بســياري همراه داشــته كه مهم ترین آن قيمت هاي 
صعودي كتاب بوده است. كتابي كه سال 96، 25هزار 
تومان فروخته مي شد، اكنون قيمت آن 3یا 4برابر شده 
اســت. مخاطب هم وقتي با این قيمت هاي باال مواجه 
مي شود، كمتر ســراغ خرید كتاب مي رود و این یعني 
ورشکستگي تدریجي ناشران و كتابفروشان كه این تورم 

در حوزه كتاب و نشر بي سابقه است.«
ابوالفتحي هم معتقد است كه اگر حمایت هاي دولتي 
درخصوص كتاب و اختصاص كاغذ دولتي مجددا برقرار 
نشود، ناشران و در مجموع فعاالن این عرصه با مشکل 
مواجه خواهند شد: »در زمان فعاليت دولت قبل، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در یکسري از برنامه ها ازجمله 
برنامه هاي تلویزیوني خبر از برقــراري مجدد یارانه و 
اختصاص كاغذ دولتي دادند كه تا به امروز محقق نشد. 
ما ناشران و فعاالن عرصه كتاب اميدواریم كه در دولت 
جدید این وعده محقق شده و از بار مشکالت ناشران و 
كتابفروشان كاسته شود. اگر یارانه اختصاص یابد و كاغذ 
به اندازه نياز در اختيارمان قرار گيرد، هيچ كس تمایلي 
به افزایش قيمت كتاب نــدارد؛ چون دود گراني كتاب 

مستقيما در چشم خودمان خواهد رفت.«  

بررسي اوضاع انتشار كتاب در گفت وگو با مدیران انتشارات روزگار، ققنوس و نيماژ

مشكالت ناشران دوچندان شده است
سعيدهمرادي
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پنجرهجمعيتيدرسال1425بستهميشود

امروز روي این ســتون گرد سپيد پيري نشســته و بيشتر اخبار آن 
مربوط به سالمندان است چرا كه از یك طرف هفته سالمند آغاز شده 
و از طرف دیگر پيري جمعيت یکي از مسائل اساسي دولت  ایران طي 

سال هاي اخير شده است.
طبق اعالم شوراي ملي سالمندان، نرخ جمعيت سالمندي در ایران 
10.2 درصد اســت، این در حالي است كه از ســال1398تا1421 
جمعيت این گروه به 20درصد مي رســد و رشد جمعيت سالمندي 
ایران با شتاب بيشتري از سال 1421 تا بازه زماني 1435-1430، از 

یك سوم جمعيت كشور عبور مي كند.
به گزارش ایسنا، رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در این باره 
گفت: طي سال هاي اخير شاهد زنانه شــدن جمعيت سالمندي در 
ایران هستيم. این در حالي اســت كه به دليل برخي عوامل همچون 
اميد زندگي بيشــتر زنان نســبت به مردان، غلبه جنسيت زنانه در 
سالمندي، افزایش وضعيت بدون شوهر به دليل فوت همسر و روند 
افزایشــي طالق و تجرد قطعي در دوران جواني و ميانسالي پدیده 

»زنان سالمند تنها« هم در حال افزایش است.
حســام عالمه، با بيان اینکه پنجره جمعيتي ایران در ســال1425 
بســته مي شــود به این معني كه ســن افراد در محدوده سن كار 
)از15تا64ســال( از دوســوم كمتــر مي شــود، مي افزایــد: از 
سال1385تا1425، 40 سالي اســت كه پنجره جمعيتي ایران باز 
است. قبل از سال1385 به دليل زیاد بودن افراد زیر 15سال، پنجره 
جمعيتي ایران بسته بوده و طبق پيش بيني هاي فعلي، در سال1425 
به دليل زیاد بودن درصد ســالمندان، پنجره جمعيتي مجددا بسته 
مي شود اما در مدتي كه پنجره جمعيتي ایران باز است نيروي مولد 

بيشتر از دو سوم است.
او با اشاره به اینکه 5درصد از سالمندان، زمين گير، 11درصد، كم توان 
و مبتال به بيماري هاي مزمن و 83درصد سالم هستند، بيان مي كند: 
در مجموع 1۷درصد سالمندان نيازمند مراقبت هستند و بيمه هاي 
مراقبتي مي تواند بسيار كمك كننده باشــد؛ به ویژه براي اینکه این 
مراقبت در خانه و اجتماع انجام شــود شركت هاي بيمه مي توانند با 
پرداخت دستمزد مناسبي به اطرافيان موردتأیيد سالمند، در آینده 
كه با انبوهي از ســالمندان تنها، مواجه مي شــویم موضوع مراقبت 

غيررسمي و در منزل را پوشش دهند.
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در خاتمه گفت: اكنون حدود 
100هزار نفر در نوبت پذیرش مراكز نگهداري شبانه روزي قرار دارند.

راهاندازيخانههايكوچكبرايسالمندان
از آنجا كه 100هزار نفر در نوبت رفتن به خانه ســالمندان هستند، 
معاون توانبخشي سازمان بهزیستي كشور گفته است: بيش از 15هزار 
سالمند در مراكز بهزیستي نگهداري مي شوند و از همين رو به دنبال 

راه اندازي خانه هاي كوچك براي دیگر سالمندان هستيم.
به گزارش ایلنا، محمد نفریه، معاون توانبخشــي سازمان بهزیستي 
كشور توضيح داد: اجراي موقت این طرح تمام  و دستورالعمل آن در 
سال گذشته بازبيني و ابالغ شده است. در مراكزي كه كوچك سازي 
شــده بودند و به صورت خانواده بودند، كنترل بيمــاري راحت تر و 
درگيري افراد كمتر از مراكز بزرگ تر بــود و در واقع مراكز بزرگ در 
دوره بيماري كرونا در ریســك بيشتري هســتند. سياست سازمان 
بهزیستي نيز گسترش این خانه هاي كوچك حمایتي است كه صرفا 

10تا15سالمند در آن زندگي مي كنند.
معاون توانبخشي سازمان بهزیستي كشور گفت: اكثر افرادي كه در 
مراكز سالمندان نگهداري مي شوند، افرادي هستند كه با معلوليت 

مواجه هستند.
وي درباره تزریق واكســن آنفلوآنزا بــراي مددجویاني كه در مراكز 
شبانه روزي بهزیســتي نگهداري مي شــوند، تصریح كرد: در سال 
گذشته در تمام مراكز شبانه روزي به صورت رایگان واكسن آنفلوآنزا 
تزریق شد، این روند هر ساله است و ما امســال نيز مکاتباتي انجام 
داده ایم و منتظر هستيم تا در این زمينه وزارت بهداشت به ما زمان 
واكسيناسيون آنفلوآنزا را اعالم كند. هنوز زماني به ما اعالم نشده و ما 

پيگير این موضوع هستيم.

كتابدرسيفقطبرايمهاجرانقانوني

در پي گزارش روز چهارشــنبه همشــهري كه در آن آمده بود 
دانش آموزان افغانســتاني براي تهيه كتاب درسي دچار مشکل 
شــده اند و آموزش و پرورش به آنها كتاب ارائه نمي دهد، رئيس 
مركز هماهنگي حوزه وزارتي آموزش و پرورش به تسنيم گفت: 
اگر اطالعات دانش آمــوز در پایگاه اطالعاتــي وزارت آموزش و 
پرورش وجود نداشــته باشد امکان ثبت ســفارش كتاب درسي 

فراهم نيست.
علي باقرزاده، افزود: دانش آموزان اتباع خارجي كه كد 11رقمي از 
وزارت كشور دریافت و در مدارس ثبت نام كرده اند، كتاب درسي 
دریافت كرده اند و هيچ مشــکلي ندارند اما افرادي كه این كد را 
دریافت نکرده اند به این معناســت كه هنوز ثبت نام نکرده اند و 
امکان ثبت سفارش كتاب درسي براي آنها وجود ندارد، وقتي فرد 
در مدارس ثبت نام مي كند، كد 11رقمــي را از پایگاه اطالعاتي 

اداره كل اتباع خارجي وزارت كشور استعالم مي كنيم.
باقرزاده ادامه داد: دانش آموزان اتباع باید براي دریافت این كد از 
دفاتر كفالت اقدام كنند و پس از آن سامانه آموزش و پرورش به 
وزارت كشور مرتبط و استعالم مي گيرد، دانش آموزاني كه تأیيد 

شوند، ثبت نام شده و كتاب درسي تحویل مي گيرند.
او همچنان درباره مشــکل دانش آمــوزان مهاجــر غيرقانوني 
توضيحي نداده و نگفته اســت كــه تکليف كتاب درســي آنها 

چه مي شود.

ظاهــرا هيچ نقطــه پایاني بــر ابالغيه 
تبعيض آميز دولت دهم مبني بر انتقال گزارش

فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها 
نيست؛ چرا كه این ابالغيه پس از 8سال و با وجود ابطال 
از سوي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري همچنان در 
حال اجراست و حتي برخي اعضاي شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و مســئوالن آموزش عالي هم از آن حمایت 
مي كنند؛ ابالغيه اي كه در سال تحصيلي جدید هم اجرا 

شد و صداي دانشجویان بسياري را درآورد.

ماجراازكجاشروعشد؟
این تبعيض در دهه 80 هم  وجود داشــت اما 2 وزیر 
علوم و بهداشــت دولت دهم، كمتــر از 2 ماه مانده به 
پایان دولت، پيشــنهاد خــود براي تفویــض اختيار 
درخصوص نقل وانتقــال فرزندان اعضاي هيأت علمي 
را به شــوراي عالي انقالب فرهنگي ارائــه كردند. این 
پيشنهاد بدون فوت وقت و در آخرین جلسه شورا در 
دوران ریاست محموداحمدي نژاد به تصویب رسيد و 
رئيس جمهور اسبق در اول مرداد 1392یعني زماني كه 
دیگر حضورش در پاستور به شماره افتاده بود، نسبت 
به ابالغ آن اقدام كرد تا در آخرین روزهاي كاري  خود 
برخالف شعارهاي اوليه اش، یك یادگاري براي اعضاي 
هيات علمي دانشــگاه ها و از طرفي یك حس تبعيض 
براي دانشجویان به جا گذارد. در این مصوبه آمده بود: 
»هرگونه اختيارات مربوط به تصميم گيري درخصوص 

نقل وانتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و 
مراكز آموزشي و پژوهشي كه در آزمون هاي سراسري 
ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي پذیرفته 
مي شــوند، به وزراي علــوم، تحقيقــات و فناوري و 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي و رئيس دانشگاه 

آزاد اسالمي تفویض مي شود«.
فقط 2روز از تحویل نهاد ریاســت جمهوري به حسن 
روحاني گذشــته بود كه وزراي احمدي نژاد و رئيس 
وقت دانشــگاه آزاد كه همچنان سر كار بودند، نسبت 
به ابالغ دستورالعمل اجرایي این مصوبه اقدام كردند. 
این دســتورالعمل مقرر كرده بود كه فرزندان اعضاي 
هيأت علمي در چارچوبي مي توانند نســبت به تغيير 
رشــته و تغيير دانشــگاه محل تحصيل اقدام كنند. 
بر این اساس، كســب 90درصد نمره كل آخرین فرد 
پذیرفته شــده در ســهميه مربوط براي رشته محل 
مورد تقاضا، به عنوان شــرط انتقال دانشــگاه محل 
تحصيل و كســب 92.5درصد نمــره كل آخرین فرد 
پذیرفته شده به عنوان شــرط تغيير رشته آنها درنظر 
گرفته شده بود. پس از اجراي این دستورالعمل كه از 
زمان اجرا مورد استفاده ساالنه نزدیك به 1500فرزند 
اعضاي هيأت علمي قرار گرفت، انتقادهایي از ســوي 
دانشــجویاني كه شــاهد جابه جایي و تغيير سریع و 
بي دردسر رشــته برخي هم ورودي هاي خود بودند، 
شــکل گرفت كه بازتاب آن در شبکه هاي اجتماعي و 
فضاي عمومي دانشگاه دیده  شد تا اینکه در یك سال 
اخير تحوالتي از سوي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت 
و دانشــگاه آزاد براي بازبيني در دستورالعمل اجرایي 

این مصوبه كليد زده شد.

جزئياتتعديلامتيازهايفرزنداناستادان
كســب اطالع درباره كم وكيف گام هــاي اخير برخي 
اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي براي لغو ابالغيه 
قدیمي درباره تسهيالت نقل وانتقال فرزندان اعضاي 
هيأت علمي نشــان مي دهد كه دســتورالعمل ابالغي 
سال 92، قدري اصالح و تعدیل شــده است. مهرداد 
ویس كرمي، نماینده مردم خرم آباد و عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس در این باره به همشــهري 
گفت:»طبق دستورالعمل اجرایي جدید كه در تير ماه 
سال گذشته با امضاي وزراي علوم و بهداشت و رئيس 
دانشگاه آزاد اسالمي ابالغ شده است، فرزندان اعضاي 
هيأت علمي فقط مي توانند درصورت احراز شــرایط و 
ضوابط مربوطه انتقال پيدا كنند و تســهيالت تغيير 
رشــته و انتقال مشــروط، حذف و غيرقابل اجرا شده 
اســت. بنابراین دســتورالعمل اجرایي مصوبه ســال 
92شوراي عالي انقالب فرهنگي، با جرح و تعدیل روبه رو 
شده و امتيازاتي كه براي فرزندان اعضاي هيأت علمي 

درنظر گرفته شده بود، محدود شده اند.« 

پافشاريبهناديدهگرفتنحكمديوان
پافشــاري آموزش عالي براي تداوم اجراي این مصوبه 
تبعيض آميــز - هر چند بــا حرج و تعدیــل در حالي 
اســت كه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در تير ماه 
1400طي حکمي دستورالعمل وزراي علوم، بهداشت 
و رئيس دانشــگاه آزاد را مبني بر نقل وانتقال و تغيير 
رشــته فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل خدمت 
عضو هيأت علمي »تبعيض ناروا در حق مشــموالن« 
و »مغایر با بند 9 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسي« 

دانســت و آن را باطل كرد. اما در مرداد ماه امســال و 
پس از ابالغ رأي هيأت عمومــي دیوان عدالت اداري، 
سيدسعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در مالقات با رئيس قوه قضایيه، با انتقاد نسبت به ورود 
دیــوان عدالــت اداري در لغو مصوبات شــوراي عالي 
انقالب فرهنگي مانند لغــو مصوبه جابه جایي فرزندان 
هيأت علمي،گفت:»هيچ جایگاهي نمي تواند مصوبات 
شــوراي عالي را لغو كند مگر خود شوراي عالي انقالب 
فرهنگي یا مقام معظم رهبــري.« پس از این واكنش، 
دیگر مشــخص نبود كه این مصوبه در سال 1400هم 
اجرا مي شــود یا نه تا اینکه اول مهر امســال مشخص 
شــد كه شــوراي عالي انقالب فرهنگي و به دنبال آن 
وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد با وجود 
رأي دیوان عدالت اداري، همچنان بر موضع خود براي 
تداوم امتيازدهي به فرزندان اعضاي هيأت علمي باقي 
مانده اند. هر چند كه هنوز واكنشــي از ســوي دیوان 
عدالت به خاطر نقض رأي صادره از سوي هيأت عمومي 

دیده نشده است.

تمكيننكردنبرخيدانشــگاههابراياجراي
احكامقانوني

اما براساس اطالعات كسب شــده، برخي نمایندگان و 
اعضاي كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس پيگير 
برچيده شدن این امتياز هســتند. مهدي اسماعيلي، 
عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقــات مجلس در 
گفت وگو با همشــهري مي گوید:»برخي خبرها به ما 
مي رسد كه با وجود آخرین اقدامات براي لغو مصوبه، 
باز هم برخي دانشــگاه ها آن را رعایــت نمي كنند. در 
كميســيون آموزش مجلس هم مطرح و تأكيد شــده 
است كه دانشــگاه ها باید در راستاي عدالت آموزشي، 
به آخرین تصميمات دربــاره لغو مصوبــه مربوط به 

فرزندان اعضــاي هيأت علمي عمــل و تمکين كنند. 
البته اميدواریم با شروع تغييرات در بدنه وزارت علوم 
و دانشگاه ها، دانشــجویان در همه حوزه ها ازجمله در 

نقل وانتقال از تساوي عادالنه اي برخوردار باشند.«

تسهيالتنقلوانتقال،تسهيالترفاهياست؟
مهرداد ویس كرمي، دیگر عضو كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس كه خود هم اســتاد دانشگاه است، 
دالیل خود براي قابل قبول بودن امتيازها براي فرزندان 
اعضاي هيأت علمي را اینگونه تشریح مي كند:»چون 
عضو هيأت علمــي دانشــگاه و ذي نفــع در موضوع 
تســهيالت نقل وانتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي 
هســتم، از زاویه یك نماینده مردم و یك شــهروند 
مي گویم كه هر ســازمان و مجموعه اي براي كاركنان 
خود و خانواده هایشان امتيازها و امکانات رفاهي فراهم 
مي كند اما خانواده اعضاي هيأت علمي جز در یك سري 
دانشــگاه هاي خاص از تســهيالت ویژه اي بهره مند 
نيستند. بنابراین گفته اند حاال یك تسهيالتي درنظر 
بگيریم تا فرزندان آنها بتوانند در چارچوب قواعدي از 
تسهيالت نقل وانتقال محل تحصيل استفاده كنند و 
دیگر خانواده اســتادان دغدغه دوري فرزندان شان را 
نداشته باشــند و یك اطمينان خاطري هم براي خود 
استادان ایجاد شود كه بتوانند كارشان را درست انجام 
دهند. اكنون قوانين مختلفي داریم كه امتيازاتي براي 
كاركنان سازمان هایي قائل مي شوند؛ اگر این تسهيالت 
نقل وانتقال را در چارچوب تســهيالت رفاهي درنظر 
بگيریم، فکر مي كنم مانعي نداشــته باشد.« حال اگر 
این استدالل هم بپذیریم، جاي پاسخ به این پرسش 
خالي مي ماند كه پس چرا این تسهيالت رفاهي براي 
فرزندان كارمندان دانشــگاه ها درنظر گرفته نشــده 

است؟

دیگه چه خبر؟حاشيه هاي بي پايان سهميه فرزندان هيأت علمي

گزارش همشهري درباره دالیل اجرایي نشدن حکم صریح دیوان عدالت اداري مبني بر حذف سهميه نقل و انتقال فرزندان 
اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در سال تحصيلي جدید

نيماشايان
خبر نگار

سيروساحمديپور-كارشناسآموزشــي: كانون پرورش فکري كودكان 
نهادي فرهنگي است كه آغازگر نخستين انگيزه هاي ادبي، هنري و علمي براي يادداشت

بسياري از ایرانيان است. بســياري از كودكان دیروز كه امروز در كسوت معلم، 
كارگردان، مجسمه ساز، شاعر و یا نویسنده در حال ساخت بناي فرهنگي جامعه و نسل هاي 
آینده هستند، در این نهاد رشد یافته اند. از این رو مي توان جایگاه كانون را هم تراز با مدرسه و 
حتي وسيع تر از آن دانست چرا كه در كار استعدادیابي و بالفعل سازي استعدادهاي تجسمي و 
ادبي كودكان این مرز و بوم و به سامان رساندن بخش مهمي از هوش هنري، خالقانه  و سرمایه 

اجتماعي فرزندان ایران زمين، در تالش مستمر است.
نقش و كاركرد نهاد فرهنگي »كانون« وقتي برایمان پررنگ تر مي شود كه مي بينيم امروز هم 
نگاه كيفي به جاي نگاه كمي در فرایند اســتعدادیابي و هوش سنجي كودكان و نوجوانان در 
این نهاد غلبه دارد. با این حال بخش مهمي از مربيان هنري و ادبي این نهاد به صورت پاره وقت 

مشغول به كارند.
براي روشن شدن اهميت موضوع بهتر است كمي از مضمون دردناك، ناعادالنه و بيگانه ساز 
»مربيان پاره وقت« فاصله بگيریم. آنگاه با مشــاهده اسامي و رصد كردن كارنامه این مربيان 
خواهيم دید كه این افراد مجموعه اي فوق العاده از هنرمندان تجسمي، شاعران و نویسندگان 
استان ها را تشکيل مي دهند كه اگر در طول این ساليان از جانب مدیران كانون پرورش فکري 
و مسئولين و وزارتخانه متبوعه مورد بي مهري قرار نمي گرفتند و اگر نگاهي مسئوالنه درباره 
آنها وجود  داشــت و به وجهه حرفه اي و جایگاه ویژه هنري آنها به درستي نگریسته مي شد، 
كانون مي توانســت از توان و قابليت هاي این نيروها بيشترین اســتفاده را در جهت اهداف 

زیربنایي-فرهنگي خود ببرد.
نيروهاي باتجربه و متخصصي كه سال هاست خواهان تبدیل وضعيت هستند و با بيمه ناقص، 
حقوق اندك، بدون مزایایي مانند اضافه كار، حق اوالد و عائله مندي، حق بدي آب وهوا، حق 
مناطق مرزي، حق ایاب وذهاب و تمام حقوق دیگر و با عيدي و پاداش ناقص و ناچيز كه آن هم 
در سال هاي دورتر اصال پرداخت نشده فعاليت مي كنند و حاال هم یك سال است به بهانه كرونا 

و افزایش حقوق نيروهاي رسمي و پيماني، حقوق آنها را قطع كرده اند.
از ســویي دیگر در ســال1393 بدون هماهنگي و مشــورت با این نيروها، عنــوان »مربي 
حق التدریس« از حکم هاي كارگزیني آنان حذف و عنوان »مربي پاره وقت« به آنان اطالق شد 
كه در نتيجه باعث شد این مربيان زحمتکش همراه با معلمان حق التدریسي آموزش و پرورش 

تبدیل وضعيت نشوند.
اكنون انتظار و مطالبه اي جز این وجود ندارد كه مدیران و مســئوالن ذیربط نســبت به حل 
مشکالت این مربيان پاره وقت و تغيير وضعيت نابسامان آنان تالش كنند تا با تبدیل وضعيت و 
احقاق حقوق، بيمه، سنوات و بازنشستگي، بخشي از سرمایه هدر رفته و عمر سپري شده آنها 
تا حدودي جبران شود. باشد تا در عرصه فرهنگي كه خط مقدم مبارزه با استثمار و بيگانگي 

شغلي است شاهد تضييع حقوق انساني این قشر فرهيخته نباشيم.

بيمهريبهمربيانكانونپرورشفكري

حرف و حديث ها درباره دانشگاه مقصد فرزندان اعضاي هيأت علمي

ث
مک

يكيازمــوارديكهدربارهانگيزهاســتفادهازامتيازتغييردانشــگاهمحل
تحصيلفرزنداناعضايهيأتعلميعنوانميشــود،منتقلكردنفرزندان
بهيكدانشگاهبهتروسطحباالترازدانشــگاهمحلقبوليشاناست.مهدي
اســماعيلي،نمايندهمردمميانهدرمجلسدراينبارهبههمشهريميگويد:
»انتخابدانشگاهيكهفرزنداناعضايهيأتعلميميخواهندبهآنمنتقل
شوندهممحلحرفوحديثهايبسياريشدهاست.مابهمردمحقميدهيم
كهنسبتبهاينامتيازاتاعتراضداشتهباشند.بهاينجهتبرلغومصوبهقبلي
شورايعاليانقالبفرهنگيبراينقلوانتقالفرزنداناعضايهيأتعلميتأكيد
ميكنيمواميدواريمدانشــگاههاهمتمكينكنندوتالشهمهمااينباشدكه
تمامدانشگاههايكشوردرترازيقرارگيرندكههمهجواناندانشجوازجمله
فرزنداناعضايهيأتعلميبهدنباليكراهكاريااستفادهازيكامتيازبراي

جابهجاييبهدانشگاهديگرنباشند.«اسماعيليباتبعيضآميزخواندناقدام
ويژهبراينقلوانتقالفرزنداناعضايهيأتعلميدانشگاهها،ميگويد:»ضمن
اينكهبهاعضايهيأتعلمياحترامميگذاريــموميدانيمكهآنهاچقدردر
راستايتقويتبنيهعلميدانشجويانزحمتميكشــندوليبايداينراهم
درنظرداشتهباشيمكهدوريمحلتحصيلبامحلزندگيدانشجويان،دغدغه
بسياريازخانوادههادركشوراست.بنابراينعدالتاقتضاميكندكهموقعيتي
فراهمباشدكههمهدانشــجويانبتوانندازاينمزيتبهطوريكساناستفاده
كنند.ولياينكهاعضايهيأتعلميبتواننــدبهراحتيفرزندانخودراازيك
دانشگاهبهدانشگاهديگرمنتقلكنندوديگردانشجويانبايدبراينقلوانتقال،
هزاردليلومدركبياورندتاشــايددرخواستشانپذيرفتهشود،قابلقبول

نيست.«
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   ميزان توليد دارو
انتظار مي رود اين شــركت دارويي 10ميليون دوره 
درماني از اين قرص تا پايان2021 توليد كند. ديويس 
مي گويد دولت آمريكا براي 1.7ميليون دوره درمان 
از اين دارو قــرارداد 700دالري بابت هر دوره امضا 
كرده اســت و قراردادي مشابه با ســاير كشورها 
امضا خواهد كرد. البته مرك اعالم كرد كه براساس 
معيارهاي درآمد كشورها، يك رويكرد قيمت گذاري، 
طبقه بندي مي كند. يكــي از بهترين اقدامات اين 
شركت توافق براي ارائه گواهينامه توليد اين دارو 
به چندين شركت دارويي ژنريك هندي است تا به 
اين ترتيب شركت ها بتوانند قرص را براي كشورهاي 
كم درآمد نيز توليد كنند. ايــن دارو همچنين در 
فاز ســوم باليني براي جلوگيري از ابتال به بيماري 
در افرادي كه در معرض ويروس قرار گرفته اند، در 
دست مطالعه اســت. مقامات مرك مي گويند هنوز 
مشخص نيست تا چه زماني بررسي هاي سازمان غذا 
و دارو زمان مي برد، هرچند كه دين لي، سرپرست 
آزمايشــگاه تحقيقاتي مرك مي گويد: آنها سعي 

مي كنند در اين مورد با دقت عمل كنند.

همه گيري ویروس 
كرونا مانند گذشته 
نقــش علــم را در 
جامعه پررنگ تر از هميشه كرده و سرعت اكتشافات علمي 
را باال برده است. به گزارش ســي ان ان، هنگامي كه هفته 

آینده جایزه نوبل به عنوان قله 
دستاوردهاي علمي اعالم شود، 
از بزرگ ترین ذهن هاي فيزیك، 
شيمي و پزشکي تقدیر خواهد 
شــد. برندگان خــود را با یك 
شهرت فوري روبه رو مي بينند، 
كشفيات آنها از تاریکي دانشگاه 
بيــرون مي آید و حــاال دیگر 
در گوگل جســت وجو و مورد 
بحث قرار مي گيرد. درحالي كه 
پيش بيني اینکه چه كسي برنده 
جایزه نوبل مي شــود، دشوار 
است، ليست كوتاه مخفي است 
و كسي درباره نامزدها، اسناد و 
مدارك تقریبا چيزي نمي داند. 
جوایــز الســکر و جایزه هاي 
پيشرفت غيرمنتظره كه اخيرا 
توسط سرگئي برین، پریسيال 
چان و مارك زاكربرگ تأسيس 
شــده و اغلب به عنوان پيشرو 
جایزه نوبل شناخته مي شوند، 
در سال2021 به دانشمنداني 
اهدا شد كه كار آنها براي توسعه 
واكســن كووید-19 بســيار 
مهم بود. »دیویــد پندلبري« 
تحليلگر ارشــد در مؤسســه 
تحقيقات علمــي كالریویت 
است كه پيش بيني هاي نوبل 
را با توجــه به تعــداد دفعات 
اســتناد مقاله هــاي كليدي 
یك دانشــمند ارائه مي دهد. 
پندلبــري مي گویــد كه فکر 
مي كند زود است كه علِم پشت 
واكسن هاي كووید-19جایزه 
نوبل را دریافت كند. او گفت كه 

كميته نوبل ذاتا محافظه كار است و معموال حداقل یك دهه، 
منتظر مي ماند. او فکر مي كنــد كه این كميته مي تواند به 

ژاك ميلر، محقق فرانسوي-استراليایي كه كشف او در مورد 
سازمان و عملکرد سيستم ایمني بدن انسان در دهه1960، 
به ویژه سلول هاي B و ســلول هاي T، در زمينه تحقيقات 
واكسن حمایت مي كند، به افتخار برساند. جایزه پيشرفت 
غيرمنتظره نيز »شانکار باالسبرامانيان«، »دیوید كلنرمن« 
و »پاسکال مایر« را به دليل كار 
روي فناوري هــاي توالي یابي 
DNA نسل بعدي به رسميت 
شناخت. پيش از اختراع آنها، 
تعييــن مجــدد ژنــوم كامل 
انســان مي توانــد ماه ها طول 
بکشد و ميليون ها دالر هزینه 
داشته باشــد. بنياد جایزه هاي 
پيشــرفت غيرمنتظره گفت، 
امروز مي توان ایــن موضوع را 
در 24ســاعت و با هزینه اي در 
حــدود 600دالر تکميل كرد. 
این امر زمينه هاي بســياري 
زیست شناســي،  ازجملــه 
اكولــوژي، دیرینه شناســي، 
پزشــکي قانوني و پزشــکي 
شــخصي را دگرگــون كرده 
است. در ســال2019، كميته 
نوبــل از نامزدها خواســت تا 
تنــوع جنســيت، جغرافيا و 
زمينه را درنظر بگيرند، اما در 
آن سال مجموعه اي از مردان 
برنده به طور كامل مشــاهده 
شد. سال گذشته، 2زن برنده 
جایزه نوبل شيمي براي توسعه 
روش CRISPR براي ویرایش 
ژنوم شــدند، درحالي كه یك 
خانم دیگر بخشــي از 3نفري 
بود كــه براي كار خــود برنده 
جایزه نوبل فيزیك شد؛ آن هم 
به خاطر كار روي یك سياه چاله 
بــزرگ. جایزه نوبل پزشــکي 
یا فيزیولــوژي روز دوشــنبه 
12مهرماه، فيزیك سه شــنبه 
و شيمي روز چهارشنبه اعالم 
خواهد شد. همچنين وب سایت اینساید ساینس نيز مطابق 

هميشه پيش بيني هاي خود را ارائه كرده است.

نوبلپزشكيبهسازندگانواكسنميرسد؟
درحالي كه نوبل پزشکي فردا به برندگان اهدا مي شود، احتمال كمي دارد كه این جایزه 

مشهور حداقل امسال به سازندگان واكسن كرونا برسد

دنياي رمزارز

استخراج بيت كوين با انرژي آتشفشان

السالوادور ميزان 0/00599179 بيت كوین معادل تقریبي 269دالر را 
با استفاده از یك آتشفشان استخراج كرده است. به گزارش وب سایت 
سي ان بي ســي، نجيب ابوكيله، رئيس جمهور الســالوادور، كه آینده 
سياسي خود را برپایه آزمایش سراسري قانوني كردن بيت كوین متکي 
كرده، در تویيتي اعالم كرد كه كشــورش براي نخستين بار موفق به 
استخراج بيت كوین با استفاده از یك آتشفشان شده است. او در یك 
ویدئوي 25ثانيــه اي تصویري از یك كانتينر پــر از ماینر بيت كوین 
را به همــراه صحنه هایي از نصــب تجهيزات توســط متخصصان و 
منظره هایي از نيروگاه جنگلي این مركز به نمایش گذاشت. این تيزر 
كه بيش از 2ميليون و 400هزار بازدید و حدود 59هزار الیك داشته، 
با عنوان »گام هاي نخست« )First steps( منتشر شده است. اگر این 
كشور آمریکاي مركزي در حال اســتخراج بيت كوین به این صورت 

باشد، آن گاه باید گفت كه رئيس جمهور آن به گفته هایش عمل كرده 
 LaGeo SA de است. ابوكيله در  ماه ژوئن وعده داده بود كه شركت
CV پروژه اي براي استخراج بيت كوین با انرژي هاي ارزان، 100درصد 
پاك و 100درصد تجدیدپذیر اجرا خواهد كرد. بوكيله همچنين اعالم 
كرده كه برنامه استخراج بيت كوین با استفاده از انرژي آتشفشان ها 
هنوز تکميل نشده و كماكان در دست آزمایش و توسعه است. الخاندرو 
دال توره، یکي از اســتخراج كنندگان بيت كوین كه اخيرا از چين به 
تگزاس نقل مکان كرده، مي گوید: »این فقــط انرژي زمين گرمایي 
است و بس. ایســلند از همان آغاز اســتخراج بيت كوین، این كار را 
انجام داده است.« ایسلند كه از آن به عنوان سرزمين آتشفشان ها یاد 
مي شــود، تقریبا یك چهارم انرژي مصرفي مورد نياز خود را از طریق 
انرژي زمين گرمایي تاميــن مي كند. برانــدون آرواناجي، مهندس 
استخراج بيت كوین هم مي گوید: »یك منبع انرژي كامال تجدیدپذیر 
و دست نخورده به شدت به كار گرفته شده است. بيت كوین بزرگ ترین 
شــتاب دهنده توســعه انرژي هاي تجدیدپذیر در تاریخ محســوب 
مي شود.« السالوادور با تالش هاي نجيب ابوكيله، رئيس جمهور خود، 
بيت كوین و سایر ارزهاي دیجيتال را قانوني اعالم كرد و بيت كوین را 
در كنار دالر آمریکا، به عنوان واحد پول خود به رسميت شناخت. دولت 
این كشــور با راه اندازي یك كيف پول دیجيتال به نام »چيوو« آنها را 
با پرداخت 30دالر بيت كوین به عنوان پاداش ثبت نام، تشــویق كرد 
كه از این كيف پول استفاده كنند. همچنين دستگاه هاي خودپرداز 
مخصوص نيز در نقاط مختلف این كشور نصب و راه اندازي شده است.

ویندوز 11داراي برخي 
معيارهاي بسيار دقيق نرم افزار

امنيتــي اســت كه به 
TPM 2.0، Secure Boot و یــك 
CPU كه به وســيله مایکروســافت 
پشتيباني شده نياز دارد. TPM یك 
بــراي  بين المللــي  اســتاندارد 
رمزپردازنــده ایمــن اســت. یــك 
نظرسنجي جالب كه اخيرا انجام شده، 
نشان مي دهد كه از حدود 30ميليون 
دستگاه مستقر در 60هزار سازمان، 
بيشتر آنها كه اكثرا رایانه هاي شخصي 
هستند، قابليت ارتقا به ویندوز11 را 
ندارنــد؛ چراكــه فاقــد معيارهاي 
موردنيــاز سيســتم بودنــد. ایــن 
مركــز ســوي  از   نظرســنجي 
Lansweeper انجام شده و گزارش 
Windows 11Readi� »آن با نــام 

nessAudit« منتشر شده است.
درحالي كه اكثر ایــن كامپيوترها به 
لحاظ نرم افــزاري از 4گيگابایت رم 
)RAM( الزم براي این كار برخوردار 

بودند، امــا اكثریــت )55.6درصد( 
آنها داراي یك CPU كه در ليســت 
پشــتيباني رســمي مایکروسافت 
قرار داشــته باشــد، نبودند. حدود 
یك پنجــم این رایانه هاي شــخصي 
)19.26درصد( هم در بررسي و چك 

TPM 2.0 ناكام ماندند.
داده هاي مختلفي هــم به ویژه براي 
TPM 2.0 ارائه شــده است؛ چراكه 
هياهو و بحث هــاي زیادي درباره آن 
وجود دارد. این داده ها نشان مي دهد 
كه تقریبا 20درصــد از كارگاه هاي 

فيزیکي و حدود 5درصد از سرورهاي 
فيزیکــي در بخــش TPM موفــق 

نمي شوند.
این تنهــا نظرســنجي مربــوط به 
ویندوز11 نيست كه اخيرا انجام شده 
است. یك نظرسنجي كه بيش از هزار 
كاربر بزرگسال كامپيوتر آمریکا در آن 
شركت كردند، نشان داد كه اكثریت 
آنها یا از ویندوز11 اطالعي ندارند یا 
اهميتي به آن نمي دهند. بيشتر آنها 
هم تمایلي براي ارتقا به سيستم عامل 

بعدي ویندوز ندارند.

جو بایدن، رئيس جمهور 
امنيت 
آمریــکا اعالم كــرده كه سايبري

مشاوران ارشد امنيت ملي 
این كشــور، مقام هاي 30كشور را براي 
مبارزه با تهدید فزاینده باج افزارها و سایر 
جرائم ســایبري، طي ماه جاري ميالدي 

گردهم خواهند آورد.
به گزارش همشــهري، بایدن طي یك 
بيانيه اعالم كرد كه جلســه اي آنالین با 
هدف »ارتقــاي همکاري ها براي اعمال 
قوانيــن« در موضوعات مختلف ازجمله 
»اســتفاده غيرقانونــي از رمزارزها« به 
ميزباني شــوراي امنيت ملي كاخ سفيد 
برگزار مي شــود. دولت آمریــکا در پي 
مجموعه حمالت ســایبري كه امسال 
باعث بي ثباتي در منابع انــرژي و مواد 
غذایي آمریکا شده بود، اقدامات امنيتي 
در حوزه ســایبري را به باالترین سطوح 

دولت افزایش داد.
شركت جي بي اس، به عنوان بزرگ ترین 
توليدكننده گوشت در جهان، 11ميليون 
دالر پرداخــت كرد تا حمله ســایبري 

به سيســتم هاي خــود را متوقف كند؛ 
حمالتي كه تصور مي شود از سوي یك 
گروه تبهکار كه در روسيه مستقر هستند، 
صورت مي گيــرد. همچنين شــركت 
كلونيال پایپ الین كه سوخت رساني به 
بخش قابل توجهــي از آمریکا را برعهده 
دارد، حدود 5ميليــون دالر به یك گروه 
هکري كه تصور مي شود در اروپاي شرقي 
مستقر هســتند، پرداخت كرد. هرچند 
پس از مدتي، بخشــي از آن با اقدامات 

قانوني پس گرفته شد.
اما نکتــه قابل توجه این بــود كه هر دو 

شركت، باج درخواســتي را با بيت كوین 
پرداخت كرده اند. باج افزار با رمزگذاري 
داده هاي قربانيان اجرا مي شود و به طور 
معمول، هکرها در ازاي دریافت باج، یك 
كليد به قرباني مي دهند كه به وسيله آن 
مي تواند رمزگذاري اطالعات خود را باز 
كند. دولت آمریکا اميدوار است كه این 
گروه جدید غيررســمي كــه نام »طرح 
مقابله بــا باج افزار« بر آن گذاشــته اند، 
فشارهاي دیپلماتيك خود را بيشتر كند. 
این اقدامات دیپلماتيك شامل مذاكرات 
مستقيم با كشورهاي مختلف خواهد بود.

آماده نبودن جهاني براي ارتقا به ويندوز11نشست ويژه براي مقابله با باج افزارها

  پيش بيني براي برندگان جايزه نوبل پزشكي

اســتفاده از قدرت mRNA: كاتليــن كاریکو، 
بيوان تك و دانشگاه پنسيلوانيا - درو وایسمن، دانشگاه 

پنسيلوانيا
وراثت سرطان ســينه: مري كلر كينگ، دانشگاه 

واشنگتن
سازمان دو طرفه سيستم ايمني بدن: مکس دي 
كوپر، دانشکده پزشکي دانشــگاه اموري و ژاك ميلر، 

مؤسسه والتر و مؤسسه اليزا هال
انتخاب كننده خواب: آنتوني فائوچي، مؤسســه 

ملي بهداشت

  پيش بيني براي برندگان جايزه نوبل فيزيك
اطالعات كوانتومي: آلن آسپکت، انستيتو دپتيك 
- جان كالوســر، جي اف كالوسر و اســوس و آنتون 

زیلينگر، دانشگاه وین.
فرا مواد: جان پندري، كالــج امپریال لندن و دیوید 

اسميت، دانشگاه دوك
نور آهسته: لنه هاو، دانشگاه هاروارد

  پيش بيني براي برندگان جايزه نوبل شيمي
توالي يابي ژنوم ها ســريع تر و ارزان تر: شانکار 
باالسبرامانيان، دیوید كلنرمن و پاسکال مایر، دانشگاه 

كمبریج
شيمي در موجودات زنده: كارولين برتزي، دانشگاه 

استنفورد
راديكال هاي آزاد، آنتي اكسيدان ها و سالمت 

انسان: بري هاليول، دانشگاه ملي سنگاپور

قرص ضد ویروس كرونا ســاخته 
شركت مرك در آخرین مرحله از دانش

كارآزمایــي بالينــي، نتایــج 
اميدواركننده اي داشته است. طبق داده هایي كه 
متخصصان آن را یك موفقيت بزرگ بالقوه در 
مســير درمان مي دانند، قرص »مولنوپيراویر« 
شانس مرگ و بســتري شــدن بر اثر بيماري  

كووید-19 را به نصف كاهش داده است.
به گزارش رویتــرز، درصورتي كــه این داروي 
خوراكي مجوز استفاده اضطراري را دریافت كند، 
نخستين قرص خوراكي ضد ویروس براي درمان 

كووید-19 در دنيا خواهد بود.

پايان دهنده پاندمي
آمش آدالليا، محقــق ارشــد در مركز امنيت 
ســالمت جانز هاپکينز مي گویــد: یك داروي 
ضد ویروس خوراكي كه بتواند ميزان بستري را 
به طور قابل توجهي پایين بياورد واقعا در شرایط 

فعلي زندگي ما را تغيير مي دهد.
درمان هاي فعلــي كووید-19 شــامل آمپول 
ضد ویروس رمدســيویر و آمپول اســتروئيدي 
دگزامتازون اســت كه هردو فقط زماني براي 
بيمار تجویز مي شود كه در بيمارستان بستري 
شده باشد. درمان هاي موجود دست و پاگير و از 
نظر منطقي چالش برانگيز است. اما یك قرص 

خوراكي ساده، برعکس خواهد بود.
روبرت دیویس، مدیر اجرایي شركت مرك نيز 
مي گوید: این قرص آنچه هم اكنون در سراســر 
جهان به واســطه كووید-19 مي گذرد را تغيير 

خواهد داد.
نتایج فاز ســوم كارآزمایي باليني مولنوپيراویر 
باعث افزایش 9درصدي سهام مرك شده است، 

این نتایج به قدري قوي بود كــه مطالعه آن به 
توصيه ناظران خارجي خيلي زود متوقف شد.

مایکل اي، تحليلگر جفریس مي گوید محققان 
براین باور هســتند كه بــا روي كار آمدن یك 
قرص ساده و سهل الوصول، مردم دیگر كمتر از 
كووید-19 مي ترسند و كمتر در برابر واكسينه 

شدن مقاومت مي كنند.

عملكرد مولنوپيراوير
قرص هاي ضد ویروسي براي مسدود كردن مسير 
تکثير ویروس ها طراحي شده اند. مولنوپيراویر 
نيز با همين طراحي براي تکــرار مواد ژنتيك 
ویروس، كرونا ویروس را فریب مي دهد. هنگامي 
كه این فرایند در حال انجام است، دارو، خطاها را 
در كد ژنتيك ویروس وارد مي كند. داریا هازودا، 
معاون بيماري هاي عفوني و تحقيقات واكسن در 

شركت مرك مي گوید: اگر شما به اندازه كافي 
خطا ایجاد كنيد یا در قسمت هایي از ویروس كه 
بسيار حياتي هستند خطا ایجاد كنيد، ویروس 

نمي تواند خودش را تکثير كند.

رقابت براي توليد داروي ضد ويروس
شركت هاي فایزر و شركت داروسازي سوئيسي 
Roche Holding AG همچنيــن در رقابت 
براي یك داروي ساده ضد ویروسي براي درمان 
كووید-19 هستند. دانشــمندان نيز از درمان 
جدید بالقوه اي كه از شدت بيماري كووید-19 
جلوگيري كند و دیگر آمار مرگ 5ميليون نفري 
در سراســر جهان را افزایش ندهد، اســتقبال 
كرده انــد. پيتر هاربي، پروفســور بيماري هاي 
عفوني نوظهور در دانشگاه آكسفورد مي گوید: 
یك داروي خوراكي ایمن، سهل الوصول، ارزان 
و مؤثر مي تواند یك پيشــرفت بزرگ در مسير 

مبارزه با كووید-19 باشد.

ايمني و اثربخشي كافي
در مطالعــه بالينــي ایــن دارو، بيمارانــي با 
كووید-19 خفيف تا متوسط كه بيشتر از 5روز 
عالئم نداشتند، شــركت كردند. همه بيماران 
حداقل یك فاكتور ریســك مرتبط با احتمال 
وخامت حال در اثر بيماري را داشتند؛ ازجمله 
چاقي مفرط و سن باال. شركت مرك همچنين 
تأكيد كرده اســت كه مطالعات مشابه در مورد 
مولنوپيراویر- براي مدت طوالني تر و در دوزهاي 
باالتر از آنچه در انسان استفاده مي شود- نشان 
مي دهد كه این دارو بر DNA پستانداران تأثير 

نمي گذارد.
مرك مي گوید توالي ویروسي كه تاكنون انجام 
شده است نشان مي دهد كه مولنوپيراویر در برابر 
گونه هاي مختلف ویروس مؤثر است كه شامل 

گونه بسيار خطرناك دلتا نيز مي شود.

شركت دارویي مرك با موفقيت داروي خوراكي خود در كاهش 50درصدي بستري 
مبتالیان به كووید-19، درخواست مجوز اضطراري براي عرضه عمومي آن را كرده است

اميد تازه با موفقيت  قرص ضدکرونای »مرک«

زهرا خلجی
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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» وقتي موج بيماري کم شــود، تعداد تســت هاي گزارش همشهري از کمرنگ شدن اجرای طرح های شناســایي بيماران مبتال به کرونا، یك سال و نيم پس از شيوع
مثبت هم کمتر خواهد شد. بررسي ها نشان مي دهد 
در70تا80درصد موارد، جواب تست کرونا درست 
اســت و تنها در موارد کمي مي تواند نتيجه کاذبی 
باشد.« طبرسي به نکته دیگري هم اشاره مي کند 
و آن هم اهميت رایگان شــدن تســت کروناست؛ 
»رایگان شدن تســت کرونا، کمك زیادي به مهار 
این بيماري مي کند، اما در این زمينه کم کاري هاي 
زیادي شده است، درحالي که انجام این تست به ویژه 
در مناطق روستایي و دورافتاده الزامي است. البته 
به نظر مي رسد کم کم مقدماتي براي انجام آن فراهم 
شده اســت.« به گفته او، بهترین روش براي مهار 
کرونا، بيماریابي فعال اســت، یعني با انجام تست 
پي سي آر بيماران و ناقالن شناسایي می شوند که با 
مثبت شدن تست، شرایط قرنطينه برایشان فراهم 
می شود. در غيراین صورت بيماري کنترل نمي شود 

و باید منتظر پيك هاي بعدي بود.

بيماريابي،وقوعپيكبعديراعقبمياندازد
از نظر مسعود یونســيان، متخصص اپيدميولوژي 
و استاد دانشــگاه علوم پزشــکي تهران، بيماریابي 
مي تواند وقوع پيك بعــدي را به تأخيــر بيندازد. 
او درباره چگونگــي بيماریابي کوویــد-19 هم به 
همشهري مي گوید: » به طور کلي بعد از هر مداخله اي 
که در مقابله با بيماري انجــام مي دهيم حتما باید 
نتيجه را ارزیابي کرد. در مداخالت بهداشتي در مورد 
بيماري کووید-19 پایش فرایند بيماري، بســيار 
مهم اســت، مثل مراجعه به خانه ها براي تشخيص 
بيماري، تعداد افراد شناسایي شــده، اقداماتي که 
براي بيماران انجام شده و... در نهایت هم باید ارزیابي 
شود که انجام چنين اقداماتي چقدر در روند پاندمي 
تغيير ایجاد کرده اســت.« یونسيان به اجراي طرح 
بيماریابي شهيد سليماني اشاره مي کند و مي گوید: 
» در این طرح، همکاران زیادي از بسيج به در منازل 
مردم رفتند و بيماران را شناسایي کردند. اما هدف 
این اســت که ببينيم آیا تمام این زحمات منجر به 
رسيدن نتيجه مطلوب شده است؟ اگر به هر دليلي 
بي نتيجه بوده، باید متوقف شود. مسئله اي که وجود 
دارد این است که وزارت بهداشت نتيجه این طرح را 
بررسي نکرده است، درصورتي که باید جزئيات آن 
بررسي و بازبيني مي شد و اگر ایراداتي داشت، اصالح 
یا تغييراتي در آن ایجاد مي شد.« به گفته یونسيان، 
یکي از اقدامات مهمي که سازمان بهداشت جهاني 
در ارتباط با بيماري کرونا از ابتداي شــيوع بيماري 
تاکنون انجــام داده، بيماریابي بــوده، درحالي که 
کشورمان ضعف زیادي در این زمينه داشته است؛ 
» در زمينه بيماریابي کشورهایي موفق تر بوده اند که 
توانستند با استفاده از روش هاي فناوري اطالعات و 
رصد کردن تلفن همراه افراد، موارد را ردیابي کرده و 
وضعيت قرنطينه افراد را پيگيري کنند، آنها از روش 
مراجعه حضوري به خانه ها استفاده نکردند چرا که 
تنها هزینه بر است و بازدهي زیادي ندارد. استفاده 
از این روش در کشور ما فراهم است، اما باید دولت 
حمایت کند و هزینه هاي آن را تقبل کند. البته که 
صرف هزینه در این بخــش، قطعا به مراتب کمتر از 
هزینه هاي درمان و خسارت به نظام سالمت کشور 
و مرگ بيماران است.« این متخصص اپيدميولوژي 
مي گوید: » بهتریــن زمان بــراي بيماریابي پس از 
پشت سر گذاشتن یك پيك بيماري و در فاصله بين 
پيك هاست، در این دوره بهتر مي توان موارد بيماري 
را بررسي کرد. چرا که در خود پيك، حجم بيماران و 
افرادي که با آنها تماس داشته اند آن قدر زیاد است 
که فرصتي براي انجام آن باقي نمي ماند.« براساس 
اعالم یونســيان، هر چقدر بيماریابي بيشتر انجام 
شود امکان ایجاد پيك بعدي کمتر خواهد بود یا به 

تعویق مي افتد.

نشانههايبيماريمهمترازنتيجهتستكرونا
محمدرضا هاشــميان، فوق تخصص مراقبت هاي 
ویژه و اســتاد تمام دانشــگاه علوم پزشکي شهيد 
بهشــتي هم درباره اهميت بيماریابي به همشهري 
مي گوید: » در دوران کرونا ما در کنار تزریق واکسن 
براي کنتــرل بيماري باید به موضــوع بيماریابي و 
قرنطينه درســت بيماران هم توجه داشته باشيم. 
چون اوال ایمنــي در برابر بيمــاري حداقل 2هفته 
 پــس از تزریق دوز دوم واکســن ایجاد مي شــود.

 به عالوه هنوز در کشــور افراد زیادي به طور کامل 
واکســينه نشــده اند، به همين دليل براي کاهش 
تعداد مبتالیان، نخستين اقدام این است که بتوانيم 
آنها را در جامعه شناســایي کنيم. بهترین روش هم 
تست پي سي آر است.« براســاس اعالم هاشميان، 
تست هاي سریع تشــخيص کرونا هم در دسترس 
اســت اما درصد خطاي باالیي دارند، بــا این حال 
 براي شرایط اضطراري مي تواند کارایي داشته باشد؛ 
» هر قدر ميزان اســتفاده از تست کرونا باالتر باشد، 
کنترل بيماري هم در جامعــه موفق تر خواهد بود. 
پيش از این اعالم کرده بودند که انجام این تست براي 
افراد مشکوك به ابتال، رایگان است، اگر چنين اتفاقي 
بيفتد، به طور قطع به کنترل پاندمي بسيار مي تواند 
کمك کند.« این فوق تخصــص مراقبت هاي ویژه 
تأکيد مي کند که درصــورت ابتالي یکي از اعضاي 
خانواده به کرونا، دیگر اعضا هم باید به نشانه ها توجه 
کنند و درصورت امکان به ســرعت تست پي سي آر 
بدهند و تا زماني که نتيجه تســت آنها مشــخص 
نشده، در قرنطينه بمانند. با همه این توضيحات اما 
هاشــميان از رفتار مردم در رعایت نکات بهداشتي 
انتقاد مي کند؛ » مردم دیگر توجه زیادي به رعایت 
قرنطينه ندارند و همين موضوع مانع از مهار و کنترل 
نسبي بيماري شده اســت. نکته مهم این است که 
افراد داراي نشانه های بيماري، حتي درصورت منفي 
شدن تست کرونا، باز هم باید در خانه قرنطينه شوند 
و پس از گذشت مدت زمان تعيين شده واکسن بزنند. 
هر قدر جمعيت اعالم شده سریع تر واکسن بزنند، 

زودتر مي توان به زندگي عادي برگشت.«

جز ســامانه هاي »4030« و »6070« که به نوعي 
خدمات تلفني براي راهنمایــي بيماران مبتال به 
کرونا ارائــه مي کنند، ویژه ترین طــرح بيماریابي 
و مراقبت از بيمــاران و پيگيري ناقــالن کرونا در 
سراسر کشور طرح شهيد ســليماني بود که آبان 
سال گذشته، در اوج پيك سوم کرونا، کليد خورد؛ 
طرحي که قــرار بود در 3فاز مراقبت، شناســایي 
بيماران و توزیع بسته هاي بهداشتي و مراقبتي اجرا 
شود. حاال اما مدت هاست که دیگر خبري از اجراي 
آن نيست و براساس اعالم عاليه پوردست، نماینده 
وزارت بهداشت در ستاد 4030 و رئيس مرکز طب 
پيشگيري و ارتقاي ســالمت اجرایي فرمان امام 
به همشــهري، این طرح تقریبا متوقف شده است.   
به گفته او، در این طرح چگونگــي انجام قرنطينه 
بيماران در خانه و ارتباط او با ســایر افراد آموزش 
داده مي شد و همچنين بسته ها و جيره هاي غذایي 
بين افراد نيازمند توزیع مي شد تا افراد در قرنطينه 

مجبور نباشــند براي تهيه 
مایحتاج از خانه خارج شوند.
از پایيز ســال گذشته، اما و 
اگرهاي فراواني براي اجراي 
این طــرح وجود داشــت و 
درنهایت بــا فروکش کردن 
پيك سوم کمرنگ تر از قبل 
اجرا شــد و در اردیبهشت 
امسال هم اخباري مبني بر 
پایان این طــرح و اعالم آن 
به علوم پزشکي هاي سراسر 
کشــور بــه گوش رســيد. 

پيش از آن هم ســعيد نمکي، وزیر بهداشت دولت 
دوازدهم از اجرایي نشدن طرح به دليل انجام سفرها 
و جمعيت ســيال، خبر داده و گفته بود: »با توجه 
به گستردگي شــيوع ویروس جهش یافته در پيك 
چهارم باید در مورد شــيوه اجــراي مرحله جدید 
آن پس از ساکن شدن جمعيت سيال، برنامه ریزي 
شود.« پس از آن حتي با شيوع پيك پنجم، باز هم 
خبري از فعاليت گســترده این طرح نشــد. با آغاز 
به کار دولت ســيزدهم و اواسط شهریور اجراي این 
طرح این بار زمزمه هاي اجراي متمرکزتر این طرح 
با همکاري بسيج، سپاه و دانشگاه هاي علوم پزشکي 
و با ایجاد مراکز تجميعي واکسيناســيون و تربيت 
نيروهاي متعدد دوباره قوت گرفت. مسئوالن همان 
زمان از شکل گيري یك آرایش قدرتمند در وزارت 
بهداشت و سپاه براي مقابله با کرونا براي تحقق کامل 
طرح شهيد ســليماني با تمرکز بر واکسيناسيون 
گســترده عمومي و همچنين نظارت بر قرنطينه 
خانگي )رهگيري و شناسایي گســترده بيماران با 
کروناي مثبت( خبر داده و اعــالم کردند که طرح 
شهيد ســليماني با قوت در حال اجراست و بخش 
واکسيناسيون به عنوان گام پنجم به این طرح اضافه 
شده است. با این حال اما مسئول وزارت بهداشت در 
ســتاد4030 تأکيد مي کند که این طرح تنها براي 
مدت کوتاهي اجرا شد. پوردست در توضيح بيشتر 
درباره دالیل متوقف شدن این طرح به همشهري 
مي گوید: »باتوجه به اینکه یکي از مهم ترین عوامل 

شيوع گسترده کرونا، ســرایت آن از طریق ناقالن 
خاموش و بدون عالمت اســت، در این طرح ، براي 
پيدا کردن افراد بيمار، انرژي زیادي از عوامل اجرایي 
طرح گرفته مي شد. زماني که در یك خانه، فردي 
بيمار مي شود، کساني که از قبل در ارتباط با بيمار 
بودند، ناقل به شمار مي روند. البته بعضي ها خودشان 
هم با بروز عالئم، بيمار مي شــوند یا عده اي دیگر با 
توجه به سيستم ایمني ای که دارند، بيمار نمي شوند 
و ناقل باقي مي مانند.« به گفته پوردست، این طرح  
اگر مي خواست تمام اعضاي یك خانه را مجبور به 
قرنطينه کند، اقتصاد خانواده راکد مي شد. بنابراین 
نتيجه گرفته شــد وقتي یك نفر مبتال شود سایر 
اعضاي خانه با حفظ پروتکل هاي بهداشتي، تهویه 
هوا و استفاده از 2ماسك فعاليت هایشان را داشته 
باشند. این مسئول در وزارت بهداشت تأکيد مي کند   
با اهدافي که درنظر گرفته شــده بود، این طرح در 
ایران قابل اجرا نبود و بر این اســاس به بيماریابي 
گســترده هــم نرســيد. 
درصورتي که در ووهان چين 
مشــابه این طرح اجرا شد و 
مردم هم خودشان را موظف 
به رعایت مي کردند و موارد 
تخلف هم پيگيري مي شد. او 
مي گوید: »در ستاد4030، 
براي اجراي چنين طرح هایي 
در کنار تامين معاش و کمك 
به اقتصــاد خانــواده باید 
بسترســازي هاي فرهنگي 

الزم هم انجام شود.« 

خيليهاتواناييپرداختهزينهتستپيسيآر
راندارند

نماینده وزارت بهداشت در ستاد4030، به فعاليت 
ســامانه4030 به عنوان یکي دیگــر از طرح هاي 
بيماریابي اشــاره مي کند و مي گوید: »هم اکنون، 
ســتاد4030 با پاســخ به ســؤاالت مــردم، ارائه 
آموزش هاي الزم و اطالع رساني توسط اپراتورها تا 
حدودي براي بيماریابي بسترسازي و فرهنگسازي 
الزم را انجام داده است، البته در فضا و صفحه هاي 
مجازي، کانال هاي تلگرامــي و... اطالعات زیادي 
درخصوص راه هاي مقابله با بيماري کرونا به مردم 
آموزش داده مي شــود که مي تواند باعث افزایش 
سطح آگاهي آنها شود. با این حال باز هم شاهدیم 
که مردم زیر بار رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتي 
نمي روند و همچنان رفتارهــاي خطرناك خود را 

دارند.« 
این فوق تخصص پيشــگيري و کنتــرل عفونت، 
انجام تســت کرونــا را به عنوان یکــي از راه هاي 
بيماریابي عنوان مي کنــد و مي گوید: »هم اکنون 
هزینه تست پي سي آر نســبت به قبل کمتر شده، 
اما هنوز رایگان نيســت. تعرفه هاي فعلي هم براي 
بســياري از خانواده ها سنگين اســت و خيلي ها 
نمي تواننــد پرداخت کنند. از ســوي دیگر درصد 
خطاي تست هاي سریع تشخيص کرونا، باالست. 
صحبت هایي درباره رایگان کردن انجام این تست ها 

مي شود اما این اتفاق، هزینه 
زیــادي براي دولــت دارد، 
به همين دليل بهتر اســت 
راه هــاي پيشــگيري مورد 
توجه قــرار گيــرد.« اوایل 
شهریور امسال بود که مقام 
معظــم رهبری بــر رایگان 
شــدن تســت کرونا تاکيد 
کردند . پس از آن هم سازمان 
بيمه ســالمت برای کاهش 
پرداخت از جيــب مردم و 
شناســایی موارد مشکوك، 
رایگان شدن فرانشيز تست 

کرونا را به مراکز درمانی و تشــخيصی کشور اعالم 
کرد.  اما این اقدام به طور سراسری اجرا نشد. 

براساس اعالم پوردست، شــرح حال و نشانه هاي 
باليني بيمار در کنار نتيجه آزمایش خون و تست 
کرونا، مي تواند به بيماریابــي کمك کند، باید این 
موضوع را درنظر داشت که انجام تست پي سي  آر، 
به تنهایي نمي تواند عامل پيشــگيري و تشخيص 
بيماري باشد. چرا که در بسياري موارد این اقدامات 
به موقع انجام نمي شود و احتمال کاذب بودن نتيجه 
آزمایش زیاد اســت. بنابراین افــراد حتي با وجود 
داشــتن عالئم هم در اجتماعات حاضر مي شوند و 
منجر به انتقال بيماري مي شــوند. براساس اعالم 
این مسئول در وزارت بهداشت، معاینه هاي سطحي 
مانند سنجش اکسيژن خون افراد یا پاسخگویي به 
سؤاالت با استفاده از نرم افزارهاي تشخيص بيماري 
در بعضي دیگــر از ادارات، ســازمان و بانك ها هم 
بيشتر جنبه فانتزي دارد و نمي تواند روشی جدي 

براي تشخيص بيماران باشد.
به گفته پوردست، با توجه به اینکه کنترل بيماري 
کرونا و حتي تشخيص به موقع آن با خطاهاي زیادي 
ازجمله مراجعه دیر به مراکز درماني و خوددرماني 
افراد همراه اســت و تمام اینها مراحل درمان را با 
مشکالت زیادي مواجه مي کند، بهترین کار صرف 

هزینه از راه هــاي مختلف 
براي تشویق و آموزش مردم 
به پيشگيري از بيماري است: 
»هزینه هاي پيشــگيري از 
ابتال از هزینه هــاي درمان 
کمتر اســت. در این ميان 
تهيه فرم هــاي خودارزیابي 
و موظــف کردن مــردم به 
پر کــردن آنهــا مي توانــد 
تاحدودي باعث شناســایي 
بيماران شــود. البته قبل از 
آن باید فرهنگي در ادارات 
و محيط هاي کاري مختلف 
نهادینه شــود تا مــردم به 
ســؤاالت در مورد وضعيت 
جســماني خود به درستي 
پاسخ دهند و بي دليل دنبال 
بهانه اي براي نرفتن به محل 
کار نباشند.« نماینده وزارت 

بهداشت در ســتاد4030 
مي گوید بهترین راه  مقابله 
با بيمــاري، اجراي موازي و 
دقيق تمــام پروتکل ها و در 
کنار آن انجام به موقع تست 
پي سي آر اســت: »آموزش 
نقش زیــادي در تمام این 
مراحــل دارد. آمــوزش 
اپراتورهــاي 4030 و حتي 
بعضــي از اپراتورهاي 118 
مي توانــد در ارائه اطالعات 
به متقاضيان مؤثر باشــد. 
هم اکنون ســطح سؤاالت 
مردم هم در این تماس هــاي تلفني تغيير کرده و 
حتي سؤاالتي درباره چگونگي حفظ سالمت روان 
عالوه بر جسم در ميان آنها مطرح مي شود. بنابراین 
با زیرشاخه شــدن 4030 به بخش هاي مختلف، 
این ستاد به بسياري از ســؤاالت مردم بدون نياز 
به حضور آنها پاسخ مي دهد. اســتفاده از درمان از 
راه دور هم یکي دیگر از راه هاي پيشگيري از بيماري 
کروناست.« به گفته پوردست، توجه به تغذیه هم در 
پيشگيري از بيماري، موضوع بسيار مهمي است که 
دولت باید براي آن یارانه اي درنظر بگيرد. بسته هاي 
معيشتي حتما باید شامل ميوه و مواد غذایي سرشار 
از ویتامين ســي باشــد. فقدان پروتئين، کمبود 
ویتامين و ریزمغذي هاي مورد نياز بدن، فرد مستعد 
ابتال به عفونت هاي ویروسي ازجمله ویروس کرونا 

مي شود.

بيماريابيدرايرانضعيفاست
بيماریابي و انجام تســت هاي تشــخيصي کرونا، 
موضوعي است که از ســوي داوود پيام طبرسي، 
دبير کميته تخصصي تشخيص و درمان کووید-19 
وزارت بهداشــت مورد تأکيد اســت. او در توضيح 
بيشــتر  به همشــهري مي گوید: » کشــورهایي 
مي توانند در مهار ویروس کرونا موفق باشــند که 
روزانــه ميزان تســت هاي 
بيشــتري براي تشخيص 
این بيماري وجود داشــته 
باشد. در انگلســتان روزي 
یــك ميليــون و 200هزار 
تســت پي ســي آر انجــام 
لي که  حا ر ، د د مي شــو
ميزان انجام این تســت در 
ایران روزانه تنها 100هزار 
تست است. بنابراین معلوم 
اســت که بيماریابي کرونا 
در ایران ضعيف تر اســت.« 
به گفته طبرسي، این ميزان 
تســت در روز، مدت هاست 
که تغييري نکــرده، با این 
حال درصد مثبت شــدن 
تست ها کم شــده چرا که 
موج بيمــاري رو به کاهش 
و در حال پایين آمدن است: 

واکســن بیماریابی در کما کارت  صــدور 
دیجيتــال بــه زبان فارســي 
ســامانه در  انگليســي   و 

 salamat.gov.ir آغاز شده 
و تمام افرادي که یك یا 2نوبت 
واکســن زده اند، مي توانند با 
مراجعه به این ســامانه کارت 
واکسن دیجيتال خود را به صورت رایگان دریافت کنند. 
هر چند که برخي با مراجعه به این ســامانه و دریافت 
لينك کارت واکســن دیجيتال با مشــکالتي ازجمله 
تغيير نوع واکســن دریافتي، ثبت یك دوز واکســن با 
وجود تزریق هــر 2دوز یا حتي ثبت نشــدن اطالعات 
تزریق واکسن مواجه مي شوند. البته در این ميان برخي 
افراد هم خارج از مراکز بهداشتي و به صورت غيرقانوني 
اقدام به دریافت واکســن کرده اند یا در سفرهاي خارج 
از کشور موفق به تزریق واکســن شده اند و اکنون براي 
دریافت کارت واکسن با مشکالتي مواجه هستند. علي 
شریفي زارچي، سرپرست مرکز آمار و فناوري اطالعات 
وزارت بهداشت درباره مشــکالت مطرح شده از سوي 
مردم براي دریافت این کارت هاي دیجيتال توضيحاتي 
ارائه کرده اســت. او مي گوید: »چنانچــه افراد هنگام 
مراجعه و ثبت نام در سامانه براي دریافت کارت واکسن 
با مشــکالتي ازجمله تغيير برند واکسن یا ثبت نشدن 
تاریخ هر دوز تزریق واکسن مواجه شدند، بهترین اقدام 
مراجعه به همان پایگاه تزریق واکســن و گزارش خطا 
به آن مرکز است  که در سریع ترین زمان ممکن نسبت 
به تغيير اطالعات آنها اقــدام کنند. البته درصورتي که 
پایگاه واکسيناســيون به هر دليلي دیگر وجود نداشته 
 یا تعطيل شده باشــد افراد مي توانند در همان سامانه
 salamat.gov.ir در بخش گــزارش خطا در کارت 
واکسن دیجيتال، درخواســت خود را مبني بر خطاي 
رخ داده در صدور کارت واکســن ثبت کنند.« به گفته 
شــریفي زارچي، در این بخــش افراد باید نســبت به 
بارگذاري کارت مقوایي واکســن صادره و مهر شده از 
سوي مرکز واکسيناسيون و توضيح نوع خطاي رخ داده، 
اقدام کنند و در 2هفته اطالعات آنها راســتي آزمایي و 
تصحيح خواهد شــد و نتيجه این اصالحات به شماره 
تلفن درخواست کننده ارســال مي شود. این مسئول با 
بيان اینکه براي دریافت کارت دیجيتال باید شــماره 
تلفن به نام خود فرد و کد ملي او باشد، توضيح مي دهد: 
»براي افراد زیر 18سال چنين ضرورتي نداریم، اما افراد 
باالي 18سال باید براي دریافت لينك کارت دیجيتال، 
شماره تلفنی به نام خودشان داشــته باشند. این افراد 
مي توانند درصورت نداشتن خط تلفن به نام خودشان  با 
مراجعه به مراکز خدمات پيشخوان دولت نسبت به ثبت 
شماره تلفن  به نام خودشان اقدام کنند. البته درصورتي 
که چنين شرایطي براي افراد مهيا نباشد، امکان ارسال 
کارت دیجيتال واکسن تنها به همان شماره تلفني که 
زمان تزریق در مراکز بهداشتي اعالم شده، وجود دارد و 
افراد با هر شماره متفرقه اي نمي توانند نسبت به دریافت 
کارت واکسن اقدام کنند.« به گفته سرپرست مرکز آمار 
و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، پيامك ارسال شده 
به تلفن افراد حاوي لينکي اســت که امکان دسترسي 
به QRcode واکسن را براي افراد مهيا مي کند و داراي 
اعتبار براي دریافت خدماتي است که در آینده منوط به 

واکسن زدن خواهند شد.
این مســئول همچنين درباره مشکل افرادي که خارج 
از سيستم وزارت بهداشت و به صورت غيرقانوني اقدام 
به دریافت واکســن کرده و یا در خارج از کشور واکسن 
دریافت کرده  اند، توضيــح مي دهد: »به هيچ وجه براي 
کساني که واکسن متفرقه دریافت کرده باشند، کارت 
واکسن صادر نمي شــود. طبق اعالم هاي مکرر وزارت 
بهداشت تمام واکســن هاي خارج از سيستم معاونت 
بهداشــت این وزارتخانه داراي اعتبار نيســت و تأیيد 
نمي شود. بر این اساس پيشنهاد مي شود این افراد نسبت 
به دریافت واکسن هاي مورد تأیيد وزارت بهداشت اقدام 
و سپس کارت واکسن معتبر را دریافت کنند. اما افرادي 
که در خارج از کشور واکسن دریافت کرده اند، قطعا کارت 
واکسن دارند و تاریخ سفرشــان هم در پاسپورت آنها 
درج شده است. این افراد مي توانند با مراجعه به معاونت 
بهداشت هاي هر شهر فرمي را که در اختيارشان گذاشته 
مي شود، پر کنند و با راستي آزمایي کارت واکسن خارجي 
و زمان سفرشان، کارت واکسن دیجيتال داخلي براي آنها 
صادر خواهد شد.« شریفي زارچي همچنين درباره زمان 
حذف محدودیت های اجتماعي براي افرادي که هر دو 
دوز واکســن خود را دریافت کرده اند هم بيان مي کند: 
»هم اکنون کارت واکسن دیجيتال به منظور رفع خطا 
و مشکالت احتمالي در حال صادرشدن است و پس از 
دستورالعمل ستاد ملي کرونا و معاونت بهداشت درباره 
محدودشدن یا عرضه خدمات با وجود واکسيناسيون، 
اطالعات کامل در اختيار هموطنان قرار خواهد گرفت. 
در حال حاضر قرار اســت مشــاغلي ازجمله پاساژها، 
باشــگاه هاي ورزشــي، موزه ها و مراکز فرهنگي بنابر 
تعاریف معاونت بهداشت براي افرادي که واکسن دریافت 
کرده اند، بازگشایي شود. همچنين برخي محدودیت ها 
در زمينه مسافرت، حضور در اماکن آموزشي، ورزشي ، 
محدودیت هاي مشاغل و اصناف به زودي براي دارندگان 

کارت واکسن دیجيتال فارسي برداشته مي شود.«

 کارت واکسن براي واکسن هاي 
متفرقه صادر نمي شود

گزارش

فعاالن نظــام ســالمت از بي توجهي به طرح هــاي بيماریابــي انتقــاد مي کنند، آنهــا مي گویند: 
تســت هاي کرونا هنوز رایگان نشــده و  حدود 100هزار مــورد در روز مانده اســت، درحالي که در 
انگلســتان روزانــه باالي یــك ميليــون تســت گرفتــه مي شــود.  در کنــار واکسيناســيون، 
بيماریابــي فعــال و انجــام تســت کرونــا، به قطــع زنجيــره کرونــا کمــك زیــادي مي کند

نماینــده وزارت بهداشــت 
در ســتاد 4030: در طــرح 
بيماریابی، انــرژی زیادی از 
عوامل اجرایــی طرح گرفته 
می شد و اجراي آن در ایران، 
امکان پذیر نبود و نتوانست به 

بيماریابي گسترده برسد

محمدرضا هاشــميان، فوق 
تخصص مراقبت های ویژه: 
افراد داراي نشــانه بيماري، 
حتي در صورت منفي شدن 
تســت کرونا، باز هم باید در 
خانه قرنطينه شوند و پس از 
گذشــت مدت زمان تعيين 
شده واکسن بزنند. هر چقدر 
جمعيت اعالم شده سریع تر 
واکسن بزنند، زودتر مي توان 

به زندگي عادي برگشت

مسعود یونسيان، متخصص 
اپيدميولــوژي: هــر چقدر 
بيماریابی بيشتر شود امکان 
ایجــاد پيك بعــدي کمتر 
خواهــد بــود یا بــه تعویق 

مي افتد

مريمسرخوش
خبرنگار

يكتافراهاني
خبرنگار
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همه عليه نفس كشيدن 
در شهر تهران بيش از ۴۰ درصد آلودگي هوا ناشي از

 منابع متحرك مربوط به ناوگان فرسوده است 

 خودرو در ايران حكايت تلخــي دارد كه در كمتر 
بخشي نظير آن تجربه شده است. تصوير خودرو، 
مصرف خودرو و توليد خودرو به آينه شكســته اي 
مي ماند كــه حتي با كنار هم قــرار دادن قطعات، 
قابليت انعكاس حقيقت براي ما ممكن نيست اما از خالل همين تصاوير شكسته 
مي توان به بخشي از واقعيت رســيد. خطا در مسئله شناسي، خطا در انتخاب 
راه حل و خطا در سياستگذاري در جاي جاي سياست نوسازي خودرو و سياست 
حمل ونقل كشور مشهود است. يك جراحي دقيق براي يافتن مسائل اين حوزه 
نشان مي دهد مسير براي رسيدن به نوسازي ناوگان حمل ونقل مسدود است. 
بنزين ارزان، بحران كمبود ارز، سياست صنعتي محافظ صنايع داخلي در كنار 
تضعيف قدرت خريد مالكان خودرو از مهم ترين مسائلي است كه در به نتيجه 

رسيدن سياست نوسازي ناوگان فرسوده نقشي مخرب ايفا كرده اند.

تاريخچه
مسئله جايگزيني خودروهاي فرسوده از دست كم 3دهه پيش و از سال137۰در 
دستور كار مقامات عالي كشور قرار دارد. مصرف باالي سوخت در ايران مهم ترين 
عاملي است كه سياستگذاران حوزه انرژي را در اين 3۰سال به صرافت تدوين 
و اجراي سياست هاي بازسازي ناوگان حمل ونقل خصوصي يا عمومي انداخته 
است؛ موضوعي كه ريشــه هايي مختلف با بنيادي واضح دارد. دام فراواني راز 
شكست بزرگ ايران در جايگزيني خودروهاي فرسوده و نيز ساير انواع بازسازي 
محصوالت مصرفي است. از آنجا كه در نيم قرن اخير عمده اهداف دولت اعطاي 
رانت فراورده هاي نفتي به گروه هاي مختلف بوده، تنظيم گري درست يا رواج 
دولت قانون به فراموشي سپرده شده است. مصاديق اين دو موضوع را مي توان 
در قالب بي توجهي به ترغيب صنايع خودرو بــراي توليد محصوالت بهره ور از 
منظر مصرف انرژي يا اجراي قوانين و استانداردهاي توليد و مصرف خودرو ديد. 

مشكل كجاست؟ 
انرژي ارزان يكي از بزرگ ترين بحران هاي بخش حمل ونقل اســت كه راه را بر 
بسياري از روش هاي حل مسئله بسته اســت. از آنجا كه قيمت مهم ترين عامل 
در ارسال ســيگنال به مصرف كننده و همه بازيگران ديگر يك بخش اقتصادي 
اســت، ارزان بودن قيمت بنزين و گازوئيل موجب خواهد شد توليدكنندگان 
خودرو براي ساخت محصوالت كم مصرف سرمايه گذاري چنداني انجام ندهند و 
مصرف كنندگان بين خودروي كم مصرف و محصول پرمصرف تفاوت چنداني قائل 
نشوند. ماندگاري خودروهاي 3۰، ۴۰و حتي 5۰ساله در خط توليد خودروسازان 
كشور بهترين شاهد براي اين ادعاســت كه انرژي ارزان، خودروساز را از ساخت 
محصوالت كم مصرف بي نياز كرده؛ بنابراين خودروساز به مدت 3دهه خودروهايي 
نظير پرايد، نيسان وانت يا پژوه۴۰5 را در خط توليد خود نگه مي دارد. از آن سو 
مشتريان نيز همين رفتار را تكرار كرده و بعد از 3دهه همچنان مشتري خودروهاي 
مذكور هستند. ايران اگر يك اقتصاد پيوسته با نظام جهاني از منظر بازار كار، بازار 
مواد و انرژي يا نظام تجارت و پول بود، نيروي انساني، انرژي و باقي اجزاي توليد تا 

اين اندازه هدر نمي رفت و بدون آورده مناسب، مصرف نمي شد.

مشكالت سياستگذار براي حل مسئله
خودروهاي كم مصرف عمومــا خودروهايي به روز و داراي ســطح فناوري باال 
هستند. اين موضوع از طريق صنايع داخلي قابل تامين نيست. از آنجا كه با توجه 
به وضعيت امنيتي كشــور در نظام جهاني و ريسك باالي سرمايه گذاري هيچ 
شركت بزرگ صاحب فناوري و دانشي حاضر نيست در ايران خودروی كم مصرف 
توليد كند. راه تامين خودروهاي كم مصرف واردات آنهاست. بحران ارزي كشور 
كه ناشي از فاصله جدي با نظام اقتصاد بين الملل است، موضوعي است كه راه را 
بر طرحي معقول جهت خروج از وضعيت كنوني نوسازي ناوگان خودرو بسته 
است. امروز همين بهانه باعث شده تا طرح آزادسازي واردات خودرو از سوي نهاد 

ناظر قانون رد شود.
از آن سو حتي اگر شركتي به ســرمايه گذاري در ايران در همين شرايط بغرنج 
متمايل شود، سياست صنعتي كشــور از اين مسئله ممانعت به عمل مي آورد. 
مديران بخش صنعت ظاهرا تأكيد بااليي بر توليد ملي دارند و با بهانه حفاظت از 
خودروسازان داخلي، بسياري از امكان هاي پيش روي كشور در بخش خودروی 
پاك و كم مصرف را از بين مي برند. در سال هاي گذشته ژاپن در 3مقطع مختلف 
پيشنهادهايی در راستاي ورود به صنعت خودروی ايران در ازاي بازسازي ناوگان 
فرسوده خودروهاي سواري و تجاري كشور ارائه كرده كه همه آنها با پاسخ منفي 
مقامات كشور روبه رو شده است. اما حتي اگر 2مشكل باال يعني تامين مسئله ارز 
براي واردات خودرو يا توليد اين محصوالت در ايران فراهم شود، قدرت خريدي 
براي انتخاب يك محصول كم مصرف وجود ندارد. با وجود يك سيستم ليزينگ 
پويا و شبكه بانكي كم هزينه، مشتري مي تواند خيلي سريع و با پرداختي نازل 
خودروی پرمصرف خود را بدون مداخله دولت به روز كند؛ امكاني كه در ايران 

فراهم نيست.

اين سياست تداوم مي يابد
تري لين كارل، استاد مشهور سياست مقايسه اي در مدرسه سياست استنفورد 
كتابي مشــهور دارد با نام »معماي فراواني« كه حاصل شــواهدي است كه از 
اقتصادهاي نفتي گردآوري كرده است. اين كتاب كه در ايران با ترجمه جعفر 
خيرخواهان در دسترس است يك حرف ساده دارد. اينكه وقتي منابع زيادي را 
به شكل بادآورده داشته باشيد، اين منابع به فقر شما منجر خواهد شد. در فقره 
خودروهاي فرسوده به نظر مي رســد ارزان بودن قيمت بنزين مي تواند با از بين 
بردن انگيزه خريد خودروی كم مصرف، تا بي نهايت نوسازي ناوگان خودروهاي 

فرسوده را به تعويق بيندازد.

توصيه به سياستگذار
برآورد برخي انديشكده هاي نزديك به حاكميت ازجمله انديشكده حكمراني 
شريف از اعطاي ساالنه بيش از ۴۰ميليارد دالر يارانه انرژي به مصرف كنندگان 
ايراني حكايت دارد؛ عددي كه به شكل ناعادالنه توزيع مي شود. در واقع برآورد 
اين انديشكده از ســهم 15درصدي 5دهك پايين و سهم 85درصدي 5دهك 
باال از اين يارانه وسيع است. بر اين مبنا رفاه مردم در نتيجه تداوم بنزين ارزان 
و خودروی داخلي نه تنها عادالنه نيســت كه محيط زيســت را آلــوده كرده و 
مصرف كنندگان را نيز از داشتن خودروهاي ايمن و كم مصرف و پاك دور مي كند. 

يادداشت يك

حمل ونقل در دام فراواني
چرا پروژه جايگزيني خودروهاي فرسوده در 

ايران شكست خورد؟

آقاي اشجعي! مشكل از كجاست؟ 
قانون هواي پاك و ماده8 آن بيش از 3سال است 
كه تصويب شده اما اجرايي نه. محيط زيست 
خارج كردن خودروهاي فرسوده از خيابان ها را 
منوط به همكاري خودروساز مي داند و مجلس 
معتقد است سازمان حفاظت از محيط زيست 

اهتمام كافي در اين راه نورزيده است.
درحال حاضر گره اي در فرايند اسقاط خودروهاي 
فرسوده در كشور ايجاد شده كه نتيجه آن افزايش 
روزافزون تعداد خودروهاي فرسوده و تعطيلي مراكز 
اسقاط است. سؤال اينجاســت كه دليل ايجاد اين 
معضل چيست؟ شايد نخستين پاسخ »ممنوعيت 
واردات خودرو« باشد اما از نظر من اين پاسخ درست 
نيست. بهتر اســت اينگونه بگوييم كه شروع اين 
معضل همزمان با ممنوعيت واردات خودرو بود اما 
علت آن نمي تواند لزوما ممنوعيت واردات خودرو 
باشــد. فرايند اســقاط خودروهاي فرسوده به اين 
دليل متوقف شــده كه درحال حاضر مردم حاضر 
نيســتند خودرويشــان را در ازاي دريافت گواهي 
اسقاط به مراكز اسقاط تحويل بدهند چون ارزش 
اين گواهي ها بســيار پايين آمــده و ديگر منطق 
اقتصادي ندارد. وقتي ارزش يك گواهي اســقاط 
حدود 2ميليون تومان است، چطور مي توان انتظار 
داشــت مردم خودروی كهنه خود را به اين مراكز 

معرفي يا احراز كنند؟ 
در واقع شــما بر اين باوريد كه براي 
قرار گرفتن در مسير اصالح وضعيت كنوني بايد 

ارزش گواهي هاي اسقاط باال رود؟
بله دقيقا و اين تنها راه حل است. در يك سازوكار 
سالم، ارزش اين گواهي را ميزان عرضه و تقاضا در 
بازار تعيين مي كند. در زمان حال با توجه به اينكه 
تنها راه مصرف اين گواهي ها كه واردات خودرو بود 
از بين رفته تقاضايي براي ايــن گواهي ها در بازار 
وجود ندارد؛ بنابراين بايد ميــزان تقاضا را در بازار 
افزايش دهيم. بله يك راه حل از مسير آزادسازي 
واردات خودرو مي گذرد اما اين كافي نيست. بايد 
همانگونه كه رئيس محترم فراكسيون مجلس هم 
اشاره كردند براي توليدكنندگان خودرو هم به ازاي 
توليد يك يا چند خودرو الزام به ارائه گواهي اسقاط 
قرار داده شود كه اين پيشنهاد در طرح تحول در 
بازار و صنعت خودروي سبك گنجانده شده و در 
مجلس درحال بررسي اســت. همچنين مي توان 
براي واردكنندگان قطعات خــودرو هم الزام ارائه 
گواهي اسقاط گذاشــت. عالوه بر صنعت خودرو، 
مي توان در موارد مرتبط ديگــري مانند عوارض 
آاليندگي واحدهاي صنعتي و عوارض شهري به 
نوعي براي گواهي اسقاط تقاضا ايجاد كرد تا ارزش 
اين گواهي ها افزايش پيدا كــرده و در نتيجه گره 
فرايند اسقاط حل شود. سازمان محيط زيست هم 
اين پيشنهادها را ارائه كرده و در زمان مسئوليت 
بنده در ســازمان نيز پيگيري هــاي زيادی براي 
اجرايي سازي  اين پيشنهادها انجام شد كه متأسفانه 

تاكنون نتيجه اي نداشته است.
 به عقيده شــما چرا اينطور به نظر 

مي رسد كه سازمان حفاظت از محيط زيست 
عالقه اي به اجرايي شــدن ماده8 قانون هواي 
پاك ندارد؟ به هر حال اين ســازمان عريض و 

طويل يك ضلع اين ماجراست.
به عقيده من سازمان محيط زيست پيگيرترين نهاد 
براي اجراي اين ماده بوده اما اجراي اين ماده از دست 
سازمان محيط زيست خارج است. به هرحال اجراي 
اين قانون نياز به اعتبار زيادي دارد. اگر ماده8 قانون 
هواي پاك مطابق آيين نامه قبلي اش اجرا مي شد، 
امروز 8۰درصــد اتوبوس هاي درون شــهري بايد 
اسقاط مي شدند كه عمال شــدني نيست و منابعي 
هم براي جايگزيني آنها وجود ندارد. همين عوامل 
سبب شده نهادهاي مربوطه از اجراي ماده 8 قانون 
هواي پاك ســر باز بزنند، بااين حال به نظر مي رسد 
پيگيري هاي سازمان محيط زيست همواره بر اجراي 
تمامي مفاد قانون هواي پاك به خصوص ماده8 آن 
بوده و در همين راستا پس از ابطال آيين نامه قبلي 
اين ماده، اين سازمان فورا آيين نامه جديد را مطابق 
ضوابط ديوان عدالت اداري تهيه و براي تصويب به 

هيأت دولت ارسال كرده است.
 اگر وسايل نقليه متحرك فرسوده 
از رده خارج شــوند، چند درصد از آلودگي 
كالنشهري مثل تهران، كاهش پيدا مي كند؟آيا 

برآوردي از اين عدد در دست داريد؟ 
خودروهاي فرسوده 2تا 3برابر خودروهاي معمولي 
آالينده منتشــر مي كنند و اكثر آنها بيش آالينده 
)اصطالحا high emitter( هستند. طبيعتا حذف 

آنها از ناوگان تأثير زيادي در كاهش آلودگي هوا )به 
شرط جايگزيني مناسب( خواهد داشت؛ به عنوان 
مثال در شهر تهران باالي ۴۰درصد آلودگي هواي 
ناشــي از منابع متحرك مربوط به ناوگان فرسوده 
اســت كه خود نشــان از تأثير زياد اين ناوگان در 

آلودگي هوا دارد.
قانون هــواي پاك چيســت و چه 

مي گويد؟ 
قانون هواي پاك كه به »قانون نفس« معروف است 
پس از تصويب مجلس در 25تير ســال13۹۶ در 
11مرداد13۹۶ از سوي شــوراي نگهبان تأييد و 
23مرداد همان سال از ســوي رئيس جمهور براي 
اجرا ابالغ شــد. اين قانون مشــتمل بر 3۴ماده و 
3۹تبصره است. در اين قانون به منابع آلوده كننده 
هوا و ممنوعيت تردد خودروها و موتورسيكلت هاي 
فرسوده پرداخته شده است كه اكنون بعد از گذشت 
چندين ســال همچنان اجراي آن »الكپشتي وار« 

پيش مي رود.
بر اساس ماده8 اين قانون، تمامي اشخاص حقيقي 
و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، 
نيمه سنگين، سنگين و موتورسيكلت مكلفند وسايل 
نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده 
خارج كنند و مسئوليت خود را از اين جهت، نزديكي 
از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي 
جمهوري اســالمي ايران بيمه كنند. تعيين ســن 
فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري، موضوع 
اين ماده براســاس آيين نامه اي اســت كه حداكثر 
ظرف مدت 3 ماه پس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد 
مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري 

اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
به موجب اين قانون، حمل بار و مسافر، صدور گواهي 
معاينه فني، تخصيص بيمه شــخص ثالث، خريد و 
فروش، نقل و انتقال و تردد وســايل نقليه موتوري 
فرســوده ممنوع اســت. روي كاغــذ بايد پليس 
راهنمايــي و رانندگي نيــروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز 
تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در 
معابر، محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعالم شده 
اســت، جريمه كند. همچنين اين قانون دو تبصره 

به شرح زير دارد: 
تبصره 1- دولت موظف است از محل صرفه جويي 
حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي 
اين قانــون، ســازوكار و تســهيالت الزم جهت 
جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل ونقل عمومي 

با خودروهاي نو را فراهم كند.
تبصره 2- دولت مكلف اســت در بودجه ســاالنه 
رديفي به منظــور اعطاي تســهيالت ارزان قيمت 
جهت جايگزين كردن خودروها و موتورسيكلت هاي 
فرســوده موجــود با كارمــزد ۴درصــد )۴%( با 
بازپرداخت ده ساله تعيين كند و به تصويب مجلس 

شوراي اسالمي برساند.

سازمان 
محيط زيست 

پيگيرترين نهاد 
براي اجراي ماده 

8 قانون هوای 
پاك بوده اما 

اجراي اين ماده 
از دست سازمان 

محيط زيست 
خارج است. به 
هرحال اجراي 
اين قانون نياز 

به اعتبار زيادي 
دارد. اگر اين 

ماده قانون مطابق 
آيين نامه قبلي اش 

اجرا مي شد، 
امروز 80درصد 

اتوبوس هاي 
درون شهري بايد 

اسقاط مي شدند كه 
عمال شدني نيست 
و منابعي هم براي 

جايگزيني آنها 
وجود ندارد

مثل هميشه حرف خودروسازان به كرسی نشست؛ 
نه تصويب قانون هواي پاك توانست خودروهاي 
فرسوده را از رده خارج كند نه انتقاد هاي پي در پي 
كارشناسان محيط زيست كه در نهايت كارنامه آسمان كالنشهري مثل تهران 
گوياي اين حقايق تلخ است؛»ســال گذشته شاخص آلودگي هوا براي شهر 
تهران 1۵ روز پاك بوده است.« به خصوص كه اين سوي ميدان هم سازماني 
عنوان »حفاظت« از محيط زيست را يدك مي كشيد كه در خوش بينانه ترين 
حالت »توان« محافظت كردن از محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه هواي 
پاك را نداشت. اسقاط نشدن خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده مطابق 
برنامه پيش بيني شده درآيين نامه ماده8 قانون هواي پاك، كالنشهرها را در 
چند سال اخير آلوده تر كرده است. از سوي ديگر، سوخت نفت گاز يورو4 در 
جايگاه هاي كالنشهرها و محورهاي مواصالتي كه در آيين نامه ماده 2 قانون 
تعيين شده بود به درستي توزيع نشد و ارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني كه 
 بايد از ابتداي سال98 اجرا مي شد، به داليلي معوق ماند و همه اين آشفتگي ها 

در حالي از يك سو »نفس« را از هوای كالنشهرها 
 مي بريد كه از سوي ديگر، صاحبان خودروهاي 
فرسوده  تمايلي به تعويض وسايل نقليه خود-با 
تورم تحميل شــده 43درصدي- نداشتند؛ نه 
تسهيالتي در اختيارشان بود و نه اميدي به بهبود 
خودرو يا حتي موتورسيكلت شخصي داشتند و 

در اين معادله، اين آسمان بود كه تيره تر و آن ريه هاي ما بود كه سياه تر شدند. 
در همين راستا با بهزاد اشجعي، دبير اســبق كميته فني صدور مجوزهاي 
خودرويي سازمان حفاظت از محيط زيست گفت وگويي داشته ايم تا چند و 
چون ماجرا را بررسي كنيم. چند روز پيش، رئيس فراكسيون محيط زيست 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اسقاط خودروهاي فرسوده نبايد منوط 
به واردات خودرو شود، تأكيد كرده فراكسيون محيط زيست مجلس در حال 
بازنگري در قانون است تا خودروسازان نيز موظف شوند به ازاي توليدات خود، 

بخشي از خودروهاي فرسوده را از رده خارج كنند.

مائده اميني 
روزنامه نگار

 خودروهای
فرسوده

این شماره

ارزان ترين خودروی اسقاطی؛ 6ميليون و 
500هزار تومان

قيمت خودروهاي فرسوده طبق ارزش الشه و گواهي اسقاط 
كه به قيمت بازار بين مردم و شركت ها خريدوفروش مي شود، 

ارزشگذاري مي شود 
هر روز به تعداد خودروهاي فرســوده در شهر افزوده مي شــود. طبق گفته دبير 
انجمن مراكز اسقاط و بازيافت كشور حدود 3ميليون و 5۰۰خودروي فرسوده در 
سطح شهر تردد دارند كه نياز به نوسازي دارند و اين رقم تا سال1۴۰1 به ۴ميليون 
و 5۰۰هزار خودرو مي رســد. پيش بيني مي شــود تا افق 1۴۰۴حدود 8ميليون 
خودروی فرسوده در سطح شهر تردد كنند. سؤالي كه وجود دارد اين است كه اين 

خودروها براي اسقاط شدن چگونه تعيين قيمت مي شوند؟

  اسقاط بايد براساس ميزان توليد خودرو
 انجام شود

سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
مي گويد قانون اسقاط خودرو نياز به بازنگري دارد و نبايد 

وابسته به واردات باشد
اسقاط خودرو سال هاست كه در جاده پر پيچ و خم قانون قرار گرفته است. گاهي 
تصويب قانون اميدهايي را براي خروج خودروهاي فرســوده زنده كرد و گاهي نيز 
يك چرخش قانوني، شرايط سخت تري را رقم زد. قانون هواي پاك يكي از قوانين 
مرتبط با اسقاط خودرو است كه در 25 تيرماه 13۹۶ به تصويب مجلس رسيد اما با 
ابطال شدن آيين نامه ماده 8 اين قانون، حل معضل آلودگي هوا و از رده خارج كردن 

خودروهاي فرسوده با مانع جدي روبه رو شد.

اعداد   اسقاطی
 بررسي آمار و ارقام و قوانين اسقاط خودرو از شروع به كار 

تا به امروز 
وضعيت فرســودگي خودروها و آلودگي هوا در هندوستان تا حدي بحراني 
شده كه دولت اين كشور را وادار به تصويب قانوني سختگيرانه كرده است. 
دولت هندوستان به تازگي قانون جديد اســقاط خودرو را به اجرا گذاشته 
است كه براساس آن خودروهاي مسن تر از 15و 2۰سال بايد اسقاط شوند. 
دولت هندوستان با تكيه بر اين واقعيت كه خودروهاي فرسوده 1۰تا 12برابر 
خودروهاي جديد، آاليندگي دارند و خطر بزرگ تــر و چندبرابري را براي 
ايمني جاده ها به وجود مي آورند، اين قانون را از ابتداي اكتبر 2۰21به صورت 
سختگيرانه به اجرا خواهد گذاشت و خودروهاي دولتي و سازماني هم از آن 

مستثني نيستند. 
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سهم 65 درصدي
 خودروهاي فرسوده در آلودگي هوا

از حدود 20 ســال پيش سازمان 
محيط زیســت طرح جایگزیني 
خودروهاي فرســوده را بــه اجرا 
گذاشت و براي اجرایي شدن این 
طرح بودجه اي درنظر گرفــت و در آغاز عملياتي 
شدن این طرح توانســت تعدادي خودرو فرسوده 
را تعویض كند، اما براي ادامه طرح اعتبار بيشتري 
الزم بود كه با كافي نبودن بودجه مالي طرح در ادامه 
راه متوقف شد. بعد از آن هم چندین بار این طرح به 

اجرا درآمد اما در بين راه متوقف شد.
در واقع سازمان حفاظت محيط زیست از دهه 80 به سایر دستگاه ها در اسقاط 
خودرو هاي فرســوده كمك كرده اســت البته تمام اقدامــات در حوزه خروج 
خودرو هاي فرسوده نيازمند اقدامات ميان بخشــي است، اما برخي دستگاه ها 
ازجمله وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه همکاري هاي الزم و قانوني براي 
خروج و اسقاط خودرو هاي فرسوده را نداشته اند. نوسازي و بهسازي خودرو ها 
در شــهر تهران تأثير قابل توجهي در كنترل و كاهش آلودگي هواي شهر هاي 
بزرگ دارد. سهم خودرو هاي فرسوده عمومي در آلودگي هواي شهر هاي بزرگ و 
پرجمعيت، حدود 6۵ درصد است كه نوسازي یا از رده خارج كردن این خودرو ها 

به همين ميزان در كاهش آلودگي هواي شهر هاي بزرگ مؤثر است.
به طور كل خودروها بعد از گذشت مدتي دودزا مي شوند و كاربرات، بنزین را با هوا 
مخلوط مي كند كه منجر به توليد دود مي شود. ساسات خودرو نيز بعد از 1۵سال 
به تعمير نياز پيدا مي كند و خودروهاي فرسوده و قدیمي به یکي از عوامل آلودگي 
هوا تبدیل مي شوند. خودروي كهنه و فرسوده چندین برابر استاندارد، آالیندگي 
توليد مي كند و باعث مي شود 200نوع تركيب سمي از اگروز راهي هوا شود كه 

بسيار خطرناك است.
دليل دیگر آلودگي هوا نوع و كيفيت بنزین است. اكنون در اروپا یورو ۵و6مورد 

استفاده قرار مي گيرد اما بنزین در ایران این كيفيت را ندارد.
حمل ونقل جاده اي منبع اصلي آلودگي هواســت كه به ســامت انســان و 
محيط زیست آسيب مي رساند. وسایل نقليه طيفي از آالینده ها شامل اكسيدهاي 
نيتروژن، ذرات معلق، مونواكسيد كربن، اكسيدهاي گوگرد و هيدروكربن هاي 
نسوخته را منتشر مي كنند و از علل عمده آلودگي هواي شهري هستند. ثابت 
شده است كه كاهش آلودگي هوا از طریق حمل ونقل مقرون به صرفه است. براي 
مثال، در اســکاتلند گياهان یك چهارراه را آزمایش كردند كه در این آزمایش 
متوجه شدند، ميزان ســرب موجود در این گياهان چندین و چند برابر است. 
حتي در آزمایشي جانوران آزمایشگاهي را در معرض هواي آلوده قرار دادند، با 
وجود اینکه از تغدیه مناسبي برخوردار بودند اما با هر نفس هواي ناسالم تنفس 
مي كردند، در نتيجه بعد از 6 ماه همگي آنها از بين رفتند. طرح هاي زیادي براي 
اسقاط خودروهاي فرسوده توسط دولت ارائه شده است. در سال 1396 دولت، 
خودروسازان را مکلف كرد به ازاي توليد هر محصول با مصرف سوخت هشت تا 
8.۵ ليتر در 100 كيلومتر، یك خودرو فرسوده را اسقاط و براي توليد خودروهایي 
با مصرف بيش از 8.۵ ليتر نيز یك خودروي دیگر را اســقاط كنند؛ همچنين 
واردكنندگان به ازاي هر یك دســتگاه خودرو وارداتي، بسته به ميزان مصرف 

سوخت آن باید بين 4تا 8خودرو فرسوده را از رده خارج كنند.

این مصوبه دو ماه بعد با دخالت وزارت صمت و خودروسازان لغو شد. تنها واردات 
خودرو بود كه به اسقاط خودروهاي فرسوده كمك مي كرد كه از سال 139۷ ورود 
آنها نيز ممنوع شد؛ همچنين طبق قوانين در ازاي شماره گذاري هر موتور بنزیني 
باید یك موتور فرسوده اسقاط مي شد. در ازاي شماره گذاري هر 3دستگاه خودرو 
دیزلي یورو ۵باید تعدادي خودرو )با ظرفيت گواهي مشابه( اسقاط مي شد، اما 

این قوانين نيز اجرایي نشدند.
تجربه كشورهاي توســعه یافته نشــان مي دهد كه وظيفه از رده خارج كردن 
خودروهاي فرسوده برعهده خودروسازان است. خودروسازان با ارائه وام، برنامه ها 
و تخفيف هاي ویژه در محصوالت جدید، مالکان خودروهاي فرسوده را مجاب 
به تعویض خودروهاي قدیمي خود با خودروهاي جدید مي كنند. متأســفانه 
تصدي دولت و انحصاري بودن توليد خودرو و البي آنها موجب شــده اســت 
كه خودروســازان داخلي نه تنها در ارتقاي فناوري خودروها تاش نکنند بلکه 

خودروها را به دشواري و با هزینه زیاد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
راهکارهاي متعددي براي اسقاط خودروهاي فرسوده مي توان ارائه داد. دولت 
به دنبال راهکارهایي است كه نياز به منابع مالي نداشته باشد و مردم دنبال 
راهکارهایي هستند كه از تســهيات دولت استفاده كرده و خود هزینه اي 
ندهند. بنابراین باید راهکارهایي را به اجرا گذاشت كه ضمن بيشترین تأثير 
در كاهش اثرات ناشي از آلودگي ها، كمترین ضرر را به اقتصاد شهر و مردم 
تحميل كند؛ همچنين امکان تأمين منابع مالي و پشتيباني فرهنگي الزم 
براي اجراي این راهکارها فراهم باشد؛ چرا كه در غيراین صورت هرگز آنها 

عملي نخواهند شد.
هرچند این طرح ها توفيقاتي نيز داشته اند، اما به دليل تأمين نشدن منابع مالي و 
نبود همکاري خودروسازان و دارندگان خودروهاي فرسوده، دوام نيافتند. گران 
شدن چند برابري خودرو نيز موجب شد تا بازار خودروهاي فرسوده رونق بيشتري 
بگيرد. حتي آب تهران نيز نيترات دارد كه باعث به وجود آمدن سندروم كودك 
آبي مي شود. شایع ترین دليل سندروم كودك آبي مصرف آب آلوده به نيترات 
است. بدن نوزاد نيترات را به نيتریت تبدیل مي كند. این نيتریت ها با هموگلوبين 
تركيب شده و متهموگلوبين را به وجود مي آورد كه قادر به حمل اكسيژن نيست. 
در مقابل همه این اتفاق هاي ناخوشایند باید راهکارهاي اصولي در پيش گرفت، 
اكسي ژن تهران در حال كاهش یافتن است. بنابراین باید با ایجاد فضاي سبز بيش 

از پيش جلوي كاهش اكسيژن را گرفت.
كاهش استفاده از خودروي شــخصي و افزایش استفاده از حمل ونقل عمومي 
یکي دیگر از راهکارهاي مناسب است. یك موتورسيکلت به اندازه 8خودرو توليد 
آالیندگي مي كند، باید تعداد موتورسيکلت ها در شهرهاي آلوده كم شود. حتي 
در بسياري از مناطق شهر حق تقدم با خودرو است درصورتي كه باید با انسان 
باشد. با توجه به اینکه نقش خودروهاي فرسوده در آلودگي هوا قابل انکار نيست، 

احياي پروسه اسقاط و جایگزیني آنها ضروري به نظر مي رسد.
ميزان استقبال از این طرح ها البته بستگي به مشوق هایي دارد كه از سوي دولت و 
خودروسازان براي اسقاط و جایگزني فرسوده ها، لحاظ مي شود. هرچه مشوق ها 
جذاب تر باشند، شهروندان بيشتري چه مالکان خودروهاي سبك و چه سنگين 
سوارها، از طرح هاي موردنظر استقبال خواهند كرد. در نهایت اینکه در پروسه 
اسقاط بهتر است نگاهي ویژه به خودروهاي فرسوده سنگين داشت، چه آنکه نقش 

آنها در آلودگي هوا )از ناحيه خودروهاي فرسوده( بسيار اهميت دارد.

دكتر اسماعيل كهرم
فعال محيط زیست و مشاور رئيس 

اســقاط خودرو سال هاســت كه در جاده پر پيچ و خم قانون قرار گرفته است. گاهي تصويب قانون سازمان حفاظت محيط زیست
اميدهايي را براي خروج خودروهاي فرســوده زنده كرد و گاهي نيز يك چرخش قانوني، شــرايط 
سخت تري را رقم زد. قانون هواي پاك يكي از قوانين مرتبط با اسقاط خودرو است كه در ۲5 تيرماه 1۳۹6 
به تصويب مجلس رسيد اما با ابطال شدن آيين نامه ماده ۸ اين قانون، حل معضل آلودگي هوا و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده با 
مانع جدي روبه رو شد. با وجود تمام اين تعلل هاي قانوني، نمايندگان مجلس بار ديگر موضوع اسقاط خودرو و از رده خارج كردن خودروهاي 

فرسوده را در دستور كار خود قرار دادند و در جريان بررسي طرحي با موضوع واردات خودرو، نيم نگاهي به اين بحث داشتند.

و  انجام  شود  اسقاط  بايد  براساس  ميزان توليد خودر
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زیست مجلس مي گوید قانون اسقاط خودرو نياز به بازنگري دارد و نباید وابسته به واردات باشد

نورا عباسي
روزنامه نگار

 واردكننده و سازنده خودرو در مسير 
تسهيل اسقاط

براســاس اطاعات موجــود بایــد گفت كه 
واردكنندگان خودرو پيش از ممنوعيت واردات 
این كاال موظف بودند كه بــه ازاي واردات هر 
دستگاه خودرو، 4 تا 8 دستگاه خودروي سواري 
فرســوده را از رده خارج كنند امــا پس از آنکه 
ممنوعيت واردات خودرو در تير ماه سال139۷ 
تصویب شد، روند اســقاط خودرو در سرازیري 
قرار گرفت و براساس گفت وگوي رئيس هيأت 
مدیره انجمن صنفي كارفرمایي مراكز اسقاط و 
بازیافت خودروهاي فرسوده با ایسنا باید گفت 
كه»در ســال 98تنها 8هزار دستگاه خودروي 
فرسوده اســقاط شــد. در تفاهمنامه اي كه در 
رابطه با اسقاط موتورسيکلت منعقد شده بود، 
 قرار بود به ازاي شماره گذاري هر موتورسيکلت 
یك موتورســيکلت فرسوده اســقاط شود، اما 
با توجه به اینکه اســقاط موتورسيکلت فراهم 
نبــود، در این بازه زماني هيچ موتورســيکلتي 
اسقاط نشد. براین اساس باید گفت كه تا سال 
1404 تعداد خودروهاي فرسوده در كشور به 8 
ميليون دستگاه مي رسد.« از طرفي دیگر حذف 
یك مصوبه نيز اســقاط خــودرو را در تنگناي 
بيشــتري قرار داد، مصوبه  دولت كه براساس 
آن از سال 138۷ خودروسازان باید 30 درصد 
از توليدشــان را جایگزین خودروهاي فرسوده 
مي كردند، براساس مصوبه مهر ماه سال 1396 
هيأت وزیران حذف شد و بازي در زمين اسقاط 

خودرو را سخت تر كرد«.
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زیست 
مجلس یازدهم در گفت و گو با همشــهري به 
طرح اخير در مورد واردات خودرو اشاره كرد و از 

ایده هاي نمایندگان مجلس براي رفع مشکات 
اســقاط خودرو گفت:»براســاس این مصوبه 
وارد كنندگان موظفند بــه ازاي واردات خودرو 
نسبت به از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده 
اقدام كنند اما اسقاط خودروهاي فرسوده نباید 
منوط به واردات خودرو شود. به همين دليل ما 
بازنگري در این بحث قانوني را در دستور كار قرار 
داده ایم تا خودروسازان نيز موظف شوند به ازاي 
توليدات خود بخشي از خودروهاي فرسوده را از 
رده خارج كنند. ما در مجلس پيگيري هستيم 
تا براساس ميزان توليد خودرو، اسقاط خودرو 

هم انجام شود.«
در این ميــان نباید فراموش كــرد كه با توجه 
به تغييرات آیين نامه تعيين ســن فرسودگي 
خودروها، سن مرز فرســودگي نسبت به سن 
فرســودگي خودرو در آیين نامه قبلي كمتر و 
بيشــتر تکيه قانونگذار بر تعداد دفعات معاینه 
فني گذاشته شد و دفعات معاینه فني افزایش 
یافت. براســاس این آیين نامه وزارت كشــور 
موظف به تشــدید نظارت بر عملکــرد مراكز 
معاینه فني كانشهرهاســت كه دستورالعمل 
نحوه تشدید نظارت، ظرف سه ماه پس از اباغ 
این آیين نامه توسط وزارت كشور و با همکاري 
ســازمان حفاظت محيط زیســت تهيه و اباغ 
مي شود همچنين وزارت كشور و نيروي انتظامي 
جمهوري اسامي ایران موظفند سازوكار الزم 
را از طریق سامانه یکپارچه معاینه فني كشور 
به نحوي فراهم كنند كه پس از انجام آزمون  هاي 
برخط معاینه فني، نتيجه فرایند آزمون وسيله 
نقليه شامل غيرفرســوده، سن مرز فرسودگي، 
وسيله نقليه فرســوده و تعداد دفعات متوالي 
مردودي وسيله نقليه در سامانه و برگ معاینه 

فني مربوط به مالك 
وســيله نقليــه درج 
شــود. با وجود تأكيد 
قانونــي بــر معاینه 
فني، شــاهد بودیم 
كه چندي پيش دبير 

وقت كميته فني صــدور مجوزهاي خودرویي 
سازمان حفاظت محيط زیست در گفت وگویي 
از روند معاینه فني صحبــت كرده بود و از نبود 
كنترل بر خودروهاي فرســوده در شــهرهاي 
كوچك پرده برداشت؛»هر خودرویي كه نتواند 
طي دو دوره متوالي معاینــه  فني را پاس كند، 
فرسوده محسوب شده و باید اسقاط شود. عاوه 
بر این، هر خودرویي كه به سن فرسودگي برسد، 
نياز اســت نظارت ها روي آن افزایش پيدا كند. 
براي مثال به  جاي سالي یك  بار، در سال سه بار 
به مراكز معاینه  فني مراجعــه كند. هم اكنون 
خودروهایي كه معاینه فني ندارند فقط در تهران 
و چند كانشــهر دیگر جریمه مي شوند و سایر 
شهرها موضوع معاینه  فني را روي خودروهاي 
مختلف كنترل نمي كنند. از ســوي دیگر نياز 
است نظارت ها بر مراكز معاینه  فني نيز بيشتر 
شود. بنابراین اصاح فرایندها ضروري است و 
معاینه فني تنها راهکاري است كه مي توان براي 
اسقاط خودروهاي فرســوده دنبال كرد. با این 
همه، اجراي این سياست ها در عمل مي تواند به 

معني مرگ صنعت اسقاط خودرو باشد.«
روند معاینه فني از نظر رفيعي نيز با مشکاتي 
در روند اجراي قانون روبه رو است كه زمينه ساز 
حضور خودروهاي فرســوده در ســطح شهر 
مي شــود؛»اكثر خودروهایي كه مثا در تهران 
معاینه فني اخذ مي كنند، مجوز خود را از مراكز 

خارج از شــهر تهران و شهرستان هاي دریافت 
كرده كه عما سختگيري الزم براي ارائه معاینه 
فني آنها انجام نمي شود.«  در سال گذشته نيز 
رئيس وقت سازمان محيط زیست اعام كرده بود 
كه حداقل باید 400 هزار كاميون سنگين از 
رده خارج شود. این  خودروها به علت فرسودگي 
اجازه ورود به تهران و برخي كانشهرها را ندارند، 
به همين دليل به شهرستان ها سرازیر شده اند 
و بعد از مدتي در آنجا هم اثــر خود را خواهند 
گذاشت.  براساس آمار سال9۷ پليس راهور ناجا 
یك ميليون و 4۵0 هزار دستگاه خودرو فرسوده 
سواري در كشور در حال تردد است، موضوعي 
كه رئيس فراكسيون محيط زیست نسبت به آن 
ابراز نگراني كرد؛»ما شــاهد تغيير تعریف سن 
فرسودگي خودرو در ســال هاي گذشته بودیم 
و اگــر بخواهيم این تعریف را مبنــا قرار دهيم 
بایــد بگویيم كه هم اكنــون حدود 20 درصد 
خودروهاي كشور در رده خودروهاي فرسوده 
قرار مي گيرند كــه ایــن خودروها 40درصد 

آلودگي هوا را به خود اختصاص مي دهند.«

 گراني و كاهش اسقاط خودرو
عيســي كانتــري، رئيس ســابق ســازمان 
محيط زیست در سال گذشته، نبود درآمد ارزي 
را به عنوان دليل اصلي كند شــدن روند اسقاط 
خودرو معرفي كرد و گفت كه قرار بود ۷0هزار 
كاميون و 6هــزار اتوبوس اســقاطي جایگزین 
شــوداما به دليل نبود درآمد ارزي این خواسته 

محقق نشد. براساس گفته او به دليل تحریم ها، 
دولت نتوانست به وظایف خود عمل كند و تقریبا 
نوســازي همه موارد ازجمله ناوگان حمل ونقل 
و صنعــت باقي ماند و پيش نرفــت. از 6هزار و 
۵00اتوبــوس تهــران حدود 4هزار اتوبوس 
اسقاطي است. باید براي جایگزیني كاميون ها 
۷ميليــارد دالر و براي جایگزینــي اتوبوس ها 
یك ميليارد دالر اختصاص پيــدا كند. رئيس 
فراكسيون محيط زیست مجلس یازدهم نگاهي 
متفاوت از رئيس ســابق محيط زیست دارد و 
معتقد اســت كه در كنار قبول مشکات مالي 
باید بدانيم كه نبود هماهنگي ميان دستگاه هاي 
مختلف شــرایط براي اجرایي شــدن قوانين 
اسقاط خودرو را سخت تر كرده است. او پيش تر 
در گفت وگویي اعام كرده بود؛»گران شــدن 
خودرو عواقب ناخوشایندي براي مردم به همراه 
داشته و دود این گراني به هر طریق ممکني به 
چشم مردم مي رود، نتيجه این بي تدبيري و دور 
تسلسل دستگاه هاي متولي در مبارزه با آلودگي 
هواســت كه هر از چند گاهــي روزي با بارش 
برف و باران به مرحله پاكي هوا ختم مي شــود.

هنوز بخــش بزرگي از آلودگي هــواي تهران و 
كانشــهرها مربوط ناوگان حمل ونقل عمومي 
فرسوده و خودروهاي اسقاطي شخصي است كه 
شهرداري و خودروسازي بدون شك در این راستا 
كوتاهي دارند، افزایش قيمت خودرو نه به ناوگان 
حمل ونقل عمومي و نه صاحبان خودرو شخصي 

فرسوده اجازه نوسازي خودرو را نمي دهد.« 

نيمي از ناوگان تاكسيراني تهران فرسوده است
تاكسيرانان براي نوسازي تاكسي خود از پس پرداخت بخشي از پول خودروي جدید 

كه مربوط به آنهاست و همچنين بازپرداخت وام 90ميليون توماني برنمي آیند 
ضرورت كاهش آلودگي هوا و همچنين حمايت از صنعت خودروسازي داخلي، 
اسقاط خودروهاي فرسوده و نوســازي آنها را در اولويت كار دولت قرار داده 
است. به رغم اينكه حدود يك دهه از آغاز طرح نوسازي خودروها و تاكسي هاي 
فرسوده در تهران مي گذرد، دستاوردها نشان مي دهد كه اين طرح پيشرفت چنداني نداشته است. براساس آمار 
روزهاي پاياني سال ۹۹، بيش از 40هزار خودروي فرسوده در تهران تردد مي كنند؛ يعني نيمي از ناوگان تاكسيراني 
تهران فرسوده و نيازمند نوسازي  است. در سال گذشته ۳هزار و ۲5۲دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شدند؛ البته 
مقرر بود در اين طرح، حدود 15هزار تاكسي فرسوده نوسازي شوند كه اين وعده بر زمين ماند. از همين تعداد نيز 
هزار و 17۹تاكسي دار، به دليل مشكل مالي موفق به واريز وجه حساب خود به  خودروساز نشدند. با پايان سال ۹۹، 

اجرايي شدن طرح نوسازي تاكسي هاي فرسوده به ارديبهشت 1400 موكول شد.

4۹5 دستگاه اتوبوس جديد در خيابان هاي پايتخت
مهندس ترفع، مدیرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران: 80 درصد اتوبوس ها 

فرسوده هستند 
باتوجه به سرعت گرفتن واكسيناســيون و با شروع سال تحصيلي و باز شدن  

مدارس و دانشگاه ها و پايان دوركاري ادارات باري كه ناوگان حمل ونقل عمومي 
براي جابه جايي مسافران به دوش مي كشــد افزايش يافته و اگر در اين بخش 

تمهيداتي انديشيده نشود، بي ترديد با مشكالت زيادي روبه رو خواهيم شد. تهران پايتختي 
با جمعيتي بالغ بر 1۳ميليون نفر  همچنان با معضالت عديده اي در بخش حمل ونقل عمومي 
دست و پنجه نرم مي كند. يكي از مهم ترين بخش های حمل و نقل عمومي ناوگان اتوبوسراني 
است كه كمبودهاي موجود در اين بخش نارضايتي هاي زيادي را به وجود آورده است. بايد 
ديد با توجه به حجم باالي تردد روزانه در تهران شركت اتوبوسراني براي نوسازي اين ناوگان 

كه از فرسودگي رنج مي برد چه اقداماتي در دست اجرا دارد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

وام ۹0ميليوني با سود 4درصد
مدیر صندوق كارآفریني اميد تهران گفته كه براي اجراي 
طرح نوسازي تاكسي هاي فرســوده به هر راننده تاكسي، 
وامي به مبلغ 90ميليون تومان با سود 4درصد، بازپرداخت 
پنج ســاله و با ارائه تنها یك فقره چك تعلق مي گيرد. براي 
تامين منابع مالي ایــن وام، تفاهمنامه ســه جانبه اعطاي 
10هزار فقره وام نوسازي تاكسي هاي فرسوده ميان سازمان 
برنامه و بودجه كشور، شهرداري تهران و صندوق كارآفریني 
اميد به امضا رسيده كه سهم سازمان برنامه و بودجه كشور 
در این تفاهمنامه 1۵0ميليارد تومان، سهم شهرداري تهران 
1۵0ميليارد تومان و ســهم صنــدوق كارآفریني اميد هم 
600ميليارد تومان است. تاكنون اما تنها مبلغ 30 ميليارد 
تومان از طرف سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است، 
باید سهم 30 ميليارد توماني شهرداري تهران هم به حساب 
صندوق كارآفریني اميد واریز شود تا تخصيص تسهيات به 

رانندگان متقاضي صورت گيرد.

موانع اجراي طرح نوســازي تاكســي هاي فرسوده و 
راه حل هاي آن

به رغــم ضرورت تســریع در رونــد اجراي طرح نوســازي 
تاكسي هاي فرسوده، كاهش 60درصدي درآمد تاكسي داران 
با شــيوع كرونا و افزایش فزاینده قيمت خودرو، سبب شده 
است كه تاكســي داران حتي با وجود تسهيات بانکي، توان 
پرداخت بخشي از پول خودروي جدید كه مربوط به آنهاست 
و همچنين بازپرداخت وام 90ميليوني را نداشته باشند. این 

مســئله مهم ترین مانع در اجراي طرح نوسازي تاكسي هاي 
فرسوده است. فردي كه زماني خودروي خود را با قيمت 10 تا 
20 ميليون خریده، اینك با افزایش 10برابري قيمت خودرو 
مواجه است؛ قيمت خودروي ســمند از 108ميليون تومان 
به 123 ميليون تومان و قيمت خودروي پژو از 118ميليون 
تومان به 136 ميليون تومان رسيده، درحالي كه درآمد راننده 
تاكسي به همين نسبت افزایش پيدا نکرده. در شرایطي كه 
قيمت خودرو بدون توقف افزایش مي یابد، راه حل در باال بردن 
سطح تسهيات و پرداخت بخشي از قيمت خودرو به صورت 
كمك باعوض به رانندگان تاكسي است، شهرداري اما گفته 
منابع مالي الزم براي افزایش مقدار وام به رانندگان را ندارد. 
استفاده از خودروهاي دست دوم با سن پایين به عنوان تاكسي، 
راه حل دیگري است كه مي تواند به اجراي طرح نوسازي كمك 
كند؛ به این ترتيب كه تعدادي از خودروها بعد از چند ســال 
كار كردن، به كارخانه هاي اصلي برگردانده و پس از نوسازي، با 
قيمتي پایين تر به برخي از كشورها واگذار مي شوند. تخصيص 
ارز ارزان با این هدف كه رانندگان تاكسي، خودروهاي خارجي 
را با دالر ارزان خریداري كنند تا قيمت تمام شــده برایشان 
كمتر شــود نيز راه حل دیگري است كه مي تواند مورد توجه 
قرار گيرد. با توجه به موانع موجود، محمد روشني، مدیرعامل 
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني تهران درخصوص 
تعداد تاكسي هاي نوسازي شده تا پایان سال 1400گفته كه 
هدف، نوسازي 20 هزار تاكسي فرسوده تا پایان سال بود اما با 
وجود موانع موجود، پيش بيني ما در بهترین حالت، 1۵هزار 

دستگاه تاكسي است.

فرسودگي ۸0درصدي اتوبوس هاي شهر
مدیرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعام اینکه 
49۵ دستگاه اتوبوس وارد چرخه خدمات رساني پایتخت 
مي شوند، در گفت وگو با همشهري مي گوید: این تعداد 
شامل 1۷۵ دستگاه اتوبوس جدید تك كابين )كه قرارداد 
آن با توليدكننده داخلي منعقد شــده(، 300 دستگاه 
اتوبوس بازسازي و تعمير  شــده دوكابين و 20 دستگاه 
ون ویژه جا به جایي جانبازان و معلوالن اســت. مهندس 
محمود ترفع با تأكيد بر اینکه از مجموع اتوبوس ناوگان 
اتوبوسراني پایتخت بالغ بر 80درصد اتوبوس ها فرسوده 
هستند، مي افزاید: براساس آیين نامه اجرایي ماده 8 قانون 
هواي پاك )مصوب هيأت وزیران(، سن فرسودگي براي 
 اتوبوس هاي دیزل 8 ســال و براي اتوبوس هاي گازسوز

 10 سال درنظر گرفته شده است.
وي با اشاره به اینکه هم اكنون، متوسط عمر اتوبوس هاي 
بخش خصوصــي بــاالي 13 ســال و متوســط عمر 
اتوبوس هاي شركت واحد به حدود 10 سال رسيده است، 
اظهار مي كند: این اعداد و ارقام به معناي این است كه سن 
بسياري از اتوبوس هاي تهران به بيش از 13سال مي رسد 
و عمًا از هر ۵دستگاه اتوبوس فعال در تهران، 4دستگاه 

به سن فرسودگي رسيده اند.
ترفع با بيان اینکه عمده  اتوبوس هاي تك كابين، متعلق به 

بخش خصوصي هستند، تصریح مي كند: این اتوبوس ها 
به دليل پایين بودن كرایه ها و كاهش مسافران، از زمان 
شيوع كرونا با مسائل و مشکات اقتصادي فراواني مواجه 
شــده اند و عمًا بخشــي از آنها به دليل مقرون به صرفه 

نبودن فعاليت، متوقف شده اند.
وي با اشاره به اینکه با وجود شرایط سخت مالي ناشي از 
كرونا و عدم اختصاص اعتبارات مورد نياز، موفق شده ایم 
تا با استفاده از منابع مالي شــهرداري تهران و با كمك 
اوراق مشاركت سال 98 در نيمه دوم سال گذشته، تعداد 
2۵0 دستگاه اتوبوس و ميني بوس جدید به ناوگان اضافه 
كنيم، مي گوید: البته براساس مطالعات جامع حمل ونقل 
عمومي، تهران به 9 هزار دستگاه اتوبوس سالم نياز دارد 

كه با این تعداد فاصله زیادي داریم.
مدیرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعام اینکه 
حدود 800 دســتگاه اتوبوس گازسوز بخش خصوصي 
به دليل انقضاي تاریخ مخازن سوخت آنها متوقف شده 
بودند، مي افزاید: با پيگيري ها و برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته، منابع مالي مورد نياز براي تعویض و نصب مخازن 
جدید سوخت براي آنها تامين شده و حدود 200دستگاه 
 تا پایــان مهرماه بــه چرخــه بازمي گردنــد و حدود 
600 دســتگاه باقيمانــده نيــز به تدریــج بــه چرخه 

خدمت رساني باز خواهند گشت.
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این شماره

كسادي اسقاطي
در مركز اسقاط خودرو چه خبر است؟

شبيه آنچه در قســمت اول سريال 
»آقازاده« تماشا كرديد و شبيه خيلي 
فيلم ها و سريال هاي ديگر، روزگاري 
سه گوشه تهران را گورستان خودروهاي اسقاطي نقطه گذاري كرده 
بودند، خالف امروز كه ديگر خبري از آن درهاي نيمه باز، رو به زمين هاي 
فراخ و بي در و پيكر نيست. احتماال اهالي سينما هم دليل شان از انتخاب 
چنين لوكيشني براي فيلم ها، خارج از شهر بودن و پرتي اين قبرستان ها 
بوده  است. اما حسي كه در عين حال يكباره از ديدن اين  همه ماشين 
تلنبار شده و رنگ و رو رفته، به آدم دست مي دهد، حالتي از دلتنگي و 
غربت است. اگر بخواهيد به يكي از اين مراكز اسقاط برويد، كمي دير 
تصميم گرفته ايد چون ديگر با كسبي نيمه تعطيل روبه رو خواهيد شد. 
هرچند هنوز آدرس ها بيش از همه »شــمس آباد« را نشانه گرفته اند؛ 
شهرك صنعتي، 65كيلومتری جاده تهران- قم به سمت جاده قديم. 
در شمس آباد بيش از 1۰شركت اسقاط خودرو وجود دارد كه از يكديگر 
با فاصله جانمايي شده  و پشت درهاي آن، چند هكتار زمين خوابيده كه 
در گوشه  و كنار هريك چند خودرو اسقاطي ديده مي شود؛ برهم زننده 
تصور همه ما از اين مراكز كه 4طبقه خودرو روي هم تلنبار شده باشد. 
گويا ديگر از آن كسب وكار پر رونق و قبرستان هاي شلوغ خبري نيست. 
تپه هايي از فلز پرس شــده و درهايي جدا افتاده، صندلي های تلنبار، 
موكت هاي خاكي و... تصوير پر رونق ترين مركز اسقاط خودرو است. اما 

واقعا در مراكز اسقاط خودروي شمس آباد چه خبر است؟

كمي آن سوتر از تهران
اسقاط خودروهاي فرسوده و از رده خارج شده در شهرك صنعتي شمس آباد، 
در فاصله یك ساعته با مركز پایتخت انجام مي شود. آن دسته كه هنوز در این 
مراكز كار مي كنند، اغلب افغانستاني هستند و كمتر ایراني اي حاضر مي شود، 
گرما و گرد و خاك این مراكز را تحمل كند. كارگران ماسك هایي به صورت 
دارند و نفس را نه براي مراقبت و جلوگيري از انتشار ویروس كرونا كه براي 

فرار از خاك و دودهاي غليظ تنگ كرده اند.
چندصدمتر آن سو  تر، دستگاهي شــبيه به بيل مکانيکي با دستي بزرگ و 
انگشتاني چنگك مانند انتظار مي كشد تا بدنه اسکلت اتومبيل ها را به قطعه  
فشرده فلز بدل كند. چنگك هاي بيل كه روي اسکلت خالي و لخت خودرو 
فرو مي رود، دیگر كار آن همه نشانه هاي خاطره ساز ساخته است. ناي هيچ 
صدایي كه از آن آهن پاره نماند، نوبت دستگاه پرس یا مچاله كن است. حاال 
دیگر آن رخش دلبر روزهاي گذشته، در بيماري و پيري به تکه اي بي تحرك 
بدل شــده؛ بي آنکه كســي نامش را به خاطر بياورد. هنوز مي شود صداي 
آهنگ هاي شاد را از تن خسته بعضي هایشان بيرون كشيد؛ ترانه هاي شادي 
كه صداي ناله گرفته اند. دیگر جاي آن سفرهاي پر خاطره، باید به سرعت تن 
به كوره هاي ذوب آهن بدهند تا شاید روزي دوباره در شمایلي نو ظاهر شوند.
صاحب مركز مي گوید كه تا همين چند سال پيش قریب به ۷هزار كارگر، 
روز خود را در كارگاه هاي اســقاط مي گذراندند و 30هــزار نفر به صورت 
غيرمستقيم از این راه نان سر ســفره مي بردند. حاال این جمعيت به كمتر 
از 2یا 3هزار نفر رســيده؛ »در همين سال ها هم اســقاط خودرو از سالي 
دست كم صدهزار دستگاه به كمتر از 3-2هزار خودرو رسيده.« در بسياري 
از مراكز اسقاط، دستگاه هایي وجود دارد كه چند سالي است دیگر با وجود 
قيمت هاي باالیشان از آنها اســتفاده نمي شود؛ دستگاه هایي كه قيمت هر 
كدام500-400ميليون براي صاحبان آن تمام شده است. هر دستگاه براي 
یك مرحله از كار است اما وقتي كه تعداد ماشين ها زیاد باشد، كار كردن با 
این دستگاه ها براي كارفرما به صرفه است، در غير این  صورت روشن كردن 

آن براي چند اسقاط در هفته باعث ضرر خواهد بود.

قصه از كجا شروع شد؟
داستان این قبرســتان ها اما به پيش از انقالب بازمي گردد؛ نوسازي اي كه از 
سال 56 آغاز شده بود، باالفاصله براي 2دهه خاموش ماند تا اینکه ناگزیر كار به 
قانون و مصوبه هيأت دولت و قانون هواي پاك رسيد. اواسط دهه 80، اسقاط 
به سرعت و جدیت باالیي آغاز شد و سال85-84 ساالنه بيش از 200تا 400 
هزار خودرو اسقاط شدند. با مصوبه »آیين نامه از رده خارج كردن خودروهاي 
فرسوده« اسقاط وظيفه 2گروه شــد؛ خودروسازان و واردكنندگان؛ هرچند 
شهروندان هم در این مصوبه حضور داشتند، مثال این ماده كه مي گفت »هر 
شهروند، نهاد یا شركت خصوصي و دولتي كه وسيله نقليه دارد، هنگام رسيدن 
این وسيله به سن فرسودگي باید آن را اسقاط كند.« اما واگذاركردن این وظيفه 
به شهروندان بدون حمایت و كمك دولت ممکن نبود. به همين دليل دولت 
موظف شد با وام هاي كم بهره یا كمك هاي بالعوض شهروندان را به این نوسازي 
ترغيب كند؛ اتفاقي كه نه تنها پایدار نبود بلکه حتي آن دو بخش متولي نيز از 
زیر بار آن شانه خالي كردند تا ساالنه نزدیك به 40هزار ایراني بر اثر آلودگي 
هوا جان دهند و چند 10 هزار نفر در تصادفات جاده اي درگذرند. رویه اي كه 
درصورت ادامه دارشدن تا ســال 1404بالغ بر نزدیك به 8ميليون خودرو، 
كاميون و موتورسيکلت فرسوده روي دست مان مي گذارد، درحالي كه مراكز 
اسقاط خودرو حاال نيمه تعطيل و تعطيل شده اند. هم اكنون 220 مركز اسقاط 
در كشور وجود دارد كه 100 مركز با ظرفيت بسيار كم فعاليت مي كنند و 100 

مركز كامال تعطيل شده اند.

بي رونقي بازار كار اسقاطي ها 
محمد كه كارگر این مركز اسقاط است، مي گوید: »بسياري از دوستان مان در 
این چند سال پراكنده شده اند و بعضي ها كار دیگري پيدا كرده اند. من هم چون 
جایي را نداشتم ماندم«. فشار اقتصادي در كنار كار سخت و نيروي كار اندك، 
بي رونقي بازار كار اسقاط و شرایط كاري بد، چون هواي آلوده باعث شده تعداد 
كارگران این مراكز هر روز كمتر شود. او مي گوید بعضي روزها به خوروهایي 
نگاه مي كند كه چيزي تا ذوب شدن شان نمانده و به این فکر مي كند كه روز 
اول چه شکلي بوده اند. چند خانواده سوارشان شده، چه سفرهایي كرده و اگر 
او در آن ماشين نشسته بود، چه شکلي بود؟ به كجا سفر مي كرد و چطور باید از 
آن خداحافظي مي كرد؟ فکري كه دلتنگي اش با اميد به هواي بهتر از دود این 
قدیمي ها كه آهن پاره صدایش مي زنند رفع مي شود. محمد مي گوید: »اینجا 
خيلي دلگيره اما وقتي به این فکر مي كنم كه حداقل یك ماشين كمتر هوا را 
آلوده مي كند، حس بهتري دارم«. خودش مي گوید بعضي روزها داخل بعضي 
از این ماشين ها بيشتر وقت مي گذراند. بعضي قدیمي ترند و مدت بيشتري 
مي مانند و بعضي خيلي زود وارد كوره مي شوند. اما در مجموع عمر ماندگاري 

هيچ كدام آنقدر نيست كه به آنها عادت كند.
گفته مي شــود ســال98 تنها 8 هزار خودرو از مجموع 360هزار دستگاه 
فرسوده اسقاط شده است. در ســال99 هم 3ميليون خودروي فرسوده در 
ایران وجود داشته كه با همين رویه در 1404 این تعداد به 8ميليون خودرو 
مي رسد. محمود مشهدي شریف، رئيس وقت انجمن صنفي مراكز اسقاط و 
بازیافت خودروهاي فرسوده در بهمن ماه سال گذشته در این باره گفته بود: 
»اگر قرار باشد با روند اسقاط سال98 پيش برویم، هزارسال دیگر تازه نوبت 
خودروهاي فرسوده سال99 مي رسد.«؛ انتقادي تند از رویه اسقاط خودرو 

در ایران كه براساس قانون و برنامه پيش نمي رود.

زهرا رستگارمقدم
خبرنگار

تقاضاي اسقاط فرسوده ها
متقاضي تعویض خودرو در سال99 مي توانست 
از وام 50ميليون توماني )براي تهران، مشــهد، 
همدان و اصفهان( اســتفاده كند. عالوه بر این 
وام، حدود ۷ميليون تومان هم هزینه اســقاط و 
مابقي قيمت خودروي درخواستي باید از سوي 
متقاضي پرداخته مي شــد. در طرح جایگزین 
خودروهاي فرســوده، 2طرح تعویض خودروی 
فرسوده به صورت »نقدي« و »جایگزین« وجود 
دارد. در طرح تعویض خودروی فرسوده به صورت 
نقدي دولت از طرق مراكز اســقاط خودروهاي 

فرســوده، خودرو را تحویل گرفته و با توجه به 
ارزش الشه خودرو، وجه آن را به متقاضي تحویل 
مي دهد. در این طرح تعویض خودروی فرسوده، 
محدودیت هایي نيز مانند تعداد سيلندر كه باید 4 
و بيشتر از آن باشد، درنظر گرفته شده. با توجه به 
قدیمي بودن خودروها، دولت نه تنها سند قطعي را 
مي پذیرد بلکه اسناد وكالتي نيز قابل قبول است. 
البته در این ميان،  همــه خودروهاي متقاضي 
باید پالك ملي داشته باشــند اما طرح تعویض 
خودروی فرسوده به صورت نوسازي فعاًل انجام 
نمي شود. این طرح كه به اســم طرح حواله اي 

نيز معروف است، رابطه مستقيمي با برنامه هاي 
فــروش خودروســازان دارد؛ درحالي كه تنها 
ایران  خودرو با تك محصول سمند EF7 شرایط 
عرضه را، آن هم فقط براي تاكسي ها در سال هاي 

پيش و در تعداد محدود مهيا كرده است.

اما متقاضيان اسقاط تصادفي ها
پس از تصادف خودرو و برآورد افسر كارشناس 
مبني بر آسيب دیدگي باالي 60درصد خودرو، 
از آنجا كه نسبت به فك پالك و گرفتن مدارك 
خودرو از مالك اقدام مي شود، هيچ دفترخانه اي 

حق خرید و فروش خودرو را قبل از تعویض پالك 
ندارد، در نتيجه خودرو تا زماني كه تعویض پالك 
نشود، به صورت الشه اي در دست مالك خواهد 
بود. بنابرایــن مالك باید در ابتدا براي اســقاط 
خودرو پرونده اي تشکيل داده و مراحل قانوني آن 
را در دفاتر پليس طي كند. در مرحله بعدي كه 
در آن حتما باید افسر و كارشناس راهور حضور 
داشته باشند باید تأیيد شود كه این ماشين، اتاق، 
شاســي و موتور، مربوط به همان پرونده است. 
دليل این ســختگيري، پيشــگيري از خالف یا 
جایگزین كردن با ماشــين هاي دزدي است. آن 

زمان است كه در مرحله ســوم باید سقف اتاق 
برداشته شود، ستون ها برش بخورد، موتور سوراخ 
شود و شاســي و پالك نابود شــود. در ادامه هر 
چيزي با قابليت استفاده یا بازیافت، از ماشين جدا 
مي شود؛ از شيشه گرفته تا الستيك  و آینه و انواع 
سيم، وسایل داخلي ماشين، صندلي ها، موكت و 
همه وسایل پالستيکي جدا خواهد شد كه به آن 
دمونتاژ مي گویند. پس از آن كارشناسان سراغ 
موارد فني قطعات رفته، اتاق پرس شــده را به 
كوره سپرده و دیگر اسباب آن را در دیگر مراحل 

بازیافت قرار مي دهند.

نگار پاكنژاد
روزنامه نگار

مراحل اسقاط؛ از فرسوده تا تصادفي
اگر بخواهيم خودروي خود را به كوره بسپاریم، باید چه كنيم؟

هر وسيله  عمري مجاز دارد. اگر از آن سن 
پا فراتر بگذرد، فرسوده محسوب مي شود 
اما عددي كلي وجــود دارد كه مي گويد 
سن مجاز وسايل نقليه، به طور ميانگين حدود ۲۰سال است. هرچند 
در وسايل نقليه اي كه پرتردد هستند و ميزان فرسودگي شان زياد 
اســت، كاركرد خودرو هم درنظر گرفته مي شود؛ مثال تاكسي ها اما 
براي اينكه مشخص شود خودرويي فرســوده است و نياز به فرايند 
اســقاط دارد، عوامل مختلفي درنظر گرفته مي شود؛ عواملي چون 
ميزان آاليندگي وســيله نقليه، پايين بودن ســطح ايمني خودرو 

و... . براي اينكه خودرويي وارد فرايند اســقاط شود، بايد در دسته 
فرسوده ها قرار بگيرد. وامي به دارندگان اين خودروها داده مي شود 
تا بتوانند با سپردن خودروي خود به فرايند اسقاط و خارج شدن از 
دور، وسيله ديگري تهيه كنند. البته بدانيد كه اسقاط كردن خودرو 
هزينه اي در حدود ۷ميليون تومــان دارد و وامي كه به صاحبان اين 
خودروها بعد از اسقاط تعلق مي گيرد، حدودا 5۰ تا ۷۰ميليون تومان 
است. بنابراين نوعي از اسقاط به اين شكل صورت مي گيرد و نوعي 
ديگر شامل خودروهاي تصادفي يا... است. در اين جا مراحل هر دو را 

توضيح مي دهيم.

اعداد   اسقاطی
 بررسي آمار و ارقام و قوانين اسقاط خودرو از شروع به كار تا به امروز

وضعيت فرســودگي 
خودروهــا و آلودگي 
هوا در هندوستان تا 
حدي بحراني شــده كه دولت اين كشــور را وادار 
به تصويب قانوني ســختگيرانه كرده است. دولت 
هندوستان به تازگي قانون جديد اسقاط خودرو را به 
اجرا گذاشته است كه براساس آن خودروهاي مسن تر 
از 15و ۲۰سال بايد اسقاط شوند. دولت هندوستان 
با تكيه بر اين واقعيت كه خودروهاي فرســوده 1۰تا 
1۲برابر خودروهاي جديــد، آاليندگي دارند و خطر 
بزرگ تر و چندبرابري را براي ايمني جاده ها به وجود 
مي آورند، اين قانون را از ابتداي اكتبر ۲۰۲1به صورت 
ســختگيرانه به اجرا خواهد گذاشت و خودروهاي 
دولتي و سازماني هم از آن مستثني نيستند. به گفته 
دولت هندوستان، درحال حاضر در اين كشور با بيش 
از يك ميليارد جمعيت حــدود 5ميليون و 1۰۰هزار 
خودروي ســبك كهنه تر از ۲۰ســال و 3ميليون و 
4۰۰هزار خودروي سبك مسن تر از 15سال در تردد 
هستند و تعداد خودروهاي متوسط و سنگين تجاري 
و فرسوده باالتر از 15ســال هم حدود يك ميليون و 
۷۰۰هزار دستگاه اعالم شده است؛ به بياني ديگر در 
كشوري به مساحت 3.۲8۷ميليون كيلومترمربع و با 
جمعيت بيش از يك ميليارد و 366ميليون نفر، حدود 

1۰ميليون و ۲۰۰هزار خودروي فرسوده و در آستانه 
اســقاط وجود دارد. براي مقايسه بهتر است بدانيد 
كه در ايران با مساحت 1.648ميليون كيلومترمربع 
و جمعيت بيش از 8۲ميليون نفر به صورت تخميني و 
غيردقيق بيش از 8ميليون خودروي سبك و سنگين 
و موتورسيكلت فرسوده وجود دارد. دولت هندوستان 
براي مهار وضعيت ناامني جاده ها و آلودگي هوا در 
كشوري پهناور و پرجمعيت، تصميم به اجراي قانوني 
گرفته كه از مدت ها پيش و از اواسط دهه 8۰در ايران 
وجود داشته و طي سال هاي مختلف بندهاي متفاوت 
آن لغو و دوباره تصويب شــده است اما روند اجراي 
آن بهبود چنداني نداشته و در ســال هاي اخير به 
داليل مختلفي مانند ســهل انگاري خودروسازان، 
توقف واردات خودرو و نيز وضعيت معيشتي مردم 
تحت تأثير تحريم هاي اقتصادي رو به كاهش گذاشته 
است. به اين ترتيب است كه مي بينيم اكثريت مراكز 
اسقاط خودرو در كشــور تعطيل شده اند و با وجود 
اجبار به انجام معاينات فني ساالنه در كشور، از تعداد 
خودروهاي شــخصي، تجاري يا دولتي و سازماني 
فرسوده و دودزا در سطح شهرها كاسته نمي شود. 
در ادامه نگاهي مي اندازيم به تحوالتي كه در حوزه 
مقررات اسقاط خودرو طي سال هاي مختلف در كشور 

رخ داده است.

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

  كل خودروهاي اسقاط شده تا پايان سال139۰ بيش از يك ميليون و 8۷8هزار و 
46۰دستگاه بوده است و از سال9۰ تا 96مجموع خودروهاي اسقاط شده در كشور به 
يك ميليون و 5۰۰هزار دستگاه رسيد. در سال98 حدود 8هزار خودرو و در سال9۷ 

حدود 1۰۰هزار خودرو اسقاط شدند. در سال99 تعداد خودروهاي اسقاط شده به ۲۲هزار 
دستگاه رسيد.

در سال99 22000     اسقاط 

500/000    تا
1/000/000  تومان

مبلغ کمک  بالعوض

مصوبه  سال    96 دولت
وهای ساخت داخل با مصرف خودر

 باالی 8.5 ليتر بنزين در ازای هر   100  کيلومتر 
اسقاط شود

وسازان  خودر
موظف  هستند  معادل 

30 درصد  توليدات
 خود  را   اسقاط کنند

 آيين نامــه از رده خارج كردن 
خودروهاي فرســوده در تاريخ 
1۷ اسفند سال 8۷توسط هيأت 
وزيران دولت وقت به تصويب و 
در تاريخ 1۷خرداد 1388به تأييد 

رئيس جمهور وقت رسيد.

  ايــن آيين نامه نســخه اي 
كامل تر از »آيين نامــه  نحوه از 
رده خارج كــردن خودروهاي 
فرســوده« بود كــه در تاريخ 
1۷فروردين سال 138۲توســط 
هيأت وزيــران وقت به تصويب 
رســيده بود. آيين نامه سال 8۲ 
بيشتر بر تعيين ضوابط شناسايي 
خودروهاي فرسوده و همچنين 
تعيين سياست هاي تشويقي و 
اعمال نظام تعرفه ترجيحي مانور 
مي داد و در ســال 84 به واسطه 
شكايت يك شخص از آن توسط 

ديوان عدالت اداري ابطال شد.

  در اين آيين نامه سن فرسودگي 
خودروهــا براســاس ماده4 
تصويب نامه شماره مورخ مهر ماه 
138۷تعيين شده است. براساس 
اين تصويب نامه، سن فرسودگي 
خودروها به ايــن ترتيب درنظر 
گرفته شده بود: سواري شخصي 
۲5سال، سواري دولتي 15سال، 
تاكســي و ون 1۰ســال، ميني 
و ميدي باس 15ســال، اتوبوس 
درون شهري 1۰ســال، اتوبوس 
برون شهري 15سال، كاميون و 
كشنده ۲5سال، وانت 15سال، 
موتورسيكلت 1۰ســال و ساير 
وســايل باربري و مســافربري 

۲5سال.

  اين آيين نامه ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت را 
موظف كرده بود به مالكين خودروهاي فرسوده پس 

از اسقاط خودرو كمك نقدي بالعوض پرداخت كنند.

  مبلغ كمك بالعوض براساس سالي كه خودروها در 
آن به فرسودگي مي رسيدند، متغير بود. خودروهايي 
كه تا پايان سال 1388 فرسوده مي شدند، 5۰۰هزار 
تومان تا يك ميليون و 5۰۰هزار تومان، خودروهايي 
كه در سال 1389 فرسوده مي شدند يك ميليون تومان 
تا يك ميليون و 5۰۰هزار تومان و خودروهايي كه در 
سال 139۰به سن فرسودگي مي رسيدند، يك ميليون 

و 5۰۰هزار تومان كمك بالعوض پرداخت مي شد.

  در اين آيين نامه براي واردكنندگان خودرو درصورت 
ارائه گواهي اســقاط خــودرو در ازاي هر خودروي 
اسقاط شــده، تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني 
واردات درنظر گرفته شده بود. همچنين خودروسازان 
براســاس اين قانون موظف شــدند تــا از ابتداي 
ســال 1388 معادل 3۰درصد از توليد ماهانه خود، 
گواهي اسقاط خودروي فرســوده به ستاد مديريت 

حمل ونقل و سوخت تحويل دهند.

  پس از تأييد شــدن اسقاط خودرو 
در پايگاه اطالعاتي، گواهي آن براي 
دريافت مزايــاي تخفيفي يا نقدي به 

مالك داده مي شد.

  در ســال96 دولت مصوبه اي ديگر در 
راستاي اســقاط خودرو تصويب كرد كه 
براساس آن خواستار صدور گواهي اسقاط 
براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف 
باالي 8.5ليتر بنزين در ازاي هر 1۰۰كيلومتر 

شد كه اين مصوبه در نهايت لغو شد.

  قانون هواي پاك در سال 96تصويب شد 
كه براساس ماده 8 آن مالكان خودروها و 
وســايل نقليه موظف بودند اين وسايل را 
پس از فرسوده شــدن از رده خارج كنند. 
اين آيين نامه هم در ســال 98با شكايت 
يك شخص و به دســتور ديوان عدالت 
اداري لغو شــد. ماده 8 ابطال شده قانون 
هواي پاك، مالك اســقاط خودرو را سن 
فرســودگي درنظر گرفته بــود كه براي 
خودروهاي شخصي ۲۰سال، خودروهاي 
عمومي بنزيني و دوگانه 1۰سال، خودروهاي 
عمومي گازسوز 1۲سال، خودروهاي برقي و 
هيبريدي 15سال، وانت 15سال، اتوبوس 
درون شهري و ميني بوس و ميدل باس درون 
و برون شهري متناسب با نوع سوخت 1۰، 
1۲و ۲۰سال، اتوبوس برون شهري 15سال، 
كشنده و كاميون ۲۲سال، موتورسيكلت 
متناسب با نوع ســوخت 6، 8 و 1۲سال و 

خودروهاي دولتي 15سال بود.

  آيين نامه اجرايي ماده8 قانون هواي 
پاك بار ديگر در سال14۰۰ تصويب شد. 
در اين آيين نامه برخالف آيين نامه قبلي 
مالك اســقاط خودروها، معاينه فني 
است. به اين معني كه اگر خودرو نتواند 
گواهي معاينه فني معتبر به دست آورد، 
فرسوده است و بايد از دور خارج شود. 
براساس اين مصوبه جديد دو نوع سن، 
مرز فرسودگي و سن فرسودگي تعريف 
شده است كه خودروها با رسيدن به مرز 
فرسودگي بايد دفعات معاينه فني خود 
را در سال افزايش دهند و نرخ حق بيمه 

آنها نيز افزايش پيدا مي كند.

  از سال56 تا سال14۰۰ تعداد مراكز 
اسقاط و بازيافت خودرو در كشور به 
۲۲۰مركز رسيده اســت. از اين ميان 
1۰مركز غيرفعال شده اند و 6۰مركز با 
ظرفيت زير 1۰درصد فعال هســتند. 
به اين ترتيب تعداد زيادي از فعاالن 
مستقيم و غيرمستقيم اين حوزه بيكار 
شده اند به طوري كه جمعيت 4۰هزار 
نفري فعاالن اين حوزه امروز به حدود 

۲تا 3 هزار نفر رسيده است.

   خودروسازان داخلي از سال88 از 
اسقاط 3۰دستگاه خودروي فرسوده 
در ازاي 1۰۰دستگاه خودروي توليدي 
خود شانه خالي كرده اند. توقف واردات 
خودرو هم عمال اســقاط خودروهاي 

وارداتي را متوقف ساخته است.

قانون هواي 
پاك در سال 
96تصویب 

شد كه 
براساس ماده 8 

آن مالکان 
خودروها و 

وسایل نقليه 
موظف بودند 

این وسایل 
را پس از 

فرسوده شدن از 
رده خارج كنند. 

این آیين نامه 
هم در سال 

98با شکایت 
یك شخص و به 

دستور دیوان 
عدالت اداري 

لغو شد 
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هر روز به تعداد خودروهاي فرسوده 
در شهر افزوده مي شود. طبق گفته 
دبير انجمن مراكز اسقاط و بازيافت 
كشور حدود 3ميليون و 500خودرو 
فرسوده در سطح شــهر تردد دارند 
كه نياز به نوســازي دارند و اين رقم 
تا ســال1401 به 4ميليون و 500هزار 
خودرو مي رسد. پيش بيني مي شود 
تا افق 1404حدود 8ميليون خودروی 
فرسوده در سطح شــهر تردد كنند. 
سؤالي كه وجود دارد اين است كه اين 
خودروها براي اسقاط شــدن چگونه 
تعيين قيمت مي شوند و اينكه مراكز 
اسقاط خودرو چقدر در زمينه اسقاط 
خودروهاي فرسوده فعالند و دالل ها 
چگونه در بازار واسطه گري درخصوص 
خريد و فروش اين خودروها جوالن 

مي دهند.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

هدايت فني خودروها به جاده اسقاط 
روند اسقاط خودرو در كشورهاي پيشرفته چگونه است؟

عمر مفيد، اصلي اســت كــه معموال 
در مــورد خودرو چندان بــه آن توجه 
نمي شود. به ويژه در مورد خودروهايي 
كه در كشورهاي درحال توسعه در تردد باشند. هزينه بااليي كه شهروندان 
كشورهاي متوسط و فقير براي تصاحب يك خودرو پرداخت مي كنند معموال 
باعث مي شود از آن تا جايي كه جان در بدن دارد كار بكشند. بدون توجه به 
اين موضوع كه هزينه اي كه براي تعمير و سرپانگه داشتن خودرو مي دهند و 
آلودگي ای كه براي محيط زيست ايجاد مي كند تا چه اندازه بيشتر از ارزش 
خودرويي است كه بيش از 20سال از عمر آن گذشــته است. نبود قوانين 
الزام آور و سياست هاي پشتيبان براي تشويق و اجبار مالكان خودروهاي 
فرسوده به اسقاط، بازيافت يا نوســازي خودروها از ديگر عواملي است كه 
جمعيت خودروهاي فرسوده را در جهان باال مي برد. در حقيقت كمتر پيش 
مي آيد كه موضوع خودروهاي فرسوده در كشورهاي توسعه يافته به معضلي 
پيچيده تبديل شود. بيشتر كشورهاي ثروتمند برنامه هايي مدون و دقيق براي 
از دور خارج كردن خودروهاي فرسوده دارند تا به اين شكل عالوه بر حمايت 
از صنعت خودروسازي، بتوانند خودروهاي ناكارآمد و آالينده را از جاده ها و 

خيابان ها بيرون بكشند و به سالمت شهروندان و پاكي هوا كمك كنند.

تشويق به جاي اجبار
از دور خارج كردن خودروهاي فرسوده در اكثر كشورهاي جهان امري داوطلبانه است 
و دولتي نيست كه شهروندان خود را وادار به اسقاط خودروهاي فرسوده كند. درواقع 
قوانين موجود در زمينه بازيافت يا اسقاط خودروها شــهروندان را ملزم به اين كار 
نمي كنند. آنچه اجباري است انجام معاينه فني دقيق و پيچيده اي )شامل كنترل فني 
و آاليندگي خودروها( است كه در نهايت با تحويل برچسب هايي، خودروهاي سالم و 
غيرسالم از يكديگر جدا مي شوند. درواقع دولت هاي مختلف با ايجاد محدوديت تردد 
براي خودروهاي فرسوده و همزمان ايجاد طرح هاي تشويقي براي جايگزين كردن 
خودروهاي جديد با خودروهاي فرسوده، روند خارج كردن خودروهاي آالينده و كهنه 

از خيابان ها را سرعت مي بخشند.
مدت زمان قانوني معاينه فني در كشورهاي اتحاديه اروپا هر 24 ماه يك بار است اما 
ممكن است اين زمان از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد. براي مثال در فنالند 
كه سازوكار معاينه فني در آن از ســال1917 به راه افتاده است، معاينه فني خودرو 
از چهارســال پس از خريد خودروي صفر اجباري مي شــود و خودرو بايد يك سال 
درميان برگه معاينه فني دريافت كند. پس از 10سالگي خودرو، زمان معاينه فني 
ساالنه مي شود. در هلند هم نخستين معاينه فني براي خودروهاي چهارساله اجباري 
مي شود،  پس از آن دو سال درميان خودرو معاينه خواهد شد تا زماني كه هشت ساله 
شود و پس از هشت سالگي معاينه فني خودروها ساالنه خواهد شد. در آمريكا متناسب 
با قوانين ايالتي هر 12 تا 24 ماه يك بار معاينه فني خودروها اجباري اســت. نتيجه 
اين معاينات ساالنه يا دوساالنه دادن مجوز تردد يا ممنوع كردن تردد خودروها در 
مناطق مختلف شــهر هاي بزرگ خواهد بود. براي مثال در مادريد خودروهايي كه 
برچسب آالينده دارند، اجازه ورود به مركز شــهر و مناطق در معرض آلودگي را از 
دست خواهند داد و حتي امكان پارك كردن در پاركينگ هاي عمومي مركز شهر را 
هم نخواهند داشت. پاريس ورود خودروهاي ساخته شده در سال 1997 و پيش از 
آن را در روزهاي تعطيل از ساعت 8صبح تا 8شب به مركز شهر ممنوع كرده است. 
همچنين خودروهاي ديزلي ساخت2001 به قبل هم تحت هيچ شرايطي مجوز ورود 
به مركز شهر را نخواهند داشت. اين استراتژی، خودروهای فرسوده را از مركز شهر دور 
می كند و در عوض جايگزين هاي سخاوتمندانه اي براي استفاده از حمل ونقل عمومي 

در اختيار مردم پاريس قرار مي دهد.
برنامه هاي اسقاط خودرو در كشورهاي مختلف نام هاي متفاوتي به خود گرفته است كه 
نكته تقريبا مشترك در ميان تعدادي از آنها اشاره به فوايد محيط زيستي اسقاط كردن 
خودروهاي كهنه اســت: در كانادا اين برنامه »طرح ابتكاري بهره وري خودرو«  نام 
دارد، در روماني به آن »الشه« مي گويند، در آلمان »پاداش محيط زيستي« ناميده 
شده است و در اتريش »اكو پرميوم« با معني مشابه نام آلماني. از دهه1990، يعني 
از حدود 31سال پيش بسياري از كشورهاي جهان اعطاي تخفيف مالياتي در ازاي 

خريد خودروهايي كه آاليندگي كمتري داشتند را آغاز كردند.

طرح هاي تشويقي اسقاط خودرو
در اتريش طرح تشويقي اسقاط خودروهاي فرسوده از آوريل2009 آغاز شد. در اين 
طرح در ازاي خريد خودرويي با سطح آاليندگي يورو4 به جاي خودرويي قديمي كه 
بيش از 13سال از عمر آن گذشته باشد، 1500يورو كمك هزينه به افراد پرداخت 

مي شد.
دركانادا اين طرح تشويقي از سال2011 آغاز شد و به مردم امكان مي داد خودرو ی 
توليدشده در ســال1995 و قبل از آن،  يعني خودروهاي 16ساله و باالتر را با تعداد 

زيادي از جوايز مانند كارت بليت حمل ونقل 300دالري تعويض كنند.
چين كشوري اســت كه با حجم زيادي خودرو و آلودگي هاي شديد ناشي از تردد 
خودروها درگير است. براســاس قانون چين هر خودرويي كه از اگزوز آن دود قابل 
مشاهده خارج شود، مشمول جريمه نقدي خواهد بود. اين كشور هم از سال2009 
طرح تشويقي اســقاط خودروهاي فرســوده خود را آغاز كرد كه براساس آن افراد 
مي توانستند خودروهاي قديمي و آالينده خود را تحويل بدهند و با دريافت 450 تا 
900دالر تخفيف، خودرويي جديد دريافت كنند. هدف اين طرح خارج كردن بيش از 
2ميليون و 700هزار خودروي آالينده از خيابان ها بود. اين طرح ابتدا با شكست مواجه 

شد اما با افزايش مبلغ تخفيف به 732تا 2632دالر، وضعيت تغيير كرد.
فرانسه هم طرح تشويقي اسقاط خودروهاي فرسوده خود را از سال2009 آغاز كرد. 
در اين طرح خودروهاي باالي 10ســال با خودروهاي جديدي كه از استانداردهاي 
آاليندگي مشخصي برخوردار بودند در ازاي مبالغي تشــويقي تعويض مي شدند. 
اين مبالغ از هزار يورو در ازاي خودرويي كه ميزان آاليندگي آن كمتر از 160گرم بر 
كيلومتر بود آغاز مي شد،  براي خودروهايي با آاليندگي كمتر از 60گرم بر كيلومتر 
به بيش از 5هزار يورو مي رسيد و درصورتي كه خودروي فرسوده اسقاط مي شد، فرد 
جايزه ويژه نقدي ديگري هم دريافت مي كرد. اين طرح تا سال2017 ادامه داشت و 
پس از آن طرحي جديد كه صالحيت خودروها براي دريافت پاداش را افزايش داده 

بود جايگزين شد.
نروژ طرح اسقاط خودروي خود را در ســال1978 به اجرا گذاشت كه براساس آن 
زماني كه خودرويي جديد خريداري شده يا به نام زده مي شود، مالياتي ثابت به مبلغ 
190يورو به اداره گمرك نروژ پرداخت مي شود كه درصورت اسقاط كردن خودروي 

قديمي،  اين مبلغ به فرد بازگردانده خواهد شد.

برگ آخر

تعيين قيمت اسقاطي ها
قيمت خودروهاي فرســوده طبق ارزش الشه و گواهي 
اســقاط كه به قيمت بازار بين مردم و شــركت ها خريد 
و فروش مي شــود، ارزشگذاري مي شــود. طبق آن هم 
مراكز اسقاط خودرو و شركت تعاوني خدماتي بازرگاني 
مراكز اســقاط و بازيافت خودرو به توافقي مي رســند و 
قيمت واحــدي را اعالم مي كنند. تمــام مراكز موظفند 
با همان قيمت واحد خودروهاي اســقاطي را خريداري 
كنند. البته مدل خودرو و ارزش الشه روي قيمت خريد 
تأثيرگذار اســت. هم اكنــون خودروي پيكان ســواري 
10ميليون و 500هزار تومان خريداري مي شــود البته 
بسته به كاربراتوری و يا انژكتوری بودن كمي باال و پايين 
مي شود، پرايد 12ميليون و 500هزار تومان، رنو 6ميليون 
و 500هزار تومــان، پژو 405 و ســمند بين 14ميليون 
و 500هزار تا 16ميليون و 500تومان، نيســان ســايپا 
16ميليون و 500هزار و نيســان زاميــاد 14ميليون و 
500هزار تومان، تويوتا سواري بين 10ميليون و 500هزار 
تا 12ميليون و 500هزار تومان، تويوتا وانت 14ميليون و 
500هزار تومان، وانت مزدا1000 نزديك به 10ميليون و 
500هزار تومان، وانت مزدا1600 نزديك به 14ميليون و 
500هزار تومان، دوو 10ميليون و 500هزار تومان، سواري 
فيات 10ميليون و 500هزار تومــان، فيات ميني بوس 
33ميليون و 500هزار تومان، سواري لندرور 12ميليون 

و 500هزار تومان، ســواري ميتسوبيشــي 12ميليون و 
500هزار تومان، كشنده ولوو 380ميليون تومان، سواري 
بي ام و 14ميليون تومان، جيــپ 12ميليون و 500هزار 
تومان، هيونداي سواري 12ميليون و 500هزار تومان و 
ميني بوس هيوندا 40تا 42ميليون تومان از سوي مراكز 
اسقاط خودرو خريداري مي شود. الزم به ذكر اين نكته هم 
است كه سواري بنز قديمي معموال اسقاط نمي شود و به 
قيمت بااليي در بازار خريد و فروش مي شود. مزدا سواري 
هم فعال اسقاط نمي شــود. تعداد و مبلغ گواهي اسقاط 
خودرو از سوي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت تعيين 
مي شود البته گواهي اســقاط خودروهاي سبك حدودا 
بين 2ميليون و 800هزار تا 2ميليون و 900هزار تومان و 
خودروهاي سنگين بين 4ميليون و 200هزار تا 4ميليون 

و 500هزار تومان براي امسال تعيين شده است.

190مركز اسقاط فعال است
خودروهاي سواري از سال 1363 تا 1385، خودورهاي 
اتوبوس و ميني بوس ســال 1379 و خودروهاي باري و 
كشنده های سال1369 اسقاط محسوب مي شوند و بايد 
از رده خارج شــوند. هم اكنون 250مركز اسقاط خودرو 
در سراســر كشــور وجود دارد كه كار از رده خارج كردن 
خودروهاي فرسوده را به عهده دارند كه از اين تعداد بين 
180 تا 190 مركز فعال است. البته از سال98 به بعد اسقاط 

خودرو به علت گراني ها از سوي مردم بسيار كم شده است. 
قبالً براي خودروهاي فرسوده سني را درنظر مي گرفتند اما 
ديوان عدالت اداري با ورود به اين موضوع، سن فرسودگي 
را لغو و اعالم كرد كه معاينه فني بايد جايگزين شود؛ يعني 
اگر خودرويي برگه معاينه فني نگيرد، بايد اسقاط شود و 
همين موضوع موجب شد تا اسقاط خودرو از سوي مردم 
كم شود. اين در حالي است كه معاينه فني در برخی مراكز 
نه تنها معيوب است بلكه فســاد هم دارد؛ يعني شخص 
مي تواند با دادن پول به مراكز متخلــف، به راحتي برگه 
معاينه فني بگيرد. هم اكنون مراكز اســقاط شايد در  ماه 
يك يا دو خودرو را اســقاط مي كنند چون نمي خواهند 
سهميه خود را بسوزانند. درواقع اين مراكز به دليل اينكه 
مجوز اســقاط مي گيرند بايد اداره ماليات بروند و مراحل 
اداري اســقاط خودرو را انجام دهند حتي اگر براي يك 
خودرو باشد. اگر به طور كامل غيرفعال باشند از فهرست 
مراكز اسقاط خودروي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت 
حذف مي شوند؛ لذا بايد فعال باشند، حتي اگر شده يك 
خودرو در  ماه اسقاط كنند. البته چون قيمت خودرو در اين 
دو سال خيلي باال رفته، مردم تمايلي به اسقاط ندارند و 
مي توانند با گرفتن معاينه فني خودروهايشان را بفروشند، 
درحالي كه اگر دولت معاينه فني ندهد نزديك به 3ميليون 
و 500هزار خودرو از رده خارج و اسقاط مي شوند. با اسقاط 
خودروها درخواست براي جايگزين شدن خودروي صفر 

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

خودروهاي 
سواري از سال 

1363 تا 1385، 
خودورهاي اتوبوس 

و ميني بوس سال 
1379 و خودروهاي 
باري و كشنده های 
سال1369 اسقاط 

محسوب مي شوند 
و بايد از رده خارج 

شوند. هم اكنون 
250مركز اسقاط 

خودرو در سراسر 
كشور وجود 

دارد كه كار از 
رده خارج كردن 

خودروهاي 
فرسوده را به عهده 

دارند كه از اين 
تعداد بين 180 تا 

190 مركز فعال 
است

قيمت خودروهاي فرسوده طبق ارزش الشه و گواهي اسقاط كه به قيمت بازار بين مردم و شركت ها خريدوفروش مي شود، ارزشگذاري مي شود 

وی اسقاطی؛ 6ميليون و 500هزار تومان ارزان ترين خودر
باال مي رود و دولت بايد راهكاري پيش پاي مردم بگذارد. 
رضا جودي، كارشناس اسقاط خودرو، درخصوص اسقاط 
كم خودروها در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »در 
شــرايطي كه خودرويي 12 تا 14ميليون تومان قيمت 
دارد و گواهي اســقاط آن  2ميليون و 500هزار تومان 
است، اسقاط خودرو توجيه اقتصادي براي مراكز اسقاط 
ندارد. مگر ارزش الشه خودرو چقدر است؟ لذا جز زيان 
عايدي نصيب اين مراكز نمي شود و اين كار فاقد توجيه 
اقتصادي اســت. از وقتي هم كه با توجه به قانون هواي 
پاك سن فرسودگي برداشــته شده و از رده خارج شدن 
خودروها منوط به نگرفتن معاينه فني شده اوضاع بدتر 
شده است. در شرايط كنوني محل مصرفي براي گواهي 
اســقاط هم وجود ندارد. درآمد مراكز اسقاط از ارزش 
گواهي اســقاط به عالوه آنچه از الشه خودروي فرسوده 
به دست مي آيد اما با فروش اين دو نيز به قيمت خودروي 
سواري فرسوده اي كه وجود خارجي دارد نمي رسد و زير 
قيمت آن اســت لذا فاقد توجيه اقتصادي است. در اين 
چند سال بيشترين اسقاطي ها مربوط به تاكسي، كاميون 
و اتوبوس بوده اســت. درحالي كه اگر توجيه اقتصادي 
وجود داشته باشــد بيش از 100هزار نفر مي توانند در 

بحث نوسازي ناوگان حمل ونقل مشغول به كار شوند.«

سوءاستفاده اوراق چي ها
جودي درخصوص اينكه دالل ها چقدر مي توانند از اين 
آشفته بازار به نفع خود بهره ببرند، مي گويد: »در قالب 
تبصره13 با هدف سازماندهي ناوگان و نوسازي آن، مراكز 
اســقاط خودرو با فراخوان دولت تاسيس شد اما اكنون 
خودروها در گاراژها و به اصطالح از سوي اوراق چي هاي 
قديم اسقاط مي شود؛ يعني خارج از مدار ابطال قانوني. 
يعني پالك ها ابطال نمي شــود و اســناد و مدارك آن 
موجود است كه مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد. 
اوراق چي ها مي توانند پالك و اســناد را بفروشند اما در 
مراكز قانوني مجاز اين اتفاق نمي افتد و اسناد و مدارك 

باطل مي شود.«
امير عليزاده، يكي از مديران خودرويي كشــور هم در 
گفت وگو با همشــهري در اين خصوص كه چرا گاهي 
دالل ها با قيمتي بيش از قيمت مراكز اســقاط خريدار 
خودرو هســتند، مي گويد: »مراكز اســقاط، دولتي و 
نيمه دولتي هستند كه تابع قوانين و آيين نامه هاي مصوب 
و مدون اند و اين مراكز بايد طبق قيمت واحد اعالم شده 
خريد انجام دهند اما در بازار واسطه گري دست دالالن 
بازتر است و خريد وفروش در اين بازار نوعي كسب سود 

به شمار مي رود.«

 خودروهای
فرسوده

این شماره

كاميون هاي وارداتي پشت در هاي مشكالت
به گفته دبير كانون سراسري كاميون داران با تمركز دادستاني روي اجراي 
نوسازي خودروهاي سنگين، تا 3هفته ديگر ترخيص كاميون ها از گمرك 

انجام مي شود
روند كند نوســازي كاميون هاي فرســوده و ترخيص نشدن 
كاميون هاي وارداتي در گمرك موجب اعتراض واردكنندگان 
و شركت هاي حمل ونقل و كاميون داران شده است. با اينكه اين 
طرح اجرايي شده است اما هنوز مشكالتي وجود دارد كه مانع اجراي صددرصدي اين طرح شده 

است. براي روشن شدن داليل اين موضوع با دبير كانون سراسري كاميون داران صحبت كرده ايم.

عمر مفيد تاكسي در ايران تنها 10سال است
فضاي غيررقابتي توليد خودرو، قطعات داراي استاندارد پايين، كمبود وسايل 

نقليه عمومي و اجبار به استفاده از وسيله شخصي و همچنين نبود توانايي مالي 
براي اسقاط، از عوامل ادامه كار خودروهاي فرسوده در كشور است

سال 1382 آيين نامه  اسقاط ماشين هاي فرسوده به هيأت دولت رسيد و مقرر 
شد هر سال بين 2هزار تا 3هزار ماشين اسقاطي از رده خارج و جايگزين شوند. 
پرسش مهم در اين رابطه اين است كه ماشين فرسوده چه ويژگي هايي دارد و 

پيامدهاي تردد اين قبيل ماشين ها بر حيات شهري چيست؟

واردات در بخش هاي مختلف
 براســاس بند 3ماده 30قانون احكام دائمي كشــور اجازه 
واردات تا 3سال كاركرده اروپايي به وزارت راه و شهرسازي 
داده شده كه از اين طريق بتواند ناوگان حمل ونقل جاده اي را 
نوسازي كند. احمد كريمي استفاده از ارز خارجي را از شرايط 
ســخت واردات كاميون مي داند، بدان معني كه هيج ارزي 
براي واردات خودروهاي ســنگين نبايد از كشور خارج شود 
و واردكننده بايد به هر نحوي از ارز كشورهاي خارجي براي 
خريد خودرو استفاده كند؛ از طريق صادرات يا تامين منابع 

مالي در خارج از كشور.
به گفته دبير كانون سراســري كاميــون داران، وزارت راه و 
شهرســازي در آيين نامه اي وارد كنندگان را به بخش هاي 
مختلف تقســيم كرده اســت. در بخش اول براي مشاركت 
شركت هاي خودروساز در اين طرح نيز اعالم كرده اند كه هر 
شــركت در هر مرحله مي تواند يك هزار سفارش ثبت كند. 
براي مثال اگر 20شركت خودروسازي داشته باشم 20هزار 
خودرو مي توانند ثبت كنند. در بخش بعدي شــركت هاي 
واردكننده، شركت هايي كه سابقه زيادي در واردات دارند به 
اضافه شركت هايي كه در امر واردات قطعات كاميون و مرتبط 
با حمل ونقل و الســتيك فعاليت دارند تا ســقف 50درصد 
مي توانند واردات داشته باشــند. در بخش سوم شركت هاي 
حمل ونقل مي توانند براي تقويت و توسعه ناوگان خود به ازاي 
هر شركت حمل ونقل 50درصد واردات داشته باشند. در آخر 
هم كاميون داراني كه داراي ناوگان فرسوده هستند تا سقف 
10دستگاه اجازه واردات دارند. البته در واقع همه گروه هاي 
اول تا سوم، كاميون را براي گروه چهارم يعني دارندگان ناوگان 

فرسوده وارد مي كنند.

مخالفان سرسخت اين طرح
اين طرح مخالفان سرســختي دارد كه با مقاومت هاي خود 
سعي دارند مانع واردات كاميون و خودروهاي سنگين شوند. 
كريمي در اين باره مي گويد:»حدود يك ســال پيش با ابالغ 
وزير وقت، اين طرح به دليل انحصارطلبي و منافع شــخصي 
با مقاومت و مخالفت برخي از شركت هاي خودرو ساز مواجه 
شد. ضربه خوردن توليد را بهانه قرار دادند. درصورتي كه اين 
شركت ها به آن شكلي كه مدعي هستند توليد ندارند. تنها 

شركت ايران خودرو است كه خودروي بنز را با تكنولوژي دهه 
60توليد مي كند. باقي اين شركت ها مونتاژكار هستند. برخي 
نيز زحمت مونتاژ به خود نمي دهنــد و كاميون بي كيفيت 
چيني را وارد بازار مي كنند و بدون هيچ نظارتي با قيمت هاي 

غيرواقعي عرضه مي كنند.« 

مانعي ديگر در اجراي طرح جايگزيني كاميون هاي 
فرسوده

موانع بسياري وجود دارد كه اين طرح يا پيش نرود يا به كندي 
انجام شود. بايد براي رساندن كاميون به خريداران همه موانع 
را پشت سر گذاشــت. يكي ديگر از اين موانع اين است كه در 
فرايند نوسازي، سازمان بازرسي وزارت راه، پيش بيني دقيق و 
درستي براي اجراي اين طرح نداشته كه باعث شده مشكالت 
متعددي در زمينه واردات مواجه به وجــود  آيد. دبير كانون 
سراسري كاميون داران معتقد اســت حدود 6هزار دستگاه 
كاميون در گمركات كشور دپو شده و هر كدام به دليلي امكان 
ترخيص ندارد. ضمن اينكه درصورت ترخيص و بعد از آن هم، 
به دليل اينكه قرارداد شفاف با درنظر گرفتن حقوق طرفين بين 
متقاضي و واردكننده نيســت در آينده باز به مشكل خواهند 
خورد. كريمي دالالن و سرمايه داراني كه كاميون هاي فرسوده 
را خريداري كرده اند را نيز دليل ديگري براي ايجاد مشكل در 
روند كار مي داند و مي گويد:»اين افراد بازار را در دست گرفته 
و اجازه نمي دهند كاميون هاي وارداتي به دست مصرف كننده 

برسد. كاميون  ها را با دوبرابر قيمت به فروش مي گذارند.«

 دادستاني وارد عمل شده است
با توجه به مشــكالتي كه توســط ســودجويان اين عرصه 
به وجودآمده است دادستاني با پيگيري معاون امور گمركي 
وارد اين ماجرا شده و به متخلفان هشدار داده است. به گفته 
كريمي از سوي دادســتاني براي ســازمان هاي استاندارد، 
محيط زيست، امور مالياتي، حمل ونقل جاده اي و گمرك و 
بانك مركزي شركت هاي خودرو ساز و شركت هاي واردكننده 
شرح وظايفي ايجاد شده كه به نظر مي رسد در آينده شرايط 
بهتري ايجاد خواهد شد. با دخالت دادستاني به نظر مي رسد 
طي 2تا 3هفته آينده حجــم قابل توجهــي از اين ناوگان 

ترخيص و پالك شده و در اختيار متقاضيان قرار داده شود.

عمر مفيد يك سواري چقدر است؟
سن مجاز وسايل نقليه به طور ميانگين حدود 20سال 
اســت. البته اين عدد مربوط به خودروهايي اســت 
كه مصرف ســوخت بااليي ندارند، تعيين عمر مفيد 
براي خودروهايي مانند تاكســي يا اتوبوس كه تردد 
و فرســودگي بااليي دارند، متفاوت اســت. به گفته 
كارشناســان، عمر مفيد سواري شــخصي 25سال، 
سواري دولتي 15ســال و تاكسي تنها 10سال است. 
نكته مهم در رابطه با تعيين عمــر مفيد يك خودرو، 
درنظرگرفتن شــرايطي است كه ســبب فرسايش 
خودرو مي شود؛ در تعيين زمان فرسودگي خودروها، 
شــرايط فرهنگي، اقتصادي و ميزان رشد فناوري در 
ساخت خودرو مهم است. مثال در كشوري كه از حيث 
تكنولوژي توليد در ســطح بااليي قرار دارد و شرايط 
تردد خودرو مانند اســتانداردهاي جاده اي و شهري 
نيز در سطح قابل قبولي است، عمر مفيد وسيله نقليه 

باالتر مي رود.

چه عواملي باعث فرسودگي خودرو مي شوند؟
در ايران به دليل فقدان بسترهاي گفته شده، وسايل 
نقليه به سرعت فرســوده شــده و به گفته عده اي از 
كارشناسان عمر مفيدشــان به طور متوسط 5 سال 
است؛ بنابراين، فرسودگي خودروها به عواملي نظير 
شــرايط اقليمي، نحوه تعمير و نگهداري، كاركرد و 
طراحي خودرو نيز بســتگي دارد. همچنين، عواملي 
نظير ايجاد فضاي غيررقابتي توليد خودرو در كشور، 
وجود قطعاتي با استاندارد پايين، كمبود وسايل نقليه 
عمومي و اجبار مردم به اســتفاده از وسيله شخصي 
و نبود تمايــل و توانايي مالي بســياري از مردم براي 
اسقاط خودروي فرسوده خود، در فرسايش زودهنگام 

خودروها و ادامه كار آنها مؤثر است.
 

احتساب سن فرسودگي خودرو چگونه است؟
براي تشخيص خودروي فرســوده و ورود به فرايند 
اســقاط، عوامل مختلفي درنظر گرفته مي شــود. دو 
عامل ميــزان آاليندگي و پايين بودن ســطح ايمني 
خودرو، از مهم ترين اين فاكتورهاســت. خودروهاي 
فرسوده اغلب 8سيلندر و بســيار سوخت بر هستند 

زيرا از سيســتم و ســاختار به روز در مصرف سوخت 
برخوردار نيستند. خودروهاي فرسوده ايمني بسيار 
پاييني دارند، باالبودن آمار تصادفات جاده اي در ايران 
گواهي بر پوسيدگي قطعات خودروها، به  پايان  رسيدن 
عمر مفيد آنها و پايين  بودن سطح ايمني خودروهاي 

فرسوده است.

پيامدهاي تداوم كار خودروهاي فرسوده
در ايران، تعداد وسايل نقليه اي كه سن آنها از 30سال 
بيشتر باشد، بسيار زياد است و در مقابل، تعداد وسايل 
نقليه اي كه در ســال هاي اخير از رده خارج شده اند 
به تعداد خودروهاي شماره گذاري شده بسيار ناچيز 
اســت. نتيجه ادامه كار خودروهاي فرسوده، آلودگي 
شديد هوا و مشــكالت حاصل از آن است زيرا وسايل 
نقليه اي كه با تكنولوژي قديمي توليد شده اند از نظر 
توليد آالينده هاي هوا، آلودگي صوتي، مصرف انرژي 
و سوخت و... در وضعيت نامناسب و غيراستانداردي 
قرار دارند و به عالوه، عدم تناســب بين توليد خودرو 
و خروج خودروهاي فرســوده نيز در بروز پيامدهاي 
تردد خودروهاي فرســوده مؤثر اســت. هزينه باالي 
نگهداري براي دارندگان خــودرو از ديگر نتايج ادامه 

كار خودروهاي فرسوده است.

ممنوعيت هاي خودروهاي فرسوده
پس از تصويب قانــون هواي پــاك در مرداد1396 
اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري 
اعم از سبك، نيمه ســنگين، سنگين و موتورسيكلت 
مكلف شدند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن 
فرسودگي از رده خارج كنند. براساس اين قانون، حمل 
بار و مسافر،  صدور گواهي معاينه فني، تخصيص بيمه 
شخص ثالث،  خريد وفروش، نقل وانتقال و تردد وسايل 
نقليه فرســوده ممنوع و همچنين اعالم شــد پليس 
راهنمايي و رانندگي، خودروهاي فرسوده را به ازاي هر 
روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز 
در معابر،  محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعالم شده، 
جريمه كند. اين قانون كه معيار فرسودگي را تنها سن 
خودرو قرار داده بود، به دليل اعتراض مالكين ملغی و 

قانون جديدي در سال99 ابالغ شد.

مرضيه حسيني 
روزنامه نگار

فتانه احدي 
روزنامه نگار



ت
 اس

كم
ت و ي

يس
گ ب

ر لي
ن د

اها
 سپ

س و
ولي

سپ
، پر

الل
ستق

 با ا
بل

 تقا
ته

 هف
ها،

يم 
ي ت

گو
ر لو

كنا
در 

ي 
رنگ

ي 
ه ها

اير
     د

نفت مسجدسلیمان

7

15

2

فجرسپاسی شیراز

15

4

6

پیکان

10

9

11

پدیده

14

11

13

آلومینیوم اراک

3

13

15

هوادار

9

1

3

صنعت نفت آبادان

6

7

9

تراکتور

13

3

5

استقالل

8

10

ذوب آهن

11

2

4

گل گهر سیرجان

4

6

فوالد خوزستان8

1

12

14

پرسپولیس

8

12

یکشنبه   11 مهر  1400    26  صفر 1443      سال بیست و نهم        شـماره  8329         4صفحه

قرعه 20+1
 ليگ بيست ويكم قرعه كشي شد و سه مدعي قهرماني با قرعه هاي خوب و مناسبي در هفته هاي اول روبه رو شدند

 داربي تهران در هفته هشتم و مصاف سپاهان با سرخابي ها در هفته هاي 10 و 12 برگزار مي شود

سپاهان

12

10

مس رفسنجان

5

14

1

گالره ناظمي امشب داور چهارم فینال 
جام جهاني فوتسال است؛ او در یك بازي 
جام سرداور و در یك بازي داور سوم بود

جلوي زمین به شدت  امیدوارمان 
مي کند، اما کمي نگران شرایط 
بازیکنان دفاعي هستیم

کلوپ و پپ بار دیگر به هم رسیدند تا تیم هایشان 
یکي از جذاب ترین بازي هاي هفته را برگزار کنند

 داور زن ايراني 
در فينال جهاني

 2نيمه متفاوت
 تيم ملي

 مسابقه مچ اندازي
 در آنفيلد

1818

19

منچسترسيتي 19:00

نساجی مازندران
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ليورپول
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چه جوري تو 6تا خوردي؟
شرايط باورنكردني سعيد عزت اللهي در ليگ دانمارك

با وجود آنكه ســعيد عزت اللهي از سن بســيار كم راهي فوتبال اروپا شد و با توجه به 
فيزيكش و نيز جايگاهش در تيم ملي انتظار مي رفت پيشرفت خوبي داشته باشد، اين 
اتفاق در عرصه باشگاهي براي او رخ نداده است. انتخاب هاي بحث برانگيز عزت اللهي 
در ليگ هاي روسيه و دانمارك، وضعيت عجيبي براي اين بازيكن به وجود آورده است. 
او هم اكنون در »وايله بلدكلوب« دانمارك تــوپ مي زند؛ جايي كه خودش و تيمش 
شرايط بسيار عجيبي دارند. وايله در هفته يازدهم ليگ دانمارك در حضور 90دقيقه اي 
عزت اللهي با 6 گل برابر حريفش درهم كوبيده شــد. اين تيم از 11بازي فقط 2امتياز 
كسب كرده و در قعر جدول رده بندي قرار دارد.مسلما براي تحليل شرايط وايله، بايد 
مسابقات اين تيم را به طور دقيق تماشا كنيم، اما در همين مقدار هم واقعا عجيب است كه 
در ليگي با سطح كيفي دانمارك كه حرفي براي گفتن در اروپا ندارد، هافبك ملي پوش 
تيم ملي براي باشگاهي توپ مي زند كه كيســه گل رقباست. وايله هم اكنون با 29گل 
خورده، بدترين خط دفاعي ليگ را در اختيار دارد. اين تيم تفاضل گل منفي 22را به 

جا گذاشته كه حيرت انگيز به نظر مي رسد. وايله در همين ديدار اخير برابر تيمي به نام 
»اودنسه« در حالي 6 بر صفر شكست خورد كه در 25دقيقه ابتدايي بازي 4 بار دروازه اين 
تيم باز شد! آيا چنين شرايطي در شان هافبك ملي پوش و جام جهاني ديده ايراني است؟

واقعا پرســش اينجاســت كه آيا هيچ انتخاب بهتري براي عزت اللهــي در اروپا 
نمي توانست وجود داشته باشد؟ يعني او بعد از اينكه اين همه سال دورهايش را 
زده و آزمون و خطاهايش را كرده، بايد ســر از چنين جايي در بياورد؟ طبيعتا 
انتظار مي رفت عزت اللهي بعد از كسب شــناخت الزم از شرايط فوتبال اروپا، 
در اين سن و سال به بهترين گزينه ممكن رسيده باشد، اما اتفاقي كه رخ داده 
دقيقاعكس اين است. روشن نيست انگيزه سعيد از چنين انتخابي چه بوده، 
اما اميدواريم او براي آينــده فوتبالش تصميمات بهتري بگيرد. كافي اســت 

عزت اللهي هر كاري قبال كرده انجام ندهد و تيم هايش را درست برعكس انتخاب 
كند تا موفق شود! 

ادامه افسانه »تيم حكومتي«
چرا سرخابي ها نبايد اسپانسر مشترك 

داشته باشند

اين روزها شايعات خطرناكي به گوش مي رسد در 
مورد اينكه ممكن اســت پرسپوليس و استقالل 
براي فصل جديد حامي مالي مشــترك داشــته 
باشند. سرخابي ها كه اواسط دهه 70 اين شرايط 
را تجربه كرده بودند، در ســال هاي اخير در بحث 
اســتفاده از كارگزار تبليغاتي به شكل مستقل از 
يكديگــر كار كردند و از قضا نتيجــه كار چندان 
هم بد نشــد. براي فصل جديد اما هر دو باشگاه با 
اسپانسرهاي قبلي خود فســخ قرارداد كرده اند و 
به دنبال حامي مالي جديد مي گردند. اين موضوع 
باعث شده حرف و حديث هايي به وجود بيايد در 
مورد اينكه ممكن است ســرخابي ها بار ديگر با 
هماهنگي وزارت ورزش با حامي مالي مشترك به 
ميدان بروند. هواداران 2 تيم نسبت به اين مسئله 
واكنش منفي نشان داده  اند و به نظر هم مي رسد 

حق با آنها باشد.
گذشــته از اينكه برخورداري 2 باشــگاه از يك 
اسپانسر مشترك در يك رده از مسابقات قهرماني 
برخالف اصول حرفه اي به حســاب مي آيد، اين 
شــرايط براي پرسپوليس و اســتقالل بدتر هم 
هست. سرخابي ها در فضايي پر از سوءتفاهم در 
حال رقابت با يكديگر هستند و مدام وزارت ورزش 
و حتي حاميان مالي را هم بــه جانبداري از تيم 
مقابل متهم مي كنند. حاال در چنين شرايطي اگر 
يك برند به طور همزمان حمايت از هر دو باشگاه را 
برعهده بگيرد، باز هم بستر مهيا خواهد شد براي 
اينكه تيم شكست خورده بهانه بگيرد، دبه كند و 
هوادارانش هم براي فرافكني اين ناكامي، رقيب را 
»تيم حكومتي« بخوانند. تنها راه جمع كردن اين 
افسانه، خصوصي سازي سرخابي هاست، اما وزارت 
ورزش نه تنها چنين كاري انجام نمي دهد، بلكه 
ممكن است برگرديم به دوره اي كه يك نام و نشان 
روي پيراهن هر دو تيم به چشم مي خورد. در اين 
صورت منتظر باشيد و واكنش بازنده ها را ببينيد.

فوتبال ايران
بهروز رسايلي| اردوي تيم ملي كشورمان براي برگزاري 2 بازي 
حســاس مقابل امارات و كره جنوبي آغاز شده است. براي اينكه 
شهد شيرين پيروزي در 2 بازي نخســت همچنان در كام مان 
ماندگار باشد، نياز داريم از اين دو بازي دست كم 4امتياز بگيريم. 
پس هر دو مسابقه بسيار براي مان تعيين كننده و سرنوشت ساز 
هســتند. به همان راحتي كه 6 امتياز مسابقات قبلي باعث شد 
تيم ملي به عرش برسد، لغزش و ناكامي احتمالي در 2 بازي پيش 
رو مي تواند همه  چيز را خراب كند. صد البته ما به تيم كشورمان 
باور داريم. منتها اتفاقي كه در اين چنــد هفته رخ داده، دوپاره 
شدن سطح كيفي تيم ملي است؛ به اين ترتيب كه هر چقدر جلوي 
زمين شرايط روبه راه به نظر مي رســد، عقب زمين اوضاع كمي 

نگران كننده شده است.

  نيمه هجومي؛ درخشان و بي رحم
وضعيت خط آتش تيم ملي همچنان خوب اســت. تنهــا نگراني ما آنجا 
آسيب ديدگي سردار آزمون بود كه به موقع رفع شد و او در مسابقات اخير 
زنيت به تدريج بازي كرده است. البته بحث آمادگي آزمون هم مهم است، 

اما اميدواريم به اينكه در زمان كافي باقي مانده، او به ويژه براي بازي دوم با 
كره جنوبي كامال آماده شود. كريم انصاري فرد در آ.ا.ك آتن شرايط خوبي 
دارد و در فصل جديد هم پايش به گلزني باز شــده است. مهدي ترابي در 
پرسپوليس مثل هميشه عالي است و قشنگ به عنوان يك ذخيره مطمئن 
مي شود روي او حساب كرد. گل استثنايي ترابي به استقالل تاجيكستان، 
همين حاال پرســپوليس را به جمع 8 تيم برتر آسيا رسانده است. وحيد 
اميري را هم فقط در يك كلمه مي شود تعريف كرد؛ »وحيد اميري«! آيا 
به توضيح بيشتري نياز داريد؟ حتي مهدي قائدي هم در االهلي شرايط 
خوبي دارد و اعتمادبه نفس كافي را پيدا كرده است. عليرضا جهانبخش با 
خالصي از جهنم برايتون، به اندازه كافي در فاينورد بازي مي كند. او در 2 
مسابقه نخست كشورمان هم ستاره تيم ملي بوده و 2 گل خوب زده است. 
شرايط علي قلي زاده در شارلروا كمي فراز و نشيب داشته؛ او برابر خنت گل 
زد و اخراج شد، اما بعدا در بازي با ميشلن طعم نيمكت نشيني را هم چشيد. 
با اين حال اگر الزم باشد، قلي زاده توانايي كمك به تيم ملي را دارد. اين بند 
از مطلب را قاعدتا بدون ياد كردن از مهدي طارمي نمي توان به پايان برد. در 

مورد ستاره اول خط حمله تيم ملي چه بگوييم كه تكراري نباشد؟

  نيمه دفاعي؛ كمي مي ترسيم
 در نيمه زمين خودمان اما شرايط بازيكنان به اندازه جلوي زمين روبه راه 
نيست. عليرضا بيرانوند كه از نيمكت نشيني در آنتورپ فرار كرده بود، در 
بواويشتا هم مدت زمان قابل توجهي روي نيمكت نشست. البته او هفته 
گذشته سرانجام توانست نخســتين بازي ليگي اش را براي تيم پرتغالي 
انجام بدهد، اما همچنان موقعيت باشگاهي بيرو، تناسبي با جايگاه ملي 

او ندارد. هرچند خوشــبختانه بيرانوند در 2 بازي نخست تيم ملي نشان 
داد اين شرايط در روحيه او تأثير چنداني ندارد. در قلب خط دفاع شجاع 
خليل زاده اخيرا مرتكب اشتباهات عجيب و غريبي در مسابقات الريان شده 
است. او در بازي با ام صالل با يك كنترل بســيار بد باعث به ثمر رسيدن 
گل اول تيم حريف شد و مقابل السد هم 2 اشــتباه مرگبار ديگر داشت 
كه هر دو منجر به فروپاشي دروازه الريان شد. در سال هاي گذشته به ياد 
نداريم كه شجاع را اين همه پراشتباه ديده باشيم. اين شرايط البته حتما 
تغيير خواهد كرد، چرا كه ما براي تيم ملي نياز به يك خليل زاده بي نقص 
داريم. در سمت راست خط دفاعي صادق محرمي بار ديگر در ديناموزاگرب 
نيمكت نشين شده است. اين شرايط در چهارمين فصل حضور صادق در 
كرواسي چندان قابل قبول نيست و حتي شايعاتي در مورد احتمال بازگشت 
او به پرسپوليس منتشر شده است. در ميانه ميدان هم كمي نگراني داريم. 
وضعيت احمد نوراللهي در االهلي روبه راه نيست. او شرايط دشواري را پشت 
سر مي گذارد؛ در حدي كه بعضي ها در فرضيه اي عجيب از نيمكت نشيني و 
تعويض شدن هاي احمد به عنوان سناريوي اماراتي ها عليه ايران در آستانه 
بازي 2 تيم ياد مي كنند! شرايط سعيد عزت اللهي هم زياد جالب نيست و 
او در مسابقات وايله بلدكلوب دانمارك، هر از گاهي طعم نيمكت نشيني را 
مي چشد. اين هفته هم كه سعيد فيكس بود، آنها 6 گل خوردند و با اقتدار 
به قعرنشيني در ليگ دانمارك ادامه دادند! طبيعتا ترجيح مي داديم عناصر 
دفاعي تيم ملي هم مثل نفرات هجومي در تيم هاي شان بهترين شرايط 
ممكن را داشته باشند. البته آنها معموال نشان داده اند در تيم ملي كيفيت 
متفاوتي دارند. اميدواريم اين دو بــازي با نمايش ممتاز اين بچه ها همراه 

باشد، چرا كه واقعا جلوي امارات و كره جنوبي اجازه اشتباه نداريم.

  2نيمه متفاوت تيم ملي
   جلوي زمين به شدت اميدوارمان مي كند

 اما كمي نگران شرايط بازيكنان دفاعي هستيم

ش|
بخ

 جان
بی

جت
س| م

  عك
نكته بازي   
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فوتبال مرز ندارد برادر!

مهدوي كيا و امتياز منحصربه فرد

كارخانه »كالدرون«سازي!

محرم نويدكيــا را دوســت داريم و 
اغلب حرف هايش را هم منطقي و 
قابل قبول مي دانيم، اما او به تازگي 
اظهارنظري كــرده كه جاي بحث 
دارد. ســرمربي ســپاهان كه فصل 
گذشته با تيمش نايب قهرمان ليگ برتر 
شد، در اين مورد گفته: »تنها تيمي هستيم كه با پايتخت نشينان 
رقابت تنگاتنگ داريم.« بايد به محرم عزيز گفت اين حرف ها در دنيا 
منسوخ شده است. فوتبال ديگر مرز جغرافيايي نمي شناسد. شما 
اين مصاحبه را 3 روز بعد از آن انجام مي دهي كه تيم شريف مولداوي 
در ســانتياگو برنابئو رئال مادريد بزرگ را مي برد و صدرنشــين 
گروه مي شود. فرض كنيد در اســپانيا هم بحث پايتخت نشيني 
وجود داشته باشــد؛ در اين صورت بايد بارســلونا را بهترين تيم 
شهرستاني تاريخ دانست! در ضمن گاهي سپاهان شما، بيشتر از كل 
پايتخت نشين ها هزينه مي كند. پس رقابت تنگاتنگ تعجبي ندارد.

اين روزها كه تمرينات تيم ملي اميد 
زيرنظر مهدي مهدوي كيا آغاز شده 
است، خيلي از پيشكسوتان در اين 
مورد اظهارنظر مي كنند. چيزي هم 
كه فصل مشترك همه مصاحبه هاي 
آنهاســت، ابراز اميدواري نســبت به 
موفقيت اين تيم است. كار چنان است كه حتي داريوش يزداني 
به عنوان بازيكن پيشين استقالل مي گويد كساني كه به كارنامه 
مهدوي كيا انتقاد دارند را بايد با بنزين سوزاند! بقيه هم هستند 
و ديدگاه هاي مشابهي دارند؛ از محرم نويدكيا تا رسول خطيبي. 
اين جو مثبت، بزرگ ترين امتيازي است كه مهدوي كيا نسبت به 
مربيان قبلي دارد. در دوران ساير مربيان، اساسا يا تيم ملي اميد 
ديده نمي شد و مورد توجه قرار نمي گرفت يا نگاه ها انتقادي بود، 
اما حاال حسن شهرت كيا، جو موجود را عوض كرده و اميدواريم 

او درنهايت با اين تيم موفق شود.

درســت در روزهايــي كــه دســت 
پرسپوليس به خاطر شكايت گابريل 
كالدرون زير ساطور است، بدعهدي 
در قبال بوژيدار رادوشوويچ باعث 
شــده صداي تنها بازيكن خارجي 
پرسپوليس هم در بيايد. آنقدر با رادو بد 
تا كرده اند كه او باز هم تهديد به فسخ قرارداد كرده؛ اقدامي كه اگر 
انجام شود، با توجه به قرارداد 3ساله اين دروازه بان، براي قرمزها 
حسابي گران تمام خواهد شد. جالب است كه جناب صدري، عضو 
هيأت مديره از زمان ندادن كالدرون به پرسپوليس شكايت دارد، 
اما در عين حال متوجه نيست كه مسئوالن فعلي هم با بي توجهي 
به رادو، در حال توليد يك كالدرون ديگر هستند. خارجي ها وقتي 
اين بي احترامي ها را مي بينند، بدتر سر لج مي افتند و ممكن است 
باشگاه را به دردسر بيندازند. اگر با كالدرون هم »محترمانه« رفتار 

مي شد، شايد كار به اينجا نمي كشيد. 

متریکا

با ورود تيم هــوادار به جمع تيم هاي ليگ 

برتري، تعداد كل تيم هايي كه سابقه بازي 43
در ليگ برتر را دارند به 43تيم رسيد. پيش 
از اين و تا پايان بيستمين دوره ليگ برتر 
42تيم افتخار حضور در اين رقابت ها را - از يك دوره تا 20دوره- به دست 
آورده بودند. تيم هاي يك دوره اي ليگ برتر شهيدقندي يزد، پيام مشهد، 
شيرين فراز كرمانشاه، مس سرچشمه، آلومينيوم هرمزگان و گهر زاگرس 
هستند كه همه آنها در نخستين فصل حضورشان در ليگ برتر سقوط 
كردند و نتوانســتند بيش از يك دوره در اين رقابت ها حاضر باشــند. 
آلومينيوم اراك و مس رفسنجان كه فصل گذشته براي نخستين بار پا به 
ليگ برتر گذاشته بودند خودشان را حفظ كردند تا خرج  خودشان را از اين 
6تيم سوا كنند. بايد ديد هوادار امسال در ليگ برتر مي ماند يا به جمع 

يك دوره اي ها اضافه مي شود.

 اگر قرار باشد با حضور تيم هايي كه سابقه 

بيشــترين بازي در ليگ برتر را دارند يك 16
ليگ 16تيمي برگزار شــود، اين رقابت ها 
ميهمانان جالبي چون ابومســلم مشهد، 
ملوان، استقالل اهواز، پاس و... خواهد داشت. تيم هايي كه سال هاست در 
ليگ برتر حضور ندارند و برخــي از آنها منحل شــده اند اما هنوز جزو 
پرسابقه ترين تيم هاي ليگ برتر هستند. با احتساب ليگ21كه ديروز 
قرعه كشي شد، 16تيمي كه بيشترين حضور را در ليگ برتر دارند عبارتند 
از پرسپوليس، استقالل، ســپاهان و ذوب آهن )21دوره(، سايپا و فوالد 
)20دوره(، پيــكان )17دوره(، تراكتــور و ملــوان )14دوره(، صبــا و 
فجرسپاســي )13دوره(، راه آهن تهران و نفت آبادان )11دوره(، پاس 

)10دوره(، ابومسلم مشهد و استقالل اهواز )9دوره(.

 از 16تيم حاضر در اين فصل، نيمي از آنها 

در ميان 16تيم پرسابقه ادوار ليگ برتر هم 08
جاي دارند و نيم ديگر هنــوز تعداد ادوار 
حضورشــان كمتر از آن است كه به جمع 
پرسابقه ها برسند. تيم پديده در 7فصل اخير ليگ برتر حضور داشته و 
امسال براي هشتمين بار حضور دارد تا به ركورد برق شيراز، داماش، مس 
كرمان و نفت تهران برسد. نفت مسجدسليمان امسال براي پنجمين بار 
در ليگ برتر حاضر خواهد بود و نساجي هم چهارمين حضورش را در ليگ 
برتر تجربه مي كند. گل گهر امسال براي سومين بار در ليگ برتر حاضر 
اســت و مس رفســنجان و آلومينيوم هم دومين حضور خود را تجربه 
خواهند كرد. هوادار تهران هم كه براي نخستين بار به ليگ برتر رسيده 

است.
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برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يک چهارم نهايی

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

 داور زن ايراني 
در فينال جهاني
 گالره ناظمي امشب داور چهارم فينال جام جهاني فوتسال است؛ 

او در يك بازي جام، سرداور و در يك بازي داور سوم بود

ترجيح گالره ناظمي اين بود كه تيم ملي ايران در فينال 
جام جهاني فوتســال باشــد نه او، اما تيم ملي در مرحله  
يك چهارم نهايي حذف شــد و امشــب ناظمي در فينال 
اســت؛ نخســتين خانم داوري كه در اين سطح قضاوت 
مي كند. امسال براي نخستين بار از 5داور زن دعوت شد تا 
در ليتواني، مسابقات جام جهاني2021 را سوت بزنند اما از 
بين آنها فقط ناظمي براي قضاوت در بازي فينال انتخاب 
شــد. او كه در بازي افتتاحيه ميان ليتواني و ونزوئال داور 
سوم بود امشب در بازي فينال، داور چهارم است. امشب 
آرژانتين و پرتغال فينال را برگزار مي كنند و كوبل داوري 
اين بازي 2چهره ايراني دارد. عالوه بــر ناظمي، ابراهيم 

مهرابي افشار هم در اين كوبل حضور دارد.
ناظمي يكي از مسابقات حساس جام جهاني را هم داوري 
كرد. در بازي حساس مصر و گواتماال ناظمي سرداور بود 
و محرابي داور دوم. اما امشــب قرار است مهم ترين اتفاق 
زندگي ورزشي ناظمي بيفتد. او بعد از اينكه به كوبل داوري 
فينال دعوت شد، در صفحه اينستاگرامش نوشت: »امروز 
وقتي كولينا ابالغ بازي فينال رو اعالم كرد، وقتي اسمم رو 

شنيدم نفهميدم رو زمينم يا توي ابرها. آرزوم بود، خيلي 
براش تالش كردم و خيلي خوشحالم. حتما براتون اتفاق 
افتاده كه از شــدت خوشــحالي صداي قلبتونو بشنوين، 
احساس كردم  همه صداي تپش قلبم رو مي شنون. خيلي 
سخت بود خيلي اذيت شدم خيلي ها نخواستن كه باعث 
شدن كه قوي تر بشــم. خودم بودم و خدا و پدر و برادرم و 
دعاي خير مادرم و تعداد كمي دوست خوب و ديگر هيچ... 
اگر فقط خدا رو داشته باشي خدا زماني و مكاني دستت را 

 مي گيرد كه تو به محال بودنش فكر مي كردي.«
ناظمي پيش از اين در جام باشــگاه هاي جهان، المپيك 
جوانــان، مقدماتي جام جهاني در منطقه آســيا و... براي 
فوتســال مردان داوري كرده بود اما گفتــه بود: »داوري 
در جام جهاني نهايت آرزويي بود كه در داوري داشــتم. 
قضاوت در جام جهاني اتفاقي است كه هر كسي نمي تواند 
تجربه اش كند.« ناظمي دوست داشــت به خاطر فالكائو 
بازي برزيل را داوري كند اما خيلي خوش شــانس نبود. 
برزيل با شكســت مقابل آرژانتين حضــور در فينال را از 

دست داد.
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هفته اول ليگ برتر

سه شنبه 27 مهر 1400

پیکان - نفت مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

گل گهر سیرجان - تراکتور

نساجی مازندران - فجرسپاسی 

پدیده - آلومینیوم اراک

فوالد خوزستان - پرسپولیس

استقالل - هوادار

سپاهان - مس رفسنجان

بخــش زيــادي از جذابيت 
فوتبال، به غيرقابل پيش بيني 
بودن آن است. اينجا هر اتفاقي 
ممكن است رخ بدهد و به دفعات ديده شده كه شگفتي هاي 
بزرگ رخ داده اســت. با وجود اين اگر قرار باشد سهم اين 
حوادث غيرمنتظره را كنار بگذاريم و در آستانه شروع ليگ 
بيســت ويكم نگاهي به مدعيان احتمالي قهرماني در اين 
مسابقات بيندازيم، به ســادگي درخواهيم يافت كه جنگ 
اصلي براي فتح جام بين پرسپوليس، استقالل، سپاهان و 
گل گهر سيرجان است؛ 4 تيمي كه فصل گذشته هم باالي 
جدول بودند و حاال با حفظ كادرفني، در فصل جديد براي 
قهرماني مبارزه مي كنند. صد البته به فوالد و تراكتور هم 
احترام مي گذاريم، اما اين دو تيم دچار تغيير كادرفني شدند 
و نيز ريزش هايي داشتند كه شايد كارشان را براي حضور 
در كورس قهرماني دشوار كند. مرور شرايط 4 مدعي مورد 

اشاره خالي از لطف نيست.

   پرسپوليس
   نقاط قوت: پرسپوليس قهرمان 5 دوره قبلي ليگ برتر است 
و به همين دليل بازيكنان اين تيم از »ذهنيت برنده« برخوردار 
هســتند. اين قيمتي ترين جواهري اســت كه هر تيمي براي 
موفقيت به آن نياز دارد. به عالوه پرســپوليس هنوز هم يكي از 

پرمهره ترين و متوازن ترين تيم هاي ليگ برتر به شمار مي رود. 
آنها در تمام خطــوط بازيكنان قابــل اتكا دارند و سرشــار از 
مهره هايي هستند كه به وقت تنگنا، بتوانند كار را دربياورند. تا به 
حال بارها پيش آمده كه روند يك بازي به سود پرسپوليس پيش 
نرفته، اما امثال مهدي ترابي، اميري، عبدي، عاليشاه، آل كثير 
و...در يك لحظه گره كار را باز كرده اند. از اين حيث هيچ تيمي 

به اندازه پرسپوليس غني نيست.
   نقاط ضعف: در اين مورد استثنايي، نقطه قوت پرسپوليس 
مي تواند نقطه ضعف اين تيم هم باشد. 5 قهرماني پياپي همانقدر 
كه سرخ ها را از اعتماد به نفس بااليي برخوردار مي كند، ممكن 
است حس ســيري و بي اشــتهايي هم به اين تيم بدهد. حفظ 
انگيزه هاي چنين گروهي ابدا ساده نيست و يحيي گل محمدي 
در ايــن مورد كار ســختي دارد. ترديدي نيســت كــه رقباي 
پرسپوليس عطش بيشتري نسبت به اين تيم دارند. از نظر فني 
هــم پرســپوليس 3 مهره مهــم در 3 خــط از دســت داده؛ 
محمدحســين كنعاني زادگان در دفاع، احمد نوراللهي در خط 
مياني و شهريار مغانلو در خط حمله. از اين جمع مغانلو به رقيب 

اصلي يعني سپاهان اضافه شده است.

   سپاهان
   نقاط قوت: چيزي نمانده بود فصل گذشته نوار قهرماني هاي 
پرســپوليس را پاره كند. در اين تيم محــرم نويدكيا به عنوان 

ســرمربي و عليرضا مرزبان به عنوان تئوريسين حفظ شده اند. 
ســپاهان در بــازار نقل وانتقاالت هــم جزو تيم هايــي بود كه 
خريدهاي كيفي انجام داد. اين تيم مغانلو، فرشــاد احمدزاده، 
مســعود ريگي و يك دروازه بان خارجي جذب كــرده و گفته 
مي شــود 2 خريد خارجي ديگر هم در راه اســت. وزن تجربي 
سپاهان بسيار باالســت و كورس نزديك فصل قبل، خودباوري 

اين تيم براي قهرماني را بيشتر هم كرده است.
   نقاط ضعف: اگرچه اســتنلي كــي روش، محمد محبي و 
مخصوصا پيام نيازمند از سپاهان جدا شدند، اما اگر قرار باشد يك 
فقدان را خسران بزرگ طاليي پوشان در اين فصل بدانيم، بدون 
ترديد بايد به كوچ احسان حاج صفي اشاره كنيم. سپاهان در يك 
دهه گذشته با احسان و بدون احسان 2 تيم كامال متفاوت بوده 
است. حاج صفي در سپاهان بهترين بازي هايش را ارائه داده، اما 
حاال راهي ليگ يونان شــده اســت. او از همان دست بازيكنان 
»گره گشا«يي است كه حضورشان براي هر تيمي موهبت تلقي 
مي شود. در درجه بعد، سپاهان بايد شــانس بياورد دروازه بان 
جديدش )نيما ميرزازاد يا كريستوفر نت( به اندازه نيازمند خوب 

باشند. اين اصال نكته كم اهميتي نيست.

   استقالل
   نقاط قوت: تغييرات مديريتي و بازگشت آرامش به استقالل، 
بزرگ ترين نقطه قوت اين تيم در آغاز فصل جديد است. به عالوه 
اســتقالل براي نخســتين بار طي چند فصل اخير بدون تغيير 
كادرفني وارد ليگ مي شــود. فرهاد مجيدي باال و پايين تيم را 
مي شناسد و ديگر قرار نيســت مثل هر فصل چند هفته صرف 
شناخت كادرفني از بازيكنان شود. خود مجيدي تيم را بسته و 

به عالوه استقالل هم مهره هاي خوب و مؤثر كم ندارد.

   نقاط ضعف: بدون ترديد بايد به جدايي مهدي قائدي اشاره 
كرد. استقالل ارزشمندترين بازيكن 2 فصل اخيرش را از دست 
داده. قائدي خيلي جاها كار را براي تيم درمي آورد، اما حاال از او، 
پاس هاي فني اش و گل هاي سرنوشت ســازي كه مي زد خبري 
نخواهد بود. ديگر نقطه ضعف استقالل هم آمادگي رواني اين تيم 
براي ناكامي و گرفتن يقه ديگران است. در اين سال ها فرافكني 
در استقالل باب شده و كل مجموعه به جاي انرژي گذاشتن براي 
كسب موفقيت، آماده اســت تا ببازد و يك مقصر براي ناكامي 

بتراشد.

   گل گهر سيرجان
   نقاط قوت: بزرگ ترين برتري اين تيم نسبت به ساير رقبا آن 
است كه كمتر روي آن حساب مي شــود و به همين دليل فشار 
كمتري هم روي بازيكنان تيم سيرجاني وجود دارد. آنها با اتكا به 
منابع مالي هنگفت، به صــورت چراغ خاموش جلــو آمده اند، 
يارگيري مفصلي داشته اند و با حفظ كادرفني آماده اند نتايجي 
بهتر از فصل گذشته بگيرند. از نظر فني هم بهترين خريد آنها، 
فروش عليرضا حقيقي بود! انتظار مي رود حضور محسن فروزان 
درون دروازه گل گهر، نقطه ضعف فصل گذشــته را تا حدودي 

ترميم كند.
  نقاط ضعف: به محض شروع فصل جديد، محروميت 3 ماهه 
امير قلعه نويي هم شروع خواهد شد. اگر به امير تخفيف ندهند، 
ممكن است سرمربي گل گهر ناچار شود چيزي حدود نيم فصل 
تيمش را از روي ســكوها هدايت كند. اين مسئله شايد لطمه 
بزرگي به گل گهر بزند؛ آنقدر كه حتي شايعاتي در مورد احتمال 
تغيير كادرفني به گوش رسيد، اما نهايتا قلعه نويي در سيرجان 

ماندگار شد.

  چهار ضلعي مدعيان
  سايه روشن هاي بخت هاي اصلي قهرماني در ليگ بيست ويكم

قرعه كشي فصل جديد ليگ برتر ايران ديروز برگزار 
شــد و 16تيم حاضر در اين رقابت هــا برنامه هفته 
به هفته خود را براي اين رقابت ها دريافت كردند. ليگ 
بيست ويكم از روز 27مهر آغاز مي شود و پرسپوليس 
به عنوان قهرمان 5فصل اخير در هفته ابتدايي بايد به 
اهواز سفر كند و مقابل فوالد قرار بگيرد؛ مسابقه اي 
كه با توجه به بازي پرســپوليس در ليگ قهرمانان 
احتماال به تعويق خواهد افتاد و شايد پرسپوليس در 
نخستين مسابقه اش به مصاف نساجي برود. داربي 
تهران هم در هفته هشتم برگزار مي شود كه ميزبان 

بازي رفت، تيم استقالل خواهد بود.

    3تيم اول، 3هفته اول
در ميان 3تيم اول فصل گذشــته كه روي كاغذ مدعيان 
قهرماني فصل جديد هم محســوب مي شوند، استقالل 
شروع نسبتا مشكل تري نسبت به 2 رقيب ديگر خواهد 
داشــت. تيم مجيدي در نخســتين هفتــه ميزبان تيم 
تازه وارد هوادار است كه مصاف آبي ها با گلزن سابق شان 
رضا عنايتــي جالب خواهد بود. اســتقالل در هفته دوم 
به زمين ذوب آهن مي رود و در هفته ســوم هم ميزبان 
تراكتور خواهد بود كه بازي هاي نسبتا مشكلي محسوب 
مي شوند. اما سپاهان در 3هفته ابتدايي با مس رفسنجان، 

نفت مسجدسليمان و هوادار بازي مي كند كه قرعه نسبتا 
ساده تري براي هفته هاي ابتدايي است. پرسپوليس هم 
براي بازي اول با قرعه سختي روبه رو شده كه البته ممكن 
است اين بازي به تعويق بيفتد. حريفان بعدي پرسپوليس 

به ترتيب نساجي، آلومينيوم و گل گهر خواهند بود.

    پرسپوليس در شيراز تمام مي كند
اما براي مدعيان قهرماني ليگ، حريفان هفته پاياني هم 
از اهميت خاصي برخوردارنــد و تيمي كه در هفته هاي 
آخر حريفان ساده تري داشته باشد شانس باالتري براي 
قهرماني خواهد داشت. پرســپوليس در 3هفته پاياني با 
تراكتور، پديده و فجرسپاسي بازي مي كند. استقالل در 
3هفته آخر بايد به مصاف آلومينيوم، مس رفســنجان و 
نفت مسجدسليمان برود. سپاهان هم در هفته هاي پاياني 
با پديده، فوالد و آلومينيوم بازي مي كند. پرســپوليس 
در آخرين بازي فصل بايد به شــيراز برود اما استقالل و 
سپاهان در آخرين بازي ميزبان هستند و به ترتيب با نفت 

مسجدسليمان و آلومينيوم بازي مي كنند.

    دوئل هاي مستقيم مدعيان
و اما بازي هاي بزرگ فصل و دوئل تيم هاي مدعي؛ داربي 
تهران در هفته هشتم، نخســتين دوئل 6امتيازي ميان 

3تيم مدعي است. 2 هفته بعد استقالل با سپاهان بازي 
مي كند و 2 هفته بعدتر )هفته دوازدهم( پرســپوليس و 
سپاهان بازي معروف به ال كالســيكوي ايران را برگزار 
مي كنند. بازي رفت استقالل و سپاهان در تهران برگزار 
مي شود اما پرســپوليس در بازي رفت ميهمان سپاهان 
است و بايد به اصفهان برود. اگر گل گهر را هم ضلع چهارم 
قهرماني به حساب بياوريم، اين تيم به ترتيب در هفته هاي 
چهارم، ششــم و هشتم بايد با پرســپوليس، استقالل و 

سپاهان بازي كند

   بدشانس ها؛ تراكتور، نساجي و هوادار
اگر به دنبال ســخت ترين قرعه در هفته هــاي ابتدايي 
بگرديم به تيم هاي تراكتور، نساجي و هوادار مي رسيم كه 
مي توان گفت بدشانس ترين تيم ها در قرعه كشي بوده اند. 
تيم تازه وارد هوادار در همان 3هفته اول بايد با استقالل 
و سپاهان بازي كند كه در هر 2 بازي هم ميهمان است. 
تراكتور در 5هفته ابتدايي هم با استقالل و سپاهان بازي 
مي كند، هم با تيم امير قلعه نويي. نساجي هم هفته دوم و 
سوم در 2 ميهماني متوالي به زمين پرسپوليس و گل گهر 
مي رود و ميهماني بعدي اش هــم در هفته پنجم مقابل 
اســتقالل خواهد بود. عجب قرعه ســختي نصيب شهر 

خسته شده است.

برنامه بازی ها

قرعه 20+1
ليگ بيست ويكم قرعه كشي شد و 3 مدعي قهرماني با قرعه هاي خوب و مناسبي در هفته هاي اول روبه رو 

شدند؛ داربي تهران در هفته هشتم و مصاف سپاهان با سرخابي ها در هفته هاي 10 و 12 برگزار مي شود

مسابقه مچ اندازي در آنفيلد

بازي هاي سخت منچسترسيتي در ابتداي فصل ادامه دارد. تيم گوارديوال در 
اين مقطع از فصل با حريفان بزرگي مثل آرسنال، تاتنهام، لستر، پاري سن ژرمن، 
چلســي و... بازي كرده و حاال ساعت19 امشــب در آنفيلد نوبت رويارويي با 
ليورپول صدرنشين است. پپ اگر تيمش را از اين پيچ خطرناك به سالمت عبور 
دهد كه تا االن تقريبا اين كار را كرده، بازي هاي ســاده اش را ادامه مي دهد و 
دوباره به شــانس اول قهرماني در همه تورنمنت ها تبديل مي شود. 126  سال 
اســت كه 2تيم با هم بازي مي كنند و در ســال هاي اخير رقابت آنها شكلي 
جدي تر به خود گرفته است. دشمني بين 2تيم مثل دشمني و رقابت ليورپول با 
منچستريونايتد نيست اما از قديم و از قرن18 رقابت ها و تضادهايي بين اين 2 
شهر وجود داشته كه بر فوتبال هم سايه افكنده است. در 185مسابقه رودررو 
بين 2تيم، 88برد از آن ليورپول بوده و ســهم سيتي از پيروزي ها 48 و تعداد 

مساوي ها 49 بوده است.

   2روز جلوتر از مســابقه امشــب كلنگ افتتاح پروژه افزايش گنجايش ورزشگاه 
آنفيلد توسط رئيس باشگاه ليورپول زده شد تا گنجايش اين ورزشگاه به 61هزار نفر 

برسد. اين ورزشگاه هم اكنون 53 هزارو394  نفر گنجايش دارد.
   همزمان تولد 2 ستاره برزيلي ليورپول هم بوده اســت. آليسون يك روز پس از 
29ســالگي و فيرمينو يك روز بعد از تولد 30ســالگي اش در اين مسابقه به ميدان 
مي روند. فيرمينو به خاطر 2 بار گلزني به پورتو در بازي اين هفته ليگ قهرمانان ممكن 
است به جاي ژوتا در تركيب ثابت قرار بگيرد. او مقابل تيم هاي بزرگ انگليسي موسوم 
به تاپ6 عملكــرد خوبي داشــته اســت. منچســتريونايتد )3 گل و 3 پاس گل(، 
منچسترسيتي )5 گل و 5 پاس گل(، چلســي )2 گل و 3 پاس گل(، آرسنال )8 گل و 
3 پاس گل( و تاتنهام )5 گل و يك پاس گل( كارنامه فيرمينو مقابل بهترين تيم هاي 

انگليس بوده است.
   آرنولد به دليل مصدوميت اين بازي را از دست داده، درست مثل تياگو. در تركيب 
منچستر هم گوندوغان و زينچنكو مصدوميت دارند و بنژامن مندي هم كه در زندان 

به سر مي برد.
   جردن هندرسون هم در بازي با پورتو چهارصدمين بازي اش را با پيراهن ليورپول 

انجام داد.
   ليورپول در 6بازي متوالي بيشــتر از 3 گل به ثمر رســانده و بايد ديد امروز هم 

مي تواند اين روند را ادامه دهد يا خير.
   بعد از جيمي واردي كه قاتل منچسترسيتي تحت هدايت گوارديوالست، سون 
هيونگ مين 7بار به تيم اين مربي اسپانيايي در انگليس گل زده و محمد صالح با 6گل 
زده در رده سومين گلزنان برتر است؛ باالتر از مسي كه 5گل به سيتي گوارديوال زده.

   كلوپ از خريد تازه و 100 ميليوني من ســيتي هم خاطره خوشــي ندارد. جك 
گريليش در برد عجيب 7 بر 2فصل قبل اســتون ويال مقابل ليورپول به نخســتين 

بازيكن تاريخ تبديل شد كه روي 5گل خورده ليورپول در يك مسابقه تأثير داشت.
   كلوپ و گوارديوال از سال2013 به اين سو بارها روبه روي هم قرار گرفته اند. يك 
دوره در آلمان وقتي ســرمربي دورتموند و بايرن بودند و حاال كه در انگليس 2تيم 
ليورپول و من سيتي را هدايت مي كنند. با وجود اينكه پپ نسبت به همتاي آلماني اش 
در تيم هاي ثروتمندتر و پرستاره تري مربيگري مي كرد، اما نتايج در 21مصاف رودررو 
برابر اســت. هركدام 9بار ديگري را برده و آخرين تقابل اين دو در آنفيلد كه فصل 
گذشته رقم خورد با شكست 4 بر يك مربي آلماني همراه بود. هفته گذشته گوارديوال 
با توماس توخل هم در نتايج رودررو برابر بود اما موفق شد چلسي را شكست دهد و با 

5پيروزي، يكي از ديگر مربي آلماني شاغل در ليگ برتر پيش بيفتد.
   يورگن كلوپ در 912بار مربيگري اش در تيم هايــي مثل ماينتس، دورتموند و 
ليورپول، 487پيروزي داشته و متوسط 1.83امتياز در هر بازي به دست آورده و 9 جام 
مختلف هم در كارنامه دارد اما گوارديوال كه در تيم هاي بزرگ و مطرح مربيگري كرده 
در 713مسابقه با 529برد و ميانگين 2.36امتياز در هر بازي و 31جام ازجمله 2 ليگ 
قهرمانان در برابر يك ليگ قهرمانان يورگن كلوپ وضعيت بهتري دارد. كلوپ حضور 
در يك فينال ديگر ليگ اروپا و 2 فينال ديگر ليگ قهرمانان را هم تجربه كرده است.

   پپ گوارديوال در مورد يورگن كلوپ با احترام صحبــت كرده و گفته: »او به من 
كمك كرد. تيم هايش به من كمك كردند تا مربي بهتري باشم و باعث شد به من بعد 
ديگري بدهد تا فكر و خود را ثابت كنم. به همين دليل است كه من هنوز در اين شغل 

هستم.«
   كلوپ هم ادبيات مشــابهي را درباره رقيب امروزش به كار برد: »آنها فوق العاده 
هستند. به پاري سن ژرمن باختند اما بازي را تحت سلطه خود داشتند كه اين در مورد 
كيفيت شان خيلي چيزها را مي گويد. براي من، منچسترسيتي هم اكنون بهترين تيم 

اروپاست. مقابل چلسي هم به وضوح بهتر بودند.«
   دنيل كريگ، آخرين بازيگر سري فيلم هاي جيمز باند هم درباره كلوپ توصيف 

جالبي كرده: »من به او ايمان دارم و او جيمز بانــد خوبي خواهد بود. به اندازه كافي 
خوش شانس بوده ام كه او را چندبار مالقات كنم. او يك رهبر است و آدم فقط دوست 
دارد از او پيروي كند؛ درست مانند جيمز باند.« كلوپ در پاسخ به اين تمجيد واكنش 
نشان داده و گفته: »ممنون از اين جمالت زيبا، اما من جيمزباند بسيار بدي مي شدم. 

او بايد جهان را نجات دهد و من بايد به ليورپول كمك كنم.«
   پل تيرني قضاوِت ديدار ليورپول و منچسترســيتي را بر عهده خواهد داشــت. 

استوارت اتول نيز داور VAR خواهد بود.

كلوپ و پپ بار ديگر به هم رسيدند تا تيم هايشان يكي از جذاب ترين بازي هاي هفته را برگزار كنند

بهروز رسايلي
خبر نگار

هفته سوم ليگ برتر

پدیده - نفت مسجدسلیمان

فوالد خوزستان - مس رفسنجان

استقالل - تراکتور

صنعت نفت آبادان - فجرسپاسی

پیکان - ذوب آهن

گل گهر سیرجان - نساجی مازندران

آلومینیوم اراک - پرسپولیس

سپاهان - هوادار

هفته دوم ليگ برتر

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

ذوب آهن - استقالل

هوادار - پیکان

تراکتور - صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان - پدیده

آلومینیوم اراک - فوالد خوزستان

فجرسپاسی - گل گهر سیرجان

پرسپولیس - نساجی مازندران

هفته پنجم ليگ برتر

آلومینیوم اراک - نفت مسجدسلیمان

فوالد خوزستان - هوادار

صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان

استقالل - نساجی مازندران

پدیده - ذوب آهن

پیکان - فجرسپاسی

سپاهان - تراکتور

مس رفسنجان - پرسپولیس

هفته چهارم ليگ برتر

نفت مسجدسلیمان - فوالد خوزستان

ذوب آهن - سپاهان

پرسپولیس - گل گهر سیرجان

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

هوادار - پدیده

تراکتور - پیکان

فجرسپاسی - استقالل

نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

رئال در كاتالونيا
امروز برنامه مسابقات ليگ هاي اروپايي به گونه اي تنظيم شده كه با وقفه 2هفته اي 
پيش رو به خاطر فيفادي، هواداران فوتبال، قشــنگ از فوتبال سيراب شوند. 
غيراز جدال حســاس بين ليورپول و منچسترسيتي، چند بازي خوب ديگر هم 
در ساعت هاي مختلف چيده شده است. در سري آ ساعت22:15 ميالن ميهمان 
آتاالنتا خواهد بود كه با توجه به باخت هاي ميالني ها در 2 فصل اخير به اين تيم، 
بازي امشب مي تواند جنبه انتقامي داشته باشد. به هرحال ميالن نسبت به فصل 
قبل نتايج بهتري گرفته و قدرتمندتر شده و آتاالنتا هم به همان نسبت افت كرده. 
يك بازي خوب هم در الليگا برگزار مي شود كه ساعت آن هم برخالف بازي هاي 
قبلي رئال مادريد براي ما مناسب است و مسابقه قرار است از ساعت17:45 آغاز 
شود. رئال بايد به كاتالونيا سفر كند تا بعد از توقف در بازي خانگي مقابل ويارئال 
بلكه بتواند برابر اسپانيول نتيجه بهتري بگيرد. رئالي ها در باخت خانگي 2 بر يك 
به شريف مولداوي باالي 30شوت داشتند كه تنها از روي يك ضربه پنالتي به گل 
رسيدند. بنزما هر 14پنالتي اش را در رئال مادريد به گل تبديل كرده است. حاال 

وقت رها شدن از فشار آن شكست است. كوادرا اين بازي را قضاوت مي كند.

هفته هفتم ليگ برتر

پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک - ذوب آهن

پیکان - گل گهر سیرجان

سپاهان - نساجی مازندران

پدیده - فجرسپاسی

فوالد خوزستان - تراکتور

صنعت نفت آبادان - استقالل

مس رفسنجان - هوادار

هفته ششم ليگ برتر

نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان

ذوب آهن - فوالد خوزستان

گل گهر سیرجان - استقالل

فجرسپاسی - سپاهان

تراکتور - پدیده

نساجی مازندران - پیکان

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

هوادار - آلومینیوم اراک

هفته نهم ليگ برتر

نفت مسجدسلیمان - ذوب آهن

فوالد خوزستان - نساجی مازندران

مس رفسنجان - تراکتور

آلومینیوم اراک - فجرسپاسی

پدیده - گل گهر سیرجان

پیکان - استقالل

پرسپولیس - هوادار

سپاهان - صنعت نفت آبادان

هفته هشتم ليگ برتر

هوادار - نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن - مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان - پیکان

تراکتور - آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - پدیده

فجرسپاسی - فوالد خوزستان

گل گهر سیرجان - سپاهان

استقالل - پرسپولیس

هفته يازدهم ليگ برتر

پرسپولیس - ذوب آهن

آلومینیوم اراک - گل گهر سیرجان

پدیده - استقالل

فوالد خوزستان - صنعت نفت آبادان

سپاهان - پیکان

هوادار - تراکتور

نفت مسجدسلیمان - فجرسپاسی

مس رفسنجان - نساجی مازندران

هفته دهم ليگ برتر

تراکتور - نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن - هوادار

پیکان - پرسپولیس

فجرسپاسی - مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان - پدیده

گل گهر سیرجان - فوالد خوزستان

استقالل - سپاهان

نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

هفته سيزدهم ليگ برتر

فوالد خوزستان - پیکان

پرسپولیس - تراکتور

ذوب آهن - فجرسپاسی

مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان - گل گهر سیرجان

آلومینیوم اراک - استقالل

پدیده - سپاهان

هوادار - نساجی مازندران

هفته دوازدهم ليگ برتر

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان

تراکتور - ذوب آهن

سپاهان - پرسپولیس

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

پیکان - پدیده

استقالل - فوالد خوزستان

گل گهر سیرجان - مس رفسنجان

فجرسپاسی - هوادار

هفته پانزدهم ليگ برتر

فوالد خوزستان - پدیده

ذوب آهن - گل گهر سیرجان

پرسپولیس - فجرسپاسی

هوادار - صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان - پیکان

نفت مسجدسلیمان - استقالل

آلومینیوم اراک - سپاهان

تراکتور - نساجی مازندران

هفته چهاردهم ليگ برتر

صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

سپاهان - فوالد خوزستان

پدیده - پرسپولیس

پیکان - آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - ذوب آهن

فجرسپاسی - تراکتور

استقالل - مس رفسنجان

گل گهر سیرجان - هوادار
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منفيبافي

مسابقات جهاني كشتي آزاد به ميزباني نروژ در روز دوم با برگزاري 
رقابت هاي 57، 65، 79و 92كيلوگرم پيگيري خواهد شد و تيم ملي 
ايران در اين 4وزن با قرعه خوبي روبه رو شده است. عليرضا سرلك در 
وزن 57كيلوگرم در دور نخست استراحت خواهد كرد و در دور دوم 
به مصاف برنده كشتي ميان جوزپه ويالرو از اكوادور و جمال الصبري 
از يمن خواهد رفت. گيلمان دارنده مدال برنز المپيك توكيو كه در 
رده بندي المپيك اطري را شكست داد در باالي جدول قرار دارد و 
امكان رويارويي او با سرلك فقط در فينال وجود دارد. در اين وزن 
22نفر حضور دارند. اميرمحمد يزداني در وزن 65كيلوگرم در دور 
اول با گابريل جاناتچ از اتريش كشتي مي گيرد و درصورت پيروزي 
در دور بعد به مصاف برنده كشتي ميان سباستين ريورا از پورتوريكو 
و ماكســيم ســاكولتان از مولداوي مي رود. با توجه به عدم حضور 
4مدال آور المپيك در اين وزن يزداني فرصت خوبي دارد در دومين 
حضورش در مسابقات جهاني بزرگســاالن صاحب مدال شود. در 
اين وزن 27نفر حضور دارند. محمد نخودي قهرمان جوانان جهان 
در سال2021در وزن 79كيلوگرم در دور اول به مصاف كانوا از ايتاليا 
مي رود و درصورت پيروزي در اين ديدار در دور دوم با برنده مبارزه 
ميان رستم راسويف از اوكراين و آرمان آواگايان از ارمنستان كشتي 
مي گيرد. جردن باروز در باالي جدول قرار دارد و تا فينال به نخودي 
نمي خورد. در اين وزن 25نفر حضور دارنــد. در وزن 92كيلوگرم 
كامران قاسم پور پراميدترين كشتي گير ايران براي كسب مدال در 
روز دوم محسوب مي شود. او پس از استراحت در دور اول در دور دوم 
با برنده كشتي ميان هريبرتو ساندي از كاستاريكا و آندريل والسوف 
از اوكراين مبارزه مي كند. جي دن كاكس آمريكايي با قاسمپور در 
يك طرف جدول قرار دارد و احتمال رويارويي آنها در نيمه نهايي 

وجود دارد. 20كشتي گير در اين وزن حضور دارند.

تيم مردان ملوان كه تا آغاز دهه 70 قطب سوم فوتبال ايران بود، 
امسال براي ششمين فصل اســت كه از ليگ برتر فوتبال ايران 
دور مانده و بايــد در ليگ يك بازي كند اما تيــم زنان ملوان كه 
ليگ برتري است، اوضاع كاماًل متفاوتي دارد. با اينكه تاريخ آغاز 
ليگ برتر زنان معلوم نيست اما ملوانان در فصل نقل و انتقاالت، 
آرام و قرار ندارند و 2 ماهي اســت كه تمريناتشــان را هم آغاز 
كرده اند. فعاليت رســانه اي انزلي  چي ها هم مثل فصل گذشته 
عالي و حرفه اي است. آنها كه پارسال در رونمايي از پيراهن شان 
ويدئويي زيبا منتشــر كردند و تحسين همه را برانگيختند، اين 
روزها هم با انتشار اخبار جذب بازيكنان جديدشان مي درخشند.

انتقاد هميشه هست، چه خوب باشــي و چه بد. اين موضوعي 
است كه درباره تيم ملي فوتبال زنان صدق مي كند. بعد از بازي 
با بنگالدش در مقدماتي و پيروزي تيم، مي گفتند اين پيروزي 
ارزش خوشــحالي كردن ندارد چون حريف قدرتي نداشــت. 
نظرشان اين بود كه عيار تيم در بازي سخت مشخص مي شود. 
بعد كه تيم، اردن را شكست داد و به جام ملت ها صعود كرد، مدل 
نقد عوض شد. حاال هم مي   گويند تيم در ضربات پنالتي اردن را 
شكســت داده و نبايد صعود را بيش از حد بزرگ كرد. منتقدان 
يادشان رفته كه اين تيم دوره هاي قبل هم در اين مرحله حضور 
داشت اما نتوانسته بود صعود كند. آنها به جاي تشويق و تشكر 
و حمايت، پيشگويي مي كنند كه در جام ملت ها، شكست هاي 

سنگيني از غول هاي آسيا در انتظار تيم ايران است!

گفت وگو با دروازه بان تيم ملي زنان كه نقش زيادي در صعود اين تيم به جام ملت هاي آسيا داشت

منهای فوتبال

قرعهخوبآزادكاراندرروزدوم

 ليلي خرسند| خاطراتي كه اغلب ورزشكاران زن از گذشته تعريف مي كنند، 
تلخ است و يادآوري شان سخت. ولي زهره كودايي از گذشته كه ياد مي كند، 
خنده اش مي گيرد. زهره، دروازه  بان شــماره يك تيم ملي فوتبال زنان است؛ 
همان كسي كه با درخشــش او تيم به جام ملت هاي آســيا صعود كرد. او از 
گل كوچك در كوچه پس  كوچه هاي اهواز به تيم ملي رســيده  و شيرين ترين 
خاطراتش به روزهايي برمي گردد كه تيم ملي اجازه نداشت در سالن وزنه بزند 
و او از هم تيمي هايش به جاي وزنه استفاده مي كرد. شماره يك تيم ملي زنان در 

گفت وگو با همشهري از اتفاقات جالب آن روزها مي گويد.

  خيلي ها نقش تو را در صعود تيم ملي خيلي پررنگ مي بينند. در 
بازي با اردن 90دقيقه دروازه را بسته نگه داشتي و 2پنالتي هم گرفتي. تيم به 

تو بيشتر از هر بازيكني مديون است.
بعد از خواست خدا، تالش خود ما در اين اتفاق مهم بود. من خودم را جدا از تيم نمي  دانم. 
زحمات همه بازيكنان، كادر فني و فدراسيون به نتيجه رسيد و من هم داخل زمين توانستم 

وظيفه ام را به خوبي انجام بدهم.

  مرحله اي را كه هميشه براي تيم سخت بود، رد كرديد. حاال شايد 
اين ذهنيت وجود داشته باشد كه كار بزرگ انجام شده و تيم آن انگيزه اي را 

كه در مرحله مقدماتي داشت، براي خود جام ملت  ها ندارد.
اصال اينطور نيست. در مرحله بعد تيم هاي خيلي خوبي هستند و كار خيلي سخت تر است اما 
اين باعث نمي شود كه ما انگيزه نداشته باشيم يا به اين تاريخ سازي مغرور شويم. بايد جدي تر 
تمرين كنيم تا بتوانيم نتايج قابل قبولي به دست بياوريم. با تمريناتي كه انجام مي دهيم، قطعا 

اين اتفاق مي افتد. همه ما پر از انگيزه ايم.

  چطور مي شود بازيكني كه چند ســالي در تيم ملي نبود، يكباره 
پيراهن شماره يك را مي پوشد؟

قبال چند دوره در مقدماتي آسيا و غرب آسيا بازي كرده بودم ولي چهار پنج سالي بود كه مرا 
به اردوي تيم ملي دعوت نمي كردند و نمي  دانستم چه مشكلي با من دارند. از زماني كه خانم 

ايراندوست سرمربي شد، دوباره به تيم ملي دعوت شدم. من هم سعي كردم جواب اين اعتماد 
را بدهم. خانم خواجوي، يكتايي، نافعي و حتي آنهايي كه از تيم خط خوردند، دروازه بان هاي 
خوبي بودند و خيلي زحمت كشيدند. من به مسئله خانم خواجوي ورود نمي كنم. تصميمش 
براي نيامدن به تيم ملي شخصي بود. با يكتايي و نافعي بيرون زمين خيلي دوست هستم 
اما داخل زمين رقابت كرديم و خوشحالم كه توانستم نظر كادر فني را جلب كنم و به عنوان 

گلر يك انتخاب شوم.

  اين ديده شدن چقدر چسبيد؟
من 30سالم است و از 16سالگي دارم بازي مي كنم. در مسابقات زيادي بودم اما هيچ وقت 
مثل اين دوره از تيم ملي حمايت نشد. رسانه ها هم اين بار خيلي ما را ديدند. اين ديده شدن، 
حس و حال خوبي به من داد. ما هم مثل مردان تالش مي كنيم و دوست داريم ديده شويم.

  گفتي كه نمي خواهي وارد بحث خانم خواجوي شوي. ولي شما قرار 
است در تيم ذوب آهن كنار هم باشيد.

خانم خواجوي با ذوب آهن قرارداد داشت اما گفته است تمايل ندارد در تيم باشد. نمي دانم 
كار ايشان با باشگاه به كجا رسيد. اگر بماند احترام زيادي برايش قائل هستم.

  چرا عكس آندره اونانا را عكس پروفايل خودت گذاشتي؟
اونانا در تيم ملي كامرون و باشگاه آژاكس بازي مي كند ولي دروازه بان معروفي نيست. نوير 
و ترشتگن دروازه بان هاي خيلي بزرگي هستند اما سبك دروازه باني اونانا را خيلي دوست 
دارم. من خيلي فوتبال مي بينم، چه داخلي چه خارجي. اونانا با آژاكس در ليگ قهرمانان 
بازي كرد و تا مرحله نيمه نهايي هم باال آمد. او گلر خيلي خوبي اســت، خيلي شــجاع و 

خوش تكنيك است.

  در بازي با اردن، يكي دو ايراد از تو گرفته شــد. مثال در پنالتي ها 
به نظر مي رسد يك گام جلو مي آيي.

داور گفته بود خطا كنيد، سوت مي زنم. اگر خطا مي كردم، داور مي ديد. فكر مي كنم مشكلي 
نداشتم.

  وجهه اجتماعي تو هم جالب اســت. دختري كه براي كمك خرج 
خانواده، دست به كار مي شود و نجاري مي كند! چرا نجاري را انتخاب كردي؟ 

استعداد خاصي داشتي؟
فوتباليست ها حتي دركشورهاي خارجي هم معموال از قشر ضعيف جامعه مي آيند. من هم 
بعد از فوت پدرم به خاطر تامين مخارج زندگي وظيفه خودم مي دانستم كه كنار خانواده ام 
باشم و كمك كنم. نجاري شغل دامادمان بود و من هم به عنوان شاگرد كنارش كار كردم 
ولي استاد نشدم. چند سالي است كه ديگر اين كار را انجام نمي دهم و تمركزم بيشتر روي 

فوتبال است.

  فوتبال شرايط زندگي ات را بهتر كرد؟ 
اگر آدم با اميد زندگي كند، هدف داشته باشد و تالش كند، حتما خدا يك جاهايي جبران 
مي كند. با صعود تيم، خدا همه سختي هايي را كه كشيده بودم، جبران كرد. آن جور نبود 
كه فوتبال شرايط مالي ام را برايم خيلي بهتر كند اما مثل سابق هم نيست. همين كه محتاج 

كسي نباشي و زندگي آبرومندانه داشته باشي، خوب است.

  سختي هايي كه فوتباليست هاي زن كشــيده اند كم نيست، اما 
داســتان جالبي در مورد تو تعريف مي   كنند. اينكه هفت هشت سال پيش 
تيم ملي زنان اجازه نداشت در سالن بدنسازي تمرين كند اما تو كنار زمين، 

كتايون خسرويار را روي دست هايت باال مي بري و وزنه مي زني!
از اين خاطرات زياد دارم. آن ســال ها با نيلوفر اردالن، فرشته كريمي و نسيمه غالمي كه 
هم فوتبال بازي مي كردند و هم فوتسال و با بازيكناني مثل خسرويار رفيق بودم. آن موقع 
نمي توانستيم سالن وزنه برويم و از بچه ها مي خواستم اجازه بدهند روي دست هايم بلندشان 
كنم و جلو بازو بزنم . ياد آن روزها به خير، خيلي خوش مي  گذشت. ولي تا فوتبال زنان بخواهد 
جا بيفتد، خيلي سختي كشيديم. بدترين چيز هم همين نداشتن امكانات بود. نه جايي براي 

تمرين بدنسازي داشتيم و نه خوابگاه درست و حسابي.

 كودايي دوست دارد به كجا برسد؟
فعال فقط مي خواهم در جام ملت ها بازي هاي خوبي انجام بدهيم.

الهام محمودي گل زن
 روزنامه نگار

جدول 8329
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افقي:
 1- داراي ظاهري آراسته- 
ديركرد- چنين بــاري به 

منزل نمي رسد
2- سمت راست- جنبيدن 

پي در پي- دوا
3- هيچ و پوچ- سروصدا

4- زيبـــا و جـــــذاب- 
بخشـــاينده- ســرمــايه 

جاوداني است
5- شهر آســتان حضرت 
قنــد  عبدالعظيــم)ع(- 

سفيد- تكدي گري
6- تحفه- فــراق- پايتخت 

ايتاليا
7- داروي بيهوشي- يكدنده- 

ستايش شده
8- بي نظير- سنگ نمك- 

كبوتر دشتي
9- شــماتت- اصطبــل- 
طوالني تريــن رشــته كوه 

جهان
10- حرف فاصله- پيوسته، 

پياپي- مقابل رويه لباس
11- زنــان بر ســر كنند- 
لرســتان-  در  شــهري 

نيم ساعت!
بــزرگ-  بشــقاب   -12
چهارگانــه- خانــه دوم 

كارمند
13- اشاره شــده- معادل 

فارسي شعله
14- اعــالن- از گياهــان 

تك لپه اي- بازسازي
15- اتمسفر- حركت ماده 

سيال- شهري در عراق
  

عمودي:
1- مشك- ضروري و الزم- 

پرنده اي شبيه كبك
2- ورزشگاه مشهور لندن- 
فاقد تازگــي- امر به گفتن 

دارد
3- شــكاف باريك- واحد 
بين المللــي فركانــس- از 

هفت قلم آرايش قديم
4- بــادي كه ســرعت آن 
زياد است- همدم- جدول 

محاسبات نجومي
5- از فرزنــدان آدم و حوا- 

كدورت و رنجش
6- روانداز خفته- شــيوه 
تلفظ- دانشــمند ايراني و 

نويسنده آثارالباقيه 
7- ابــزار برف روبي- ضمير 

انسان- جالد استالين
8- چــاي خارجــي- نام 
آخرين ســفر حــج پيامبر 

اكرم)ص(- سنگريزه
9- اســب ســياه- اندك- 

پهلوان توراني شاهنامه
10- موســيقي دان عصــر 

ساســاني را مي گفتند- ســعي- 
خجسته

11- پيكر- وضع موجود
12- مقــام و رتبــه- بيمــاري 

كم خوني- گناهكار
13- تأييــد خارجــي- هالك و 

نابودي- نيلگون
14- گروه هم ســرايان- پايتخت 

ارمنستان- نوعي لباس بچه
15- همسايگي- سومين پادشاه 

قاجار- هزار كيلو

زيمارارساهريزج
ناخمامخنيمارو
ممينيمشحوتلدع

ويهلامقاربق
نارايدنورروطق
هديددياقيقزار
انالوممايقا
صمحستناورسنهر

دوامادايرتا
قالييترسمهناك
هديااجيكتراشب
مرپسااسناكك
افويكرتيدنببا

هديمراليسرروب
نايكيچاخليوماس 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4038
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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کودایی: خدا سختی هایم را جبران کرد
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  شناسنامه فرزندان داراي مادر ايراني چه شد
یك ســال و چند ماه پس از تصویب و اجرایي شــدن قانون اعطاي 
شناسنامه به فرزنداني كه مادران ایراني دارند، این قانون بسيار كند 
اجرا مي شود و تاكنون از 86هزار نفري كه به گفته خود مسئوالن براي 
دریافت شناسنامه ایراني تقاضا داده اند تنها 3هزار نفر موفق به دریافت 
شناسنامه شده اند. از طرفي روند اعطاي شناسنامه بسيار طوالني و 
وقت گير است و فقط استعالم آن 3ماه زمان مي برد كه اخيرا هم گویا 

این استعالم لغو شده و كال كار معلق مانده است.
موسوي از تهران

  ايستگاه قطار شهر به محله خانه اصفهان برسد
مدت هاست ساكنان محله و شــهرك قدیمي »خانه اصفهان« واقع 
در منطقه 8 شــهرداري اصفهان، پيگير رســيدن مترو به این محله 
پرجمعيت هستند و تقاضا دارند حداقل یك ایستگاه قطار شهري مترو 
در این منطقه پرجمعيت كه در مســير این شبکه مترو هم قرار دارد 
منظور شود كه تاكنون این موضوع محقق نشده و از مسئوالن تقاضا 

داریم به خواسته مردم توجه كنند.
 محمود بليغيان از اصفهان

  نابساماني در خطوط اتوبوسراني اكباتان 
شهرك اكباتان چند خط اتوبوسراني به مقاصد آزادي، ميدان انقالب، 
ميدان وليعصر، دانشگاه شریف و... داشت كه ایستگاه مبدأ آنها جلوي 
خيابان اصلي نزدیك پل عابر پياده بود. اكنون مدت هاست به خاطر 
ساخت ایستگاه مترو، رانندگان در ایستگاه پل عابر توقف نمي كنند 
و مسافران را در ایستگاه بيمه پياده مي كنند كه مشکالت متعددي 
براي اهالي درســت مي كند. همچنين به جاي 4سرویس اتوبوس، 
ميني بوســي گذاشــته اند كه خصوصي اســت و كرایه اش دو برابر 
اتوبوس هاي شركت واحد اســت و چون ساعت مشخصي هم ندارند 
رانندگان دور خودشان مي چرخند و مسافران هم سرگردانند. بهتر 
است تعداد ميني بوس ها زیاد شود و هر ساعت 4سرویس به فاصله یك 

ربع بگذارند كه قابل استفاده براي همه شهروندان باشد.
بقايي از اكباتان

  همسان سازي  حقوق بازنشسته ها فراموش شد
درحالي كه مسئوالن بسياري شعار حمایت از بازنشستگان را مي دهند، 
خبري از این حمایت ها نيست كه نمونه آن انجام نشدن همسان سازي  
حقوق بازنشستگان است. با شــرایط حاضر كه هر روز ارزاق عمومي 
گران تر مي شوند شــاید همسان سازي  بخشــي اندك از هزینه هاي 
سرسام آور زندگي را جبران مي كرد كه متأسفانه چنين اتفاقي نيفتاده 

است. از دولت عدالت محور تقاضا داریم به این موضوع ورود كند.
هاشم اقدامي از شهريار

  تكليف جاماندگان سهام عدالت چه شد
هر چند اوضاع بورس و اوراق بهادار تعریفي ندارد ولي دليل نمي شود كه 
بالتکليفي جاماندگان سهام عدالت ادامه یابد. شایسته است مسئوالن 

دولت سریع تر فکري براي جاماندگان سهام عدالت كنند.
ميران از بندرعباس

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

پيگيري همشهري

كوتاه از حادثه

قضات دادگاه كيفري رأي خود را درباره 
رپر معروف اعالم كردند

  تبرئه حميد صفت 
 از اتهام قتل عمد

حميد صفــت، رپر معروف كــه از مدتي قبل 
به اتهام قتل پدرخوانده اش بازداشــت شده و 
یك مرتبه به قصاص محکوم شده بود با رأي 
قضات دادگاه كيفري یك استان تهران از اتهام 
قتل عمد تبرئه شد، تا اميدهایش براي آزادي 

پررنگ شود.
به گــزارش همشــهري، این خواننــده رپ، 
مرداد ســال96 پس از آنکه فهميد مادرش و 
پدرخوانده اش با یکدیگر درگير شده و مادرش 
ســيلي خورده اســت خودش را به خانه آنها 
رســاند و با پدرخوانده اش درگير شــد. این 
درگيري اما پایان خوشي نداشت و پدرخوانده 
حميد كه از بيماري هاي زمينه اي رنج مي برد 
كارش به بيمارستان كشيد و چند روز بعد براثر 
خونریزي مغزي جانش را از دست داد. در این 
شــرایط فرزندان متوفي به اتهام قتل عمد از 

حميد شکایت كردند و او بازداشت شد.
این رپر 2دور در دادگاه كيفري یك اســتان 
تهران محاكمه شد. در نخســتين دور كه در 
شــعبه دهم برگزار شــد قضات دادگاه او را 
گناهکار شناخته و به قصاص محکوم كردند 
اما این رأي در دیوان عالي كشــور نقض شد. 
متهم این بار در شعبه هشتم به ریاست قاضي 
رحماني محاكمه شد و در دفاع از خودش گفت: 
من اتهام قتل را قبول ندارم. حاج آقا)متوفي( 
و مادرم 10ســال بود كه ازدواج كرده بودند. 
در این سال ها من و حاج آقا به یکدیگر عالقه 
زیادي پيدا كرده بودیم. او برایم مثل پدر بود. 
با این رابطه خوب دليلي وجود نداشت كه من 
بخواهم او را بکشــم. از طرفي من تا پيش از 
حادثه اطالع دقيقي از بيماري هاي او نداشتم.

به دنبال دفاعيات متهم هيــأت قضایي وارد 
شور شدند و روز گذشته به تبرئه حميد صفت، 
رأي دادند. ایوب ميلکي، یکي از وكالي مدافع 
حميد صفت به همشهري گفت: عصر شنبه 
حکم برائت موكلــم به اینجانب ابالغ شــد. 
براســاس این حکم، موكلم از اتهام مباشرت 
در قتل عمدي تبرئه شد. وي ادامه داد: قضات 
دادگاه پس از استماع دفاعيات طرفين، علم و 
یقين به تصادفي بودن این حادثه پيدا كردند 
و به این ترتيب موكلم از اتهام مباشرت در قتل 

عمدي تبرئه شد.

قدرداني پدر علي لندي از رهبر انقالب و مردم

مدير شركت 24ساعت جنايت خيالي پسر معتاد
گروگان افراد آشنا بود

»وقتي ما را دزدیدند، قرص هایي 
دادند كه با خــوردن آنها بيهوش پيگيري

شــدیم. به هوش كه آمدیم، توي 
كوه ها بودیم. آنها ما را كتك مي زدند، با ذغال داغ 
مي سوزاندند و شب ها با طناب مي بستند كه فرار 
نکنيم.«  این بخشــي از جزئيات 59 روز اسارت 
3پسر نوجوان در بند آدم ربایاني است كه دست به 
انتقامجویي اشتباهي زده بودند؛ ماجرایي كه با 
معامله یك خودروي پرادوی ميلياردي آغاز شد 
اما در ادامه بــا گروگانگيري هاي انتقامجویانه و 
شکنجه هاي وحشيانه 3پسر بي گناه در كوه هاي 

بي آب و علف همراه شد. 

به گزارش همشــهري، شــامگاه سه شنبه 12 
مردادماه، زماني كه 3پســربچه 12 تا 15 ساله 
به نام هاي ابوالفضل، حســن و حسين در پاركي 
در روســتاي فتح آباد از توابع شهرستان داراب 
استان فارس ســرگرم بازي و دیدن كليپ هاي 
بامزه موبایلي بودند، حادثه هولناكي برایشان رخ 
داد. 4سرنشين یك خودروي پژو 405 كه ظاهرا 
در كمين آنها نشسته بودند، وقتي مطمئن شدند 
كه در آن ساعت از شب كسي جز 3پسربچه داخل 
پارك نيست به آنها حمله كردند و با زور و ضرب 
و شتم، هر سه نفر آنها را ربودند، سوار خودروي 

خود كردند و از آنجا گریختند. 

تماس دلهره آور
تا چند ســاعت پــس از این اتفــاق، هيچ كس 
نمي دانست كه چه بالیي بر سر این سه پسربچه 
آمده است. خانواده هاي آنها كه نگرانشان شده 
بودند، وقتي بــه پارك رفتند و اثــري از بچه ها 
پيدا نکردند، همه جا را گشتند اما تالش هایشان 
بي نتيجه بود. در این شــرایط بود كه راهي اداره 
آگاهي شدند و خبر از گم شــدن آنها دادند. به 
دنبال این ماجرا، تحقيقات ماموران پليس براي 
پيدا كردن بچه ها شروع شــد تا اینکه با تماس 
فردي ناشناس با خانواده بچه هاي گمشده، معلوم 

شد كه آنها ربوده شده اند. 

آدم ربايي اشتباهي 
ماجراي ربوده شدن 3پسربچه دارابي، ماجرایي 
عجيب و باورنکردني است. وقتي معلوم شد كه آنها 
ربوده  شده اند، تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
داراب براي یافتن ردي از آنها وارد عمل شدند و 
در ادامه و با انجام بررسي هاي بيشتر معلوم شد 

كه ماجرا انتقامجویي است. 
پدر ابوالفضل)پسربچه ربوده شده( به همشهري 
مي گوید: همــه ماجرا از معاملــه یك خودروي 
پرادوی ميلياردي آغاز شده بود. مدتي قبل یکي 
از اهالي روســتاي فتح آباد خودروي پرادواش را 
به فردي از استان هاي مجاور فروخت. خریدار، 
ماشــين را تحویل گرفــت اما پولــش را نداد. 
اختالفات آنها ادامه داشــت تا اینکه فروشنده 
تصميم گرفت با ربودن یکي از بستگان خریدار، 

آنها را مجبور كند كه پولش را پرداخت كنند. 
او ادامه مي دهد: آنها مدتي بعــد پدر خریدار را 
ربودند و با خودشــان به مکانــي نامعلوم بردند. 
بعد هم با خانواده اش تمــاس گرفتند و گفتند 
كه تنها زماني پيرمرد را آزاد مي كنند كه پولشان 
را دریافت كنند. این ماجرا اما نتيجه عکس داد. 
خانواده پيرمرد ربوده  شده به جاي پرداخت بدهي 
و كمك گرفتن از پليــس، تصميم گرفت مقابله 
به مثل كند. آنها به روستاي ما آمدند تا به تصور 
خودشان یکي از اعضاي خانواده فروشنده پرادو 
را گروگان بگيرند، اما اشتباهي پسرم ابوالفضل را 
كه آن شب با 2نفر از دوستانش در پارك بودند، 

گروگان گرفتند. 
پدر ابوالفضل مي گوید: من یك برق كار هستم و 
كارگري مي  كنم. ابوالفضل تنها پسرم است و هيچ 
رابطه  اي هم با كساني كه پيرمرد را ربوده بودند 
ندارم. به آدم ربایان گفتيم كــه ما هيچ كاره ایم 
و شــما بچه هاي ما را اشــتباهي دزدیده اید اما 

گوششــان به حرف ما بدهکار نبود. مي گفتند 
كه فقط زماني بچه هاي مــا را آزاد مي كنند كه 

پدرشان آزاد شود. 

تالش براي آزادي
روزهــا در بي خبــري خانواده ها از سرنوشــت 
بچه هاي ربوده شان مي گذشت. آدم ربایان دیگر 
تماســي نگرفتند و آنها حتي نمي دانستند كه 
بچه هایشان زنده اند یا نه.  پدر ابوالفضل مي گوید: 
شرایط وحشتناكي بود. همه چيز را به ماموران 
آگاهي سپرده بودیم و آنها به ما اميد مي دادند كه 
بچه هایمان را برمي گردانند. در آن روزها همسرم 
آنقدر كه چيزي نخورد مریض شــد و كارش به 
بيمارستان كشيد. خودم اصال توانایي خارج شدن 
از خانه را نداشتم. دست و دلم به كار نمي رفت و 
نمي دانستم چه كار كنم. فقط در خانه بودم به اميد 
اینکه تماس بگيرند و بگویند كه پسرم آزاد شده 
است. هر بار كه به اداره آگاهي مي رفتم، مي دیدم 
كه روي پرونده كار مي كنند و شــاید اگر تالش 
كارآگاهان آگاهي و ماموران اطالعات نبود، دیگر 

پسرمان را نمي دیدیم. 

و سرانجام آزادي
حدود 60روز از ربوده شــدن 3پسربچه دارابي 
مي گذشت كه ســرانجام تالش ها براي آزادي 
گروگان ها نتيجه داد و پنجشنبه گذشته بود كه 
گوشي پدر ابوالفضل زنگ خورد و به او خبر دادند 
كه بچه ها آزاد شده اند. او مي گوید: بهترین خبر 
زندگي ام بود. نمي دانيد چقدر خوشحال شدم. 
به ما گفتند كه آدم ربایــان بچه  ها را به كوه هاي 
بي آب و علف اطراف شهرســتان كهنوج برده و 
در آنجا نگهداري مي كردند. یك روز طول كشيد 
تا آنها را آوردند و جمعه شب بود كه پسرم را بعد 
حدود 2ماه دلهره و وحشت، در آغوش گرفتم و از 

ته دل گریه و خدا را شکر كردم. 
به گفته یداهلل موحد، رئيس كل دادگستری استان 
كرمان، این گروگانگيري به  علت اختالف مالی  بر 
سر خرید و فروش یك خودرو رخ داد كه در جریان 
آن یکی از طرفين معامله كه اهل استان فارس 
است، یك پيرمرد كهنوجی  را ربود. در ادامه نيز 
خانواده طرف دیگر معامله، 3پسربچه را ربود كه 
خوشبختانه با اقدامات هماهنگ دستگاه قضایی، 
اطالعاتی و انتظامی و ورود مصلحان و حکمين 
قرآنی و ســران طوایف شهرســتان كهنوج، در 
اقدامی هماهنگ، طرفين این معامله گروگان ها  

را آزاد كردند.

   شكنجه با زغال داغ
ابوالفضل پيشرو يكي از 3نوجوان ربوده شده اســت؛ كسي كه بيشتر از 2 
نوجوان ديگر توسط آدم ربايان شكنجه شد و آثار شكنجه ها هنوز روي بدنش 
به چشم مي خورد. از وقتي آزاد شده، خانواده اش او را نزد پزشك برده اند و 
خوشبختانه زخم هاي روي بدنش رو به بهبودي است اما خودش مي گويد 

كه حالش خوب نيست و زياد نمي تواند حرف بزند. گفت وگو با او را بخوانيد. 

از شبي كه تو و دوستانت ربوده شديد بگو. آن شب چه اتفاقي افتاد؟
آن شب به همراه حسن و حسين كه برادرند داخل پارك بودیم. آنها گوشي داشتند و 
داشتيم كليپ هاي بامزه مي دیدیم كه یك پژو 405 آمد. 4نفر داخلش بودند و آدرس 
تعویض روغني پرسيدند. بلند شدم كه تعویض روغني نشانشان دهم اما یکي از آنها به 
طرفم حمله كرد. خواستم فرار كنم اما دستم را كشيد و افتادم روي زمين. بلندم كرد و 

داخل ماشين گذاشت و به دست هایم دستبند زد. 
براي حسن و حسين چه اتفاقي افتاد؟

آنها را هم گرفتند و انداختند داخل ماشين. بعد هم گفتند كه شما مزاحم دختر مردي در 
شيراز شده اید و با او در اینستاگرام الیو گذاشته اید و باید به شيراز برویم كه صورتجلسه 

كنند و بعد هم ما را تحویل خانواده هایمان بدهند. 
بعد كجا بردنتان؟

ما بيهوش بودیم. داخل ماشــين كه بودیم یك قرصي به مــا دادند كه وقتي خوردیم 
بيهوش شدیم. 

وقتي به هوش آمديد كجا بوديد؟
توي كوه. 

ترسيده بوديد؟
خيلي. گریه مي كردیم اما آنها كتك مان مي زدند و مي گفتند كه باید ساكت باشيم. 

هميشه كتك تان مي زدند؟
بله. با چوب و با زنجير ما را كتك مي زدند. پشت كمرمان مي زدند و هنوز ردش هست. زغال داغ مي كردند و مي گذاشتند روي 
بدنمان. بيشتر روي پایمان. مي گفتند كه پدرشان را گروگان گرفته اند و تا او را آزاد نکنند، ما هم آزاد نمي شویم. هميشه 3نفر آنجا 

و مراقب ما بودند و همان ها بودند كه ما را كتك مي زدند. 
در همه اين مدت توي كوه بوديد؟

بله. هيچ سرپناه یا خانه اي نبود. دور و برمان همه اش كوه بود. شب ها با زنجير ما را مي بستند كه فرار نکنيم. بعضي شب ها یك پتو 
به ما مي دادند براي 3 نفرمان. شب ها خيلي سرد مي شد و ما باید داخل كوه زیر همان پتو مي خوابيدیم. 

توي روز چه كار مي كرديد؟
هيچي. یك گوشه نشسته بودیم و از ترس كتك خوردن هيچ كاري نمي كردیم. آنها بيشتر من را كتك مي زدند و حسن و حسين 

را كمتر مي زدند. نمي دانم چرا. 
غذا چي بهتان مي دادند؟

بعضي وقت ها كنسرو مي دادند. این 2 ماه به ما خيلي سخت گذشــت. حمام كه نبود و براي دستشویي هم باید همان اطراف 
مي رفتيم. آب هم مي گفتند كه خودمان باید برویم و از یك جایي در همان نزدیکي ها بياوریم. 

در اين مدت چطوري خودتان را سرگرم مي كرديد؟
هيچ كاري نمي توانستيم بکنيم. فقط بعضي وقت ها با حسن و حسين حرف مي زدم و مي گفتم كه به زودي آزاد مي شویم. هر شب 

گریه مي كردیم و توي دلمان دعا مي كردیم كه آزاد شویم و دوباره به خانه برگردیم. 
تو و حسن و حسين همكالسي بوديد؟

نه. من كالس هفتمم و آنها كالس دهم. اما از بچگي با هم دوست بودیم. حاال هم حالم خيلي بد است. نمي توانم بيشتر صحبت 
كنم. یکي 2 ماه اجازه گرفته ام كه استراحت كنم و كالس درس شركت نکنم. 

يكي از 3نوجوان ربوده شده دارابي در گفت وگو با همشهري 

از جزئيات اسارتشان در بند آدم ربايان بي رحم مي گويد

ناايمني خاصي در تقاطع خيابان جشنواره مشاهده نشد
روابط عمومي منطقه 4شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »بلوك سيماني جشنواره بالي جان مردم« در ستون با مردم 
پاسخ داده است: »به اطالع مي رساند ضمن بازدید از محل مورد نظر به 
لحاظ ایمني و فني مورد خاصي مشاهده نشد. بدیهي است درصورت 
تعيين موقعيت دقيق و اعالم شــفاِف درخواست، مراتب مجدد قابل 

بررسي است«.

هيچ زباله بيمارستاني ای در دشت سجزي دفن نخواهد شد
چندي قبل یکي از شهروندان شهر سجزي واقع در شرق اصفهان در 
پيامي خواهان توقف انباشت زباله هاي بيمارستاني و كرونایي آن هم 
به صورت غيراصولي در زمين هاي خالي كنار شهر سجزي و در نزدیکي 
مزارع كشاورزي شده بود. خبرنگار همشــهري موضوع را از سازمان 
مدیریت پسماند اصفهان پيگيري كرده اســت. فرشاد مستأجران، 
معاون برنامه ریزي و پژوهش ســازمان مدیریت پسمان اصفهان در 
گفت وگو با همشهري در این خصوص گفت: زباله هاي یادشده از مبدا 
جمع آوري، توسط دســتگاه اتوكالو در بيمارستان ها بي خطرسازي 
شده و سپس بســته بندي و به مقصد مورد نظر حمل مي شوند. این 
فرایند مطابق با اصول و ضوابط تعریف شده توسط قانون و تحت نظارت 
دانشگاه علوم پزشکي انجام مي گيرد. مرحله بعد دریافت، نگهداري 
و دفن زباله ها در محل مورد نظر اســت. این محل كه اصطالحا به آن 
»دفن گاه« مي گویند، توسط پوششي نفوذناپذیر به نام )ژئو ممبران( 
از قبل پوشيده شده كه وظيفه آن نگهداري شيرابه زباله ها و جلوگيري 
از نفوذ آن به داخل زمين  اســت. روزانه 15تن زباله تخليه، تسطيع و 
طراز مي شود كه زیر آن پوششــي آهکي كه اصطالحا به آن »پتوي 
گندزدا« مي گویند، به طور كامل قرار گرفته است. این پوشش هر روز 
و با هربار تخليه زباله جدید مجددا قرار مي گيرد تا درصورت بارندگي 
مانع از نفوذ و پراكندگي زباله ها در سطح زمين شود.  در پایان روز هم، 
یك الیه خاك پوششي روي زباله ها قرار مي گيرد و در واقع این روند 
هر روز تکرار مي شــود. وي در ادامه با اشاره به اینکه انتشار شيرابه از 
پسماندهاي بيمارستاني به درون زمين با توجه به مقدار بسيار اندك 
آن ممکن نيست و مردم نباید نگران نفوذ آلودگي به زمين هاي اطراف 
این دفنگاه باشند، افزود: تمامي مراحل توسط سازمان محيط زیست 
كنترل و رصد مي شود و تا امروز اخطار و شکایتي از سوي این سازمان 
به شهرداري صورت نگرفته است. مستأجران با تأكيد بر اینکه طبق 
توافقات انجام شده ميان استانداري اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي 
و اداره كل حفاظت محيط زیســت اســتان  و طي صورتجلسه اي كه 
در تاریخ دوم شهریورماه جاري بين سازمان محيط زیست و دانشگاه 
علوم پزشکي اصفهان امضا شد، دانشگاه موظف است تا محل مناسب 
دیگري براي دفن زباله هاي خود پيدا كند  و از تاریخ دوم مهرماه جاري 
شهرداري مطابق با دستور كتبي سازمان حفاظت محيط زیست هيچ 
زباله بيمارستاني ای را در دشت سجزي تحویل نمي گيرد  و دانشگاه 
علوم پزشکي موظف است پسماندهاي پزشــکي خود را به شركت 

خصوصي»ره پویان صالح« جهت سوزاندن آنها، ارسال كند.

كشف جسد جوان غرق شده در تور ماهيگيري
جسد جواني كه هنگام شنا در آب هاي ساحلي بندر گناوه غرق شده بود یك روز بعد در تور 
ماهيگيري كشف شد. به گزارش همشهري، این جوان 35 ساله یاسوجي شامگاه جمعه در 
آب هاي ساحلي بندر گناوه در حال شنا بود كه غرق شد. به دنبال این حادثه تالش ها براي 
پيدا كردن این جوان آغاز شد تا اینکه روز شنبه پيکر بي جان او در تور ماهيگيري یکي از 
صيادان پيدا شد. رضا شفيعی، رئيس اورژانس 115 گناوه گفت: جسد این گردشگر ساعت ۷ 
صبح شنبه در تور یك ماهيگير پيدا شد و دوست این جوان اعالم كرد كه او به دليل توصيه 

پزشکان برای آب درمانی به دریا رفته بود. 

كنجكاوي مرگبار پسر 5ساله 
پسربچه 5ساله كه پدر و مادرش براي خرید از خانه خارج شده بودند بر اثر سقوط از پنجره 
جانش را از دست داد. به گزارش همشهري، این حادثه صبح جمعه رخ داد. آن روز والدین این 
كودك، زماني كه او در خواب بود براي خرید از خانه خارج شده بودند. پسربچه اما  ناگهان 
بيدار شده و  ردپاي او نشان مي داد كه به سمت آشپزخانه رفته و با باالرفتن از كابينت ها 
خودش را به پنجره اي كه باز بوده رســانده اما ناگهان تعادلش را از دست داده و به پایين 
سقوط كرده است. به دنبال این حادثه غم انگيز، جسد كودك با دستور بازپرس جنایي تهران 

به پزشکي قانوني انتقال یافت.

پدر علي لندي، پســرنوجوان ایذه اي كه براي نجات 
جان 2زن در حادثه آتش سوزي جانش را فدا كرده بود 
در پيامي از مقام معظم رهبري و مردم براي همدردي و 

ابراز احساسات شان قدرداني كرد.
به گزارش همشــهري، این نوجوان 15ســاله ساكن 
شهرستان ایذه در استان خوزستان روز 18 شهریورماه 
امسال هنگام نجات 2زن از شــعله هاي آتش، دچار 

سوختگي شد و پس از 15روز، روي تخت بيمارستان 
به شهادت رسيد.

به دنبال این حادثه، علي به چهره اي ملي تبدیل شد و 
همه از او به عنوان یك قهرمان یاد كردند. افراد و مقامات 
زیادي با صــدور پيام و حضور در خانــه پدري علي با 
خانواده او ابراز همدردي كردند. در این ميان اما مقام 
معظم رهبري با اهداي یك جلد قرآن به قدرداني از علي 

و خانواده اش پرداختند و با »در حکم شهيد« قلمداد 
شدن این نوجوان فداكار نيز موافقت كردند.

روز گذشــته داوود لندي، پدر علي در پيامي كه یك 
نســخه از آن براي همشهري ارسال شــده است، از 
مقام معظم رهبــري و مردم براي همــدردي و ابراز 
احساسات شــان قدرداني كرد. در بخشي از این پيام 
آمده اســت: »اگرچه عروج آسماني و ققنوس وار علي 

داغي بس سترگ و جانفرسا بر دل نشاند، اما خداوند 
سبحان را شاكریم، شهادت او از یك سو راه سبز ایثار 
برآمده از ایمان و تلمذ در مکتب حسيني و عزتي كه 
ارباب به شاگردش مي دهد را پيش روي همگان ترسيم 

»من همسرم را به قتل رسانده ام و جسدش 
را داخــل چمدان جاســازي كــرده ام اما 
به خاطر عذاب وجدان تصميم گرفتم خودم 
را معرفي كنم.« این ادعاي پسري 30ساله 
در كيوسك كالنتري تجریش بود كه براي 
ســاعاتي مأموران را به دردســر انداخت. 
به گزارش همشهري، این پسر جوان وقتي 
مقابل افسر كالنتري نشست گفت: »من و 
همسرم با یکدیگر اختالف و درگير داشتيم 
و تصميم گرفته بودیم جدا شویم. روز حادثه 
بر سر مسائل قبلي با هم درگير شدیم و من 
او را به قتل رساندم. با دستانم او را خفه كردم 
و جســدش را داخل یك چمدان جاسازي 
كردم. مي خواســتم آن را به بيرون از خانه 
ببــرم و در اطراف تهــران رهایش كنم اما 
ناگهان عذاب وجدان به سراغم آمد. به شدت 
ترسيده بودم و تصميم گرفتم براي رهایي 
از این عذاب وجدان به اداره پليس بيایم و 

خودم را تسليم كنم.«
پس از اظهارات پسر جوان، مأموران نشاني 
خانه اش را از او گرفتند و راهي آنجا شدند. 
آنجا محل زندگي پدر و مادر این پسر بود و 
آنها وقتي متوجه اعترافات پسرشان شدند 
شــوكه شــدند. پدر و مادر وي  گفتند كه 
پسرشان هيچ وقت ازدواج نکرده و همسري 
ندارد. آنها توضيح دادند كه او معتاد به مخدر 
گل اســت و تحت تاثيــر مواد مخدر دچار 
توهم شــده و به قتل یك زن خيالي اقرار 

كرده است. خانواده وي گفتند: »پسرمان 
سال ها قبل دانشــجوي مهندسي بود و در 
دانشــگاه با دختري آشنا شد. رابطه خيلي 
خوب و عاشــقانه اي داشــتند و قصدشان 
ازدواج بود اما یکباره همه  چيز به هم ریخت. 
آن دختر به پســرمان جــواب منفي داد و 
مدتي بعد بــه آلمان مهاجــرت كرد. این 
اتفاق باعث شد كه پسرمان به شدت دچار 
مشــکالت روحي و رواني شود. تا جایي كه 
دو بار اقدام به خودكشي كرد اما ما به موقع 
رسيدیم و نجاتش دادیم. او را نزد روانپزشك 
بردیم تا درمانش كنيم و پس از آن پسرمان 
شروع كرد به مصرف قرص و مدتي هم در 
بيمارســتان اعصاب و روان بستري شد.« 
آنها ادامه دادند: »پسرمان درس و دانشگاه 
را هم رها كرد و مدتي بعد متوجه شــدیم 
كه به مخدر گل اعتياد پيدا كرده اســت و 
این وضعيت شرایط او را بدتر كرد. كارهاي 
عجيبي انجام مي داد و امروز )روز حادثه( نيز 
مواد مصرف كرده بود و چون قرص هایش را 
نمي خورد، حالش بدتر شده و با ما درگير شد 
و از خانه بيرون رفت. او به خاطر توهم چنين 
اعترافي كرده و این ماجرا فقط خيال پردازي 

او بوده است.«
با مشخص شدن این موضوع، پسر جوان با 
دستور بازپرس جنایي تهران براي بررسي 
سالمت رواني به پزشکي قانوني معرفي شد 

و تحقيقات در این باره ادامه دارد.

كرد تا ثابت شود روح غيرت و شجاعت در هر سني و در 
هر بر  هه اي از زمان و مکان مي تواند جریان ساز شود و 
جوانمردي، شهامت و شجاعت كه كليد واژه هایي براي 
رجعت جان مایه اخالق سليم و كمال جوي انسان است 
توسط نوجواني در عمل به تصویر كشيده شود و مایه 
سرفرازي خانواده، شهر، اســتان، قوم و ایران اسالمي 
شد.« لذا بدین وسيله مراتب سپاسگزاري خود را از مقام 
معظم رهبري حضرت آیت اهلل خامنه اي مدظله العالي، 
ســران قوا، آحاد مردم، به خصوص همشهریان عزیز 

اعالم مي كنم.«

59 روز شكنجه 3نوجوان 
دركوه هاي بي آب و علف

طلبکاران براي رسيدن به پولشان مدیر شركتي را ربودند و 24ساعت در یك انبار زنداني اش 
كردند اما پليس دستشان را رو كرد.

به  گزارش همشهري، چند روز قبل مردي كه مدیر یك شركت خصوصي است نزد مأموران 
پليس رفت و مدعي شد كه 24ساعت اسير گروگانگيران بوده است. وي توضيح داد: چند 
 ماه قبل، از یك شركت مواد غذایي مقداري مواد خوراكي خریدم و با حسابدار شركت نيز 
تسویه حساب كردم. اما ویزیتورهاي شركت مدعي بودند كه من به آنها بدهکار هستم. وي 
ادامه داد: یك روز قبل، پس از پایان كارم در شركت از آنجا خارج شدم اما ناگهان سرنشينان 
خودرویي كه 4نفر بودند با تهدید چاقو و به زور مرا سوار ماشين كرده و با خود بردند. آنها 
در بين راه دست و پایم را با چسب بستند و وارد یك انبار كاال در حوالي اسالمشهر شدند. 
آدم ربایان 24ساعت مرا در انبار زنداني كرده و با تهدید از من خواستند تا پاي یك برگه،  یك 
دست نوشته و چند سفته را امضا و اثر انگشت بزنم. آنها مرا به باد كتك گرفتند و تهدید كردند 
كه اگر امضا نکنم جانم را مي گيرند و جسدم را در همان حوالي رها خواهند كرد. من هم از 
ترس جانم هرچه مقابلم قرار دادند را امضا كردم و اثر انگشت زدم. پس از آن متوجه شدم 
كه گروگانگيران همان افرادي هستند كه مدعي بودند من به آنها بدهکارم. وي ادامه داد: 
آدم ربایان بعد از 24ساعت رهایم كردند و من هم تصميم گرفتم از آنها شکایت كنم. با این 
شکایت، پرونده اي پيش روي قاضي محمدرضا صاحب جمعي بازپرس شعبه ششم دادسراي 
جنایي تهران تشکيل شد و با دســتور وي، گروهي از مأموران تحقيقات براي شناسایي 
گروگانگيران را آغاز كردند. با راهنمایي شاكي و سرنخ هاي موجود، یکي از متهمان دستگير 
شد و در بازجویي ها گفت: من و همکارانم در یك شركت خصوصي كه در زمينه پخش مواد 
غذایي فعاليت دارد كار مي كنيم. چندوقت قبل مواد خوراكي به گروگان كه صاحب شركتي 
بود فروختيم و او در ازاي خرید اقالم به ما چك داد. اما چك را وصول نمي كرد و به شركت 
بدهکار بود. برای همين صاحب كارمان یعني مدیر شركتي كه در آن كار مي كردیم حساب 
ما را مسدود كرد و ما هم براي اینکه طلب شــركت را پس بگيریم تا وضعيت حسابمان و 
كارمان درست شود، مرد بدهکار را ربودیم و به انبار بردیم تا او را راضي كنيم بدهي اش را 
برگرداند. با اعتراف این متهم، وي با قرار قانوني و انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 

اداره آگاهي تهران قرار گرفت و تحقيقات براي بازداشت متهمان دیگر ادامه دارد.
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المـــاس
روی خط خبر

قتلعامفیلمهادراكران

با وجود اینکه روند واكسيناسيون عمومي شتاب گرفته، اما هنوز با 
عادي شدن كامل اوضاع فاصله داریم. همين فاصله هم باعث ایجاد 
نگراني است و در حوزه سينما به مشکالت متعددي دامن مي زند. 
احتماال حتي پس از واكسيناسيون عمومي و فروكش كردن موج 
بيماري، تعداد سينماروها از سال هاي پيش هم كمتر خواهد بود و 
مشکالت اقتصادي اجازه نمي دهد كه خيلي ها خيال سينما رفتن 
به سرشان بزند. جز این، مشکالت فراوان در زمينه نمایش فيلم هاي 
پشت خط اكران مانده مسئله مهم دیگري است كه چنانچه فکري 

به حالش نشود، سينماي ایران با معضل بزرگي مواجه می شود. 
ســيدعلي طباطبایي نژاد، معاون پخش و اكران شــركت پخش 
بهمن سبز حوزه هنري كه بيشــترین تعداد سينما را در ایران در 
اختيار دارد، درباره وضعيت آینده ســينماي ایران به ایلنا گفت: 
»به واسطه كرونا، همکارانم 2سال بســيار سختی را در سينماها 
پشت سر گذاشته اند؛ ما تعداد بســيار زیادي فيلم در صف اكران 
داریم كه وظيفه شوراي صنفي نمایش را بسيار سخت مي كند و 
اگر برنامه ریزي صحيحي نداشته باشد و پيشنهادات و برنامه هاي 
جدي براي اكران ارائه نکند، قطعا در ســال آینده با روند اكران با 
مشکل مواجه خواهيم شد. شوراي صنفي در این شرایط منتظر 
ماند تا فيلم ها براي اكران متقاضي شوند؛ درصورتي كه وظيفه این 
شورا برنامه ریزي صحيح براي اكران است تا رونق در اكران سينماها 
ایجاد شود. مي دانيم كه در ماه هاي آینده سرانجام وضعيت سينما 
و اكران بهبود خواهد یافت. پس اقدامات الزم را باید داشته باشيم. 
پيشنهادم این است كه اوال تركيب شوراي صنفي در دوره جدید 
سينماي ایران، تغييراتي داشته باشــد و صنوف خودشان دست 
به كار شوند و سعي كنند نمایندگاني را وارد شوراي صنفي كنند كه 
با علم به شرایط و فهم شرایط موجود بتوانند بهترین تصميمات را 
براي سينماي ایران فارغ از مرزبندي ها و تمایل به فيلم هاي خاص 
بگيرند، نه اینکه مانند 2سال گذشته در كرونا منفعل عمل كنند. 
دوم اینکه با توجه به شرایط پيش رو، فيلم هاي بسياري در صف 
اكران داریم كه نياز به برنامه ریزي صحيح دارند. پيشنهاد می كنم 
كه فيلم هاي توليد شده در سال هاي مختلف در اكران سهميه بندي 
شــوند. به طور مثال، از سال آینده اگر 7 ســرگروه داریم، 3 تاي 
آنها براي اكران فيلم هاي سال99، یکي ســال98 و 3 تاي دیگر 
فيلم هاي سال 1400 باشــند.« وي درباره استقبال صاحبان آثار 
از اكران فيلم هایشان نيز افزود: »هنوز بسياري از صاحبان فيلم ها 
براي اكران فيلم هایشــان راضي نيستند. هنوز نگران اند و ترجيح 
مي دهند تا نوروز صبركنند. باید به قاعده ها بازگردیم. رهاشدگي 
باعث آسيب به چرخه اكران مي شــود. اعضاي شورا باید دور هم 
جمع شوند و از پخش كننده ها سؤال كنند كه چه برنامه اي براي 
ماه هاي آینده دارند. ما برنامه خودمان را تا آخر سال  مي دانيم و به 
شورا هم اعالم كرده ایم. اگر این اتفاق نيفتد در برنامه ریزي اكران، 

قتل عام به راه مي افتد!«

حركتبرايتوسعهسینمايايران

وزیر ارشاد هنگام بازدید از موزه ســينما از آمادگي براي جبران 
عقب ماندگي ها در سينماي ایران خبر داد.

به گزارش همشهري، محمدمهدي اســماعيلي، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمي همراه محمد خزاعي، رئيس سازمان سينمایي، 
سيدمحمود اسالمي، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، سيدمجيد پوراحمدي، مشاور وزیر و مدیرعامل 
صندوق اعتباري هنر عصر جمعه نهم مهرماه از موزه سينماي ایران 

و فيلمخانه ملي ایران بازدید كردند.
در این دیدار محمدمهدي اسماعيلي پس از بازدید از موزه سينما 
گفت: ســينماي ایران بخشي از هویت ملي ماســت و خاطرات 
مشــترك زیادي با ســينما و تلویزیون داریم؛ به همين دليل در 

ابتداي كار باید مروري بر آنچه داشته ایم، مي كردیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: هر جایي كه بتوانيم نگاه ها 
و خاطرات پيشکسوتان سينما را ضبط و حفظ كنيم، اتفاقات خوبي 

همراه خواهد داشت و گنجينه قابل استفاده اي خواهد بود.
اسماعيلي درباره مهم ترین اولویت خود در سينما نيز گفت: محمد 
خزاعي از دوستان قدیم من بودند كه این مسئوليت را به او واگذار 
كردیم؛ زیرا هم اهالي سينما نسبت به ایشان نگاه مثبتي دارند و 
هم خود او شناخت خوبي نسبت به سينما دارد و برنامه اي كه ارائه 
دادند و ما باهم به تفاهم رسيدیم به عنوان برنامه تحولي در سينماي 
ایران است؛ تا براساس این برنامه بتوانيم از همه ظرفيت هاي اهالي 

هنر در سطح كشور در حوزه هاي مختلف سينما بهره مند شویم.
وي در پایان تأكيد كرد: بایــد عقب افتادگي هایمان در توليد آثار 
فاخر سينمایي را با حمایت و پشــتيباني جدي مجموعه دولت و 
شــخص رئيس جمهور جبران كنيم. پس از بازدید محمدمهدي 
اســماعيلي و محمد خزاعي از بخش هاي مختلف موزه سينماي 
ایران، فيلمخانه ملي ایران و بخش هاي نيمه تمام آن، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمي اظهار اميدواري كرد كه با اختصاص اعتبار الزم 
عالوه بر اتمام بخش هاي باقيمانده، تجهيزات مورد نياز تامين شده 

و از گنجينه سينماي ایران به شيوه استاندارد محافظت شود.

تعطیليسینماها

سخنگوي انجمن سينماداران برنامه تعطيلي سينماها در روزهاي 
پایاني  ماه صفر را اعالم كــرد. محمدرضا صابري در گفت وگو با مهر 
درباره برنامه تعطيلي سينماها به مناسبت ایام سوگواري پایان ماه 
صفر گفت: سينماهاي سراسر كشور روزهاي سه شنبه و پنجشنبه 
برابر با 13 و 1۵ مهرماه همزمان با وفات پيامبر اسالم)ص( و شهادت 
امام حسن مجتبي)ع( و امام رضا)ع( به طور كامل تعطيل هستند. وي 
در تشریح وضعيت فعاليت سينماها در روزهای دیگر هفته نيز توضيح 
داد: روز دوشنبه و چهارشنبه نيز فيلم هاي كمدي تنها تا ساعت 18 
اجازه اكران دارند، اما »درخت گردو« ساخته محمدحسين مهدویان 
و فيلم هاي اجتماعي دیگر تا آخرین سانس سينماها مي توانند اكران 
داشته باشند. صابري در پایان خاطرنشان كرد: سينماهاي سراسر 
كشــور از روز جمعه 16 مهرماه به روال معمول فعاليت هاي خود را 
از سر مي گيرند. فيلم سينمایي »دیناميت« ساخته مسعود اطيابي 
با فروش 13ميليارد و 700ميليون تومان، »درخت گردو« ساخته 
محمدحسين مهدویان با فروش یك ميليارد و 900ميليون تومان و 
»تك تيرانداز« ساخته علي غفاري با فروش ۵7ميليون تومان 3فيلم 

اول جدول فروش هستند.

»زماني براي مردن نيست« یکي از فيلم هایي 
بود كــه صنعــت فيلمســازي و بزرگ ترین 
كمپاني هاي فيلمســازي مدت ها در انتظار 
اكران آن بودند تا شاید این فيلم بتواند با جذب 
تماشاگران به سالن هاي سينما، خون تازه اي در 
رگ هاي كالبد نيمه جان صنعت رو به احتضار 
سينما در دوران پسا كرونا تزریق كند. تا اینجاي 
كار نمایش اول زماني براي مردن نيست، در 
رویال آلبرت هال لندن باعث انتشار موج زیادي 
از نقدهاي مثبت و منفي در فضاي رســانه اي 
درباره این فيلم شده  است. محبوبيت فيلم هاي 
باند كه در آن یك جاسوس انگليسي در حد یك 
قهرمان شکست ناپذیر به تصویر كشيده شده، 
در بریتانيا تا حدي باالست كه یك روز پس از 
نمایش این فيلم در لنــدن، بازیگران و عوامل 
اصلي، با اســتقبال اعضاي بلندپایه خاندان 

سلطنتي بریتانيا روبه رو شدند.
این فيلم كه پنجميــن و آخرین فيلم جيمز 
باند با بازي دنيل كریگ محســوب مي شود 
مورد تحســين و تمجيد اغلــب منتقدان و 
تماشاگران ســينما قرار گرفته است. بيشتر 
نقدها دربــاره این فيلم مثبت بوده و بيشــتر 
منتقدان ۵ســتاره كامل به فيلم زماني براي 
مردن نيست، اختصاص داده اند. اگرچه برخي 
از منتقــدان ازجمله منتقــد ایندپندنت نيز 
اســتقبال چنداني از این فيلم نکــرده و تنها 
3ستاره از مجموع ۵ستاره به آخرین فيلم دنيل 
كریگ اختصاص داده اند. برخي از منتقدان نيز 
از طوالني بودن فيلم و اغراق آميز بودن برخي 
از صحنه هاي آن و رعایت نشدن قواعد اكشن 
فيلم هاي جيمز باند در آن انتقاد كرده اند. برخي 
دیگر  از منتقدان هم به طــور ویژه بازي دنيل 
كریگ و برخي دیگر نيز بــازي رمي مالك در 

نقش ضد قهرمان فيلم را ستوده اند.
پيتر برادشاو، منتقد گاردین ضمن اختصاص 
۵ستاره كامل به این فيلم، »زماني براي مردن 
نيست« را یك فيلم حماســي مهيج، گيرا و 
همراه با صحنه هاي ترحم آميز و تأثربرانگيز و در 
عين حال حاوي سکانس هاي كمدي و اكشن 
و وحشت، توصيف كرده كه به طور جسورانه اي 
در برخي از سکانس هاي آن جلوه هایي  از اكشن 
به ســبك فيلم هاي كالســيك نيز به تصویر 
كشيده شده است. او در ادامه نوشت:این فيلم 
فستيوالي است از مسائل بيهوده و پيچيده كه 
در دنيایي مملو از توطئه هاي از پيش طراحي 
شده رخ مي دهد. با این حال پيتر برادشاو در 
نتيجه گيري خود، »زماني براي مردن نيست« 
را فيلمي به شدت لذتبخش و تماشایي توصيف 

كرده است.
اوئن گليبرمن، منتقد ورایتي نيز فيلم زماني 
براي مردن نيست را بهترین فيلم با بازیگري 
دنيل كریگ پس از فيلم كازینو رویال توصيف 
كرده است. او همچنين نوشــته است: كري 
جوجي فوكونگا توانسته تمام عناصر یك فيلم 

خوب ماجراجویانه درباره مأمور 007را در فيلم 
زماني براي مردن نيست كنار هم قرار دهد.

او در ادامه با اشاره به شــيوه آرایش موي سر 
دنيل كریگ در این فيلــم از بازي وي تمجيد 
كرده و نوشــته: كریگ، به طور اســتادانه اي 
جيمزبانــد را در زماني براي مردن نيســت، 
به عنــوان نيرویي شکســت ناپذیر و همزمان 
فردي داراي وجوه انساني همراه با ضعف هاي 

پنهان نشان داده است.
گليبرمن همچنين بازي رمي مالك در نقش 
لوتسيفر سافين، ضد قهرمان فيلم را ستوده و 
نوشته، رمي مالك با چهره اي داراي لك وپيس 
و نگاه هاي دزدكي و صداي مالیمي كه اغلب 
راهب هاي فاســداالخالق را به یاد مي آورد، 
توانسته به طرز خيره كننده و جالبي در نقش 

شخصيت نفرت انگيز فيلم ظاهر شود.
رابي كالين نيز در تلگراف نوشــته است:كري 
جوجــي فوكونــاگا در ایــن فيلــم به طور 
رضایت بخش و به نحو بسيار مطلوبي به فصل 
پایاني حضور دنيل كریگ در فيلم هاي جيمز 
باند خاتمه داده اســت. او در این فيلم از تمام 
عناصر و جذابيت هاي اكشــن و بصري كه در 
یك فيلم از مأمور 007مي تــوان متصور بود، 
استفاده كرده است. او در ادامه از اینکه انتظارها 
براي دیدن بيست وپنجمين فيلم جيمز باند 
به پایان رسيده ابراز خشنودي كرده و عنوان 
كرده است كه باعث خوشحالي است كه دوباره 
فيلمي از جيمز باند در ســالن هاي سينما به 

نمایش درمي آید.
جاناتان رامني از اسکرین دیلي نيز درباره زماني 
براي مردن نيســت در نقدي نه چندان مثبت 
كه بيشــتر جنبه منفي نيز دارد، نوشته است: 
قطعا در این فيلم خيلي از قواعد سري فيلم هاي 
جيمز باند شکسته شده اما این ساختارشکني 
تأثير خيلي زیادي بر روند فيلم نگذاشته است. 
او در بخش دیگري از نقد خود به این مســئله 
اشاره كرده كه از خيلي موارد این فيلم مي توان 
سرســري گذشــت، اما همچنان موارد مورد 
بحث زیادي درباره زماني براي مردن نيســت 
وجود دارد. مي توان در مجموع اینطور ارزیابي 
كرد كه فيلم زماني براي مردن نيست به طرز 
عجيبــي فاقد جذابيت و لطافت طبع اســت. 
كالریس الگــري ،منتقد ایندپندنــت نيز با 
اختصاص تنها 3ستاره از ۵ستاره به زماني براي 
مردن نيست، چندان از این فيلم استقبال نکرده 
و زماني براي مردن نيست را فيلمي مهمل در 
ژانر فيلم هاي جاسوسي توصيف كرده است. او 
البته كارگرداني این فيلم را مورد تحسين قرار 
داده و نوشته است كري جوجي فوكوناگا فيلم 
اكشن بسيار فوق العاده اي ساخته، اما این فيلم 
در حد و اندازه هاي یکي از سري فيلم هاي جيمز 
باند نيست. نااميدكننده ترین چيز درباره این 
فيلم این است كه در آن استانداردهاي اكشن 
فيلم هاي جيمز باند رعایت نشده و با دیدن آن 
تماشاگر خود را در فضاي یك فيلم جيمز باند 

احساس نمي كند.

شكارچيان اسكار 2022
»مموریا« به كارگرداني آپيچاتپونگ ویراستاكول به 

نمایندگي از كلمبيا راهي آكادمي شد 

16فيلم براي نامزدي در رشــته بهترین فيلم 
بين المللــي مراســم اســکار 2022 ثبت نام 
كرده اند. جایزه این رشته توسط آكادمي اسکار به بهترین فيلم بلند عموما 
غيرانگليسي زبان ســاخته خارج از آمریکا اهدا مي شــود. پس از معرفي 
فهرست فيلم هاي ثبت نامي، كميته جایزه فيلم بين المللي آكادمي اسکار 
فيلم هاي ثبت نام شده را بررسي مي كند و از ميان آثار ثبت نامي، نامزدهاي 
اوليه و نهایي حضور در رشــته بهترین فيلم بين المللــي را برمي گزینند. 
فيلم هایي كه براي نامزدي در رشــته بهترین فيلــم بين المللي ثبت نام 
كرده اند، باید از تاریخ یك ژانویه تا 31دســامبر 2021)12دي 1399تا 
10دي 1400( در ســالن هاي ســينماي كشورشــان نمایش داده شده 
باشــند. آخرین مهلت ثبت نام فيلم ها براي نامزدي در اســکار 2022نيز 
اول نوامبر 2021)10آبان 1400( اعالم شده است. در تاریخ 21دسامبر 
2021)30آذر(، فهرســت 1۵نامــزد منتخب اوليه اعالم خواهد شــد. 
فهرست ۵نامزد نهایي رشــته فيلم هاي بين المللي اســکار نيز در تاریخ 
8فوریــه 2022)19بهمن 1400( اعالم مي شــود. »مموریــا« تا كنون 
مطرح ترین فيلمي است كه براي حضور در رشــته فيلم هاي بين المللي 
اسکار 2021ثبت نام كرده است. این فيلم كه به كارگرداني آپيچاتپونگ 
ویراستاكول و با بازي »تيلدا ســوئينتن«، در جشنواره كن 2021نمایش 
داده شده، به نمایندگي از كلمبيا براي حضور در اسکار 2022ثبت نام كرده 
است. دیالوگ هاي فيلم مموریا به دو زبان اسپانيایي و انگليسي گفته شده 
است. آلمان نيز فيلم »مرد تو هستم« به كارگرداني ماریا شریدر، بازیگر و 

كارگردان مشهور را به اسکار 2022معرفي كرده است.
تا كنون فيلم هاي »دوشــير در راه ونيز« به كارگرداني جونيد جورگي به 
نمایندگي از آلباني، »توقف وزش باد« به كارگرداني نورا مارتيروســيان 
به نمایندگي از ارمنســتان، »ساختمان سفيد« ســاخته كاویچ نينگ به 
نمایندگي از كامبوج، مموریا ساخته آپيچاتپونگ ویراستاكول به نمایندگي 
از كلمبيا، »زیر دریایي« به كارگرداني آلفــردو لئون لئون، به نمایندگي 
از اكوادور، »مرد تو هستم« ساخته ماریا شــریدر به نمایندگي از آلمان، 
»فوسکاد« به كارگرداني شان بریتناچ به نمایندگي از ایرلند، »كندو« به 
كارگرداني بلرتا با شولي، به نمایندگي از كوزوو، »شامباال« ساخته آرتيکپاي 
سویوندوكف به نمایندگي از قرقيزستان، »ریتم كازابالنکا« ساخته نبيل 
عيوچ به نمایندگي از مراكش، »رئيس قدرتمند« به كارگرداني هنري وایخو 
به نمایندگي از پرو، »ردپایي باقي نگذار« به كارگرداني یان پي ماتوژینسکي 
به نمایندگي از لهستان، »واحه«)Oasis( ساخته ایوان ایکچ به نمایندگي 
از صربستان، »سن رمو« ساخته ميروسالو ماندیچ به نمایندگي از اسلووني، 
»اولگا« ساخته الي گراپ به نمایندگي از سوئيس و »جاده هاي بد« ساخته 
ناتاليا وروژبيت به نمایندگي از اوكراین، براي حضور در رشته بين المللي 

اسکار 2022ثبت نام كرده اند.

نمايندهايران؛بعدازمعرفيفیلمها
معرفي نماینده سينماي ایران به اســکار در انتظار تعيين اعضاي كميته 

انتخاب و تشکيل جلسه در بنياد سينمایي فارابي است.
رائد فریدزاده، معاون امور بين الملل بنياد سينمایي فارابي در گفت وگویي 
با ایسنا در پاســخ به اینکه چه زماني نماینده ایران براي شركت در اسکار 
معرفي مي شــود، گفت:  ما یك مهلتي براي معرفي ارســال فيلم داریم و 
هم اكنون براي پروسه انتخاب فيلم، نامه نگاري هاي اوليه هم با وزارت ارشاد 
براي دریافت فيلم ها و هم با خانه سينما براي معرفي افراد انجام شده است.

او درباره اینکه آیا افراد كميته تصميم گير مشخص شده اند، گفت: در حال 
مذاكره و منتظر دریافت جواب قطعي هستيم تا براساس زمانبندي جلسه ها 

تشکيل شوند.
فریدزاده درباره اینکه آیا مســئوليت این انتخاب همچنان برعهده فارابي 
است و همانطور كه بارها به عنوان درخواست صنوف مطرح بوده، به خانه 
سينما محول نمي شود، توضيح داد:  بنياد سينمایي فارابي نهاد مورد تأیيد 
اسکار است كه جلسات مربوط در آنجا تشکيل مي شود و اعضا هم توسط 
خانه سينما معرفي مي شوند، اما نهادي كه فيلم را به اسکار معرفي مي كند 

و مورد تأیيد این آكادمي قرار دارد، بنياد سينمایي فارابي است.
وي در پایان خاطرنشــان كرد:  مهلت نهایي براي ارسال فيلم اول نوامبر 
اســت كه ما باید فيلم را تا آن زمان معرفي كرده باشيم؛ یعني باید طوري 
برنامه ریزي كنيم كه پخش كننده فرصت الزم براي تهيه اقالمي كه باید به 

اسکار ارائه شود را در اختيار داشته باشد.
آخرین مهلت معرفي نماینده رسمي كشورها براي حضور در شاخه بهترین 
فيلم بين المللي اسکار، اول نوامبر )10 آبان( است. نامزدهاي نهایي اسکار 
2022 روز 8 فوریه 2022 )19 بهمن( معرفی و مراسم اسکار نيز 27مارس 

2022 )7 فروردین( برگزار مي شود.

آرشنهاوندي
مترجم

فرحنازدبلشکی
مترجم

3 ستاره براي 007 
بيست و پنجمين جيمزباند نظر اغلب منتقدان را به خود جلب كرده است 

اين بار 

 سرنوشت مميزي 
بر شبکه نمایش خانگي پيچيده تر مي شود

فهیمهپناهآذر
روزنامه نگار

قرار بود گره اي از مشکالت سریال نمایش خانگي باز شود، 
اما به نظر با وجود وضعيت موجود و انتخاب شوراهاي جدید 
كه حتي در زیرمجموعه ساترا هم فعاليت ندارند، دیگر حتي نمي توان با دندان این گره كور را باز 
كرد. تولد ساترا و خارج شدن بخش نظارتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مشکالت زیادي 
را براي سينماگران ایجاد كرد. با آمدن ساترا و كارگزاري هایش تمام امور توليد و پخش سریال 
نمایش خانگي از ارشاد خارج و ساترا همه كاره شبکه نمایش خانگي شد. مدتي بعد با تغيير دولت 
و معرفي وزیر جدید فرهنگ قرار بود مجلس بار دیگر با تشکيل جلسه تصميم بگيرد كه نظارت 
بر شبکه نمایش خانگي كه یك صنعت نوپا به حساب مي آید زیرنظر ارشاد بازگردد یا ساترا، اما 
حاال سيدغالمرضا ميرحســيني، دبير شــوراي محتوایي صدور مجوز توليدات حرفه اي كه در 
شوراهاي جدید نامش دیده مي شود، عنوان كرده: از این پس مجوز صدور موافقت با طرح و ساخت 
سریال هاي خانگي با این شورا خواهد بود. ساترا و ارشاد نقشي ندارند. او در صحبت هایش از سایت 
الماس گفته؛ سایتي كه قبال هم نامش شنيده مي شد و گویا وظيفه اش سامانه اي براي صدور مجوز 

توليدات حرفه اي است.

فعالیتشوراهاخارجازساترا
 هفته اول مرداد علي عسکري، رئيس وقت سازمان صدا وسيما اعضاي حقيقي شوراي پروانه توليد 
سریال ها و شوراي پروانه انتشار محتواي نمایشي را انتخاب كرد؛ اعضایي كه حکمشان را اماميان، 
رئيس ساترا امضا نکرده بود، بلکه مستقيم از سوي رئيس سازمان بود. به نظر مي رسد شوراهاي 
جدید خارج از روال فرایندهاي سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصویر فراگير در فضاي 
مجازي )ساترا( فعاليت مي كنند و این براي نخستين بار است كه به صورت رسمي، بخشي از روال 
نظارتي بر سریال هاي خانگي، از ساترا خارج مي شود. اما مشخص نيست كه این شوراها زیرنظر 
كدام یك از بخش ها و معاونت هاي سازمان هستند یا به طور مستقيم تحت نظارت رئيس صداوسيما 

خواهند بود و البته با آمدن پيمان جبلي قرار است این شوراها چه سرنوشتي داشته باشد.

فقطالماس
در سامانه الماس این توضيح داده شده كه این ســامانه با هدف تسهيل فرایند اخذ مجوز 
توليدات حرفه اي در فضاي مجازي راه اندازي شده است. تالش مي شود تا تمامي امور مربوط 
به صدور مجوزهاي قانوني توليدات حرفه اي در حــوزه محتوا و در فضاي مجازي به صورت 
شفاف، سهل الوصول و در راستاي اعمال سياست هاي راهبردي فرهنگي توسط رسانه هاي 
فراگير صوت و تصویر در دسترس همه دست اندركاران این حوزه قرار گيرد. سيدغالمرضا 
ميرحســيني، دبير شــوراي محتوایي صدور مجوز توليدات حرفه اي درباره این ســامانه 
توضيحاتي را به مهر داده است. وي درباره رونمایي از سامانه الماس گفته: اكثر آثاري كه در 
بستر فضاي مجازي و شبکه خانگي توليد مي شود، طبيعتا براي سودآوري است كه اشکالي 
ندارد، اما ارجحيت سودآوري به هر قيمت و تحت الشعاع قرار دادن اهداف فرهنگي نکته مهمي 
است كه باید به آن توجه شود و اگر در توليد آثار، اولویت با همان ارزش ها باشد این آثار مورد 
حمایت هم قرار مي گيرند. حمایت ما از آثار به لحاظ محتوایي خواهد بود. اثري كه نجيب و 
متناسب با اصول و ارزش هاي جامعه باشد از طریق تيزر، مشاركت مالي و حتي خرید رایت و 

پخش در رسانه ملي حمایت خواهد شد.

ارشادماموريتخودرادارد
ميرحسيني  در خصوص نوع نگاه رسانه ملي و ارشاد نيز  توضيح مي دهد: »هيچ تفاوتي در 
نگاه صداوسيما و ارشاد در مورد ضرورت مراقبت از حوزه فرهنگ نيست. هر دو نهادهایي با 
هدف مشترك هستند و فقط حوزه مأموریت آنها متفاوت است. بایدها و نبایدهایي داریم.« 
البته وي در مورد اینکه وزارت ارشاد كه انقالبي است، بخواهد خودش این مأموریت را طبق 
دغدغه هاي خودش بر عهده بگيرد، پاسخ مي دهد: »بله اما اگر به سيستم و روند و فرایند 
قائل باشيم كه هستيم، هركســي باید مأموریت هاي خود را به درستي انجام دهد. توليد 
مجموعه هاي نمایشــي و برنامه هاي تركيبي هم وظيفه رسانه ملي است. اگر هم برداشت 
متفاوتي در این زمينه باشد در جلسات گفت وگو قابل حل است. از این پس مجوز محتوایي 
آثار نمایشي صرفا با شوراي محتوایي است و هيچ مجوزي نه ارشاد و نه نهاد دیگر نخواهد 

داد و اگر بدهد قانوني نيست.«

الماسوفیلمنامهنويسان
وي همچنين توضيح داد: »آثاري كه به »الماس« ارائه مي شوند درصورت صحت و نداشتن 
نقص بالفاصله به كارگروه هاي تخصصي ارسال مي شوند كه در چند حوزه كودك، حادثه اي 
و اكشــن، طنز و ملودرام فعاليت دارند. حداقل 3 نفر در هر كارگروه باید طرح را بخوانند و 
نظرات كارشناسي خود را ارائه كنند. از این پس مجوز محتوایي آثار نمایشي صرفا با شوراي 
محتوایي است و هيچ مجوزي نه ارشاد و نه نهاد دیگر نخواهد داد و اگر بدهد قانوني نيست. 
بعد از این مرحله شورا بررسي مي كند و اگر تأیيد شد براي موافقت اصولي و نگارش فيلمنامه 
مي رود. بعد از اینکه محتواي سریال تأیيد شد توليد كننده موظف است طبق فيلمنامه اثرش 
را بسازد؛ البته درصدي از تغييرات هميشه قابل پيش بيني است. بررسي و انطباق توليد صورت 
گرفته با فيلمنامه مصوب از وظایف این شوراست. گام اول باید فيلمنامه كامل نوشته شود 
استثنا هم ممکن است وجود داشته باشد، اما رویه اصلي فيلمنامه كامل است. وقتي طرح 
یا سيناپس دریافت مي شود فيلمنامه باید مطابق آن نوشته شود. عقل معاش هم مي گوید 
تا فيلمنامه كامل ندارید نباید توليد را كليد بزنيد و كار را زخمي كنيد. ما هم اكنون با بعضي 
پروژه هایي مواجهيم كه فرایندي را هم طي كرده اند، اما بخشي از سرمایه آنها مي سوزد و این 
به دليل همان مجوزهاي فله اي است كه ارشــاد دولت قبل ارائه كرده است؛ درحالي كه اگر 
بررسي مي شد همان طرح اوليه هم مجوز نمي گرفت. در برخي از فيلمنامه ها اساسي ترین 

اصول و ارزش ها لحاظ نشده!«
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دیوید برنيا، رئيس موساد، كيست؟
دیوید برنیا 4 ماه قبل به عنوان رئیس جدید موساد معرفي شد. او 56 ساله اســت و سابقه 25 سال حضور در سرویس جاسوسی رژیم 
صهیونیستی را دارد. او در جمع نیروهاي اطالعاتي اسرائیل با نام مستعار »ِددی« شناخته مي شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، برنیا 
»کارشناس مبارزه با حزب اهلل لبنان است«. رسانه های اسرائیل او را متخصص فعال کردن جاسوسان موساد در نقاط حساس جهان معرفی 
کرده اند. برنیا در سال های 2۰۱۳ تا 2۰۱۹، رئیس بخش موسوم به »تسومت« )به معنی »چهار راه«( در موساد بوده است. این بخش فرماندهی 
واحدهای عملیاتی در اراضی اشغالی را به عهده دارد. او از سال 2۰۱۹ به عنوان معاون یوسی کوهن فعالیت مي کرد. کوهن از سال 2۰۱5 
ریاست موساد را در دست گرفته بود. نتانیاهو زماني که برنیا را به عنوان جانشین کوهن معرفي کرد، گفت که اولویت اول برنیا در سازمان 
جاسوسی موساد، جلوگیری از دست یافتن ایران به سالح هسته ای اســت. دیوید )ِددی( برنیا در »اشکلون« متولد شد و در »ریشون 
لزیون« بزرگ شد. پدرش، جوزف برونر )برنیا( با خانواده اش از آلمان نازی فرار کرده و در ۳ سالگی به اراضی اشغالی مهاجرت کرده بود. 
برنیا در مدرسه شبانه روزی فرماندهی نظامی در تل آویو تحصیل کرد و در سال ۱۹8۳ وارد ارتش رژیم صهیونیستی شد. او بعداً در آمریکا 
 تحصیل کرد و با مدرک لیسانس از انستیتوی فناوری نیویورک و کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی با مدرک مالی از دانشگاه »پیس«

 فارغ التحصیل شد. برنیا سپس به عنوان مدیر بازرگانی در یک بانک سرمایه گذاری در اراضی اشغالی کار کرد. در سال ۱۹۹6 او به موساد 
پیوست و بعدا به بخش تسومت منتقل شد و در سال 2۰۱۳ به ریاست آن رسید.

ث
مک

كيوسك

نیویورک تایمز در صفحه یک نسخه بین المللي 
خود، به انتخابات اخیــر آلمان پرداخته و این 
سؤال را مطرح کرده که آیا پیروزي چپ ها در 
انتخابات آلمان، سرآغاز میل به چپ در دیگر 
کشورهاي قاره است یا نه. نیویورک تایمز نوشته 
است نتیجه گیري در این باره زود است اما نتیجه 
آرا در آلمان بدون تردید نشان دهنده شکافي 
عمیق تر و وسیع تر در سیاســت در سراسر 
اروپاست. چپ ها در انتخابات آلمان، حزب حاکم 
محافظه کار را با فاصله اي اندک شکست دادند.

روزنامه نیویورک تایمز]آمریکا[

اروپا گردش به چپ مي کند؟

روزنامه فایننشال تایمز]انگلیس[

ساخت داروي کرونا
فایننشــال تایمز در گزارش نسخه آخر هفته 
خود، به خبر تولید داروي خوراکي مقابله با کرونا 
پرداخته است. براســاس گزارش این روزنامه، 
داروي ضدویروســي شرکت مرک، خطر مرگ 
ناشي از کرونا را تا 5۰درصد کاهش مي دهد. این 
دارو همچنین نخستین داروي ضدویروسي است 
که مخصوص این بیماري تولید شده و آن  را درمان 
مي کند. مرک به دنبال دریافت تأیید اضطراري 
این دارو از سوي سازمان غذا و داروي آمریکاست.

روزنامه ایندیپندنت ]انگلیس[

ارتش در پمپ بنزین ها
روزنامه ایندیپندنت، عکس و گزارش دوی خود 
را به موضوع مشارکت ارتش در توزیع سوخت 
در انگلیس اختصاص داده است. براساس این 
گزارش، نیروهاي ارتش از دوشــنبه به صورت 
مســتقیم در توزیع ســوخت در این کشور 
مشارکت مي کنند. کمبود راننده تانکر، توزیع 
بنزین را در این کشور دچار مشکل کرده و هجوم 
مردم به پمپ ها بنزین، بحراني ملي ایجاد کرده 
و دولت به همین خاطر ارتش را فراخوانده است.

روزنامه العربي الجدید  ]قطر[

 اولین انتخابات مجلس شورا 
در قطر

حرکت تدریجي به ســوي دمکراسي، یکي 
از اولویت هاي تعیین شــده براي کشورهاي 
عربي خلیج فارس از سوي جامعه جهاني است. 
البته این حرکت با توجه به ســاختار قبیله اي 
کشورهاي یادشده با چالش هاي متعددي روبه رو 
است. قطر روز گذشــته با برگزاري نخستین 
انتخابات مجلس شورا، گامي جدید در مسیر 
دمکراسي برداشته است. باید منتظر ماند و دید 

اختیارات این مجلس تا چه اندازه خواهد بود.

جهان نما

 خداحافظي »دوترته« 
از دنیاي سیاست

بعد از دونالد ترامپ، رئيس جمهور جنجالــي آمریکا، دنيا باید با 
رئيس جمهور پرحاشيه فيليپين هم خداحافظي كند؛ »رودریگو 
روآ دوترته« اعالم كرده قصد دارد در سال آینده ميالدي، همزمان 

با پایان دوره مسئوليتش از دنياي سياست خداحافظي كند.
تصميم دوترته براي ترك صحنه سياســت در فيليپين بســيار 
غيرمنتظره اســت؛ چراكه بســياري تصور مي كردند او كه طي 
سال هاي حضورش در قدرت با مشت آهنين حکومت كرده، فعال 
قصد ترك كرسي ریاست جمهوري را نداشته باشد. رودریگو دوترته 
گفت: »احساس غالب در ميان فيليپيني ها این است كه من واجد 
شرایط نيستم و نامزدشدن من در پست معاون رئيس جمهور نقض 
قانون اساسي به شمار مي آید. از این رو امروز بازنشستگي خود را از 

سياست اعالم مي كنم.«
پيش از این تصور مي شد او دست كم در پست معاون رئيس جمهور 
كار خود را ادامه دهد تا هم خالف قانون اساسي رفتار نکرده باشد و 
هم عمال از پشت صحنه، دولت را مدیریت كند. طبق قانون اساسي 
فيليپين، روساي جمهور این كشــور تنها براي یك دوره 6ساله 
مي توانند در قدرت حضور داشته باشند. غير از این، بسياري تصور 
مي كردند كه دوترته براي دورزدن قانون به اختيارات دیوان عالي 
متوسل شــود اما مخالفان او از چند ماه قبل مي گفتند كه صدور 
مجوز براي حضور مجدد دوترته در انتخابات از سوي دیوان عالي 

فيليپين، صالحيت این نهاد را زیر سؤال خواهد برد.
دوترته خود در انتخابات حضور نخواهد داشت اما دو چهره بسيار 
نزدیك به او قرار است در رقابت شركت كنند. كریستوفر الرنس 
تسورو گو معروف به بونگ گو، دستيار سابق دوترته است كه براي 
شركت در انتخابات ثبت نام كرده اســت. او 47سال دارد و عضو 
مجلس سناست.همچنين فردیناند بونگ-بونگ ماركوس جونيور، 
متحد نزدیك دوترته و پسر دیکتاتور سابق فيليپين نيز قرار است 
در انتخابات حضور داشته باشد. از دیگر چهره هاي مطرح حاضر 
در انتخابات مي توان به ماني پکيائو، فوق ستاره بوكس فيليپين كه 

به تازگي بازنشسته شده است، اشاره كرد.

برخي رسانه ها در فيليپين گفته اند دوترته با اقدام خود قصد دارد 
مسير ریاست جمهوري را براي دخترش سارا دوترته هموار كند. 
سارا دوترته اما در گفت وگو با خبرگزاري رویترز گفته است وارد 
انتخابات ریاست جمهوري ســال آینده نخواهد شد. دوترته هم 
به صورت علني اعــالم كرده كه دخترش نبایــد وارد رقابت هاي 
انتخابات ریاســت جمهوري شود. ســارا دوترته از سال2016 به 
این سو شهردار كالنشهر داوائو سيتي بوده است. پيش از او، پدرش 
به مدت 20سال شــهردار این شــهر بود. همان زمان بسياري از 
منتقدان دوترته گفتند كه او با اعمال نفوذ توانســته دخترش را 
به عنوان شهردار مشغول كند. پسرش هم به عنوان معاون شهردار 

كارش را آغاز كرد.
فيليپين در جنوب شرق آســيا، حدود 110ميليون نفر جمعيت 
دارد. انتظار مي رود در انتخابات ســال2022 بيش از 60ميليون 
نفر شركت كنند. نظرسنجي ها نشان مي دهند دوترته همچنان 
از محبوبيت قابل توجهي در كشــورش برخوردار است. دختر او 
نيز به اعتبار پدرش محبوبيت نسبي دارد. نتایج یك نظرسنجي 
كه به تازگي توسط مؤسسه پاليس آسيا انجام شده، نشان مي دهد 
27درصد از شركت كنندگان، دختر دوترته را به 12نامزد احتمالي 

دیگر در انتخابات ریاست جمهوري فيليپين ترجيح مي دهند.
دوترته در ســال2016 با وعده مبارزه با فســاد، مواد مخدر و فقر 
به قدرت رســيد. همان زمان، اســتفاده از عبارت هاي زننده در 
سخنراني هاي رسمي از سوي دوترته باعث شد خيلي زود در جهان 
شناخته شود. او پس از رسيدن به قدرت، دست نيروهاي امنيتي و 
پليس را براي سركوب گروه هاي مافيایي مواد مخدر باز گذاشت. بر 
این اساس، كشتار گسترده قاچاقچيان و فروشندگان مواد مخدر 
در فيليپين آغاز شد. حتي خرده فروش هاي فيليپيني نيز در این 
سياست مستثني نشــدند. طبق آمار دولتي، گفته مي شود طي 
سال هاي حضور دوترته در قدرت بيش از 6هزار نفر كشته شده اند. 
آمار سازمان ملل اما نشان مي دهد دست كم 8هزار و 600نفر در 
جریان مبارزه دولت دوترته با قاچاق مواد مخدر كشــته شده اند. 
او قبل از ریاســت جمهوري وعده داده بود طي 6 ماه ریشه قاچاق 
مواد مخدر در فيليپين را بخشکاند. او گفته بود كه براي رسيدن به 

این هدف، 10هزار نفر را خواهد كشت.
دادگاه بين المللي كيفري در حال تحقيق درباره قتل هاي رخ داده 
است. رودریگو دوترته در سال2019 و پس از آغاز تحقيقات اوليه 
از سوي دادگاه بين المللي كيفري، كشورش را از عضویت در این 
دادگاه خارج كرد، اما دیوان كيفري الهه مي گوید هنوز صالحيت 
رسيدگي به جنایاتي را دارد كه فيليپين در زماني كه هنوز عضو 

بود مرتکب شده است.
رودریگو دوترته در رشته حقوق تحصيل كرده و سال ها به عنوان 
وكيل مدافع و سپس در سمت دادستان فعاليت داشته است. زماني 
كه شهردار بود، به فردي شهرت یافت كه براي اعمال نظم و قانون 
از تخطي از برخي موازین دقيق تر حقوق بشر ابایي ندارد. برخي از 
مخالفان دوترته، او را متهم مي كنند كه با گروه هاي زیرزميني، كه 
به قتل صدها نفر در داوائو متهم هستند، ارتباط داشته است. خود 

او این اتهام را گاهي پذیرفته و گاهي تکذیب كرده است.
فيليپين در حالي فرایند انتخابات ریاســت جمهوري و ثبت نام از 
نامزدها را آغاز كرده كه همه گيري كرونا این كشور را تحت تأثير 
قرار داده و مشکالت شدید اقتصادي ناشي از قرنطينه باعث افت 

محسوس كيفيت زندگي شهروندان شده است.

فوميو كيشيدا؛  صدمين نخست وزیر ژاپن
پارلمان ژاپن، طبق برنامه در جلســه ویژه فردا، فومیو کیشــیدا را 
به عنوان نخست وزیر جدید این کشــور انتخاب خواهد کرد. او هفته 
پیش در انتخابات داخلي حزب حاکم لیبرال دمکرات، به عنوان رهبر 
جدید انتخاب شد و حاال به عنوان سومین نخست وزیر کشورش در یک 

سال گذشته، جانشین یوشیهیده سوگا مي شود.
ســوگا  به دلیل نارضایتي شــدید مردمي از عملکردش از ســمت 
خود کناره گیري مي کند. او سپتامبر گذشــته جانشین شینزو آبه، 

نخست وزیر دیرپاي کشورش شد.
کیشیدا که از مدت  ها پیش سوداي نخست وزیري داشت و سرانجام به 
آرزویش مي رسد، در انتخابات داخلي با فاصله یک راي، باالتر از تارو 
کونو چهره سرشــناس حزب قرارگرفت. کونو در توییتر 2.5میلیون 
فالوور دارد و باور عموم این بود کــه  در انتخابات درون حزبي برنده 
خواهد شد اما حزب در دور اول کیشیدا را به او ترجیح داد. در دور دوم 
هم کیشیدا از حمایت قاطع اعضاي حزب که در پارلمان عضو هستند 

برخوردار بود و در نهایت برنده انتخابات درون حزبي شد.
کیشیداي 64ساله از خانواده اي مي آید که سابقه زیادي در پارلمان 

دارد؛ پدر و پدربزرگش  هم پیش از این عضو پارلمان بوده اند.
کیشــیدا در کودکي، به خاطر ماموریت دولتي پدرش، ۳ســال در 
نیویورک زندگي کرد و در آنجا به مدرسه رفت. او بعد از فارغ التحصیلي 
از دانشگاه معتبر واسدا در رشته حقوق، مدتي بانکداري کرد اما در 

سال۱۹۹۳ وارد مجلس شد.
او در دولت شینزو آبه، وزیر خارجه بود و از سال2۰۱2 تا 2۰۱7 در این 
سمت حضور داشــت؛ در همین دوران، زمینه دیدار باراک اوباما از 
هیروشیما را فراهم کرد. این نخستین بار بود که رئیس جمهور آمریکا 

از هیروشیما و پارک یادبود صلح آن دیدن مي کرد.
کیشیدا در توکیو متولد شده اما اهل هیروشیماست و در مجلس هم 
نماینده مردم این شهر بوده و به عنوان کسي که تنها چند سال بعد از 
جنگ جهاني و انفجار هسته اي در هیروشیما متولد شده، به صورت 
دست اول، تجربه ویراني هسته اي را لمس کرده است. با این حال او 
به عنوان وزیر خارجه، از سیاست ژاپن براي بیرون ماندن از پیمان منع 
تسلیحات هســته اي دفاع کرد. او اینگونه توجیه مي کرد که ژاپن به 
قدرت هسته اي بازدارنده آمریکا به عنوان متحد نزدیک خود نیاز دارد 

و نباید از این پیمان حمایت کند.
بعد از آنکه کونو در دولت آبه وزیر خارجه شد، کیشیدا به وزارت دفاع 
رفت و بعد از مدتي، از دولت بیرون آمد و تمرکزش را روي فعالیت حزبي 

بیشتر کرد و مسئول ارشد سیاستگذاري حزب لیبرال دمکرات شد.
همین فعالیت او در حزب بود که در نهایت به پیروزي  اش در انتخابات 
درون حزبي اخیر کمک کرد. انتظار مي رود کــه او در ایجاد اجماع، 

موفق تر از کونو عمل کند.
کیشیدا از نظر شخصیتي با کونو، آبه و سوگا، سبک زندگي بازتري دارد 
و ریاضت هاي خاص سبک زندگي آنها را ندارد. منتقدان مي گویند که 
کیشیدا چندان قاطع و مصمم نیست و همین باعث مي شود روساي 
بخش هاي مختلف حزب روي او تأثیرگذار باشند، به خصوص رهبران 

بخش ناسیونالیست نزدیک به آبه.
نفوذ بیشتر از این بخش از حزب در نهایت باعث خواهد شد تا فشار 
براي اصالحات قانون اساسي در راستاي در پیش گرفتن سیاست هاي 
دفاعي جنگ طلبانه تر شتاب افزون تری بگیرد و اصالحات گسترده 
در زمینه برابري جنسیتي، که مورد خواست عموم مردم کشور است، 

بیشتر به تعویق بیفتد.
کیشیدا بعد از جلسه راي گیري در مجلس، توسط امپراتور کشورش   
به عنوان نخست وزیر ژاپن منصوب خواهد شد. نخستین کار او، تعیین 
کابینه است. او احتماال چهره هاي سرشــناس حزب را در کابینه اش 
حفظ خواهد کرد و براي ایجاد تعادل جنســیتي، چند زن هم به آن 

اضافه خواهد کرد.
وظیفه بعدي او، کمک به پیروزي حزب لیبرال دمکرات در انتخاباتي 

است که کمتر از 2ماه دیگر در ژاپن برگزار خواهد شد.
محبوبیت حزب در ژاپن، به خاطر نحوه مدیریت همه گیري کرونا و اصرار 
به برگزاري المپیک توکیو با وجود مخالفت هاي عمومي، افت کرده اما با 

این حال انتظار مي رود که دوباره پیروز انتخابات باشد.
کیشیدا بعد از پیروزي در انتخابات، با چالش کرونا و دوران بعد از آن 
مواجه است؛ او باید برنامه واکسیناسیون سراسري در کشورش را که با 
انتقادهاي فراواني مواجه است پیش ببرد و بهبود اقتصادي در دوران 
بعد از همه گیري را در دستور کار قرار دهد. کیشیدا در کارزار رهبري 
خود، وعده داده است که ده ها تریلیون ین براي تحریک اقتصاد هزینه 
کند و افراد کم درآمد، مناطق محلي پرمشکل و صنعت گردشگري را در 
اولویت قرار دهد. این رویکرد اقتصادي ، ژاپن را دوباره از سیاست هاي 
اقتصادي آبه که به آبه نومیکس مشــهور بودنــد دور خواهد کرد. 
سیاست هاي اقتصادي نئولیبرال آبه، منتقدان زیادي داشت و نابرابري 
درآمدي در ژاپن را بدتر کرد. کیشــیدا، منتقد این سیاست هاست و 

گفته است که این سیاست ها فقط در خدمت ثروتمندان بوده است.
کیشیدا خود را به وعده ژاپن براي رســیدن به هدف کربن صفر در 
سال2۰5۰ متعهد خوانده اما در عین حال، از فعالیت مجدد رآکتورهاي 
خاموش این کشور حمایت کرده و پیشنهاد کرده فعالیت در این بخش 

با رآکتورهاي ماژوالر کوچک و فناوري گداخت از سر گرفته شود.
او برخالف کونو که به صورت غافلگیرکننده اي در کارازر انتخاباتي اش 
از ازدواج همجنســگرایان در ژاپن دفاع کرد، وعده اي در این زمینه 
نداده است. او همچنین از جانشین مونث امپراتور دفاع نمي کند اما از 
تغییر قانون با این هدف که زنان بتوانند بعد از ازدواج فامیلي خود را 

نگه دارند حمایت مي کند.
کیشیدا به عنوان عضوي از گروه البي ناسیونالیست نیپون کاییگي، 
گفته است که بازدید از معبد جنجالي یاسوکني را درنظر خواهد گرفت. 
بازدید از این معبد که به کشته هاي ژاپن در جنگ اختصاص داده شده، 
با حساسیت زیادي از سوي ژاپن و کره جنوبي دنبال مي شود و چنین 
کاري بدون تردید خشم آنها را به همراه خواهد داشت. امور دیپلماتیک 
و روابط با کشورهاي خارجه، احتماال در دولت او کمترین تغییرات را 
شاهد خواهد بود. کیشیدا احتماال همچنان به ترویج فعالیت ها و اهداف 
گروه چهارجانبه -توافق امنیتي نظامي متشــکل از ژاپن، آمریکا، 
استرالیا و هند- ادامه خواهد داد و حتي شاید برنامه کونو براي توسعه 

زیردریایي هاي هسته اي را پیگیري کند.
ژاپن در دولت جدید، احتماال پیشنهاد کونو براي پیوستن به ائتالف 
اطالعاتي با آمریکا و دیگر متحدان منطقــه اي و غربي را هم دنبال 

خواهد کرد.
کیشــیدا، براي مقابله با حضور هجومي چین در دریاي چین شرقي، 
نیروهاي نظامي کشــورش را تقویت خواهد کرد و در همین راستا، 
احتماال توسعه موشــک هاي بلندبرد را هم پیگیري خواهد کرد. او 
همچنین از تقاضاي تایوان براي عضویت در توافق جامع و شــراکت 
اقیانوس آرام حمایت خواهد کرد؛ چین هم به دنبال این است که در این 

پیمان منطقه اي عضو شود.
با این حال کیشیدا پیگیري روابط باثبات با پکن را اولویت خود اعالم 

کرده چون پکن، همچنان بزرگ ترین شریک تجاري ژاپن است.

 طي هفته هاي اخير برخي از 
مقام هاي رژیم صهيونيستي گزارش

دربــاره اجــراي اصالحات 
بنيادین در مهم ترین سازمان اطالعاتي-

امنيتي این رژیم، یعني »موساد« سخن 
گفته اند. اگرچه مقامات رسمي تا كنون به 
جزئيــات اصالحات مورد نظر اشــاره اي 
نداشته اند، اما مي توان نشانه هایي از این 
اصالحات را در گزارش هاي منتشر شده در 
رســانه هاي عبري زبــان مالحظه كرد؛ 
گزارش هایي كه نشــان مي دهد ســران 
اسرائيل به دنبال كاهش اختيارات موساد 
و تشدید نظارت ها بر عملکرد آن هستند.

روز گذشــته ران ایدليســت، یکــي از 
تحليلگران مشــهور در حــوزه امنيت و 
اطالعات اســرائيل با انتشــار گزارشي 
جنجالي در روزنامــه یدیعوت آحرونوت 
مدعي شــد نخســتين برنامه اصالحي 
دیوید برنيا، رئيس جدید موســاد براي 
این نهاد، كاهش منابع و اختيارات 2واحد 
»كيســاریا« و »كيــدون« بوده اســت؛ 
واحدهایي كه مسئول اجراي عمليات هاي 
برون مرزي و مشــخصا تــرور مخالفان 
اسرائيل هستند. ایدليست همچنين ادعا 
كرده رئيس جدید موساد قصد دارد برنامه 
مشــابهي را براي واحد »تيویل« به اجرا 
بگذارد. تيویل مسئول ارتباطات خارجي 
سازمان موســاد اســت و گفته مي شود 
كاهش اختيارات آن با افزایش اختيارات 
وزارت خارجه در دولت جدید، با ریاست 
یائير الپيد همزمان خواهــد بود. الپيد، 
رئيس ائتالف آبي-سفيد و سياستمداري 
اســت كه نقش كليدي در سقوط دولت 

نتانياهو داشت.
البته تغييرات مطرح شــده از سوي ران 
ایدليســت به اینجــا ختم نمي شــود و 
احتمال ادامه آنها در سایه برخي تحوالت 
منطقــه اي و بين المللي وجــود دارد. در 
گزارش یدیعوت آحرونوت آمده اســت: 
موج تغييرات درون ســازماني موساد در 
صورت احيای توافق هسته اي ميان ایران 
و قدرت هاي جهاني به طــور جدي تري 
ادامه خواهد داشــت. پيش بيني مي شود 
با ادامه این روند، هزاران تن از نيروهایي 
كه طي سال هاي اخير به استخدام موساد 
درآمده اند از این ســازمان جدا شــده و 
نظارت بيشتري بر نحوه هزینه  كرد منابع 
مالي آن انجام شود. دیوید برنيا، مخالف 
مشــي ایدئولوژیك و حزبي ای است كه 
یوسي كوهن بر موساد حاكم كرده بود و 
بدون شك ادامه شرایط پيشين را تحمل 

نخواهد كرد.

تغییر سیاست ها بر ۳محور ایران، اروپا و فساد
عالوه بر اصالحات سازماني و محدودیت 
عملکرد برخي واحدهاي موســاد، به نظر 
مي رســد برنيا عزم راســخي براي تغيير 
بخشي از سياســت هاي كلي مهم ترین 
نهــاد اطالعاتي رژیم صهيونيســتي نيز 
دارد. بدون شك مهم ترین این سياست ها 

مربوط به ایران است. ایدليست در گزارش 
خود مي نویسد: با گذشت زمان و پيشروي 
برنامه  هسته اي ایران، روشن شده عمليات  
هاليودي موساد در ترور دانشمندان ایراني 
و سرقت اسناد هسته اي، تأثير چشمگيري 
در توقف این كشــور نداشته است. بر این 
اساس مي توان انتظار داشت كه خط مشي 
موساد نســبت به ایران در دوران جدید 

شاهد تحوالت اساسي باشد.
از سوي دیگر، دخالت هاي مستقيم موساد 
در معادالت كشــورهاي اروپــا، به ویژه 
اروپاي شــرقي و اخيرا فرانسه، به منظور 
تقویت جریانات راست افراطي، نارضایتي 
شدیدي را در ميان ســران این كشورها 
نسبت به اســرائيل ایجاد كرده است. به 
نوشته یدیعوت آحرونوت، اجماع بي سابقه 
اروپایي ها عليه اســرائيل، یکي از نتایج 
سياســت هاي نتانياهو-كوهن است كه 

برنيا براي تغيير آن تالش خواهد كرد.
عالوه بر اینها، گزارش هاي موجود نشان 
مي دهد حجم فســاد اقتصادي در داخل 
موساد، طي دوران ریاست كوهن و با چراغ 
سبز نتانياهو به طرز بي سابقه اي افزایش 
یافته اســت. پارلمان رژیم صهيونيستي 
در ســال2019 و زیر فشارهاي مشترك 
كوهن-نتانياهو قانونــي را براي عدم الزام 
شفافيت مالي حساب هاي سازمان موساد، 
حتي نــزد نهادهاي نظارتــي به تصویب 
رســاند. به نوشــته یدیعوت آحرونوت، 
پيگيــري پرونده هاي فســاد در دوران 
كوهن و برخورد بــا تمام نيروهایي كه در 
آن دست داشــته اند یکي از اولویت هاي 
اساســي دیوید برنيا و دولت جدید رژیم 
صهيونيستي به ریاست نفتالي بنت است.

موساد در خدمت منافع شخصي نتانیاهو
همزمان با علني شــدن تغييرات درون 
ســازماني موساد در ســطح رسانه هاي 
رژیم صهيونيستي، افرایيم هالوي، رئيس 
اسبق موســاد در یك مصاحبه، انتقادات 
بســيار تندي را عليه كوهن و مدیریت او 
بر مهم ترین مجموعه اطالعاتي-امنيتي 
اسرائيل مطرح كرده است. او روز جمعه در 
مصاحبه با روزنامه جروزالم پست گفت: 
در طول تاریخ اســرائيل هيچ شخصيتي 
مانند كوهن، موساد را به وسيله اي براي 
تامين منافــع یك نخســت وزیر تبدیل 
نکرده بــود. به گفته هالوي، بســياري از 
اقدامــات موســاد در ارتباط بــا ایران، 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، اروپا 
و حتي آمریکا تناسبي با منافع درازمدت 
رژیم صهيونيســتي نداشته و صرفا براي 
كمك بــه موقعيت متزلــزل نتانياهو در 
داخل سرزمين هاي اشغالي طراحي و اجرا 
شده است. رئيس اسبق موساد مي گوید: 
كوهــن و نتانياهو بدون هيــچ قاعده اي 
اعتبار موســاد را براي منافع كوتاه مدت 
خود به حــراج گذاشــتند و اكنون این 
ســازمان با چالش هاي بي ســابقه اي در 
ســطح منطقه و جهان روبه رو اســت. او 

همچنين در پایــان گفت وگوي خود از 
دولت جدید رژیم صهيونيستي و دیوید 
برنيا خواســته اســتراتژي جدید را در 
پرونده هاي فلسطين، ایران و چين اتخاذ 

كنند.
از جمله نشــانه هایي كه ادعاي افرایيم 
هالــوي، رئيس اســبق موســاد مبني 
بر حراج اعتبــار این ســازمان را تأیيد 
مي كند، اســتقبال بسيار ســرد آمریکا 
از یوســي كوهن در آخریــن هفته هاي 
ریاست او بر موساد بود. كوهن نخستين 
مقام اسرائيلي به شــمار مي رفت كه پس 
از روي كار آمدن دولــت جدید آمریکا، 
براي مالقات شــخصي با جو بایدن عازم 
واشنگتن شد. براساس گزارش رسانه هاي 
معبتري همچون هاآرتــص و نيویورك 
تایمز، كوهن ماموریت داشت مانند دوران 
دونالد ترامپ بر سر پرونده ایران با بایدن 
رایزني  و او را از مذاكره با این كشور براي 
بازگشت به توافق هسته اي منصرف كند، 
اما استقبال ســرد آمریکایي ها از كوهن 
و همچنين مخالفت بایدن با طرح مورد 
نظر رئيس وقت سازمان موساد نشان داد 
دوران دوگانه كوهن-نتانياهو به سر آمده 
است. به نوشته هاآرتص، هيأت اسرائيلي 
متشکل از شــخصيت هاي دیپلماتيك، 
امنيتي و نظامي پــس از مالقات بایدن-

كوهن، با ســرخوردگي، خاك آمریکا را 
ترك كردند.

برنامه کوهن براي دوران بازنشستگي
این روزهــا بــازار نقد یوســي كوهن و 
سياســت هاي او در دوران ریاســتش بر 
سازمان موســاد در سطح رســانه هاي 
رژیم صهيونيســتي بســيار داغ است. او 
هم اكنون به عنــوان یکــي از مهم ترین 
عوامل ناكارآمدي سياست هاي اسرائيل 
در پرونده هــاي ایران، حمــاس و حتي 
روابط با آمریکا شناخته مي شود. به نوشته 
پایگاه عبري زبان وااله، كوهن در دوران 
پس از ریاســتش بر موســاد كه به نوعي 
دوران بازنشستگي اش به حساب مي آید، 
به دنبال ســرمایه گذاري و همکاري هاي 
مالي-مشــاوره اي با برخي از كشورهاي 
عربي حــوزه خليج فارس اســت. باراك 
ریوید، خبرنگار شناخته شــده اسرائيلي 
در این باره مي نویســد: كوهن با توجه به 
مهارت های ویژه خود در روابط بين الملل 
و مسائل امنيتي، پيشــنهادهاي ویژه اي 
از سوي چند كشــور عربي خليج فارس 
براي همکاري هاي مالي و سرمایه گذاري 

دریافت كرده است. 
گفته مي شود پيشنهادهاي مشابهي براي 
جذب استيون منوچين، وزیر خزانه داري 
دولت ترامپ، مشــهور به وزیر تحریم نيز 
وجود دارد. این در حالي است كه براساس 
قانون رژیم صهيونيستي، كارمندان عالي 
رتبه دولتي دســت كم تا یك ســال پس 
از پایان خدمت، حــق فعاليت در بخش 

خصوصي و نهادهاي غيردولتي را ندارند.

دولت جدید رژیم صهيونيستي قصد دارد با هدف محدود كردن اقدامات سازمان 
موساد، اصالحات بنيادیني در این سازمان انجام دهد
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صدايي دارد؛ همانطور كه ميثم قاسمي هر شــهر بــراي خودش 
رنگي و بويي و نمادي دارد. صداها در شهري مانند تهران 
آنقدر زياد هستند كه تبديل به آلودگي صوتي شده اند. با 
اين حال مي توان گفت يك صدا از ميان بقيه بلندتر است؛ 
آنقدر بلند كه وقتي به شهر فکر مي كني، آن صدا به يادت 
مي آيد. از نظر من، صداي تهران همان متن يکدست و از 
پيش ضبط شده خريداران ضايعات است. »آهن آالت، آهن 
ضايعات، آبِ گرمکن، مشــعل صنعتي، لــوازم منزل و... 

خريداريم.«
مدتي به آن كسره اضافه بعد از »آب« در تركيب آب گرمکن 
فکر مي كــردم. بعد وقتي ديدم همه صداها يکي اســت، 
به مالك صدا فکر كردم؛ يعني همه اين وانت پيکان هاي 
ســفيدرنگ، هرچه در طول روز خريده انــد را به يك نفر 
مي فروشند؟ هماني كه ما صدايش را از صبح تا شب در هر 

كوي و برزن مي شنويم و هيچ وقت قيافه اش را نديده ايم؟ 
اگر خريدار يکي نيســت، پس چرا همــه از يك صداي 

ضبط شده استفاده مي كنند؟
قاعدتا پيداكــردن خط و ربط اين حرفه، كار دوســتان و 
همکاران من در حوزه اجتماعي است. سوژه جالبي است كه 
البته نگارش گزارش نهايي مدت ها زمان مي برد و جنجال 
به دنبال خواهد داشت. مسئله من اما پيداكردن راهي بهينه 

است براي خالصي از شر وسايل مازاد خانه ها و شركت ها.
همه ما در خانه وسايلي داريم كه ديگر به كارمان نمي آيند. 
از طرف ديگر آنقدر كهنه و مستعمل و خراب شده اند كه 
امکان فروش يا بخشــيدن به ديگران را هم ندارند. با اين 
وسايل چه بايد كرد؟ وقتي تعداد شاغالن در يك حرفه زياد 
مي شود، يعني سود خوبي در آن وجود دارد. در اين زمينه 
مي توان نمونه هاي متعــددي را در ذهن مرور كرد؛ مثال 
جهش ناگهاني فروش محصوالت پالستيکي كه با افزايش 

ظرفيت توليد پتروشيمي ها پس از جنگ شاهدش بوديم. 
حاال هم وقتي هر روز بر تعداد خريداران ضايعات خانگي 
اضافه مي شود، معلوم است رونق خوبي در اين حرفه وجود 
دارد و در روزگاري كه كســب وكارهاي مختلف در حال 

تعطيلي هستند، اين كار پرسودي است.
در هر كسب وكار، مولفه هاي مختلفي بر قيمت تمام شده 
كاال يا خدمات تاثير دارند. قيمت مواداوليه، هزينه نگهداري 
و حمل ونقل، دستمزد، ماليات و بيمه، قيمت ارز و... ممکن 
اســت بر هزينه توليد اثر بگذارند اما كاري كه مستقل از 
اين فاكتورها باشد، حتما سود بااليي دارد. خريد و فروش 
ضايعات، بيشتر مولفه هاي تأثيرگذار بر افزايش قيمت را 
ندارد و از آن سو با افزايش شهرنشيني و تغيير سبك زندگي، 
هر روز بر حجم مواداوليه آن افزوده مي شــود. اين وسط 
تنها روان شهروندان است كه لحظه به لحظه خراشيده تر 

مي شود كه آن هم اهميتي ندارد.

آهن آالت خريداريم

خيلي الكچري مي آيد. تــوي فيلم ها هم اگر ديده فاطمه عباسي اينکه دكتر بيايد آدم را توي خانه ويزيت كند، به نظر 
باشيد هميشه آن آدم متمول ربدوشــامبرپوش كه مريض مي شد، دكتر را خبر 
مي كردند بيايد توي خانه معاينه اش كند و الزم نبود مثل ما مردم معمولي شال و 
كاله كند و برود درمانگاه يا بيمارستان. حاال كرونا خيلي از مناسبات را بر هم زده 
اســت. كادر درمان همانطور كه فداكارانه در بيمارستان ها مشغول كارند، خيلي 
وقت ها براي درمان بيماران بدحال به خانه ها مي روند تا بيمار مجبور نباشد با حال 
بد تا بيمارستان بيايد. ماجراي واكســن هم همين است. حاال كه علم ثابت كرده 
درمان قطعي كرونا تا اين لحظه فقط واكسن اســت و واكسيناسيون هم دارد به 
ســرعت در كشــور پيش مي رود، بعضي از افراد هســتند كه به داليل مختلف 
نمي توانند تا مراكز واكسيناسيون بروند و از اين درمان جامانده اند. فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در كالنشهر تهران اعالم كرده كه اين ستاد به اين مهم رأي داده كه 
افراد ناتوان مي توانند در سامانه ثبت درخواست واكسيناسيون سيار ثبت نام كنند 
تا تيم سيار تزريق واكسن به منزل آنها بيايد و واكسيناسيون را انجام دهد. به اين 
ترتيب ديگر دليلي براي واكســن نزدن نمي ماند. خوشــبختانه تا امروز بيش از 
10ميليون دوز واكسن به جمعيت هدف 14ميليون و 200 هزار نفري استان تهران 
تزريق شده و حدود 3ميليون نفر هم دوز دوم را تزريق كرده اند؛ بنابراين طبق گفته 
مســئوالن ســتاد كرونا حاال كه چرخش ويروس كرونا در سطح شهر به حداقل 
رسيده، بهترين فرصت واكسيناسيون براي شهروندان پايتخت است. اگر همه در 
همين شهر واكسينه شــوند، چرخه ويروس قطع مي شود و مي توانيم به زندگي 
عادي برگرديم. آن عده كه با واكسن كرونا مشکل دارند و واكسن زدن را تحريم 
كرده اند را هم بهتر است تحريم و ارتباطمان را با آنها قطع كنيم. اين آدم ها نه تنها 
به درد معاشرت نمي خورند، كه ممکن است به علت ايمن نشدن به راحتي ما را در 

معرض بيماري قرار دهند.

رأي ستاد به واكسن سيار

میلیون دالر
براساس برآوردهای صورت 
گرفته كل تجارت خارجی 

صنایع دارویی و پزشكی كشور 
تا پایان مرداد ماه امسال، 
۷۰۷میلیون دالر بوده كه 

نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایشی بیش از ۳۲درصد 

را نشان می دهد. همچنین 
وزن كل اقالم دارویی جابه جا 

شده نیز به ۸۰۸هزار تن 
می رسد.
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درصد
در 5ماهه نخست امسال 

ایران حدودا ۴۰ میلیون دالر 
دارو صادر كرده كه این عدد 

تنها ۰.۲درصد از كل صادرات 
كشور را شامل می شود.

0.2

درصد
در حوزه واردات میزان كل 
اقالم دارویی و پزشكی وارد 

شده به ایران ۶۶۷ میلیون دالر 
بوده كه درمجموع ۴درصد از 
كل واردات ایران در این مدت 

را شامل می شود.

4

درصد
حدود ۱5درصد از كل واردات 
دارویی ایران در این مدت به 

واكسن ها با سهم ۱۰۲میلیون 
دالر، اختصاص داشته است. 

محصوالت مخلوط شده یا 
نشده برای مصارف درمان 
یا پیشگیری نیز با سهم 

۱۱۳میلیون دالری اصلی ترین 
كاالهای وارداتی بوده اند.

15

كوه مون بالن آب رفت
ظرف چند روز گذشــته، خبــر كوتاه 
شــدن كوه مون بالن، حسابي خبر ساز 
شد اما دانشــمندان اعالم كردند؛ اين 
تغيير علمي و تا حدي ناشي از اختالف 
نوع اندازه گيري ها بوده اســت.  آخرين 
اندازه گيري  كوه مون بــالن، بلندترين 
قله اروپاي غربي واقع در رشته كوه آلپ 
نشان مي دهد كه ارتفاع اين كوه 4 هزار 
و 807 متر و 81 سانتي متر برآورد شده 
كه نسبت به 4 ســال گذشته يك متر 
كاهش داشته است.  به گزارش يورونيوز، 
اندازه ثبت شده در اصطالح علمي آن، 
ارتفاع »كلي« است، يعني ارتفاع سنگي 
كوه كه به 4 هزار و 792 متر مي رســد، 
به عالوه اليه يخي كه آن را پوشــانده 
با خطــاي 10 ســانتي متر موجب اين 

اختالف نظر ها و شايعه ها شده بود.

 پليسي كه 
قاتل سريالي بود

پس از اينکه پليس فرانســه 35ســال 
به دنبال قاتلي ســريالي بود، ســرانجام 
مشخص شد اين قاتل ســريالي در واقع 
يك افسر پليس فرانسه است. اين قاتل 
كه در دهه هاي 80 و 90 ميالدي مرتکب 
چنديــن فقره قتل شــده بــود، پليس 
بازنشسته و 95ساله اي است كه با لباس 
فــرم، قربانيان خــود را انتخاب مي كرد 
و به محلي نامعلوم مي بــرد.  به گزارش 
ديلي ميل، پس از اينکه افسران پليس هم 
در اين قتل ها مظنون اعالم شدند اسم اين 
قاتل سريالي نيز در ميان 750افسر پليس 
فرانسه بوده كه در تاريخ 29سپتامبر مورد 

بازجويي قرار گرفته بودند.

عبور بدون مرور قانون حق شهروندی... عکس : محمد عباس نژاد اول آخر

عدد خبر

مجموعه يادداشت ها

شاهرخ مسكوب
 آدم هرگز نمي توانــد از همان اول چنين 
مرگ هايي را باور كند؛ مــرگ عزيزترين 

كسان را.
تنها راهــي كه مي مانــد نپذيرفتن و نفي 
واقعيت اســت، از بس حقيقتي كه از اين 
واقعيت سرچشمه مي گيرد ناگوار است و 

غيرانساني... 

بوك مارك

گرينويچ

قرمز
وقتي زنــم با مــرد غريبه بگه فريدون جيراني  حاج آقا من عاشق زنمم.

بخنده مِن عاشــق عصباني ميشــم، حاال اگه غيرت داشتن 
جنونه، من جنون دارم!

حاج آقا اگه من حالت عادي ندارم، اگه گاهي خوبم، گاهي بدم، 
تقصير خودشه. مي دونه من حسودم، مي دونه عاشقم، باز منو 
آزار مي ده. شما ازش بخواين منو بفهمه. من آدم حساسي ام. 
حاج آقا اگه باهام كنار بياد زندگيمو به پاش مي ريزم. مي ترسم 

حاج آقا، مي ترسم زنم رو ازم بگيرن، شما نذارين!

ديالوگ

حافظ

خيره آن ديده كه آبش نبرد گريه عشق

تيره آن دل كه در او شمع محبت نبود

واكسيناسيون
 اثر »آگيم سوالی«

آخر مصور

بي خوابي در اتاق خواب

در خانه هاي قديمي فضايي به نــام اتاق خواب 
نداريم. اتاق ها بــا ابعاد يا تعــداد در و پنجره ها 
يا محل قرارگيري شــان نامگذاري مي شــوند: 
سه دري، پنج دري، شاه نشــين، گوشواره و.... از 
وقتي كــه زندگي صنعتي شــد و كار از زندگي 
جدا شد »اتاق خواب« ســر و كله اش پيدا شد. 
نمي دانم چرا از بين اين همه فعاليتي كه در اتاق 
انجام مي شود »خواب« را برگزيده و به اسم اتاق 
چسبانده اند. شــايد به اين دليل باشد كه خواب 
يك فعاليت عمومي و مشترك بين همه انسان ها 
و همه موجودات اســت. با تقريب نسبتا خوبي 

مي شود گفت همه مي خوابند.
به نظر من بهتر بــود كه »اتــاق« مي گفتيم به 
فضاهاي خصوصي خانه تــا »اتاق خواب«. آخر 
در ايــن اتاق هــا بچه ها بــازي مي كنند، درس 
مي خوانند، گريــه مي كنند، آدم هــا بچه داري 
مي كنند، بافتني مي بافند و خيالبافي مي كنند. 
از بعد كرونــا به فعاليت هــاي خانگي چيزهاي 

بيشتري اضافه شده است.
همين هفته )گذشته( مدرســه ها در اتاق هاي 
خواب كودكان و نوجوانان سراســر كشور آغاز 
شده است. خيلي از معلم ها از اتاق خواب تدريس 
مي كنند. جلسات آنالين بي شماري در اتاق هاي 

خواب در جريان هستند و خواب با اسمي كه به 
اتاق چسبانده اند به اين همه فعاليت دهن كجي 

مي كند.
وقت هاي بي خوابي هم سردرگم مي شوي. انگار 
كه بي خوابي را بايد بزني زير بغلت و از اتاقي كه 
به نام نامي خواب نامگذاري شده فرار كني؛ بروي 
جايي كه بتواني با بي خوابي كنار بيايي. بگذاري 
براي خودش دور و برت بچرخد تا باز رهايت كند.

اگر مي شد و زندگي شهري امان مي داد خوب بود 
تخت ها، اين موجودات بزرگ و مستبد و جاگير را 
از اتاق ها بيرون كنيم، خواب را از ادامه اسم اتاق 
برداريم و بگذاريم فضاهاي كوچکي كه در اختيار 
داريم وسعتي در حد خودشان را تجربه كنند. آن 
وقت احتماال تحمل اين بي خوابي هاي گاه به گاه 

آسان تر مي شد.
اما حاال ديگر اتاق هاي مــا رو به حياط هايي كه 
بهشت هاي كوچك خانگي هستند باز نمي شوند 
و زندگي كارمندي و پشت ميز نشيني كمردرد 
را به دردي مدام در زندگي هاي بســياري از ما 
تبديل كرده است. پس تخت ها، در اتاق ها باقي 
مي مانند و مهم ترين عنصر اتاق مي شوند. خواب 
هم همانجا كنار نام اتاق باقي مي ماند بدون توجه 
به اينکه دو سوم روز فعاليتي غير از خوابيدن در 
اين فضا انجام شود و حتي در همان يك سوم هم 
شب هاي بي خوابي را داريم كه روز بعدش را در 
مه  ماليمي مي پيچد و از شتاب زندگي مي كاهد.

مان

شيدا اعتماد

فرهنگ و زندگي 

حميدرضا محمدي 
قهوه بس تلخســت  كش نوشند مردم صبح 
و شام/ ليك بس شــيرين شود چون گشت 

با شکر عجين
قاآني شيرازي
قهوه، مضار و مزايا كم ندارد. در دوسوي اين 
ميدان كساني ايســتاده اند كه ذم و مدحش 
مي كنند. حتي بر سر طعمش، هركس نظري 
دارد. بعضي آن را با شير و شکر مي پسندند 
و برخي هم تلخ تلخ، و تازه وقتي كنارشــان 
مي نشــيني تلخي قهوه را به تلخي زندگي 
ربط مي دهند. اصال نوشيدن قهوه، در ميان 
گروهي، شــکلي از مد اســت، يا پزي براي 
روشــنفکرنمايي، حتي به قيمــت آنکه هر 
جرعه از قهوه، برايشــان بســان زهر باشد و 
چنانچه در جمعي از قهوه نوشان بنشينند، با 

آن تلخ مزگي همراهي كنند.
قهوه اگرچــه در روزگاري، نوشــيدني رايج 
نويسندگان و مترجمان و فعاالن سياسي و 
دانشجويي و صنفي و البته سيگار مکملش 
بود اما در ميان آنان، كساني  كه مبارز بودند 
و چريك، قهوه را به طبقه نسبت مي دادند و 
نشان و نشانه اي از رفاه. هرچند با وجود اين، 
محال ممکــن بود كه در نيمه قرن بيســتم 
ميالدي و ســده چهاردهم خورشيدي، در 
كافه اي مي رفتــي و در گرماگرم مناظرات و 
مباحثات و حتي منازعات، كســي را فنجان 

قهوه در دست و نخ ســيگار بر لب مي يافتي. 
و اين دو در كنار يك كتاب فلســفي در بَر و 
حرف هاي گنده گنده زدن بود كه معناي آن 
تيپ شخصيتي را تکميل مي كرد؛ سياقي كه 
در ميان جوانان امروز كــه البته رنگ وبويي 
از آن دوران نبرده انــد، شــايد هنــوز هم 
سکه اش اعتبار داشــته باشد و بشود كساني 
را، به خصوص در ميان دانشجويان پيدا كرد 

كه چنين باشند.
و البتــه ناگفتــه نمانــد ســبك زندگي با 
قهوه اي كه امــروز طرفــدار دارد، در ايران 
خود را از قهوه خانه هــاي عهد صفوي و بعد، 
چاي خانه هاي قاجاري، بــه كافه هاي امروز 
رســانده اســت. از همان زمــان صفويه كه 
ژان تاورنيه فرانســوي، از »همه ايراني هايي 
كه بضاعتي دارند، هــرروز قبل از ظهر به آن 
مکان ها مي روند و فوراً يــك قليان و فنجان 
قهوه به آنها عرضه می دارند« را روايت كرد، 
تا همين زمــان امروز، به ويــژه در چنددهه 
پيش كه كافه نادري بــراي جماعتي، مركز 
جهان بود، قهوه بود كه شــکل دهنده كسان 
بود و قوام دهنده اجتماعات طبقه متوســط. 
همچنين از پس همه اينها »فال قهوه« رواج 
يافت كه آن هم مختص طبقه متوسط بود. 
نوشيدني اي - كه نخستين روز  ماه اكتبر به 
نامش است – در عمق فرهنگ طبقه متوسط 
همه جوامع ازجملــه ايراني هــا راه يافته و 
توصيف شيوه زندگي شان، بي آن دشوار باشد.

محبوبمتوسطها



 تاریخ شفاهی ایالم
به روایت زنان ایل

 آوازهایی که زنان ایلیاتی ایالم پای مشک های دوغ
 و تنورهای نان می خوانند، روایت تاریخ نانوشته ای است 

که ارزش ثبت ملی دارد

حی
 رو

مل
 کا

ي/
هر

مش
س: ه

عك

ستاره حجتی
خبرنگار

نه از نت و سکوت و خطوط حامل خبری است و نه تصنیف ها و 
ترانه های از پیش سروده شده. این سینه زنان ایل است که گنجی 
بس گران را در خود حمل می کنند. گویی نسل ها، هزاره ها، روزان 
و شبان زندگی در ایل با همه رنج ها و خوشنودی هایش ملودی و 
شعر را در سینه این زنان جای داده و نسل به نسل منتقل می شود 
و هر صبح بعد از دوشــیدن میش و بز، پای مشک های دوغ زنی 
با آواهایی رام و نجوایی دلپذیر به گوش کوه و دشت و رودخانه 
زمزمه می شود. آوای مشــک زنی، میان زنان ایل های ایالم رایج 
است. اشعار را نه کسی ســروده و نه کسی آن را می نگارد و ثبت 
می کند. شبیه همه داستان هایی که نمی دانیم از کجا آمده اند، 
اما پدران و مادرانمان بلدند و ما هم وقتی پدر و مادر می شــویم 
همان ها را تکرار می کنیم. انگار نجوای مشک، مثل اساطیر است.

 
مشک زنی بدون آواز نمی شود

نامش ناران است. پیرزنی که حاال چشم و چراغ ایل ملک شاهی 

است. پای مشــک که می رود، آرام آرام می خواند و زنان دیگر با 
او همراهی می کنند. ناران از تاریخی شــعر می خواند که حتی 
به چشــم ندیده، اما انگار همه اش را بلد است. شعری می خواند 
که معنایش را نمی فهمم، اما ترجیع بنــدش را همه زنان تکرار 
می کنند. خودش می گوید: از دوران لشگرکشی نادر می خوانم. 

روزگار خوبی نبود.
دخترش که حرف های بی بی ناران را ترجمه می کند، می گوید: 
معنی بیتی که تکرار می کند می شــود؛ مشک سرخ من، مشک 
سرخ من ناله کن، امشــب اردوی نادر مهمان ایل است. مشک 
سرخم ناله کن، ناله کن، صدای دلنشــینی داری. صدایت ناله 
بچه های گرســنه را می پوشــاند. ناله کن صدایت صدای گریه 

مادران را گم می کند.
هانه نیز یکی از زنان ایل کلهر است. او هم مادربزرگ ایل است و 
امور زنان را سر و سامان می دهد. می گوید: صبح ها باید ۴۰۰بز 
و میش دوشیده شود. بعد می رویم سراغ دوغ های روز قبل تا از 
آن ها کره بگیریم. مشک زنی بدون آواز نمی شود. می دانید چند 

ساعت باید در روز کار کنیم، سرپا بایستیم و مشک بزنیم؟ 

آن طور که دلمان بخواهد، می خوانیم
هانه نیز اشــعار خاص خودش را می خواند. نمی داند از کجا یاد 
گرفته، اما می گویــد: مادرم این ها را می خوانــد. مادربزرگم هم 
می خواند. مــن اما آن طوری کــه دلم می خواهد و یــادم مانده 
می خوانم. یعنی هر کس هر چیزی دلش بخواهد، می خواند.  هانه 
معنی یکی از شعرهایی که می خواند را این طور توضیح می دهد: 
دوغ را می زنم، تکان می دهم، کره به قیمت زعفران از آن می گیرم، 
زود کره ام را آماده کن، پســر کوچکم خواب اســت، شیرخواره 
است، زن ارباب هم خواب است، بزن مشکم، صدایت شبیه صدای 
دیوانه هاست، رنجت هم شبیه رنج ماست.  ملودی و ریتم اما همان 
صدای تکان تکان خوردن دوغ توی مشــک است، باید کنارش 
ایستاده باشید تا ببینید این نوا می تواند شما را به خوابی آرام فرو 
ببرد. گویی در این جهان هیچ چیز جز زمزمه طبیعت وجود ندارد.

راویان تاریخ 
یک کارشناس ادبیات درباره اشعار مشک زنی در ایالم می گوید: 
بدون شــک آوای مشک زنی یکی از برجســته ترین نمونه های 
ادبیات شــفاهی ایران است. اشعار اگرچه ســینه به سینه نقل 

می شوند، اما در هر نسل تغییر خاص خودش را پیدا می کند. 
زهرا مکری با بیان اینکه در این اشــعار زنان بدون آنکه بدانند 
روایت گر تاریخ هســتند، می افزاید: نمی خواهم مطلق صحبت 
کنم، اما احتماال بیشــتر آنــان تاریخ نخوانده اند. بــا این همه 
نمونه های زیادی داریم که به ویژه حوادث سهمناک تاریخی را 
روایت می کنند. مخصوصا نقش دوره اصالحات ارضی و یاغی گری 
علیه حاکمیت در این اشــعار پررنگ است. آواهای مشک زنی از 
روایت شورشی هایی که به ایل پناه آورده اند یا مردان ایالتی که به 
جرم اعتراض به نظام ارباب و رعیتی فراری شدند، سرشار است. 

مکری با آوردن مثالی از این اشعار توضیح می دهد: در نمونه ای 
از اشعاری که از ایل شــوهان ایالم جمع آوری کردم، مادر برای 
دختر کوچک خود نجوا می کند با این مضمون که پدرت در به 
در کوه و دشت شد، نمی توانست جلوی ظالم نایستد، خدا را گواه 
حق گرفت و به بیابان رفت، برادرت خیلی زود بزرگ می شــود، 
راه پدرت را می گیرد و می رود، تا ظلم هست مردها می روند، تو 
باید بزرگ شوی و بمانی، باید این حرف ها را بگویی، همه بدانند 
شــوهان مردان بزرگی دارد، همه بدانند مردان شوهان در برابر 

ظلم می ایستند.

حافظه زنان 
وی با بیان اینکه همه اشــعار بر ریتم حرکت مشــک خوانده 
می شوند، اظهار می کند: خیلی وقت ها داستان های عاشقانه ای 
در روایتی از محبت بز و میش گفته می شــد، اما جالب است 
که باز بن مایه این اشــعار ریشــه در حــوادث و تاریخ محلی 
دارد. تاریخ و حوادثی که در کتاب ها ثبت و نوشته نمی شوند. 
 برای همین است که آوای مشــک زنی ارزش ثبت ملی را پیدا 

کرده است.
مکری تاکید می کند که این یک فعالیت نیست که ثبت شده، 
بلکه گنجینه ای از دانش ادبیات و تاریخ و نقش محوری که زنان 
برای حفاظت از آن برای خود تعریف کرده اند، است که ارزش 
ثبت دارد و در حقیقت این قلــب و حافظه زنان ایالت در ایالم 

است که به ثبت ملی رسیده.
 ***

تیر ۱۳۹۹ آوای مشک زنی در ایالم همراه با مهارت های دیگری 
مانند پخت نان محلی، مهــارت تهیه روغن محلی و همچنین 
شــیرینی پزی کله کنجدی و کالوردان در فهرست آثار ملی 

کشور به عنوان میراث ناملموس ایالم به ثبت رسید.
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خروج طرح هاي احداث 
 نیروگاه های بادی

 از محاق 

 مشهد؛ شهر ملی
 با بودجه محلی

ناگفته های خالق الالیی 
ماندگار

بانوی هنرمند بوشهری از اجرایش در تیتراژ 
پایانی سریال مختارنامه می گوید
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عشاير سمنان با وجود همه نگرانی ها  از کمبود نهاده های دامی و مشكل در فروش گوشت به استقبال کوچ پايیزه می روند

عشایر سمنان در شرایطی به استقبال کوچ 
پاییزه و تغییر محل اسکان خود در مناطق 
پایین دست می روند که این روزها با 2 چالش 
مهم تأمین خوراک دام و عرضه محصوالت تولیدی خود 
به ویژه گوشت قرمز مواجه هستند. کمبود بارندگی ها و 
کاهش تولید علوفه طبیعی در مراتع ارتفاعات ســمنان 

سبب شد نیاز دامداران به نهاده های دامی افزایش یابد.
با اینکــه نهاده های دامی از ابتدای ســال جاری تاکنون 
درمیان دامداران توزیع شده اســت، اما همچنان فعاالن 
این حوزه با مشــکل تأمین خوراک دام مواجه هستند. 
این درحالی است که نیمه دوم سال تازه فرا رسیده است 
و طبق روال، نیاز به نهاده  های دامی در نیمه دوم ســال 
افزایش می یابد. »محمد متولی« از عشایر سمنان است 
که در حوزه دامداری فعالیت می کنــد. او دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: فصل های بهار و تابستان که 
معموال با مشکل کم تری برای تأمین علوفه و خوراک دام 
مواجه هستیم را امسال به سختی گذراندیم. بارندگی های 
کمی داشتیم و وضعیت مراتع مناســب نبود. بخشی از 
بارندگی ها نیز سیالبی بود و کار ما را در ارتفاعات سخت تر 
کرد. به هر شکلی بود، نیمه نخست سال جاری را پشت سر 
گذاشــتیم، اما از حاال نگران فصل های پاییز و زمستان 

هستیم که در شرایط معمولی هم علوفه کم داشتیم.

کمبود نهاده های دامی
چالش تأمین علوفه و خوراک دام برای عشــایر سمنان 
طی ماه های اخیر بارها ازســوی آنان و برخی مسئوالن 

این اســتان مطرح شده اســت و به نظر می رســد با فرا 
رســیدن فصل ســرما، این معضل برای عشایر سمنان 
برجسته تر شود. سرپرست معاونت امور زیربنایی اداره کل 
امورعشایری سمنان نیز خشکسالی و کاهش بارندگی ها 
را دلیل اصلی بروز مشکل برای عشــایر این استان بیان 
می کند.  »حســین اصغری« دراین زمینــه می گوید: 
در سالی خشــک و کم آب قرار داریم. با کمبود نزوالت 
آسمانی وضعیت مراتع هم نســبت به سال گذشته بدتر 
شده است و با کاهش تولید علوفه مرتعی مواجه هستیم. 
با این حال از ابتدای سال جاری پیگیری هایی انجام شد 
تا خوراک دام موردنیاز دامداران و عشایر سمنان تأمین 
شــود. وی می افزاید: تاکنون 10هزارتــن نهاده دامی را 
به صورت خام در اختیار اتحادیه عشــایری قرار داده ایم 
که از طریــق اتحادیه ها برای توزیع میــان دامداران در 
اختیار تعاونی های عشــایری قرارگرفته است. 6هزارتن 
کنســانتره دامی نیز ازسوی اتحادیه عشــایری تولید و 
درمیان دامداران توزیع شده است. اصغری درباره علوفه 
موردنیاز دامــداران در نیمه  دوم ســال جاری نیز اظهار 
می کند: مکاتبه هایی از طریق سازمان امورعشایری کشور 
داشــته ایم تا بتوانیم نهاده های موردنیاز دام های عشایر 
را تأمین کنیم. برآوردهای انجام شــده نشــان می دهد 
به ازای هر ماه، حدود 5هزارتن علوفه دامی نیاز اســت. 
این مسئول اضافه می کند: یعنی در نیمه  دوم سال جاری 
30هزارتن علوفه دامی نیاز داریم. با توجه به این موضوع 
مکاتبه های اولیه را انجام داده ایــم و امیدواریم بتوانیم 
ازطریق بخش پشتیبانی امور دام این میزان نهاده دامی را 
برای دامداران و عشایر استان سمنان تأمین کنیم. البته 
اواخیر تیرماه »محمد سعیدی« مدیرکل امور عشایری 
سمنان، نیاز عشایر این استان به نهاده های دامی را برای 

زمستان گذرانی در سال جاری بیش از 80هزارتن اعالم 
کرده بود که فاصله زیادی با نیاز 30هزارتنی اعالم شده 
دارد و درصورت درست بودن این رقم، عشایر سمنان در 
زمستان امسال با دردسرهای زیادی دراین زمینه مواجه 
خواهند شد. سعیدی این موضوع را نیز بیان کرده بود که 
سال گذشته 13هزارتن نهاده دامی درمیان عشایر استان 
توزیع شد که ازنظر توان تأمین نهاده های دامی نیز فاصله 

زیادی با همان 30هزارتن برآورد شده دارد.

محدودیت کشتار و معضل فروش گوشت
 اما صرف  نظر از این موضوع، دامداران عشــایر ســمنان 
این روزها با مشکل قیمت گذاری و فروش دام نیز مواجه 
هستند. »رحیم  صمدی« یکی از عشایر سنگسر دراین 
باره می گوید: در حال حاضر یکی از مشــکالت مهم ما، 
فروش گوشت قرمز است. نه تنها گوشت را با قیمتی بسیار 
کم از ما می خرند، بلکه گاهی برای فروش با همان قیمت 
هم مشکل داریم. فروش گوشت مهم ترین بخش درآمدی 
دامداران و عشایر محسوب می شود و وقتی دراین بخش 
با چالــش مواجه شــوند، عمال همــه برنامه ریزی های 
اقتصادی شــان، به ویژه برای تأمیــن نهاده های دامی با 
مشکل مواجه می شود. سرپرست معاونت امور زیربنایی 

اداره کل امورعشــایری 
استان سمنان دلیل بروز 
این وضعیت را پایین بودن 
ظرفیت کشــتارگاه های 
ســمنان برای کشتار دام 
بیــان می کنــد. اصغری 
می افزاید: با پیگیری های 

انجام شده ازسوی سازمان امور عشــایر از طریق وزارت 
جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، دستورالعمل 
خرید تضمینی دام از خردادماه ابالغ و از تیرماه نیز اجرا 
شده است. اتفاقا شرکت پشــتیبانی امور دام گوشت را 
با قیمت بیشتری نســبت به بازار از دامداران خریداری 
می کند. وی ادامه می دهد: تاکنــون 6هزارو500رأس 
دام عشــایر خریداری شــده و این روند ادامه دارد، اما 
مشکل اینجاست که استان سمنان ظرفیت کشتارگاهی 
محدودی دارد. دامی که ازسوی عشایر عرضه می شود، 
به دلیل این محدودیت ظرفیت، با سرعت کم تری نسبت 
به عرضه کشتار می شــود و همین سبب گالیه دامداران 

شده است.

اختالف وزن دام در مبدأ و مقصد
اصغری به یک مشکل دیگر دراین زمینه نیز اشاره می کند 
و می گوید: برای رفع این مشکل، قراردادهایی از طریق 
شرکت پشتیبانی اموردام با کشــتارگاه هایی در تهران 
منعقد شــد و حدود هزار رأس دام به تهران فرستادیم، 
اما اخیرا نامه ای ازاین شرکت به استان ها ابالغ شد مبنی 
بر اینکه هزینه حمل دام را برعهــده می گیرد، اما افت 
وزن دام در مقصد نسبت به مبدأ را دامداران باید تقبل 
کنند. یعنی برای محاسبه قیمت 
دام، وزن دام در مقصــد مالک 
است. این موضوع نیز سبب شد 
وقفه ای در کشــتار دام و خرید 

ایجاد شود.

 دغدغه های عشایر سمنان در ابتدای کوچ پاییزه

اشکان جهان آرای
خبرنگار

 چراغ معدن سنگرود 
دوباره روشن می شود 

مسئوالن گیالن از حضور بخش خصوصی برای آغاز به کار 
دوباره معدن سنگرود در رودبار خبر می دهند

معدن »سنگرود« در منطقه فاراب عمارلو در شهرستان رودبار، روزگاری 
سرآمد معادن کشور بود؛ معدنی که در دهه1360شمسی دوران اوج 
شکوفایی خود را ســپری می کرد و گفته می شود درآن مقطع بیش از 
۴هزارو800کارگر داشت.  کارگران بومی از مناطق رحمت آباد، رستم آباد، خورگام، 

عمارلو، فاراب و نوده دراین معدن پررونق مشغول به کار بودند.
اما روزگار این رونق در دهه1370 و با واگذاری نسنجیده به بخش خصوصی به پایان 
آمد و کارگران زیادی به مرور زمان دراین معدن از کار بیکار شــدند تا فقط خاطره 

خوشی از معدن سنگرود باقی بماند.
واگذاری معدن به بخش خصوصی ناکارآمد ســبب شد در سال1393 حکم قطعی 
معدن ســنگرود با این دلیل که »صرفه اقتصادی ندارد«، صادر و تعطیل شود؛ در 
نتیجه معدنی که روزگاری حدود 5هزار کارگر داشت و در دهه1390 این تعداد به 

320نفر رسیده بود، تعطیل شد.
در ســال های اخیر بارها موضوع فعالیت دوباره معدن سنگرود برسر زبان ها افتاد و 
مسئوالن مربوط از لزوم آغاز به کار دوباره آن سخن گفتند و حتی خبرهایی نیز دراین 
باره منتشر شد. اکنون اما پس از 7سال تعطیلی و انتظار، سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان گیالن از آغاز به کار این معدن ازسوی پیمانکار جدید خبر می دهد.

تالش برای راه اندازی دوباره 
براین اساس رئیس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان از عزم سازمان متبوع خود برای احیای معدن زغال سنگ سنگرود خبر می دهد 
و به خبرنگارهمشهری می گوید: معدن سنگرود رودبار با هدف آغاز به کار دوباره به 

سرمایه گذار جدید واگذار می شود.
»امیرحسین رسام« می افزاید: با توجه به رأی شورای عالی معادن کشور برای احیای 
معدن زغال سنگ سنگرود، ازسوی ســازمان صمت استان عزم جدی وجود دارد تا 

دوباره و پس از سال ها، شاهد فعالیت این معدن باشیم.
وی ادامه می دهد: براین اساس برگزاری مزایده و تعیین بهره بردار جدید، به صورت 
مرحله به مرحله انجام و فرایند واگذاری معدن با نظارت دقیق سازمان صمت گیالن 
اجرا شده است و امیدواریم فعالیت دوباره معدن سنگرود به ایجاد اشتغال قابل توجه 

در منطقه منجر شود. 
رسام تأکید می کند: اخیرا نیز جلسه ای باهدف تعیین تکلیف اموال قابل انتزاع معدن 
و  تحویل نهایی به بهره بردار برگزار شده اســت و فعالیت مجدد و انجام اکتشــافات 
تکمیلی با اولویت زغال سنگ و  سپس اکتشاف سایر ذخایر موجود در عرصه معدن، 

با  قدرت پیگیری می شود.

قابلیت های معدنی سنگرود
رئیس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره 
به قابلیت های معدنی مناسب در سنگرود تصریح می کند: گستردگی عرصه این معدن 
و اکتشاف هایی که در دهه های گذشته انجام شده، نویدبخش وجود ذخایر معدنی 

قابل توجه، عالوه بر زغال سنگ است.
رسام اظهار می کند: با انجام اکتشــاف های تکمیلی و  تعیین ذخیره مناسب برای 
هریک از مواد معدنی اکتشاف شده ازسوی ســرمایه گذار  جدید، می توانیم شاهد 

ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال برای ساکنان بومی مناطق همجوار معدن باشیم.
به گفته وی، فعالیت مجدد این معدن بزرگ ازنظر اجتماعی و توسعه منطقه ای نیز 
بسیار حائز اهمیت است و قطعا با حمایت و پیگیری های مسؤالن شهرستان رودبار، 
فرایند انتقال ازســوی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و اجرای تعهدهای 

سرمایه گذار جدید، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
رسام بیان می کند: فاز نخســت عملیات اجرایی برابر با تعهدهای بهره بردار جدید 
حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری بود. آغاز فعالیت دوباره این معدن براساس 

یک برنامه زمان بندی مشخص محقق خواهد شد.

امید به شکوفایی اقتصاد منطقه
رئیس اداره معادن و اکتشــافات معدنی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همچنین می گوید: راه اندازی این واحد بزرگ معدنی عالوه بر تأثیرهای معیشتی و 
اشتغال زایی برای اهالی مناطق فاراب، خورگام و...، نقطه عطفی در رشد و شکوفایی 
اقتصاد شهرستان و استان به حساب می آید و رونق و پویایی را مانند سال های گذشته، 

برای اقتصاد منطقه به همراه می آورد. 
رسام با اشــاره به وجود ذخایر مناسب آهک، خاک نسوز، ســیلیس و... در معدن 
سنگرود، ایجاد واحدهای صنایع معدنی دراین واحد بزرگ معدنی باهدف فراوری و 

ایجاد ارزش افزوده را از اولویت های بعدی درنظر گرفته شده می داند.
وی اضافه می کند: ســازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن با جدیت و حساسیت 
ویژه ای بر اجرای دقیق فرایندهای اجرایی و برنامه ریزی شده ازسوی بهره بردار جدید 

نظارت می کند.

شرط حمایت از بهره بردار جدید
نماینده رودبار در مجلس شــورای اســالمی نیز دراین زمینه می گوید: با توجه به 
فعالیت های انجام شده، به صورت پیگیرانه به دنبال راه اندازی دوباره معدن سنگرود 
رودبار هستیم و با این شــرط که معدن دوباره به شکل موثر فعال شود و جذب نیرو 
داشته باشد، از آنها حمایت می کنیم. درغیراین صورت اجازه نخواهیم داد کسی آنجا 

را بخرد و رها کند.
»مهــرداد گودرزونــد چگینــی« می افزایــد: در همــه نطق هــای خــود در 
مجلس شورای اسالمی، به موضوع راه اندازی مجدد معدن سنگرود پرداخته ام و از این 

به بعد هم با تمام قوا، پیگیر فعال شدن این معدن به شکل اصولی هستم.

فرشته رضایی
خبرنگار

محمد بلبلی
خبرنگار

سخنگوی شورای شهر: مشهد نیازمند پیش بینی رديف بودجه مشهد؛ شهر ملی با بودجه محلی
مستقلی از سوی دولت و مجلس است

شهرمشــهد مقدس عالوه بر اینکه کالنشهری 
بزرگ در کشــور محســوب می شــود، یکی از 
شهرهای مهم زیارتی در جهان اسالم نیز به شمار 
می رود و ساالنه جمعیت زیادی از گردشگران داخلی و خارجی 
به قصد زیــارت حرم مطهر امام رضا)ع(، به این شــهر ســفر 
می کنند؛ موضوعی که نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئوالن 
استانی و کشوری اســت تا بتوان به خیل عظیم زائران والبته 
مجاوران ایــن حرم مطهر خدمت رســانی بهتری داشــت. 
این درحالی اســت کــه کالنشــهر مشــهد در حــوزه ارائه 
خدمات شهری با معضالتی دست به گریبان است که باید برای 
رفع آنها چاره اندیشی کرد. تصمیم سازان استان همواره باید به 
این نکته مهم توجه داشته باشــند که شهری با ویژگی هایی 
مشهد، عالوه بر جمعیت ساکن، ســاالنه با خیل عظیمی از 
زائران و گردشگران مواجه است که در کنار مزیت های فراوان، 
نیازمند تدوین برنامه های مناسب برای خدمت رسانی هرچه 

بهتر به شهروندان و زائران است.
دراین میان یکی از مهم ترین مســائل حوزه مدیریت شهری 
در مشــهد تکمیل طرح های نیمه تمام است؛ چالشی که اگر 
به درستی مدیریت نشــود، زیان های بسیاری به روند توسعه 
عمران شــهری وارد خواهد کرد که تبعــات آن هم گریبان 
شهروندان را می گیرد و هم به وجهه بین المللی این کالنشهر 

آسیب می زند. 

اجرای طرح های نیمه تمام
ســخنگوی شورای اســالمی شــهر مشــهد دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: بعضی از طرح های نیمه تمام در 
شهر مشهد به دلیل مشکالت اقتصادی قابلیت اجرا نداشتند، 
اما درحال حاضر مهم تریــن موضوع بــرای مدیریت جدید 
شهر مشهد، ســاماندهی این گونه طرح هاست. »موسی الرضا 
حاجی بگلو« می افزاید: هم اکنــون 20پروژه نیمه تمام بزرگ 
در مشــهد وجود دارد که برای ادامــه کار بیش از 30میلیارد 
تومان هزینه نیاز دارد. همچنین 150طرح نیمه تمام کوچک 
نیز دراین شهر وجود دارد که برای به سرانجام رساندن آنها نیز 
درمجموع به بودجه ای کم تر از 30میلیارد تومان نیاز است. وی 
ادامه می دهد: درمجموع حدود 180طرح  نیمه تمام در مشهد 
وجود دارد که مهم ترین آنهــا »روت پارک چلوازه« و زیرگذر 

بزرگراه جانباز است. حاجی بگلو اظهار می کند: بودجه مصوب 
سال جاری شهرداری مشــهد در حوزه عمران و حمل ونقل، 
5هزار میلیارد تومان بوده که تا امروز حدود ۴0درصد از این 
مبلغ صرف اجرای طرح های عمرانی شده است و باید طرح های 

نیمه تمام نیز با این اعتبار ساماندهی شوند.

تکمیل قطارشهری در اولویت
این عضو شورای اسالمی شهر مشهد همچنین می گوید: یکی 
از طرح های بسیار مهم که در برنامه سال آینده گنجانده شده، 
امتداد خیابان ابوطالب شمالی  است که باید به بلوار 22بهمن 
منتهی شــود. به پایان رســاندن این طرح مشکل ترافیک 
ســنگین این محدوده و بلوار خواجه ربیــع را مرتفع خواهد 
کرد. حاجی بگلو می افزاید: با اجرای این طرح ترافیک ورودی 
کالت به مشــهد نیز کاهش می یابد. همچنین دسترســی 
به مســیرهای ارتباطی کالت و شــهرک های صنعتی هم با 
سهولت بیشــتری انجام می شود و شــهروندان مشهدی از 
مزایای آن بهره مند خواهند شــد. وی با بیان اینکه تکمیل 
طرح  قطارشــهری نیز از اولویت های شورای اســالمی شهر 

مشهد است، عنوان می کند: قطارشهری از نیازهای 
اصلی این کالنشهر محسوب می شود که 

تأثیر بسیاری در کم کردن بار ترافیکی 
این شهر دارد. تکمیل خط سوم 

مترو نیازمند اختصاص 3هزار 
میلیارد تومان اعتبار اســت 
که در صورت تأمین شــدن 
این میــزان بودجه، تا پایان 
ســال جاری به بهره برداری 
خواهد رســید. حاجی بگلو 
ادامه می دهــد: یکی دیگر از 

طرح های نیمه تمام مشهد که 
باید در اولویت تکمیل قرار گیرد، 

طرح باغ موزه دفاع مقدس اســت. 
برای به پایان رساندن این طرح هزینه ای 

بیش از ۴0میلیارد تومان برآود شده اســت. وی 
تصریح می کنــد: همچنیــن عملیات اجرای کانــال هزارو 
500متری فاضالب »اســماعیل آباد« نیز با هدف کمک به 
مناطق کم برخوردار شهرمشهد در دستورکار مدیریت شهری 
قرار دارد که با تأمین شــدن اعتبارات مــورد نیاز، به زودی 

ساماندهی می شود.

چشم به راه اعتبار
سخنگوی شورای اسالمی شهر مشهد درباره مهم ترین دالیل 
نیمه تمام ماندن بعضی از طرح های عمرانی دراین شهر اظهار 
می کند: اصلی ترین دلیل نیمه تمام ماندن طرح های عمرانی 
در مشهد، تأمین نشدن اعتبارات موردنیاز است. درحال حاضر 
کشور به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان، در وضعیت سخت 
اقتصادی قرار دارد و به همین دلیــل دولت قبل برای اجرای 
تعهدهای خود با مشــکالت بســیاری مواجه بود. در چنین 
شرایطی درآمدهای شــهرداری نیز که از محل ارزش افزوده 
به دســت می آمد، کم تر شــد و توانایی اجرایی ایــن نهاد را 
محدودتر کرد. حاجی بگلو ادامه می دهد: به عنوان مثال اجرای 
طرح قطارشهری مشــهد تا قبل از سال1392 کامال برعهده 
دولت بود، اما بعد از آن سال، اجرای 50درصد از این طرح به 
شهرداری و نیمه دیگر آن به دولت واگذار شد. این موضوع بار 
سنگینی بر وظایف شهرداری اضافه کرد که تأمین اعتبار آن 
نیز برای این نهاد که درآمدهایش نیز محدود شده ، مسئولیتی 

دشوار ایجاد کرده است.

عزم جدی برای عمران شهری
وی درباره برنامه های شورای اســالمی شهر 
مشــهد برای توســعه روزافــزون این 
شــهر نیز می گوید: درحال حاضر 
شورای جدید شــهر مشهد عزم 
خود را برای رســیدگی و رفع 
مشکالت حوزه عمران شهری 
جزم و بــرای تأمیــن اعتبار 
نیــز طرح هایی پیشــنهاد 
حاجی بگلــو  کرده اســت. 
می افزایــد: به گفتــه مدیران 
پیشین شــهرداری مشهد، این 
نهاد حدود 22هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد که ممکن است بیشتر از این 
نیز باشد، اما باید به ظرفیت های شهرداری 
توجه کرد و برای رفع مشــکالت برنامه ریزی های 
کاربردی تری انجام داد. عالوه بر تکمیل طرح های نیمه تمام 
باید طرح های جدیــد نیز تعریف شــود. وی تأکید می کند: 
شورای اسالمی شــهر مشــهد تنها به درآمدهای شهرداری 
اکتفا نخواهد کرد و از دولت نیز کمــک می گیرد. همچنین 
شهرداری مشهد مطالبه های پرداخت نشده ای از دولت دارد 

که پیگیر دریافت آنها نیز هســتیم. بارها این موضوع ازسوی 
مسئوالن مشهد مورد تأکید قرار گرفته که دراین شهر خدمات 
در سطح ملی ارائه می شود، اما بودجه ای که دریافت می کند، 

محلی است.

تقاضایی از دولت و مجلس
عضو شورای اســالمی شهرمشــهد عنوان می کند: دولت و 
مجلس شورای اسالمی باید یک ردیف بودجه مستقل خارج 
از بودجه ساالنه برای این شهر پیش بینی کنند، چراکه مشهد 
در واقع شهری با 3/5میلیون جمعیت نیست، بلکه براساس 
آمار، ساالنه 30میلیون تردد دراین شــهر اتفاق می افتد که 
شامل زائران داخلی و خارجی می شــود و وظیفه ما به عنوان 
خادمین حرم مطهر رضوی، خدمات رســانی مناسب به این 
زوار است که مخارجی را نیز شامل می شود. حاجی بگلو ادامه 
می دهد: مدیریت شهری مشهد برای خدمات رسانی هرچه بهتر 
به مسافران و زائران دراین شهر، هزینه هایی را پرداخت می کند 
که شــامل حمل ونقل، برق، آب، گاز و... می شــود که تأمین 
آن برعهده شهرداری بوده و همیشــه ازسوی این نهاد انجام 
شده اســت. وی می افزاید: به جرأت می توان گفت که بیشتر 
وظایف دستگاه های اجرایی شهر مشهد و تا حد زیادی استان 
را شهرداری مشهد انجام می دهد. مسئوالن کشوری باید نگاه 

ویژ ای به شهر مشهد داشته باشند.

طرحی برای مسکن سازی
حاجی بگلو با بیان اینکه حاشیه نشینی یکی از معضالت بزرگ 
شهر مشهد است که دچار مشکالت زیرساختی بسیاری نیز 
هست، تصریح می کند: یکی از برنامه های شورای اسالمی شهر 
مشهد، تهیه مســکن مناســب در مناطق کم برخوردار برای 
اهالی حاشیه شهر مشهد است. وی اظهار می کند: این طرح 
با همکاری دولــت، بخش خصوصی و مردم قابل اجراســت؛ 
درصورت توجه ویژه دولت و براســاس برنامه ســاخت یک 
میلیون مسکن در کشور، شهرداری مشهد این آمادگی را دارد 
که درصورت تأمین اعتبار موردنیاز، براساس برنامه ریزی های 
قبلی، ساخت 50هزار واحد مسکونی در حاشیه شهر مشهد را 
آغاز کند. این عضو شورای اسالمی شهرمشهد اضافه می کند: 
اعضای این شــورا برای اختصاص یافتن یــک ردیف بودجه 
مستقل به این شهر درحال آماده ســازی طرحی هستند تا با 
ارائه آن به دولت، این موضوع از طریق شورای عالی استان ها و 

مجلس شورای اسالمی محقق شود.
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استان ســمنان حدود 3هزارو670خانوار 
عشــایری دارد که جمعیت آنان نزدیک به 
14هزارو500نفر است. این گروه از دامداران 
کوچ رو در ســمنان درمجموع بیش از یک 
میلیون و 100هزار رأس دام سبک و حدود 
4هزارو700رأس دام سنگین دارند و به جز 
تولید حدود 17هزارتن محصوالت متنوع 
لبنی، ساالنه دســت کم 10هزارتن گوشت 
قرمز تولید می کنند. عشــایر سمنان که 
به دلیل تنوع محصوالتی که از شیر استخراج 
می کنند بین جامعه عشایری کشور زبانزد 
هستند، تابســتان امســال را با نگرانی  
بیشتری نسبت به سال های گذشته به پایان 
می رسانند و به استقبال کوچ پاییزه می روند.



3 2 3 0 2 3 4 4 2
   يكشنبه 11 مهر  1400    شماره 8328 

مدت هاســت که اثرات زیان بار اســتفاده از سوخت های 
فســیلی و منابع رو به کاهش این نوع سوخت ها، بسیاری 
از کشورهای جهان را به فکر یافتن جایگزین های مناسب 
انداخته اســت  و براین اســاس بهره گیری از انرژی های 
تجدیدپذیر، ازجمله انــرژی بادی، روز بــه روز درحال 
گسترش است؛ راهکاری که درســال های اخیر درایران 
نیز ســرمایه گذاری های قابل توجهی بــر روی آن انجام 
شده است.اکنون با گذشت حدود 2دهه از ساخت نخستین 
نیروگاه های بادی در کشور، رشد این گونه نیروگاه ها سرعت 
بیشتری گرفته و پس از تصویب قانون خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر، در تعداد قابل توجهی از استان ها 
توسعه زیرســاختی دراین بخش در دست اقدام است. با 
بهره گیری مناســب از ظرفیت های موجود دراین بخش، 
عالوه بر تأمین بخشــی از انرژی مورد نیاز کشور، می توان 
اثرات زیان بار تولید انرژی های فســیلی را نیز کاهش داد 
و بسترهای مناسب برای توسعه روزافزون مناطقی مانند 
سیستان وبلوچســتان را که از بادخیزترین مناطق کشور 
محسوب می شــود، فراهم آورد.همه اینها درحالی است 
که کارشناسان معتقدند ظرفیت های موجود در ایران در 
حوزه انرژی بادی بی نظیر اســت و باید از این ظرفیت ها به 
بهترین نحو استفاده کرد. گیالن، خراسان رضوی، قزوین، 
خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان و آذربایجان شرقی 
ازجمله استان هایی به شمار می روند که با توجه به بادخیزی 
آنها، از قابلیت های چشمگیری در زمینه توسعه نیروگاه های 
بادی برخوردارند. این درشرایطی است که استان هایی مانند 
فارس و اصفهان نیز در سال های اخیر اقدام های قابل توجهی 

در زمینه بهره گیری از انرژی بادی انجام داده اند.

آذربایجان شرقی درمسیر توسعه نیروگاه های بادی
استان آذربایجان شرقی در زمینه برخورداری از قابلیت های الزم 
برای ســاخت نیروگاه های تولید انرژی بادی از مناطق باکیفیت 
عالی در کشور به شمار می رود، به گونه ای که بیشتر شهرستان های 
این استان قابلیت های موردنظر برای ساخت چنین نیروگاه هایی 
را دارند. براســاس مطالعات علمــی و جغرافیایی انجام شــده، 
شهرستان های تبریز، سهند، اسکو، آذرشهر، بستان آباد، شبستر، 
جلفا، هریس، میانه، بناب، مراغه، سراب، اهر، چاراویماق و هشترود 
می توانند مناطق مناسبی برای ساخت نیروگاه های بادی باشند. با 
توجه به این موضوع، نخستین نیروگاه بادی استان سال1388 در 
ارتفاعات »عون بن علی« به بهره برداری رسید. هرچند ظرفیت این 
نیروگاه کم بود، اما مسئوالن برق استان قول دادند تعداد توربین ها 
را از 3 به 20عدد افزایش دهند؛ وعده ای که نه تنها محقق نشــد، 
بلکه درحال حاضر هر 3توربین بادی نیروگاه نیز از کار افتاده است. 
چند سال بعد با بهره برداری از نیروگاه بادی در میانه، 55مگاوات 
به ظرفیت تولید برق منطقه ای آذربایجان شرقی اضافه شد. اینها 
درحالی است که در 2سال گذشته فعالیت های دیگری نیز برای 
ساخت نیروگاه های بادی در اســتان آغاز شده و ساخت نیروگاه 
20مگاواتی سراب در دستورکار قرارگرفته، اما هنوز به بهره برداری 
نرسیده است. درچنین شرایطی مسئوالن آذربایجان شرقی قصد 
دارند گام های بلندی برای ساخت نیروگاه های بادی دراین استان 
بردارند که درصورت تحقق، این پروژه هــا توان رفع کمبودهای 
موجود دراستان در زمینه تولید برق را دارند، اما با توجه به حجم 
پروژه ها، جذب سرمایه گذار با دشــواری های خاص خود همراه 
است؛ بسته های سرمایه گذاری درنظر گرفته شده برای سایت های 
اهر، سراب، اسکو و بناب بیش از یک سال است که روی میز قرار 
دارد و درانتظار ســرمایه گذارانی به ســر می برد که برای اجرای 
پروژه ها پیشقدم شوند. نکته اینجاست که آذربایجان شرقی چند 
سالی می شود با مشکل جدی در تأمین برق موردنیاز استان روبه رو 
شده و در ماه های اخیر با خارج شدن نیروگاه حرارتی تبریز از مدار 
به دلیل کمبود آب، این بحران جدی تر شده اســت. کمبود برق 
سبب شده بیش از 60شهرک و ناحیه صنعتی دراستان از توسعه 
و حتی ادامه فعالیت های خود باز بماننــد و با توجه به خألهای 
جدی تولید برق در استان، انرژی  بادی می تواند بهترین جایگزین 
برای نیروگاه هایی با سوخت های فسیلی باشد. خوشبختانه میزان 
آشنایی جوامع بومی استان با مزایا و کارکردهای انرژی بادی رو 
به افزایش اســت و نیروگاه بادی میانه در منطقه ای عشــایری و 
روستایی ساخته شده و کشاورزان و روستاییان همراهی خوبی 
با این پروژه داشته اند و از آن استقبال کرده اند و با مشاهده تأثیر 
مثبت ســاخت این گونه نیروگاه ها در زندگی و معیشــت خود، 
همراهی مناســبی دراین زمینه داشــته اند. اجرای پروژه های 
راه اندازی نیروگاه های بادی کوچک در برخی روستاهای استان 
با ظرفیت های زیر یک مگاوات نیز در دســتورکار مسئوالن قرار 
دارد. این نیروگاه ها مأموریت خواهند داشت برق موردنیاز مناطق 
سخت گذر استان را تأمین کنند و با این کار، دیگر نیازی به تخریب 

محیط زیست و برق کشی به مناطق دور دست نیست.

قزوین؛ قطب تولید انرژی بادی ایران
شهرستان تاکستان استان قزوین را »سرزمین بادها« نام نهاده اند؛ 
موضوعی که سبب شده این استان گام های محکمی را درمسیر 
توسعه تولید انرژی از نیروی باد بردارد؛ قرار گرفتن قزوین در مسیر 
تونل باد و شرایط اقلیمی مساعد، ســبب شده نیروگا های بادی 
عملکرد خوبی دراین استان داشــته باشند. براین اساس نیروگاه 
بادی کهک در تاکستان با تولید ساالنه 100مگاوات انرژی بادی، 
ازجمله دستاوردهای بزرگی اســت که در داخل کشور اجرایی 
شده و دولت از این تالش ها حمایت می کند و بزرگ ترین حمایت 
هم تضمین خرید 20ســاله برق تولیدی این نیروگاه  است. برای 
ساخت و افتتاح فاز نخســت این نیروگاه 30میلیون یورو هزینه 
شده است و برای افتتاح کل مجموعه 100مگاوات در 2سال آینده 
150میلیون یورو هزینه خواهد شد. نخستین توربین بادی گروه 
مپنا )مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران( که بزرگ ترین توربین 
بادی مگاواتی کشور محسوب می شــود، در مزرعه بادی کهک 
تاکستان نصب شده است. این توربین بادی در سرعت باد 3/5متر 
بر ثانیه تا 25 کیلووات بر ثانیه برق تولید می کند و در سرعت های 
باد کم تر و بیشتر از حرکت باز می ایســتد. این درحالی است که 
اســتان قزوین عالوه بر بهره مندی از مزایای مزرعه بادی کهک، 
شــاهد فعالیت مزرعه بادی ســیاهپوش در طارم سفلی است؛ 
نیروگاهی که از بزرگ ترین پروژه های بخش خصوصی درکشور 
دراین حوزه به حساب می آید و اجرای آن مزیت های اقتصادی و 
زیست محیطی قابل توجهی برای منطقه به همراه داشته است.  این 
نیروگاه بادی شامل 18واحد توربین بادی با ظرفیت ۴/3مگاوات 
است که با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا، توانایی تأمین 
برق بیش از ۷5هزار خانوار را دارد و بررسی های کارشناسی انجام 
شده نشان می دهد که از تولید بیش از 110هزارتن گاز گلخانه ای 
در سال جلوگیری می کند. همچنین انرژی تولیدی این نیروگاه 
به شبکه سراسری برق تزریق می شــود. نکته مهم اینجاست که 
فعالیت توربین ها در 2 منطقه کهک و طارم سفلی آب و سوخت 
احتیاج ندارند و با داشتن سیستم پایدار، آلودگی زیست محیطی 
به جا نمی گذارند. عالوه براینها چندین طرح اجرایی برای ساخت 
مزرعه بادی در نقاط مختلف این اســتان درحال انجام است که 
می تواند قزوین را به قطب تولید انرژی های پاک در کشور و حتی 

خاورمیانه تبدیل کند.

منجیل؛ سرزمین توربین های بادی
اســتان گیالن ازنظر بهره مندي از مواهب طبیعــی مانند آب، باد و 
خورشــید موقعیتی ویژه و راهبردی در کشــور دارد و دراین زمینه 
مثال زدنی است. نیروگاه بادی منجیل، به عنوان نخستین و بزرگ ترین 
نیروگاه بادی ایران، دراین اســتان قرار دارد. ظرفیت اسمی نیروگاه 
بادی منجیل 92/2مگاوات است، اما پتانسیل استان گیالن در زمینه 
تولید انرژی برق از باد، بسیار بیشتر بوده و عالوه بر شهرستان منجیل، 
در نقاط مختلف اســتان گیالن، ازجمله نوارســاحلی دریای خزر و 
ارتفاعات شرق و غرب اســتان، قابلیت های شگفت انگیزی در زمینه 
تولید برق از انرژی بادی وجود دارد. با تالش متخصصان کشــور در 
زمینه تولید توربین های بادی و با توجه به ظرفیت باالی استان گیالن 
در زمینه انرژی بادی و خورشیدی، چنانچه از این ظرفیت های عظیم 
به نحو مطلوبی استفاده شود، استان گیالن به عنوان یکی از اصلی ترین 
قطب های تولید انرژی بادی و خورشیدی در خاورمیانه مطرح خواهد 
شد. آمارها نشــان می دهد در تیرماه ســال جاری در نیروگاه بادی 
منجیل استان گیالن 10هزارو 653مگاوات ساعت انرژی برق تولید 
شده است. نیروگاه منجیل از سال13۷3 و با نصب یک توربین بادی 
با توان 500کیلووات، فعالیت خود را آغاز کرد؛ نیروگاهی که اکنون از 
۴سایت مجزا به نام های منجیل، هرزویل، رودبار و سیاه پوش تشکیل 
شــده و توربین های نصب شــده دراین نیروگاه 300، 500، 550 و 
660کیلوواتی هستند. مصرف نشدن آب درجریان تولید انرژی برق، 
عدم انتشار گازهای گلخانه ای و آلوده نکردن محیط  زیست از مزایای 
عمده این نیروگاه به شمار می آید. دراین میان باید به این نکته هم اشاره 
کرد که برخی مسئوالن استان در سال های گذشته بر سرمایه گذاری 
بخش خصوصی درحوزه تولید بــرق از انرژی بادی تأکید می کردند؛ 
ظرفیتی که تاکنون آن چنان که باید، در استان عملیاتی نشده و گیالن 
همچنان در نصب توربین های بادی پیشرفت چشمگیری نداشته است. 
کارشناسان معتقدند منطقه جفرافیایی منجیل و لوشان فاقد ریزگرد  
هستند که این مزیت، به همراه بادخیزی، می تواند گیالن را به قطب 

تولید انرژی بادی و خورشیدی در خاورمیانه تبدیل کند. 

ثروت های فراموش شده خراسان جنوبی
استان خراســان جنوبی که در نوار مرزی شــرق کشور قرار 
دارد، با داشتن زمینه مناســب اقلیمی، تابش آفتاب و وزش 
باد در بیشــتر مناطق و روزهــای ســال، قابلیت های خوبی 
در زمینه تولیــد انرژی های نو و پاک دارد. این اســتان تابش 
300روزه خورشــید و وزش بادهای 120روزه سیســتان را 
دارد که به عنوان »ثروت های فراموش شده« از آن یاد می شود 
و درصورت انجام ســرمایه گذاری های مناســب، این استان 
می تواند به قطب اقتصادی و تولید انرژی شــرق کشور تبدیل 
شــود. خراســان جنوبی دارای داالن های بادی مناسب برای 
ایجاد نیروگاه بادی است و شرایط اجرای طرح های مربوط به 
انرژی های بادی را دارد و شهرســتان های درمیان، نهبندان و 
سربیشــه، آفریز قائنات، کجه و چهنوی فردوس ظرفیت های 
مناســبی برای ســاخت نیروگاه های بادی دارند. براســاس 
تحقیقات به عمل آمده، میانگین سرعت باد برای به صرفه بودن 
تبدیل انرژی باد به برق حدود 23کیلومتر درســاعت است، 
درحالی که سرعت باد دربرخی مناطق خراسان جنوبی نزدیک 
به 33کیلومتر در ساعت نیز می رســد. با توجه به این موضوع 
با ورود ســرمایه گذاران و حمایت دولت، نیروگاه خورشیدی 
10مگاواتی خوسف و نیروگاه خورشیدی ۷مگاواتی سربیشه 
درســال1398 به بهره برداری رســیدند و سال گذشــته نیز 
عملیات اجرایی نیروگاه بادی 50مگاواتی ُدرح سربیشه آغاز 
شد ُدرح، به عنوان نخستین نیروگاه بادی خراسان جنوبی در 
زمینی به مساحت 22هکتار ساخته می شود. نیروگاه بادی ُدرح 
شامل 20واحد توربین 2/5مگاواتی است که با سرمایه گذاری 
۷0میلیون یورویی، معادل هزارو 120میلیارد تومان، ساخته 
می شــود. با راه اندازی این نیروگاه ســاالنه ۴5میلیون لیتر 
گازوئیل و 125هزارمترمکعب آب صرفه جویی خواهد شــد. 
همچنین میزان اشــتغال این نیروگاه در دوره نصب 6هزارو 
650نفر - روز و در دوره بهره برداری 25نفر به صورت مستمر 
پیش بینی شده است. اگرچه خراسان جنوبی از ذخایر نفت و گاز 
برخوردار نیســت، اما ظرفیت های طبیعی ازجمله انرژی های 
خورشیدی و بادی در آسمان استان به وفور یافت می شود که 
می تواند عالوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی برای مردم از طریق 
خرید تضمینی برق تولیدی، سهم قابل توجهی در تولید انرژی 

و توسعه اقتصادی این استان داشته باشد. 

توسعه زیرساخت ها در سیستان وبلوچستان 
استان سیستان وبلوچستان از مســتعدترین مناطق کشور برای 
ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر مانند نیروگاه های خورشــیدی و 
بادی است. برهمین اساس ایجاد منطقه ویژه انرژی بادی »میل 
نادر« سیستان با ظرفیت تولید 50مگاوات برق تا پایان سال در 
دستورکار است که قابلیت رسیدن تا مرز هزار مگاوات را نیز دارد 
که درصورت عملی شدن این ظرفیت، سیستان وبلوچستان را به 
صادرکننده برق در سطح ملی و منطقه ای تبدیل خواهد کرد. این 
خطه که میزبان بادهای 120روزه است، ظرفیت های الزم برای 
تبدیل شدن به بزرگ ترین مزرعه بادی کشــور را دارد. تاکنون 
سرمایه گذاری های خوبی دراین حوزه انجام شده و اقدام های الزم 
در منطقه میل نادر درحال انجام است. همچنین سرمایه گذاران 
متعددی با آماده شدن بستر و زیرســاخت آماده سرمایه گذاری 
دراین منطقه هستند. این زون تولید انرژی به وسعت 20هکتار 
ساخته می شود و ظرفیت تولید بیش از هزار مگاوات انرژی برق را 
دارد و می تواند در دور اول بهره برداری بری حداقل 500نفر شغل 
ایجاد کند. با توجه به زیرســاخت های ایجاد شده دراین منطقه، 
ازجمله ساخت خط انتقال، پست ۴00کیلوولت برق و همچنین 
جاده دسترسی، شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری فراهم شده 
است. براین اساس تا پایان سال 50مگاوات نیروگاه بادی دراین 
منطقه راه اندازی خواهد شد. وزش بادهای 120روزه در استان که 
در سال های اخیر به سبب خشکسالی به 160روز نیز افزایش پیدا 
کرده است، با وجود تبعات منفی که  به همراه دارد، می تواند قابلیت 

مناسبی در مسیر تولید برق باشد.

2 حوزه بادخیز  خراسان رضوی
باد و آفتاب مناسب از مزیت های طبیعی استان خراسان رضوی 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به حســاب می آید، اما سهم این 
استان از انرژی های پاک بسیار ناچیز بوده و هنوز آنطور که باید 
از آن بهره برداری نشده است. خراســان رضوی برای بهره برداری 
از انرژی های نو به مشوق های ســرمایه گذاری، ارائه تسهیالت با 
کارمزد اندک و تأمین زیرســاخت ها نیــاز دارد. در حوزه انرژی 
بادی 2حوزه بادخیز در خراسان رضوی در شهرستان های خواف 
و بینالود وجود دارد؛ کانال باد با وزش دائم و ظرفیت 52درصد در 
منطقه نشتیفان خواف در دنیا کم نظیر است. براساس اطالعات 
ارائه شده ازسوی وزارت نیرو، یکی از شاخص ترین ظرفیت های 
خــواف قرارگیری این شهرســتان در مســیر تونل باد اســت، 
به طوری که ظرفیت تولید برق از انرژی باد ساالنه 5هزارمگاوات 
برای این شهرستان تخمین زده شده اســت و با توجه به ضریب 
باالی بازدهی انرژی باد دراین منطقه، خــواف به عنوان یکی از 
منحصربه فرد ترین تونل های باد در ایران و دنیاشناخته شده است. 
ضریب تولید باد دراین منطقه از استان باالی 50درصد تخمین 
زده می شود و این درحالی اســت که ضریب تولید باد در بیشتر 
سایت های جهان، حداکثر 25درصد است و با تولید برق از طریق 
نیروگاه های بادی در خواف افزون بر تأمین برق موردنیاز منطقه و 
صنایع فوالدی، می توان آن را به کشورهای همسایه نیز صادر کرد. 
با توجه به چنین ظرفیت هایی، برای بهره برداری از انرژی باد در 
استان، در خواف 3توربین بادی و در بینالود ۴5توربین بادی نصب 
شده است. نیروگاه بادی بینالود با مساحت حدودی ۷00هکتار 
در نزدیکی شهر بینالود و درمسیر مشــهد به نیشابور قرار دارد. 
این نیروگاه دارای ۴3توربین )660کیلوواتی( با ظرفیتی معادل 
28/2مگاوات است. شهر نیشابور را می توان پیشگام بهره برداری 

از انرژی های نو در منطقه شمال شرق ایران دانست. 

اصفهان؛ امکان سنجی برای تولید انرژی بادی
اصفهان از اســتان هایی به حســاب می آید که تاکنون شــاهد 
فعالیت هایی، هرچند محــدود، در زمینه تولیــد انرژی بادی و 
همچنین انجام امکان ســنجی های الزم دراین زمینه بوده است. 
درحال حاضر فقــط یک توربین بادی دراین اســتان وجود دارد 
که آن هم در پارک کوهســتانی صفه نصب شده است؛ توربینی 
660کیلوواتی که حدود 200هزارکیلووات ســاعت در سال برق 
تولید می کند. این درحالی است که در شهرضا نیز تقاضای ساخت 
نیروگاه 25مگاواتی ازسوی بخش خصوصی مطرح و درحال حاضر 
در محدوده موردنظر دکل بادســنجی نصب شده و جمع آوری 
اطالعات باد منطقه درحال انجام است. برای ساخت نیروگاه بادی 
ابتدا باید دکل بادســنجی در منطقه موردنظر نصب و اطالعات 
مربوط به مدت 2۴ماه ثبت شود تا چنانچه بسترهای مناسب ازنظر 
سرعت، جهت و پارامترهای دیگر مناسب بود، برای سرمایه گذاری 
اقدام شود. نصب این دکل ۴00 تا 500میلیون تومان هزینه دربر 
دارد و به مدت 2سال سنســورهای روی دکل، اطالعات را ثبت 
می کنند. بعد از این مدت اگر پارامترهای فنی و اقتصادی موردنظر 
وجود داشته باشد، با توجه به میزان پیش بینی تولید و همچنین 
فرایند خرید انرژی تولید شده ازسوی »ساتبا« )سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(، عملیات نصب توربین و تولید 
برق انجام می شود. البته ساتبا در برخی مناطق استان دکل های 
بادسنجی نصب کرده است تا امکان سنجی های الزم برای مناطقی 
که ظرفیت ساخت نیروگاه های بادی را دارند، انجام شود. براین 
اســاس در »برزوک«، »قوروق چی«، »مغار«، »مورچه خورت« 
و »ورزنه« دکل های موردنظر نصب و براســاس اطالعات اولیه، 
برزوک برای سرمایه گذاری دراین حوزه مناسب تشخیص داده 

شده است.

فارس در ابتدای راه
استان فارس با توجه به وضعیت توپوگرافي و موقعیت جغرافیایی 
خود، یکي از مناسب ترین استان ها براي ساخت نیروگاه های بادي 
است. نخستین توربین بادی این استان به ظرفیت 660کیلووات 
در سال1389 در منطقه باباکوهی شیراز افتتاح شد. این نیروگاه 
با تولید ســاالنه ۷00هزارکیلــووات انرژی برق، بــرق بیش از 
200خانــواده را تأمیــن و صرفه جویی معــادل 233هزارلیتر 
گازوئیل در مدت یک سال را به همراه دارد. به گفته کارشناسان، 
شهرستان های آباده و الرستان جزو مناطق بادخیز استان هستند 
که ظرفیت های موجود دراین حوزه باید مورد شناسایی و ارزیابی 
دقیق قرارگیرد. درچنین شــرایطی نصب نیروگاه های بادی که 
نمونه آن  در ضلع شــمالی شهر شــیراز دیده می شود، موید این 
اســت که فارس قابلیت چنین ســرمایه گذاری هایی را دارد. با 
این حال هنوز در شهرهای دیگر اســتان نیروگاه و توربین بادی 

نصب نشده است.

خروج طرح هاي احداث 
نیروگاه های بادی  از محاق 

 همشهری از توسعه نیروگاه های بادی و مزایای استفاده از آن
 در  8 استان بادخیز ایران گزارش می دهد
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  بیمارستانی مجهز، اما بدون پزشک متخصص
با اینکه بیمارستان شهدای سروستان در اســتان فارس، دارای خدماتی مانند سی.سی.یو، 
بخش داخلی، دیالیز، زایشگاه، اتاق عمل، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و... است، اما کمبود 
پزشک متخصص و با تجربه  دراین بیمارستان محسوس است. در درمانگاه این بیمارستان اعالم 
شده است که پزشک عمومی و متخصصان اطفال، چشم، داخلی، قلب، پوست، زنان و زایمان، 
روانپزشک و توانبخشــی، به بیماران این شهرستان خدمت رسانی می کنند، اما بیشتر مواقع 
هیچ یک از این بخش ها فعال نیستند یا پزشکی که از شهرهای دیگر به بیمارستان می آید با 
عجله و فقط چند ساعت وقت خود را به ویزیت بیماران اختصاص می دهند. مسئوالن درمانی 

استان به این وضعیت رسیدگی کنند.
شهروندي از سروستان ، استان فارس

صدای همشهری

ناگفته های خالق الالیی ماندگار

 يكشنبه 11 مهر  1400 
شماره 8328 

همدان، استان دستکندهاســت و می توان گفت 
دنیای زیرزمینی این استان از دنیای قابل مشاهده 
و در دســترس زیباتر اســت. ســامن، ارزانفود، 
صالح آباد، خورزنه، قلعه جوق، وسمق و آبرومند تنها گوشه ای از 
این دنیای زیرزمینی هستند که کشف و معرفی شده اند. فقط 
خدا می داند در آینده چند دستکند دیگر از این استان تاریخی 

به جهان معرفی خواهد شد.
حاال شهر زیرزمینی در روستای دهبونه واقع در منطقه سرابی 
شهرستان تویسرکان. تا همین چند سال پیش کسی فکرش را 
هم نمی کرد که چند متر پایین تر از درختان افراشته گردو در 
پایتخت طالی سبز ایران، گنجینه ای با عنوان شهر زیرزمینی 
تویسرکان نهفته باشد اما فقط آبیاری یک باغ، پرده از راز این 
دنیای زیرزمینی برداشــت و حاال باید دید مدیران همدان با 
آن چه خواهند کرد.این دســتکند بی نظیــر چندین ورودی 
دارد و اگرچه هنوز از ســوی باستان شناســان کاوش نشــده 
اما در طول ســال ها مورد دســت اندازی قرار گرفته و آثاری از 
آن کشف شــده اســت. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که 
 در صورت بی توجهی، بیشتر آســیب دیده و مورد تجاوز قرار

 گیرد.
راهروهای تنگ و تاریک، اتاق های تو در تو و سنگ چین ها فقط 
بخش هایی از این دستکند هستند که جلوی چشم بیننده قرار 
می گیرد و سفال های شکســته نوید کشف آثار بیشتری از این 
شهر زیرزمینی می دهند. مالک، بخشی از دستکند را حفاری 
کرده و حاال دیگر حق پیش رفتــن در آن را ندارد تا بقیه کارها 
علمی و منطقی پیش بــرود اما بیم آن وجود دارد که دســت 
طمع کاران به این دنیای زیرزمینی برســد؛ اگر مدیران کاری 

نکنند.

 ویژگی های منحصربه فرد
معمــاری این شــهرزیرزمینی یک تفاوت اساســی با ســایر 

دستکندهایی که در استان کشف شــده دارد و آن دیوارهای 
ســنگ چین است. سایر دســتکندهای اســتان همدان فقط 
دستکند هستند اما این شهر زیرزمینی دیوارهای سنگ چینی 
دارد که در جای جای محوطه بیرونی آن نیز دیده می شود. به 
نظر می رسد عالوه بر یک شــهر زیرزمینی، دژ بزرگی هم روی 

تپه وجود داشته که به مرور از بین رفته است. 
آن چه تاکنون از شــهر زیرزمینی تویســرکان به دست آمده 
بیشتر سنگ و سفال اســت؛ ســنگ ابزارهایی که یا برای در 
چاه ها و در ظروف مورد اســتفاده قرار می گرفته یا سفال ها و 
لعاب های فیروزه ای و حتی ســفال های بدون لعاب که مربوط 
به دوره های مختلف تاریخی است. بنابراین می توان حدس زد 
که در دوره های مختلف تاریخی در این شهر زیرزمینی استقرار 

وجود داشته است.

 کاربری نظامی شهر زیرزمینی
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرستان تویســرکان درباره نحوه کشف این شهر زیرزمینی 
می گوید: سال 1397، توسط گزارش های مردمی متوجه وجود 
این دستکند شدیم. گویا مالک زمین هنگام آبیاری زمین های 
خود متوجه فرونشست زمین شــده بود. همان زمان با دستور 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
همدان، یک تیم باستان شناســی به این منطقه اعزام شد که 
ارزیابی اولیــه این تیم، قدمت بیش از دو هزار ســال برای این 
دستکند بود. نظر باستان شناسان این است که این شهر، کاربری 
نظامی داشته که با نام روستا یعنی »دهبونه« که به معنی تجمع 

لشگر و قواهای نظامی است، همخوانی دارد.
»اسحاق ترکاشوند« ادامه می دهد: این دستکند بعد از کشف 
در سال 97، پلمب شد و اجازه حفاری و کاوش حتی به مالک 
زمین داده نشــد تا این که چند هفته پیش با حضور مدیرکل 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان در این منطقه و بازدید 
از شهر زیرزمینی، مبلغ 500 میلیون تومان برای فصل نخست 
کاوش در آن در نظر گرفته شــد که با پایــان فصل بارش، این 

کاوش آغاز خواهد شد.

 دستکند باارزش
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
همدان نیز با اشــاره به این که قدمت دستکندهای همدان که 
در جای جای این استان جا خوش کرده اند حتی تا دوره اشکانی 
هم تخمین زده شده است، درباره این دستکند منحصر به فرد 
توضیح می دهد: دستکند دهبونه سرابی تویسرکان هنوز کاوش 
نشده اما بر اســاس بازدیدهایی که از آن به عمل آمده است و 
البته مداخالتی که در دوره های مختلف بــه صورت غیرمجاز 
توســط افرادی در آن صورت گرفته، به نظر می رسد دستکند 
بسیار باارزشی است. بعد از کاوش، می توان درباره آن اظهارنظر 

قطعی کرد.

 برای ماندگاری گردشگر
»علی مالمیر« با بیان این که دســتکندهای استان همدان به 
عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشــگری این اســتان، 
می توانند سبب ماندگاری بیشتر گردشگران در شهرستان ها 
شوند، می افزاید: از آن جایی که دستکند دهبونه سرابی نزدیک 
شهر و در یک مکان مصفا قرار گرفته، می تواند به عنوان یکی از 

جذاب ترین اماکن گردشگری تویسرکان معرفی شود.
وی ادامه می دهــد: یکی از شــاخص های مهمی که 
می تواند گردشــگری همدان را ارتقا دهــد، افزایش 
ماندگاری گردشــگر در آن اســت و به همین منظور 
تنوع محصوالت گردشــگری به عنوان یک استراتژی 
مطرح است که دســتکند دهبونه می تواند این هدف 

را محقق کند.

 اهمیت تسریع در آغاز کاوش ها
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان همدان تأکید می کند: توجه مسئوالن استان به 
این دستکند جلب شده و از آن بازدید کرده و قول داده اند، 

اعتبار الزم بــرای کاوش در این دســتکند را در اختیار ما 
قرار دهند. تالش می کنیم تا قبل از آغاز بارش ها، فصل نخســت 
کاوش ها را آغاز کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، کاوش ها به بعد از فصل 

بارش ها موکول خواهد شد.مالمیر در پاسخ به این سوال که 
برنامه ای برای ثبت جهانی دســتکندهای همدان 

دارید، پاســخ می دهد: معماری دستکندها 
یکی از جذاب ترین و پررمز و رازترین 

معماری هاست که می تواند 
به عنوان موضوعی برای 
پژوهش مطرح شــود. در 
رویداد بین المللی همدان 
2018 نیز همایشــی با 
موضوع دستکندها برگزار 
شد. ایده ثبت زنجیره ای 
دستکندها ارائه شده و در 
این مسیر به دستکندهای 
اســتان بیشــتر خواهیم 

پرداخت.

گردشگری تویسرکان در انتظار تحول
دستکند دهبونه سرابی در صورت کاوش و بازگشایی 
به روی گردشــگران، گردشگری شهرستان 
تویسرکان و به دنبال آن، گردشگری 
اســتان همــدان را متحول 
خواهد کرد. گردشــگرانی 
که به هوای طبیعت زیبای 
تویســرکان بــه آن ســفر 
می کردنــد، می تواننــد از 
دنیای پر رمز و راز زیرزمینی 
این شهر نیز بازدید کنند و از 
دنیای تاریخی آن نیز لذت 
ببرند. فقــط امیدواریم نگاه 
مدیران به این فرصت بزرگ، 
نگاهی علمــی و منطقی 

باشد.

فاطمه کاظمی
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 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

بانوی هنرمند بوشهری از اجرایش در تیتراژ پایانی سریال مختارنامه می گوید
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 آبشار لندی در استان چهارمحال و بختیاری
 عکس: اشکان رضایی

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

علیرضا برازجانی
خبرنگار

»صدیقه بحرینی« بانوی اهل بوشهر است 
که در تیتــراژ پایانی ســریال مختارنامه با 
صدایی حزن انگیز، الالیی را به سبک خاص 
بوشــهری ها اجراکرد. این اجرا بر دل بسیاری از مردم 
کشــور نشســت و تاثیرگذار بود. چندی پیش شایعه 
درگذشــت این بانوی هنرمند در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت. به 
همین بهانه با خالــق این الالیی مانــدگار به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید .
   الالیــی در فرهنگ آیینی بوشــهر و 

عزاداری ها چه جایگاهی دارد؟ 
الالیی در گذشــته نه چندان دور که ســبک زندگی از 
سادگی و اصالت بیشتری برخورار بود، کاربرد خود را در 
کنار گهواره یا همان مختک نوزادان و کودکان، نشان می 
داد. اشعاری آهنگین که برای آرام کردن و خواب کردن 
کودکان بر زبان مادران جاری می شــد. البته هنوز هم 
رگه هایی از الالیی را می توان در روســتاها و بخش های 
سنتی بوشهر پیدا کرد. بین کسانی که فرهنگ گذشته را 
حفظ کرده و یا کمتر تحت تاثیر تحوالت اجتماعی قرار 
گرفته اند. با این حال، نسبت به گذشته رواج کمتری دارد. 
همچنین در برخی مراسم ها و آیین های بوشهر که حزن 
و اندوه در صدای خواننده موجب همنوایی شنوندگان با 
او می  شود یا در مصیبت خوانی برای نوجوان از دنیا رفته 

نیز، الالیی اجرا می شود.
 الالیی در عزاداری بــرای اهل بیت )ع( 

چگونه اجرامی شود؟                   
  تقریبا در همه نقاط اســتان بوشهر از گذشته تاکنون، 
مراسم مختک به یاد طفل تشنه لب و شهید دشت کربال 
حضرت علی اصغر)ع( برگزار می شود. برای شور بیشتر 
این عزاداری، الالیی آن توســط بانوان مداح در مجلس 
عزا خوانده می شــود که معموال با شیون و گریه و زاری 

مادران همراه است.
 مهارت در اجرای این نوع مرثیه خوانی را 

چگونه کسب کردید؟          
  این بهره و استعداد در نتیجه عنایت خداوند و کرامت 
ائمه به بنده اســت. زیرا برای آموزش آن هرگز معلم و 
راهنمایی نداشتم و میراثی اســت که از گذشتگانم که 

االن در قید حیات نیستند، سینه به سینه به 
من رسیده است. 

        الالیی که در سریال 
مختارنامه اجــرا کردید و مورد 
اســتقبال مخاطبان تلویزیونی 
قرار گرفت، چگونه تولید شد؟                           
    ســال 82 محســن شــریفیان 
)آهنگساز بوشــهری( فراخوانی در 

صداوســیمای مرکز بوشــهر داد و از 
مداحان و ذاکران اســتان دعوت کرد تا 

اثر و ســبک آنها را ضبط کند. من هم به آنجا 
رفتم. قرارشــد اجرای من را برای ثبت در میراث ملی 
ضبط کنند. نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 8ســال بعد 
یعنی در سال 90بدون اینکه اجازه ای از من بگیرند آن را 

درسریال پخش کردند.
  به اینکار راضی نبودید؟                        

  نه                                                  
   چرا؟                                              

     چون از من حتی یک اجازه خشک وخالی هم نگرفتند. 
من انتظار پاداش یا درخواســت مالی نداشتم ولی 

حداقل انتظــارم این بود که 

برای پخش آن اجازه می گرفتند. من اینکار 
را به عشــق اهل بیت و امام حسین )ع( 
اجرا کردم، توقع مادی نداشتم و اثر 

معنوی آن برایم مهم بود.
  اولین بــار چگونه 

متوجه پخش آن شدید؟
وقتی قسمت اول سریال پخش شد 
یکی از آشنایان تماس گرفت و خبر 
داد. اول باور نکــردم ولی وقتی تکرار 

قسمت اول را دیدم متوجه شدم.
اعتراضی هم کردید یا نه؟                        
 بله ســه بار در جلسه با مسئوالن شــبکه استانی بوشهر 
این نکته را یادآور و خواستار رسیدگی شدم، ولی نتیجه 

نداشت.                                        
کارگردان سریال با شما تماس نگرفت؟        
   اصــال. در صورتی که اخــالق حرفــه ای ایجاب می 
 کرد حداقل ایــن کار را انجام دهد ولــی این هم اتفاق 

نیفتاد.                

    مسئوالن دیگر چکار کردند؟     
   فقط آقای ضرغامــی )رئیس وقت صدا و ســیما( در 
سفرش به بوشــهر با من دیدار و دلجویی کرد. ایشان 
گفتند بگذارید مردم صدای شما را بشنوند. صدای شما 
حزن انگیز است و انسان را منقلب می کند. شما اجرتان 

را از حضرت زهرا )س( می گیرید    
   تنها دلیل ناراحتی شما همین بود؟        

  ببینید، مداحی بانوان در مجامع عمومی را اشکال می دانند 
ولی با پخش این کار از رسانه ملی، عمال شاهد تناقض هستیم. 
موقعی که این کار پخش شد با محدودیت زیادی برای مداحی 
زنان مواجه بودیم. تقریبا این محدودیت در زمان ضبط کار 
وجود نداشت و در گلزار شهدا و یا سایر مجامع عمومی اجرا 
می شد. به هرحال هنوز هم با پخش بدون اجازه این اثر کنار 
نیامده ام و االن هم هروقت کار از صداوسیما پخش می شود، 

اصال نــگاه نمی کنم و خیلــی ناراحت 
می شوم.

بازگشایی دستکند منحصر به فرد »دهبونه سرابی«، گردشگری تویسرکان کشف شهر زیرزمینی در تویسرکان
را متحول مي کند
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