
يادداشت
سارارجبيمقدم؛كارشناس ارشد روانشناسي

تقريبا در هر قــرن، يك همه گيري جهانــي، جان عده 
زيادي را مي گيرد، امــا هيچ يك از ما انتظار نداشــتيم 
شــيوع گســترده بيماري كرونا را در دوره حيات خود تجربه كنيم. كرونا، بيماري 
ناشناخته اي است كه از نقطه اي بسيار دور آغاز شد و در نهايت به خانه هايمان راه پيدا 
كرد. واكنش ها به شرايط بحراني ناشــي از شيوع كرونا، نشاني از ترس و سردرگمي 
داشت. كرونا، ســامت جامعه را تهديد كرد و به  دليل انتقال باالي بيماري، زندگي 
روزمره و شــغل مردم دچار تعطيلي و ركود شد. همه آســيب هاي روانشناختي و 
اقتصادي ناشــي از اين بيماري را درك كرده  ايم؛ هراس از بيماري و مرگ، نگراني 
نسبت به آينده و تغيير سبك زندگي به شيوه اي نه چندان كارآمد، تعطيلي بسياري 
از اصناف و مدارس. وقتي درآمدها به  علت تعطيلي هاي مكرر، كاهش و هزينه ها با 
شكل گيري نيازهاي جديدي مانند تهيه ماسك و ضدعفوني كننده ها افزايش يافت، 
نارضايتي ها بيشتر شد. در اين دوران، بارها پرسيده ايم »چرا؟« چرا افراد نمي توانند 
در رويارويي با وضعيتي پيش بيني نشده، ناخوشايند و آسيب زا از نظر روان شناختي 
و اقتصادي، كارآمد باشند؟ ناكارآمدي در چنين شرايطي، موجب افزايش نارضايتي 
مي شود. چرا براي اين مشكات، به  ســرعت راه حل مناسبي پيدا نشد؟ شايد نبايد 
تعجب كنيم. وقتي افراد جامعه ياد نگرفته اند در چنين شــرايطي بايد چه رفتاري 
از خود نشــان دهند، نبايد انتظار واكنش خارق العاده اي از آنها داشت. واقعيت اين 

است كه بهره هوشي و مهارت هاي بيشــتر افراد جامعه به گونه اي است كه نيازمند 
آموزشــند؛ به همين دليل هم براي رويارويي با اين بحران، مــردم نياز به آموزش 
داشتند تا از وارد شدن آسيب هاي اقتصادي و روان شناختي بيشتر به  خود، خانواده 
و سايرين پيشگيري كنند. به نظر مي رسد كه مدرسه، امكانات و زمان مناسب براي 
آماده سازي  افراد جهت كســب مهارت هاي الزم براي زندگي واقعي را داشته باشد، 
اما سيستم آموزشي آنچنان دســتخوش تحوالت دوره اي از تغيير تعداد سال هاي 
مقاطع تحصيلي تا دگرگوني محتوا و اهداف برنامه هاي درسي است كه به اين مسائل 
اساسي نمي پردازد. يكي از آســيب هاي جدي موجود در سيستم آموزشي، فقدان 
مطالب مهمي مثل آموزش مهارت هاي حل مسئله است. سؤال اينجاست كه آيا ما در 
موقعيت هاي دشوار زندگي، طبق الگوهاي موجود در جامعه رفتار مي كنيم؟ نخستين 
آسيب اين كوتاهي، نقص در شــكل گيري هويت فرد در جامعه است كه احساسش 
نســبت به جامعه و خودش، به عنوان عضوي از جامعه را تغيير مي دهد. آيا سيستم 
آموزشي، مهارت هاي ضروري براي درآمدزايي منصفانه در شرايط بحراني همچون 

شيوع بيماري كرونا را آموزش مي دهد؟ 
حاال با توجه به آنچه گفته شد، اكنون كه در ميانه مهري ديگر قرار گرفته ايم، عادالنه 
نيست كه از سكاندار آينده نظام آموزشي كشور انتظار معجزه داشته باشيم، اما اين 
حق را داريم تا از مسئول وزارت آموزش و پرورش بخواهيم كه در دوران فعاليتش، 
آگاهانه و مسئوالنه عمل كند. شايد وزير آينده نتواند براي آموزش رياضي، فروش يك 
محصول را در يك روز به دانش آموزان يك مقطع بسپارد، اما شايد بتوان از او خواست 
كه بر كاربرد آموزش تأكيد كند تا جامعه اي توانمندتر ساخته شود. آموزش قوانين 
راهنمايي و رانندگــي به  صورت نظري و عملي، طي چند ســال متوالي با همكاري 
آموزشگاه هاي معتبر و نهاد مربوطه، آموزش كمك هاي اوليه، نكات ايمني در زمان 
آتش سوزي و گرفتار شــدن در آسانسور، آشــنايي با بورس و نرم افزار آن، آموزش 
موسيقي و سرود با تأمين ابزار مناسب در مدرسه و بدون تحميل هزينه به خانواده ها، 

براي كاهش استرس ازجمله اين آموزش هاست.

برايروياروييبابحران
آموزشنديدهايم
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رقابت هاي جهاني كشــتي در نروژ پايان خوشــي براي تيم ايران داشت. 
شاگردان محمد بنا كه در فاصله يك روز مانده به پايان رقابت ها با 2 طا، 
2 برنز و 2 فيناليست، نايب قهرماني خود را قطعي كرده بودند، در شب آخر 
هم 2 طاي ديگر گرفتند تا كشتي فرنگي ايران مسابقات به يادماندني اي 

را پشت سر گذاشته باشد.

هتتريكباپسرمحبوب
سومين طاي فرنگي ايران با كشــتي ميثم دلخاني در ديدار نهايي وزن 
63 كيلوگرم به دســت آمد. دلخاني پس از اســتراحت در دور نخســت، 
در دور دوم با نتيجه 9برصفر دنيز منيكســه از آلمان را شكست داد و به 
مرحله يك چهارم نهايي رســيد. دارنده مدال نقره و برنز قهرماني آســيا 
براي رســيدن به نيمه نهايي، لنور تميــروف، دارنده مــدال برنز جهان 
از اوكراين را بــا نتيجه 3-3 و به لطف كســب امتياز آخر شكســت داد. 
قهرمان اميدهاي جهان، در نيمه نهايي مقابل طالح ممدوف از جمهوري 
آذربايجان قرار گرفت و با نتيجه قاطع 9برصفر به برتري رسيد تا به فينال 

رقابت هاي جهاني راه پيدا كنــد. دلخاني در فينال 
63 كيلوگرم مقابل لري ابوالدزه از گرجســتان قرار 

 گرفت و در پايان با پيروزي 5بر4 و با شايستگي روي سكوي نخست جهان
 ايستاد.

دلخاني و گرايي در آخرين شب مسابقات جهاني، طا گرفتند تا 
پرونده تيم كشتي فرنگي ايران با 4 مدال طا و 2 برنز بسته شود

پايانخوشبا4طاليخوشرنگ

واكسيناسيونبهخيابانآمد
كمپين »تهران دوباره جان مي گيرد« با هدف تشويق شهروندان و سرعت بخشيدن به واكسيناسيون عمومی از سوی مديريت شهری راه اندازی شده است

حال آشفته مدارس
 آغاز آموزش حضوري برخی مدارس با كمترين رعايت پروتكل هاي بهداشتي

  ناكوك بودن شاد، واكسن گريزي برخي معلمان و دانش آموزان و مشخص نشدن وزير
4مسئله اساسي اين روزهاي آموزش و پرورش است

پايانخوشبا4طالیخوشرنگ
 دلخاني و گرايي در آخرين شب مسابقات جهاني، طا گرفتند

تا پرونده تيم كشتي فرنگي ايران  با 4 مدال طا و 2 برنز بسته شود
تيم كشتي فرنگي ايران  در اين دوره از مسابقات، روي سكوي نايب قهرمان جهان  ايستاد

آش مدارس همان  آش و كاسه آموزش و پرورش همان كاسه سال پيش است. در ظاهر مدارس 18روز است كه باز شده و تكليف 
دانش آموزاني كه بايد آموزش حضوري يا مجازي ببينند، هم مشخص است، اما كاس درس، سامانه شاد، مدير مدرسه و معلمان 
دچار همان آشفتگي ها و مصايب سال گذشته اند و تازه چند مشكل ديگر هم به مشكات شان اضافه شده؛ در اين ميان هنوز 

وزيري هم  مشخص نشده  تا اين كشتي بحران زده را به ساحل امني برساند. صفحه10 را بخوانيد.
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روی خط خبر

     انتصاب جوان ترين مقام ارشد دولتي
هيأت وزيران در جلسه عصر يكشنبه به جوان ترين استاندار پيشنهادي 
وزير كشور رأي اعتماد داد و محسن منصوري به عنوان استاندار منتخب 
تهران منصوب شد. استاندار جديد تهران، جوان ترين مقام ارشد دولتي 
در دولت هاي اخير محسوب مي شود. منصوري متولد خرداد13۶3 در 
شهرستان ورامين و داراي مدرك كارشناسي مكانيك)گرايش ساخت 
و توليد( از دانشــگاه شــهيدرجايي تهران و كارشناسي ارشد مديريت 
آموزشي از دانشگاه تهران است. براســاس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياســت جمهوري، منصوري پيش از اين عضو شوراي عالي جمعيت 
هالل احمر جمهوري اســالمي ايران، معاون بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمي و مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره بنياد علوي، مديرعامل 
و عضو مؤسس و هيأت مديره بنياد كرامت آستان قدس رضوي، مشاور 
نايب رئيس كميســيون آموزش مجلس شــوراي اســالمي، فرماندار 
شهرستان ورامين، مشاور اســتاندار تهران، معاون حوزه وزارتي وزارت 
آموزش و پرورش و مدير دفتر همكاري هــاي وزارت آموزش و پرورش 
و حوزه هاي علميه، دبيركل اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان سراسر 

كشور بوده است.
 

   اقتدار »ناجا«؛ پليس تراز انقالب است
سرلشكر حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
پيام تبريك به سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي، به مناسبت 
هفته نيروي انتظامي، گفت: اقتدار و افتخارآفريني امنيت ساز ناجا در 
همراهي با دستگاه هاي امنيتي، اطالعاتي و نيروهاي مسلح كشور براي 
توليد و تحكيم امنيت پايدار و همه جانبه ايران، نويدبخش تولد پليس 
تراز انقالب و تمدن ساز است. به گزارش سپاه نيوز، در پيام فرمانده كل 
سپاه آمده است: بي شــك اقتدار و افتخارآفريني هاي امنيت ساز امروز 
ناجا و اشراف و تســلط مؤثر آن بر تهديدهای متنوع سنتي و نوظهور و 
هوشمندسازي و پايداري امنيت داخلي و عمومي كه با مشاركت مردمي 
و همراهي ساير دستگاه هاي امنيتي اطالعاتي و نيروهاي مسلح كشور، 
رضايتمندي مؤثر جامعه از عملكرد و نقش پذيري هاي نيروي انتظامي را 
رقم زده است، نمايشگر تصويري شكوهمند، قدرتمند و افتخارآميز از يك 
پليس دانا، توانا، هوشمند، قاطع و باصالبت در ميدان، براي جهانيان است.

   توييت الريجاني با هشتگ امنيت ملي 
علي الريجاني با انتشار توييتي به جنايت تروريستي در نمازجمعه مسجد 
قندوز در افغانستان واكنش نشان داد. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، نوشت: »جنايت قندوز، خيلي زود هويت ساماندهي شرارت آميز 
جديد در افغانستان را عيان كرد. اين صحنه آرايي قدرت ها، هوشياري 
عميق تري در ديپلماسي براي حفظ منافع و امنيت ملي ايران مي طلبد.«

 هفته هاي شلوغ كاري رئيس  دولت 
ســيزدهم و تيــم كاري اش در دولت

سركشي به اســتان ها و حضور در 
مراسم هاي رسمي و مناسبتي سپري مي شود. 
در ادامه اين روند قرار است امروز سيد ابراهيم 
رئيسي در بازگشايي تحصيلي دانشگاه ها حضور 
يابــد. ايــن نخســتين حضــور او در مقــام 
رئيس جمهور در ســنت گشايش دانشگاه هاي 

كشور است. 
بناســت او در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران 
حضور يابــد و در جمع دانشــجويان و برخي 
استادان اين دانشگاه ســخنراني كند.  حسن 
روحانــي، رئيس جمهور ســابق 5بار مراســم 
افتتاحيه سال تحصيلي دانشگاه ها را در دانشگاه 
تهران برگزار كرد، 2سال غايب اين سنت مرسوم 
روساي جمهور بود و ســال گذشته اين مراسم 
به علت شــيوع بيماري كرونا به صورت مجازي 

برگزار شد.

امسال اما با عبور از پيك  پاندمي كرونا به دليل 
انجام واكسيناســيون گسترده، رئيسي مهمان 
دانشــجويان خواهد بــود تا مويدي باشــد بر 

ارتباطش بر بدنه دانشجويي و نخبه كشور.

رئيس جمهور در دانشگاه 
مراسم  آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها بنا به عرف 
همه ســاله خود با  ارائه 2تا 3سخنراني نسبتا 
رسمي دانشجويي رسميت مي يابد و پس از آن 

زمان به سخنراني رئيس جمهور مي رسد.
 بر اساس گزارش ايســنا،   اين برنامه با رعايت 
پروتكل هــاي بهداشــتي و با حضــور تعداد 
محدودي از افراد برگزار مي شــود و روســاي 
2 دانشــگاه تهران و علوم پزشكي تهران و وزير 
علوم و بهداشت، از جمله سخنرانان اين مراسم 
خواهند بود. در مراســم امســال يك استاد به 
نمايندگي از استادان دانشگاه ها و يك دانشجو 
نيز به نمايندگي از دانشجويان كشور درحضور 

رئيس جمهور ســخنراني خواهند كرد كه پس 
از آن در پايان مراســم رئيس جمهــور به ايراد 
ســخنراني مي پردازد. حضور رئيس جمهور در 
ميان دانشــجويان تنها برنامه ارتباط او با بدنه 
اجتماعي اش نخواهد بود و آنطور كه اعالم شده 
او سه شــنبه نيز تهران را به مقصد شيراز ترك 
مي كند تــا در روز حافظ، مهمان شــيرازي ها 
باشد و استان فارس را هفتمين مقصد سفرهاي 
استاني اش قرار دهد؛ هفتيمن سفر در قريب به 

5۶روز كاري دولت سيزدهم.

دولتمردان در حاشيه 
ارتباطات ساير اعضاي هيأت دولت به رغم تغيير 
رويــه رئيس جمهور هنــوز از محدوديت هاي 
دوره كرونا فاصله نگرفته است. برنامه ارتباطات 
رســانه اي وزرا و معاونان رئيس جمهور تاكنون 
مشــخص نبوده و برنامه هاي خبري جلسات 
چهارشنبه هيأت دولت نيز تاكنون متوقف بوده 
اســت. اين اتفاق همزمان با تأخير در انتخاب 
سخنگويي دولت بوده است. اتفاقات منطقه اي و 
بين المللي از جمله حضور طالبان در افغانستان 
و حاشيه هاي همســايگي در مرز با جمهوری 
آذربايجان يا مذاكــرات احياي برجام به همراه 
مســائل داخلي از جمله نوســانات قيمت ها و 
برخي اعتراضات نسبت به گراني ها يا كمبودها 
نياز سخنگويي به موقع و تعيين نماينده واحد 
دولت براي اين مسئوليت را افزايش داده است.
در عين حال ارتبــاط فعال اعضــاي كابينه با 
رســانه ها مطالبات از دولت را تعديل مي كند. 
در جاي خالي سخنگوي دولت، رئيس جمهور 
شخصا عمده پاسخگوي عملكرد دولت در بيش 

از 2ماه فعاليت دولت  بوده است. ارتباطات بدون 
واسطه با گروه هاي مختلف مردم، برنامه اصلي 
و اولويت نخســت او در سياست هاي رسانه اي 
دولت سيزدهم بوده است. چنانكه رئيسي سفر 
استاني اين هفته خود را نيز همزمان با 20مهر 
روز بزرگداشت حافظ به مقصد شيراز انتخاب 
كرده اســت. او فردا به اســتان فارس مي رود. 

آنطور كه مهر گزارش داده ســيد ابراهيم 
رئيسي در اين سفر با گروه هاي مردمي 

ديدار خواهد داشــت و از طرح هاي 
عمراني و اقتصادي اين اســتان نيز 
بازديد مي كند. او تاكنون به ۶استان 
خوزستان، سيستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبي، ايالم، كهگيلويه 
و بويراحمد و بوشهر سفر كرده 
اســت. رئيس جمهــور اخيرا 
در سفر اســتاني كهگيلويه و 
بويراحمد گفته بود: »بهترين 
لحظــات مــن حضــور در 

اجتماعات مردمي است.«
روي ديگر ســكه، انتقادات 
بــدون پــرده و شــفاف 
گروه هاي مردمي در ارتباط 
مستقيم با رئيسي، فعاليت 
رسانه اي در سايه وزراي 
كابينــه بوده اســت. 

رئيســي در يكــي از 
اخيــر  ســفرهاي 
خود هنگامي كه با 
گاليه مردم منطقه 

تنگ سرخ كهگيلويه و 
بويراحمد در موردپاسخگو 

نبودن مديران مواجه شده 
بود، از آنان خواست تا نامه ها 
و درخواســت هاي خود را 
براي رسيدگي به كاركنان 
بخش ارتباطــات مردمي 

رياست جمهوري بدهند.

ترکیب تیم مذاکره کننده در مرحله نهایی
   رئيس سازمان انرژي اتمي: ذخيره اورانيوم با غناي 20درصد، از 120كيلوگرم فراتر رفت

   وزير امور خارجه: ايران غرب را كنار نمي گذارد اما دست بسته هم نيست

توافق هسته اي و مذاكرات وين 
اين روزها محور اصلي اظهارنظرها ديپلماسی

و حتي رايزني هاي مقامات داخلي 
و خارجي است. حسين اميرعبداللهيان، وزير 
خارجه كشورمان در حاشيه سفر منطقه اي خود 
گفته كه ايران غرب را كنار نمي گذارد اما در عين 
حال دست بسته هم نيست و در راستاي منافع 
خود تصميم  می گيرد و پيش مي رود. از سوي 
ديگر اما مقامات غربي بار ديگر با تكرار برخي 
ادعاها درباره برنامه  هســته اي ايران خواستار 

بازگشت به مذاكرات وين شدند.
يكي از ســخنگويان وزارت خارجــه آمريكا به 
پايگاه خبــري واشــنگتن فري بيكن گفته كه 
آمريكا براي بازگشــت متقابل به اجراي كامل 
توافق هســته اي آمادگي كامل دارد اما در اين 
ميان محمد اســالمي، رئيس ســازمان انرژي 
اتمي كشــورمان هم در مصاحبه اي تلويزيوني 
خبر داد كه ذخيــره اورانيوم غناي 20درصد از 
120كيلوگرم عبور كرده است. اسالمي گفت كه 
پيش تر طبق برجام قرار بود كه سوخت اورانيوم 
20درصد به رآكتور تهران داده شــود اما داده 
نشد و اگر ساخت اين ميزان سوخت را خودمان 
آغاز نمي كرديم اين موضوع امــروز به يكي از 
معضالتمان تبديل مي شد. در همين حال آنگال 
مركل، صدراعظم آلمان نيز در آخرين روزهاي 
زمامداري خود در ديدار با نخســت وزير رژيم 
صهيونيستی گفت كه فعاليت هاي غني سازي 
ايران نشان مي دهد كه بايد از دستيابي اين كشور 
به سالح هسته اي جلوگيري كرد و وزارت خارجه 
آمريكا نيز خواســتار اجازه دسترسي  بازرسان 
آژانس به تاسيسات هسته اي ايران شد.  اين در 
حالي اســت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي 
نيز در آخرين گزارش خود ادعاهايی عليه ايران 
مطرح كرد و نسبت به جلوگيري از دسترسي 
بازرسان آژانس به مجتمع تساي كرج هشدار داد. 
هر چند كه سخنگوي سازمان انرژي اتمي تأكيد 
كرد دسترسي به اين مجتمع در توافق ايران با 
آژانس وجود نداشته و به دليل حمله تروريستي 
تحت بررســي هاي قضايي و امنيتي در كشور 
است. با اين همه به نظر مي رسد كه اعضاي برجام 
در آينده نزديك بار ديگر در وين گرد هم بيايند. 

هر چند كه هنوز موانــع و محورهاي اختالفي 
زيادي بر سر احياي توافق هسته اي وجود دارد.

سياستگذاري در شوراي عالي امنيت ملي، 
اجرا در وزارت خارجه

ديروز ميخائيل اوليانوف، نماينده روســيه در 
ســازمان هاي بين المللي در وين نيز در پاسخ 
به اظهارات الرنس نورمــن، خبرنگار روزنامه 
وال اســتريت ژورنال در توييتي نوشت: نبايد 
فراموش كنيم دولت جديد ايران در پايان  ماه 
آگوست تشكيل شد، يعني كمتر از 2 ماه پيش. 
در مورد آمريكا، بيش از 2ماه زمان برد تا آماده 
مذاكرات وين شوند اما شما درست مي گوييد، 
زمان آن رسيده است كه اين روند از سر گرفته 

شود.  
در ايران نيز حســين اميرعبداللهيــان، وزير 
خارجه كشــورمان درباره چگونگي پيشــبرد 
مذاكرات احتمالي به ايســنا گفــت: مذاكره 
2بخش دارد كه يك بخش آن سياســتگذاري 
است كه در شوراي عالي امنيت ملي به صورت 
طبيعي دنبال مي شــود. يك بخش ديگر آن 
مذاكره است كه جزو وظايف ذاتي وزارت خارجه 
اســت و مذاكرات به صورت طبيعي در حوزه 
كارشناســي و مذاكره كنندگان ارشــد ما در 
بخش معاونت سياســي وزارت امــور خارجه 
دنبال مي شود. وزيرخارجه ادامه داد:  تيمي كه 
در وزارت خارجه ايــن موضوع را دنبال خواهد 
كرد با مديريت معاونت سياســي وزارت امور 
خارجه و با مسئوليت مستقيم وزير امور خارجه 

در اين بخش، اقداماتــي انجام مي دهد كه هم 
در ســطح وزارت خارجه از تمام ظرفيت هاي 
حقوقي، بين المللي، اقتصادي و سياســي اين 
وزارتخانه استفاده مي كند و هم از ظرفيت هاي 
ملي به صورت كامل اســتفاده خواهد شــد. 
اميرعبداللهيان همچنين خبر داد كه تركيب 
تيم مذاكره كننده نيــز در مرحله جمع بندي 

نهايي است.

اسالمي: در چارچوب  قوانين از حقوق خود 
دفاع مي كنيم

در سوي ديگر ميدان نيز محمد اسالمي، رئيس 
ســازمان انرژي اتمي نيز به ادعاهاي غربي ها 
در يك برنامــه تلويزيوني پاســخ داد. معاون 
رئيس جمهــور و رئيس ســازمان انرژي اتمي 
گفت: نكته حائز اهميت در مورد دوربين هاي 
برجامي و قانون اقدام متقابل، اين بود كه اعتماد 
آژانس بين المللي انرژي اتمي را همواره پابرجا 
نگه داريم تا اطمينان داشته باشد انحراف نداريم 
و در مالقات و سفر تالش كرديم اين موضوع را 

تبيين كنيم و اين اعتماد، ايجاد شد. 
رئيس سازمان انرژي اتمي درباره توافق اخير 
با آژانس نيز توضيح داد: روندي را ايجاد كرديم 
تا بتوانيم مزاحمت ها را مهار و كنترل كنيم به 
همين علت فقط در مــورد تعويض كارت هاي 
حافظه توافــق كرديم و آنها بــه اين كارت ها 
دسترسي ندارند. نكته اي كه پيش آمد مربوط 
به دوربين هايي بود كه در عمليات تروريستي، 
آســيب ديده بود و آنها مي خواستند دوربين 
جديدي را در سايت كرج نصب كنند كه به آنها 
گفتيم اين موضوع ضرورتي ندارد، زيرا برجام، 
معامله دوطرفه ميان ايران و گروه 1+5 بود كه 
اين گروه به ويژه اروپايي ها و آمريكايي ها تعهدات 
خود را انجام ندادند بنابراين دليلي براي نصب 
دوربين وجود ندارد. اسالمي تأكيد كرد: ما بايد 
در چهارچوب قوانين آژانس از حقوق خودمان 
قاطعانه دفاع كنيم و در اين راستا كشورمان را 
پيشرفت دهيم. حال در چنين شرايطي بايد ديد 
كه دور هفتم مذاكرات وين در چه شرايطي و 

چگونه برگزار مي شود.

بازديد نمايندگان از نوار مرزي
 ديروز جمعــي از اعضاي 

كميســيون امنيت ملي با مجلس
ســفر بــه اســتان هاي 
آذربايجان شرقي و غربي از مرزهاي شمال 
غرب كشــور بازديد كردند؛ ســفري كه 
به دنبــال تحــوالت اخير بيــن ايران و 
جمهوري آذربايجــان و اجراي رزمايش 

فاتحان خيبر انجام گرفت.
شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس و رئيس 
كميته مرزهاي اين كميسيون با اشاره به 
سفر تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون 
امنيت ملي به استان هاي آذربايجان غربي 
و شرقي گفت:  اولويت ما از اين سفر بازديد 
از مناطق مرزي 2 استان آذربايجان غربي 
و شرقي اســت. وي با بيان اينكه تاكنون 
جلساتي را با فرماندهان مرزباني مستقر 
در اين دو استان داشــتيم، در گفت وگو 
با تسنيم خاطرنشان كرد: درمجموع اين 
مناطق از امنيت خوبي برخوردار هستند و 
همه نيروهاي نظامي، اطالعاتي و امنيتي 
اعم از ســپاه، ارتش و نيروي انتظامي با 
همدلي و همــكاري با يكديگر اشــراف 
قابل قبولي بر امنيت منطقــه دارند و از 
اين آمادگي برخوردارند تا با هر نوع تهديد 
امنيتي در منطقه برخورد الزم را داشته 

باشــند. اين عضو كميسيون امنيت ملي 
گفت: همچنين در كنار بازديد از مناطق 
مرزي شمال غرب كشور، جلساتي نيز با 
مسئوالن اعضاي شــوراي تامين هر دو 
استان خواهيم داشت تا از آخرين وضعيت 
امنيتي و سياسي در منطقه مطلع شويم.

توجه ويژه به مرزهاي نوار شــمال غربي 
كشــور از حدود يك ماه پيش آغاز شد؛ 
وقتي كه جمهــوري آذربايجان با اعمال 
برخي محدوديت ها تالش كرد تا به  نحوي 
مناســبات تجاري ايران و ارمنســتان را 

تحت تأثير حضور خود قرار بدهد.
اين اقدام باكو كه به نوعي تهديد مرزهاي 
شــمال غربي كشور محســوب مي شد 
و تماميــت ارزي كشــور را مورد هجمه 
قرار مي داد منجر بــه برگزاري رزمايش 
»فاتحان خيبر« نيروي زميني ارتش در 
منطقه شمال غرب در روزهاي نهم و دهم 
مهر شد. رزمايشي كه كيومرث حيدري، 
فرمانده نيروي زميني ارتش در شــرح 
چرايي آن تأكيد كرد كــه » حضور پيدا 
و پنهان عناصري از رژيم صهيونيســتي 
و احتمال وجود تعــداد قابل مالحظه اي 
از تروريســت هاي داعش در كشورهاي 
منطقه بر اهميت اين رزمايش مي افزايد.« 
البتــه 4 روز بعــد از رزمايــش فاتحان 

خيبر، مانور مشــترك نظامي جمهوري 
آذربايجان و تركيه در شمال غربي ايران 
برگزار شد. پس از برگزاري اين رزمايش 
بــود كه الهــام علــي اف، رئيس جمهور 
آذربايجــان درگفت وگو با يك رســانه 

اســپانيايي بر همكاري با كشــورهاي 
منطقــه از جمله ايران و روســيه تأكيد 
كرد. چند روز بعد هم در اظهاراتي، حضور 
اســرائيل در مناطق مرزي كشــورش با 

ايران را رد كرد.

مسائل شمال غرب كشور به نفع مردم منطقه نيست
نماينده شبستر در نطق ميان دستور خود در مجلس شوراي اسالمي گفت: آنچه در 
شمال غرب كشور در جريان است به نفع مردم منطقه نيست. به گزارش ايرنا، »جعفر 
راستي« تأكيد كرد: كسي كه از اين اختالف سود مي برد آمريكا و رژيم صهيونيستي 

منفور است كه چشم ديدن امنيت منطقه را ندارند.

ث
مك

مأموريت جهادي در پاستور 
مخبر: احياي جهاد سازندگي در بستر گام دوم در دستور كار دولت است

  محمد مخبر كه از ســوي رئيس جمهوري 
مأمور به احياي جهاد سازندگي ظرف 2 هفته پيگيری

آينده شده است، ديروز ميزبان پيشكسوتان 
اين عرصه شــد و از ضرورت احياي كار جهــادي براي رفع 
محروميت در كشور سخن گفت. اوايل مهرماه، سيد ابراهيم 
رئيسي در جريان سفرش به استان كهگيلويه و بويراحمد اعالم 
كرد كه جهاد سازندگي بايد احيا شود و ايجاد دوباره آن براي 
آباد كردن روستاها و مناطق محروم كشور الزم است. به دنبال 
تأكيد رئيس جمهوری براي احياي جهاد سازندگي، اعالم شد 
محمد مخبر، معاون اول او مأمور پيگيري اين وعده شده است. 
15مهرماه نيز وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد برنامه دولت 
سيزدهم احياي جهاد سازندگي با هدف رونق فعاليت هاي 
مولد در مناطق روستايي و عشايري است و در همين رابطه، 
رئيس جمهوري تكليف كردند كه تا 20روز آينده جمع بندي 
نهايي و تعيين تكليف صورت گيرد. در همين راستا هم بود كه 
ديروز محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور ديروز ميزبان 
پيشكسوتان عرصه جهاد سازندگي شد. او با تأكيد بر ضرورت 
عملياتي شدن دستور رئيس جمهور مبني بر احياي جهاد 
سازندگي در بستر گام دوم انقالب، تأكيد كرد: افرادي كه در 
اين حــوزه دغدغــه دارند، خألهــاي موجــود در عرصه 
خدمت رساني به محرومان و فعاليت هاي جهادي را شناسايي 
و به دولت ارائه كنند. به گزارش پاد، مخبر افزود: مسلم است 

كه كشــور براي پيشــرفت و آباداني به رغم تمام خدمات 
گسترده اي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي داشته، امروز هم 
نيازمند عزم ملي و جهادي در خدمت رساني و رفع مشكالت 
است و احياي جهاد سازندگي در بســتر گام دوم به همين 
منظور در دستور كار دولت و رئيس جمهور قرار گرفته است. 
زمزمه هاي احياي نهــاد جهاد ســازندگي در حالي جدي 
مي شود كه بازگشت توان جهادي اين نهاد به جامعه امروز 
ايران مي تواند مقدمه اي براي رفع محروميت به ويژه در مناطق 
محروم شود. پيش شرط اين پيشرفت برنامه ريزي منطقي و 
تدوين نقش و جايگاه تازه و متناسب با شرايط كنوني كشور 

براي اين نهاد خوشنام است.

جهاد سازندگي از ديروز تا امروز
تالش براي بهبود وضعيت مســتضعفان، مهم ترين دغدغه 
بنيانگذار انقالب اسالمي از همان لحظه پيروزي انقالب بود. 
در راستاي رفع اين دغدغه و كاستن از بار محروميت اين گروه، 
در 2۷خرداد سال1358 نهادي با عنوان »جهاد سازندگي« 
تشكيل شد و اساسنامه آن به تصويب هيأت وزيران رسيد. 
انگيزه تشكيل اين نهاد بهره گيري از تمام امكانات و داشته ها 
براي رسيدگي به محرومان بود. شكاف طبقاتي عميقي كه 
طي سال هاي نوسازي اقتصادي دوران پهلوي به وجود آمد، 
سبب ايجاد محروميتي غيرقابل باور در بسياري از مناطق 

دور از مركز شده بود. مسئوليت تعريف شده براي اين نهاد 
در ابتدا، خدمات عمراني و فني بــه بخش هاي محروم بود، 
اما با گذشت زمان و مقتضيات آن اين مسئوليت هم تغيير 
كرد و در هر برهه اي جهاد سازندگي موظف به انجام فعاليت 
خاصي شد. همين گستردگي وظايف و كارويژه ها سبب شد تا 
مجلس  شوراي  اسالمي  آذر ماه۶2 اليحه  تشكيل  وزارت  جهاد 
سازندگي  را تصويب  كند. پس از اين تصويب، جهاد سازندگي 
نظارت  و سرپرستي  سازمان  امور عشاير، صنايع  روستايي  و 
دستي، شركت  سهامي  شير، شيالت  و فرش  را بر عهده گرفت. 
هدف از تدوين اين مسئوليت ها، رساندن ايران به خودكفايي 
و بي نيازي از واردات محصوالت غذايــي از خارج بود كه با 
توجه به شرايط دشوار جنگي در آن زمان اقدامي قابل توجه 
و مهم بود. با اين حال و با گذشت زمان وظايف اين وزارتخانه 
در هر دوره اي متناسب با نيازهاي آن دوره تغيير كرد؛ براي 
مثال جهاد سازندگي در دوران هشت ساله جنگ تحميلي، 
يكي از مهم ترين و مؤثرترين نهادهايي بــود كه در تامين 
نيازهاي دفاع  مقدس در كنار رزمندگان بود و پس از پايان 
جنگ نيز وزارت جهاد سازندگي و در قالب طرح هايي چون 
بسيج سازندگي به آبادي خرابي هاي حاصل از تجاوز رژيم 
بعث پرداخت. اين وزارتخانه در سال13۷9 و به دليل برخي 
موازي كاري ها با وزارتخانه كشاورزي ادغام  و به وزارت جهاد 

كشاورزي تبديل شد.

رئيسي در ميان دانشجویان 
ارتباطات مردمي دولت سيزدهم چگونه برقرار و دنبال مي شود؟

آیا ارتباطات ماهانه رئيسي دنبال مي شود؟
رئيس جمهور در نخستين نشست خبري خود كه 3روز پس از انتخابات 28خردادماه برگزار شد با 
اشاره با اهميت ارتباط بالواسطه مسئوالن با مردم گفته بود: »من در ابتدا شايد هفته اي يك بار و 
بعد ماهي يك بار ارتباط با مردم را به عنوان يك نعمت و زمينه اي بسيار خوب براي رفع مشكالت 
حفظ خواهم كرد.«  او نخســتين گفت وگوي تلويزيوني خود را 13شهريورماه، برگزار كرد  و در 
واكنش به درخواست مجري برنامه مبني بر اينكه به شكل ماهانه درباره اقدامات دولت گفت وگوي 
تلويزيوني انجام شود، گفت: آمادگي دارم كه مردم عزيز را در جريان عمل به وعده ها قرار بدهم 
و دوست دارم كه مردم در جريان كار دولت قرار بگيرند. گزارش دادن به مردم به صورت نوبه اي را 
براي خودم يك تكليف مي دانم و افتخار مي دانم كه با مردم صحبت كنم و در جريان بازخورد اين 

گزارشات هم قرار بگيرم.

ث
مك

   ایران و روسيه در مسير امضاي سند همكاري بلندمدت
در شرايطي كه بسياري از نگاه ها معطوف به توافق هسته اي است، عليرضا حقيقيان، دستيار وزير خارجه از 
تهيه پيش نويس سند جامع همكاري بلندمدت ايران و روسيه خبر داد: تهيه و تدوين سند جامع همكاري هاي 
بلندمدت بين ايران و روسيه در دست پيگيري است و هم اكنون مراحل تهيه پيش نويس و هماهنگي با مراكز 
و دستگاه هاي ذي ربط داخل كشور را طي مي كند. حقيقيان همچنين گفت كه توافق لغو رواديد اتباع 2كشور 
نيز به زودي لغو خواهد شد. وزير خارجه نيز در مصاحبه  خود درباره رويكرد ايران در قبال روسيه و چين گفت: 
حتما نمي خواهيم كشور را به روسيه و چين گره بزنيم بلكه در راستاي منافع دوطرف سياست خارجي را پيگيري 
و تنظيم مي كنيم و هر مقدار كه چين، روســيه، هند  يا هر كشور ديگري در جهان در راستاي منافع مشترك 
طرفيني ايده ها و ابتكاراتي داشته باشند و ما احساس كنيم كه منافع مان در سطح خيلي خوبي تامين مي شود 
از اين ايده ها حتما استقبال مي كنيم. پيش از اين و در دولت دوازدهم برنامه جامع همكاري 25ساله ميان ايران 

و چين به امضاي مقامات دو كشور رسيد.
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 با پاي كار آمدن تمام قد وزارت بهداشت، 
دانشگاه های علوم پزشکی، شهرداری، گزارش

نيروهاي بسيج، سپاه، اورژانس و افزايش 
مراكز واكسيناسيون و شبانه روزي شدن برخي از اين 
مراكز، تزريق واكســن از مــرز 64 ميليــون دوز  در 
كشورگذشته است. در اين ميان مديريت شهري نقش 
پررنگی در سرعت بخشيدن به واكسيناسيون عمومی 

و تشويق مردم به واكسن زدن داشته است. 
با پاندمي كرونا مديريت شهري تهران عالوه بر خدمات 
شهري به خدمت رساني در بخش بهداشتي و درماني 
با هماهنگی وزارت بهداشت و ســتاد مقابله با كرونا 
هم ورود كرد و با راه اندازي مراكز واكسيناســيون در 
ســوله هاي بحران، مجموعه هاي ورزشي، بوستان ها، 
فرهنگسرا و حتي سراهاي محله، سبب شتاب گرفتن 
فرايند واكسيناسيون شد.  اقدامات مديريت شهري به 
راه اندازي اين مراكز خالصه نشــده و به گفته عليرضا 
زاكاني، شــهردار تهران، مديريت شــهري پايتخت 
بايد سکاندار فعاليت هاي بيشــتري باشد و خدمات 
متنوع تر و مفيدتري به شهروندان ارائه دهد. در همين 
راستا كمپين بهداشتي- درماني»تهران دوباره جان 
مي گيرد« در راســتاي تحقق اهداف شــهرداري در 
بخش واكسيناسيون و تشويق مردم به تزريق واكسن 
و مشاركت در اين اقدام ملي راه اندازي شده و به گفته 
مديرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران، بخشي 

از فعاليت هاي ضدكرونايي مديريت شــهري در قالب 
اين كمپين و در 3سطح انجام مي شود. حميد چوبينه 
با اشاره به فعاليت هاي سطح اول مي گويد: »اين سطح 
مربوط به بهداشت و درمان و واكسيناسيون است و به 
تك تك شهروندان كه دسترسي محدودتري به واكسن 
يا ساير اقالم بهداشتي دارند، خدمات ارائه مي شود. اگر 
با اين اقدامات حتي يك نفر واكسينه شود، براي همه 

شهروندان مهم و حياتي است.« 
به گفته او، رعايت پروتکل ها و فاصله گذاري هوشمند 
در سطح دوم پيش بيني شده و سهم شهرداري بيش از 
ساير نهادها و ارگان هاست. سطح سوم كمپين »تهران 
دوباره جان مي گيرد« هم مربــوط به حمايت از افراد 
آسيب ديده اجتماعي است كه چوبينه با اشاره به آن 
عنوان مي كند: »كرونا عالوه بر آســيب هاي سالمتي 
و جاني، از نظر اقتصادي و معيشتي نيز شهروندان را 
با مشکل مواجه كرده است و شهرداري حمايت از اين 
افراد را وظيفه خود مي داند.« به گفته مديرعامل شركت 
شهر سالم شــهرداري تهران، با ارائه خدمات از طريق 
كمپين »تهران دوباره جان مي گيرد« روح تازه اي به 

كالبد پايتخت دميده مي شود.

فعال شدن 26مركز واكسيناسيون توسط شهرداري
اوايل مهرمــاه شــهردار تهران در صفحه شــخصي 
توييتر خود نوشــت كه كنار كادر پرتالش درمان، در 
پويش جهادي تزريق 300هزار دوز واكســن توسط 
شهرداري تهران سهيم شده اســت. پس از آن مراكز 
واكسيناســيون يکي پس از ديگري توسط مديريت 

شهري راه اندازي شــدند و تعداد آنها به 26 )13مركز 
ثابت، 3 مركز خودرويي و 10 واحد سيار( رسيد. اكنون 
به گفته سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران، فرايند واكسيناسيون از عدد هدفگذاري 
شده12هزار عبور كرده  است. علي نصيري در گفت وگو 
با همشــهري به اقداماتي كه در قالب كمپين »تهران 
دوباره جان مي گيرد« انجام شــده، اشــاره مي كند و 
مي گويد: »اقدامات سازمان مديريت بحران در حوزه 
مديريت كاهش اپيدمي كرونا درراستاي اين كمپين 
انجام مي شود كه در نخستين گام مراكز واكسيناسيون 

راه اندازي شدند.« 
به گفته او، 26مركز راه اندازي شــده بود كه با تسريع 
فرايند واكسيناســيون و كاهش تقاضا برخي از مراكز 
تعطيل شدند و هم اكنون 22مركز فعال هستند. به گفته 
نصيري با استفاده از واحدهاي سيار حدود 18هزار دوز 
واكسن به معتادان كمپ ها و پاتوق ها، كودكان كار و 
خانواده آنها، اتباع بيگانــه غيرمجاز، كارتن خواب ها و 

حاشيه نشين ها تزريق شده است.

۹۰درصد افراد آسيب پذير  تحت پوشش دوز دوم 
استراتژي شــهرداري تهران در فرايند واكسيناسيون 
كاهش بار دولــت و افزايش ضريب معنادار ســرعت 
واكسيناسيون است. مديرعامل سازمان رفاه، خدمات 
و مشــاركت هاي اجتماعي شــهرداري تهران با بيان 
اين مطلب مي گويد: »شناســايي، ارتبــاط گرفتن و 
واكسيناسيون برخي از گروه ها، سخت و دشوار است. 
اين افراد پشــتوانه و حامي اجتماعي ندارند و برخي 
گرفتار اعتياد هستند، تعدادي در پاتوق ها و گرمخانه ها 
مستقرند و بعضي هم كودكان كارند و بي خانمان. در 
اين ميان افرادي هم هســتند كه جزو اتباع محسوب 
مي شوند و به طور كلي از آنها با عنوان افراد آسيب ديده 
اجتماعي ياد مي شــود كه واكسيناســيون آنها بنا به 
دستور شهردار تهران با اســتفاده از واحدهاي سيار 
صورت مي گيرد.« به گفته ســيدمالك حسيني، قرار 
بود 12هزار نفر از افراد آســيب ديده واكسينه شوند، 
اما شهرداري به افراد بيشــتري خدمت رساني كرده 
است. او مي گويد: »به زودي مرحله دوم واكسيناسيون 
شروع مي شود و پيش بيني مي كنيم حدود 90درصد 
 افراد آســيب پذير تحت پوشــش دوز دوم واكســن 

قرار گيرند.«

واكسيناسيون معلوالن و سالمندان در منزل
براساس آخرين اطالعات ســازمان بهزيستي كشور، 
بيش از 120هزار معلول در تهران وجود دارد؛ كساني 
كه به دليل مشکالت جسمي و حركتي امکان حضور 
در مراكز واكسيناســيون را ندارنــد و از اين رو تزريق 
واكســن به اين افراد توســط مراكز واكسيناســيون 

سيار)10دستگاه ون( انجام مي شود. 
رئيس اداره كل سالمت شهرداري تهران در گفت وگو 
با همشــهري مي گويــد: »درحال حاضــر آمادگي 
داريم تا ايثارگــران، جانبازان، ســالمندان، معلوالن 
و به طور كلي كســاني كــه امکان خــروج از منزل را 
ندارند، از طريق بانك هاي اطالعاتي و ســامانه 13۷ 
 شناسايي و با اســتفاده از واحدهاي ســيار در منزل 
واكســينه كنيم.« به گفته زينب نصيري، سالمندان 
و معلوالن از 2طريق شناســايي شــده و نامشان در 
ليست دريافت كنندگان واكسن قرار مي گيرد. او ادامه 
مي دهد: »برخي سالمندان و معلوالن در كانون ها عضو 
هستند كه اين افراد شناسايي شده اند و كارشناسان 
ضمن تماس تلفنــي و دلجويي از آنهــا زمان تزريق 
واكســن را هماهنگ و به منزلشان مراجعه مي كنند. 
افرادي هم كه در كانون ها عضو نيســتند، مي توانند 

از طريق تمــاس با ســامانه 13۷ثبت درخواســت 
كنند.« به گفته اين مقام مســئول، براســاس اعالم 
گروه هاي سني توســط وزارت بهداشــت و درمان، 
فرايند واكسيناســيون انجام مي شــود. او به موضوع 
دانش آموزان هم اشاره و عنوان مي كند: »دانش آموزان 
توانياب عمدتاً توانايي حركت دارند و تزريق واكسن به 
آنها مانند ساير دانش آموزان در مدارس انجام مي شود، 
اما درصــورت وجود برخي از مشــکالت براي حضور 
دانش آموزان در مدارس، مي توانند درخواست تزريق 
 واكســن در منزل كنند و محدوديتي بــراي اين كار 

وجود ندارد.« 
نصيري همچنين با بيان اينکه متقاعد كردن سالمندان 
و معلوالن براي تزريق واكسن هم اقدام ديگري است كه 
توسط كارشناسان اداره سالمت انجام مي شود، تأكيد 
مي كند: »زماني مي توان به ايمني جمعي رســيد كه 
همه مردم در اين فرايند مشاركت كنند. متأسفانه در 
اين ميان هستند سالمندان و معلوالني كه بنا به داليلي 
تمايلي به تزريق واكسن ندارند؛ ازاين رو كارشناسان 
اداره ســالمت طي تماس با اين افراد و شنيدن داليل 
مقاومت در برابر واكسينه شدن، از فوايد واكسيناسيون 

مي گويند و آنها را متقاعد مي كنند.«

 كمپين »تهران دوباره جان مي گيرد« با هدف تشويق شهروندان به تزريق واكسن و سرعت بخشيدن
به واكسيناسيون عمومی از سوی مديريت شهری راه اندازی شده است

واكسيناسيون به خيابان آمد مديريت شهري

شهردار تهران شهادت شيعيان   
مسجد قندوز را تسليت گفت

 شهردار تهران با اشاره به پيوستگی ديرينه 
فرهنگی ملت ايران و افغانســتان گفت: 
شهادت شيعيان افغانســتان در انفجار 
مسجد قندوز را به ملت دردمند افغانستان 
و مســلمانان جهــان تســليت عرض 
می كنم. اين جنايت فرياد عصبانيت های 
آمريکايی های رانده شده از منطقه است كه از حنجره عوامل تروريستی 
آنها بيرون می آيد. به گزارش همشــهری، عليرضا زاكانی در صفحه 
شخصی خود در توييتر نوشت:پيوستگی ديرينه فرهنگی ملت ايران 
و افغانســتان هيچگاه از بين نخواهد رفت. درحمله انتحاری يکی از 
اعضای گروه داعش به يك مســجد شــيعيان در قندوز افغانستان، 
حدود 50 نفر شهيد و تعداد زيادی زخمی شدند. به گزارش همشهری، 
شهردارتهران ديروز همچنين جلسه ای با اعضای هيأت مديريه باغ 

موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس داشت.

در نشست هم انديشي شهردار، شورا و شهرداران جديد 
مناطق تهران مطرح شد

هيأت هاي انديشه ورز براي تحول در شهر
جلسه هم انديشي اعضاي شورا با شهردار تهران ديروز با حضور شهرداران 
جديد مناطق برگزار شــد و در آن عالوه بر بررسي مشکالت برخي از 
مجموعه هاي مرتبط با شهرداري و مسائل مالي گوناگون، تصميم گرفته 
شد كميته هايي براي پيشبرد حركت تحولي در شهرداري و همچنين 
هيأت هاي انديشــه ورز در مجموعه مديريت شــهري ايجاد شود. به 
گزارش همشهري، سخنگوي شوراي اســالمي شهر تهران در اين باره 
گفت: در اين نشســت كه در سالن شيباني شوراي شــهر برگزار شد، 
۷نفر از شهرداران تازه منصوب شده مناطق نيز حضور داشتند و تبادل 
افکار و آرا و آشنايي بيشتر صورت گرفت. عليرضا نادعلي افزود: در اين 
جلسه نکاتي مطرح شد كه از مهم ترين آنها مي توان به بررسي روندها 
و فعاليت هاي شهرداري و نيز برخي موضوعات جزئي تر در سازمان ها و 
شركت ها در سطح مناطق و همچنين صدور پروانه ساخت، كوتاه كردن 
زمان صدور پروانه و نيز ساخت وساز اطراف فرودگاه مهرآباد و اشکاالتي 
كه بلندمرتبه سازي  در آن ايجاد كرده است، اشاره كرد. او افزود: در اين 
جلسه همچنين شهرداران تازه منصوب شده خودشان را معرفي كردند 
و سوابق و فعاليت ها و مدارج تحصيلي خود را شرح دادند. خوشبختانه 
اين شهرداران همه از نيروهاي جوان و باسابقه شهرداري هستند كه اين 
امر اتفاق خوب و مباركي است. سخنگوي شورا در ادامه سخنان خود 
درباره اظهارات مطرح شده از سوي شهردار تهران درخصوص تشکيل 
كميته هايي در شــهرداري گفت: اين كميته ها با هدف مانع زدايي در 
جهت حركت تحولي شهرداري ايجاد خواهند شد. همچنين كميته اي 
براي تعيين تکليف مطالبات مالي شــهرداري تهران از دســتگاه هاي 
مختلف، كميته اي براي تعيين تکليف پروژه هاي رها شــده در شهر و 
كميته اي براي تعيين تکليف مواردي كه در آن شهرداري مغبون شده 
و بايد پيگيري هاي حقوقي انجام دهد، تشــکيل خواهد شد. نادعلي 
افزود: در اين جلسه همچنين مسائل مربوط به برج ميالد و عدم پرداخت 
حقوق كاركنان اين مجموعه مطرح شد كه با توضيحات شهردار محترم 
مشخص شد مشکل در حال رفع شدن است. اين مشکل بيشتر به دليل 
هزينه برج توسط مديريت ايجاد شده است كه قرار شد هرچه زودتر حل 
شود. همچنين در مورد اينکه حقوق ها به صورت متمركز از مبدا پرداخت 
شود، بحث هايي صورت گرفت تا از طريق تحقق اين موضوع برخي از 
مشکالت حل شود. سخنگوي شورا در ادامه گفت: اقدام براي تشکيل 
هيأت هاي انديشه ورز براي همه بخش ها و پهنه هاي فعاليتي مديريت 
شهري و شهرداري تهران موضوع ديگري بود كه از سوي شهردار تهران 
مطرح شد. نادعلي در ادامه گفت: خوشبختانه اين جلسه مفيد و صميمي 
بود و قرار است تا چند جلسه اين نشست و تعامل دوسويه بين اعضا و 
شــهردار محترم اتفاق بيفتد؛ البته قاعدتا به صورت دائمي و هر هفته 
نخواهد بود، اما در شروع حركت، اين هم افزايي براي هماهنگي بيشتر 
با همکاراني كه اصل كار و بار مديريت شهر را  بر دوش دارند، الزم است.

رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران از ثبت بيش از 
80مورد تخلف توسط شهروندان خبر داد

شهروندان، گزارشگران تخلف شدند 
پس از گذشت حدود 14روز از اعالم شــماره تلفن ثبت تخلفات حوزه 
شهرداري توسط رئيس كميته شفافيت شوراي شــهر تهران، اكنون 
خبر ثبت گزارش بيش از 80مورد تخلف توسط شهروندان و نيروهاي 
شهرداري رسانه اي شده اســت. به گزارش همشهري، در چهاردهمين 
جلسه شوراي شهر تهران، احمد صادقي از تخلفات در شهرداري هاي 
مناطق سخن گفت و خواستار راه اندازي هرچه سريع تر سامانه كشف 
فساد شد. به گفته او حركتي انقالبي و جهادي براي مقابله با فسادهاي 
سازمان يافته بايد از درون سيستم مديريت شهري آغاز شود و اين كار 
بدون مشاركت شهروندان امکان پذير نيست. با توجه به زمانبر بودن فرايند 
راه اندازي سامانه كشف فساد، رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران، 
شماره09399803009 را اعالم كرد و از شهروندان و عوامل شهرداري 
خواست درصورت مشاهده هر نوع فساد در حوزه شهرداري ازجمله ترك 
فعل، صدور دستورات خالف قانون، باند بازي، تغيير كاربري، واگذاري 
بلندمدت امالك به افراد و مجموعه هاي خاص، موافقت با تغيير و تخريب 
باغات، دريافت رشوه، استخدام نيرو خالف بخشنامه ها و.... گزارش دهند. 
احمد صادقي در جديدترين اظهارنظر خود از مشاركت شهروندان در 
گزارش تخلفات با بيان اينکه از پنجم مهر ماه تا كنون بيش از 80مورد 
تخلف از طريق شماره تلفن اعالمي گزارش شده است، گفت: »گزارش ها 
نشان مي دهد كه نيروهاي شهرداري و شهروندان به دنبال شفافيت در 
شهرداري هستند.« به گفته صادقي، بيشترين تخلفات مربوط به حوزه 
شهرسازي و درخصوص صدور مجوزهاي غيرقانوني براي ساخت وساز 
بوده است.  او ادامه داد: »پس از اعالم شماره تلفن براي ارسال تخلفات، 
مردم هم در راستاي شفافيت و برخورد با متخلفان كمك زيادي كردند 
و تمام گزارش ها پس از بررسي براي پيگيري در اختيار شهردار تهران 
قرار مي گيرد.« رئيس كميته شــفافيت شوراي اسالمي شهر تهران در 
ادامه تأكيد كرد: »برخورد با فســاد بايد از حالت نمايشي خارج شود و 
سريع السير اتفاق بيفتد و بي واسطه به اطالع مسئوالن برسد؛ شوراي شهر 
تهران هم به دنبال شفافيت است و براي اين موضوع كميته شفافيت شورا 
تمام تالش خود را خواهد كرد و اين موضوع نيازمند همکاري شهروندان 
و همکاران شهرداري تهران اســت.« او در پايان تأكيد كرد كه برخورد 
با فساد همچنان ادامه دارد و شــهروندان همچنان مي توانند پيام هاي 
خود را از طريق ارسال پيامك يا از طريق شبکه هاي مجازي داخلي به 

شماره09399803009 ارسال كنند.

زينب زينال زاده 
خبر نگار

در ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با معاون علمي و فناوري رياست جمهوري مطرح شد

تأمين درآمد شهرداري از ايده هاي خالق

سيزدهمين ايستگاه خط 7 مترو  امروز  افتتاح می شود
ايستگاه شهيد رضايي در خيابان 1۷شهريور با حضور شهردار به بهره برداري مي رسد بررسي راهکارهاي نوآورانه براي كسب درآمد شهرداري تهران و 

هوشمند سازي  تهران، موضوعاتي بودند كه در ديدار اعضاي شوراي فناوری
شــهر تهران با معاون علمي و فناوري رئيس جمهور مورد بحث و 
بررســي قرار گرفتند. به گزارش همشــهري، در اين ديدار كه با حضور مهدي 
پيرهادي، رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري و احمد علوي، 
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران و جالل بهرامي، معاون 
خدمات شهري و محيط زيست شهردار تهران برگزار شد، معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور با بيان اينکه تغيير نگرش مهم ترين نياز براي مجموعه شهرداري و 
شوراي شهر براي بروز تغييرات نوآورانه در شهر است، گفت: »تزريق نوآوري در 
شــهرها اهميت دارد و بايد اين كار را با كمك توان داخلي انجام دهيم. يکي از 
مهم ترين مشکالت در اين حوزه تقابل بخش سنتي و ايده هاي نوآورانه است كه 
بايد تالش كنيم هرچه سريع تر اين معضل حل شود تا ايده هاي خالق سريع تر و 
بهتر به نيازهاي شهري تزريق شود.« سورنا ستاري با بيان اينکه مردم مشتري 
اصلي خدمات شهرداري هستند، عنوان كرد: »بايد مردم سرويس درخواستي خود 
را از مديران شــهري بخواهند و اين خدمات در دسترس باشد و ارزان ارائه شود؛ 
به طور مثال براي راه اندازي تاكسي هاي آنالين مخالفت هاي زيادي وجود داشت، 
اما در نهايت خالقيت برنده رقابت شد.« معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ادامه 
داد: »شركت هاي دانش بنيان و خالق زيادي در كشور وجود دارند كه ايده هاي 
نويي براي مديريت شهري دارند؛ به شــرطي كه شهرداري خواهان و حامي اين 
ايده ها باشــد و به جاي ارائه صرف خدمات، به عنوان مشــاور كنار آنها بايستد و 
خدماتشان را توسعه دهد.« ستاري با اشاره به اينکه بايد بخش مهمي از درآمد 
شهرداري از نوآوري ها باشد، گفت: »اين اشتباه است كه شهرداري به دنبال كسب 
درآمد از تراكم فروشي و ديگر مسيرهاست. بايد بخش بزرگي از درآمدهاي شهري 
از ايده هاي خالق و نوآوري ها باشد؛ يعني شــهرداري با حمايت از اين ايده ها به 
درآمدزايي از آنها برسد.« او ادامه داد: »به دليل مخالفت ها و عدم همراهي درست 
شهرداري، ارائه خدمات نوآورانه در اين حوزه شکل نگرفته است و اگر شهرداري و 
شوراي شهر به صورت اصولي به اين حوزه ورود كنند، درآمدشان بيشتر خواهد 
شد.« ستاري در ادامه با بيان اينکه شهرداري مي تواند از ساختمان هاي بالاستفاده 
يا فضاي فرهنگسراها براي توسعه كسب وكارهاي خالق و نوآورانه كمك بگيرد و 
اين فضاها را در اختيار آنها قرار دهد، تأكيد كرد: »ايده هاي زيادي در حوزه پسماند، 
مديريت آب، حمل ونقل ريلي، صنايع فرهنگي و خالق و... در كشور وجود دارد كه 
اســتفاده بهينه از آنها منوط به بهره گيري درســت از توانمندي ها، فناوري ها و 

نوآوري هاي بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان و خالق است.«

ارائه خدمات مناسب به مردم
معاون خدمات شهري شــهردار تهران هم در اين ديدار با بيان اينکه سنوات 
گذشته تمركز مديريت شهري روي حل مشکالت بود نه ارائه خدمات، گفت: 
»سطح خدمات از نظر كمي زياد شــده و از نظر كيفي كاهش يافته و ما بايد 
به دنبال ارائه خدمات درست و مناسب به مردم باشيم و راه ورود نوآوري ها به 
خدمات شهري را باز كنيم؛ چراكه شــهرداري تهران مبدأ و منشأ تحوالت در 
شهرداري هاي كشور محسوب مي شود؛ از اين رو بايد بهترين عملکرد را داشته 
باشــيم.« جالل بهرامي ادامه داد: »معاونت خدمات شهري شهرداري تهران 
به صورت كامل آماده و پذيراي نوآوري ها و استفاده از توانمندي جوانان در اين 

حوزه است و  وظيفه خود مي دانيم كه از اين ظرفيت به خوبي بهره بگيريم.«

تسهيل تصويب لوايح و قوانين
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر هم در 
اين نشست به وظايف اين كميسيون اشاره كرد و گفت: »موضوعات مختلفي 
چون ســالمت، محيط زيســت و... به صورت مجزا و تخصصي در كميسيون 
مورد بررســي قرار مي گيرند كه مي توانيم در هر يــك از آنها از تخصص ها و 
توانمندي هاي فناورانه و نوآورانه موجود در كشور استفاده كنيم. قطعاً اجرايي 
شــدن هر كدام از اين اقدامات نيازمند تصويب لوايح و قوانين است كه ما در 
شوراي شهر تالش خواهيم كرد تا روند تصويب آنها تسهيل شود و اين كار با 
كمك جوانان و نخبگان قابل اجراســت.« به گفته مهدي پيرهادي، همکاري 
مشــترك ميان معاونت علمي و فناوري و شوراي شهر و شــهرداري اتفاقي 

خوش يمن و داراي نتايج مثبت براي شهر تهران و ديگر شهرها خواهد بود.

 توسعه شهر با استفاده از توان جوانان
احمد علوي، عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي پارلمان شهري هم در ديدار با 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با بيان اينکه تحول در مديريت شهري منوط 
به جوان گرايي است، گفت: »بايد تالش كرد تا از توان جوانان و نخبگان كشور براي 
توسعه شهرها استفاده كنيم. در برخي حوزه ها مانند نرم افزارهاي فرهنگي دچار 
نوعي روزمرگي شــده ايم كه بايد با كمك جوانان و تخصص آنها اين چالش حل 
شود و تشکيل استارت آپ ها و شتاب دهنده ها كمك بزرگي به مديريت شهري 
مي كند.« به گفته او، استفاده از ايده هاي خالق در اين حوزه ضروري است و بايد 
از ظرفيت جوانان خالق استفاده كرد و مالحظات فرهنگي و بومي كشور را هم 

مدنظر قرار داد.

امروز ايســتگاه متروي شهيد رضايي در 
خط۷ مترو به طور رسمي افتتاح مي شود. حمل و نقل

اين ايستگاه كه در خيابان 1۷شهريور در 
مرز ميان منطقه15 و منطقه12 شهرداري تهران قرار 
دارد، در جنوب ميدان خراسان و باالتر از بزرگراه بعثت 
در مجاورت محله طيب، دسترسي شهروندان به خط۷ 

مترو را فراهم مي كند.
مديرعامل شركت متروي تهران در اين باره به همشهري 
مي گويد: »اين ايستگاه سيزدهمين ايستگاهي است كه 
در اين خط افتتاح مي شــود. خوشحاليم كه نخستين 
ايستگاه افتتاح شده در دوره جديد مديريت شهري به 

مردم خوب جنوب شهر خدمت رساني خواهد كرد.«
علي امام مي افزايد: »ايســتگاه شهيد رضايي در بخش 
جنوبي خط6 قرار دارد و از نظر ترتيب ايســتگاهي از 
سمت جنوب خط، ايستگاه ســوم محسوب مي شود. 
مساحت زيربناي اين ايستگاه 9500مترمربع است و 
طبق روالي كه در سال گذشــته هم بود، اين ايستگاه 
براي افراد ناتوان و كم توان مناسب ســازي  شده است 
كه شامل خطوط بساوايي )لمســي( آسانسور و رمپ 

معلوالن مي شود.«
ســاخت اين ايســتگاه در ســال94 شروع شــد و در 
فروردين98 نخســتين بخش خط6 شروع به كار كرد، 
اما افتتاح آن تا كنون به تأخير افتــاده بود. مديرعامل 
شركت متروي تهران با شرح مشکالت رخ داده مي گويد: 
»ساخت كار عمراني آن انجام شده بود، اما بايد تجهيزات 
الزم نيز در ايستگاه نصب شــود. كار ساختماني خط6 
متروي تهران در ســال هاي 94 تا 96 به سرعت پيش 
رفت زيرا از تسهيالت بانك شــهر استفاده مي شد، اما 
بعدا قرارداد تامين تجهيزات دير بســته شد و كار تهيه 
تجهيزات، همپاي كار ساختماني پيش نرفت. در چند 
ســال اخير براي تامين منابع مالي به اوراق مشاركت 

متکي بوديم و ميزان محدودي هــم  كه از كمك هاي 
بانکي دريافت مي كرديم باز براي كار هاي ساختماني 
اســتفاده مي شــد. تهيه تجهيزات به اين دليل دچار 

مشکل شد.«
خط6 حدود 32كيلومتر طــول دارد و از دولت آباد در 
جنوب شرق تا سولقان در شــمال غرب ادامه دارد و از 
كانون هاي جمعيتي مهمي مانند ميدان وليعصر در مركز 
شهر عبور مي كند. علي امام با اشاره به اينکه 300ميليارد 
تومان هزينه كلي ساخت ايستگاه شهيد رضايي است، 
مي گويد: »االن ورودي شــرقي كه در منطقه15 قرار 
دارد مورد استفاده قرار مي گيرد و در آينده ورودي غربي 
آن، كه دسترسي از منطقه 12را ممکن مي كند آماده 

خواهد شد.«
او مي افزايد: »همزمان ورودي دوم ايستگاه برج ميالد 
كه ورودي اول آن سال گذشــته در خط۷ افتتاح شده 
بود نيز به بهره برداري مي رسد. ورودي دوم اين ايستگاه 
جنوبي تر و به محدوده بيمارستان ميالد نزديك تر است. 
اين ايستگاه در مجاورت دانشگاه علوم پزشکي ايران قرار 
دارد و مي تواند مراجعان به آنهــا را هدايت كند.« علي 
امام درباره افتتاح ايســتگاه هاي جديد در سال1400 
اظهار مي كند: »برنامه ريزي ما اين اســت كه تا پايان 
سال ۷ايستگاه ديگر را هم به بهره برداري برسانيم. اين 
ايستگاه ها شامل توحيد، 1۷شهريور و بوستان گفتگو 
در خط۷ و ايستگاه هاي هفت تير، ميدان وليعصر، پارك 
الله و كارگر در خط6 خواهد بود.« او با تأكيد بر استفاده 
از توليد كنندگان داخلي در مواردي مانند پله برقي ها، 
مي گويد: »انجام اين كار نيازمنــد دريافت منابع مالي 
كافي است. اگر تا  ماه آبان منابع كافي به دست ما برسد 
مي توانيم تجهيزات مورد نياز را نصب و آزمايش كنيم، 
اما تأخير در دريافت منابع مالي به همين ترتيب مانع 

بهره برداري از ايستگاه هاي جديد خواهد شد.«
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   تحقق ايمني جمعي با همت مردمي
محمد بني حسن، جامعه شناس: با قرار گرفتن كودكان در ليست دريافت كنندگان واكسن مي توان اذعان كرد واكسيناسيون 
تا حدود زيادي به مرحله عمومي رسيده است، اما هنوز به ايمني جمعي با واكسينه شدن 75درصد جمعيت دست نيافته ايم. 
درواقع برخي از شهروندان به دليل ناآگاهي تحت تأثير مطالب نادرستي كه پايه و اساس علمي ندارند و مدام در شبكه هاي 
مجازي دست به دست مي شوند، قرار مي گيرند و از اين رو تمايلي به واكسينه شدن ندارند و از اين كار امتناع مي كنند. عده اي 
هم منتظر هستند تا واكسن هاي بهتري وارد شود و از اين رو تزريق واكسن را به تعويق مي اندازند. با توجه به نظريه هاي 
جامعه پزشكي هر آنچه امروز ذهن مردم را مشوش كرده شــايعاتي بيش نيست؛ و متخصصان هم مدام درخصوص اين 
مطالب اطالع رساني كرده اند. مديريت شهري نيز با توجه به رسالتش پس از پاندمي كرونا و پيوستن به پويش جهادي تزريق 
۳۰۰ هزار دوز واكسن و راه اندازي مراكز واكسيناسيون، به موضوع آگاه سازي  و ترغيب شهروندان به تزريق واكسن هم 
ورود كرده است؛ چراكه باور دارد ايمني جمعي محقق نمي شود مگر با همت و مشاركت شهروندان؛ از اين رو تهيه بروشور 
با همكاري وزارت بهداشت و درمان درخصوص فوايد واكسيناسيون و تأثير در كاهش ميزان مرگ وميرها، آموزش چهره 
به چهره و حتي اطالع رساني از طريق شبكه هاي مجازي را در دستور كار قرار داده است تا بتواند با تشويق مردم به تزريق 

واكسن گام هايي را در ريشه كني اين ويروس منحوس بردارد.
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بودجهرابهبرنامهميدهيم
گزاره مهمی كه ميركاظمــي از آن پرده برداري كرده، 
تغيير ريل در اختصاص بودجه به جاي رديف ها بر مبناي 
برنامه هاست. او مي گويد: در تالش هستيم تا بودجه سال 
آينده با بهترين ساختار تهيه شود و بودجه اي بر محور 
برنامه ها و قابل رصد و نظارت باشــد و تمام دستگاه ها و 
اســتان ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند 
و نقش هر كدام در رشد شــاخص هاي كالن اقتصادي 
مشخص شود و در پايان هر ماه عملكرد آنها قابل نظارت 
باشد. رئيس سازمان برنامه و بودجه تأكيد دارد ما به دنبال 
تبديل بودجه نويسي بر مبناي رديف به بودجه نويسي 
مبتني بر برنامه ها هســتيم و رشــد اقتصادي و ثبات 
اقتصادي از مهم ترين محورهاي ما در اصالح ساختار است. 
مديريت تورم و به گردش درآوردن چرخ هاي اقتصادي در 
اولويت ماست و در كنار مذاكرات خارجي، اقدامات داخلي 

براي بهبود زندگي مردم با جديت دنبال مي شود.

یادداشت

حكمراني كارآمد آب

افزایــش تقاضا به دليل رشــد ســریع 
جمعيت، باالفتن ســطح رفاه و... از یك 
طرف و كاهش منابع موجــود به خاطر 

اثرات منفي فعاليت هاي بشــر روي پيكره هاي آبي به دليل گرمایش 
جهاني و تغييرات اقليمي، ازسوی دیگر اقدامات تنظيمي و از آن مهم تر 
نظارت دقيق بر اعمال قانون در اجراي صحيح مقررات را كه به عنوان 
اساس مدیریت آب مطرح مي شــوند، اجتناب ناپذیر كرده است. این 

اقدامات عبارتند از: 
1  مدیریت عرضه آب و تنظيم مقررات نظام هاي تامين آب؛ اقداماتي 

كه افزایش منابع آب در دسترس را ممكن مي سازد.
2  مدیریت مصرف آب یا تنظيم مقررات مرزهاي بين نظام هاي تامين 
آب و نظام هاي مصرف؛ شامل مراحل برنامه ریزي، ساخت و بهره برداري 
از زیرساخت هاي هيدروليكي كه باید در برگيرنده اثرات مصرف آب 
روي سيستم آبي نيز باشد مثل كنترل مصرف آب زیرزميني، فرسایش 

و تامين حداقل آب مورد نياز محيط زیست.
3  مدیریت تقاضــا یا تنظيم مقررات و تخصيــص آب بين مصارف 
و مصرف كننــدگان )به خصــوص در مناطــق داراي تنــش آبي(؛ 
مصرف كنندگان آبي مي توانند تحت كنترل طرح هاي اولویت بندي 
در شكل هاي قيمت گذاري و تخصيص پلكاني )داراي ضرایب متغير( 
بين مصرف كنندگان مختلف و نيز رفع تضادها باشند. چنين تنظيم 
مقرراتي زماني مؤثرتر است كه حوضه هاي آبریز به عنوان پایه مدیریت 

آب اتخاذ شوند.
4  تنظيم مقررات آب هــاي مرزي و هزینه هــاي بين المللي؛ تمام 
فعاليت هایي كه كيفيت و كميت منابع آب جهت مصارف آب مرزي 
را از طریق توافقات بين المللــي روي تخصيص و كنترل آلودگي آب 

تضمين مي كنند.
تنظيم مقررات كه بيشــتر پيشــنهاد مي شــوند عبارتند از: امتياز 
بهره برداري، مجوزهاي تخليه فاضالب و تعرفه هایي كه باید پيش از 
مصرف منابع آب پایه گذاري شوند. نظام هاي تعيين تعرفه باید عالوه 
بر بازگشت هزینه هاي اوليه و بهره برداري، بهبود مصرف سودمند و 
مؤثر آب را نيز درنظر بگيرند. این اصل كه »آلوده كنندگان باید هزینه 
آلودگي زدایي را پرداخــت كنند« باید پایه اقتصــادي براي كنترل 
آلودگي باشــد. البته تنظيم مقررات بدون انجام نظــارت بر اجراي 
قانونمند به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. حكمراني كارآمد آب براي 
حل بحران هاي آبي، رسيدن به توسعه پایدار و تضمين دسترسي به 
آب براي همه ضروري است. پژوهشگران و مراجع بين المللي تشخيص 
داده اند كه بحران آب، یك بحــران كارآمد در مصرف آب و چگونگي 
مدیریت آن است و روش استانداردي كه همه نيازها را برآورده كند 
وجود ندارد. حكمراني كارآمد آب موضوعي اســت كه باید در سطح 
كشوري یا محلي مطرح شود، بنابراین مدل هاي مدیریت و حكمراني 
باید متناسب با خصوصيات غالب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي یك 
كشور باشــد. روش هاي اتخاذشــده براي حاكميت آب باید شفاف، 
فراگير، منسجم )داراي ارتباط منطقي( و عادالنه باشد. به طور مشابه 
حكمراني باید پاسخگو، مؤثر و مسئول باشد. حكمراني كارآمد نيازمند 
مشاركت دولت، جامعه شهري، بخش هاي خصوصي و همه آنهایي كه 
به طرق مختلف در اجراي اصالحات نهادي سودمند هستند، است. 
در حقيقت یك حكمراني خوب نيازمند ابزار مدیریتي، سياست ها و 

نهادهاي مناسب، شفافيت نهادها و مشاركت ذي نفعان است.
حكمراني از دید افراد فني  مجموعه قوانين، تنظيمات و تفكر قدیمي 
نهادهاســت. معموالً اعتقاد بر این اســت كه اگر یك كشور قوانين، 
تنظيمات و نهادهاي آبي درســت داشته باشــد، صرف نظر از دیگر 
چيزهایي كه در كشــور اتفاق مي افتد داراي یك حكمراني كارآمد 
در منابع آب خواهــد بود. اما تجربيات عملي، كاماًل متفاوت اســت؛ 
در بسياري كشــورها با وجود بهترین قوانين و تنظيمات و چارچوب 
نهادي، كارایي واقعي بخش آب بســيار ضعيف است. آنچه مورد نياز 
است چارچوب جدیدي است كه در آن روابط متقابل بين سياست ها، 
قوانين، تنظيمات، نهادهــا، جامعه مصرف كننــده، تهيه كنندگان 
خدمات آبي و مصرف كنندگان آزموده شــود. این روش مدیریت آب 
در چارچوب مدیریت به هم پيوسته منابع آب ممكن خواهد بود. اكثر 
دولت ها در جست وجوي بهبود حكمراني كارآمد در بخش آب به منظور 
سرمایه گذاري مؤثر و كارآمد در این بخش هستند. براي دستيابي به 

این هدف باید درك بهتري از موارد زیر حاصل شود: 
1  با حكمراني بهبود یافته چه چيزي بهبود مي یابد.

2  چگونگي تعيين حكمراني بهبود یافته 
3  چگونگي طراحي نهادها براي این حكمراني كارآمد 

4  چگونگي واردكردن آن به برنامه ریزي و سرمایه گذاري 
حكمراني در بخش آب باید از »توسعه منابع آب« به سمت »مدیریت 
منابع آب« و از بهره برداري منابع آب بزرگ به ســاختار برداشت آب 
محلي و برنامه ریزي زیرحوضه اي حركت كند. از آنجا كه بررسي ها نشان 
داده اند كه روش مدیریت تمركززدایي بخش آب روش بهتري است، 
تغيير در طراحي حكمراني آب اهميت بيشتري پيدا كرده است. مدیران 

و كارشناسان براي تمركز بهتر روي مدیریت و حكمراني آب باید: 
  درك بهتري از فرایند تصميم گيري و حاكميت داشــته  باشند و 

چالش ها را شناسایي كنند.
  فرصت ها براي تشریح و آزمون فرایندهاي 

حاكميت نوین در بخش آب را جست وجو كنند.
  موفقيت ها و شكست هاي تمركززدایي و خصوصي سازي  را بررسي كنند.

مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و  تورم
بودجه مي گوید: سناریوهاي گذشته كنار 
گذاشته شــده و بودجه ســال آینده بدون 
كسري و اســتقراض از بانك مركزي و انتشار اوراق قرضه 
بسته خواهد شد. حاال پرسش اصلي اینجاست كه راه عبور 
سند دخل و خرج سال 1401از تنگناي درآمدها و منابع و 
انباشت هزینه ها و مصارف كدام اســت؟ آیا واقعا سازمان 
برنامه و بودجه مي تواند ریل  ساختار ناكارآمد بودجه را تغيير 
دهــد؟ ميركاظمي اصــرار دارد نباید كســري بودجه با 
استقراض از بانك مركزي و حتي فروش اوراق بدهي دولت 
صورت پذیرد، در این صورت با فرض باقي ماندن تحریم ها و 
فروش حداقلي نفت ایــران، راه تامين مخارج دولت كدام 

خواهد بود؟

آرمان شهر سازمان برنامه
به گزارش همشهري، بودجه 1400ایران با كسري دست كم 
400هزار ميليارد توماني مواجه اســت. سكاندار سازمان 
برنامه و بودجه مي خواهد روش گذشته دخل و خرج دولت 
را كنار بگذارد و طرحي نو دراندازد؛ طرحي كه براســاس 
آن بانك مركزي به چاپ پول براي پاس كردن چك هاي 
بالمحل دولت اقدام نخواهد كرد. عالوه بر این قرار نيست 
دولت اوراق قرضه چاپ كند و كسري درآمدهاي خود را با 

قرض گرفتن پوشش دهد.
مسعود ميركاظمي با اعالم این خبر كه بخشنامه بودجه 
سال 1401 نهایي و آماده ارســال به دفتر رئيس جمهور 
است، اعالم كرد: آثار و تبعات مخرب سناریوهاي گذشته 
مشهود است. اثر چنين سناریوهایي جز ایجاد فاصله طبقاتي 
و هدایت بخش بزرگي از افراد جامعه به زیر خط فقر نبوده 
است. موضع گيري او نشان مي دهد مبناي بودجه ریزي در 
دولت سيزدهم متفاوت از دولت هاي گذشته خواهد بود ولي 
چالش جدي این است كه آیا سند بخشنامه بودجه پيشنهاد 
شده به امضاي سيد ابراهيم رئيسي خواهد رسيد یا اینكه 
تحت فشار و البي وزیران اقتصادي و دیگر اعضاي كابينه 

دستخوش تغييرات جدي خواهد شد؟ 
 كمتر از 2 ماه دیگر قرار است نخستين الیحه بودجه دولت 
سيزدهم تقدیم مجلس شود، تاكنون ستاد تهيه و تدوین 

بودجه 1401كل كشور 14جلسه برگزار كرده كه در جلسه 
آخر كارشناســان ســازمان برنامه و بودجه درباره اصالح 
صندوق هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و همچنين 
نظام بيمه سالمت و آســيب هاي نظام حقوق و دستمزد 
به بحث و نظر پرداخته انــد. هرچند جزئيات تصميم هاي 
كارشناسي منتشر نشده اما روشن است كه كسري بودجه 
صندوق هاي بازنشستگي فشار سنگيني را بر بودجه دولت 
وارد مي سازد، حاال این احتمال مطرح است كه شاید براي 
نخستين بار ســطح دســتمزدها و حقوق ها براي كاهش 

كسري بودجه دولت متناسب با نرخ تورم افزایش نيابد.

بودجه براي همه مردم
ميركاظمي تأكيد دارد بودجه ساالنه باید به نفع همه مردم 
ایران باشد و نه قشــري خاص زیرا به گفته او بين عملكرد 
و برنامه هاي مصوب در بودجه فاصله و شــكاف زیاد ایجاد 
شــده و نظام برنامه ریزي را از كارایي انداخته اســت. او از 
كارشناسان و تصميم گيرندگان بودجه سال آینده خواسته 
تا نگاه شان را از ســطح خرد به سطح كالن تغيير دهند تا 
به گفته او نتيجه تصميم آنها آثار مثبت براي كل مردم ایران 
باشد. ســكاندار نظام برنامه و بودجه مي گوید: تصميمات 
اتخاذ شده باید شرایط زندگي همه مردم ایران را در دورترین 
نقاط كشور بهبود ببخشد و شرایط زندگي رفاهي نامناسب 

مردم در دورترین مناطق ایران براي ما قابل قبول نيست.

سناريوي جديد چيست؟
ميركاظمي به درستي مي گوید؛ سناریوي كسري بودجه و 
هزینه هاي جاري با خلق پول درست نيست اما ابهامي جدي 
وجود دارد؛ او چگونه مي تواند كسري بودجه دولت را بدون 
چاپ پول و همچنين انتشار اوراق قرضه در غياب درآمدهاي 
نفتي تامين كند. او با تأكيد بــر اینكه چرخه معيوب باید 
اصالح شود، افزود: چرخه منفي و معيوب در بودجه ریزي 
باید متوقف شود. دولت هزینه ها را مدیریت كند. استقراض 
از بانك مركزي و انتشــار اوراق قرضه و خلق پول راه حل 
نيست. تداوم چنين سناریویي مشكالت فزاینده اي براي 
كشور ایجاد كرده است و براساس مسئوليتي كه برعهده دارم 
از تمام توان خود براي توقف چنين چرخه اي و بهبود شرایط 

تغييرريلبودجه
برنامه دولت براي خنثي سازي بمب تورم اعالم شد

 رئيس سازمان برنامه و بودجه مي گوید جدول دخل و خرج 
بودجه 1401بدون استقراض تنظيم خواهد شد

 عليرضا دائمي
معاون پيشين وزارت نيرو

ادامه در 
صفحه5

مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گوید:  بازار
75درصد از اقالم خوراكي مورد مصرف ایران در مهرماه امسال رشد قيمتي 
در دامنه بحران را تجربه كرده است. حد بحران به این معناست كه قيمت یك 
كاال از كنترل خارج شده و مي تواند به جهش تورم در آینده منجر شود. سنجش بحران قيمت 
كاالهاي خوراكي براساس تعریف وزارت كار، افزایش ماهانه حداكثر 2درصدي قيمت هر 
كاالست كه براي یك دوره یكساله 24درصد خواهد بود. این گزارش مي گوید: متوسط قيمت 
حدود 75درصد از اقالم منتخب شامل برنج ایراني و خارجي درجه یك، گوشت مرغ، شير، 
ماست و پنير پاستوریزه، تخم مرغ، كره، روغن مایع، موز، سيب، پرتقال، خيار، لوبيا چيتي، 
عدس، قند و شــكر و چاي فراتر از حد بحران قيمتي قرار دارند. به ویــژه اینكه وزارت كار 
مي گوید: انتظار مي رود قيمت برنج ایراني، تخم مرغ، شير و محصوالت لبني، سيب و پرتقال 
روند صعودي خود را ادامه دهد و افزایش دوباره قيمت این كاالها دور از انتظار نخواهد بود. به 
گزارش همشهري، مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار در گزارش جدید خود، جدول 
پيش بيني تورم خود را پس از آنكه نرخ تورم واقعي از پيش بيني این نهاد فراتر رفت، حذف 

كرده است. این نهاد پژوهشي هشدار داده قيمت گوشت گاو یا گوساله و سيب زميني كه 
هم اكنون در مرحله هشدار قرار دارد، باز هم ممكن است افزایش یابد. این در حالي است كه 
ميانگين قيمت گوشت گوســفندي به همراه گوجه فرنگي و پياز و رب گوجه در وضعيت 
مطلوب قرار دارد. این گزارش مي افزاید: نهاد پژوهشي وابسته به وزارت كار مالك ارزیابي 
خود را به جاي 53 قلم كاالي خوراكي به 24 قلم كاال محدود كرده است. جدید ترین گزارش 
مركز آمار تأیيد مي كنــد از بين 53 قلم كاالي خوراكي منتخــب، قيمت 40 قلم كاال در 
محدوده بحران قرار دارد و رشد تورم ماهانه باالي 2درصد را تجربه كرده است.  نبض قيمت 
كاالهاي خوراكي در ایران همچنان تند مي زند و سفره خانوارها همچنان در حال آب رفتن 
است؛ به گونه اي كه آمارهاي رسمي نشــان مي دهد از 53 قلم كاالي خوراكي پرمصرف و 
منتخب، در شهریور امسال 42درصد از این كاالها نرخ تورم نقطه به نقطه باالي نرخ تورم كل 
كشور به ميزان 42.9درصد را به ثبت رساند ه اند. همزمان با رشد تورم كاالهاي خوراكي و 
كاهش ارزش ریال، برخي شهروندان به تغيير سبد كاالهاي مصرفي خود اقدام كرده و عمال 

برخي كاالها از سفره شهروندان با سطح درآمد متوسط و پایين حذف شده است.

شاخص حباب سنج بازار مسكن از منطقه هشــدار عبور كرده و از بروز یك فاجعه و  مسكن
بحران خبر مي دهد. تفسير ساده و دم دستي آمارهاي رسمي این است كه یا قيمت 
مســكن بيش از 50درصد حباب دارد یــا همچنان قابليت یــك افزایش بيش از 
100درصدي دیگر براي قيمت اجاره مسكوني محتمل است. البته سناریوي ميانه این دو تفسير نيز 

وجود دارد كه درصورت تحقق آن فقط ابعاد بحران كوچك تر خواهد شد.
به گزارش همشهري، شاخصp/r یعني نسبت قيمت بازاري ملك به اجاره بهاي ساالنه آن، شاخص 
نسبتاً دقيقي براي سنجش وضعيت حباب قيمتي در بازار مسكن بوده كه در ادوار گذشته، همواره در 
اوج دوره هاي رونق روي باالترین رقم قرار داشته و به تدریج بر اثر تثبيت قيمت اسمي یا كاهش قيمت 
واقعي مسكن تعدیل شده است، اما حاال بررســي آمارهاي رسمي حاكي از این است كه ميانگين 
كشوري شاخص p/r از 37برابر گذشته و در شهر تهران نيز به 40برابر رسيده؛ این در حالي است 
كه در ابتداي دهه 90و در اوج جهش قيمت مسكن، این نسبت از 18برابر فراتر نرفته بود و ميانگين 

بلندمدت آن نيز كمتر از 15برابر بوده است.

واقعيت بازار اجاره كشور
آخرین اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ایران حاكي از این است كه در آخر سال گذشته، 
ميانگين قيمت یك مترمربع زیربناي مسكوني در مناطق شهري كشور 10ميليون و 250هزار و 
700تومان و ميانگين اجاره ماهانه یك مترمربع زیربناي مســكوني )مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 
3درصد ودیعه پرداختي( معادل 22هزار و 920تومان بوده است. در این وضعيت ميانگين قيمت 
اجاره ساالنه یك متر زیربناي مسكوني در كل كشور 275هزار و 40تومان و شاخص p/r )نسبت 
قيمت بازاري ملك به اجاره بهاي ســاالنه آن( معادل 37برابر بوده است. در حالت خوش بينانه و با 
فرض اینكه دوره رونق مسكن تمام شده و جهش جدیدي در قيمت آن رخ نمي دهد، رقم 37برابري 
مي تواند باالترین رقم شاخص p/r قلمداد شود. با توجه به اینكه در پایان دوره قبلي رونق بازار مسكن 
یعني سال 1392، این نسبت معادل 18برابر بوده است، مي توان گفت كه شاخص p/r در اوج دوره 
اخير رونق مسكن بيش از دوبرابر دوره قبلي رشد كرده است. حتي این شاخص در جهش قيمتي 
ســال89 نيز از 21برابر عبور نكرده بود و رقم فعلي آن 1.8برابر سال89 است. در این شرایط، اگر 
سياستگذاران قادر به ساماندهي بازار مسكن نباشند و انتظارات تورمي در اقتصاد ایران اجازه اصالح 
قيمت مسكن را صادر نكند، شاخص p/r در بازار مسكن فقط با جهش هاي متوالي قيمت اجاره و 
به اصطالح تخليه كل تورم مسكن در این بازار تعدیل خواهد شد و این یعني فشار بسيار شدید به 
مستأجراني كه حداقل یك سوم جامعه شهري را در ایران تشكيل مي دهند و غالباً جزو اقشار متوسط 

رو به پایين و آسيب پذیر هستند.

تبعات مخرب قيمت گذاري دستوري براي اجاره
در 2سال اخير و به واسطه شيوع كرونا در ایران، سياستگذاري براي حمایت از اقشار آسيب پذیر كه 
یكي از بزرگ ترین گروه هاي آنها مستأجران هستند، سياست تمدید اجباري قراردادهاي اجاره با نرخ 
دستوري را تجویز كرد و این سياست با مصوبه ستاد مقابله با كرونا در سال هاي 1399و 1400اجرایي 
شد. در این وضعيت قراردادهاي اجاره با شرایطي آسان و تقریباً فقط با خواست مستأجر باید براي 
یك دوره یكساله تمدید مي شــد و افزایش قيمت مجاز براي اعمال در این قراردادها نيز در تهران 
25درصد، در كالنشهرها 20درصد و در سایر نقاط شهري 15درصد تعيين شد. البته در این مصوبه 
منعي براي افزایش توافقي قيمت با درصدهاي بيشتر قرار داده نشــد و در كف بازار نيز بخشي از 
قراردادهاي اجاره بدون توجه به این مصوبه خاتمه داده شد، اما این نرخ گذاري دستوري بر اكثریت 
قراردادهاي بازار اجاره اثر گذاشت و یكي از زمينه هاي افزایش نسبت p/r در بازار مسكن را فراهم 
آورد. درحقيقت، در دوره اي كه ميانگين قيمت مسكن بيش از 100درصد افزایش پيدا كرد و دولت 
هيچ قدرتي براي كنترل آن نداشت، بازار اجاره با سد قيمت گذاري دستوري از تخليه بخشي از این 
تورم سنگين محفوظ شد، اما پيامد این حفاظت مصنوعي در سایه تورم سنگين بازار مسكن، چيزي 
جز بدهكار شدن بازار اجاره به بازار مسكن نبود و اكنون نيز هراس جهش قيمت اجاره بعد از فسخ 

مصوبه ستاد مقابله با كرونا وجود دارد.

سرنوشت قيمت مسكن و اجاره
بررسي روند بلندمدت نسبت p بهr )قيمت مسكن به اجاره ساالنه( در بازار مسكن ایران در 3دهه 
اخير نشان مي دهد كه این شاخص همواره متناسب با تغييرات قيمت مسكن در دوره هاي رونق 
افزایش پيدا كرده و در ادامه با ورود بازار به دوره ركود و كاهش قيمت واقعي مسكن )در مقایسه با 
رشد تورم كل( یا حتي كاهش قيمت اسمي مسكن )افت قيمت ریالي مسكن در معامالت( تعدیل 
شده و به سطح نرمال برگشته است. بررسي ادوار گذشته بازار مسكن در شهر تهران حاكي از این 
است كه نســبت p/r در این بازار در پایان دوره هاي ركود حتي از 15برابر نيز كمتر شده و ركورد 
13برابري را نيز شكسته است؛ درحالي كه در دوره هاي رونق به ركورد 21درصدي نيز دست یافته 
است. در دوره اخير جهش قيمت مسكن كه از اواسط سال 96آغاز شده و فعاًل با رسيدن ميانگين 
قيمت هر مترمربع زیربناي مســكوني به مرز 31ميليون تومان در ركود نســبي به ســر مي برد، 
ميانگين قيمت مسكن حدود 590درصد در شــهر تهران افزایش پيدا كرده و بازار اجاره را نيز با 
تورم سنگين حدود 200درصدي در 4سال مواجه كرده است. با همه این تفاصيل، همچنان تورم 
بازار اجاره باوجوداینكه هم نســبت به نرخ تورم كل و هم نسبت به ضریب رشد درآمدهاي خانوار 
 p/r آهنگ تندتري داشته، از تورم لجام گسيخته مسكن عقب تر است و دليل ركوردشكني شاخص
مسكن نيز همين بوده است. از منظر كالن، بي ضابطگي بازار مسكن و قيمت گذاري دالري در این 
بازار عامل اصلي فشار به مستأجران است، اما بدون اصالحات اساسي در ساختار اقتصادي ایران و 
باثبات سازي آن، لزوماً پایان قصه بازار مسكن به كاهش فشار بر مستأجران تمام نمي شود و این قشر 
آسيب پذیر باید تاوان قيمت گذاري براساس منفعت اقليت ثروتمند در تنش اقتصادي را بپردازند. 
چسبندگي شدید قيمت مسكن در اقتصاد معاصر ایران بزرگ ترین نشانه  خودمختاري بازار مسكن 
در مقابل سياســتگذاري هاي اقتصادي دولت ها بوده و اینك نيز جز با یك جراحي دردناك مانند 
افزایش پایه هاي مالياتي مرتبط با مسكن و تالش براي خروج این كاال از دسته كاالهاي سرمایه اي 

روند آن تغيير نمي كند.

آشفتگيبازاراجارهتهران
بررسي اطالعات مركز آمار ايران از قيمت مسكن و اجاره شــهر تهران در زمستان 1399حاكي از اين 
است كه در پايان سال گذشته، ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در پايتخت 24ميليون و 
890هزار و 240تومان و قيمت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني 52هزار و 33تومان بوده است. در 
اين وضعيت ارزش يك متر مسكن 40برابر مجموع درآمد اجاره آن است و اين يعني شاخص p/r مسكن 
شهر تهران در پايان سال گذشته به بيش از 2.2برابر سال 92رسيده است. در حقيقت شاخص حباب سنج 
بازار مسكن با مشخص كردن فاصله ميان ارزش بازاري مسكن در شرايط فعلي با سطح واقعي ارزندگي آن 
براساس درآمد ساالنه اجاره، يك ديتاي بااهميت براي تشخيص ارزش واقعي مسكن به دست مي دهد و 
رسيدن شاخص p/r به 40برابر در ايران داراي اقتصاد باثبات و شفاف، معناي اين است كه بيش از 50درصد 
قيمت فعلي مسكن بايد كاهش پيدا كند تا به سطح واقعي ارزندگي برسد، اما نكته اصلي اينجاست كه 
فعاًل كشور ما اقتصاد باثبات و شفافي ندارد و قيمت مسكن براساس ارزش جايگزيني آن براساس قيمت 
 p/r زمين، هزينه نهاده هاي ساختماني و البته قيمت دالر، حباب قيمتي به معناي عام كلمه ندارد و شاخص
بايد از طريق رشد مستمر تورم اجاره در دوره ركود بازار مسكن جبران شود كه متأسفانه بي رحمانه ترين 

سناريو براي جامعه ايراني است.

مستأجران زير حباب مسكن
شاخص حباب سنج بازار مسكن در 4سال گذشته  100درصد رشد كرده است

استفاده خواهم كرد. براساس این گزارش، انتشار اوراق قرضه 
ازجمله سياست هاي به كار گرفته شده براي پوشش بخشي 
از كسري بودجه دولت، از خرداد سال گذشته بوده، اكنون 
كه قرار است این كار متوقف شود، باید منتظر رونمایي از 
سناریوي جدید سازمان برنامه ماند و دید آیا ميركاظمي 
و همكارانش قادر خواهند بود تا منابــع پایدار و فاقد آثار 
تورمي براي دولت معرفي كنند؟ ميركاظمي سياســت 
دولت گذشته در پوشش كسري بودجه را ناكارآمد و داراي 
شائبه سياسي كاري معرفي كرده ولي زماني كه نخستين 
الیحه بودجه دولت سيزدهم به مجلس ارائه شود، روشن 
خواهد شد كه تا چه اندازه از مخارج دولت كاسته و جلوي 

بودجه خواري هاي اضافي گرفته شده است.

بودجه پشت درهاي بسته
به گزارش همشهري، همزمان با انتشار گزارش بانك مركزي 
از روند فزاینده و نگران كننده 2شاخص پایه پولي و نقدینگي 
در پایان مرداد امسال و رسيدن نرخ تورم به محدوده خطر، 
دیروز رئيس سازمان برنامه و بودجه راهي بهارستان شد تا در 
پشت درهاي بسته و یك نشست غيرعلني نمایندگان را در 
جریان تغيير ریل بودجه سال آینده قرار دهد و آنها را مجاب 
سازد كه از هم اكنون منتظر یك بودجه به شدت انقباضي 
باشند. به گفته سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در این جلسه 
غيرعلني ميركاظمي با نمایندگان درباره نقاط ضعف و قوت 
عملكرد نيمه نخست امسال بودجه گفت وگو كرده و گزارش 
داده است. با پایان جلسه غيرعلني، ميركاظمي از كسري 
بودجه به عنوان مشكل اساسي امروز ایران یاد و تأكيد كرد: 
مصارف بودجه در پایان ســال 91 حدود 89هزار ميليارد 
تومان بوده كه در بودجه 1400به 937هزار ميليارد تومان 
در ســقف اول و 1277هزار ميليارد تومان در ســقف دوم 
افزایش یافته یعني در یك دوره 8ساله ميزان مصارف بودجه 

دولت 10برابر شده است.

سختگيري در هزينه ها
رئيس ســازمان برنامه و بودجه فاش كــرده منابع پایدار 
بودجه در سال 99معادل 350هزار ميليارد تومان بوده و 
نمي شود یكباره در ســال 1400به رقم 937هزار ميليارد 
تومان برسد. او به صراحت خطاب به نمایندگان گفته كه 
عمليات انقباضي در پيش گرفته و جلوي ریخت  وپاش ها را 
گرفته است. ميركاظمي مي گوید: بدهي باالیي از سنوات 
قبلي به دولت منتقل شده و امروز بدهي هاي باالیي به بانك 
مركزي، ســازمان تامين اجتماعي و صندوق توسعه ملي 

داریم كه در حال مدیریت آنها هستيم.

حركت 75 كاالي خوراكي بر مدار بحران
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رئيس اتحاديه مرغداران 
تخم گذار اســتان تهران 
در گفت وگو با همشهري: 
رشــد نرخ تــورم اقالم 
خوراكي، به ويــژه مواد 
پروتئيني، موجب افزايش 
تقاضا و گراني تخم مرغ 

شده است

به دنبال مخابره اخبار اميدبخش درباره  دالر
آغاز مذاكرات هســته اي و همچنين 
انتخــاب رئيــس كل بانــك مركزي، 
منحني قيمت دالر آمريكا در سراشــيبي نزول قرار 
گرفت. اين شيب نزولي ظرف 2 روز گذشته سرعت 
بيشتري پيدا كرده است. ديروز قيمت هر دالر آمريكا 

تا محدوده 27هزارو 500تومان عقب نشيني كرد.
به گزارش همشهري، قيمت هر دالر آمريكا بعد از يك 
دور صعود افراطي تا محــدوده 28هزارو 500تومان 
در مسير نزولي قرار گرفته و سرعت نزول قيمت دالر 
ظرف چند روز گذشته افزايش يافته است. اين اتفاق 
در شرايطي رخ داده كه طي روزهاي اخير، نگراني ها 
نسبت به عبور قيمت دالر از محدوده 30هزار تومان 
بيشتر شده بود. از نظر تكنيكي عبور قيمت هر دالر 
آمريكا از محدوده 30هزار تومان مي توانست به رشد 
افسارگسيخته قيمت دالر منجر شود اما ظرف چند 
روز گذشته، روند بازي در بازار ارز عوض شد و در پي 
توقف شــيب صعودي قيمت دالر، روند نزولي ارزش 

دالر و تقويت ريال سرعت گرفت.

تقويت ارزش ريال
قيمت هر دالر آمريكا از نيمه دوم خرداد ماه امســال 
وارد موج صعود شــد و تا آخر شــهريو ماه 20درصد 
رشد كرد با اين حال با آغاز مهر ماه سرعت رشد قيمت 
دالر بيشتر شد به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا به 
سرعت وارد كانال 28هزار تومان شد و پنجشنبه 8مهر 
به محدوده 28هزارو 500تومان رسيد. ورود قيمت 
دالر به كانال 28هزار تومان بــه نگراني ها دامن زد، 
بيم آن مي رفت كه قيمت هر دالر آمريكا به ســرعت 
به محدوده 30هزار تومان برســد با اين حال از هفته 
دوم مهر ماه از سرعت صعودي قيمت دالر كاسته شد 

و جلوي روند صعودي تا حدودي گرفته شد.
اين رونــد نزولي ظرف چند روز گذشــته ســرعت 
بيشتري پيدا كرده اســت به طوري كه ديروز قيمت 
هر دالر آمريكا تــا محدوده 27هــزارو 500تومان 
عقب نشيني كرد. با اين نزول 600توماني طي چند 
روز گذشته مطابق آمار قيمت هر دالر آمريكا ظرف 
10روز گذشــته با 3.5درصد افت مواجه شده است.
ديروز همچنين قيمت هر دالر آمريــكا در بازار ارز 
هرات كه يكي از بازار هاي مهم تامين ارز ايران است به 

27هزارو 400تومان رسيد.
در صرافي هاي بانكي نيز قيمت هر دالر با 253 تومان 
كاهش به 27هزار و 195تومان رسيد. همچنين در 
سامانه نيما حواله دالر به قيمت 23هزار و 437تومان 
معامله شد اما علت افزايش سرعت نزول قيمت دالر و 

عقب نشيني قيمت دالر چيست؟

داليل نزول 
به زعم كارشناسان قيمت هر دالر آمريكا صرف نظر از 
همسويي با روند تورم، به مذاكرات هسته اي وابستگي 
زيادي پيدا كرده است زيرا تداوم تحريم ها مي تواند 
جريان ورود ارز را محدود كند و به كاهش عرضه ارز در 
بازار داخلي منجر شود به همين دليل هر نوع گشايش 
در مذاكرات هســته اي و كاهش تحريم ها مي تواند 
به ســرعت به افت قيمت دالر منجر شود. در چنين 
شرايطي طي چند ماه گذشته كه مذاكرات هسته اي 
در وين متوقف شده است خبر تازه اي در مورد تداوم 
مذاكرات هسته اي منتشر نشده بود كه يكي از داليل 

رشــد قيمت دالر تا محدوده 28هــزارو 500تومان 
همين عامل بود اما پس از موضعگيري اخير وزير امور 
خارجه در مورد مذاكرات هسته اي، اميدواري به آغاز 
دور تازه مذاكرات بيشتر و همين عامل به افت قيمت 
دالر منجر شد. حســين اميرعبداللهيان گفته است: 
ايران در پي بازگشــت به مذاكرات هســته اي است.

سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور خارجه 
نيز در اين باره گفت: بــه زودي يك تاريخ دقيق براي 

از سرگيري مذاكرات اعالم مي كنيم. 
به گفته او به محــض اينكه روند بررســي و بازبيني 
رايزني هاي قبلي پايان يابد، مذاكرات وين از سر گرفته 
خواهد شد. همزمان ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت 
امور خارجه روسيه نيز گفت: به از سرگيري مذاكرات 
براي احيا و اجــراي كامل برجــام در آينده نزديك 
اميدواريم. خبرگزاري آناتولي تركيــه نيز به نقل از 
منابع آگاه نوشت:دور بعدي مذاكرات احياي توافق 
هســته اي ميان تهران و اعضاي باقيمانده در توافق، 
احتماال پيش از پايان يافتن ماه اكتبر در وين پايتخت 

اتريش برگزار خواهد شد.
همزمان با اين اظهارات وزارت خزانه داري آمريكا نيز 
چند شركت را كه قباًل به دليل ارتباط با ايران تحريم 

شده بودند از فهرست تحريم ها خارج كرد.
همه اين خبر ها اميــدواري را براي آغــاز مذاكرات 
هسته اي و رفع تحريم ها بيشتر كرد و به افت قيمت 
دالر منجر شد. از ســوي ديگر به نظر مي رسد برخي 
ديگر از داليل افت قيمــت دالر به انتخاب رئيس كل 
جديد بانك مركزي بعد از چند ماه تأخير بازمي گردد. 
به باور فعاالن اقتصادي، رئيس كل جديد بانك مركزي 
توانايي حذف عوامل بنيــادي و بلندمدت براي مهار 
تورم و رشــد قيمت ارز را دارد و اين موضوع نيز اثر 

رواني مثبتي بر بازار ارز داشت.

چشم انداز آينده 
از نظــر تكنيكي با نزول پر ســرعت قيمت دالر طي 
چند روز گذشته احتمال نزول قيمت دالر تا محدوده 
26هزارو 800تومان تقويت شده است و چنانچه نرخ 
دالر به كمتر از اين محدوده نزول كند سرعت نزول 
قيمت دالر بيشتر خواهد شد و مي توان اميدوار بود 
قيمت دالر در كوتاه مدت تا 25هزار تومان افت كند. 

با اين حال ترسيم اين ســناريوها روي كاغذ از نظر 
تكنيكي مستلزم محرك هاي بنيادي است كه به گفته 
كارشناسان اصلي ترين محرك بنيادي، آغاز مذاكرات 
هسته اي است كه مي تواند جريان ورود ارز را به كشور 

تقويت كند.
عباس آرگون، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران درباره چشــم انداز قيمــت ارز مي گويد: اگر 
بخواهيم نــرخ ارز پايين بيايد، از ســويي بايد براي 
تحريم ها و محدوديت ها چاره اي پيدا كنيم و از سوي 
ديگر با برطرف كردن مشــكالت زيرساختي اقتصاد 
ايران مانند تورم، روند افزايش قيمت ارز را كند كنيم. 
در غيراين صورت و با دستور و اجبار قطعا راه به جايي 

نخواهيم برد.
او با بيان اينكه بازار ارز تابع عرضه و تقاضاست، گفت: 
در سال هاي گذشته با تحريم هاي آمريكا مواجه بوديم 
و همين موضوع دسترســي ما به درآمدهاي ارزي را 
تحت تأثير قرار داده است. يك سوي اين ماجرا دولت 
است كه عمال امكان دسترســي به بخش مهمي از 
درآمدهاي ارزي خود را از دست داده و يك سوي ديگر 
نيز بخش خصوصي است كه هزينه هايش براي توليد 
و صادرات بيشتر شده و با دشواري هاي زيادي براي 
بازگشت ارز صادراتي مواجه شده است.رضا زنگويي 
كارشــناس اقتصادي نيز عقيده دارد: قيمت دالر به 
مذاكرت ويــن، بحث FATF و سياســت هاي پولي 
بســتگي دارد و بايد فعال منتظر حل اين موضوعات 

باشيم.
ســيدبهاءالدين حسيني هاشــمي، كارشناس امور 
اقتصادي نيز درباره راه حل هاي افزايش منابع ارزي 
گفت: 40 تا 50ميليارد دالر ارز به صورت اسكناس در 
صندوق ها و خانه ها به عنوان سرمايه گذاري و ذخيره 
مردم وجود دارد. او افزود: اگر اين منابع چند ميليارد 
دالري جذب شــود، چرخه عرضه و تقاضاي ارز هم 
روند متعادلي پيدا خواهد كــرد و در نتيجه نرخ ارز 
هم تعديل خواهد شد. او افزود: پيشنهاد اين است كه 
بانكداري ما براساس معيارهاي بين المللي به سمت 
افتتاح حساب هاي ارزي به صورت دالر، يورو، لير و... 
حركت و برنامه ريزي كند تا هر شخص متقاضي، در 
كنار حســاب ريالي خود، يك حساب ارزي دالري ، 

يورويي و... داشته باشد.

مسئوالن وزارت جهادكشاورزي از 
رشد عرضه تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار 
خبر مي دهند، روزانه چقدر تخم مرغ در اين 

مراكز توزيع مي شود؟
تا پيش از اين عرضه تخم مــرغ در مراكز توزيع 
مســتقيم، قابل توجه نبــود اما از شــنبه هفته 
جاري عرضه مستقيم تخم مرغ در ميادين ميوه 
و تره بار آغاز شــده و مرغداران هر شانه تخم مرغ 
را در مرغداري به قيمت 38هــزار تومان عرضه 
مي كنند و به نرخ هر شــانه 43هزار و500تومان 
در ميادين ميوه و تره بار توزيع مي شود. مرغداران 
تخم مرغ را به مغازه داران خرده فروشــي سطح 
شــهر نمي دهند و فقط اين محصــول از طريق 
تشــكل صنفي ذيربط در اختيار ميادين ميوه و 
تره بار قرار مي گيرد. ميزان مصرف سرانه تخم مرغ 
11كيلوگرم اســت اما افزايش قيمت گوشــت، 
مرغ، حبوبات و ســاير اقالم مواد غذايي موجب 
شــده تا تقاضاي مصرف تخم مرغ به دليل قيمت 
مناسب افزايش يابد. با توزيع مستقيم تخم مرغ در 
ميادين، قيمت بازار اين فرآورده نيز شكسته و نرخ 

هركيلوگرم تخم مرغ از 23 
تا 24هزارتومان به 19هزار 

تومان كاهش يافته است.
ميزان توليد و 
نياز ماهانه بازار تخم مرغ 

چقدر است؟
ميزان كنونــي توليد روزانه 
تخم مرغ 2هزار و800تن و 
ماهانه 85هزار تــن بوده و 
در شرايط عادي نياز ماهانه 
بازار به تخم مرغ، كمتر از اين 
ميزان توليــد و 80هزار تن 
اســت. اكنون نيز به ميزان 
سال گذشته، توليد تخم مرغ 
داريــم و كمبــودي براي 

توليد اين ماده پروتئيني وجود ندارد و هنوز هم 
شاهد مازاد توليد مرغ هستيم. با توزيع مستقيم 
تخم مرغ اكنون قيمــت هركيلوگرم تخم مرغ در 
بازار تا 500تومان باالتر از نرخ اعالم شده، يعني 
19هزار تومان در مرغداري اســت كه با اين روند 
نرخ هرشــانه تخم مرغ در واحدهاي مرغداري به 
38هزار تومان و قيمت مصرف كننده آن به 43هزار 

و500تومان مي رسد كه اين نرخ متعادل است.
علت كمبود و افزايش اخير قيمت 
هرشانه تخم مرغ به بيش از 60هزار تومان در 
برخي خرده فروشــي هاي سطح شهر تهران 

چيست؟ 
رشد تقاضا، علت اصلي كمبود و گراني تخم مرغ 
اســت؛ زيرا افزايش نرخ تورم و قيمت ساير مواد 
غذايــي و اقــالم خوراكي مانند گوشــت، مرغ ، 
حبوبات و غالت موجــب افزايش تقاضاي خريد 
تخم مرغ شده است. در واقع چون همه  چيز گران 
شده، مردم به ســمت خريد و مصرف تخم مرغ 

هجوم آورده اند.
اما پيش از اين مرغداران، كشتار 
جمعيت گله هاي مرغ تخم گذار به دليل كمبود 
و گراني نهاده هــاي توليد را عامل افت توليد 
و گراني تخم مرغ قلمــداد مي كردند، علت 

چيست؟
همه اين عوامل در ميزان توليد و نوســان قيمت 
تخم مرغ مؤثر بوده است، اما مرغدار كه نمي تواند 
واحد صنفي خود را تعطيل كند؛ به همين داليل 
اســت كه اكنون فقط 60درصد از ظرفيت يك 
 ميليون  و400هزار تني ســاالنه توليد تخم مرغ 
در واحدهاي مرغــداري فعال اســت. اما ميزان 
توليد تخم مرغ در همين60درصد ظرفيت فعال 
نيز جوابگوي نياز بازار تخم مرغ اســت و مشكلي 
براي تامين اين ماده پروتئينــي وجود ندارد. اما 
مرغداران نقشي در افزايش قيمت خرده فروشي 
تخم مرغ در سطح بازار ندارند، اگر مرغداران نقشي 

در تعيين قيمت خرده فروشي تخم مرغ داشتند، 
اجازه نمي دادند كه طي 5ماهه نخســت امسال، 
هركيلوگرم تخم مرغ تا 5هزارتومان كمتر از نرخ 
مصوب به فروش برسد. قيمت كنوني تخم مرغ نيز 
تابع نظام عرضه و تقاضاست و رشد نسبي تقاضاي 
اين فرآورده در ماه هاي سرد سال موجب كمبود و 

افزايش قيمت تخم مرغ شده است.
هر شانه تخم مرغ در ميادين ميوه و 

تره بار با چه قيمتي عرضه مي شود؟
حداكثر قيمت خرده فروشي هر شانه تخم مرغ در 
ميادين ميوه و تره بار 43هزارو500تومان تعيين 
شــده و اكنون نيز تخم مرغ با اين قيمت در اين 
مراكز در حال عرضه اســت. مشكلي براي تداوم 
عرضه مستقيم تخم مرغ وجود ندارد و مرغداران 
قادر به تامين نيــاز روزانه مياديــن براي عرضه 

تخم مرغ با نرخ مصوب هستند.
آخرين نرخ مصــوب هركيلوگرم 
تخم مرغ در مرغداري 14هزار تومان تعيين 
شده، علت افزايش قيمت هر شانه تخم مرغ در 
مراكز عرضه مستقيم به بيش از 43هزار تومان 

چيست؟ 
يكــي از داليل مشــكالت 
كنوني بــازار تخم مرغ اين 
اســت كه با وجود پذيرش 
قيمت تمام شــده 19هزار 
توماني هركيلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداري، مسئوالن از 
اصالح و اعــالم نرخ مصوب 
جديد تخم مــرغ خودداري 
مي كننــد. نــرخ مصــوب 
14هزار تومانــي تخم مرغ 
در مرغــداري مربــوط به 
دي ماه98 است اما با وجود 
رشد هزينه تمام شده توليد 
هركيلوگــرم تخم مرغ در 
واحدهاي مرغــداري به 19هزار تومــان و نرخ 
خرده فروشــي هر شــانه تخم مرغ بــه 43هزار 
و500تومــان، اين افزايش نــرخ مصوب به طور 

غيررسمي اعالم و اعمال مي شود.
در صورت تكافوي توليد داخل براي 
تامين نياز بازار تخم مرغ، علت صدور مجوز 

واردات اين محصول چيست؟
مجوز واردات 10هزار تن تخم مرغ براي رشد عرضه 
و جلوگيري از نوســان قيمت اين ماده پروتئيني 
صادر شده و نخستين محموله تخم مرغ وارداتي 
از تركيه را اتحاديه ميهن وارد كرده است. در واقع 
نبود برنامه ای براي تنظيم بازار تخم مرغ، موجب 
شــده تا پس از زيان مرغداران، اكنون مسئوالن 
نسبت به واردات تخم مرغ اقدام كنند؛ اگرچه اين 
ميزان واردات ممكن اســت قيمت خرده فروشي 
اين محصول را تا 2هزار تومان كاهش دهد، اما به 
توليد داخل ضربه شديدي مي زند. اين در حالي 
اســت كه تخم مرغ وارداتي از تركيــه به نرخ هر 
كيلوگرم 1.3دالرخريداري شده است اما هنگامي 
كه قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ به 9هزار تومان 
كاهش يافته بود، اقدامي براي خريد و ذخيره سازي  
اين ماده پروتئيني صورت نگرفــت و مرغداران 
ضرر كردند. اين شــيوه تنظيم بازار مصداق بارز 

سياستگذاري هاي نادرست است.
اما مردم از كيفيت تخم مرغ توزيع 
شده در ميادين رضايت ندارند، علت چيست؟

بايد بپذيريم هر كااليي كه به دليل كمبود و گراني 
به صورت ســهميه بندي عرضه مي شود، با افت 
كيفيت و نوســان قيمت مواجه مي شود. از سوي 
ديگر همه واحدهاي صنفــي در توزيع تخم مرغ 
انصاف را رعايت نمي كنند. از ســوي ديگر توزيع 
با تأخير 2ماهه نهاده هاي توليد در ســامانه بازار، 
گاه موجب رشــد هزينه تمام شده توليد به دليل 
ناگزيري مرغداران براي خريد اين نهاده ها از بازار 

آزاد شده است.

 نشانه هاي بازگشت رونق
به خطوط توليد

گزارش تازه پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد 
در شهريور امسال، پس از 2 ماه نزول، شاخص توليد 

صنعتي 1/9درصد افزايش يافته است

مطابق گزارش تازه پژوهشــكده پولي، شاخص توليد صنعتي بعد 
از 2 ماه نزول در شهريور ماه امســال 1.9درصد رشد كرده است. با 
اين حال، هنــوز 6صنعت اثر گذار در اقتصاد ايران هســتند كه در 

شهريور ماه امسال با كاهش توليد مواجه شده اند.
به گزارش همشهري، شاخص توليدات صنعتي كه با استفاده از ميزان 
توليد شركت هاي بورس منتشــر مي شود، نشان مي دهد برخالف 
ماه هاي تير و مرداد   كه ميزان توليد در كارخانه هاي صنعتي ايران 

كاهش يافته بود، در شهريور ماه با افزايش مواجه شده است.
پژوهشــكده پولي و بانكي مي گويد؛ در تير و مرداد ماه اين شاخص 
با افت محسوسي مواجه شده بود و بخشي از داليل اين افت توليد 
ناشي از قطع برق برخي صنايع ازجمله سيمان و فوالد بود. اين افت 
توليد در ميان كارخانه هاي صنعت ايران در شرايطي كه اقتصاد ايران 
به رشد توليد نياز مبرمي دارد، زنگ خطر را براي اقتصاد به صدا در 
آورده بود. با اين حال، تازه ترين گزارش بازوي پژوهشي بانك مركزي 
نشان مي دهد ســطح توليد اندكي ترميم شده و شاخص توليدات 
صنعتي در شهريور امســال 1.9درصد رشد كرده، با اين حال، اين 
به معناي آن نيست كه سطح توليد در همه صنايع به صورت يكسان 
رشد كرده اســت. طبق آمار هاي موجود همچنان برخي از صنايع 

اثر گذار در اقتصاد ايران با كاهش توليد مواجهند.

نزول توليد در 6صنعت مهم
آمار هاي پژوهشــكده پولي و بانكي از ميزان توليد در ميان صنايع 
بورس نشان مي دهد باوجود رشد 1.9درصدي توليد در شهريور ماه 
6صنعت مهم كه اتفاقا ضريب اهميت بااليي در اقتصاد ايران دارند، 
براي دومين ماه مداوم با افت توليد مواجه شده اند. اين صنايع شامل 
فرآورده هاي نفتي، فلزات اساســي، كاني هــاي غيرفلزي، صنايع 
دارويي، الستيك و پالستيك و منسوجات هستند. در اين ميان افت 
توليد در گروه فرآورده هاي نفتي كه شامل پااليشگاه هاي مهم كشور 
مي شود، در شهريور ماه 7.9درصد بوده. اين براي چندمين ماه متوالي 
است كه سطح توليد در اين شركت ها كاهش مي  يابد. در مرداد ماه 
هم سطح توليد در شركت هاي اين گروه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل 4.8درصد افت كرده بود.
توليد كننده هاي فوالد و سيمان هم براي چندين ماه متوالي با افت 
توليد در شهريور ماه مواجه شده اند،   طوري كه سطح توليد در ميان 
توليد كننده هاي فوالد 1.5درصد و در ميان توليد كننده هاي سيمان 
2.4درصد افت كرده اســت. البته اين ميزان افت كمتر از مرداد ماه 
امسال بوده است. علت اصلي كاهش توليد در اين كارخانه ها قطع 
برق براي تامين برق مناطق شــهري بوده است. از ابتداي تابستان 
به دليل كمبود برق و افزايش خاموشي ها، برق اين صنايع قطع شده 

 و اين شركت ها را با كاهش توليد مواجه كرده است.
يكي ديگر از صنايعي كه از نظر توليد وضع چندان مطلوبي ندارد، 
گروه صنايع شــيميايي است كه عمدتا شــامل توليد كننده هاي 
پتروشيمي مي شود. طبق آمارهاي پژوهشكده پولي و بانكي سطح 
توليد در ميان توليدكننده هاي پتروشــيمي در شهريور ماه امسال 
مشابه ماه هاي اخير نزديك به صفر بوده است. صنعت پتروشيمي 
ازجمله صنايع مهم اســت و باالترين ضريب اهميت را در شاخص 
توليدات صنعتي و اقتصاد ايران دارد. رشد توليد صنعت محصوالت 
دارويي نيز در 5 ماه اخير به صورت متوالي منفي بوده كه اين روند 

ازابتداي سال1398 بي سابقه است.

محدوديت بازارهاي صادراتي 
آمار هاي پژوهشكده پولي و بانكي نشــان مي دهد احتماال بخشي 
از داليل كاهش ســطح توليد در برخــي از مهم ترين صنايع ايران 
ناشي از محدوديت در بازارهاي صادراتي بوده است، زيرا طبق اين 
اطالعات از آبان پارسال سطح توليد در شركت  هاي صادرات محور 
به شكل محسوسي كاهش يافته است. درحالي كه پيش از آن اين 
شركت ها دليل اصلي رشــد توليد در ايران بوده اند. طبق آمار هاي 
موجود از ابتداي ســال1398 كه حجم توليد در كارخانه ها بعد از 
وقوع دور تازه تحريم ها شروع به رشد كرد تا مهرماه1399 همواره 
رشد شركت هاي صادراتي از شــركت هاي غيرصادراتي بيشتر بود 
و اين شــركت ها محرك افزايش توليد و رشد شــاخص توليدات 
صنعتي بودند اما از آبان ماه ســال قبل برخالف دوره قبلي رشــد 
توليد صنايع صادرات محور از رشــد توليد ســاير صنايع پايين تر 
بوده است. اين اختالف در ماه هاي اخير به مرور افزايش پيدا كرده 
به گونه اي كه ميزان توليد در شركت هاي صادرات محور در ماه هاي 
تابستان به ترتيب 12، 10 و 13درصد كمتر از شركت هايي بوده كه 

صادر ات محور نيستند.
بازوي پژوهشي بانك مركزي توضيح نداده است كه داليل كاهش 
ســطح توليد در شــركت هاي صادرات محور چه بــوده اما به نظر 
مي رسد علت اصلي كاهش توليدات اين شركت ها ناشي از افزايش 
محدوديت در بازار هاي صادراتي بوده زيرا رشد توليد در اين صنايع 
به شدت به بازار صادراتي وابسته است و گسترده يا محدود شدن بازار 
صادراتي بر روند توليد در اين شركت ها تأثير مي گذارد. هم اكنون 
توليد كننده هاي فوالد و پتروشيمي ازجمله مهم ترين شركت هاي 
صادرات محور در اقتصاد ايران اســت كه فعال گزارشــي در مورد 

محدوديت در بازار هاي صادراتي در سامانه كدال ارائه نكرده اند.

نرخ رشد توليد در برخي از صنايع )ارقام به درصد(
شهريور 1400مرداد 1400نام صنعت

0.80.3صنايع شيميايي
1.5-8.6-فلزات اساسي
14.512.3خودرو سازي 
1.51.9صنايع غذايي

2.4-4.4- كاني هاي غيرفلزي
2.4-4- دارو سازي 

4.65.6- دستگاه هاي برقي
0.6-1.2-الستيك و پالستيك

35.5ماشين آالت و تجهيزات
7.9-4.8-فرآورده هاي نفتي

3-0.3منسوجات
6.22.8محصوالت فلزي
15.214.3محصوالت كاغذي

0.51.9شاخص توليدات صنعتي 

قيمت هر دالر آمريكا ديروز تا محدوده 27هزارو 500تومان عقب نشيني كرد
گراني مواد غذايي، تقاضا براي تخم مرغ را افزايش داد

قيمت هر دالر آمريكا در 10روز گذشته 3.5درصد افت كرده است.

 نزول قيمت هر كيلوگرم تخم مرغدالر در سراشيبي نزول
به 19هزار تومان

كاهش توليد و عرضه و رشد نسبي تقاضاي خريد تخم مرغ  گفت وگو
در فصول سرد سال، موجب عرضه چند نرخي و افزايش 
قيمت خرده فروشي هر شانه از اين محصول درسطح شهر 
تهران به 55 تا 60هزار تومان شده است. عالوه بر افزايش قيمت، كيفيت 
انواع تخم مرغ عرضه شده در سطح بازار نيز با افت چشمگيري همراه 
بوده است. با اين شرايط مسئوالن تنظيم بازار واردات تخم مرغ و رشد 

عرضه اين محصول در مراكز عرضه مستقيم با افزايش نرخ مصوب اين فرآورده به هر شانه 43هزار 
و500تومان را در دستوركار خود قرار داده اند؛ اما هنوز رشد نسبي عرضه تخم مرغ در ميادين ميوه و 
تره بار و برخي از فروشگاه هاي زنجيره اي، تأثير مشهودي در كاهش قيمت خرده فروشي اين محصول 
در سطح بازار نداشته و تخم مرغ هاي وارداتي از تركيه نيز همچنان در راه رسيدن به بازار است. با ناصر 

نبي پور، رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران گفت وگو كرده ايم.

گزارش

در اصالح نهادها براي حكمراني بهتر، ابتدا بايد نظام هاي نهادي  ادامه از 
موجود ارزيابي شود، تا درك كنيم كه چه كساني و چه كاري و صفحه 4

براي چه كســاني انجام مي دهند و به چه كساني پاسخگو هســتند. يك تحليل 
مقايسه اي از اصالحات پذيرفته شده در داخل يك كشور يا با كشورهاي همسايه 
مي تواند در روشن شدن ملزومات كمك كند. اغلب قوانين خوب يا دستورالعمل هاي 
تجديدنظر شده به دليل درك نادرست و پذيرفته نشــدن آنها توسط ذي نفعان و 

ذي مدخالن به شكست مي انجامد. 
اصالحات نهادي بايد با يك روش مشاركتي و مشاوره اي كه در برگيرنده بخش هاي 
رسمي و غيررسمي است انجام شــود تا درك فرايند تغيير به حكمراني كارآمد را 

توسعه دهد.
 با توجه به ظهور پارادايم هاي جديد در مديريت منابع آب )از قبيل نياز به تعديل 
برداشت و صرفه جويي، نياز به هماهنگي مؤثر بين بخش هاي مرتبط براي پيشبرد 
مديريت به هم پيوسته منابع آب، نياز به تعديل روش هاي سازه اي و غيرسازه اي، 
نياز به تسهيم نقش بين حاكميت منطقه اي و مركزي و نياز به دمكراسي و شفافيت( 

اصالح قوانين آب و ساختار مديريت آب ضروري است.
انواع مختلفي از نهادها مي توانند در به هم پيوسته كردن مديريت منابع آب درگير 
شوند كه مقياس آن از مؤسسات خيلي بزرگ، بين المللي تا بين دولتي، منطقه اي 
و محلي و حتي كوچك تر )گروه هاي جامعه شهري و يا روستايي( تغيير مي كند. 
تركيب و آرايش سازماني در هر كشور به تجربيات ملي و نيازها بستگي دارد. امروزه 

مديريت به هم پيوســته منابع آب تغييرات نهادي و ساختاري كه منعكس كننده 
منافع ملي همراه با افزايش راندمان و بهبود كارايي باشد را مي آزمايد. ساختارهاي 
نهادي از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند اما هر ساختاری بايد مكانيزمي براي 
گفت وگو و هماهنگي داشته باشد تا برخي اقدامات يكپارچه سازي  را تضمين كند. 
بايد بين روش كاماًل به هم پيوسته )كه ممكن است موضوعات به خصوصي به خاطر 
كمبود تخصص ها يا عالقه از دســت برود( و يك روش بخشــي )كه سياست هاي 

مختلف بدون هيچ گونه هماهنگي دنبال مي شوند( تعادل برقرار شود. 
نقش ها، مسئوليت ها و وظايف سازمان هاي آبي متفاوت و شامل موارد زير است: 

  تدوين سياست ها 
  آموزش و ترويج 

  شبكه اي كردن و تبادل اطالعات 
  تنظيم مقررات و تنفيذ وظايف تصدي گري

  نظارت و پايش مستمر بر اجراي مقررات
  تخصيص و تامين آب 

  كنترل سيالب و كاهش ريسك 
  تصفيه و بازچرخاني آب 

  حفاظت كيفي و كمي از منابع آبي
  كنترل آلودگي و مديريت كيفيت آب 

  داوري و حل اختالف در موارد تضاد مابين مصرف كنندگان
 مفاهيم و اصول حاكميت كارآمد آب، ملزومات نهادي رسيدن به مديريت به هم 
پيوسته آب و ساختار سازماني مورد نياز براي اعمال مديريت به هم پيوسته آب بايد 

با استفاده از تجريبات جهاني و بومي سازي  سياست ها و اقدامات به اجرا درآيد.

حكمراني كارآمد آب

قيمت هويج 1500تومان و كدو 1100تومان در ميادين  تره  بار
ميوه و تره بار تهران كاهش يافت. به گزارش همشهري، 
آخرين نرخنامه ســازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران در مورد قيمت انواع سبزي و صيفي  كه از روز گذشته در ميادين 
ميوه و تره بار تهران اعمال شد، حاكي از كاهش قيمت 5قلم محصول 
فرنگي است. هويج، كدوي مسمايي، كاهوي رسمي، انواع فلفل ريز و 
كرفس، محصوالتي هستند كه قيمت شان در ميادين ميوه و تره بار 
كاهش يافته اســت. همزمان با كاهش قيمت ايــن 5قلم محصول، 
3محصول هم اندكي افزايش قيمت را تجربه كردند. كلم سفيد، گوجه 
فرنگي بوته اي و گلخانه اي و ســيب زميني، محصوالتي هستند كه 
قيمت شان افزايش يافته است. قيمت بيش از 30قلم سبزي و صيفي 

ديگر نيز در ميادين ميوه و تره بار در نرخنامه جديد ثابت مانده است.
قيمت و ميزان تغيير قيمت محصوالتي كه نرخ آنها در ميادين ميوه و 

تره بار كاهش يا افزايش يافته ، به شرح ذيل است:
   هويج با 1.500تومان كاهش؛ هركيلوگرم 11.400تومان

  كدوي مسمايي با 1.100تومان كاهش؛ هركيلوگرم 9.400تومان
  كاهوي رسمي با 600تومان كاهش؛ هركيلوگرم 9.900تومان
   انواع فلفل ريز با 500تومان كاهش؛ هركيلوگرم 9هزار تومان 

  كرفس با 300تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 6.800تومان
  كلم سفيد با 500تومان افزايش؛ هركيلوگرم 8.200تومان

  گوجه فرنگي با 400تومان افزايش؛ هركيلوگرم 7.400تومان
  سيب زميني با 300تومان افزايش؛ هركيلوگرم 5.700تومان

ميزان اختالف قيمت هر كيلوگرم ميوه، در ميادين و ميانگين سطح شهر

 قيمت مياديننام ميوه
تومان

 قيمت سطح شهر
تومان

درصد اختالف 
قيمت

50% 9.50019.000سيب دو رنگ و گالب
34%14.20021.500ليمو شيرين

48%13.50026.000انار
42%27.00046.500گالبي
35%19.90030.500ُهلو

35.5%14.50022.500انگور 
42.5%8.90015،500طالبي و گرمك
40%8.40014.000خربزه و ملون

32%6.1009.000هندوانه
14%28.90033.500موز

ميزان اختالف قيمت هركيلوگرم سبزي و صيفي  در ميادين و ميانگين سطح شهر

 قيمت مياديننام محصول
تومان

 قيمت سطح شهر
تومان

درصد اختالف 
قيمت

27% 9.50013.000خيار ُگلخانه اي 
25%7.90010.500خيار رسمي

26%7.40010.000گوجه فرنگي 
43.5%6.20011.000بادمجان قلمي
25%9.40012.500كدوي مسمايي
24%5.7007.500سيب زميني 

31%5.5008.000پياز قرمز
27.5%9.8001500انواع سبزي
34.5%12.8001500لوبيا سبز

31%11.4001500هويج

كاهش قيمت 5قلم محصول فرنگي
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 10مهر بود كه توفان حاره اي »شاهین«، 
بــا بارندگي و باد شــديد بــه چابهار و آبوهوا

دشــتیاري در جنــوب سیســتان و 
بلوچستان رسید. توفاني كه بارش شديد، رعد و برق، 
گردوخاك، ســیالب و باال آمدن آب دريا را به همراه 
داشت و در  2استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
خســارت هايي را به جا گذاشت. اين هفته نیز سواحل 
جنوبي با وزش باد و ناپايداري هوا مواجه است و ديگر 

نقاط كشور نیز تغییرات آب وهوايي دارند.

هشداربرايشرقوجنوب
كارشناس ســازمان هواشناســي با بیان اينكه امروز 
)دوشــنبه 19مهر( بارش پراكنده ای بــراي گیالن 
پیش بیني شده است به همشهري مي گويد: امروز و فردا 
)دوشنبه و سه شــنبه( تنگه هرمز و شرق خلیج فارس 
مواج اســت. براي آب هاي جنوب كشور در هرمزگان، 
بوشهر و خوزســتان كه احتمال غرق شدن شناورها، 
خسارت به قايق هاي كوچك و آسیب به تورهاي صیادي 

وجود دارد، هشدار زرد صادر شده است.
فريبا گودرزي با بیان اينكه نوار شــرقي كشور به ويژه 
منطقه زابل در سیستان  و بلوچســتان در 3روز آينده 
وزش باد شديد را تجربه خواهد كرد، مي افزايد: اين پديده 
همچنین در بخش هايي از يــزد، اصفهان و كرمان نیز 
مشاهده مي شود كه در برخي نقاط با ريزش گردوخاك 
همراه خواهد بود. وي با بیان اينكه فــردا جو پايدار و 
آسمان صاف براي بیشــتر مناطق كشور پیش بیني 
مي شود، می گويد: چهارشنبه عصر، موج هاي ضعیفي 
وارد كشور خواهند شد و هنگام شب در شمال غرب، 
غرب و دامنه هاي جنوبي البرز، بارش باران و گاهي رعد 
و برق را تجربه خواهد كرد. براي پنجشنبه نیز آذربايجان 
غربي و شــرقي، اردبیل، گیالن و غرب مازندران باران 

پراكنده ای خواهد داشت.
اين كارشناس هواشناسي مي گويد: دماي هوا تا آخر 
هفته در نیمه شمالي كشور افزايش نسبي خواهد داشت؛ 
اين پايداري و سكون نسبي هوا موجب مي شود تا فردا 
سه شنبه افزايش نســبي آالينده هاي جوي و كاهش 

كیفیت هوا را در تهران و البرز شاهد باشیم.

برآوردخسارتشاهين
وقوع بادهاي شديد در حالي در جنوب شرق ايران تكرار 
مي شود كه مديركل مديريت بحران استانداري سیستان 
و بلوچستان درباره خسارت ناشي از توفان شاهین به 
همشهري مي گويد: هنوز برآورد خسارت توفان شاهین 
كامل انجام نشده، اما تخمین اولیه نشان مي دهد توفان 

به زيرساخت هاي 4شهرستان زرآباد، دشتیاري، چابهار 
و كنارك300میلیارد تومان خسارت وارد كرده است. 
لوله هاي آب، خطوط انتقال بــرق، راه هاي ارتباطي، 
تاسیسات شیالت در اســكله ها، فاضالب و تاسیسات 
شهري از مواردي هستند كه بر اثر توفان آسیب ديده اند.

علیرضا شهركي با بیان اينكه بايد خسارت اعالم شده 
از سوي دســتگاه هاي مختلف توســط كارشناسان 
بررســي، تأيید و ســپس پرداخت شــود، مي افزايد: 
متأســفانه در برآورد خسارت، خســارت هاي پنهان 
درنظر گرفته نمي شــود. به عنوان مثال، خاموشي ها 
مي تواند به سازمان ها، اصناف، كارخانه ها و حتي منازل 
خسارت هايي وارد كند كه هیچ گاه در برآوردها درنظر 
گرفته نمي شود. وي با بیان اينكه در توفان 5نفر مفقود 

شدند كه تاكنون پیكر 4نفر پیدا شده و نفر پنجم هنوز 
مفقود است، می گويد: خوشبختانه خسارت توفان به 
منازل مسكوني صفر بود و همچنین بارندگي ناشي از 
توفان، خســارت قابل توجهي را به كشاورزان منطقه 
وارد نكــرد و از آنجا كه فرماندار زرآباد دســتور ايجاد 
خاكريز هايي را در مسیر زمین هاي كشاورزي داده بود، 

سیالب وارد زمین هاي كشاورزي و باغ ها نشده است.

توفانشندرشمالاستان
مديــركل مديريت بحران اســتانداري سیســتان و 
بلوچســتان ادامه مي دهد: همزمان با توفان شاهین، 
بادهاي 120 روزه سیســتان هم در حال وقوع بود و ما 
درگیر 2بحران بوديم. هم اكنون هم توفان در شــمال 

سیستان يعني شهرســتان هاي زابل، نیمروز، زهك، 
هامون و هیرمند در حال وزيدن است و تا فردا سه شنبه 
ادامه خواهد داشت. هیرمند و زهك در ابتداي مسیر 
هســتند و باد در آنها شدت بیشــتري دارد. در زهك 
شن هاي روان، روستا ها را تهديد مي  كند و 3شهرستان 
ديگر بیشتر درگیر گرد وغبار و ريزگرد هستند. به جز 
ســرعت باد، هنگام توفان ريزگرد فضا را فرامي گیرد و 

مردم را آزار مي دهد.
شهركي مي  افزايد: سال هاست تجربه تلخ باد و توفان در 
سیستان وجود دارد، اما زيرساخت هاي ما تقويت شده 
است. براي توفان اين روزها هم هشدار زرد صادر شده و 
كاهش ديد افقي و كاهش 7تا10درجه اي هوا در اين 

مناطق پیش بیني مي شود.

بادوتوفاندرسواحلهرمزگان
مديركل مديريت بحران استانداري هرمزگان، درباره 
خسارت ناشي از توفان شاهین در هرمزگان به همشهري 
مي گويد: در توفان حاره اي با توجه به هشــدار قرمزي 
كه صادر شد، خسارت جاني نداشتیم و خسارت هاي 
زيرســاختي هم فقط در شــهر لیردف جاسك اتفاق 
افتاد. در اين شهرستان تاسیســات شبكه انتقال برق 
1/5میلیارد تومان خسارت ديد كه برق 13روستا و هزار 
مشترك را شامل مي شد. برق اين مناطق در كمتر از 

6ساعت وصل و تیرهاي شكسته تعويض شد.
مهرداد حسن زاده با بیان اينكه براي روزهاي آينده هم 
هشدار سطح زرد صادر شده است، می گويد: وزش باد 
و مواج شدن دريا براي امروز دوشنبه، ما را با 2مخاطره 
مواجه كرده است. يكي از آنها انتشار گرد وخاك است 
كه هواي بندرعباس، جاسك و خمیر را براي گروه هاي 
پرخطر در شرايط ناسالم قرار داده؛ ديگر اينكه در سواحل 
هم توفان مي تواند موج هايي با ارتفاع 2متر را ايجاد كند. 
توصیه هاي الزم انجام شده است و تردد شناورهاي سبك 
كنترل مي  شود و براي جلوگیري از پاره شدن تورهاي 

صید میگو، صیادان بايد نكات ايمني را رعايت كنند.

حميدهپازوكي
پیگیریخبر نگار

قطارايالميكگامجلورفت
 اتصال ايالم به شــبكه ريلي سراسري كشــور پس از يك قرن از 
ورود لوكوموتیو به كشور باالخره يك گام به سمت اجرا نزديك و 

عملیات اجرايي آن تسريع شد.

اعتبار190ميلياردتوماني
مديركل راه وشهرسازي ايالم درباره آغاز دوباره عملیات اجرايي 
طرح پس از وقفه چندساله به همشهري مي گويد: اين طرح يكي 
از مهم ترين طرح هاي حوزه راه استان است كه با توجه به اهمیت 
و ضرورتي كه براي ساخت آن وجود دارد از سال91 شروع شد، اما 
به دلیل محدوديت هاي اعتباري تا ابتداي امسال كامال متوقف بود.

به گفته عبداهلل بهادري، امسال حدود 70میلیارد تومان از اعتبار 
پیوست قانون، حدود 100میلیارد تومان از اعتبار متوازن و حدود 
19میلیارد تومان از اعتبار مناطق كمتر توسعه يافته و در مجموع 
حدود 190میلیــارد تومان اعتبار براي اجــراي اين طرح درنظر 

گرفته شده است.
او همچنین درباره اين طرح كه به عنوان مطالبه نخســت مردم از 
رئیس جمهوري دولت سیزدهم در سفر استاني هیأت دولت مطرح 
شد، توضیح مي دهد: پیمانكار طرح انتخاب شده و طول مسیري 
كه در مرحله اول مورد اجرا قرار مي گیرد 80كیلومتر از اسالم آباد 
غرب استان كرمانشاه تا چوار استان ايالم است كه براي 17كیلومتر 

آن قرارداد امضا شده.
به گفته بهادري حدود 3ماه اســت عملیــات اجرايي اين طرح با 
مبلغ قرارداد حدود 160میلیارد تومان از اسالم آباد به ايالم آغاز 

شده است.

وقفههايچندساله
سال1392 و در ماه هاي پاياني دولت دهم بود كه ساخت راه آهن 
در استان ايالم و اتصال آن به شبكه سراسري از سوي هیأت وزيران 
وقت به تصويب رســید. همان زمان و در جريان سفر وزير وقت 
راه وشهرسازي، كلنگ ساخت فاز نخست اين طرح كه از ايالم تا 
اســالم آباد غرب مي رفت و از كرمانشاه خط آهن ايالم را به شبكه 
سراسري كشــور متصل مي كرد به زمین خورد؛ طرحي كه قرار 
بود براســاس تفاهمنامه اي میان وزارت راه وشهرسازي و قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( به اجرا درآيد، اما اعتبار الزم براي آن تأمین نشد.

اين  در حالي بود كه در سال1396 مسئوالن استانداري ايالم اعالم 
كردند مطالعات كلي طرح راه آهن ايالم انجام و نقشه اجرايي آن 
پس  از گذشت 4سال از كلنگ زني تهیه شده  است. بر اين اساس 
در سال1396 ســاخت راه آهن اســتان ايالم در فهرست 6طرح 

اولويت دار دولت دوازدهم قرار گرفت.
همان زمان از سوي مســئوالن معاونت هماهنگي امور عمراني 
اســتانداري ايالم اعالم شــد كه درصورت اختصاص اعتبار 4 تا 
5سال ديگر يعني در سال1400 يا 1401 ريل راه آهن از ايالم به 

اسالم آباد غرب مي رسد.
تا يك سال پیش يعني مهر1399، تنها دستاورد اجراي طرحي 
كه عنوان »اولويت دار« را يدك مي كشید، قول مساعد وزير وقت 
راه وشهرسازي در ديدار با استاندار و نمايندگان ايالم در مجلس 
شوراي اسالمي مبني بر تسريع روند عملیات اجرايي اين طرح بود.

اين  در حالي بود كه همه دست اندركاران مربوط دلیل كند پیش 
رفتن طرح را نبود اعتبار موردنیاز و تأمین نشدن فاينانس درنظر 
گرفته شــده اعالم مي كردند؛ موضوعي كه گاليه هاي بسیاري را 

به ويژه ازسوي مردم ايالم به همراه داشت.
آنان از مسئوالن انتظار داشتند براساس وعده هاي پیشین، ساخت 
راه آهن ايالم از ســرعت مطلوبي برخوردار شــود؛ زيرا مي تواند 

گره هاي بسیاري از زندگي و حتي معیشت آنان بگشايد.
با توجه به اين موضــوع، عملیــات اجرايي اين طــرح در پايیز 
سال گذشته به صورت ويدئوكنفرانسي آغاز شد و بررسي ها نشان 
مي دهد درحال حاضــر فقط 10درصد پیشــرفت فیزيكي دارد. 
اكنون و با تحقق اعتبار تخصیص يافته شــايد بتوان به آينده اين 

طرح 10ساله امیدوار بود.

ضرورتتوسعهريليايالم
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ايالم نیز تسريع در اتصال 
استان به شبكه ريلي كشور را يكي از مهم ترين مطالبات مردمي 
مي داند كه از سوي مديران استاني در سفر هیات دولت سیزدهم 

به اين استان از  رئیس جمهوري درخواست شد.
احمد كرمي با بیان اينكه توسعه ريلي يكي از مهم ترين طرح هاي 
عمراني ايالم و تســريع در روند اجراي آن به ويژه با توجه به تردد 
باالي ساالنه زائران از اســتان بسیار ضروري است، مي افزايد: اين 
طرح مي تواند نقش مؤثري در توســعه همه جانبه استان به ويژه 
زمینه هاي اقتصادي و تجاري فراهم كند كه با توجه به مرز گسترده 

استان ايالم تحقق اين موضوع بسیار مهم است.
او ادامه مي دهد: تكمیل اين طرح عــالوه بر اينكه بر رفاه عمومي 
شــهروندان در بخش حمل ونقل مؤثر خواهد بــود، براي تجار و 
بازرگانان ما نیز مهم هســت؛ زيرا امكان تبادل ريلي يعني امكان 
جابه جايي كاال به ارزان ترين و ايمن ترين شــكل ممكن را فراهم 

مي كند.
كرمي با اظهار امیدواري از اينكه بــا تحقق اعتبار تخصیص يافته 
به زودي شــاهد بهره برداري از اين طــرح خواهیم بود، مي گويد: 
درحقیقت ساخت و بهره برداري از اين خط ريلي فقط براي ايالم 
اهمیت ندارد، بلكه پیشرفت قابل مالحظه كشور از حیث تجاري 
در يكي از نقاط وســیع مرزي ايران خواهد بود. تالش مي كنیم تا 
هرچه ســريع تر و بعد از عبور از اين توقف هاي چندساله، راه آهن 

ايالم را به بهره برداري برسانیم.

ستارهحجتي
خبرنگار

مزارعذرتدرچهارمحالوبختياري

 سیستان  و بلوچستان و هرمزگان پس از پشت سرگذاشتن توفان حاره اي شاهین
 اين روزها دوباره گرفتار ناپايداری های شديد هوا شده اند

توفان به جنوب بازگشت

سرماي كوهستان در كمين زلزله زدگان اندیکاعكس خبر
زلزله به همه 135روستاي بخش چلو در شهرستان انديكاي خوزستان آسیب رسانده و مردم زلزله زده را آواره دامنه زاگرس كرده است

زلزله چند هزار روستايي انديكا در شمال شرق 
خوزستان را آواره كرده اســت. 5زمین لرزه و گزارش

10پس لرزه كه بزرگ ترين آنها 5.7ريشتر بوده 
از 12مهر، دردي ديگر بر محرومیت هاي اين شهرستان اضافه 

كرد.
بیشترين خسارت در حالي به بخش چلو در شهرستان انديكا 
وارد شده است كه عشاير نیز به اين منطقه كوچ كرده اند. حاال 
زلزله به همه 135روســتاي اين بخش آسیب رسانده، اغلب 
خانه ها كامال خراب و غیرقابل سكونت شده و مردم زلزله زده 
در حالي آواره كوه هاي زاگرس شــده اند كه سرماي پايیز نیز 

در راه است.

شبهايسردكمفه
عضو شوراي روستاهاي منطقه »كمفه« به همشهري مي گويد: 
مردم زلزله زده همچنان در سختي هستند. ما در چادرهاي 
عشايري خودمان ساكن هستیم و خانه هاي روستايي به كلي 

تخريب شده است و امكان سكونت در آنها وجود ندارد.
قدرت اهلل حســنوند با بیان اينكه هنوز هیچ كمكي به مردم 
زلزله زده نشده اســت، مي افزايد: نیروهای سپاه قرار است به 
كمك مردم بیاينــد و هالل احمر هم اعالم كــرده  به مردم 
امدادرساني كند، اما هنوز خبري از اين كمك ها نیست. وي 
تأكید مي كند: شب ها هوا سرد است، اما با توجه به برف گیر 
بودن منطقه از 20-10روز ديگر سردتر مي شود و بايد از حاال 

چاره انديشي شود كه مردم دچار مشكل نشوند.

همچنانچشمانتظارامداد
يكي ديگر از روستاهايي كه در اين زمین لرزه ها دچار خسارت 
سنگین شده روستاي سوسن است كه 100خانوار با 370نفر 

جمعیت دارد.
نیازعلي خان سهرابي از اهالي روستاي سوسن به همشهري 
مي گويد: 80درصد خانه هاي روســتايي در اثر اين زلزله ها 
تخريب شده است و مردم هیچ ســرپناهي ندارند. زلزله ها و 
پس لرزه هايي كه به صورت مســتمر در حال رخ دادن است، 

آسايش مردم را گرفته اند.
وي مي افزايد: مردم منطقه تابســتان ها در باغ ها و زير سايه 
درختان زندگي مي كنند و در پايیز با سرد شدن هوا در خانه 
ساكن مي شوند كه با تخريب خانه ها اكنون آواره شده اند. حاال 
هوا سرد شده درحالي كه مردم حتي نفت براي روشن كردن 
چراغ ها ندارند. روستا آب لوله كشــي ندارد و از آب چشمه ها 

استفاده مي كنیم.
سهرابي اضافه مي كند: هالل احمر به روستا سركشي كرده، اما 
اين بازديدها تا وقتي مشكل مردم حل نشود، فايده اي ندارد. 
اكنون به بعضي از خانوارها تكه اي موكت و مقداري كنســرو 
داده اند، اما نیازهاي اساسي روستا چادر و وسايل گرمايشي 

و پتو است.

برفوسرمادرراهاست
شهرستان انديكا با جمعیت حدود 80هزار نفر در كوهستان 
زاگرس قرار دارد و جزو 31شهرستان محروم كشور معرفي 
شده است. اين شهرستان 595روستا دارد و 90درصد جمعیت 
آن در روســتاها و مناطق عشــايري زندگي مي كنند. طبق 
گزارش جمعیت هالل احمر خوزستان تا صبح يكشنبه 24تیم 
عملیاتي در مناطق زلزله زده شهرستان انديكا مستقر شدند و 
به 1587نفر امداد رساني شده است. منطقه »شال« با 24روستا 
و جمعیت 1100نفر )روستايي و عشايري( از روستاهايي است 
كه معرض زمین لرزه ها بوده است. محمدرضا مرداني از اهالي 
روستاي »تنگه جوالن« با توجه به آغاز فصل سرما خواستار 
رسیدگي فوري براي اسكان زلزله زدگان مي شود و به همشهري 
مي گويد: تا آبان سرماي شديد و باران و برف در منطقه اتفاق 
مي افتد و بايد براي آن برنامه ريزي كرد. البته اكنون نیز شب ها 

دماي هوا به حدود 4درجه مي رســد. وي با بیان اينكه همه 
خانه هاي روستايي منطقه آسیب شديد ديده اند، برخي كامال 
تخريب و بعضي ديگر نیز ترك برداشــته اند و قابل سكونت 
نیستند، مي افزايد: همچنین براثر ريزش كوه 170راس از دام ها 
تلف شده اند كه به فرماندار و بخشدار و امور عشاير اطالع داديم. 
از سوي ديگر منطقه صعب العبور است و روستاها از خدمات 
ابتدايي مثل آب و برق و جاده محرومند و بنابراين بايد تدبیر 

فوري براي اسكان موقت و تامین علوفه دام انديشیده شود.
مرداني با بیان اينكه هم اكنون آنهايي كه چادر داشــتند در 
چادرها و بقیه زير درختان زندگي مي كنندمي گويد: با توجه 
به حجم زياد خسارت ها، هالل احمر نتوانسته نیازهاي اولیه 
همه زلزله زدگان را براي چادر تامین كند. هالل احمر كنسرو  
و قندوشكر به مردم داده كه نیازهاي اساسي مردم نیست. نیاز 
اصلي چادر است كه هالل احمر گفته انبارهايش خالي است و 

به مقدار كافي چادر ندارد.

خطررانشزمينوزلزلهدر»سرشط«
روستاي »سرشط« نیز از مناطق زلزله زده اي است كه پیش از 
اين نیز به دلیل رانش زمین دچار آسیب هاي زيادي شد و اكنون 
بیشتر در معرض خطر است. عزت اهلل راديوسفي، دهیار سابق 
روستاي »سرشط« در گفت وگو با همشهري از تخريب همه 
منازل اين روستا خبر مي دهد و مي گويد: خانه هاي روستايي با 
چوب و سنگ و گل ساخته شده است كه همگي تخريب شده 

يا ترك هاي بزرگي برداشته اند و ديگر قابل سكونت نیستند.
وي با بیان اينكه جمعیت اين روستا بین 40تا 50خانوار)بسته 
به تعداد عشاير( است، مي افزايد: مردم در تابستان و تا قبل از 
بارندگي در چادرهاي روستايي سكونت دارند و بنابراين در زمان 
وقوع زلزله در چادر بودند. به همین دلیل خوشبختانه تلفات 
جاني و تلفات دام نداشتیم، اما همه خانه ها از دست رفته است. 
راديوسفي با اشــاره به رانش زمین و شكاف عمیق روستاي 
سرشط از سال هاي گذشته مي گويد:  از 10سال پیش مكاتباتي 
براي جابه جايي اين روستا صورت گرفته بود، اما اين پیگیري ها 
به جايي نرسید. به گفته وي، با توجه به سردي هوا چادرهايي كه 
هالل احمر مي دهد براي سكونت مردم در فصل سرما كارايي 
ندارد و نیاز است چادرهاي عشايري براي مردم تامین شود و 
همچنین نفت تخصیص يافته هم فقط كفاف روشنايي مي دهد 

و از سوي ديگر، دام ها هم احتیاج به چادر مناسب دارند.

جايخاليامدادگراندر»باغاتللر«
حاجي محمد للري دهیار روستاي »باغات للر« نیز خواستار 
امدادرساني به زلزله زدگان اين روستا مي شود و مي گويد: با 
وجود حضور كارشناسان بنیاد مسكن و هالل احمر در روستاي 
للر كه در مجاورت اين روســتا قرار دارد، اما مسئوالن به اين 
روستا سركشي نكرده اند. اين در حالي است كه از 120خانوار 
جمعیت برخي خانه ها خراب و بعضي هم ترك برداشته است.

وي با بیان اينكه زمین لرزه ها بسیار شديد بود و موجب ترس 
مردم شد و به همین دلیل همه آنها به چادرها پناه آورده اند، 

ادامه مي دهد: هم اكنون با توجه به خرابي پمپ آب روستا، آب 
خود را از چشمه ها تامین مي كنیم، اما اهالي روستا به آذوقه، 

چادر و پتو نیاز دارند.

بيخانماني1500خانوادهدرچلو
بخشدار چلو همچنین در گفت وگو با همشهري خواستار اقدام 
فوري براي اسكان اضطراري روستاهاي زلزله زده در اين بخش 
مي شود و مي گويد: براساس برآورد اولیه 1500-1000واحد 
مسكوني در اثر زمین لرزه ها آسیب جدي ديده است و براي 
اسكان موقت در چادر و كانكس بايد اقدام فوري صورت گیرد.

عزت اهلل قادري با بیان اينكه مردم زلزله زده نیاز به پوشــاك 
گرم، مخزن آب، مخزن نفت، نفت ســفید، گاز مايع، بخاري 
و لوازم التحريــر دارند، مي افزايد: اين لوازم مــورد نیاز را بايد 
دســتگاه هاي اجرايي تامین كنند يا خیران و سازمان هاي 

مردم نهاد براي كمك به مردم پیشقدم شوند.
وي با بیان اينكه حدود 60روستاي باالي 20خانوار در بخش 
چلو آســیب ديده و 30روســتا به كلي تخريب شده است، 
مي گويد: خانه هاي روستايي منطقه كه به زبان محلي »لیر« 
نامیده مي شود از سنگ و چوب و گل ساخته شده كه به دلیل 
قديمي و فرسوده بودن كامال تخريب شده اند. 20مدرسه اين 

بخش نیز آسیب ديده و 8مدرسه به كلي تخريب شده است.
به گفته وي، از جمعیت 9945نفري بخش چلو، 7هزار نفر در 
معرض خسارت و آسیب جدي ناشي از زلزله بودند و اكنون 
آواره هستند. قادري مي گويد: بنیاد مسكن تا 16مهر 650واحد 
مسكوني را در 25روستاي اين بخش ارزيابي كرده است كه 
طبق گزارش بیش از 400واحد كامال تخريب شــده است. 
البته ارزيابي هنوز به اتمام نرسیده و تا روز سه شنبه ادامه دارد.

وي تأكید مي كند: با توجه به آغاز فصل سرما، مردم سرپناهي 
ندارند و اقدام فوري براي اسكان اضطراري آنها الزم است. در 
بلندمدت نیز ساخت مسكن مناسب روستايي بايد در دستوركار 
قرار گیرد. البته براي اينكار صدور مجوزهايي از ســوي بنیاد 
مسكن، محیط زيست و منابع طبیعي ضروري است. با توجه به 
اينكه در شهرستان انديكا فقط يك بانك كشاورزي و يك بانك 
تجارت مستقر هستند، بايد نمايندگي اين بانك ها در شهرستان 
و محل زندگي روستايیان مستقر شوند. اكنون راه هاي اصلي 
مسدود نیست، اما ماشین هاي سنگین براي بازگشايي برخي 
از راه هاي فرعي كه بعد از ريزش كوه هنوز مســدود هستند، 
وجود دارد. قادري شرايط خاص منطقه را نیز يادآور مي شود و 
مي گويد: صعب العبور بودن منطقه مشكالتي براي امدادرساني 
ايجاد كرده اســت و به طور مثال بالگرد امكان فرود آمدن در 
برخي از روستاها را ندارد. چادرهايي كه هالل احمر به مردم 
داده نیز جنس خوب و مناسب آب و هواي منطقه نبوده است.

وي تصريح مي كند: ما انتظار بیشتري در زمینه امداد رساني 
داشــتیم، اما كمك ها آنچنان كه بايد و شــايد نبوده است. 
هالل احمر به خانه هاي ترك خــورده حتي چادر هم نداده، 
درحالي كه با نخستین بارندگي همه آنها فرو مي ريزد و طبق 

كارشناسي بنیاد مسكن اين منازل قابل سكونت نیست.

نادرهوائليزاده
خبر نگار
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بـيمــــاري طاعـــــون 
حيات
نشــخواركنندگان خطري وحش

براي انســان ندارد و فقط 
بيــن دام هــاي اهلــي و حيات وحــش 
نشخوار كننده امكان انتشار و انتقال دارد.

با این حال وقتی در 2روز گذشــته خبر 
رد یابي این بيمــاري در مناطق حفاظت 
شده استان البرز منتشــر شد، از آنجا كه 
كلمه طاعــون براي انســان ها با خاطره 
سال هاي مرگ ومير فراگير همراه است، 
برخي به اشتباه این دو بيماري را یكسان 
تلقي كردند درصورتي كه اساســا این دو 
بيماري تفاوت بســيار با یكدیگر دارند و 
امكان انتقال طاعون نشــخوار كنندگان 

كوچك به انسان وجود ندارد.
  )PPR(طاعون نشخواركنندگان كوچك
كه به نام طاعون بز نيز شــناخته مي شود 
یك بيماري ویروسي بسيار مسري است 
كه از گوســفند و بز به حيات وحش و در 
مواردي بســيار كمتر، از حيات وحش به 

دام اهلي منتقل مي شود.
تب، ترشــحات چشــم و بيني، التهاب و 
جراحات دهاني، اختالل تنفسي و سرفه، 

ذات الریه، التهــاب روده ها و اســهال از 
عالئمي است كه در حيوان ظاهر مي شود. 
عامل بيمــاري یك ویروس اســت. این 
بيماري در گونه هاي گاو، گاوميش،  شتر 
و خوك هم مي تواند شــيوع پيدا كند اما 

نشانه هاي باليني آن متفاوت است.
شــهاب الدین منتظمي، مدیــركل دفتر 
حفاظــت و مدیریــت حيات وحش در 
گفت و گــو بــا همشــهري دربــاره این 
بيمــاري مي گوید: این بيمــاري به هيچ 
عنــوان قابليت انتقال به انســان ندارد و 
ویژه نشــخوار كنندگان كوچك اســت. 
در حيات وحــش بعضــا مي تواند تلفات 
سنگيني به همراه داشته باشد. مدیریت 
و كنتــرل این بيمــاري در حيات وحش 
دشوارتر از شــيوع آن در دام هاي اهلي 

است.
به گفته او اصلي ترین راه مقابله با شــيوع 
این بيماري در حيات وحش، واكســينه 
شــدن دام هاي اهلي اســت. منتظمي 
مي گوید: عالوه بر واكســينه شــدن دام 
اهلي،  باید در محل هایي كه ممكن است 
دام اهلي و حيات وحش نشــخواركننده 
كوچك تالقي داشته باشند، به ویژه بر سر 
آبشخورها مراقبت هاي الزم به عمل بياید 
و ضد عفونــي و گندزدایي دائمي صورت 

گيرد؛ البته ترجيح بر این اســت كه این 
2گونه با هم در یك زیستگاه وجود نداشته 
باشــند و دام اهلي به آبشخورهاي ایجاد 

شده دسترسي نداشته باشد.
اما ایــن اتفــاق نمي افتد هــر چند كه 
سازمان دامپزشكي در ســال هاي اخير 
همكاري بهتــري با ســازمان حفاظت 
محيط زیست داشــته است. شهاب الدین 
منتظمــي در این باره مي گوید: امســال 
سازمان دامپزشــكي در مدیریت طاعون 
نشــخواركنندگان واكسيناسيون فراگير 
انجام داده اســت و انتظار داشــتيم این 
بيماري در كانون هــاي درگيري، كمتر 
گزارش مي شد اما متأسفانه یكي از دالیل 
شــيوع این بيماري در كشــور این است 
كه گله هایــي كه دائم در حــال حركت 
 هستند از دروازه واكسيناسيون به دالیل 
نامعلــوم عبــور نمي كننــد و ســر از 
آبشــخورهاي حيات وحش درمي آورند 
و بيمــاري را بــه حيات وحــش منتقل 

مي كنند.
روابط عمومي سازمان دامپزشكي اعالم 
كرده است شيوع طاعون نشخواركنندگان 
در اســتان البرز كــه نگراني هایي را بين 
مــردم ایجاد كرده اســت ، بــراي دام یا 
حيات وحش كشنده است و قابليت انتقال 

به انسان ندارد.
مدیــركل دفتــر حفاطــت و مدیریت 
حفاظــت  ســازمان  حيات وحــش 
محيط زیســت مي گوید: امسال با وجود 

واكسيناســيون فراگير در چند كانون از 
جمله البرز، خراســان جنوبي و مازندران 
مــواردي از طاعون نشــخواركنندگان 
مشاهده و در اســتان البرز وجود 6راس 
الشه گزارش شد. در استان مازندران كه 
مناطق هم مرز با استان البرز دارد نيز یك 
الشه دیگر پيدا شد كه تمام این الشه ها 

به صورت بهداشتي دفن شدند.
تعداد الشــه هاي حيات وحش كه در اثر 
این بيماري تلف شــده اند احتماال بيشتر 
از این اعداد اســت؛ چرا كه برخي از آنها 
به دليل حضور گــرگ و پلنگ در مناطق 
كوهســتاني و صعب العبور البــرز یافت 
نمي شــوند. ضمن اینكه محيط بانان نيز 
امكان بازدید و بازرســي همــه مناطق 

كوهستاني را ندارند.
منتظمي با اشــاره به اینكه آبشخورهاي 
طبيعــي و دست ســاز مناطقــي كــه 
حيات وحش تلف شــده در آن به دست 
آمده اند ضد عفوني شــده است مي گوید: 
گشت و پایش در این مناطق براي یافتن 

الشه هاي دیگر، بيشــتر شده است. سال 
گذشــته بالغ بــر 500راس قوچ و ميش 
و كل و بــز كه جــزو نشــخوار كنندگان 
كوچك هستند در اثر این بيماري عمدتا 
در كانون هــاي كاله قاضــي اصفهــان و 
خراســان جنوبي از بين رفتند كه امسال 
در این كانون هاي شيوع، واكسيناسيون 
دام هاي اهلي به منظور پيشگيري از شيوع 
بيماري در حيات وحش به صورت فراگير 

انجام شده است.
سازمان دامپزشــكي كشــور اما تلفات 
حيات وحــش به دليل ابتال بــه طاعون 
نشــخواركنندگان را رو بــه گســترش 
مي داند اما اميدوار است كه در چند سال 
آینده این بيماري در حيات وحش به طور 
كامل ریشه كن شــود. با این حال تأكيد 
دارد كه ریشه كن شــدن بيماري طاعون 
نشخواركنندگان در جمعيت علفخوارها 
در حيات وحش به دليل قاچاق دام اهلي 
در سراسر كشــور به خصوص در مناطق 

مرزي، به آساني امكانپذیر نيست.

مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حيات وحش: استان هاي البرز، مازندران، خراسان شمالي و اصفهان با خطر طاعون نشخواركنندگان مواجه هستند

 طاعون نشخواركنندگان 
حيات وحش؛ همچنان گرفتار طاعون نشخواركنندگانخطری برای انسان ندارد خبرهاي كوتاه

سندقلعهفلکاالفالکصادرشد
مدیركل ثبت اسناد و امالك استان لرستان از صدور سند قلعه فلك االفالك 
خرم آباد خبر داد. به گزارش سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، علی اكبر 
باقری گفت: در راستای صيانت از اموال و حقوق دولتی و تعامل با تمامی 
ارگان های دولتی در سال جاری، سند كاداستر شش دانگ عرصه و اعيان 
قلعه فلك االفالك صادر شد. وی افزود: سند قلعه فلك االفالك به مساحت 
قریب 203 هزار مترمربع برابر ماده 21 قانون ثبت تحت پالك 403 اصلی 
به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت ميراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری صادر شده است. مدیركل ثبت اسناد و امالك 
استان لرستان افزود: نقشه برداری قلعه توسط نقشــه برداران اداره كل 
ثبت اسناد و امالك استان لرستان و از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور انجام شده است. باقری با بيان اینكه قلعه فلك االفالك یا » 
دژشاپورخواست« در دوران ساسانيان ساخته شده اما در دوران قاجار نام 
آن به قلعه فلك االفالك تغيير یافت، گفت: این بنا در تاریخ 10 مهر 1348 
با شماره ثبت 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسيده و هم اكنون 
تبدیل به موزه ای شده كه آثار ارزشمندی در آن نگهداری می شود؛همچنين 
درون قلعه نيز آزمایشگاهی مجهز برای مرمت اشيا باستانی ساخته شده كه 

در كنار آن كتابخانه ای با كتب نفيس قرار دارد.

آغازمهاجرتپرندگانبهتاالبهايخوزستان
مهاجرت پرندگان آبزي و كنار آبزي به تاالب هاي خوزستان با سرد شدن 
تدریجي هوا در مناطق سردسير آغاز شد. این پرندگان معموال از اوایل مهر 
مهاجرت خود را آغاز مي كنندكه تا آبان ادامه دارد. به گزارش همشهري، 
محمد جواد اشرفي، مدیركل حفاظت محيط زیســت استان خوزستان 
گفت: هرساله با سردشدن هوا در نيمكره شمالي پرندگان مهاجر از مناطق 
سردسير ســيبري، شــمال اروپا و همچنين مناطق گرمسيري ازجمله 
خاورميانه و شمال آفریقا، به كشور و استان خوزستان مهاجرت مي كنند. 
وي گفت: استان خوزستان با داشتن 4تاالب بزرگ شامل تاالب بين المللي 
شــادگان، هورالعظيم، ميانگران ایذه و تاالب بامدژ هرساله ميزبان صدها 
هزار قطعه از انواع پرندگان است و تنوع پرنده هایي كه تاالب ها و آبگيرهاي 

استان را انتخاب مي كنند در نوع خود بي نظير است.

پروژهپلنگايرانيدرميانپروژههايبرترسال
پروژه پلنگ ایراني در ميان پروژه هاي برتر ســال 2021 انتخاب شد. به 
گزارش ایرنا، آرزو صانعي، مدیرعامل مؤسســه تخصصي مطالعات پلنگ 
آسيایي گفت: امسال بعد از ارزیابي و مميزي هاي صورت گرفته، پروژه هایي 
از بلژیك، كانادا، ایران، روسيه، چين، اسكاتلند، ایرلند، سویيس، آمریكا، 
هند، آفریقاي جنوبي، عربستان سعودي، تایوان و فيليپين انتخاب شده اند. 
به گفته صانعي، از ســال 139۷ برنامه اي به منظور طراحي و شكل گيري 
ساختاري نوآورانه براي پایش جمعيت و مطلوبيت زیستگاه پلنگ ایراني 
منطبق بر مفاد برنامه ملي عملياتي حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، آغاز 
شد كه به هنگام اجراي این طرح با چالش هاي متعددي مواجه شدیم. اما 
پس از انجام پروژه، اميدوارم با اجراي اقدامات هدفمند، مســتمر و علمي 
بتوانيم گام مؤثري در راســتاي بهبود وضعيت حفاظتي پلنگ ایراني در 

كشور برداریم.

   خشكسالي و طاعون
ازمهمترينداليلرودررويیداموحياتوحشخشكســالياستوآنطوركهشهابالدينمنتظمي
بههمشــهريميگويد،يكيازنگرانيهاايناستكهدراثرفقرپوشــشگياهيكهدراثركمآبيدر
كلكشوراتفاقافتادهاســت،حياتوحشسرازآبشــخورهايداماهليومزارعدرآورندوشيوع
بيماريبيشترشود.بسياريازچراگاههاييكهبهعنوانمستثنياتدردلمناطقحفاظتشدهوجود
دارد،درســالهاياخيرازدامدارانوعشايرخريداريشــد.وليهنوزبخشهاييازآنهابهعنوان
مســتثنياتوجوددارندواگرچهپيشترداماهليســرازآبشــخورهايحياتوحشدرميآورد،
وليبهگفتــهمديركلدفترحفاطتومديريتحياتوحشســازمانحفاظتمحيطزيســت،حاال
اينحياتوحشاســتكهبهدليلفقرپوشــشگياهيبهســمتمزارعميروندودرنتيجه،پايش
برايحفاظتازحياتوحشمستمروفراگيرشدهاســتتاكوچکترينمواردمشكوکبهسازمان
دامپزشــكيكهمتوليواكسيناســيونداماهلياســتگزارششــود.درموضوعشيوعطاعون
نشخواركنندگاندرجمعيتحياتوحشكارينميتوانكرد؛چونگونههاپسازابتالبهبيماريجان
خودراازدستميدهندوفقطميتواندامهاياهليراباواكسيناسيونعليهطاعوننشخواركنندگان
حفظوزنجيرهانتقالبيماريبهگونههايحياتوحشراقطعكرد.امسالنيزبراساساعالممسئوالن
سازمانحفاظتمحيطزيست،كانونهايبروزطاعوننشخواركنندگانهمچونسالهايگذشته،تلفات

حياتوحشدرمناطقواستانهايالبرز،مازندران،كالهقاضيوخراسانشماليراافزايشميدهد.

زهرارفيعي
خبرنگار
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بيســتم مهرماه با نام شاعري عجين شده اســت كه حافظه و بلكه 
آيينه هر ايراني است. نكته دان طنازی كه در شان يار و اغيار خوش 
مي نوشت و شعر شكربارش، هنوز هم فارغ از مرزها و قرن ها، فضاي 
ســينه  هر ايراني را پُر ز صداي خود مي كند. حافظ ازجنبه شعري، 
هنري وتاريخ ادبي و فكــري موقعيت منحصر به فــردي درتاريخ 
شعروزبان فارسي دارد و آن اين است كه بيشترين تأثير را از شعر و 
ادب فارسي و عربي پيش از خود برده است و بيشترين تأثير را در شعر 
و ادب پس ازخود به جاي گذاشته است. موقعيت او در جهان ادبيات 
پيوسته درتعالي است و بيشترين بحث ها را ميان منتقدان برانگيخته 

است. شعر و انديشه او درجهان نيز طی5 سده گذشته به زبان هاي 
مختلف منعكس شده است.

در پاسداشت حافظ، ســاالنه برنامه هاي مختلفي در شيراز و ديگر 
شــهرهاي ايران برگزار مي شــود. مركز فرهنگي شهركتاب هم در 
ســال93 به مدت يك ســال درس گفتارهاي حافظ را برگزار كرد و 
عالوه بر آن، همايش هايي را نيز در روز بزرگداشت اين شاعر بزرگ 
برپا داشــت. از ديگر اهداف اين مركز درباره حافظ شناسي، معرفي 
كتاب هاي تازه چاپ شده در اين حوزه است كه اغلب آنها بازه زماني 
يك ســال اخير را دربرمي گيرد. گزارش مربوط به اين آثار  به قرار 

زير است: 
از ميان 112 اثر با شمارگان 138045 نســخه كه طي يك سال 
گذشــته درباره حافظ منتشر شــده، 3۷ بار ديوان او با شمارگان 
۷۷665 نسخه به چاپ رسيده است كه در اين ميان تصحيح غني- 
قزويني همچنان با فاصله  بيشتري از ديگر تصحيحات جلوتر است. 
چاپ 4 برگزيده اشعار حافظ، با شمارگان 2500 نسخه و نيز 18 
شرح از غزليات او با شــمارگان 12۷50 نسخه از ديگر كتاب هاي 
منتشرشــده در حوزه ديوان حافظ هســتند. 53 اثــر باقي مانده 

ديگر نيز به نقد و بررســي افكار و آثار حافظ و نيز مقاالتي درباره 
او اختصاص دارند كه با شمارگان 45130 نســخه وارد بازار نشر 
شده اند. البته در اين ســال، برخي آثار پژوهشي گذشته همچنان 
درصدرآثار و مورد استقبال هستند  كه ازجمله آنها مي توان به اين 

كتاب ها اشاره كرد: 

  عرفان حافظ، مرتضي مطهري
  ازكوچه رندان، عبدالحسين زرين كوب

  حافظ نامه، بهاء الدين خرمشاهي
   ذهن و زبان حافظ، بهاء الدين خرمشاهي

   عرفان و رندي درشعرحافظ، داريوش آشوري
   شرح شوق، سعيدحميديان

   مكتب حافظ، منوچهرمرتضوي
   درس حافظ، محمداستعالمي

  حافظ ناشنيده پند، ايرج پزشكزاد
   شاخ نبات، محمدرضابرزگرخالقي

دريچه تازه هاي نشر

 قدرداني از ۸ اثر در 
»طراحي كتابخانه عشايري« 

اختتاميه مســابقه ملي »طراحــي كتابخانه 
عشايري« طي مراســمي با حضور مسئوالن 
نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، با تقدير از 8 
اثر برتر چهارشنبه، 21 مهر ماه ساعت 10صبح 

برگزار خواهد شد.
اين مسابقه ملي با مشاركت بيش از 440 تيم 
طراحي يا طراح مســتقل و ارســال 1۷3 اثر 
برگزار شــد كه طي آن مجموعه  ارزشمندي 
از ايده هاي نوآورانه براي طراحي و ســاخت 
يك واحد سيار كتابخانه عشايري به دبيرخانه 
مسابقه رسيد. آثار رسيده به دبيرخانه مسابقه 
طي روند داوري براساس معيارهاي هفت گانه  
»نوآوري در طراحي و ساخت پذيري«، »قابل 
حمل بودن با وسايل نقليه مرسوم«، »امكان 
حمل و نگهداري 2500 تا 4000 كتاب و اقالم 
فرهنگي«، »طراحي درست مكانيسم احتمالي 
باز و بســته شــوندگي طرح«، »فضاسازي 
كالبدي و پيراموني 40 تــا 60 مترمربعي«، 
»امكانات چندرســانه اي« و »امــكان ارائه 
خدمات دولت الكترونيك« به صورت برخط 
مورد بررســي و ارزيابي هيــأت داوران قرار 
گرفتند كه بر اين اساس برگزيدگان جشنواره 

به شرح زير معرفي شدند.
رتبه  اول: نــگار محمدي، فرنــاز پيكان پور، 

محمود قرباني و محمد رجاييان
رتبه  دوم: الهه مرادي و حسين خراساني

رتبه  ســوم: احسان لســاني و محمدحسين 
اقليدس

همچنين آثار زهره نژادبيگلري، سمانه طغياني 
دولت آبادي، سينا رضايي نوايي، عطا خويي و 
اثر گروهي مژگان افشارفر، فرناز بيات، فاطيما 
مفيد و محمد كاظم زاده به عنوان آثار شايسته 
تقدير در مســابقه ملي »طراحــي كتابخانه 

عشايري« معرفي شدند.

  سوي ديگر
»سوي ديگر« نوشته آلفرد كوبين را علي اصغر 
حداد به فارسي برگردانده است. آلفرد كوبين 

در تنها رمان خود، سوي ديگر، سرگذشت 
يك طراح را روايــت مي كند و آنچه 
را كه بر اين طراح در اقامت 3 ساله 
خود در »ســرزمين رؤيا« گذشته، 

شــرح مي دهد. ايــن طراح بــه دعوت 
همكالسي سابقش به اين سرزمين، در دل 

قاره آسيا مي رود و 3 ساِل سراسر ترس و وحشت را در اين سرزمين 
و در شهري به نام مرواريد ســپري مي كند. سوي ديگر داستان سفر 
اين طراح به شهر رازآلود مرواريد است، همچنين سفر به اعماق ضمير 
ناخودآگاه. آلفرد كوبين خود نقاش اتريشي صاحب نامي است كه در 
دوره اي از زندگي در كار هنري اش دچار نوعي بحران  شــد. او براي 
حل اين مشكل رمان سوي ديگر را مي نويسد و تصويرگري مي كند. 
اين رمان نخستين بار در 1909 منتشر و در پژوهش هاي ادبي بارها با 
آثار آلن پو مقايسه شده است و دنيايي فانتزي-ذهني را در فرايندي 
تدريجي از بطن دنياي عيني استخراج مي كند و به آن شكل مي دهد. 
اين رمان 280صفحه اي با شمارگان هزار نسخه به بهاي 36هزار تومان 

منتشر شده است.

  گتسبي بزرگ 
گتسبي بزرگ نوشته اســكات فيتز جرالد با 
ترجمه رضا رضايي از سوي نشر ماهي منتشر 

شده اســت. اين رمان بسيار خواندني در 
سال1925منتشر شد؛ در آن هنگام 
منتقدان و مخاطبان چندان از اين 
رمان اســتقبال نكردند شايد براي 

اينكه درنظر اول داستاني عاشقانه است. 
جي گتسبي، پســري فقير از غرب ميانه، 

عاشــق ديزي في، زني از كنتاكي اســت كه او را در بحبوحه جنگ 
جهاني اول، در قامت افسري جوان ديده بود. اما اين رمان، كه بسياري 
آن را در زمره بزرگ ترين آثار ادبي قرن 20مي شــمارند، به توصيف 
دوراني مي پردازد كه فيتز جرالد خــود آن را »عصر جز« مي ناميد؛ 
دوراني در سال هاي پس از جنگ جهاني اول كه زندگي پر زرق و برق 
و انحطاط اخالقي و سرمايه داري افسارگسيخته و قاچاق مشروبات 
الكلي ازجمله ويژگي هاي آن به شــمار مي رود. راوي داستان جواني 
به نام نيك كاراوي است كه در همسايگي گتسبي زندگي مي كند و 
رابطه خويشاوندي دوري هم با ديزي دارد. منتقدان نيك را نه فقط 
راوي داستان و يك تماشــاچي بي گناه، بلكه وجدان اخالقي كتاب 
مي دانند. اين رمان نخســتين بار با ترجمه زنده يــاد كريم امامي به 

فارسي برگردانده شده بود.
نشر ماهي اين رمان 212صفحه اي را با شمارگان هزار و 500نسخه به 

بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.

سبا دادخواه
خبرنگار

به مناسبت زادروز استاد بزرگ، محمدرضا شفيعي 
كدكني )م.سرشك(، كسي كه از ديار ادب و عرفاِن 
اين ســرزمين مي گويد؛ اديبي كــه تاريخ را براي 
كشــِف ريشــه هاي اين فرهنگ زير و رو مي كند، 

كسي كه ما را به ياِد حافظ و موالنا مي اندازد...
شــفيعي كدكني در آغار كار به ســبك قدما شعر 
مي سرود و پس از آن به سبك نيمايي روي آورد  و 
با انتشار دفتر شعر »دركوچه هاي نيشابور« نام آور 
شد. به قول استاد غالمحسين يوسفي: »م. سرشك، 
افزون بر بهره مندي از قريحه و فطرت شاعري، در 
شعر خويش از ديدگاهي انساني و اجتماعي سخن 
مي گويد و چــون از فرهنگ ايران و زبان فارســي 
بهره ور اســت، مي تواند انديشــه ها، دريافت ها و 
پديده هاي زيباي جهان شاعرانه خود را به صورت 

دلكش و پرتأثير به ما عرضه كند.«
اشعار دكتر كدكني  غالبا رنگ  اجتماعي 

 دارد و اوضــاع  جامعه  ايــران  در 
دهه هاي  40  و 50  شمســي 

 در شــعر او به صورت تصاويــر، رمزهــا و كنايه ها 
جلوه گراست. شعر زير يكي از اين اشعار است.

سفر به خير:
»به كجا چنين شتابان؟«

گون از نسيم پرسيد:
- دل من گرفته زين جا، هوس ســفر نداري زغبار 

اين بيابان؟
همه آرزويم اما، چه كنم كه بسته پايم

به كجا چنين شتابان؟
-به هر آن كجا كه باشد، به جز اين سرا، سرايم

سفرت به خير اما تو و دوستي، خدا را
چو از اين كوير وحشــت به ســالمتي گذشتي، به 

شكوفه ها، به باران، 
برسان سالم ما را...

شــفيعي كدكني از دهه 60 به بعد، به پژوهش در 
تاريخ با رويكرد تصحيح متون ادبيات عرفاني روي 
آورد. وي معتقد  است حركت به سوي مدرنيته بدون 

شناخت سنت دشوار است.
به گفته استاد قدمعلي سرامي: »شفيعي از معدود 
اديباني اســت كه در ايــن روزگار از خودبيگانگي 
انســان ها در تنگناهاي اقتصادي، زندگي خود را 
وقف معرفــت ادبي كرده اســت. كتاب هايي چون 
»صور خيال در شــعر فارسي«، »شــاعر آينه ها«، 
»گزيده غزليات شمس« و صدها مقاله محققانه و 
نيز متون مصحح و منقح اسرارالتوحيد و 
مختارنامه و…، در كنار انبوهي از 
مجموعه هاي شعر، گواه عشق 

اين مرد به فرهنگ آبگون و آتش سار اين خاك و آب 
است. ما با بررسي مجموعه  آثار او، متوجه مي شويم 
با شاعري روبه روييم كه در عين شناخت ديرينه ادب 

منظوم دري، نوگراست.«
محمدرضا شفيعي كدكني از سال 1348 تاكنون 
استاد دانشگاه تهران است. بديع الزمان فروزانفر زير 
برگه پيشنهاد استخدام وي نوشته بود؛ »احترامي 

است به فضيلت او«.
در مهر 1398 در هفتمين دوره  جشنواره  بين المللي 
هنر براي صلح، »نشــان عالي هنر بــراي صلح« به 
ســبِب بيش از نيم قرن تالش در اعتالي فرهنگ و 

ادب پارسي به محمدرضا شفيعي كدكني اهدا شد.
در ايــن روزگار كه تشــنگاِن فرهنــگ و ادِب اين 
ســرزمين، به دنبال ريشــه هاي كهِن اين ميراث 
مي گردند، بدون شــك اســتاد كدكنــي يكي از 
ارزشــمندترين قاصدهايي است كه براي ما خبر از 
گذشته مي آورد. اين گنجينه ارزشمند، اين استاِد 

بزرِگ ادب، امروز 83 ساله شد.
زادروزت بر همه عاشقانت فرخنده باد.

*تيتر؛ مصرعی از شعر»مردی ست می سرايد« از دفتر 
»خطی ِز دلتنگی«

نگاهي به كتاب هاي تازه منتشر شده درباره حافظ

زبور عشق نوازي
 علي اصغرمحمدخاني

معاون فرهنگي وبين الملل شهركتاب

19مهر؛ زادروز محمدرضا شفيعي كدكني است 

مردي ست مي سرايد، خورشيد در گلويش...
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خبر

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم كرد

 احتمال حذف محدودیت های كرونایی
 از آبان

خيز پنجم كرونا فروكش كرده؛ با اين حال، همچنان آمار فوتي ها و 
بيماران بستري در بخش  مراقبت هاي ويژه، قابل توجه است. حاال 
درگوشه و كنار خبرهاي غيررســمي، درباره حذف محدوديت ها 
و ممنوعيت هاي كرونا شنيده مي شــود كه اين وضعيت به تأكيد 
مسئوالن وزارت بهداشت و كارشناســان، با وجود عادي انگاري 
و بازگشــايي هاي زودهنگام، بدون اجرا شــدن طــرح مديريت 
هوشــمند كرونا مي تواند به رقم خوردن پيــك كروناي ديگري 
منجر شود، آن هم در شــرايطي كه شمار فوتي ها در 17مهر پس 
از مدت ها به زير 200نفر كه 173فوتي بود رســيد؛ اما اين عدد 
تنها در 24ســاعت با افزايش 49نفري در موارد مرگ، نشان داد 
كه رعايت پروتكل هــا و مديريت كرونا، حتي بــا تزريق يك دوز 
واكسن براي بيش از 65درصد جمعيت باالي 12كشور همچنان 
ضرورت دارد. كمال حيدري، معاون بهداشت وزارت بهداشت از 
احتمال حذف محدوديت هاي كرونايی در صورت تأييد ستاد  ملی 
مقابله با كرونا خبر داد. حيدری روز گذشته در نشست خبري كه 
به  صورت آنالين برگزار شــد، گفت:» با توجه به ماهيت بيماري، 
مي توان وضعيت دو هفته آينده شيوع بيماري را پيش بيني كرد، 
بر اين اســاس تجمعات، دورهمي و مســافرت ها مي تواند عامل 
اوج گيري دوباره كرونا در كشور باشد، چرا كه گردش ويروس در 
جامعه و افزايش آلودگي به دليل عادي انگاري حتما اتفاق مي افتد. 
البته كه پوشش واكسيناســيون و توجه به حفاظت هاي فردي و 
فاصله اجتماعي تأثيرگذار است و پيش بيني ها را تحت الشعاع خود 
قرار مي دهد.« حيدري در پاسخ به سؤال همشهري درباره حذف 
غيررسمي محدوديت ها كه بدون اجرايي شدن درست مديريت 
هوشمند كرونا رقم خورده و مي تواند احتمال ايجاد پيكي ديگر در 

كشور را باال ببرد، توضيح داد:
»موفقيت ما در مديريت كرونا همراهي همه با هم است. هم اكنون 
دغدغه دولت و تــالش براي تامين هرچه ســريع تر واكســن، 
بازگشــت مردم به زندگي عادي اســت. اما با وجود اينكه هنوز 
حذف ممنوعيت ها و محدوديت ها اعالم نشــده، خيلي ســريع 
شاهد بازگشايي ها هستيم. اين مسئله براي ما دغدغه است، چرا 
كه قطعا تمام تالش ها براي بازگشــت جامعه به شرايط عادي و 
حذف محدوديت هاي اقتصادي، آموزشــي و اجتماعي است؛ اما 
اين شرايط بايد مديريت شود تا به سالمت از موج  و پيك هايي كه 

با آنها مواجه خواهيم بود عبور كنيم.« 
به گفته حيدري، براســاس بسته پيشــنهادي وزارت بهداشت 
درصورت صالحديد ســتاد ملي كرونا،  با حذف محدوديت های 
كرونايی و مديريت هوشــمند از اول آبان اجرايي مي شــود و از 
هشــتم آبان، نظارت جدي بر اين موارد صورت خواهد گرفت تا 

محدوديت ها به شكل منطقي برداشته شود.

آش مدارس همان  آش و كاسه آموزش و پرورش همان 
كاسه سال پيش است. در ظاهر مدارس 18روز است كه گزارش

باز شده و تكليف دانش آموزاني كه بايد آموزش حضوري 
يا مجازي ببينند، هم مشخص است، اما كالس درس، سامانه شاد، مدير 
مدرسه و معلمان دچار همان آشفتگي ها و مصايب سال گذشته اند و تازه 
چند مشكل ديگر هم به مشكالت شان اضافه شده؛ در اين ميان وزيري 

هم نيست كه اين كشتي بحران زده را به ساحل امني برساند.

مسئله اول: آموزش حضوري
18شهريور امسال عليرضا كاظمي، سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
در جلسه شوراي معاونان استان گلستان اعالم كرد: » بازگشايي مدارس 
بر عهده مدارس و شوراي آموزش و پرورش شهرستان ها خواهد بود.« اما 
در بيست و سوم شهريور كاظمي نظرش را تغيير داد و گفت: »تقريبا 
حدود 100هزار كالس درس زير 15دانش آموز و 40 هزار مدرســه با 

جمعيت زير 75نفر داريم كه منعي براي بازگشايي آنها وجود ندارد.« 
بيست و پنجم شهريور براي بار سوم نظر سرپرســت وزارت آموزش و 
پرورش تغيير كرد و اين بار گفت: »در مناطق شهري ترجيح اين است كه 
مدارس را ديرتر بازگشايي كنيم؛ چراكه ما عالوه بر استانداردهاي داخل 
كالس درس و مدرسه، مالحظات جابه جايي درون شهرها را هم داريم 
و تصميم گيري درباره بازگشــايي حضوري به انجمن اوليا و مربيان و 
مدارس واگذار شده است.« در ادامه وزارت آموزش و پرورش اطالعيه 
شماره 6را در سي ام شهريورماه با اين مضمون منتشر كرد: »اگر تعداد 
افراد در كالس ها با احتساب يك و نيم متر فاصله و 2متر و 25سانتي متر 
مساحت براي هر نفر درنظر گرفته شود، بازگشايي مدارس مانعي ندارد.«

به دنبال اين اطالعيه برخي مدارس غيردولتي حتي در شهرهاي بزرگ 
كالس هاي درس شــان را حضوري كردند. اما حاال با گذشت 18روز از 
گوشــه و كنار صداي اعتراض برخي والدين بلند شده كه اين مدارس 
پروتكل هاي بهداشــتي قيد شــده در اطالعيه هاي متعدد آموزش و 
پرورش را رعايــت نمي كنند و كالس هاي درس را با ظرفيت بيشــتر 
تشكيل داده اند. برخي ديگر نيز مي گويند كه مديريت مدرسه از آنها به 
اجبار رضايت نامه گرفته و گفته درصورت ابتالي فرزندشان به بيماري 
كرونا مسئوليت با خود والدين است. نورا حسيني كه پسرش دانش آموز 
پايه سوم مدرسه غيردولتي در منطقه 6 تهران است، در اين باره مي گويد: 
»مدرسه پسرم حضوري شده و فرزندان ما هر روز از ساعت 8تا 14در 
مدرسه هســتند، اما تاكنون به ما اجازه نداده اند كه وضعيت كالس ها 
را رصد كنيم. بعد هم مدير مدرســه حضوري و به طور شــفاهي يك 
رضايت نامه را به والدين ديكته كرده و گفته بايد بنويسيد كه مسئوليت 
هرگونه بيماري فرزندتان با خودتان است. والديني را هم كه رضايت نامه 
ننويسند، تهديد مي كنند كه آموزش فرزندتان مجازي مي شود.«مسئله 
جمعيت باالي كالس ها، بيشترين دغدغه والدين دانش آموزاني است كه 
آموزش شان حضوري شده است. ترالن عقدايي، مادر سوگل، دانش آموز 
پايه اول شيرازي در اين باره به همشــهري گفت: »قرار بر اين بود كه 
فاصله گذاري فيزيكي بين هر دانش آموز حداقل يك ونيم متر باشد، اما 
االن فرزند من در كالســي درس مي خواند كه فاصله اش با همكالسي 
ديگرش فقط نيم متر است. وقتي اعتراض كرديم و گفتيم قرار بود بچه ها 

آغاز آموزش حضوري برخی مدارس با كمترين رعايت پروتكل هاي بهداشتي، ناكوك بودن شاد، واكسن گريزي 
برخي معلمان و دانش آموزان و مشخص نشدن وزير، چهار مسئله اساسي اين روزهاي آموزش و پرورش است

حال آشفته  مدارس 
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به 2گروه تقسيم شوند و در ساعات يا روزهاي متفاوتي به مدرسه بيايند، 
گفتند كه چنين چيزي ممكن نيست و معلم نمي تواند يك درس را 2بار 

براي هر گروه تكرار كند و خسته مي شود.«
او اضافه كرد: »بابت اين موضوع به آموزش و پرورش منطقه رفتيم و از 
بازرسي خواستيم كه به مدرسه سركشي كنند، اما آنها بعد از مراجعه 
گفتند كه مشكلي نيست و نگران نباشيد!«اين مشكالت فعال مربوط 
به مدارس دولتي و غيردولتي كم جمعيت  است و درصورت بازگشايي 
مدارس با جمعيت باالي 300و 500دانش آموز مشــخص نيست كه 

وضعيت فاصله گذاري به چه شكل پيش خواهد رفت؟

مسئله دوم: شاد ناكوك
شبكه آموزش دانش آموزي يا »شاد« كه ابتداي سال تحصيلي گذشته با 
هزار اما و اگر افتتاح شد، امسال هم با نواقص جدي و متعددي روبه روست. 
مهم ترين مسئله مدارس در شاد كالس بندي نشدن دانش آموزان هر پايه 
است كه با گذشت تقريبا 3هفته هنوز به طور كامل برطرف نشده است. 
دومين مسئله  وارد نشدن اطالعات دانش آموزان پايه اول ابتدايي در شاد 
است كه آنها هم دسترســي به كالس آنالين در اين فضا را فعال ندارند. 
سومين مسئله ثبت نشدن اطالعات دانش آموزان ميان پايه اي است كه 
براي سال تحصيلي جديد از مدرسه اي به مدرسه ديگر منتقل شده اند و 

آنها هم به همين دليل دسترسي شان به شاد فعال قطع است. نرگس آمري، 
دانش آموز پايه نهم در اين باره مي گويد: »مدير مدرسه اعالم كرد تا زماني 
كه در شاد كالس بندي نشديد، بايد در واتساپ كالس هايتان برگزار شود. 
آنجا هم كه امكان برگزاري كالس نيست و به همين خاطر بعضي معلمان 
از تدريس شــان ويدئو ضبط مي كنند و در گروه مي فرستند. از طرفي 
بعضي از معلمان در دروس تئوري مثل تاريخ، جغرافيا، ادبيات و...آموزش 
آنالين را جدي نمي گيرند و مي گويند مدارس در نيمه آبان باز مي شود و 
تا آن زمان صبر كنيد.« محمود حبيبي، مديركل دفتر فناوري اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره اين دسته از مشكالت شاد به 
همشهري گفت: تالش كرديم امكان كالس بندي و مديريت كالس ها 
را به خود مديران مدارس واگــذار كنيم. همچنين گفتيم اگر اطالعات 
تحصيلي و شخصي دانش آموزان از سيدا به شاد نيامده بود، مدير شخصا 
آن را ثبت كند.او درباره مشكل كالس  اولي هايي كه به دليل ثبت نشدن 
اطالعات شان در شاد، امكان آموزش مجازي در اين سامانه را ندارند، گفت: 
اين مشكل در حال حل شدن است و به زودي دسترسي آنها ايجاد خواهد 
شد.انتقاد مديران مدارس، معلمان و والدين دانش آموزان اين است كه 
چرا اموري مانند كالس بندي و ثبت اطالعات دانش آموزان قبل از سال 
تحصيلي انجام نشده و بايد در ابتداي بازگشايي مدارس باعث استرس و 

نگراني آنها و دانش آموزان شود.

مسئله سوم: دانش آموزان و معلمان واكسن گریز
واكسيناســيون دانش آموزان از 2هفته پيش به طور غيررســمي و از 
پانزدهم مهر به طور رسمي در كشور آغاز شده است. در برخي استان ها 
پايگاه واكسيناسيون مخصوص دانش آموزي نيز راه اندازي شده؛ به طور 
مثال در استان تهران 100مدرسه در داخل شهر و حدود 100مدرسه 
نيز در شهرستان هاي استان تهران به دانش آموزان واكسن مي زنند، اما 
به گفته عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران تا چهارشنبه 
چهاردهم مهرماه، فقط 30درصد دانش آمــوزان تهراني براي تزريق 

واكسن به اين مراكز مراجعه كرده اند.
طبق آمار رسمی 15 درصد معلمان كشور هنوز واكسن نزده اند؛ اين در 
حالي است كه واكسيناسيون فرهنگيان قبل از واكسيناسيون سراسري 
در مرداد آغاز شده بود. همچنين مسئوالن استاني به طور پراكنده اعالم 
كرده اند كه واكسيناســيون معلمان و دانش آموزان اجباري نيست؛ 
به طور مثال مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش وپرورش شهر تهران در 
اين باره گفته است: »واكســن زدن دانش آموزان اجباري نيست، ولي 

توصيه مي شود كه حتما واكسن را تزريق كنند.«
حاال يكي از نگراني هاي جدي اهالي مدرسه از مدير گرفته تا معلمان، 
دانش آموزان و والدين آنها اين است كه تكليف دانش آموزان و معلماني 
كه واكســن نمي زنند، چيســت و آيا درصورت بازگشــايي مدارس 
مي توانند در كنار افراد واكسينه شده در كالس درس حاضر شوند؟ 
تاكنون هيچ يك از مســئوالن آموزش و پرورش در ســطح وزارتي و 
استاني پاسخ اين سؤال را نداده  اند.مرتضي كياني، كارشناس بهداشت 
محيط در اين باره به همشهري گفت: »ستاد ملي مقابله با كرونا بايد 
به صراحت نحوه مواجهه با معلمان و دانش آموزان واكسينه نشده را 
اعالم كند؛ چون درصورت بازگشــايي مدارس، اين افراد منبع قوي 
انتشــار ويروس كرونا خواهند بود و جان همــه را تهديد مي كنند؛ 
به خصوص كه كالس مدارس كوچك و جمعيت دانش آموزي در ايران 
باالست و ساعات درسي هم زير يك ساعت نيست.«او افزود: »يكي از 
سؤال هاي جدي جامعه معلمي و دانش آموزي اين است كه مديران 
وزارت آموزش و پرورش چگونه مي خواهند اين مسئله را حل كنند؟ 
آيا آنها اجازه خواهند داد كه افراد واكسينه نشده به راحتي در محيط 

مدرسه تردد كنند؟«

مسئله چهارم: آموزش و پرورش وزیر ندارد
درحالي كالف بازگشايي مدارس ســخت به هم پيچيده كه آموزش و 
پرورش 2 ماه است كه وزير ندارد و همه  چيز در اين وزارتخانه در هاله  اي 
از ابهام فرو رفته است. علي يارنظر، كارشناس مسائل آموزشي در اين باره 
گفت: »درست زماني كه وزارت آموزش و پرورش نياز به مديريت قوي 
و يكپارچه داشــت تا مدارس با كمترين بحران بازگشايي شوند، اين 
وزارتخانه بدون وزير ماند. االن مديران در رده هاي مختلف نمي دانند 
كه تكليف شان چيست و بايد چگونه عمل كنند. شاد بيشترين مشكالت 
را دارد و مدير ارشدي نيز باالي سر اين سامانه نيست. مدارس غيردولتي 
آموزش هايشان را بدون درنظر گرفتن پروتكل ها حضوري كرده اند و 
مدارس عشايري و روستايي در مناطق ســرد با كمترين امكانات باز 

شده اند.«
او تأكيد كرد: »رئيس جمهوري زودتر وزير پيشنهادي خود را به مجلس 
معرفي كند تا حداقل موضوع بازگشايي مدارس سروسامان بگيرد و اين 

تصميم گيري هاي پراكنده و متناقض مديران مياني نيز تمام شود.« 
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اختالل با قوت ادامه دارد 
با وجود دســتور وزیر ارتباطات آنچه کاربران بــه صورت عملی 
همچنان تجربه می کنند اختالل در دسترسی به شبکه جهانی است. 
پارامترهای فنی سامانه های رصد وضعیت اینترنت هم طی روزهای 
اخیر این مســئله را تایید می کند. هر چند گروهی این مسئله را به 
شروع آنالین مدارس مرتبط می دانند اما اپلیکیشن شاد به عنوان 
پلتفرم آموزشی کشور روی شبکه ملی اطالعات قرار دارد و ترافیک 
آن نمی تواند باعث کندی و اختالل اینترنت شود.  برخی معتقدند، 
اختالل فعلی ناشی از محدودیت پهنای باند و مشکل در خرید و تامین 
پهنای باند اضافه است. گفته می شود، شرکت ارتباطات زیرساخت 
برای خرید پهنای باند، باید از شورای عالی فضای مجازی مجوز بگیرد. 
مشکل در صدور این مجوزها، موجب ایجاد چنین اختاللی شده است. 
فعال درباره صحت و سقم این ادعا، اطالعات بیشتری در دست نیست.

  اختالل و کندی شبکه اینترنت 
کشــور به ویژه در ســاعات اوج اینترنت

مصرف همچنان ادامه دارد. روز 
گذشــته ســامانه های رصد اینترنت کشــور 
همچنین برای مدتی یک اختالل گسترده را در 
اینترنت کشــور ثبت کردند که در نوع خودش 
تامل برانگیز بود. سامانه رادار شرکت ابر آروان از 
ســاعت حــدود 14 روز گذشــته اختالل در 
دسترسی به سایت ها و پلتفرم های مهم را نشان 
می دهد که تا لحظه تنظیم گــزارش هم ادامه 
داشته است. این اختالل به حدی شدید بود که 
برای مقاطعی استفاده از موتور جستجوی گوگل 
هم غیرممکن بود.  این در حالی است که عیسی 
زارع پور،وزیر جدید ارتباطات حدود یک هفته 
پیش دستور داده بود به صورت فوری این کندی 

و اختالل اینترنت بررسی و برطرف شود. 
بر اساس اعالم روابط عمومی وزارت ارتباطات 
در پی دریافت گزارش هــای مردمی از طریق 
سامانه 19۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و گالیه برخی کاربران فضــای مجازی درباره 
کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از 
نقاط کشور، وزیر ارتباطات، برای پیگیری دقیق 
و رسیدگی ســریع به موضوع دستورات الزم را 
صادر کرده است. براســاس این دستور رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت 
زیرساخت، پس از بررســی دقیق گزارش هاي 
مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکاالت ارتباطی 

را ارائــه و گزارش اقدامات اجرایــی را به مردم 
اطالع رســانی کنند. رئیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی هم  روز گذشــته 
و پس از طی حدود یک هفته از دســتور وزیر 
ارتباطات اعالم کرده جلساتی طی هفته گذشته 
با حضور همه عوامل مرتبط بــا تامین و توزیع 
اینترنت از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، 
شــرکت مخابرات ایران، شــرکت های سیار و 
 )FCP ( شرکت های دارای پروانه ارتباطات ثابت
برگزار و تدابیر الزم برای بهبود کیفیت و سرعت 

اینترنت اتخاذ شده است. 
فالح جوشــقانی با تاکید بر اینکه نقاط دارای 
مشــکل در شــبکه، هم در اپراتورها و هم در 
شرکت ارتباطات زیرســاخت شناسایی شده 
اســت، گفت: مقرر شد که در اســرع وقت هم 

اپراتورهــا به ویژه شــرکت مخابــرات ایران و 
هم شــرکت ارتباطات زیر ســاخت نسبت به 
توســعه های الزم اقدام کنند و سازمان تنظیم 
مقررات هم مســئول پیگیری موضوع تا انجام 
کامل اقدامات خواهد بود.امیدواریم که با انجام 
این اقدامات، مشکل کندی اینترنت در ساعات 
پیک در برخی نقاط کشور حل  و رضایت مردم 

حاصل شود.
به گزارش همشهری،این در حالی است که به 
تازگی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده 
رگوالتوری پیرامون دســتور وزیــر ارتباطات 
برای بررســی فوری دلیل کندی شــبکه در 
ساعات پیک اعالم کرده بود: طبق بررسی ها در 
شهرهای مختلف، اپراتورها باالتر از تعهدات شان 

عمل کرده اند.

 با وجود دستور وزیر ارتباطات برای بررسی فوری علل کندی اینترنت
تقریبا از زمان شــروع پاندمي کووید-19 اختالل در شبکه ارتباطی  کشور همچنان ادامه دارد

حرف و حدیث درباره نحوه ابتالي گروه هاي دانش
سني پایین از نوزاد تا نوجوان به این بیماري 
بسیار زیاد بود. بسیاري این ویروس را براي بچه ها کامال 
بي خطر مي دانستند و حتي احتمال ابتالي آنها و بستري 
و مرگ ومیــر درپي آن را در حد صفر مي دانســتند. اما با 
گذشت زمان و درك بهتر و بیشتر از این ویروس، مشخص 
شد که بچه ها بیشتر ناقالن بي عالمت هستند و در واقع 
بیشــتر از این منظر خطرناکند و با توجه به بازگشــایي 
مهدهاي کودك و مدارس، لزوم واکسیناســیون هرچه 
زودتر آنها با یک واکسن مخصوص، بیش از گذشته اهمیت 
 JAMA دارد. مطالعات جدید منتشر شده در مجله علمي
Pediatrics که روي گروهي از کودکان ساکن در یوتا و 
نیویورك انجام شده است، نشــان مي دهد این بچه ها در 
مقایسه با بزرگساالن به یک میزان ریسک ابتال به ویروس 
کرونا را داشتند، اما کودکان تقریبا نصف بزرگساالن دچار 
عالئم شــدند. دکتر فلور مونوز، متخصص بیماري هاي 
عفوني کودکان در بیمارستان کودکان تگزاس مي گوید: 
در حقیقت این مطالعه به ما مي گوید که تمام گروه هاي 
سني از نوزاد و  نوپا به اندازه بزرگساالن امکان خطر ابتال به 
بیماري کووید-19 دارند.  ایــن متخصص بیماري هاي 
عفوني مي گوید: واقعیت این اســت که بچه هاي کوچک 
به ویژه کودکان مي توانند ناقل اصلي ویروس باشند که این 
را طي زمان پاندمي متوجه شدیم و به وضوح قابل درك 
اســت. این یافته هاي جدید باید در تالش هایي که براي 
کنترل پاندمي مي شود، مانند توسعه واکسن ها و تحقیقات 

دارویي، درنظر گرفته شود.

خیز جهاني براي واکسیناسیون کودکان
یافته هاي جدید محققان درســت یک روز پس از اینکه 

شرکت هاي آمریکایي فایزر و آلماني 
بیوان تــک به طــور رســمي 

درخواســت مجوز استفاده 
واکســن  اضطــراري 
کوویــد-19 مخصوص 
کودك خود را به سازمان 
غذا و دارو ارســال کرد، 
منتشر شد. واکسن فایزر 
با دوز کمتر بــراي گروه 

سني ۵ تا 11سال ساخته 
شده است.

از  کــه  جدیــد  تحقیقــات 

ســپتامبر2020 تا آوریل2021 برنامه  ریزي شــده بود، 
شــامل داده یک هزار و 236نفر از 310خانوار متفاوت با 
یک یا چند فرزند است. دکتر فاطمه داوود از مرکز کنترل 
و پیشگیري از بیماري هاي آمریکا و همکارانش با بررسي 
دقیق شیوع کووید -19 دریافتند که در میان خانوارهایي 
که یک یا چند نفر آلوده هستند، متوسط خطر عفونت در 
آن خانوارها ۵2درصد است. همچنین این شواهد نشان 
مي دهد کانون خانواده یک مکان مشــترك براي انتشار 
ویروس  است . وقتي آنها شیوع بیماري را از نظر گروه هاي 
سني مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، به نظر مي رسید که 
نرخ در هر هزار نفر در هفته در سراسر جهان یکسان است: 
6.3براي کودکان تا 4سال؛ 4.4 براي کودکان ۵ تا 11سال؛ 
6.0 براي کودکان 12 تا 17سال و ۵.1براي بزرگساالن. 
این اعداد نشــان مي دهد که بچه ها و بزرگســاالن نرخ 
مشابهي در ابتال به این بیماري عفوني خطرناك دارند که 
همین موضوع، لزوم سرعت بخشي به توسعه و تجویز یک 
واکسن مناسب براي گروه هاي سني پایین را بیشتر عیان 
مي کند. اما همین گروه از دانشمندان وقتي تصمیم گرفتند 
تا نرخ بي عالمت بودن را در میان همین گروه هاي ســني 
 به دست بیاورند، به نتایج جالبي رسیدند؛ تعداد بیماران 
بي عالمت در میان کودکان زیر 4سال ۵2درصد، کودکان 
۵ تا 11سال ۵0درصد و 12 تا 17ســال 4۵درصد و این 
نرخ در بزرگساالن 12درصد بود. دکتر مونز مي گوید: همه 
یافته هاي این تحقیق، به ما مي گوید که باید از تجربیات 
درس بگیریم و بــا توجه به نقش انفجــاري کودکان در 
انتقال این ویروس عفوني تنفسي، هرچه سریع تر بهترین 
واکسن و درمان هاي توســعه یافته مخصوص این گروه 
سني را به مرحله تجویز برسانیم و همچنین استراتژي ها 

و سیاست هاي کنترل شیوع و همه گیري را بیش از 
پیش درنظر بگیریم.

ریسک ابتال به کروناي کودکان مشابه بزرگساالن
 محققان به تازگي به این نتیجه رسیدند که کودکان به اندازه بزرگساالن امکان ابتال به کرونا را دارند 

و این موضوع لزوم واکسیناسیون این گروه سني را بیشتر نشان مي دهد

اینترنت؛ روي موج  اختالل و کندی به سوی آینده

 ایالن ماسک 
براي جت برقي مافوق صوت مي میرد

ایالن ماسک مي گوید مي میرد تا با تسال فراتر از خودرو و وانت رفته 
و یک جت مافوق  صوت برقي بســازد. به گــزارش ایندیپندنت، این 
هواپیماها از فناوري برخاســت و فرود عمودي )VTOL( اســتفاده 
مي کنند و پس از آن با استفاده از پیشرانه اي که با باتري کار مي کند  
به سرعت بیش از 1236کیلومتر در ســاعت مي رسند. این میلیاردر 
چندکاره مي گوید تنها چیزي که او را از توســعه هواپیماهاي نسل 
بعدي باز مي دارد، حجم کاري فعلي اش اســت. ماســک هم اکنون 
ریاست 2 شرکت چند میلیارد دالري اسپیس ایکس و تسال و همچنین 
 اســتارت آپ فناوري عصبــي Neuralink و شــرکت حفاري تونل

The Boring Company را بر عهــده دارد. او همچنین بنیانگذار 
آزمایشگاه تحقیقاتي هوش مصنوعي OpenAI و پدر 6فرزند است. 

ماسک در توییتر نوشت: »من بسیار مشتاق ساخت جت مافوق صوت 
و برقي عمودپرواز هســتم، اما افزودن کار بیشتر باعث مي شود مغزم 
منفجر شود.« این نخستین بار نیست که ماسک از بلندپروازي هاي 
خود براي طراحي جت الکتریکي صحبت مي کند، او پیش تر با حضور 
در یک برنامه پادکســتي در این خصوص توضیحاتــي را ارائه کرده 
بــود. او در آن برنامه گفته بود: »من براي هواپیمــا طرحي دارم. کار 
هیجان انگیزي است. این جت عمودپرواز برقي و مافوق صوت خواهد 
بود.« این طرح مفهومي از 2 سیستم پیشرانه متفاوت استفاده مي کند: 
یکي براي بلند کردن هواپیما از روي جمعیت و به ســمت آسمان و 
دیگري براي پیشبرد این هواپیما با سرعت مافوق صوت. ماسک درباره 
این طرح مفهومي گفت: »نکته جالب در مورد یک هواپیماي برقي این 
است که شما مي خواهید تا حد ممکن باال بروید، اما به چگالي انرژي 
خاصي در باتري نیاز دارید، زیرا باید بر نیروي بالقوه گرانشي غلبه کنید. 
هنگامي که بر نیروي بالقوه گرانشي غلبه کرده و در ارتفاع زیادي قرار 
گرفتید، انرژي مورد استفاده در سفر بسیار کم است و سپس مي توانید 
بخش زیادي از انرژي بالقوه گرانشــي خود را در مسیر پایین بازپس 
بگیرید. هرچه باالتر بروید، ســریع تر به همان مقدار انرژي خواهید 
رسید و در ارتفاع خاصي مي توانید با انرژي کمتر در هر مایل نسبت به 

هواپیما در ارتفاع 3۵هزار پایي، مافوق صوت شوید.«

وضعيت  اختالل  اينترنت ايران در روز گذشته
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مسئوالن انجمن های بيماري هاي ام اس، اوتيسم، هموفيلي، تاالسمي 
و ديابت مي گويند تمام افراد شناسايي شده، واکسينه شده اند و تنها 
گروهي که تمايل به تزريق نداشتند يا براي واکسينه شدن ممنوعيت 
داشــتند، واکســن دريافت نكردند. آنها تاکيد مي کننــد که پس از 
واکسيناسيون، آمار مرگ و ابتال در ميان بيماران خاص کاهش يافته است

همشهری از تزريق واکســن به بيماران خاص و صعب العالج  
و کاهــش مــرگ و ابتال در ميــان آنهــا گــزارش مي دهد

تكميل واكسيناسيون بيماران خاص

آمار مرگ  پس از دوز دوم كم شد
تعداد قابل توجهــي از بيماران تاالســمي به عنوان يكي از 
گروه هاي بزرگ بيماران خاص در برابر کرونا واکسينه شده اند 
و به گفته يونس عرب، رئيس انجمن تاالسمي ايران، آنها که 
واکسينه نشــده اند يا تمايلي به اين کار نداشتند يا به دليل 
مشكل خاص فيزيكي براي تزريق واکسن اقدام نكرده اند. 
اما اغلب اين بيماران واکســينه شــده اند. او به همشهري 
مي گويد:» بيش از هزار بيمار مبتال به تاالسمي، درگير کرونا 
شده اند و باالي 40نفر هم در اثر ابتال به اين بيماري جانشان 
را از دست داده اند. البته تعداد قابل توجهي از مرگ ها، مربوط 
به قبل از دريافت دوز دوم واکســن و شيوع سويه دلتا بوده 
است.« عرب، نسبت به واکسن ســينوفارم اختصاص داده 
شده براي اين بيماران انتقاد مي کند و مي گويد با توجه به 
مشكل اين افراد، بايد از واکســني با ايمني باالتر استفاده 
مي شد:» در اطالعات ارائه شــده درباره واکسن سينوفارم 
اعالم شده که براي افراد مبتال به بيماري هاي مزمن مصرف 

نشود، بيماري تاالســمي هم در گروه بيماري هاي مزمن 
قرار مي گيرد، بنابراين بايد از واکسني با ايمني باالتر براي 
آنها استفاده مي شد. در کنار اينها، بيماران تاالسمي نياز به 
دريافت دوز بوســتر دارند و بايد همزمان براي کادر درمان، 
دوز سوم هم به آنها تزريق شود.« براساس اعالم عرب، اين 
بيماران بايد تا آخر عمر داروهايشان را مصرف کنند و اين 
موضوع بر روند بهبودي شــان بر اثر کرونا، تأثيرگذار است. 
همچنين عوارض ابتال به تاالسمي که نارسايي هاي قلبي 
و ريوي است، درصورت ابتاليشــان به کرونا، مي تواند روند 
بيماري  را براي آنها سخت تر کند. با اين حال ابتال به تاالسمي، 
بيماري کرونا را در اين افراد تشديد نمي کند. اين فعال در 
حوزه بيماران تاالســمي، يكي از مهم ترين مشكالت اين 
بيماران در دوران کرونا را تهيه دارو به دليل گراني و کمبود آن 
عنوان مي کند:»واردات داروهاي بيماران تاالسمي از اولويت 
خارج شده اســت، دليل آن هم مشخص نيست، هم اکنون 
بيماران به شدت با کمبود داروهايشــان مواجهند. در کنار 

اين موضوع، کمبود فضا در مراکــز درماني در دوران کرونا، 
براي بيماران تاالسمي معضل ديگري ايجاد کرده بود، چرا 
که بسياري از بخش ها در اين دوره، کوچك تر يا به بيماران 
مبتال به کرونا اختصاص داده شد.« در کنار بيماران مبتال 
به تاالسمي، بيماران هموفيلي هم در گروه بيماران خاص 
قرار مي گيرند. نازنين فرزادفــر، رئيس هيأت مديره کانون 
هموفيلي ايران به همشهري مي گويد که اطالعات 12هزار 
و 500نفر در کانون هموفيلي ثبت شده است که 90درصد 
آنها با واکسن سينوفارم واکسينه شدند. افراد باقيمانده هم به 
تصميم خودشان، تمايلي به تزريق واکسن نداشتند. به گفته 
او، تاکنون حدود 10نفر از بيماران هموفيلي به دليل ابتال به 
کرونا، جانشان را از دست داده اند اما حاال واکسيناسيون بر 
موارد مرگ در اين گروه هم تأثير داشته و منجر به کاهش 

آن شده است.

واكسن، روند درمان بيماري اوتيسم را مختل نمي كند
بيماران اوتيسم هم در اين مدت واکسينه شده اند. سحرانه 
جوادي، مدير واحد سالمت انجمن اوتيسم ايران به همشهري 
مي گويد که واکسيناسيون بيماران مبتال به اوتيسم مانند 
ســاير بيماران خاص، از فروردين 1400شــروع شد و اين 
انجمن هم تالش زيادي براي متقاعد کردن خانواده ها براي 
انجام واکسيناسيون اين افراد کرده است. به گفته جوادي، 
بسياري از اين افراد ترس از تزريق واکسن داشتند و معتقد 
بودند که ممكن است واکسيناسيون منجر به ايجاد اختالل در 
روند درماني فرزندشان شود. براساس اعالم جوادي، تاکنون 
حدود 350خانواده در تهران واکسينه شده اند، تعداد زيادي 
هم در شهرستان ها واکسن کرونا را دريافت کرده اند هر چند 
که در ميان آنها عده اي براساس تصميم شخصي، از دريافت 
واکسن خودداري کردند. او تأکيد مي کند که تعداد بيماران 
مبتال به اوتيسم، 2 تا 3 برابر بيماران شناسايي شده در اين 

انجمن است و کساني که واکسينه شده اند، افراد شناسايي 
شده هستند. جوادي با اعالم اينكه براي اين بيماران واکسن 
سينوفارم تزريق شده است، مي گويد:»عوارض تزريق واکسن 
براي اين افراد تفاوتي با ديگران ندارد. سردرد و مشكالت شايع 
در تزريق کنندگان، براي اين افراد هم اتفاق افتاد اما منجر به 
تشديد بيماري آنها نشد.« به گفته مدير واحد سالمت انجمن 
اوتيســم ايران، تاکنون گزارشي درباره تأثير خاص واکسن 
بر اين بيماران اعالم نشده اســت. براساس اعالم او، تاکنون 
موردي از مرگ افراد اوتيســم به دليل ابتال به کرونا گزارش 
نشده اما چندين مورد مرگ والدين اعالم شده است. از آن 
طرف محمدعلي ميري، کارشناس پژوهشي انجمن اوتيسم 
ايران هم به همشهري مي گويد که آماري از مرگ و يا ابتالي 

افراد اوتيسم پس از تزريق واکسن وجود ندارد.

گراني دارو و عقب ماندگي از دوره هاي آموزشي 
شيوع کرونا در 19 ماه گذشته، بيماران مبتال به اوتيسم را 
با مشــكالت زيادي مواجه کرده؛ عقب ماندن از دوره هاي 
بازتواني و کالس هاي آموزشي، آنها را چندين گام به عقب 
برده و حاال مدير واحد سالمت انجمن اوتيسم ايران تأکيد 
مي کند که مشــكالت اين بيماران در دوران کرونا به دليل 
حضور نداشــتن در انجمن و کمبود و گران شــدن دارو، 
بيشتر شــده اســت:»داروهاي کودکان اوتيســم، يا اصال 
پيدا نمي شــود يا 4برابر قيمت فروخته مي شود.«  جوادي 
مي گويد:» تاکنون5300نفر از افراد اوتيسم در انجمن ثبت 
نام کرده اند، اين افراد در دوران کرونا، از بسياري از خدمات 
درمان بازماندند و مي توان گفت که پيشــرفتي در آموزش 
نداشتند. آنها بايد در هفته چندين بار به مراکز آموزشي و 
کلينيك هاي تخصصي مراجعه کنند، اما در دوران کرونا اين 
اتفاق نيفتاد.« او تأکيد مي کند که انجمن در اين مدت تالش 
کرده تا مشاوره هاي تلفني براي اين افراد داشته باشد و به 

خانواده ها آموزش هاي الزم را بدهد. بنابراين در دوران کرونا، 
تأکيد زيادي بر خانواده ها شده است، به ويژه براي افرادي که 
در شهرهاي ديگر زندگي مي کنند. جوادي به موضوع ديگري 
هم اشاره مي کند و آن هم انزواي بيشتر اين افراد در دوران 
کرونا نسبت به قبل از کروناست:»کودکان اوتيسم به دليل 
شرايط خاص، حتي قبل از کرونا هم ارتباط بسيار کمي با 
دنياي بيرون از خانه داشتند. شرايط قرنطينه کرونا به اين 
مشــكل دامن زد و آنها را منزوي تر کرد. همچنين شرايط 
روحي آنها تشديد شد. جبران اين مشكالت در آينده بسيار 

سخت خواهد بود.«

بايد به بيماران  ام اس دوز سوم تزريق شود
در دايره بزرگ واکسيناسيون، بيماران ام اس هم قرار داشتند. 
براساس اعالم فعاالن اين حوزه، بيشــتر آنها در برابر کرونا 
واکسينه شده اند. محمدعلي صحراييان، نايب رئيس انجمن 
ام اس ايران به همشهري مي گويد که واکسيناسيون بيماران 
ام اس، همزمان با تزريق واکســن به بيمــاران خاص انجام 
شد. تقريبا تمام بيماران از طريق انجمن بيماران ام اس که 
به صورت استاني فعال است، براي واکسيناسيون فراخوانده 
شدند. اين بيماران پس از مشــورت با پزشك معالج خود 
و با توجه به پروتكل هايي که کميتــه علمي انجمن ام اس 
ارائه داد، واکسن تزريق کردند.« براساس اعالم صحراييان، 
واکسن تزريق شــده براي اين بيماران، ســينوفارم بود و 
مشكل خاصي هم پس از تزريق گزارش نشد:» تاکنون تمام 
بيماراني که تمايل به واکسيناسيون داشتند، واکسن دريافت 
کرده اند، البته در برخي استان ها فاصله ميان 2 دوز واکسن 
کمي طوالني تر شد، اما هم اکنون تمام متقاضيان واکسينه 
شــده اند.« به گفته او، با اينكه آمار دقيقــي از ميزان ابتال و 
مرگ اين افراد از کرونا وجود ندارد اما پس از تزريق واکسن، 
گزارش هاي رسيده نشان داد که موارد ابتال و مرگ، کاهش 

پيدا کرده است. حاال اين متخصص مغز و اعصاب بر تزريق دوز 
بوستر يا يادآور براي اين بيماران تأکيد مي کند:» هم اکنون بر 
تزريق دوز سوم واکسن کرونا به بيماران خاص تأکيد و اعالم 
شده بيماراني که داروهاي تضعيف کننده سيستم ايمني 
مصرف مي کنند، بايد دوز بوستر دريافت کنند.« براساس 
اعالم صحراييان، اخيرا هم وزارت بهداشت تزريق دوز سوم 
را تأييد کرده و قرار است زمان و مكان تزريق دوز سوم براي 
بيماراني که داروهاي ســرکوبگر سيســتم ايمني مصرف 
مي کنند را اعالم کند:»توصيه مي شود بيماراني که هنوز به 
داليل مختلف موفق نشده اند واکسن کرونا دريافت کنند، 
حتما براي اين کار اقدام کنند.« به گفته اين متخصص، تمام 
مبتاليان به ام اس، از داروهاي کاهش دهنده سيستم ايمني 
استفاده نمي کنند و داروهاي آنها تنها سيستم ايمني را تنظيم 
مي کند نه سرکوب.   بيماران ام اس هم در دوران شيوع کرونا 
با آسيب هاي فراواني مواجه شده اند. نايب رئيس انجمن ام اس 
ايران در اين باره مي گويد:» اضطراب و اســترس، حمالت 
بيماران مبتال به ام اس را تشديد مي کند، در کنار همه اينها در 
اين مدت، داروي بيماران ام اس با کمبودهاي مقطعي مواجه 

شد که البته هم اکنون برطرف شده است.«

تحريم ها و قرنطينه در كشــورهاي مختلف، انسولين 
قلمي را كمياب كرد

بيماران مبتال به ديابت، در دوران کرونا، بيشترين ميزان ابتال 
را داشتند. مقاله هاي بســياري در اين مدت منتشر شد که 
نشان مي داد اين افراد بيش از سايرين در معرض ابتال به نوع 
شديد کرونا هستند. با اين حال اما با توجه به اينكه اين بيماري 
در گروه بيماري هاي خاص قرار نمي گيرد، واکسيناسيون 
آنها همزمان با ســاير بيماران خاص انجام نشــد. عليرضا 
مهدوي هزاوه، معاون دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداشت با اعالم اينكه آمار دقيقي از واکسيناسيون 
اين افراد وجود نــدارد اما مي گويد تعــداد قابل توجهي از 
ديابتي ها واکسينه شده اند.او در توضيح بيشتر به همشهري 
مي گويد:»تزريق واکسن کرونا، مشكلي براي بيماران مبتال 
به ديابت ايجاد نكرده، مگر براي آن گروه از بيماران که مشكل 
نقص ايمني داشتند.« براســاس اعالم او، ابتال به کرونا در 
بيماران ديابتي مي تواند خطرناك تر و شديدتر باشد. نيمي 
از اين بيماران کنترل مناسبي بر قند خونشان ندارند و با ابتال 
به کرونا، شرايط حادتري پيدا مي کنند. ميزان بستري هم در 
آنها باالتر است و در نتيجه ابتال به کرونا، منجر به افزايش مرگ 
در آنها مي شود. معاون دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداشت به مشكالت اين بيماران در دوران شيوع کرونا 
اشاره مي کند و مي گويد در اوايل شيوع کرونا، اين بيماران 
مشكالت زيادي براي تهيه داروهايشان داشتند:» به دليل 
مشــكالت در واردات در پي اعمال قرنطينه  در کشورهاي 
مختلف و مسئله تحريم ها، در دوره اي انسولين قلمي کمياب 
شد و اين موضوع مشــكالتي براي اين بيماران ايجاد کرد. 
به طور کلي، مديريت دارو همزمان با شيوع کرونا مختل شد 

اما هم اکنون اين مشكالت کمرنگ شده است.«

يكتا فراهاني
خبرنگار

 دايره بزرگ واكسيناسيون بيماران خاص و صعب العالج تكميل شد. آمار جديدي از تعداد واكسن هاي تزريق شده 
به اين گروه در دست نيست اما آنچه مسئوالن نظام سالمت و فعاالن حوزه بيماري هاي خاص مي گويند، تمام افرادي 
كه شرايط تزريق واكسن داشتند، در برابر كرونا واكسينه شده اند. مگر آنها كه خودشان تمايلي به دريافت واكسن 
نداشته اند. پيش از اين در خرداد ماه، رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت، خبر از واكسينه 
شدن 70 هزار بيمار خاص داده بود. آن زمان محموله هاي واكسن به صورت قطره چكاني وارد كشور مي شد حاال اما با 
سرعت گرفتن در ورود واكسن، تمام جامانده ها از اين گروه، واكسينه شدند. بيماران هموفيلي، تاالسمي، مبتاليان 
به اوتيسم و ديابت و ام اس و ... به عنوان اولويت واكسيناسيون، از اواخر اسفند سال گذشته در صف واكسيناسيون 
ايستادند و به تدريج واكسن دريافت كردند. حاال خبري كه از فعاالن در اين حوزه مي رسد اين است كه براي اغلب اين 
بيماران سينوفارم تزريق شده و حاال با گذشت چندين ماه از تزريق دوز دوم، ميزان ابتال و مرگ در آنها كاهش پيدا 
كرده است. هر چند كه اين بيماران در 19 ماه گذشته، آسيب هاي جدي از شيوع كرونا ديدند، دوره هاي بازتواني شان 
مختل شد. داروهايشان با افزايش قيمت و كمبودهاي مقطعي مواجه شد. برخي مانند افراد اوتيسم، منزوي تر شدند 
و تاالسمي ها دچار عوارض شديد ابتال به كرونا شدند و آنها كه ام اس دارند، گرفتاري هاي بيشتري از كرونا را تحمل 

كردند. حاال همين فعاالن در حوزه بيماري هاي خاص تاكيد مي كنند كه اين بيماران نياز به دوز سوم واكسن دارند.
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روزگاري نه چندان دور ســريال هايي پخش 
مي شد كه تأثير آن را با نگاه به كاهش ترافيك 
مشــاهده مي كرديم؛ ســريال هايي كه هم 

مخاطب عام را جذب مي كردند و هم مخاطب خاص و منتقد را ميخكوب؛ 
ســريال هايي كه هم بر فرهنگ جامعه اثر  گذاشــتند، هــم تكيه كالم 
مردم را تغيير دادند اما چه شــد كه ديگر اثــري از آن جادوي تصويري 
تلويزيون نيســت؟ براي ناميدن دوران جديــد، عناوين زيادي انتخاب 
شده است؛ عصر تورم، عصر بحران، عصر ســرعت و... ولي شايد يكي از 
دقيق ترين عناوين براي ناميدن هزاره جديد، عصر رســانه باشد. رسانه 
زيرشاخه هاي زيادي دارد كه ســينما، تلويزيون، راديو، فضاي مجازي 
و پلتفرم هاي زيرشاخه آن را شامل مي شــود. مشكل اصلي صدا و سيما 
به آنجا بازمي گردد كه همه  چيز را در محتوا ديد و فرم را فراموش كرد و 
از سوي ديگر، از جامعه عقب ماند. بدون شك محتوا و توليد بار معنايي 
بسيار ارزشمند اســت اما از منظر رســانه، نبايد فراموش كرد كه فرم و 
سر و شكل روايت، اولويت بيشــتري دارد. اينكه صدا و ســيما به عنوان 
نهاد رسمي سرگرمي ســاز، اتاق فكري با عقايد و نظام نامه خاص دارد، 
كامال معقول و پذيرفته اســت اما صدا و ســيما موظف اســت به عنوان 
نهادي رسمي، ساليق غيررســمي را نيز به رسميت بشناسد. همين به 
رسميت نشــناختن ساليق گوناگون سبب شــد تا شاهد كوچ عظيمي 
از هنرمنداني كه فرزند صدا و ســيما و تلويزيون بودند به شبكه نمايش 
خانگي يا همان VOD باشــيم؛ هر چند VOD ها نيــز ماجراي مفصل 
ديگري دارند و نيازمند بررسي دقيق تر هستند. جامعه ايران جامعه اي 
متنوع، گوناگون و با بافتار عقيدتي خاص ســنتي است. براي مثال نوع 
پوشش كه يكي از عوامل مهاجرت بازيگران به شبكه نمايش خانگي بود 
بايد عميق تر مورد بررســي قرار گيرد. واضح و مبرهن است كه اين گفته 
به معناي ناديده گرفتن عقيده جامعه، اشاعه بي بند و باري و پشت كردن 
به نظام عقيدتي و رســمي كشور نيســت. غرض صرفا همكاري بيشتر 
نهادها براي بازتر گذاشتن دست سينماگران است. سال 1929ميالدی 
بود كه با تركيدن حباب بــازار بورس نيويورك، اقتصــاد آمريكا فلج و 
دوران ركود بزرگ شــروع شد؛ هم كشور آســيب ديد، هم جامعه. آمار 
وحشتناك طالق، تورم، بيكاري و خودكشي گواهي بر همين امر است. 
هاليوود تصميم گرفت حال و هواي جامعه را عوض كند و با طراحي اتاق 
فكر جديدي، نشاط را به جامعه بازگرداند. حجم انبوه فيلم و سريال هاي 
ابرقهرماني كه حتي امروز نيز شــاهدش هستيم نتيجه آن دوران است. 
بر سردر سينماها نوشته شد اگر اوضاع و احوال بدي داريد، تالش كنيد 
تا  رؤيا داشته باشيد؛ رسانه كارخانه رؤياســازي شد و مردم مفتون آن. 
جامعه ما نيز، بنا بر مشكالت و گرفتاري هاي زياد داخلي و خارجي، كه 
براي بازگويي اش نيازمند شهرزادي هستيم و هزار و يك شبي ديگر، حال 
خوبي ندارد. تلويزيون مي تواند اين حال را تغيير دهد. بدون شك جنگ 
نرم و نبرد رسانه اي امري مهم و كتمان ناشدني است اما به نظر مي رسد 
فيلتر كردن و سدسازي نمي تواند راهكار خوبي باشد. خوب يا بد، درست 
يا غلط، در سريع ترين عصر جهان زندگي مي كنيم كه حتي به روزترين 
اصطالح پست مدرن نيز در كسري از ثانيه قديمي مي شود. تاريخ نشان 
داد مبارزه بــا ورود ويدئو و فيلتر كردن رســانه هايي خاص راهكار نبود 
و جواب مدنظر را نداد. رســانه و مخاطب 2روي يك سكه نيستند، در 
يك رابطه نيستند؛ رســانه و مردم در يك جريان هستند؛ هم از هم اثر 
مي گيرند هم اثر مي گذارند؛ هم از يكديگر خط مي گيرند، هم به هم خط 
مي دهند؛ مثل 2 تنيس باز؛ ضربه يكي، ديگري را به تحرك وامي دارد. به 
واسطه گرايش مخاطب به سمت شبكه نمايش خانگي، صدا و سيما براي 
آنكه بتواند جلوي اين مخاطب گريزي را بگيرد با تاســيس ساترا، مجوز 
دادن به سريال را به خود داد. قطعا راهكار دستوري و تجويزي در وادي 
هنر و فرهنگ و رسانه جوابگو نبوده و نخواهد بود و برخوردهاي سليقه اي 
نيز اثر خوبي نداشت. حذف يكباره عادل فردوسي پور به عنوان مهم ترين 
سرگرمي ساز ورزشي كه فرزند مستقيم صدا و سيما بود شاهد مثالي بر 
همين امر است. رياست محترم جديد سازمان اشاره كردند كه بازگشت 
فردوسي پور مشــكلي ندارد؛ اميد كه بشــود. جنگ اتمي و لشكركشي 
زرهي، تاريخ و رويه خاص خود را دارد اما جنگ نرم و لشــكر سايبري 
ساحت ديگري. هاليوود و ســريال هاي گوناگون شبكه هاي مختلف، تا 
اتاق خواب ما نيز نفوذ كرده اند و بخش بزرگي از سبك زندگي ما را شكل 
داده اند. تلويزيون براي اينكه در اين بازي بازنده نباشد بايد پوست اندازي 
كند. قطعا همفكري و تشكيل كارگروه هاي مختلف براي سياستگذاري 
فرهنگي دوران جديد مهم است اما چيزي كه از همفكري مهم تر است، 
همدلي اســت؛ همدلي بيشــتر بين نهادهاي ديني و مراكز فرهنگي. 
سازمان صدا و ســيما اكنون صرفا تبديل به ســاختمان شده. تلويزيون 
براي احياي خود به عنوان سازمان، بايد استعدادهاي جديد را شناسايي 
و تفاوت هاي جامعه را درك كند و شــباهت هاي اجتماع را بيابد و ذائقه 
بصري و سمعي مردم را بشناسد. اســتفاده كردن از بزنگاه هاي مهم نيز 
مي تواند كمك حال سازمان باشد؛ مثال سازمان مي توانست در مناظرات 
انتخاباتي، بهتر و جذاب تر عمل كند و رويكرد سرد و خشك نداشته باشد. 
سازمان صرفا در مناظره ها بي طرف ماند، اما سرد. بزنگاه هاي اين چنيني 
زياد هســتند. تلويزيون مي تواند به آن، به چشم برگ برنده نگاه كند يا 

آن را تيغ برنده بپندارد.
 اكنون كليد جعبه جادويي در دست پيمان جبلي، رئيس جديد سازمان 
است. جبلي در آستانه 57سالگي اســت و اين سن در بين مديران، سن 
نسبتا جواني است. باشد كه با شناسايي استعدادهاي جوان و طراحي اتاق 
فكري جديد، نشاط و شادابي خاصي به ســازمان بازگردد. در راه احياي 
رسانه، تلويزيون بايد بپذيرد كه انحصار، ديگر معنا ندارد و گوناگوني نيز 
زيباســت. چاي ريختن يك مرد براي يك زن، طوفان به پا نخواهد كرد! 
ولي هجوم شــبكه هايي از قبيل جم، قطعا طوفاني فرهنگي به پا خواهد 
كرد. چوب جعبه جادويي در دســت شماســت رئيس! وقت اجي  مجي 

الترجي است.

يادداشت يك

جعبه اي كه ديگر جادويي نیست
 يادداشــتي در باب چرايــي كاهش مخاطــب تلويزيون 

و چند پيشنهاد براي احياي آن
طه رادمنش

روزنامه نگار

چالش پرده نقره اي و جعبه جادويي
تبليغات و پخش آنونــس  از فيلم هاي به روز و در حال 
اكران سينماها از تلويزيون باعث مي شود كه مخاطب 
به ديدن آثار سينمايي ترغيب شــده و به سالن هاي 
سينمايي كشــيده شــود؛ به ويژه اينكه وقتي چهره 
بازيگران محبوب و مورد عالقه مخاطب در اين آثار ديده 
شود تماشاگران بيشتري براي ديدن به سينما مي روند. 
اما تلويزيون ملي حركتي معكوس را پيش گرفته است. 
حذف آنونس فيلم هاي سينمايي و ممنوع التصوير شدن 
بسياري از بازيگران مطرح و محبوب مخاطبان تلويزيون 
نه تنها بر پيكره ســينما ضربــه وارد مي كند بلكه به 
مرور تيشه به ريشه تلويزيون مي زند. فهرست ممنوع 
التصويرها، ممنوع الكارها و ممنوع المصاحبه ها در صدا 
وسيما چنان پروپيمان اســت كه يكي از چالش هاي 
جدي مديريتي در صدا و سيما به شمار مي رود. البته 
پيمان جبلي، رئيس جديد صداوسيما در نخستين ديدار 
رسمي خود با اهالي سينما )جمعي از تهيه كنندگان( 
نشان داده كه به دنبال حل چالش ها و همكاري و تفاهم 

بيشتر ميان رسانه ملي و سينماست.
سيدضياء هاشمي، رئيس جامعه صنفي تهيه كنندگان 
كه در اين ديدار حضور داشت، در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: »اداره ســازمان صدا و سيما به اين عريض و 
طويلي و توليد براي كانال هاي مختلف كاري بســيار 
سخت و دشوار است. اين رسانه به دليل فراگيري آن 
در همه خانه ها بايد بتواند توقعات مخاطب را برآورده 
كند كه مديريت آن بسيار استواري مي خواهد. در توليد 
و پخش آثار مختلف موانع و مشكالت بسياري است و 
تامين هزينه سرسام آور كارمندان اين سازمان كه بيش 
از50- 40هزار نفر هستند، همچنين هزينه سرسام آور 
توليد سخت است. ما خدمت دكتر جبلي گفتيم روي 
كمك تهيه كنندگان سينما حساب كنيد. ما مي توانيم 
سالي 40تا 50فيلم سينمايي مناسب براي پخش از 
تلويزيون به رســانه ملي ارائه دهيم. همچنين ايشان 
را در توليد سريال هاي خوب و در خور  شأن مخاطب 

ياري كنيم«.
او در ادامه تأكيد مي كند: »به عقيده من به كارگيري 
مجدد دكتر ســرافراز به عنوان يك نيــروي متعهد و 
متخصص و جسور يك دســتاورد بزرگ براي دكتر 
جبلي است. اين كار جاي تحسين بسيار دارد زيرا يك 
نيروي متخصص و كاربلد حوزه رسانه به داليل واهي از 
فعاليت اصلي خود دور مانده بود و آقاي جبلي با درايت، 
ايشان را به رسانه ملي بازگرداند. قطعا هر جراحي در 
اين سيستم دردناك خواهد بود و بايد به سراغ عفونت ها 

و بيماري هايي كه موجب معيوب شدن سيستم رسانه 
ملي شــده، رفت. يكي از اين عفونت هاي كهنه، نحوه 
برخورد با محصوالت فرهنگي در اداره بازرگاني است 
كه اميدواريم شجاعانه با تصميم درست رئيس جديد 
سازمان صداو ســيما اين معضل حل شده و پيوندي 

ناگسستني ميان تلويزيون و سينما شكل بگيرد«. 

چالش حق پخش فوتبال
حق پخــش تلويزيوني مســابقات فوتبــال در اكثر 
كشــورهاي جهان به صورت يك موضوع قابل قبول 
و البتــه طبيعي مورد تأييد اســت اما ايــن موضوع 
سال هاست كه تبديل به چالشي بزرگ بين صدا و سيما 
و فدراسيون فوتبال شده است. سال هاست دخل و خرج 
تيم هاي فوتبال با هم نمي خواند و پرونده شكايت هاي 
مالي شان قطورتر هم شده، سروصدايشان بلند شده 
و اعتراض شان به صداوسيما را به صورت علني عنوان 

كرده اند.
احسان اصولي، عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال 
در گفت وگو با همشهري درباره حق پخش تلويزيوني 
مسابقات فوتبال مي گويد: »وقتي يك باشگاه فوتبال 
پول بازيكــن، مربي، تمريــن و اردو مي دهد و هزينه 
مي كند، محصــول آن به لحاظ اقتصــادي بايد حق 
پخش را از صدا و ســيما دريافت كند؛ چرا كه پخش 
اين بازي ها اهداف رسانه ملي كه ايجاد سرگرمي براي 
مخاطب است را محقق مي كند. وقتي سازمان صدا و 
سيما مي تواند منافع مالي زيادي را در قالب تبليغات 
بازرگاني از پخش فوتبال كسب كند، جاي اين سؤال 
مطرح اســت كه چرا حق پخش تلويزيوني باشگاه ها، 
فدراســيون و در كل فوتبال ملي از سوي اين سازمان 
پرداخت نمي شــود. درحالي كه ماحصل نپرداختن 
اين حق موجب مي شود تا فوتبال ما وابسته به منابع 
دولتي و شركت ها و نهادهاي دولتي بار بيايد و تبديل 
به فوتبالي شود كه درون زا نيست و نمي تواند اقتصادي 
عمل كند و قطعا ادامه اين روند به مرور فوتبال كشور را 
رانتي مي كند. چالش مهم فدراسيون فوتبال با صدا و 
سيما اين است كه حق پخش تلويزيوني را بدهد و اين 

پرداخت را به رسميت  بشناسد«.
تلويزيون اصرار دارد كه دادن حــق پخش به فوتبال 
غيرقانوني است؛ آنها مي گويند طبق قانون پرداخت 
هزينه از يــك نهاد دولتــي به نهــادي ديگر تخلف 
محسوب مي شود. اصولي درباره اين موضوع مي گويد: 
»فدراسيون فوتبال يك نهاد دولتي نيست بلكه يك 
نهاد عمومي مستقل است و اين موضوع بهانه خوبي 

براي پرداختن نكردن حق پخش نيست. باشگاه هاي ما 
نيز از نظر حقوقي شرايط خاص خود را دارند و استيفاي 
حقوق آنها مي تواند فوتبال ما را متحول كند و يك اتفاق 

راهبردي را رقم بزند«.
بايد ديد با مديريت جديد مي توان اميد داشــت اين 
چالش كه سال هاســت گريبان فدراسيون فوتبال را 
گرفته، حل شود و تعامل سازنده ميان فوتبال ايران و 
صدا و سيما شكل بگيرد؟ عضو هيأت رئيسه فدراسيون 
فوتبال مي گويد: »هم اكنون انحصار بازي هاي دوره دوم 
جام جهاني از سوي AFC به يك شركت واگذار شده و 
در اختيار فدراسيون فوتبال نيست و اگر حقوق مربوط 
به حق پخش آن شركت و AFC پرداخت نشود فوتبال 
ما به مخاطره مي افتد و ممكن اســت با جريمه هاي 
سنگيني مواجه شويم. البته صدا و سيما در اين حوزه در 
حال همكاري با ماست. اما در بحث باشگاه ها كه فراواني 
بازي هايش از بازي هاي ملي بيشتر است، حق پخش 
اهميت دوچنداني پيدا مي كند كه اميدواريم با مديريت 
جديد به تعامالت خوبي برسيم. در حال انجام مذاكرات 
هســتيم و خدمت آقاي جبلي، رئيس جديد سازمان 
صدا و ســيما هم مي رويم. اميدوارم بتوانيم توافقي را 
داشته باشيم و همكاري گســترده اي بين فدراسيون 

فوتبال و صدا و سيما شكل بگيرد«.

چالش سريال هاي اينترنتي
حدود يك سال اســت كه سريال هاي شبكه خانگي 
بحث برانگيز شــده اند؛ از مجوز توليد و ساخت آنها 
گرفته تا خروجي آنها پس از انتشار، به ويژه محتواي 
اين آثار كه مناقشه اصلي نهادها، منتقدان و چهره هاي 
فرهنگي است. اين خبر كه هر آنچه در شبكه نمايش 
خانگي رخ دهد در انحصار صدا و سيما قرار مي گيرد 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان سينمايي 
كشور رســما نظارت بر توليد و ساخت و البته پخش 
محصوالت شــبكه نمايش خانگي را واگذار خواهند  
كرد، مديريــت جديد صدا و ســيما را با چالش هاي 
اساســي مواجه خواهد كرد. البته بــا اظهارات وزير 
ارشاد و رئيس ســازمان صدا و سيما و بحث هايي كه 
در كميســيون فرهنگي مجلس مطرح شده به نظر 
مي رســد اختالفات پيش آمده در مسير حل و فصل 
قرار بگيرد و تغييراتي رخ دهد؛ تغيير و تحوالتي كه 
به اعتقاد مهدي يزداني، مديرعامل ســابق مؤسسه 
رسانه هاي تصويري وزارت ارشاد كه در دوره اي كوتاه 
هم مدير نماوا بود، از اول نبايد انجام مي شد؛ چرا كه 
تبعات آن هم دامن فيلمسازان، هم پلتفرم ها و هم صدا 

و سيما را گرفت. او در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
»از زماني كه بحث صدور مجوز شبكه نمايش خانگي 
از سوي صدا و سيما مطرح شد، هم حقوق دانان حوزه 
رسانه و هم صنوف سينمايي آن را مورد نقد قرار دادند. 
همچنين از طرف معاونت حقوقي و پارلماني دولت و 
معاونت حقوقي وزارت ارشاد درباره بحث انتقال، موانع 
قانوني مطرح شد. البته در دولت قبل بحث سياسي هم 
به آن غالب شد؛ مبني بر اينكه تعدادي از سريال ها از 
نظر ساخت مطلوب نبودند. اين اتفاقات دست به دست 
هم دادند تا حكمي صادر شود كه نتيجه آن انتزاع از 

ارشاد و دولت و رفتن به سمت صدا و سيما بود«.
يزداني ادامه مي دهد: »مســئله اي كــه وجود دارد 
اين است كه صدا و سيما چنين ســاختاري ندارد. 
اگر قرار به انتقال نظارت هاست بايد با تمام الزامات 
حقوقي مانند نظام حقوق و دستمزد و نظام مميزي 
انتقال يابــد. اما بدون هيچ مصوبــه اي درخصوص 
آيين نامه هاي مصوب مراجع قانوني در حوزه فرهنگي 
)شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجلس و شوراي عالي 
فضاي مجازي( اين انتقال انجام شــد. نبود ســند 
حقوقي و آيين نامه قطعا ســازمان صدا و ســيما را 
در مرحلــه صدور مجوز با مشــكل مواجه مي كند. 
درصورتي كه در وزارت ارشاد هم مجوز قانوني وجود 
دارد هم آيين نامه هاي مربوطه متناســب شرايط، 
به روز رساني شده اســت. بنابراين قانون هم تكليف 
سرمايه گذار و هم تكليف توليدكننده و نهاد ناظر را به 

شكل مشخص تعيين كرده است.
اگر سازمان صدا و ســيما بخواهد بر محتوايي نظارت 
كند كه خودش هم توليد كننده آن است، اين موضوع 
از اصل رقابت پذيري در بخش توليد به دور اســت و از 
مباني كسب وكار خارج خواهد شد. لذا با حجم زيادي 
از اعتباراتي كــه در اختيــار دارد، نمي تواند از بخش 
خصوصي حمايت كند، چــون اولويت توليدات خود 
سازمان اســت. در اين چهار دهه وقتي وزارت ارشاد 
به محصول نمايشــي مجوز مي داد، مســئوليتش را 
مي پذيرفت حتي مسئوليت محصوالت توفيقي را هم 
بر عهده مي گرفت اما در نقل و انتقاالت به سازمان صدا و 
سيما ملزومات قانوني آن ديده نشده و اينجاست كه اين 
سؤال مطرح مي شود كه مجوزندادن به يك محصول 
بر چه اساسي است؟ اگر فيلمي پروانه ساخت داشت و 
به هر دليلي از سوي وزارت ارشاد توقيف مي شد مانند 
فيلم های »رســتاخيز« و »مارمولك«، اين وزارتخانه 
از منابع خود خســارت تهيه كننده بخش خصوصي 
را پرداخت مي كرد. اما آيا محل جبران خســارت در 
سازمان صدا و سيما هم ديده شده؟ بايد قانون مدوني 
در اين راستا تدوين و مصوب شود كه مسئوليت شبكه 
نمايش خانگي در اختيار چه سازماني باشد. البته قانون 
وجود دارد كه مي گويد مسئوليت مستقيم آن با وزارت 
ارشاد است. اگر قرار اســت انتقالي صورت گيرد، بايد 
قانون آن وجود داشته باشد و تمام بسترهاي حقوقي آن 
مشخص و فراهم شود. توليدات شبكه خانگي مربوط به 
سرمايه گذاري بخش خصوصي است كه بايد امنيت 

سرمايه گذاري اين بخش تامين شود«.

نقشه صيد مخاطب
 نظر سنجي از فعاالن اجتماعي، فرهنگي، سياسي 

و كارشناسان رسانه: آيا تغييرات در مديريت صداو سيما 
منجر به تحول در اين رسانه مي شود؟ 

دوران مديريت عبدالعلي علي عســگري بر سازمان صدا و ســيما پايان يافت 
تا پيمان جبلي به عنوان مديريت جديد اين ســازمان انتخاب شود. انتخاب او 
به عنوان مديريت جديد ســازمان واكنش هاي متفاوتي را از ســوي مقامات و 
چهره هاي سينما و تلويزيون به دنبال داشت. بيشتر فعاليت هاي جبلي تا پيش 
از مديريت ســازمان، به بخش هاي خبري خالصه شــده ،  اگرچه او سال ها در 
معاونت هاي سياسي و برون مرزي هم فعاليت داشته است. معاونت برون مرزي 
سازمان صدا وسيما تا پيش از انتخاب او به عنوان مديريت سازمان به عهده او بود.

يك دهه با وضعيت سفيد
 در يك نظرسنجي، از روزنامه نگاران، منتقدان سينما 

 و تلويزيون پرسيده ايم آخرين سريالي كه آنها را 
پاي تلويزيون نشانده، كدام مجموعه  تلويزيوني بوده است

شايد براي عده اي سخت باشد به خاطر بياورند كه آخرين بار چه زماني بود كه با 
ذوق و شوق پاي تلويزيون نشســتند و دل دادند به خوراكي  كه برايشان تدارك 
ديده شــده بود. خصوصا حاال اين دايره منتقدان بزرگ تر هم شده. ديگر منتقد 
بودن، در انحصار آن دســته كه در مجله فيلم و رسانه هاي تخصصي ديگر سينما 
مي شناختيم، نيست. حاال مردم به روزترين ســريال هاي خارجي را از اچ.بي. او، 
نتفليكس و... دنبال مي كنند، درباره اش حرف مي زنند و از كيفيت ساخت، داستان 

و شخصيت پردازي هايش مي گويند.

كمی فردوسی پور با چاشنی جبلی
يك انتخاب از نگاه چهره ها و مردم؛ كاله قرمزي

 به قاب تلويزيون برگردد يا 90 با عادل فردوسي پور؟ 
 جاي آنها را هيچ برنامــه ديگري پر نمي كند. كه هم زمين باير اســت و هم 
ريشه هاي آنها در خاك محكم شده است. هيچ برنامه اي در نوروز ديگر نتوانست 
جاي »كاله قرمزي« بنشــيند و مردم را با همه كدورت ها، تحريم ها و... پاي 
تلويزيون بنشاند. هيچ دوشــنبه اي هم نتوانست به اندازه دوشنبه هاي عادل 
فردوسي پور، خيابان ها را خالي و خانه ها را پر كند. هنوز وقتي گزينه بازگشت 
اين دو برنامه روي ميز مردم يا چهره هاي سرشــناس قرار مي گيرد با لبخند 
مي پرسند: واقعا؟ چه سؤال سختي... نمي شود هردو برگردند؟  سيماي ملي 

سال هاست كه آماج نقدهاي ريز و درشت قرار گرفته است. 
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تلویزیون
دوره جدید

این شماره

در جست و جوی شبكه آرامش
مديريت جديد صدا و سيما چه چالش هايي پيش رو دارد؟

مشكالت موجود تلويزيون
 با سينما،  شبكه خانگي و فوتبال

 از چالش هاي جدي 
پيش روي جبلي
 رئيس جديد رسانه ملي است

عقب ماندن خبر صداوسیما از فضاي مجازي و بخش هاي ديگر، توجه نداشتن سريال سازان و 
برنامه سازان به ساليق و ذائقه مخاطب امروز، توجه به سرمايه ساالري زياده از حد در آگهي هاي 
بازرگاني، پرداخت نشدن حق پخش تلويزيوني براي فوتبال، انتقال صدور مجوز سريال هاي 
خانگي از وزارت ارشاد به صدا و سیما و... تنها بخشي از چالش جدي در مديريت صدا و سیماست. به نظر مي رسد با توجه به اشراف مناسب پیمان 
جبلي )رئیس جديد صدا و سیما( روي فضاي مجازي و ايجاد صفحات اينترنتي براي شبكه هاي مهم برون مرزي صداوسیما، همچنین توجه به شبكه 
نمايش خانگي و ساماندهي و قانونمندشدن حركت هاي ساترا شاهد تغییراتي در بخش مديريت صدا و سیما باشیم. حاال با انتخاب رئیس جديد 

رسانه ملي، گمانه زني ها براي تغییرات در اين رسانه آغاز شده است. مديريت جديد چگونه بر چالش ها غلبه مي كند؟

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

هاشمی: ما 
مي توانیم سالي 

40تا 50فیلم 
سینمايي مناسب 

براي پخش از 
تلويزيون به رسانه 

ملي ارائه دهیم

امولی: چالش مهم 
فدراسیون فوتبال 
با صدا و سیما اين 

است كه حق پخش 
تلويزيوني را بدهد 
و اين پرداخت را به 

رسمیت  بشناسد

يزدانی: در نقل و 
انتقاالت صدور 

مجوز سريال های 
شبكه خانگی به 

سازمان صدا و سیما 
ملزومات قانوني آن 

ديده نشده است
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این شماره

يك دهه با وضعيت سفيد
در اين نظرسنجي، از روزنامه نگاران و منتقدان سينما و تلويزيون پرسيده ايم آخرين سريالي كه 

آنها را پاي تلويزيون نشانده، كدام مجموعه  تلويزيوني بوده است
شايد براي عده اي سخت باشد به خاطر بياورند كه آخرين بار چه زماني بود كه با ذوق و شوق پاي تلويزيون نشستند 
و دل دادند به خوراكي  كه برايشان تدارك ديده شده بود. خصوصا حاال اين دايره منتقدان بزرگ تر هم شده. ديگر 
منتقد بودن، در انحصار آن دسته كه در مجله فيلم و رســانه هاي تخصصي ديگر سينما مي شناختيم، نيست. حاال 
مردم به روزترين سريال هاي خارجي را از اچ.بي. او، نتفليكس و... دنبال مي كنند، درباره اش حرف مي زنند و از كيفيت ساخت، داستان و شخصيت پردازي هايش 
مي گويند. حاال كار صداوسيما بي شك سخت تر از آن دوراني است كه قرار بود بسازيم و بسازيم تا مخاطب از دست نرود. مخاطب از دست شده! ديگر اندازه هاي 
سليقه اش آن قدر از بام ما فاصله گرفته كه حاضر نيست نوبتي با ما سر كند. همين نگراني هم باعث شد سراغ منتقدان، روزنامه نگاران و اهالي فيلم و سريال برويم 
و از آنها بخواهيم به خاطر بياورند آخرين بار براي چه سريالي با اشتياق پاي تلويزيون نشستند؟ تلويزيوني كه ديگر نه جادويي است و نه حتي رؤيايي در سر دارد؛ 
تلويزيوني كه دنبال كنند گان اجباري اش كه منتقدان و روزنامه نگاران براي تهيه خوراك روزهاي بعد هستند، سال هاست رهايش كرده اند. در نظرسنجي پيش رو 

مي توانيد نظاره گر اين ماجرا باشيد. نظرها با اختالف روي اثر حميد نعمت اهلل، »وضعيت سفيد« مانده است؛ محصولي مربوط به سال 1390.

نگار حسينخاني، فتانه احدي
روزنامه نگار

علي رستگار
روزنامه نگار

اگر از نمك گيرشدن مجموعه »پايتخت« بگذريم كه 
حتي در بدترين وضعيت -مثل همين فصل ششــم و 
به ويژه آن دو قســمت تك افتاده پاياني- هم چيزهايي 
براي ديدن و دوست داشتن دارد و حضور شيرين شخصيت هايي چون نقي معمولي و 
ارسطو عامل، به هرحال كار را از آب و گل درمي آورد، واقعا آخرين سريال جذابي كه من 
را پاي تلويزيون رسمي نشاند، روزگار قريب، ساخته كيانوش عياري بود كه سال هاي86 
و 87 از شبكه سه سيما پخش مي شــد! كارگرداني استادانه عياري و بازي درخشان 
مهدي هاشمي، از مهم ترين داليل تماشا و دنبال كردن اين سريال بود؛ اثري كه ظاهرا 
و در نگاه اول، نه هيجان و التهاب مرسوم سريال هاي موفق را داشت و نه قهرمانش به 
لحاظ چهره، شباهتي به دكتر محمد قريب. اما عياري با بهره گيري از هنر هاشمي، فارغ 
از شباهت و التزام به واقعيت، حقيقت شخصيتي بزرگ و اثرگذار را پيش روي ما قرار 
داد و با وجود روايت گذشته و ديروز، اثري ساخت منطبق با روح زمانه و امروز. يك بار در 
ميانه گفت و گويي كه در روزنامه جام جم با فريدون جيراني عزيز داشتم، از من پرسيد: 
»پربيننده ترين سريال سال هاي اخير تلويزيون چيست؟« كمي فكر كردم و اسم سريال 
محبوب سال هاي اخيرم را گفتم: روزگار قريب. جيراني تعجب كرد و نگاه عاقل اندر 
سفيهي به من انداخت و گفت: نه!»ستايش«. روزگار قريب چيست؟! روشنفكري براي 

من حرف نزن! پربيننده ترين سريال سال هاي اخير، ستايش است.

 در ستايش 
روزگار قريب 

انتخاب: »روزگار قريب« كيانوش عياري

از وداع من با تلويزيون بيــش از يك دهه می گذرد. 
خاطره »بزنگاه« ماه رمضان و ســريال هاي افطار هم 
آن قدر رنگ باخته  بود در چشمان ما كه بازهم نشد دل 
ببنديم به عادت هميشگي تماشا و به قول مادربزرگ نتوانستيم پيچ تلويزيون را باز 
كنيم. با اين همه اما گذرم خورده بود به يك تيزر براي سريال در شرف پخش شبكه 
يك، در همان چند ثانيه به نظرم از آن الف هاي خواستني بود و شايد به همين دليل 
به خاطرش صلح و سفيد شدم با تلويزيون؛ هفته اي يك بار و كمتر از يك ساعت 
و القصه اينكه »در چشم باد« را ديدم. مسعود  جعفري جوزاني را هميشه و بسيار، 
به خاطر »شيرسنگي« دوست مي داشتم و ســريالش را هم كه از زندگي خانواده 
»ايراني« در مبارزات روزگار ميرزا كوچك خان روايت را شروع كرد و به تاسيس 
ناوگان هوايي ارتش ايران در دوره پهلوي رسيد و دست آخر هم مقاومت خرمشهر 
را به بيننده هديه داد، با دقت و كامل تماشا كردم. در چشم باد هرچند دوره ساخت 
طوالني اي داشت و هزينه هاي توليدش هم چشمگير به نظر مي رسيد اما بي ترديد 
محصولي آبرومند بود كه مي توانست در قامت يك سريال به دردبخور براي تلويزيون 
ايران، خودي نشان دهد. بعد از همان ســريال ديگر در خاطر ندارم سريالي را در 
تلويزيون پيگيري كرده  باشم، نه اينكه سريالي را نديده ام اما سهمم در بهترين حالت 
دو، سه قسمت و آن هم اتفاقي بوده اســت. در چشم باد را اما مثل يك سريال بين 

واقعي و با آداب خاص تماشا مي كردم. سريالي بود ماندگار در چشِم ياد...

مسعود مير
روزنامه نگار

 در 
چشم ياد 

انتخاب: »در چشم باد« مسعود  جعفري جوزاني 

يادم اســت كه از تلويزيون نااميد شــده بودم. خيلي 
دل ودماغ ديــدِن برنامه هايش را نداشــتم و غصه هم 
نمي خوردم اگر از دست شان درمي رفت و برنامه اي قابِل 
تماشا پخش مي كردند و من در بي خبري به سر مي بردم و بعدتر در جريان قرار می گرفتم. 
تلويزيون، بود و نبودش برايم علي السويه بود. وضعيت سفيد برايم حكم بازگشت داد؛ 
بازگشتي باشكوه. در مديوم تلويزيون ايران، كه بي اعتنا به كمپوزيسيون و تصوير بود 
و تنها مضمون و آيين نامه هاي اخالقي را برجســته مي كرد، حاال كمپوزيسيون هايي 
مي ديدم كه مدرن بودند و بي سابقه: فلو-فوكوس هايي كه براي ذائقه  تماشاگر تيپيك 
تلويزيوني چندان معنايي نداشتند. كار با گوشه هاي قاب، كه شايد در سريال هاي اچ.بي.

او يا نتفليكس قابل رديابي باشد؛ توجه به عمق ميدان و. .. به هر بهانه، اصرار به ايجاد يك 
تركيب بندي چشمگير. من معماري خوانده بودم. واحدهاي عكاسي و بيان معماري 
و گرافيك را گذرانده بودم. چشم هايم چند سالي بود كه حساس به خط ها و نقطه ها 
و سطوِح پيرامونم بودند . نمي توانم از تصوير، همان انتظاري را داشته باشم كه عموم 
بيننده ها، در حالت عادي، دارند. توقعم از كاركرد تصوير چيز ديگري بود. تماشــاي 
وضعيت سفيد برايم كاماًل رضايت  بخش بود: توقعات زيبايي شناختي ام را پاسخ مي داد. 
گمانم سريالي بود كه استانداردهاي تصويرپردازي تلويزيوني مان را هم چندين پله ارتقا 
داد. بعد از آن، ديگر اصاًل نتوانستم لحظه اي سريال هندي هاي تلويزيون را تحمل كنم.

محمد خلفي
تدوينگر

 آشتي 
در وضعيت سفيد

انتخاب: »وضعيت سفيد« حميد نعمت اهلل

آخرين ســريالي كه من را پاي تلويزيون خانه ام 
نشانده، ايراني نبوده؛ سال هاست كه ديگر سريال 
ايراني نديده ام؛ چه مــدِل »پايتخت«ي اش كه 
انصافا هيچ زن و مردي نمي توانيد پيدا كنيد كه الاقل يكي از قسمت هاي آن 
را در ميانه مالل مهماني هاي نوروزي نديده باشد و چه مدِل »عاشقانه«اش كه 
هر وقت يادم مي افتد چطور چه بي حرمتي اي كردند به ما مخاطبان كه پيگيري 

كرديم آنها را و نتيجه چه شد؟ 
اما پاي تلويزيون خانه ام مي نشــينم و بــه كمك گران تريــن، كندترين و 
محدودتريــن اينترنت ممكن، بهترين ســريال هاي روز دنيا را مي بينم. اين 
سريال ها و ميزان تأثيرشــان روي آدم هاي اطرافم، مرا به ياد دهه هاي 60 و 
70 تلويزيون خودمان مي اندازد. وقتي كه صداوســيما پر بود از آدم هايي كه 
دغدغه ســاختن، آموزش و فرهنگ داشــتند، روزگاِر خانداِن صباحي ها در 
»خانه سبز«شــان، روزگاِر روايت هاي واقعي زندگي پررنج ما در »آينه« يا 
»سايه همسايه«، حتي جلوتر كه »اين خانه دور است« و »زير تيغ« مردم را 
با دو ماجراي قصاص و پيرسالي جمعيت آشنا كردند. امروز اما هر سريالي از 
تنور صداوســيما مي آيد بيرون يا خمير است يا سوخته و يا دوروخشخاش و 
سانتي مانتال؛ بازيگران شان، يك شكل، قصه ها داراي يك نيمچه منطق مشابه، 

پايان بندي ها، مشخص و... لطفا نگوييد كه اين بي انصافي  است.
 اگر تلويزيون را يك رسانه سرگرمي ساز بدانيم، هر برنامه خوبي كه توسط 
مخاطب، اليك گرفته توانســته مِن نوعي را هم پاي تلويزيون بكشاند اما 
موقع شروع اين يادداشت در آن فهرســت ذهني، نام هيچ سريالي نبود. 

مطلقا هيچ.

سعيد برآبادي
روزنامه نگار

 جاي خالي
 يك هيچ

انتخاب: »زير تيغ« محمدرضا هنرمند

تصوير دهه60 خودش به تنهايي براي متولدين 
دهه هاي50 و 60، خاطره انگيز است چه رسد به 
آنكه بازسازي اين تصاوير كار با چيره دستي تمام 
انجام شود. سريال وضعيت سفيد را بايد در فهرست ماندگارهاي تلويزيون قرار 
داد، چه اينكه از نظر فرم و محتوا در سطح فيلم هاي سينمايِي خوش ساخت 
قرار دارد. سريال هاي تاريخي و مذهبي كه پروداكشن بزرگي دارند، بسيار مورد 
توجه قرار مي گيرند اما اين سريال تاريخي كه مربوط به سال هاي نه چندان دور 
و زندگي عادي يك خانواده بزرگ است، هنوز پس از 10سال به حق واقعي اش 
نرسيده و مورد توجه قرار نگرفته است. بيش از 40قسمت سريال كه هم قصه 
پركششي دارد و هم بازســازي بي نقصي از سال ها و روزهاي خاص ايران ارائه 
مي دهد را نبايد در كنار ســاير ســريال هاي روتين تلويزيوني قرار داد. وقتي 
همه  چيز در يك اثر هنري، درست سر جاي خودش قرار داشته باشد، مي توان 
با آن زندگي كرد. حال و هواي آن باغ و آن چند خانواده درهم، آن قدر واقعي و 
حقيقي از آب درآمده كه درامي به اندازه خاطرات آن سال هاي پرهياهو خلق 
كرده است. اگر قرار باشد هر 10ســال يك بار چنين آثاري در تلويزيون توليد 
شود، بايد امسال هم سريال بزرگي متولد شود اما فعال بازپخش همين سريال 

است كه مخاطب را سر ساعت پاي تلويزيون مي نشاند.

محمد عدلي
روزنامه نگار

 فيلم سينمايي
 42قسمتي

انتخاب: »وضعيت سفيد« حميد نعمت اهلل 
براي به يادآوردن آخرين سريالي كه پاي تلويزيون 
به تماشــايش نشســته ام بايد به ســال هاي دور 
بازگردم. تقريباً هيچ ســريالي را در 20-15سال 
اخير به ياد نمي آورم كه از تلويزيون پخش شده باشد و هر هفته يا هر شب دنبالش 
كرده باشم. يكي دو ســريال مورد عالقه ام در اين سال ها را هم بعد از نخستين 
پخش و پس از انتشــار در شــبكه نمايش خانگي ديده ام. هرچه فكر مي كنم 
مي بينم جز فوتبال، چيز چنداني كه قابل ذكر باشد در اين سال ها از تلويزيون 
نديده ام؛ در اين زمينه قطعا ايراد از من است و نه رسانه ملي. در مقطعي از زندگي 
تصور مي كردم بايد كارهايي مهم تر از ســريال ديدن و تلويزيون تماشــا كردن 
انجام دهم و در ســال هاي بعد هم تنگناي زندگي فرصتي براي تماشــا باقي 
نمي گذاشت. فرصت اگر هم به دست مي داد عادت تلويزيون بيني از دست رفته 
بود. از اوايل دهه70 تلويزيون برايم بيشتر رسانه اي براي تماشاي فوتبال بوده. 
اگر بخواهم صادق باشم بايد بگويم آخرين سريالي كه از تلويزيون پخش شده و 
با عالقه دنبالش كرده ام، سريال بازي ها، موفقيت ها و قهرماني هاي تيم محبوبم 
پرسپوليس بوده است. اگر اين پاسخ قانع تان نمي كند بايد به گذشته هاي دور 
بازگردم. به شروع دهه70 و سريال روزي روزگاري امراهلل احمدجو و آن تيتراژ 

و موسيقي به يادماندني و... خالصه روزگاري داشتيم با اين روزي روزگاري.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

روزگاري داشتيم با اين 
روزي روزگاري 

انتخاب: »روزي روزگاري« امراهلل احمدجو

تا پيــش از اين، ســال ها بود كه ســريال 
نمي ديدم. به شــكل اتفاقي وقتي يكي از 
قسمت هاي اوليه سريال افرا به كارگرداني 
بهرنگ توفيقي را ديدم، من را جذب كرد و باعث شد قسمت هاي بعدي را دنبال 
كنم. به نظر من ريتم، فضا و قصه اي كه اين ســريال داشت، جدا از بازي هاي 
خوبي كه در سريال شاهد بوديم، باعث شد بيننده اين سريال شوم و آن را تا 
پايان دنبال كنم. ما سال ها در تلويزيون شاهد سريال هاي مختلفي بوده ايم اما 
سريال هايي كه حاوي قصه هاي جذابي باشند، ريتم جذاب، فضا و بازي جذاب 
داشته باشند، خيلي كم و انگشت شمار بوده اند. افرا سريالي بود كه مخاطبان 
بسيار زيادي در جامعه داشت و حتي بين مردم و مخاطبان عادي نيز به  غيراز 
منتقدان و كارشناسان اهل فن ســينما و تلويزيون، توانست مخاطبان خيلي 
خوبي براي خود به ارمغان بياورد. توفيقي در ســاخت سريال هاي تلويزيوني 
عمدتاً پرمخاطب، سابقه اي طوالني دارد. افرا همچون ساير آثار بهرنگ توفيقي، 
سريالي پرستاره است و اين كارگردان از لحاظ تركيب بازيگران، دسِت پُر به 
سراغ مخاطبانش رفت. توفيقي كارگرداني است كه هميشه پالن هاي پرحجم 
و درگير كننده را استادانه جلوي دوربين مي برد. در افرا نيز او همين شيوه را در 
پيش گرفته. با اين روش عالوه بر روايت داستان، طبيعت زيباي شمال كشور 
نيز به خوبي تصوير شده اســت. اگرچه نوع كارگرداني توفيقي به ورطه تكرار 
افتاده، ميزانسن هاي درست و دكوپاژ استاندارد او همچنان قابل ستايش است.

علي حيدري
منتقد سينما و تلويزيون

 سريالي
 پرستاره و پرمخاطب 

انتخاب: »افرا« بهرنگ توفيقي 

در روزگاري كه دست تلويزيون بيش از پيش از 
سريال هاي درجه يك و ديدني به شدت خالي 
است، آخرين باري كه مشــتاقانه به تماشاي 
سريالي ايراني در تلويزيون نشستم، نوروز امسال بود؛ آن هم تماشاي سريالي مفرح، 
دلپذير، محكم و درست و حســابي: سري ســوم »نون خ«. بخش هاي كوتاهي از 
قسمت هاي مختلف سري هاي قبلي را جسته و گريخته در شبكه هاي مجازي ديده 
بودم اما هيچ گاه موفق به تماشا و پيگيري سري هاي اول و دوم نشده بودم. ولي اقبال 
عمومي اين سريال با نقش آفريني درجه يك و كارگرداني استادانه سعيد آقاخاني 
و شخصيت هاي پرداخت شده و دوست داشتني سريال كه كم هم نبودند، همراه با 
داستاني جذاب و شوخي ها و كنايه هاي به روز سياسي -اجتماعي باعث شد تا مخاطب 
پروپاقرص اين سريال در نوروز كرونايي امسال باشم. با اينكه سري سوم در شرايطي 
كامال كرونايي ساخته شــد و تأثير حاكميت اين ويروس روي فيلمنامه سري سوم 
به خوبي مشهود بود اما آقاخاني و گروهش از حضور اين ويروس منحوس استفاده 
به روزي كردند و داستان را به جامعه فعلي زير سايه كرونا بردند كه اين هوشمندي 
قابل ستايش است. سعيد آقاخاني كه سريال سازي را از نيمه دوم دهه80 آغاز كرد، از 
همان ابتدا در كارگرداني مجموعه طنز، مسلط و كاربلد نشان داد. او حتي بازيگري را 
هم بيش از پيش جدي تر دنبال كرد كه سيمرغ بلورين سي وسومين جشنواره فيلم 
فجر را براي بازي متفاوتش در فيلم سينمايي »خداحافظي طوالني« برايش به همراه 
داشت. آخرين نقش آفريني او هم در فيلمي از مسعود كيميايي بود كه بيشتر از خود 
فيلم ديده و تحسين شد. به جرأت مي توانم بگويم سري »نون خ« حتي از سري هاي 
»پايتخت« هم جذاب تر و به روزتر و ماندگارتر بود. اميدوارم نويسندگان به دوران اوج 

اين سريال در سري دوم برگردند و سري چهارم را پربارتر و جذاب تر بنگارند.

احمد شاهوند
منتقد سينما و تلويزيون

نگيني درخشان بر دستان 
خالي تلويزيون

انتخاب: »نون خ« سعيد آقاخاني 

ســريال نجال به كارگرداني خيراهلل تقياني پور و 
تهيه كنندگي سعيد ســعدي در ايام صفر سال 
گذشته پخش شد. اين مجموعه ملودرامي عاشقانه 
را با ايام سوگواري در ماه هاي محرم و صفر، به ويژه مراسم اربعين گره زده بود. از اين رو 
سريال براي من بسيار جذاب شــد. نگاه كارگردان و از همه مهم تر روايت قصه اي 
نوستالژيك براي مردمي كه دهه50 و اوايل دهه60 را با تمام سختي ها و كمبودها 
تجربه كرده بودند و انعكاس تصوير آن در عشقي انساني و عشق به اهل بيت، به درستي 

روايت و پخش شد. اين مجموعه روحيه وطن پرستي را در مخاطب تقويت مي كرد.

عليرضا شهبازي
بازيگر و فيلمساز

 همذات پنداري
 با نجال 

انتخاب: »نجال« خيراهلل تقياني پور 

همــواره و در هــر زمانــي كــه بــه چنين 
سرگرمي هايي در فهرست بندي از بهترين ها، 
آخرين ها، بدترين ها و... برمي خورم، هيچ گاه 
دســت و دلم به يك انتخاب نمي رود؛ بنابراين، به چند دليل عمده، به چند ســريال 
اشاره خواهم كرد. پس از سريال هاي نامبرده كه آخرين  آنها مربوط به يك دهه پيش 
و ساخته درخشان حميد نعمت اهلل است، با اثر دندان گير ديگري در اين سال ها كه از 
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شده باشد، مواجه نشده ام. اما »مرد هزار 
چهره« مهران مديري )1387(، »بزنگاه« رضا عطاران )1387( و وضعيت سفيد حميد 
نعمت اهلل )1390( آثاري هستند كه مي توانم از آنها به عنوان سريال هايی كه نظرم را 
جلب كرده اند نام ببرم. تنوع لحن و تعدد فضاي آثار دو غول كمدي در سه دهه گذشته؛ 
از يك سو، مهران مديري در نوروز سال87 با بازي درخشان خود و كارگرداني متفاوتش 
)نسبت به آثار پيشــين در آن ســال ها( و با اتكا به هوش باالي پيمان قاسم خاني در 
اقتباس از رمان »پخمه« عزيز نسين موفق به خلق كمدي درجه يك و ماندني »مرد 
هزار چهره« اي شد كه همچنان پس از سال ها يكي از جذاب ترين كمدي-فانتزي هاي 
دهه هاي اخير به حســاب مي آيد كه بازپخش هرباره اش توجه مخاطبان بسياري را 
به خود جلب مي كند و نقل قول هاي بســياري كه همچنان پس از گذشت سال ها از 
ديالوگ هاي كاراكتر »مسعود شصتچي« )همچون بهلولي ديوانه وار( در عموم مردم 
و حتي تيتر رسانه هاي مين استريم به چشــم مي خورد، گواه تأثير انكارناپذير يكي 
از بهترين ســاخته هاي مهران مديري بر فرهنگ عامه است. از ســوي ديگر و در  ماه 
رمضان همان سال، رضا عطاران با كمدي سياهِ ماندگار »بزنگاه« )كه همچنان واپسين 
ساخته اش براي صداوسيما محسوب مي شود( ميهمان مخاطبان جعبه جادويي بود 
كه با وجود سانسورهاي فراوان، همچنان از حيث بندبازي ماهرانه عطاران و البته تيم 
نويسندگانش )سروش صحت و ايمان صفايي( در مرز گروتسك-سياه و ايجاد فضا و 
كاراكتري همذات پندارانه از »نادر«، شخصيت اصلي قصه به مثابه زمين خورده كوچه و 
بازار، به عنوان يكي از موفق ترين سريال هاي عطاران در تمام سال هاي فعاليتش به شمار 
مي آيد. حميد نعمت اهلل در نخستين تجربه سريال سازي اش به حدي توقعات و حتي 
استانداردهاي صداوسيما را در شخصيت پردازي، قصه گويي و روايتگري از برهه اي مهم 
در تاريخ معاصر ايران افزايش داد كه پس از آن، ديگر حتي خودش هم زحمت ريسك 
ساخت مجموعه تلويزيوني ديگري را به خود نداد. وضعيت سفيد روايتگر خانواده اي پر 
از تضاد است كه با نمايش و تصويرگري از پيش داستان هاي هر يك و كاشت آنها در 
ذهن مخاطب به عنوان شخصيت هاي خاكستري، موجبات ارتباط و همذات پنداري 

افزون مخاطبان با اين اثر فراموش نشدني را فراهم كرده است.

مهدي تيموري
منتقد سينما و تلويزيون

دست و دلم به يك انتخاب 
نمي رود

انتخاب: »وضعيت سفيد« حميد نعمت اهلل

از آنجا كه خيلي از سريال ها را برحسب وظيفه 
تماشا كرده ام ، يا براي نقد و مصاحبه درباره آن 
پاي تلويزيون نشسته ام، سريال هايي بوده كه 
عالقه و انتخاب ديدن شان را ميسر نكرده، بلكه التزام حرفه اي و شغلي باعث تماشاي 
آن شده است. بسيار پيش آمده است كه دوستان و همكارانم در سريالي فعاليت 
كرده اند يا درخواست كرده اند آن را تماشا كنم و نظرم را بگويم. بنابراين اگر الزامات 
براي شخصي كه حرفه اش ايجاب مي كند مجموعه هاي تلويزيوني را دنبال كند، 
تا در روند سريال سازي و فيلمسازي روز قرار داشته باشد را كنار بگذاريم، آخرين 
سريال هايي كه با عالقه و به تكرار تماشــا كرده ام روزگار قريب كيانوش عياري و 
وضعيت سفيد حميد نعمت اهلل بوده است. پس از اين دو، سريالي را به خاطر ندارم 

كه با پيگيري شخصي دنبال كرده باشم. اغلب براساس ضرورت شغلي بوده است.

شاهين شجري كهن
منتقد سينما و تلويزيون

 با عالقه و به تكرار 
قريب

انتخاب: »وضعيت سفيد« حميد نعمت اهلل و »روزگار قريب« كيانوش عياري

در حقيقت ســريالي كه اخيرا مرا ميخكوب كرده 
باشد، بسيار اندك و انگشت شمار است و در نگاهي 
دقيق تر مي توان گفت يافت نمي شود. اغلب سريال ها 
را كه نگاه مي كنم بيش از يكي دو قســمت مرا جذب نمي كنــد و بدون اينكه تا 
آخر بروم، در نيمه ســريال يا همان اوايل آن را رها مي كنم. اما مي توانم به سريال 
»وضعيت سفيد« حميد نعمت اهلل اشاره كنم، كه به نظرم يكي از خوش ساخت ترين 
ســريال هاي دهه 90، درباره تاريخ جنگ است. اصوال ســبك و سياق كارش را 
دوست دارم، هرچند كه اين اواخر سبك كارهايش به هم ريخته و در حوزه سينما 
نيز كارهايش خوب نيست. نعمت اهلل بر موضوع سريال خيلي خوب مسلط بود و 
نشــانه ها و خاطرات را در قالب يك قصه جذاب به تصوير كشيد. در كارهاي طنز 
نيز مي توانم به »ليسانسه ها«ي سروش صحت اشاره كنم كه همه قسمت هايش را 
نگاه كردم. عموما سريال هايي كه قصه داشته باشند )تاريخي، طنز، اجتماعي، درام 
و خانوادگي( و قصه شان خوب پيش برود، جذابند. البته ديگر سريال هاي تلويزيوني 
آنگونه كه بايد، مخاطبان را به خود جذب نمي كنند و اين روزها اقبال شبكه نمايش 
خانگي بيش از تلويزيون شده است. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه 
مردم آن قدر سريال هاي خارجي خوب مي بينند كه تبديل به سريال بين هاي قهار 
و متخصصي شده اند و توقعشان باال رفته است. سريال هاي ايراني نيز كشش ندارد. 
در سريال سازي سياسي و امنيتي دچار شعارزدگي شده ايم. در كمدي به سختي 
مي توانيم مردم را بخندانيم. در حوزه خانواده و اجتماعي هم موضوعات بسيار تصنعي 

شده است. سريال ها آن طوركه بايد موفق نيستند و مردم آنها را پس مي زنند.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

سريال ها كشش جذب 
مخاطب را ندارند

انتخاب: »ليسانسه ها«ي سروش صحت 

د«
في

ت س
عي

وض
ل »

ريا
ز س

ی ا
س

كان
س



15 2 دوشنبه 19 مهر 1400  شماره 8333 درنگ 3 0 2 3 6 3 0
تلویزیون

دوره جدید

این شماره

 نقشه
صيد مخاطب

نظر سنجي از فعاالن اجتماعي، فرهنگي، سياسي و 
كارشناسان رسانه: آيا تغييرات در مديريت صداو سيما منجر 
به تحول در اين رسانه مي شود؟ چه راه هايي براي تحول در 

تلويزيون و جذب دوباره مخاطب وجود دارد؟
دوران مديريت عبدالعلي علي عسگري بر سازمان 
صدا و ســيما پايان يافت تا پيمان جبلي به عنوان 
مديريت جديد اين سازمان انتخاب شود. انتخاب او 
به عنوان مديريت جديد سازمان واكنش هاي متفاوتي را از سوي مقامات و چهره هاي سينما و تلويزيون 
به دنبال داشت. بيشتر فعاليت هاي جبلي تا پيش از مديريت سازمان، به بخش هاي خبري خالصه شده، 
 اگرچه او سال ها در معاونت هاي سياسي و برون مرزي هم فعاليت داشته است. معاونت برون مرزي 
سازمان صدا وسيما تا پيش از انتخاب او به عنوان مديريت سازمان، به عهده او بود و همين حضور در 
فضاهاي بين المللي، اميدواري ها را درمورد آگاهي بيش از پيش جبلي و همكارانش نسبت به اهميت 
و توان تأثيرگذاري رسانه و لزوم تحول كيفي خروجي هاي اين سازمان افزايش داده است؛ رويكردي 
كه ممكن است بتواند به بهبود وضعيت كيفي و افزايش جذابيت محصوالت اين سازمان كمك كند. 
در همين راستا، نظر چندين فعال رسانه اي، اجتماعي و سياسي را درمورد تحوالت احتمالي سازمان 
صدا و سيما و راهكارهايي كه مي تواند به بهبود كيفيت محصوالت اين سازمان كمك كند پرسيده ايم.

سميرا مصطفي نژاد- ليال شريف
روزنامه نگار

 در موضوع صدا و ســيما بايد دو بخــش را جدا از 
يكديگر درنظر گرفت. از نظر ســاختاري، كه اين 
سازمان شكلي مشخص دارد و از نظر عامليت، به 
لحاظ درجه اثرگذاري عواملي كه وارد صدا وسيما 
مي شوند. به لحاظ ساختاري تغييرات جدي بدون 
درنظر گرفتن سياست هاي فرهنگي و اجتماعي 
نظام در آن رخ نخواهد داد. اما واقعيت اين است 
كه با نيم نگاهــي به تجربه تاريخــي تحوالت در 
سازمان صدا و سيما، هميشه  تغييراتي اتفاق افتاده 

و خواهد افتاد. 
همانطور كه در دوره هايي از تاريخ صدا و ســيما، 
مديراني با نوع تفكر متفاوت آمده اند و نتوانسته اند 
كار كنند و عمال ساختار آنها را پس زده است. به 
بياني ديگر كنشگري كارگزاراني كه درون سازمان 
مشــغول به كارنــد در چارچوب ســاختار اصلي 
سازمان مي تواند ظهور يابد و عمال قدرت اختيار 
و كنشــگري مديريت ســازمان هم در چارچوب 
همين ســاختار مي تواند اثرگذار باشد. اما همين 
عامليت هم وابســته به اين اســت كــه نوع نگاه 

مديريت چيست.
 اگر نگاه مدير كارآمد به روز و اثرگذار باشد طبيعتا 
در همين حد هــم مي تواند باعث تحوالت زيادي 
شود چرا كه در همين روزهاي اخير اظهارنظري 
ســاده درباره بازگشــت آقاي فردوســي پور به 
صدا و ســيما باعث ايجاد بازخوردهاي مثبتي در 
جامعه رسانه اي، ورزشي و ديگر بخش هاي جامعه 
شده است. واقعيت اين است كه اگر اين كارگزار 
بخواهد به عنوان يك عامــل متحول كننده عمل 
كند، تأثيرات بســيار جــدي را مي تواند از خود 

به جا بگذارد.
متأســفانه با وجود منابع و نيروي انســاني قابل 
توجهي كه در اختيار صدا و ســيما قرار دارد اين 
سازمان به داليل مختلفي ازجمله نوع نگاه به روز 
نشــده اي كه كارگزاران و مديران خــرد در اين 
سازمان دارند،  نتوانسته  از منابع و داشته هاي خود 
در ايجاد اثرگذاري حداكثري استفاده كند و عمال 
از ظرفيت هاي انســاني، قانوني و اثرگذار سازمان 

استفاده نمي شود. 
درحالي كه رســانه هاي رقيب با حداقل نيروهاي 
انســاني اما با تنوع و تكثر و زنده بودن برنامه هاي 

خود بخش زيادي از مخاطبان عام كشور را به خود 
جلب كرده اند. از اين رو اســت كه بايد تأكيد كرد 
نگاه هر مدير، ياور او در اجراي سياست هاي كالن 
اوست كه مي تواند در نهايت بر خروجي سازمان 

اثرگذار باشد.
يكي از راهكارهاي پيش روي سازمان صدا و سيما 
براي بهبــود كيفيت محصــوالت و احياي توجه 
بينندگان،  متمركز شــدن بر رويكرد نيروهاست 
نســبت به تعهدي كه به توليد محتــوا دارند. به 
بياني ديگر كارمندان صدا و ســيما به جاي اينكه 
خود را صرفا كارمند سازمان ببينند، بايد به شدت 
متعهد به اجراي برنامه محتوا محور باشند. آنچه 
من براساس مشــاهدات و تجربيات شخصي ام از 
حضور در صدا و سيما دريافته ام اين است كه بيشتر 
نيروهاي صدا و ســيما از جنبه شغل به حضور در 
صدا و سيما نگاه مي كنند نه از جنبه تعهد الزام آور 
اثرگذار بــودن در توليد محتــوا. همچنين نياز 
بسيارجدي وجود دارد كه مديران سطح متوسط 
و خرد سازمان براساس شايســتگي و توانمندي 
انتخاب شوند نه براساس بده بستان هاي سياسي 
درون سازماني. بخشي از نيروهاي كنوني سازمان 
اصال در بطن ماجراي توليد محتوا نيستند و دانش 

آن را هم ندارند. 
درواقع اين ســازمان به محل اشــتغال تعدادي 
از افراد تبديل شــده كه بدون طي كردن مسير 
اشــتغال مبتني بر شايسته ســاالري بــه اينجا 
رســيده اند. چنين افرادي دغدغــه توليد محتوا 
يا توليــد برنامه ندارند. بزرگ ترين ســرمايه يك 
سازمان، نيروي انساني آن سازمان است و نيروي 
انساني درصورتي كه تعهد سازماني و كاري نداشته 
باشد و نداند كنشگري كه آنجا دارد مي تواند تأثير 
بسيار بلند مدتي روي مخاطب داشته باشد، نتيجه 

خروجي اشتغال او بي اثر خواهد بود.
درحقيقــت اينطور به نظر مي آيد كــه كارمندان 
وفــادار به توليد برنامــه يا كارمنــدان متعهد به 
كنشــگري مؤثر درتوليد برنامه، يا در صدا و سيما 

وجود ندارد يا تعداد آنها بسيار كم است. 
از اين رو اســت كه مي بينيم كه خروجي نهايي، 
برنامه هايــي باكيفيــت پايين هســتند. تعداد 
نفرات،  سازه ها و ســاختمان ها اصال اهميتي در 
كيفيت محصول خروجي نــدارد. اين تعداد افراد 
با اثرگذاري باال و شايستگي و توانمندي آنهاست 

كه اهميت دارد.

 تعهد الزام آور 
به توليد محتوا

تغيير مديريت در صداوسيما چندين بار تجربه شده 
است و ما در دوران پس از انقالب، شاهد حضور مديران 
مختلف بوده ايم، هــر كدام از اين مديــران تغييرات 
ســاختاري يا تغييراتي كمي و كيفــي در توليدات 
صداوسيما را رقم زدند. در دوره آقاي محمدهاشمي، 
شبكه سه به عنوان مهم ترين شبكه ايجاد شد و هنوز 
هم از نظر توليد محتوا جزو پربيننده ترين شبكه هاي 
صدا و سيماست. مديران بعدي نيز با تصميمات خود، 
منجر بــه تغييراتي در صدا و ســيما همچــون ايجاد 
شــبكه هاي برون مرزي، افزايش تعداد شــبكه هاي 
داخلي و... شــدند. تمام اين تغييرات به منظور توليد 

محصوالت جذاب براي بينندگان انجام شد.
واقعيت اين اســت كه در برخي از ســال ها، ما شاهد 
ريزش مخاطبان صدا و ســيما بوديم اما اين ســازمان 
تالش كرد تا وارد مسير رقابت با شبكه هاي ماهواره اي 
خارج از كشور شــود و به اين منظور، تعداد سريال ها 
و برنامه هاي صدا و سيما با محتواي سرگرمي افزايش 
پيدا كرد. به عبارت ديگر مديران صدا و ســيما در ادوار 
مختلف تالش كردند تا در كنار انتقال فرهنگ، دست 
به جذب مخاطب بزنند. براســاس اين توضيحات بايد 
گفت كه تغيير جديد تا حــدودي مي تواند، تحوالت 
متفاوتي را ايجاد كند چرا كه مدير جديد صدا و ســيما 
از بدنه سازمان است. يكي از مســائلي كه براي مردم 
شاخص شده اســت، بحث برنامه90 و بازگشت عادل 
فردوسي پور است. مردم به شكل جدي اين را از مدير 

جديد درخواست كرده اند و آقاي جبلي نيز در ويدئويي 
كه منتشر شــد، اعالم كردند منعي براي حضور عادل 
فردوسي پور وجود ندارد. چنين اقدامي مي تواند زمينه 
افزايش مخاطبان تلويزيون را فراهم كند. نكته ديگري 
كه مي تواند بر كيفيت محصوالت اثر بگذارد،  اين است 
كه مدير جديد صدا و سيما بايد ذائقه مردم را به درستي 
شناسايي كند و به اين ترتيب قدرت رقابت برنامه هاي 
سازمان را در برابر برنامه هاي شبكه هاي خارجي افزايش 
دهد. بايد تمام مردم در اين برنامه ها درنظر گرفته شوند 
و به معناي واقعي شاهد رسانه ملي باشيم. در اين ميان 
نبايد فراموش كرد كه پاسخگو بودن صدا و سيما مي تواند 
بر كيفيت برنامه ها اثر گذار باشد. در دوره دهم مجلس 
شاهد بوديم كه تالش شــد تا طرحي به عنوان اداره و 
نظارت بر صدا و سيما تهيه شود و به نوعي اين دستگاه 
عظيم رسانه اي در چارچوب قانون قرار بگيرد و نسبت به 
فعاليت هايش پاسخگو باشد. اين اتفاق مي تواند ساختار 
مالي و اداري صدا و ســيما را شــفاف كند. صدا و سيما 
نتوانسته است، به صداي همه مردم و احزاب مختلف 
تبديل شود، تغيير در نگاه معاونت خبر مي تواند،  اتفاق 
مثبتي را رقم بزند و مردم به جاي اينكه اخبار را از فضاي 
مجازي پيگيري كنند، به اين بخش اعتماد كنند. در 
صدا و سيما چنان اعمال ســليقه مي شود كه برخي از 
برنامه ها دور از واقعيت هستند و براي نسل جوان قابل 
فهم نيســتند چرا كه آن برنامه در راستاي تفكر آنها 
ساخته نمي شــود، به همين دليل من گمان مي كنم 
كه اگر نظرســنجي صادقانه- حتي غيرقابل انتشار-  
انجام شود و براي توليد محصوالت جديد مورد توجه 

قراربگيرد،  شاهد تحول در صدا و سيما خواهيم بود.

طيبه سياوشي
عضو كميسيون فرهنگي مجلس دهم

بازگشت عادل فردوسي پور به نفع جذب 
مخاطب صداوسيماست

روال تغييــر مديريــت در دوره هاي گذشــته نيز بر 
صدا و ســيما حاكم بوده اســت و اميد داريم كه مدير 
جديد اين سازمان بتواند حركت پرشتاب تري را آغاز 
كند. ناگفته نماند كه صدا و ســيما نسبت به چند سال 
گذشته توانسته است مخاطبان خود را افزايش دهد. از 
سال88 به بعد شاهد كاهش تعداد مخاطبان صدا و سيما 
بوديم اما با تكيه بر برنامه سازي هاي جديد،  اين سازمان 
روال قابل قبولي را در پيش گرفت و توانست مخاطبان 

بيشتري را جذب و از روند كاهش مخاطب بكاهد.
با توجه به تجربه تغيير مديران صداو ســيما بايد قبول 
كرد كه مديران مختلف با توجه به نگاه و خط مشي  خود 
در مسير برنامه سازي تغيير ايجاد مي كنند و اين تغيير 
مي تواند منجر به افول يا اوج گرفتن صدا و سيما شود. 
بنابر تاكتيكي كه مديران صدا و سيما انتخاب مي كنند، 
شاهد ظهور و بروز برنامه ها و سياستگذاري هاي خوب 
يا ضعيف بوده ايم. بنابرايــن بايد گفت كه مدير، نقش 
غيرقابل انكاري در روند فعاليت صدا و سيما دارد. البته 
به دليل اينكه صدا و سيما فضاي بسيار پيچيده اي دارد، 
ما نمي توانيم مانند ساير سازمان ها يك نقش حداكثري 

براي مدير اين سازمان قائل باشيم اما در حداقلي ترين 
موقعيت قابل تصور، بايد گفت كه مدير صدا و ســيما 
40درصد در سياست ها و برنامه سازي هاي اين سازمان 
نقش دارد و مي تواند منشأ تحول در اين سازمان شود. 
تجربه نشــان داده اســت كه نوع نگاه مدير سازمان 
اثرگذاراست و با توجه به انتصاب جديد در صدا و سيما 

بايد منتظر تغييرات بود.
براي آنكه برنامه هاي صدا و سيما جذابيت بيشتري براي 
مخاطبان داشته باشــد،  بايد چند نكته را مورد توجه 
قرار داد. صدا و سيما بايد صداي مردم باشد و مخاطبان 
احساس كنند از طريق اين رسانه مي توانند به راحتي 
صداي خود را به گوش مسئوالن برسانند. صدا وسيما 
بايد نقش اتصال ميان مردم و مسئوالن را ايفا كند. اين 
روند مي تواند سرمايه  اجتماعي كه متأسفانه روند نزولي 
به خود گرفته است را در جايگاه بهتري قرار دهد و اين 
خسارت را جبران كند. در اين ميان نبايد فراموش كرد 
كه حفظ سرمايه اجتماعي صدا و سيما نبايد منجر به 
كاهش سرمايه اجتماعي نظام شود، در واقع برنامه هاي 
اين ســازمان بايد در چارچوب نظام طراحي شود چرا 
كه در برخي مواقع شاهد بوده ايم كه سرمايه اجتماعي 
صدا و سيما به قيمت از دست رفتن سرمايه اجتماعي 

بخشي از دولت، تقويت شد.

اميرحسين بانكي پور
عضو كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم

مدير جديد حتي با حداقلي ترين نقش 
مي تواند موجب تحول شود

مديراني كه در تلويزيون به كار مشغول مي شوند معموال 
خودشان را در رقابت با مديران سينما مي بينند آنچنان 
كه گويي تقويت هركدام از اين دو حوزه به معناي تضعيف 
آن ديگري  است؛ درحالي كه در واقعيت آنها در پيوند با 
يكديگر هســتند همچنان كه هردو يعني هم سينما و 
هم تلويزيون در پيوند با ســاير هنرها هستند و همه با 
هم منظومه اي را مي ســازند كه آنها را در ضعف و قوت 
متقابال به يكديگر وابسته مي كند. بدون موسيقي، شعر، 
نقاشي، مجسمه سازي ، معماري، قصه نويسي، نمايش، 
چهره پــردازي، صحنه آرايي، بازيگــري و كارگرداني، 
ســينمايي به وجــود نمي آمد و بــدون نورپــردازي، 
فيلمبرداري، قاب بنــدي، تدوين و صداگــذاري هنر 
بسته بندي، نور و صدا شكل نمي گرفت و جعبه جادويي 
ساخته نمي شد و تلويزيون در خانه هاي مردم جايي پيدا 
نمي كرد. در مثل اگر فرهنگ را خاك و هنرها را ريشه 
فرض كنيم سينما را مي توان تنه و كانال هاي تلويزيوني 
را شاخســار درخت بازنمايي هاي ديداري و شنيداري 
تصور كرد. منظومه هنري رســانه اي فراگير و اثر گذار 
بدون مديريتي حرفه اي كه با نقش همه عناصر سازنده 
اين مجموعه آشنا باشد و براي هر كدام جايگاه مناسب 
آن را تعريف كند، شكل نمي گيرد. در جامعه اي كه فرد و 
جمع آن درصدد سلطه وغلبه بر يكديگر نباشند، »هنر« 
به عنوان ســخن »فرد« با »جمع« اثر گذار مي شــود و 
»رســانه« به عنوان ســخن »جمع «با »فرد« باورپذير 
می شــود؛ در واقع هنر به رسانه »اثر گذاري« مي بخشد 
و رسانه به هنر »فرا گيري« مي دهد. اگر امروز منظومه 
هنري رسانه اي ما در مقابل رقيبان منطقه اي و حريفان 
جهاني كم آورده و ده ها ميليون مخاطب فارسي زبان را 
به تاراج ماهواره، اينترنت و انواع رســمي و غيررسمي 

بازارهاي سياه سپرده اســت؛ اگر با همه گيري كرونا و 
زمينگيري 200فيلم ايراني در پشت در بسته سالن هاي 
سينما آب از آب تكان نمي خورد و با وجود ضرورت بيشتر 
در خانه ماندن مردم، نمايش خانگــي و »وي او دي« و 
»سينما آنالين « به ياري سينما نمي آيند و اگر »مؤسسه 
رسانه هاي تصويري« كه وظيفه حمايت از توليد داخلي و 
مبارزه با بازار سياه را به عهده دارد از دور خارج مي شود و 
به تعطيلي كشانده مي شود و در پيامد آن فضاي ديداري 
شنيداري كشور به تسخير محصوالت تركي، اروپايي، 
آمريكايي، كره اي و هندي درمي آيد، همه و همه به اين 
خاطر است كه رسانه در مقابل سياست و هنر در پيشگاه 
اقتصاد به زانو درآمده اند و منظومه هنري رسانه اي كشور 
به جوالنگاه دارودسته بازي  هاي تجاري و سياسي بدل 
شــده و فضاي فرهنگ به دوري هنر از رسانه و جدايي 
ســينما از تلويزيون مبتال شــده و نهايتا ريزش و فرار 
مخاطبان آنها را به مشتريان انواع رسمي و غيررسمي 
بازار هاي سياه مبدل كرده است.قطعا عبور از اين دوران 
جز با اســتقرار عدالت در جامعه و بدون شكستن انواع 
انحصار و به غير از مبارزه اي دائمي با دارودسته بازي ها 
ممكن نمي شود. بيرون آمدن از سايه سانسورهای ناروا 
و غير ضروری، تامين امنيت بــازار كاالهاي فرهنگي و 
حاكميت بالمنازع قانون، چاره اجتناب ناپذير ايجاد تغيير 
در شرايط موجود فضاي ديداري و شنيداري كشور است. 
از همين رو و در كشاكش اين روزهاي بيم و اميد، آرزو 
مي كنم مالقات اخير و بالفاصله مديريت جديد تلويزيون 
با تهيه كنندگان سينما و تأكيد او بر ضرورت هرچه به هم 
نزديك تر شدن تلويزيون و سينما نشانه رويكردي تازه و 
مثبت به بازسازي منظومه هنري رسانه اي ملي باشد و با 
بازتاب صادقانه زندگي و دغدغه هاي جاري مردم ايران 
در رسانه ها و بازنمايي خالق آنها در هنرها شاهد تحولي 
دوران ساز در سينما، تلويزيون و منظومه هنري رسانه اي 

ايران عزيزمان باشيم.

عليرضا داوودنژاد
كارگردان و نويسنده

تحولي دوران ساز در »منظومه هنري رسانه اي 
ايران« را آرزو مي كنم

هنوز اتفاق تأثيرگــذاري جز تغييــر مديريت 
صدا و سيما رخ نداده اســت. از اين رو زود است 
كه بتوان تأثير اين تغيير بر عملكرد ســازمان را 
پيش بيني كرد. براي اينكه صدا وسيما بتواند از 
وضعيت كنوني و راكد خود خارج شود، بايد تن 

به تغيير و تحوالت اساسي دهد. 
اما براي پيش بيني اينكــه در دوران جديد اين 
تغيير و تحوالت رخ خواهند داد يا خير زود است 
و بايد در انتظار تصميمات مديريت جديد ماند. 
مدير جديد ســوابق درســتي دارند و در حوزه 
تخصصي خود كوشــا بوده اند و حــال بايد در 
انتظار نشست تا رويكرد ايشــان را در سازمان 

مشاهده كرد.
براي رهايي از ركودي كه محصوالت صدا و سيما 
در آن محصور شده اند، بهترين راهكار باال بردن 
كيفيت محصوالت است. درحال حاضر توليدات 
سازمان كيفيت بااليي ندارند و مخاطب هم اين 
موضوع را درك مي كند و با آنها درگير نمي شوند. 
البته اين ويژگي منحصر به يك رســانه خاص 
نيست. در شــبكه هاي »وي او دي« هم وقتي 
محصولي باكيفيت پايين توليد مي شود،  مخاطب 

به تماشاي آن نمي نشيند.
 در چند ســال اخير توليداتي كه در تلويزيون و 
ديگر بسترهاي رسانه اي توليد شده اند كيفيت 
كمي داشته اند و بخشي از اين باال نبودن كيفيت 
به اين خاطر اســت كه مردم از اين محصوالت 
اســتقبال نمي  كنند. طي 4 تا 5ســال اخير نه 
صدا و سيما و نه ديگر رســانه ها نتوانسته اند در 
حوزه سريال ســازي  حتي به كيفيت متوســط 
برسند و مردم را درگير محصوالت خود سازند. 
آمارهاي صدا و ســيما هم اين موضــوع را تأييد 

مي كنند.
 براساس اين آمارها تعداد مخاطبان برنامه هاي 
تركيبي همواره دو برابر ســريال ها بوده است. 
اين نشــان مي دهد از زماني كــه خيابان هاي 
شهر به خاطر پخش يك سريال از خودرو خالي 
مي شــد مدت هاست كه گذشته اســت و امروز 
برنامه هاي تركيبي،  هرچند با تعدادي محدود، 

جور سريال ها را هم به دوش مي كشند.
بخش ديگر مشكل در اين است كه در سال هاي 
اخير نيروهاي متخصص كمتري جذب سازمان 
شده اند و فرصت برنامه ســازي به افرادي داده 
شــده اســت كه هيچ رزومه و تخصصي در اين 

زمينه نداشته اند.

 نكته اي كه  چه در مورد »وي او دي ها« كه درگير 
اين مســئله هســتند و چه در مورد صداوسيما 
اهميت قابل توجهي دارد اين اســت كه جايگاه 
تهيه كننــده متزلزل شــده و به هــر فردي كه 
ســرمايه اي دارد و اسپانســر پروژه اي مي شود 
جايگاه تهيه كنندگي داده شده است. درصورتي 
كه اين شغل بسيار تخصصي است و در واقع بار 
اصلي توليد و ارائه برنامه به بهترين شكل ممكن 
در تلويزيــون بايد به دوش تهيه كننده باشــد. 
صدا و سيما امروز از چنين تهيه كنندگاني خالي 

شده است. 
مــا زماني محصوالتــي مانند »كوله پشــتي«، 
» اكســي ژن« يا ديگر برنامه هــا را در تلويزيون 
داشــتيم كه مجريان اين برنامه هــا امروز خود 
به چهره هايي بزرگ تبديل شــده اند. اينها همه 
حاصل زحمات تهيه كننده بوده است. اما امروز با 
رصد تهيه كننده ها در شبكه هاي مختلف متوجه 
مي شويد كه بسياري از آنها اصال سابقه اي ندارند 
و ناگهان در كار اول حجم زيادي پول در اختيار 
آنها قرار داده شده است تا برنامه اي بزرگ را توليد 
كنند اما در نهايت خروجي كار به واسطه نداشتن 

تخصص، بسيار ضعيف از آب درمي آيد.
مدير جديد خــود فــردي كاركشــته در اين 
حوزه اســت و پله هاي ترقي را در خود سازمان 
صدا و ســيما طي كرده  تا به اين جايگاه رسيده 

است.
 پيشنهاد من به ايشان اين اســت كه در زمينه 
برنامه سازي، جذب افراد متخصص در سازمان 
دوباره از سر گرفته شود. مديران برنامه ساز به كار 
گرفته شوند تا از تجربيات آنها در بهبود كيفيت 
محصوالت استفاده شود. در كنار اينها كنداكتور 
درست و دقيقي بايد براي شبكه هاي تلويزيوني 
انتخاب شــوند تا زحمــات دســت اندركاران 
برنامه ساز هدر نرود. اينكه يك سريال 20قسمتي 
هرشب پشت ســر هم پخش شــود هدر دادن 

زحمات توليد كنندگان برنامه  است. 
در گذشــته هر قسمت از هر ســريال به صورت 
هفتگي پخش مي شــد و مخاطب، هم 20هفته 
درگير پخش يك ســريال بود و هم در طول اين 
مدت زمان سريال هاي متنوع و زيادي را مي ديد. 
اين كنداكتور در افزايش جذب مخاطب نسبت 
به محصوالت تلويزيوني بســيار مؤثــر بود و در 
كنار اينها برنامه هاي تركيبي هم بيشــتر ديده 
مي شدند. اگر هدف گذاري دقيق و درستي انجام 
شود،  مي توان در عرض ســه تا چهار ماه تمامي 
اين مشكالت را رفع كرد و تلويزيون را به جايگاه 

اصلي اش بازگرداند.

رضا نصيري شهرضايي
 تهيه كننده

 اصالح كنداكتور 
و جذب مديران برنامه ساز

كامل دلپسند
جامعه شناس

نمايی از سريال »افرا«



خودش 
سر شوخي را باز كرد 

عليرضا بهرامي/ شاعر و ناشر
انتخاب: هيچ كدام

برنامه نقد شعر يا برنامه شب شعر يا برنامه شب ادبيات، 
مرحومان شبكه چهار، اگر دقت نظر وجود داشته باشد. 
اگر جنمش وجود داشته باشد، برنامه »روايت فتح« يا 
»راه امام، كالم امام« كه اگر پخش شــوند، بيشترين 
موانع سياسي را بر سر راه پخش خواهند ديد؛ چون 
االن حرف هاي امام خميني يا ســيدمرتضي آويني، 

حرف هاي بسيار منتقدانه اي است در وضع موجود. اگر دركش وجود داشته 
باشد هم »هنر و  انديشه« شبكه دو، وگرنه انتخاب هاي شما، يعني برنامه 
90 يا كاله قرمزي، كه البته در جايگاه خود برنامه هاي شــاياني هم بودند، 
هر دو از جنس مخدرات صداوسيما هستند. درحالي كه ما در صداوسيما به 
آنتي بيوتيك پيوسته و وسيع نياز داريم. من اگر طنزنويس بودم، نخستين 
توييت آقاي جبلي را پس از صدارت، مبني بر اينكه صداوسيما رسانه اقشار 
بي صداي جامعه خواهد شد، در پنج ســال آينده رها نمي كردم. به قول 

ظريفي، رئيس جديد سازمان با اين حرف، خودش سر شوخي را باز كرد.

اگر سنگ اندازي نكنند 
نعمت احمدي/ حقوق دان

انتخاب: برنامه 90
اين دو برنامه با هم از نظر گروه هاي هدف به كلي فرق 
مي كند. كاله قرمزي با برنامه هاي طنز قابل جايگزيني 
است اما برنامه 90 با هيچ برنامه اي جايگزين نمي شود. 
برنامه 90 با مخاطبان مختلف، با طبايع متفاوت مي تواند 
بســياري از كژروي ها را پوشــش دهد تا مسئوالن 

درصدد تغيير آن باشند. اگر سنگ اندازي نكنند.

90برگردد
محمد دهقاني/ روان پزشك -  انتخاب: برنامه 90

تا آنجا كه مطلع هستم، برنامه كاله قرمزي به دليل به توافق نرسيدن برنامه سازان و تلويزيون 
در مسائل مالي، ديگر ساخته نشــد. اما در برنامه 90، تلويزيون با محتوا و شيوه اجراي عادل 
فردوسي پور مشكل داشــت. بنابراين فرض كنيم كاله قرمزي نباشد، برنامه هايي كه ماهيتا 
شباهتي با اين برنامه دارند، هيچ مشكلي در پخش ندارند. شايد هم مشابه آن ساخته شده 

باشد. فقط بحث بر سر كيفيت است. آيا جايگزين هاي كاله قرمزي از كيفيت الزم برخوردارند؟ اما مشكل حذف برنامه 
90 اين است كه چنين برنامه اي با چنين ماهيتي را صداوسيما از دست داده است. اين ماهيت مهم است؛ پرسشگري، 
صداقت و كنارگذاشتن تعارف ها و جرأت بيان حقيقت كه حاال غايب است. انتخاب من جبران خأل تلويزيون است؛ 

اينكه برنامه 90 با فردوسي پور بازگردد.

اگر مجبور به انتخاب شوم
امين رجبيان/ جامعه شناس - انتخاب: كاله قرمزي

اگر مجبور به انتخاب يكي از اين دو نباشم، هيچ كدام را انتخاب نمي كنم چرا كه از نظر سبك 
و سياق مي شود گفت كه برنامه كاله قرمزي يك برنامه دهه شصتي و برنامه 90 هم يك برنامه 
دهه هفتادي است كه شايد براي مردم بيشتر بار معنايي نوستالژيك را به همراه داشته باشد و 
خاطراتي را در ذهن ها زنده كند... از آنجا كه هر دو برنامه ، شخصيت محور/ مجري محور هستند 

)آقاي مجري و فردوسي پور( و شخصيت ها خصيصه هايي نسلي را با خودشان حمل مي كنند و از آنجا كه هيچ كدام 
از اين دو برنامه نمي توانند فرزند نيازها و سليقه هاي زمان معاصر باشند، ترجيح مي دهم كه يك برنامه موفق جديد 
را ببينم. اما اگر ناچار به انتخاب باشم، به خاطر نزديكي نوستالژيك و نسلي كه با برنامه كاله قرمزي دارم، اين برنامه 

را ترجيح مي دهم.

برنامه اي بنيادين براي اصالح فوتبال 
شهرام جعفري نژاد/ منتقد سينما - انتخاب: برنامه 90

انتخاب من 90 اســت. چون برنامه اي الزم و براي نقد و بررســي فوتبال ما، بنيادين است؛ اما 
كاله قرمزي در يكي دو فصل پاياني خود دچار افتي محسوس در داستان پردازي و شوخي نويسي 

شده بود كه ادامه آن با همان سبك و سياق، ضرورتي ندارد، مگر يك خانه تكاني اساسي كند.
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جاي آنها را هيچ برنامه ديگري پر نمي كند. كه هم زمين باير است 
و هم ريشه هاي آنها در خاك محكم شده است. هيچ برنامه اي در 
نوروز ديگر نتوانست جاي »كاله قرمزي« بنشيند و مردم را با همه 
كدورت ها، تحريم ها و... پاي تلويزيون بنشاند. هيچ دوشنبه اي 
هم نتوانست به اندازه دوشنبه هاي عادل فردوسي پور، خيابان ها 
را خالي و خانه ها را پر كند. هنوز وقتي گزينه بازگشــت اين دو 
برنامه روي ميز مردم يا چهره هاي سرشــناس قرار مي گيرد با 
لبخند مي پرسند: واقعا؟ چه سؤال ســختي... نمي شود هردو 
برگردند؟  سيماي ملي سال هاست كه آماج نقدهاي ريز و درشت 
قرار گرفته است. رســانه اي كه فرصت حضور در همه خانه ها 
را دارد مي توانســت تبديل به منبع خبري قابل اتكا براي همه 
طيف هاي جامعه باشد اما نشد كه بشود. هر از گاهي با پخش يك 
مستند، توقيف يك  سريال يا يك برنامه،  كام بسياري تلخ شد 
و تلخ ماند. به روايت هاي غيررسمي- اما غيرقابل انكار- تعداد 
بيننده هاي ســيماي ملي كاهش پيدا كرده اما هنوز مخاطبان 
ثابت اين رسانه، پاي آن مي نشينند. مركز افكارسنجي رسانه 
ملي كه هر ســال، گزارش هايي از ميزان بيننده هاي اين رسانه 
اعالم مي كند براســاس نتايج يكي از نظرسنجي هايش اعالم 
كرده كه بيش از 80درصد مردم بيننــده تلويزيون  اند. اين در 
حالي است كه بسياري از كارشناسان، سيستم نظرسنجي مركز 
تحقيقات رسانه ملي را معتبر نمي دانند. براي مثال ارديبهشت 
سال گذشته حسن وارسته، نويسنده سريال »بچه مهندس« در 
يك گفت وگوي اليو اينستاگرامي با صفحه رسمي روابط عمومي 
تلويزيون گفت: »من اين نظرسنجي هاي مركز تحقيقات را قبول 
ندارم. با اين دوستان سال هاي سال كار كردم و مي دانم چطور 
آمار مي گيرند. روش هايشان خيلي به روز نيست. در اين مركز 
براساس شماره تلفن هاي ثابت نظرسنجي مي كنند و اين روزها 
هم كه به خاطر شيوع كرونا فقط يك سوم پرسنل شان كار مي كنند 
و خيلي نمي شود روي نتيجه اين نظرسنجي حساب كرد.« به گفته او 
فهرست شماره هاي تماس اين مركز،  ثابت، محدود و مشخص است 
و نتايج حاصل شده از آنها قابل اتكا به جامعه نيست. با همه اينها، 
 مركز تحقيقات رسانه ملي در يكي از آخرين گزارش هاي خود اعالم 
كرده كه از نظر 1/ 47درصد مردم، تلويزيون محبوب ترين رسانه 
است و پس  از آن اينترنت با 9/ 24درصد، شبكه هاي اجتماعي با 
9/ 11درصد، راديو 8/ 6درصد و روزنامه و مجالت با 2/ 2درصد در 

رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

خنده ای كه بر لب مخاطب می خشكد
گفت و گو با داوود نعمتی انارکی، دانشیار دانشگاه صدا و سیما 

درباره ریزش مخاطب برنامه های »دورهمی« و »خندوانه« 

بسياری از ما كه روزگاری از طرفداران 
پروپاقرص برنامه هــای طنزی چون 
»دورهمی« و »خندوانه« بوديم، مدتی 
است كه ديگر تمايلی به ديدن شان نداريم، نه تنها به طنز و شوخی هايشان 
نمی خنديم كه از ديدن شان احساس خستگی و حتی بالهت می كنيم! 
ريزش طرفداران برنامه های طنز تلويزيونی، بــه اغلب فيلم های طنز 
سينمايی نيز قابل تعميم است. دليل ريزش مخاطب در برنامه های طنز 
تلويزيونی چيست؟ مسئله به محتوای اين برنامه ها مربوط می شود يا سليقه 

مخاطبان دچار تحول شده؟ داوود نعمتی اناركی، 
عضو هيات علمی و دانشيار دانشگاه صدا و سيما 
و مديركل ســابق روابط عمومی صدا و سيما در 
گفت وگو با همشهری به مسئله ريزش مخاطب 
در برنامه های طنز با تكيه بر برنامه های دورهمی 

و خندوانه می پردازد.

رسانه های جديد و فضای رقابتی
نعمتی انارکی در ابتدا به مســئله کلی مخاطب در فضای رسانه ای اشاره می کند و 
می گوید: »رســانه های مختلف در دوره هایی از حیات خود دچار بحران مخاطب 
می شوند، به ویژه وقتی که با تعدد رســانه ها و پیام ها روبه رو می شویم؛ چرا که در 
شــرایطی که رســانه های متعددی وجود دارند، فضایی رقابتی شکل می گیرد و 
رسانه ها در این فضا زمانی موفق خواهند بود که به مولفه های پیام متناسب با حوزه 
تجربی مخاطب که برگرفته از اعتقادات، نگرش و باورهای او است توجه نشان دهند. 
از سوی دیگر با آمدن رسانه های جدید، بخشــی از مخاطبان رسانه های سنتی به 
سمت رسانه های جدید نقل مکان می کنند. شاید یکی از دالیل آن سرعت در انتشار 
اخبار توسط این رسانه ها باشد؛ چرا که رسانه های سنتی محصور در زمانی خاص 

در انتشار هستند«.

محتوای تكراری و ريزش مخاطب
درباره کاهش مخاطب در محتواهای ســرگرم کننده مانند برنامه های تلویزیونی 
دورهمی و خندوانه به دالیل متعددی می توان اشــاره کرد از جمله تکراری  بودن 
آیتم ها، نحوه اجرا، یکنواخت شدن و ... اســت. دست اندرکاران چنین برنامه هایی 
در این ده سالی که از تولید و پخش برنامه ها می گذرد تمام هنر و ظرفیت خود را به 
لحاظ اجرا و محتوا نشان داده اند و لذا ضروری است که تغییراتی در آنها شکل بگیرد، 
تغییر سلیقه مخاطب هم البته موثر است؛ به عنوان مثال ممکن است فرزندان ما از 
برنامه ای که ما برای سالیان از آن لذت می بردیم، استقبال نکنند. بنابراین، محتواها، 
قالب ها و سبک های تولید محتوا باید متناسب با شرایط مخاطبان دچار اصالح  یا 
تغییر شود تا بتواند مخاطب جدید جذب کند؛ به عالوه، مخاطب قدیمی یک برنامه 
سرگرم کننده نیز بعد از مدتی اگر ریتم و شرایط برنامه تغییر نکند، بی توجه و خسته 
می شود؛ بنابراین، تکراری شــدن محتوای این برنامه ها در ریزش مخاطب بسیار 

اثرگذار بوده است.  

نياز كاذب و سخيف شدن برنامه های طنز
در چند سال اخیر فیلم ها و برنامه های طنزی با محتواهای نه چندان فاخر و حتی 
سخیف تولید می شوند و مورد توجه قرار می گیرند. نعمتی انارکی در توضیح دالیل 
اقبال به محتوای طنز و برنامه هایی چون دورهمی و خندوانه می گوید: »امروزه آثار 
نمایشی فراوانی در سبد مصرف رسانه ای مخاطب وجود دارد که از سوی رسانه های 
مختلف عرضه می شود و نوعی نیاز کاذب پدید آورده است، بخشی از این آثار نمایشی 
هم به دلیل این نیاز کاذب که برای مخاطب پدید آمده از سطحی سخیف برخوردارند 
و همین مسئله باعث شده که طبع مخاطب نیز کاهش یابد. اگر برنامه های نمایشی 
طنز را به لحاظ محتوا، ساختار، اجرا، بازیگران و... در یک دوره 30ساله بررسی کنیم، 
متوجه تغییرات پیش آمده خواهیم شد. وقتی تعدد شبکه ها و 24 ساعته شدن آنها 
رقم خورد، تولید انبوه شکل گرفت که همین تولید انبوه اوال باعث افت محتوا شد و 
در ثانی اهرم های نظارتی نیز تحت تاثیر آن کاهش یافت که مسلما تاثیرات نامطلوبی 

را به همراه دارد«.

انتقادناپذيری و لودگی به جای طنز
دانشیار دانشگاه صدا و سیما مي گوید: »برنامه ها و فیلم های طنز تنها در ظاهر تغییر 
کرده اند و در محتوا چندان تفاوتی نکرده اند؛ یعنی پارادایم های تکراری که در این 
آثار وجود دارد و محتوایی که شکل داده اند از معنا تهی هستند و اکثرا تالش دارند 
که با محتواها و حتی تضادهای تکراری و کلیشه ای مخاطبان خود را بخندانند؛ مثل 
کلیشه های افراد مدرن و سنتی یا کلیشه های جنسیتی و یا بازنمایی زن و مرد به 
شکلی جلف گونه که غیر از خندیدن و شوخی های بی مزه و تکراری، کاری دیگر بلد 
نیستند. درحالی که مرد و زن واقعی جامعه به ظاهر متفاوت تر از آن هستند«. داوود 
نعمتی انارکی درباره تاثیر انتقادناپذیری در الیه های اجتماعی و سیاسی بر سخیف 
و تکراری شدن برنامه های طنز می گوید: »برنامه های طنز همواره ناهنجاری های 
یک  جامعه در سطوح مختلف را مورد نیش قرار می دهد، در جامعه ما چون مدیران 
و مسئوالن چندان تمایلی به بیان این ناهنجاری ها از زبان طنز ندارند، محتواها به 
سمت مسخره کردن، تکرار، بیهودگی و لودگی رفته و به مرور زمان سطح انتظارات 

مخاطب نیز تنزل پیدا کرده است«.
 

رنج و احساس بالهت از تماشای طنز
نعمتی انارکی درباره ارتباط میان عمیق تر شدن بحران های اقتصادی و اجتماعی با 
ریزش مخاطبان برنامه های طنز می گوید: »وقتی برای رفع نیازهای اولیه با مشکالت 
عدیده مواجه هستیم، خنده و شادی کردن معنایش را از دست می دهد و حداقل اینکه 
اگر طنزی را هم تماشا می کنیم، خندیدن به آن معنا ندارد و همین جاست که مخاطب 
اگر بخندد احساس بالهت به او دست می دهد، چون شاد شدن افراد در زندگی زمانی 
معنادار است که از حداقل های رفاه در زندگی برخوردار باشد. بسیاری از افرادی که 
5سال پیش به برنامه رامبد جوان یا مهران مدیری می خندیدند، امروزه به دلیل حجم 
باالی مشکالت زندگی و سختی آن در واقعیت، خندیدن به مناسک و کارهایی که در 

برنامه انجام می شود برایشان بی معناست«.
 

بی اعتمادی مردم به سازندگان برنامه های طنز 
مدیرکل سابق روابط عمومی صدا و سیما در پایان و در توضیح اینکه تفاوت حرف 
و عمل بعضی از سازنده های برنامه های طنز و متفاوت بودن زندگی واقعی آنها 
با آنچه در مقام مجری ادعا می کنند، می گوید: »مخاطب همواره محتوای پیام 
را با وضعیت واقعی ارائه کننده پیام انطباق می دهد و اگر مغایرتی مشاهده کند 
بی شک نسبت به برنامه و پیام های آن بی اعتماد، بی میل و دلسرد می شود که 
این روند درنهایت به ریزش مخاطب می انجامد. افراد به عنوان مخاطب با مجری، 
برنامه ساز، کارشناس و ... نوعی ارتباط درونی برقرار کرده و بر مبنای اطالعاتی 
که از صحبت ها و رفتار او کسب می کنند این ارتباط عمیق تر می شود و به نوعی 
باور مثبت نسبت به برنامه و مجری منجر می شود اما اگر روزی مشخص شود و 
مخاطب بفهمد که چهره واقعی آن مجری یا سازنده برنامه با آنچه که در ذهن 
مخاطب شکل گرفته تفاوتی فاحش دارد، آن بیننده یا طرفدار، از طیف مخاطبان 

برنامه خارج می شود«. 

برگ آخر

آوين آزادي- زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار

یک انتخاب از نگاه چهره ها و مردم؛ کاله قرمزي
 به قاب تلویزیون برگردد یا 90 با عادل فردوسي پور؟

كمیفردوسیپور
باچاشنیجبلی

عادل؟شايدوقتیديگر...
همشهري در گزارشي تحلیلي احتمال بازگشت برنامه 90 با عادل  

فردوسي پور به تلویزیون را بررسي مي کند  

یک لوگــوي نارنجي درهم گــره خورده در 
بطن استیجي منظم و روشن، با آن خودکار 
مضطرب در دســت هایش و صندلي  ای که 
ایستادن قســمتش نمي شــود و در تمامي 
برنامه مدام مي چرخد؛ تصویر آشناي دوري 
براي همه ماست که از دوشنبه هایمان دریغ 
شــده اســت. حاال درحالي که دیگر چیزي 
به سه ســالگي این فقدان نمانده، دوباره از 
گوشــه وکنار زمزمه بازگشــت برنامه 90به 
قاب هاي کم رونق -شاید جادویي- خانه ها، 
برخاســته اســت. رئیس جدید رسانه ملي 
در مصاحبه اي که حســابي دست به دست 
شــده مي گویــد منعي بــراي بازگشــت 
فردوســي پور به تلویزیون وجــود ندارد و 
همیــن اظهارنظر صریح، ســنگ بناي یک 
خبر تازه را گذاشــته که کســي نه آن را رد 
مي کند و نه تأیید؛»فردوسي پور به تلویزیون 
برمي گردد!« اما گمانه زني هاي همشــهري 
حکایــت از آن دارد کــه بازگشــت 90 به 
دوشــنبه هاي تلویویون، به این ســادگي ها 
نیست. شرط ها و اما و اگرهاي احتمالي خود 
فردوســي پور، موازي بودن زمــان پخش با 
برنامه اي به نام »فوتبال برتر« به مجري گري 
محمدحسین میثاقي  و حضور علي فروغي، 
مخالف سرسخت فردوسي پور در کنار رئیس 
تازه، موج اعتراض به حذف برنامه 90در یکي 
دو سال اخیر در شبکه هاي مجازي و... همه 
و همه برگشتن این برنامه محبوب به رسانه 

ملي را  سخت مي کند. 
 از سوي دیگر در شرایطي که تنها یک هفته 
به آغاز لیگ برتر مانــده و برنامه فوتبال برتر 
در حال پخش است، اگر قرار باشد تصمیمي 
براي بازگشــت90 گرفته شود، زمان پخش 
فوتبال برتر هم احتماال باید تغییر کند یا از 
اســاس این برنامه حذف شود. منابع آگاه به 
همشهري مي گویند که رسانه ملي مشکلي 
براي حــذف فوتبال برتــر از گردونه پخش 

ندارد اما قرار هم نیســت که تمام و کمال با 
عادل فردوسي پور همکاري کند. به خصوص 
که اگرچه رئیس صدا و سیما عوض شده اما 
همچنان نمي توان منکــر تأثیر علي فروغي 
بر تصمیم هاي مدیر تازه پیمان جبلي، شد. 
همه اینهــا یعني رؤیاي بازگشــت عادل به 
دوشــنبه هاي در راه، احتماال در کوتاه مدت 

تحقق پیدا نخواهد کرد.

پشت پرده يك دعوت نامه غيررسمي 
از اسفند ماه سال 97 که به طور رسمي بنا شد 
دوشنبه هاي تلویزیون بدون 90سپري شود 
تا همین یک ماه پیش، کسي امیدي به دوباره 
دیدن عادل فردوسي پور از رسانه ملي نداشت. 
اگرچه پیش تر گفته شده بود که این مجري 
سرشــناس مي تواند براي گزارش بازي هاي 
فوتبال به قاب -شــاید جادویي- برگردد اما 
خود فردوسي پور بازگشــتش را مشروط به 
دوشــنبه هاي نودي کرده بود. او تأکید کرد 
که فقط به شرطي برمي گردد که با برنامه 90 

برگردد و این شرایط را پیچیده تر کرد. 
در یکي دو ماه گذشــته کــه در روزهاي آخر 
ریاســت علي عســگري به ســر مي بردیم، 
سیگنال هاي مثبتي به عادل فردوسي پور داده 
شد؛ ســینگال هایي که براساس بررسي هاي 
همشــهري هیچ کدام به شکل رســمي به او 
ابالغ نشــدند اما تا حدي قابــل اعتماد و اتکا 
بودند. شــنیده ها حاکي از آن است که ابتدا 
به فردوســي پور پیشنهاد داده شــده بود که 
برنامه اي که قصد داشــت به شکل اینترنتي 
بســازد و مجوز نگرفت را دوبــاره زنده کند و 
مدتي بعــد از این پیغام غیررســمي، پیمان 
جبلي، رئیس تازه صدا و سیماي ملي در مقابل 
دوربین خبرنگاران تأکید کرد که منعي براي 
حضور این مجري در تلویزیون وجود ندارد و 
مي توان از مجموعه این اتفاقات نتیجه گرفت 
که به نظر مي رسد ایده آل براي مدیریت جدید 
صدا و سیما بازگشــت بدون دردسر عادل به 
سیماي ملي اســت اما آیا عادل فردوسي پور 
مایل به برگشتن بعد از هیاهوي 2سال گذشته 

است؟ به خصوص که در آستانه آغاز لیگ برتر 
هستیم و دوشــنبه هاي نودي حاال تبدیل به 
دوشنبه هاي میثاقي شده اند، اگرچه به روایت 
مرکز افکارسنجي سیماي ملي آمار بیننده هاي 
این دوبرنامه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.  
18درصد سهم فوتبال برتر و 52درصد سهم 
90 از بیننده هاي رسانه ملي اعالم شده است.

چه شد كه كار به اينجا رسيد؟ 
 »نه محبوبیت ایشــان براي ما پنهان بود و 
نه تخصص ایشــان. اما وقتــي مي بینید یک 
دروازه بــان دارد در یک خــط دیگر حرکت 
مي کند، باید شــخص دیگر را درون دروازه 
بگذاریــد. در مورد ایشــان بایــد بگویم که 
کار داشــت از مدار خارج مي شــد. بقیه هم 
داشــتند نگاه مي کردند و با این روش صدا و 
سیما داشت از هم مي پاشــید.« این بخشي 
از معروف ترین ســخنان علي فروغي، مدیر 
شبکه ســه ســیما در توضیح علت تعطیلي 
برنامه 90بود. از بعد از این اظهارات نام برنامه 
90تا مدت ها بر ســر زبان هــا به خصوص در 
شــبکه هاي اجتماعي بود. تعطیلــي برنامه 
90بعد از باالگرفتن اختــالف نظر بین مدیر 
شبکه سه سیما و عادل فردوسي پور، قطعي 

شــد و این در حالي بــود کــه در فروردین 
98 نتایــج نظرســنجي ملي بهارانــه مرکز 
افکارسنجي دانشــجویان ایران نشان مي داد 
که 51درصد مردم ایران در ســال97 برنامه 
90 را دنبال کرده اند. همچنین در ســال92، 
رکورد پیامک در یک روز تلویزیون با ارســال 
6.5میلیون پیامک به برنامه 90،  شکسته شد 
تا جایي که ضرغامي مدیر وقت صدا و سیما از 

دست اندرکاران برنامه 90، تشکر کرد.

روايت روزهاي بعد از تعطيلي 
بعد از تعطیلي 90و جایگزین شــدن برنامه 
فوتبال برتر،  عادل فردوسي پور تصمیم گرفت 
با برنامه زنده دیگري در بســتر اینترنتي به 
میان مخاطبان خود برگــردد. نام این برنامه 
- که نوزادي بود که مرده بــه دنیا آمد- هم 
براســاس بعضي روایت هــا »360« انتخاب 
شد اما با وجود اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمي براي این برنامه مجوز صادر کرده 
بود، مجوز ندادن »سازمان تنظیم و مقررات 
صــوت و فراگیر« موســوم به »ســاترا« که 
زیرمجموعه  ای از ســازمان صداوسیماست 
پرونده این برنامه را بست. در واقع در سال 98؛ 
عادل فردوسي پور جدا از آنکه براي پخش این 

برنامه باید از وزارت ارشــاد مجوز مي گرفت، 
بــراي پخش ایــن برنامــه نیازمنــد مجوز 
ساترا هم بود؛ ســازماني که زیرنظر سازمان 
صداوســیما هم هســت و تمام برنامه هایي 
که قرار است در فضاي مجازي پخش شوند 
هم باید از این ســامانه مجــوز بگیرند. این 
ســازمان به برنامه عادل فردوسي پور، مجوز 
پخش نداد و در واقع این بن بست شاید براي 
عادل فردوســي پور بن بســت محکمي بود 
که به او نشــان مي داد فعال،  احتماال خبري 
از برنامه سازي نیست. شــاید تا روزي که او 
بتواند یا بخواهد به »مدار« برگردد یا مســیر 

»مدار« ها عوض شوند.
حاال در آستانه لیگ جدید، که دوباره حرف از 
بازگشت این مجري محبوب به تلویزیون شده 
است و معلوم نیست چه اتفاقي مي افتد شاید 
بهترین فرصت تفکر براي آنانی که به تازگي 
گرفته اند باشد که برخوردهاي سلبي، قهري 
و سلیقه اي شاید در ظاهر کارگر بیفتد اما در 
نهایت نمي تواند محبوبیت افراد را مخدوش 
یا حافظه و قلــب هوادارانشــان را از یاد آنها 
خالي کند. مسیر صلح، از سازش مي گذرد و 
سازش بدون شنیدن صداي »مردم« به ثمر 

نمي نشیند.

مائده اميني
روزنامه نگار

كاله قرمزي برگردد تلويزيون را روشن مي كنيم
در این سوي طیف، ما تصمیم گرفتیم نظرسنجي خودمان 
را برگزار کنیم. از 350نفر سؤال کردیم که بین کاله  قرمزي 
و 90،  اگر تنها یک گزینه براي بازگشت به تلویزیون داشته 
باشــید کدام را انتخاب مي کنید؟ تقریبا هیچ کدام از افراد 
جامعه آماري ما،  به صراحت به این ســؤال پاســخ ندادند. 
همه آنها انگار بر ســر یک دوراهي سخت ایســتاده بودند 
و فکر مي کردند بــا انتخاب هرکــدام از گزینه ها به دیگري 
جفا کرده اند. اما درنهایت در این نظرســنجي کوچک،  این 

کاله قرمزي بود که برنده شــد. 53درصد مخاطبان جامعه 
آماري ما که بین 18 تا 45ســاله بودند بیــن کاله قرمزي و 
90،  کاله قرمزي را انتخاب کرده بودند و 47درصد بازگشت 
عادل فردوسي پور به رسانه ملي برایشان ارجح بود. 23درصد 
طرفداران بازگشت کاله قرمزي گفته اند که درصورت بازگشت 
این برنامه به رســانه ملي دوباره پاي تلویزیون مي نشینند و 
این برنامه مي تواند موجبات آشتي آنها با رسانه بزرگ ایران 
را فراهم کند. تعــداد قابل توجهي از این طیــف بر این باور 

بودند که انتخاب سختي داشته اند و صرفا چون اهل فوتبال 
نیستند بازگشت کاله قرمزي برایشان مهم تر است. طرفداران 
بازگشت برنامه 90،  عموما در یک خأل بزرگ اشتراك داشتند: 
دیگر نمي توانیم تحلیل ها و حواشــي فوتبالي را آن طور که 
دل مان مي خواهــد دنبال کنیم و انگار لــذت فوتبال دیدن 
در ما کم شده است. 86درصد از طرفداران بازگشت 90 هم 
گفته اند که هیچ برنامه اي در این مدت نتوانسته جاي برنامه 

عادل فردوسي پور را براي آنها پر کند.

تلویزیون
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    تكنولوژي خاموش
سيستم كمك داور ويدئويي هست اما 

نيست. فدراسيون هم طبق معمول 
ابهامات را برطرف نمي كند

19

    فراتر از
 عجيب وغريب 

    زير تيغ
 تنابنده ها 

 چرا درخواست پرسپوليس از تيم ملي
 شگفت انگيز بود؟

چهار اشتباه تحليلي عجيب 
در مورد تيم ملي

ديگر صعود  به  جام  جهاني كافي  نيست
 كريم باقري در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند موفقيت تيم ملي هم حاصل نبوغ بازيكنان است و هم كار خوب اسكوچيچ

 او مي گويد صعود به جام جهاني هدف كوچكي براي اين تيم است و آنها بايد به موفقيت هاي بزرگ تري فكر كنند

18

    چشم استقالل 
روشن شد

روزبه چشمي پس از يك فصل دوري به 
جمع آبی پ وشان  برگشت
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 بهروز رســايلي|  در شــرايطي كه تيم ملي فوتبال كشورمان بين
 2 بازي رسمي، جدي و سرنوشت ساز خود برابر امارات و كره جنوبي 
در انتخابي جام جهاني قرار دارد، افشاي درخواست پرسپوليسي ها از 
اين تيم مايه تعجب و شگفتي شده است. پرسپوليس كه براي كسب 
آمادگي پيش از بازي با الهالل عربستان چند مسابقه دوستانه تدارك 
ديده بود، در آخرين بازي خود به مصاف ســپاهان رفت. اين ديدار 
پشت درهاي بســته و مطابق اعالم قبلي بدون حضور ملي پوشان 
برگزار شد. از قضا ســرخ ها بازي را 3بر يك بردند اما بعد از مسابقه 
مســئوالن اين تيم به گاليه از دراگان اســكوچيچ پرداختند. چرا؟ 

چون از سرمربي تيم ملي خواســته بودند براي اين بازي دوستانه 
ميالد سرلك و مهدي ترابي را در اختيار پرسپوليس قرار بدهد، اما 

او مخالفت كرده است!
آدم باورش نمي شــد چنين توقعي در اين سطح از فوتبال حرفه اي 
وجود داشته و با برآورده نشدن آن، تازه باشگاه مطالبه گر شاكي هم 
شده است! به قول عوام، مگر »خانه خاله« است كه بازيكن از اردوي 
تيم ملي به باشگاه برود و بعد دوباره برگردد؟ حتي اگر تيم ملي يك 
بازي دوستانه سطح پايين هم داشت چنين انتظاري به گزاف بود، 
واي به حاال كه با يكي از قدرت هاي بزرگ قاره بازي داريم. استدالل 
پرسپوليسي ها اين است كه سرلك و ترابي جلوي امارات بازي نكرده 
بودند و اشكالي پيش نمي آمد اگر برابر سپاهان به ميدان مي رفتند. 
پرسش اينجاست كه شما از كجا مي دانيد اين دو بازيكن جلوي كره 
هم به ميدان نخواهند رفت؟ اصال شــايد شرايطي به وجود بيايد كه 
سرمربي تيم از دقيقه10 ناچار به استفاده از آنها شود؟ به عالوه چه 
تضميني بود كه اين بازيكنان در مسابقه دوستانه پرسپوليس مصدوم 

نشوند؟ اصال اگر اســكوچيچ اين تقاضا را مي پذيرفت، منتقدان چه 
موضعي مي گرفتند؟ به بي عرضگي و ناتوانــي در برقراري انضباط 
متهمش نمي كردند؟ بقيه باشــگاه ها چه مي گفتند؟ از اين به بعد 

سنگ روي سنگ بند مي شد؟ اين چه توقعي است واقعا؟
اينكه ليگ به موقع شروع نشــد، هم به زيان پرسپوليس بود و هم 
به ضرر خود تيــم ملي، اما اين دليل نمي شــود در فوتبال حرفه اي 
امروز چنين درخواســت هاي عجيب و غريبي داشته باشيم. الهالل 
هم بــا 12ملي پوش غايب با التعــاون بازي دوســتانه برگزار كرد؛ 
بايد نامــه مي زدند به هروه رنــار كه بازيكنان ما را پــس بده؟ تازه 
پرسپوليس مي توانست بازي با ســپاهان را براي قبل از اردوي تيم 
ملي برنامه ريزي كند. كافي بود تاريخ اين بازي با 2 مسابقه تداركاتي 
قبلي سرخپوشان برابر پيكان و شهرداري آستارا عوض شود تا همه 
ملي پوشان در آن حاضر باشــند. حاال كه هيچ كدام از اين كارها را 
نكرده ايد و درخواست غيرمنطقي تان هم رد شده، الاقل موضوع را 

رسانه اي نكنيد و هواداران را عليه تيم ملي نشورانيد.

فراترازعجيبوغريب
  چرا درخواست پرسپوليس از تيم ملي 

شگفت انگيز بود؟
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نكته بازي

آماربازي

يك عمر »آفالين« بوديم

آفرين به اين سعه صدر

ببخشيد آقاي سوارس!

بعد از كلي حرف و حديث در مورد 
اســتفاده از سيســتم كمك داور 
ويدئويي در بازي ايران و كره و يك 
 VAR عالمه پز دادن كه تجهيزات
وارد كشور شــد، نهايتا خبر رسيد 
كه از اين سيستم در مسابقه سه شنبه 
استفاده نخواهد شــد. البته مديران فدراســيون فوتبال باز 
خودشان را از تك و تا نينداخته اند و مدعي هستند قرار است از 
اين سيستم به صورت آفالين استفاده شود؛ اين يعني تصاوير 
را در اتاق بازبيني ببينند اما هيچ مشورتي به داور ندهند! به اين 
ترتيب معلوم مي شود ما هم يك عمر كنار خانواده و دوستان 
در حال استفاده آفالين از VAR بوديم و خودمان نمي دانستيم. 
همه اش نظر مي داديم كه اين آفسايد است يا آن صحنه خطا 
نبود. طبيعتا ما هم به داور اصلي مشورت نمي داديم و تأثيري 

در قضاوت مسابقه نداشتيم!

در آســتانه آغــاز مســابقات ليگ 
بيســت ويكم، تيم هــاي مختلف 
مشغول برگزاري بازي هاي تداركاتي 
هستند تا خودشان را آماده كنند. در 
اين بين گويا عزيزان به كلي فراموش 
مي كنند مسابقه دوســتانه يعني چه و 
هدف از برگزاري آن چيست. بعد از جنجال سازي امير قلعه نويي 
روي نيمكت گل گهر در بازي با فوالد، حاال خبر رسيده مهدي 
تارتار هم وسط بازي دوســتانه تيمش قهر كرده و رفته دنبال 
كارش! اين بازي بين 2 تيم ذوب آهن و نساجي برگزار شده و به 
تساوي يك - يك انجاميده است. سرمربي تيم اصفهاني هم كه 
از نحوه قضاوت داور مسابقه شاكي بود، وسط نيمه دوم ول كرده 
و رفته! واقعا مرحبا به اين همه سعه صدر و حرفه اي گري. وقتي 
دوستان در مسابقات بي اهميت دوســتانه اينطور به سيم آخر 

مي زنند، معلوم است كه در ليگ چه خبر خواهد بود.

بازي دوستانه بين استقالل و پيكان 
كه به تســاوي 2-2 انجاميد، يك 
حاشيه عجيب داشــت؛ گل دوم 
پيكان را محمدحسين فالح به ثمر 
رساند؛ مهاجمي كه فصل گذشته 
در استقالل بود و فرهاد مجيدي از او 
استفاده نكرد. فالح ابتداي فصل به پيكان پيوست و حاال بعد 
از گلزني براي تيم سابقش خط و نشــان كشيده است. شادي 
گل اين بازيكن جوان شبيه خوشحالي لوييس سوارس بعد از 
گلزني به بارسلونا بود. مهاجم اتلتيكو مادريد با دستش ژست 
تلفن زدن را گرفت تا به مربيان بارسا بابت عدم تمديد قراردادش 
طعنه بزند. جالب است كه سوارس بعد از قهرمان كردن اتلتيكو 
در الليگا و اثبات شايستگي هايش اين كار را كرده اما گويا براي 
فالح گلزني در يك بازي دوستانه به همان اندازه مهم بوده است. 

ببخشيد آقاي سوارس!

متريكا

سردار آزمون در بازي با امارات، پنالتي 

تيم ملي را از دست داد و علي خسيف 01
موفق به مهار ضربه او شد. اين نخستين 
پنالتي ســردار براي تيم ملي بود و او 
پيش از اين هرگز در تيم ملي پشت ضربه پنالتي قرار نگرفته بود. از 
بازيكنانــي كه قبال بــراي تيم ملــي پنالتي زده بودند، ســعيد 
عزت اللهي، مهدي طارمي و احسان حاج صفي در زمان پنالتي زدن 
سردار در زمين حضور داشتند. عزت اللهي در تيم ملي يك پنالتي 
زده كه آن يك ضربه را هم از دست داده و حاال با سردار آزمون آمار 
مشابهي دارد. مهدي طارمي هم يك پنالتي براي تيم ملي زده كه 
موفق بوده و حاج صفي هم هر دو پنالتي اش براي تيم ملي را به گل 

تبديل كرده است.

از زماني كه جــواد نكونــام به عنوان 

كاپيتان و پنالتــي زن اول از تيم ملي 18
خداحافظي كرده، تيم ملي ايران 18بار 
در جريان بازي صاحب پنالتي شده كه 
13پنالتي گل شده و 5ضربه هم به هدر رفته است. اشكان دژاگه 
بيشترين پنالتي را بعد از رفتن نكونام زده است. او 6پنالتي براي 
تيم ملي زده كه 5ضربه تبديل به گل شده و يكي هدر رفته است. 
بعد از او مسعود شجاعي و كريم انصاري فر هر كدام 3پنالتي زده اند 
كه آمار گلزني شان هم مساوي اســت. اين دو نفر هركدام يك بار 
پنالتي از دست داده اند. حاج صفي 2بار و جهانبخش و طارمي هر 
كدام يك بار پنالتي زده اند كه همه اين ضربات گل شــده اســت. 

عزت اللهي و آزمون هم تنها پنالتي شان را هدر داده اند.

مهدي طارمي در بازي با امارات براي 

ششــمين بار تيم ملي ايران را صاحب 06
پنالتي كرد. اين بيشترين تعداد پنالتي 
اســت كه يــك بازيكن توانســته در 
10ســال اخير براي تيم ملي به دســت بياورد. طارمــي در تمام 
باشگاه هاي اخيرش يعني پرسپوليس، الغرافه، ريوآوه و پورتو نيز 
ركورددار كسب پنالتي اســت. او همچنين يك ركورد ديگر را در 
بازي با امارات ارتقا داد. گلي كه طارمي به امارات زد يازدهمين گل 
تيم ملي بود كه از همكاري زوج ســردار-طارمي به دست مي آمد. 
آزمون و طارمي به ترتيب با زدن 18و 14گل، ركورددار گلزني در 
بازي هاي مقدماتي جام جهاني در نسل حاضر هستند. از نسل هاي 
گذشته نيز فقط علي دايي )35گل( و كريم باقري )28گل( آماري 

بهتر از سردار و طارمي دارند.

حتما در خبرها خوانده ايد كه تكنولوژي كمك داور ويدئويي 
در بازي ايران و كره به صورت آفالين مورد اســتفاده قرار 
مي گيرد. اين همه هزينه شده تا چند داور و كارشناس در 
اتاقي بنشينند و بازي را تماشا كنند اما دم نزنند. مثل اين 
مي ماند كه چند نفر شاهد قتلي باشند اما شهادت ندهند. يا 
كسي گوشي همراه داشته باشد اما به تماس ها پاسخ ندهد. 
اگر قرار بود VAR آفالين مورد اســتفاده قرار بگيرد، چه 
عجله اي بود براي آن همه تكاپو و اطالع رساني و عكس هاي 
يادگاري جلــوي دوربين؟ حتي 11مهرمــاه تفاهمنامه 
همكاري بين همراه اول و فدراسيون فوتبال در اين زمينه 
امضا شد كه هنوز هم دليل كارشناسي آن مشخص نيست 
كه چرا همراه اول بايد در چنين اتفاقي تفاهمنامه امضا كند. 
در همان مراسم وعده داده شد كه 12ورزشگاه كشور به اين 
تكنولوژي مجهز خواهند شــد. آن 12ورزشگاه پيشكش؛ 
حتــي در اين بازي ملي هم امكان اســتفاده از سيســتم 
كمك داور ويدئويي فراهم نشد. گويا كنفدراسيون فوتبال 
آسيا به فدراسيون فوتبال كره از مدتي پيش اطالع داده بود 
كه در اين مسابقه از VAR خبري نيست اما اينجا شوهايي 

با اين موضوع برگزار شد تا سر رسانه  ها و مردم گرم شود.
فدراســيون فوتبال هنوز توضيح و توجيهي درباره تعلل 
و تأخير در درخواســت از كنفدراسيون فوتبال آسيا براي 
استفاده از تماشــاگر در ورزشــگاه آزادي در اختيار افكار 
عمومي قرار نداده اســت. گمانه زني هايي مطرح شده بود 
مبني بر اينكه فدراســيون درحالي كه مي دانست پيش از 
14روز مانده به اين مسابقه بايد به AFC خبر بدهد كه قصد 
استفاده از تماشاگر را در اين بازي خانگي دارد، عمدا دير به 
كنفدراسيون خبر داد تا از حاشيه  هاي الزام به حضور زنان 
در ورزشگاه آزادي رها شود. هنوز به آن ابهامات پاسخ داده 
نشده كه ابهام هايي درباره VAR مطرح شده است. يادمان 
نرود كه اگر فدراسيون فوتبال امارات همچنين از سر رفع 
تكليف يا بي توجهي به استفاده از VAR تن نداده بود، االن ما 

با 9امتياز صدرنشين گروه نبوديم و براي بازي با كره جنوبي 
يكي از 2دفاع اصلي خود يعني شــجاع خليــل زاده را هم 
به دليل اخراج در آن بازي از دســت داده بوديم. اگر اتفاق 
 VAR مشابهي در بازي با كره جنوبي رخ بدهد و تيم ما از نبود

ضرر كند، چه كسي پاسخگو خواهد بود؟
ابهامات درباره نوع بستن قرارداد براي دريافت تكنولوژي 
VAR هم هنوز برطرف نشده است. دليل اقدام شتاب زده 
براي بستن قرارداد با يك شركت كه ظاهرا بلژيكي است، بر 
كسي مشخص نيست. شهاب الدين عزيزي خادم دوشنبه 
29شهريورماه در بخش خبري شبكه سوم سيما به صراحت 
 VAR تأكيد كرد ميزباني ايران از كره جنوبي در گرو نصب
در ورزشگاه آزادي اســت و اگر ما ورزشگاه آزادي را به اين 
سيستم مجهز نكنيم، نمي توانيم در خانه ميزبان كره جنوبي 
باشيم. مگر الزام نبود؟ چه شد كه اين الزام پس گرفته شد؟ 
چرا كنفدراسيون در پاسخ به سؤال فدراسيون كره جنوبي 
كه مي خواست بداند آيا از سيستم كمك داور ويدئويي در اين 
بازي استفاده مي شود، گفته بود الزامي براي آن وجود ندارد؟

از طرفي گفته مي شــود كه فيفا VAR ايران را تأييد كرده 
اما كنفدراسيون فوتبال آسيا آن را مورد تأييد قرار نداده كه 
اين هم بايد مورد شفاف سازي و راستي آزمايي قرار بگيرد. 
مسئوالن فدراســيون در توجيه خاموش ماندن VAR در 
بازي ايران و كره جنوبي گفته اند: »ما اين تجهيزات را از يكي 
از 15شركت تأييدشده از سوي فيفا خريديم اما آن شركتي 
كه با كنفدراسيون فوتبال آسيا قرارداد بسته با اين شركت 
فرق دارد و به همين دليل احتماال در بازي ايران و كره جنوبي 
سيستم آفالين خواهد بود.« به نظر مي رسد باز هم از نام فيفا 
به عنوان لولوي ســرخرمن در داخل كشور استفاده شده 
است؛ درســت مثل زمان فدراسيون قبلي كه رئيس وقت 
فدراسيون براي فرار از تحقيق و تفحص مجلس و بازرسي 
تهديد كرده بود كه اگر دست به او بزنند، فيفا فوتبال ايران 

را تعليق مي كند.

تكنولوژي خاموش
 سيستم كمك داور ويدئويي هست اما نيست. فدراسيون هم طبق 

معمول ابهامات را برطرف نمي كند

برنامه  بازي ها

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

چهارشنبه ۲۸ مهر

یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

نا مشخص

نا مشخص

دوشنبه ۳ آبان

پديده - آلومینیوم 

نساجی - فجر سپاسی

پیكان - نفت مسجدسلیمان 

گل گهر - تراکتور

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

فوالد خوزستان -  پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پديده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیكان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

سپاهان - مس رفسنجان
16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

18:00

ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم

21:00

 شنبه ۲۴ مهر

پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- یک چهارم نهایی

17:00

۲۰ مهر ۱۴۰۰

۲۰ آبان ۱۴۰۰ 

۲۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

۹ فروردین ۱۴۰۱

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

حيف سامان نيست؟
سرمربي تصميم گيرنده است، اما...

پيروزي شــيرين تيم ملي كشــورمان برابر امارات در شرايطي 
به دست آمد كه خبري از سامان قدوس، هافبك ايراني برنتفورد 
نبود. او نه در تركيب اصلي به ميدان رفت و نه حتي ســهمي از 
تعويض ها داشت. دراگان اسكوچيچ تصميم گرفت براي اين بازي 
از همان تركيب برنده ديدار با عراق استفاده كند. به اين ترتيب 
خط حمله در اختيار سردار آزمون و مهدي طارمي قرار گرفت و 
خط عقب تر هم به وحيد اميري و عليرضا جهانبخش رسيد. بعد 
از به بن بست خوردن تيم ملي در نيمه اول، اميري به خط دفاع 
ملحق شد، جهانبخش جاي او را گرفت و علي قلي زاده به ميدان 
آمد. اين در شرايطي است كه شايد مي شد الاقل در اين دقايق از 
سامان قدوس به جاي جهانبخش استفاده كرد يا اين بازيكن را 
به جاي يكي از 2هافبك دفاعي تيم به ميدان فرستاد. البته شايد 
اگر تيم ملي در اواسط اين نيمه به گل نمي رسيد، قدوس هم به 
زمين مي آمد. هر چه هست اما به نظر مي رسد مي شود از خالقيت 

و توانايي اين بازيكن بيشتر استفاده كرد.
قدوس به تازگــي در مصاحبه اي ابراز خشــنودي كرده بود كه 
دراگان اســكوچيچ نســبت به دوران كارلوس كي روش اعتقاد 
بيشتري به او دارد. مسلما هيچ بازيكني به خاطر مصاحبه هايش 
نبايد بازي كند و در اين مورد هم فقط كادرفني تصميم گيرنده 
است، اما قدوس هم بازيكني است كه معموال هر بار به زمين آمده 
نمايش هاي مؤثري داشته است. دست كم در اين بازي نسبت به 
آنچه از مهره اي همچون عليرضا جهانبخش ديديم، شايد حضور 
قدوس مي توانست مفيدتر باشــد. نكته اينجاست كه سامان از 
ليگ برتر انگلستان با هزار مكافات به اردوي تيم ملي اضافه شده 
اســت. حتي حرف و حديث هاي زيادي وجود داشــت در مورد 
اينكه شايد مديران ليگ جزيره اجازه حضور برخي بازيكنان در 
مســابقات ملي را ندهند. االن هم ممكن است او در بازگشت به 
انگلستان قرنطينه شود. با اين همه دردسر، به قدوس در مسابقه 
اول بازي نرسيد و ممكن است در ديدار دوم برابر كره جنوبي هم 
همين اتفاق تكرار شــود! نهايتا اميدواريم هر بازيكني هر چند 
دقيقه كه به ميدان مي رود، باعث موفقيت و تداوم پيروزي هاي 

تيم ملي شود.
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ديگرصعودبهجامجهاني
كافينيست

كريم باقري در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند موفقيت تيم ملي هم حاصل نبوغ بازيكنان است و هم كار خوب اسكوچيچ؛ 
او مي گويد صعود به جام جهاني هدف كوچكي براي اين تيم است و آنها بايد به موفقيت هاي بزرگ تري فكر كنند

اگر نتيجه بازي ايران و امــارات را نداني و به فضاي 
رسانه اي دو كشور نگاه كني، احتماال دچار اشتباه 
خواهي شد كه البد تيم ملي ايران اين بازي را واگذار 
كرده و در آستانه حذف از انتخابي جام جهاني قرار گرفته است! گويا مطبوعات 
اماراتي با فان مارويك گران قيمت مهربان ترند، نسبت به آن باليي كه در كشورمان 
بر سر دراگان اسكوچيچ نازل شده است. اين چند روز آنقدر اظهارنظر عجيب و 
غريب داشتيم كه آدم باورش نمي شــود همين تيم در مرحله قبلي با سرمربي 
بلژيكي و 8ميليون يورويي اش در آســتانه حذف از مرحله پيش مقدماتي قرار 
گرفته بود. حاال نه اينكه دراگان بهترين مربي دنيا باشــد. در كار او هم ايرادها و 
شبهاتي ديده مي شود كه در جاي خودش بايد مورد بررسي قرار بگيرد اما انصافا 
بعضي چيزهايي كه براي زير سؤال بردن مربي كروات مطرح مي شود، رسما ظلم به 

منطق و عدالت است. مثال مي توان چند باور غلط اين روزها را مرور كرد.

   VAR به ايران لطف نكرد
 VAR يك اشتباه رايج اين روزها اين است كه به طور مكرر گفته مي شود در بازي با امارات
به ايران لطف كرد. طبيعتا همه خرسنديم از اينكه سيستم كمك داور ويدئويي نظر داور 
وســط را برگرداند و از زيان بزرگ تيم ملي جلوگيري كرد اما مگر كاركرد و فلسفه ابداع 
VAR همين نيست؟ آيا در زعبيل تصميمي ناعادالنه گرفته شده؟ آيا به ايران حال اضافي 
داده اند؟ مهاجم امارات در آفسايد بوده و اگر كمك داور از همان ابتدا پرچم مي زد، هيچ كدام 
از اين داستان ها به وجود نمي آمد. عين اين است كه بگوييم در بازي دو ساعت بعد فرانسه 
و بلژيك هم VAR با مردود كردن گل لوكاكو به فرانسه لطف كرده است. كدام لطف؟ خب 
آفسايد بوده ديگر! اصال اين سيستم را راه انداخته اند تا آنچه از چشم داوران پنهان مي ماند 
ديده شود. لطف VAR مي دانيد كي نصيب تيم ملي ايران شد؟ زماني كه روزنامه تايمز 
انگلستان بعد از جام جهاني 2018با انتشار يك پرونده مفصل اعالم كرد تنها اشتباه سيستم 
كمك داور ويدئويي در اين تورنمنت، پنالتي اعالم شده به سود ايران در بازي با پرتغال بوده 

است! اين اسمش لطف است، وگرنه در امارات حق مسلم تيم ملي را دادند.

   واقعا پرستاره ترين تيم تاريخ را داريم؟
تيم ملي فعلي، قطعا مجموعه اي باكيفيت اســت كه ابزار كافي براي موفقيت را دارد اما 
گاهي در اين مورد زيادي اغراق مي شود. اينكه گفته شود اين بهترين نسل تاريخ فوتبال 
ايران يا بهترين تيم ملي همه ادوار است، چندان واقعي به نظر نمي رسد. شايد چيزي كه 
خيلي ها را به اشتباه مي اندازد، ترافيك بازيكنان مؤثر در فاز هجومي است. بله ما مهدي 
طارمي و سردار آزمون را به عنوان 2مهاجم بين المللي در اختيار داريم. خيلي هاي ديگر 
مثل جهانبخش، قدوس، انصاري فرد، اميري، علي قلي زاده، مهدي ترابي، قائدي و... هم 
هستند كه هر كدام مي توانند اثرگذار باشــند. نكته كليدي اما اينجاست كه شما از همه 
اين عناصر هجومي و بازي ساز، تنها 3تا 4نفر را مي توانيد در تركيب اصلي داشته باشيد. 
يك مربي حتي اگر 200تا فوروارد طراز اول هم داشــته باشد، نهايتا بايد 2نفر را انتخاب 
كند. اينكه ترابي يا انصاري فرد با همه ارزش هاي شان ناچارند پشت خط آزمون و طارمي 
بمانند، كمكي به سرمربي نمي كند. او حتما خوشحال تر مي شد اگر 2تا مهاجم كمتر داشت 
و در عوض در پست هاي ديگر مي توانست بازيكنان باكيفيت بيشتري در اختيار داشته 
باشد. يك تيم متعادل، حتما بهتر از يك تيم نامتقارن است. االن مدافعان چپ و راست 
تيم ملي در حدي هستند كه از آنها به عنوان بهترين هاي تاريخ ياد شود؟ با كمال احترام، 
آيا هيچ يك از هافبك هاي دفاعي امروز تيم ملي را مي شود با كريم باقري مقايسه كرد؟ با 
جواد نكونام چطور؟ با آندرانيك تيموريان چي؟ بياييد به پست دفاع وسط سر بزنيم. اگر 
اخراج شجاع خليل زاده پابرجا مي ماند، در ادامه بازي با امارات و نيز مسابقه با كره جنوبي 
بايد از مجيد حسيني يا سياوش يزداني استفاده مي كرديم. دكتر سياوش كه هيچ؛ مجيد 
حسيني هم سال هاست دوران مجهولي را در تركيه پشت سر مي گذارد و از ديدها پنهان 
است. آيا اينها را مي شود با جالل حسيني مقايسه كرد؟ اينكه آن جلو20تا اسم داريم كه 
فقط 2نفرشان مي توانند بازي كنند، نبايد باعث ايجاد توهم شود. تيم مان عالي است اما 

برخي بزرگنمايي ها به هيچ كس كمك نخواهد كرد.

   بازيكنان كار را درمي آورند
استاد محسن تنابنده بعد از پيروزي تيم ملي ايران برابر امارات، با انتشار مطلبي به دراگان 
اسكوچيچ طعنه زده كه »پتانسيل اين تيم باالتر از اين حرف هاست. فعال كه تيم ملي روي 
كاكل بازيكنان مي چرخد.« خب البته از اين استادان چندحوزه اي در مملكت زياد داريم 
اما مورد آقاي تنابنده از يك نظر بسيار جالب است؛ اينكه ايشان بعد از پيروزي تيم ملي 
كشورمان برابر مراكش در جام جهاني 2018، با انتشار تصويري از كارلوس كي روش به 
شكل ويژه از سرمربي اسبق ايران تقدير كرده بود. اين در حالي است كه پيروزي بر مراكش 

با گل به خودي بازيكن حريف، يكي از ناعادالنه ترين بردهاي تاريخ تيم ملي بود. همان زمان 
هم رسانه هاي فرنگي مفصال گزارش دادند كه از جام جهاني 1966به بعد، ايران تبديل به 
تنها تيم دنيا شد كه يك بازي را بدون اينكه در نيمه دوم حتي يك ضربه به چارچوب داشته 
باشد با پيروزي پشت سر گذاشته است. با اين حال البد رد پاي كارلوس كي روش در گل 
به خودي عزيز بوهدوز پررنگ تر از اثرگذاري اسكوچيچ روي شكوفايي زوج آزمون و طارمي 
بوده است! از اين بي انصافي ها فت و فراوان داريم اما خود ناطقان و ناظران هم مي دانند هيچ 
تيمي صرفا با تجمع ستاره ها نتيجه نمي گيرد. مگر مارك ويلموتس دقيقا با همين نفرات 
آن افتضاح تاريخی را بار نياورد؟ آنقدر مثال تاريخي متنوع از ناكامي تيم هاي پرستاره داريم 
كه اصال نمي دانيم از كدامش ياد كنيم؛ از رئال مادريد كهكشاني كه با كارلوس كي روش 
به جايي نرسيد تا پاري سن ژرمن اين روزها. از استيل آذيني كه با يك دو جين سوپراستار 
به ليگ يك سقوط كرد تا تيم ملي پرستاره ايران كه در جام ملت هاي2000آ آسيا اوت 
شــد. حتما آمادگي و نبوغ ستاره ها مهم اســت اما اگر تيم ها صرفا روي كاكل بازيكنان 
مي چرخيدند، مديران فوتبال در دنيا »بيمار« نبودند كه ايــن همه پول و وقت و انرژي 

صرف انتخاب مربي كنند.

   اين نسل را كي روش ساخته است
كارلوس كي روش چهره معتبري در فوتبال جهان اســت كه حتمــا حضورش در ايران 
منشأ اثرات مثبتي هم بوده است. دستش درد نكند. با اين حال وقتي يك مربي 8سال در 
يك تيم كار مي كند، طبيعي است كه ميراث و ماتركي هم بر جاي بگذارد. مگر قرار بود 
كي روش بعد از پايان قراردادش، تتمه بازيكنان ايران را سوار طياره كند و با خودش ببرد؟ 
طبيعي اســت كه در تمام تيم هاي جهان، در چنين بازه زماني بزرگي تغيير نسل اتفاق 
مي افتد. 8سال پيش، بارسلوناي 2013 بازيكناني همچون ويكتور والدس، كارلس پويول، 
ماسچرانو، دني آلوس، مونتويا، فابرگاس، الكسيس سانچس، ابراهيم آفالي، سانگ، ژاوي، 
اينيستا، پدرو، نيمار و ليونل مسي را در اختيار داشت كه امروز محض رضاي خدا يك نفر از 
آنها در اين تيم نيستند. حتما نسل بارسلونا را هم كي روش تغيير داده است! مشكلي نيست 
اما كاش الاقل سهم اسكوچيچ نگون بخت را در حضور بازيكناني مثل شجاع خليل زاده، 
اميد نورافكن، احمد نوراللهي، ميالد سرلك، علي قلي زاده و... در تيم ملي درنظر بگيريم. 
به خدا اينها ديگر ارتباط چنداني با مربي پرتغالي ندارند. چه فردا و چه 10سال بعد هم كه 
دراگان با هر كارنامه اي از تيم ملي برود، حتما تعدادي از بازيكنان مورد نظر او به سرمربي 
بعدي به ارث مي رسد. كاش اينقدر براي درست كردن دو قطبي هاي اهورايي و اهريمني، 

همه  چيز را توجيه و تفسير نكنيم. هر آدمي، خوبي ها و بدي هاي خاص خودش را دارد.

زيرتيغتنابندهها
4    اشتباه تحليلي عجيب در مورد تيم ملي

رسول بهروش
خبر نگار

كريس رونالدو در شب پيروزي 3بر صفر پرتغال مقابل 
قطر در ديداري دوستانه، طبق معمول هميشه ركوردهاي 
زيادي را جا به جا كرد. ركورد اولي كه رونالدو در اين بازي 
زد، رسيدن به 791 گل در دوران فوتبالش بود تا حاال فقط 
9 گل تا 800 گل فاصله داشته باشد. اما ركوردهاي ديگري 
هم توسط او زده شد. درحالي كه علي دايي مجبور شد 
دوباره تن به جراحي بدهد، كريســتيانو رونالدو به زياد 
كردن فاصله ركورد گل هاي ملي اش از بهترين گلزن ملي 
ســابق جهان ادامه داد. اين بار كاپيتان پرتغال گل اول 
تيمش را در بازي با قطر به ثمر رساند تا آغازگر پيروزي 
3 بر صفر قهرمان سابق يورو و ليگ ملت هاي اروپا باشد. 
حضور قطر در گروه پرتغال در رقابت هاي انتخابي جام 
جهاني2022تشريفاتي است چون قطر به عنوان ميزبان 
ســهميه حضور در جام جهاني را دارد و نتايج اين تيم 
در برابر ســاير تيم ها در تعيين تيم هاي صعودكننده 
تأثيري ندارد اما به هرحال اين يك ديدار رسمي بود و گل 
شماره112رونالدو براي تيم ملي پرتغال در آمار فيفا ثبت 
شد. حاال او 3 گل از تعداد گل هاي علي دايي در سطح ملي 
بيشتر دارد. او اين تعداد گل را در 181بازي با پيراهن تيم 
ملي پرتغال به ثمر رســانده، درحالي كه دايي 149بازي 
ملي داشت و نرخ گلزني اش از ستاره پرتغالي بهتر بود با 

ميانگين 0/73گل در هر بازي در برابر 0/63گل رونالدو.
   رونالدو در اين بازي ها 41پاس گل و 26كارت زرد هم در 
مجموع 14هزارو352دقيقه بازي به نام خودش ثبت كرده 
است. 20گل در 52بازي دوســتانه، 33گل در 42بازي 
انتخابي جام جهانــي، 31گل در 35بازي انتخابي يورو، 
14گل و يك آقاي گلي در 25بازي يورو، 7گل در 17بازي 
جام هاي جهاني، 5گل در 6بازي ليگ ملت هاي اروپا و 2گل 
در 4بازي جام كنفدراسيون ها آمار گل هاي ملي اين ستاره 

به تفكيك تورنمنت هاي مختلف است.
   كريستيانو موفق شده در تمامي رقابت هاي رسمي به 
165 تيم گل بزند كه ركوردي تاريخي محسوب مي شود. 
او موفق شده در رده ملي به 46تيم مختلف گلزني كند كه 

هيچ بازيكني تاكنون نتوانسته به اين ركورد برسد.
   رونالدو كه در 100 بازي آخرش در ليگ قهرمانان اروپا 
102 گل به ثمر رسانده، در 50 بازي اخير ملي اش، 51 گل زده 

و آماري رؤيايي داشته است.
   ستاره منچستريونايتد يك ركورد ديگر را هم به نام 
خودش ثبت كرد و از تعداد بازي هاي ملي سرخيو راموس 
عبور كــرد. راموس كه مدت هاســت بــا مصدوميت 
دست و پنجه نرم مي كند و آخرين بار در دوران سالمتش 
توسط لوييس انريكه از ليســت تيم ملي خط خورد، از 
رونالدو عقب افتاد. كريستيانو با بازي مقابل قطر به تعداد 
181بازي ملي رسيد. فعال ركورد بيشترين بازي ملي در 
اختيار بازيكني به نام ســو چين آن از مالزي است كه 
195بازي ملي دارد و آخرين آن را در سال1984انجام داده 
است. نفر دوم اين ليســت بدر المطوع از كويت است با 
186بازي. رونالدو با 5بازي ديگر ازجمله مســابقه فردا 
مقابل لوكزامبورگ به ركورد ملي پوش ســابق كويت 
مي رسد. بازي با لوكزامبورگ او را با ركورد احمد مبارك از 
عمان برابر مي كند و به رده چهارم جدول مي برد. ركورد 

احمد حسن 184بازي و رتبه او سوم است.
   رونالدو عملكرد بســيار درخشاني در مصاف با قطر 
داشت و در 45 دقيقه حضورش در زمين، 3 شوت و يك گل 
زد و 16 پاس با درستي 89 درصد داد. در اين بازي 14 پاس 
رونالدو در زمين حريف و تنها 2 پاس در زمين خودي به 

ثبت رسيد.
   رونالدو مقابل تيم هاي عربــي در 5بازي 6گل و يك 
پاس گل داشته و يك بار هم در جام جهاني به ايران از روي 
نقطه پنالتي گل زده و يك پنالتي هم خراب كرده است. او 
2 گل به عربســتان، 2 گل به مصر، يك پاس گل مقابل 
الجزاير، يك گل به مراكش و يك گل به قطر در كارنامه اش 

در بازي هاي رودررو با تيم هاي عربي ثبت كرده.
  كريستيانو بعد از 30 سالگي در بازي هاي ملي به ناگاه 
پوست انداخت و موتور گلزني اش روشن شد. او قبل از 
30 سالگي در 114 بازي، 52 گل به ثمر رساند و حاال بعد از 
30 سالگي در 63 بازي، 60 گل زده است. نرخ گلزني رونالدو 
پيش از رسيدن به سن 30سالگي كمتر از نيم گل )0/44( 
در هر بازي بود اما او بعد از 30سالگي اين ميانگين را به 

نزديك يك گل )0/95( در هر مسابقه ارتقا داده است.

30سالگي....................................................... 5 بازي 3 گل
31 سالگي................................................... 13 بازي 13 گل
32 سالگي................................................... 11 بازي 11 گل
33 سالگي...................................................... 7 بازي 6 گل
34 سالگي................................................... 10 بازي 14 گل
35 سالگي...................................................... 6 بازي 3 گل
36 سالگي................................................... 11 بازي 10 گل

   در مجموع 63 بازي و 60 گل بعد از 30سالگي.

آقايركورد
 رونالدو به ركوردهاي خودش هم 

رحم نمي كند

يكجمله،صدتاغلط

فضاي كل كل و كري خواني آنقدر در فوتبال ايران 
»زرد« شده كه گاهي حتي پيشكسوتان و كساني 
كه بايد نقش مرجع موجه بــراي افكار عمومي را 
بازي كنند هم در اين فضا ذوب مي شــوند. مثال 
زياد داريم و تازه ترين مصداق در اين مورد هم ميثم 
منيعي است. بازيكن پيشين استقالل به تازگي با 
حضور در يك برنامه تلويزيوني اظهارات عجيبي 
در مورد بحث اسپانســري پرسپوليس و استقالل 
داشته اســت. درحالي كه اخيرا شايعاتي در مورد 
انتخاب حامي مالي مشترك براي سرخابي ها و نيز 
سهم هر يك از اين دو تيم از درآمد آن مطرح شده، 

منيعي مي گويد: »استقالل دو ستاره به نشانه دو 
قهرماني آسيا دارد و بايد پول بيشتري از كارگزار 

بگيرد. پرسپوليس كه ستاره ندارد!«
اين، يك جمله اســت با صد تا غلط! نخست اينكه 
اصال اسپانسر مشــترك در فوتبال حرفه اي امروز 
معني ندارد و اهل منطق بايد به هر قيمتي مقابل 
اين بازگشــت به عقب بزرگ مقاومت كنند. دوم 
اينكه افتخارات گذشته تيم ها، تفاوتي در شرايط 
فعلي آنها ايجاد نمي كند. هر باشگاهي با توجه به 
وضع و اوضاع كنوني اش مي تواند مطالبه اقتصادي 
و تجاري داشته باشد. ناتينگهام فارست انگلستان 

دو بار قهرمان ليگ قهرمانان اروپا شــده است؛ آيا 
اين تيم بايد امروز انتظار داشــته باشــد بيش از 
پاري ســن ژرمن بدون جام از ناحيه تبليغات سود 
كند؟ نكته ســوم هم اينكه اگر بازار آزاد باشــد و 
رقابت واقعي و بدون توصيه برقرار شود، هر تيمي 
هر چقدر زورش رســيد مي تواند از اسپانسر پول 
بگيرد. اصال شايد يك حامي مالي دلش خواست 
صدبرابر ارزش واقعي به اســتقالل يا پرسپوليس 
پول بدهد. برويد بيرون و مشــتري مطلوب تان را 
پيدا كنيد. اينكه ديگر روي آنتــن آمدن و كري 

خواندن ندارد.

اظهارنظر عجيب پيشكسوت استقالل در مورد 2 ستاره و اسپانسر

تيم ملي فوتبال ايران 
فردا در يك بازي مهم 
در چارچوب مسابقات 
مقدماتي جام جهاني، ميزبان كره جنوبي خواهد بود. 
پيروزي در اين بازي مي تواند شانس تيم ملي را براي 
صعود به جام جهاني به شكل قابل توجهي افزايش دهد. 
كريم باقري، مربي تيم ملي هم بر اين عقيده است كه 
گرفتن 3امتياز اين بازي خانگي، باعث خواهد شد تا 
شاگردان دراگان اسكوچيچ نصف راه صعود را طي كنند. 
باقري كه اين روزها به عنوان مربي روي نيمكت تيم ملي 
حضور دارد، در زمان بازيگــري گل هايي وارد دروازه 
كره جنوبي كرده كه هنوز در ذهــن فوتبالي ها مانده 
است؛ شليك ســهمگين او در بازي يك چهارم نهايي 
جام ملت هاي آسيا در سال2000 اگرچه در پايان منجر 
به پيروزي ايران نشد، اما يكي از زيباترين گل هاي تاريخ 
فوتبال ايران بود. او در بازي معروف سال1996 هم كه با 
برد 2-6 تيم ملي همراه شد، يكي از گل هاي ايران را به 
ثمر رساند. باقري در آستانه بازي حساس با كره جنوبي 
به سؤاالت خبرنگار همشهري ورزشي پاسخ داده است.

   شرايط تيم ملي در آســتانه بازي با كره 
چطور است؟

خوشبختانه شرايط تيم خوب است و تمام اعضاي تيم ملي 
انگيزه بااليي براي پيروزي در اين مسابقه دارند. اميدوارم 

نتيجه الزم را در اين بازي خانگي كسب كنيم.

   به نظر شــما پيروزي در اين بازي، صعود 
ايران را به جام جهاني قطعي مي كند؟

ما حتي درصورت برد نمي توانيم همه  چيز را تمام شده بدانيم 
ولي طبيعتا پيروزي در اين بازي باعث خواهد شد تا نصف 
راه صعود به جام جهاني را طي كنيم. ما و كره در اين گروه از 
لحاظ امتيازي نسبت به بقيه شرايط بهتري داريم و اگر ايران 
اين بازي را ببرد، قطعا در موقعيت خوبي قرار خواهد گرفت.

   ولي قبول داريد صعود به جام جهاني ديگر 
نمي تواند يك دســتاورد بزرگ و ويژه براي فوتبال ما 

باشد؟
طبيعتا هر تيمي در دنيا به جام جهاني صعود مي كند، بابت 
اين اتفاق خوشحال مي شود. ما هم اگر صعود كنيم قطعا 
باعث خوشحالي ايراني ها خواهد شد ولي ديگر نبايد به اين 
بسنده كنيم كه به جام جهاني برويم و بعد از انجام 3بازي 
به ايران برگرديم. قطعا بايد دنبال رســيدن به هدف هاي 

بزرگ تر و صعود از مرحله گروهي جام جهاني باشيم.

   برخي بــر اين عقيده اند كــه تيم ملي با 
درخشش ستاره ها نتيجه مي گيرد و دراگان اسكوچيچ 
نقش زيادي در موفقيت هاي اخير نداشته است. نظر 

شما چيست؟
من عضوي از كادر فني تيم ملي هســتم و اگــر در مورد 
اسكوچيچ صحبت يا تعريف كنم، شايد برخي طور ديگري 
فكر كنند. وقتي يك تيم موفق اســت و نتيجه مي گيرد، 
پس حتما ســرمربي اش موفق بوده و در مورد اسكوچيچ 
هم نتايج و آمار همه  چيز را نشان مي دهد. اگر در يك تيم 
مربي يا بازيكنان نقص داشته باشند، طبيعتا كار به خوبي 

جلو نمي رود.

   برخي معتقدند اين تيم ملي بهترين تيم 
ملي تاريخ است و برخي هم مي گويند تيم سال1998 

بهترين تيم است. نظر شما چيست؟
عقيده من اين اســت كه قياس كردن درست نيست. نسل 
فعلي بازيكنان نسل خوبي هستند كه از رده جوانان و اميدها 
در كنار هم بوده اند و آنها هم مي توانند در مورد خودشان 
و تيم ملي نظر بدهند. ساليق متفاوت است و خيلي  ها هم 
تيم 98 را دوست دارند و البته خيلي ها هم تيم هاي ملي قبل 
از سال 98 را دوســت دارند. حتي ممكن است در مقاطع 
مختلف، تيم ملي بازيكنان فوق العاده اي داشته ولي نتايج 

خوبي نگرفته و آن تيم ها در ذهن مردم باقي نمانده اند.

   در مورد كره جنوبي چه صحبتي داريد؟ 
كره حريف قابل احترامي است ولي تالش مي كنيم با كسب 

يك نتيجه خوب زمين را ترك كنيم.

   حتما مي  دانيد كه كره 10سال است ايران 
را شكست نداده؟

شرايط هر بازي متفاوت است و نمي توان نتايج گذشته را 
مالك قرار داد. تيم ما روحيه بااليي دارد و تالش مي كنيم 

تا برنده از زمين بيرون بياييم.

   شما در دوراني كه بازي مي كرديد يك گل 
فوق العاده به كره زديد؛ در جام ملت هاي لبنان. در مورد 

آن گل صحبت مي كنيد؟
از آن زمان 21سال مي گذرد و من چه صحبتي مي توانم در 
مورد آن گل داشته باشم؟ گل به كره هم يكي از گل هايي بود 
كه در زمان بازي كردنــم زدم و در ذهن خيلي ها باقي ماند. 

البته در چنين گل هايي هميشه شانس هم دخيل است.

   مي توان گفت كــه آن گل زيباترين گل 
دوران فوتبال شما بود؟

مطمئنا مي  توانم اين گل را انتخاب كنم ولي براي هر بازيكن 
تمام گل  هايي كه زده شيرين و مهم هستند.

   شما در آن بازي معروف هم كه 2-6 برنده 
شديم، حضور داشتيد. فكر مي كنيد آن نتيجه در آينده 

دوباره تكرار شود؟
در فوتبال چيزي را نمي تــوان پيش بيني كرد. ما آن بازي 
را با درخشــش علي دايي برديم و خــداداد هم فوق العاده 

بازي كرد.

   نتيجه بازي فردا را پيش بيني مي كنيد؟
پيش بيني سخت است ولي در ذهن ما چيزي جز كسب برد 

جا نگرفته است. اميدواريم برنده شويم.

اميرحسين اعظمي
خبر نگار

روزبه چشمي پس از يك فصل دوري از اســتقالل، به اين تيم بازگشت. 
هافبك فصل گذشته ام صالل قطر، عصر ديروز خودش را به باشگاه 

اســتقالل رســاند و پس از مذاكره با مديران باشگاه، رسما 
آبي پوش شد. رسانه رسمي باشــگاه استقالل مدت زمان 
قرارداد اين بازيكن 28 ساله را اعالم نكرده است. چشمي 
كه توانايي بازي در پســت هافبك دفاعي و دفاع وسط 
را دارد، پس از امضاي قرارداد با اســتقالل گفته است: 
»خيلی خوشــحالم كه دوباره به تيم خودم برگشتم. 
امسال خيلی سال ســختی خواهد بود. بايد همه باهم 
تالش كنيم، هم بازيكنــان، هم كادرفنی و هم مديريت 

بايد تالش كنند تا در پايان فصل هواداران خوشحال باشند. 
من برگشتم تا قهرمان شويم و اميدوارم بتوانيم در پايان فصل 

يك جام به هواداران هديه كنيم.«

چشماستقاللروشنشد
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چندبازيكنخوشآتيه؟

استقبالسرد

پرويز كاظمي، بازيكن و مربي سابق تيم ملي ايران كه در آلمان 
زندگي مي كند، به تازگي ســرمربي تيم vcjk مونشــن شده 
است. او ماموريت دارد اين تيم را دوباره به بوندس ليگا برگرداند. 
كاظمي درنظر دارد بعد از مشورت با بهروز عطايي، سرمربي تيم 
ملي و جوانان ايران، يكي دو بازيكن تيــم جوانان را به خدمت 
بگيرد. از نظر كاظمي مونشن مي تواند سكوي پرتاب اين جوانان 
به تيم هاي بزرگي چون برلين يا فرانكفورت باشد. گفته مي شود 
پولي كه بازيكنان مطرح ايرانــي مي خواهند، در آلمان هزينه 

رفت وآمد آخر هفته بازيكنان اروپايي است.

مسابقات  واليبال جوانان جهان  با قهرماني ايتاليايي ها خاتمه 
يافت و  تيم  ايران  نتوانست از قهرماني دوره قبلي خود دفاع كند 
و نهم شد. مهم قهرماني و نهمي نيست، مهم اين است كه غير از 
مهدي جلوه، اميرحسين توخته و برديا سعادت كه بازماندگان 
تيم سابق جوانان و بازيكنان فعلي تيم ملي بزرگساالن هستند، 
كدام يك از بازيكنان به درد تيم  ملي مي خورند. بازيكن خوب 
بايد در 21ســالگي در اوج باشــد. آيا در تيــم چنين بازيكني 
داشتيم؟ در پايان مســابقات ۶بازيكن در تيم ايران امتيازآور 
بودند؛ اميرحســين توخته، دفاع وســط با ۹۵امتيــاز، امين 
خواجه خليلي، دريافت كننده قدرتي با ۸1امتياز، مهدي جلوه، 
دفاع وســط با ۷۷امتياز، برديا سعادت، قطر پاسور با ۷۴امتياز، 
ســينا نيكپور، دريافت كننده قدرتي با ۷۰امتياز و اميرحسين 

صداقت، قطر پاسور با ۵۴امتياز.

پوران زارع، نخستين بازيكن زن ايراني است كه جايزه بهترين 
مدافع روي تور واليبال باشــگاه هاي آسيا را گرفت اما به هنگام 
ورود به زادگاهش؛ شيراز، هيچ استقبالي از او نشد و نايب رئيس 
هيأت استان فقط از طريق واتساپ چهارمي تيم سايپا و رسيدن 
اين عنوان را به او تبريك گفت. مســئوالن ورزش فارس انگار 
نمي دانند نام اين دختر شيرازي در تاريخ افتخارات ورزش زنان 
آسيا ثبت شده است. زارع گاليه كرده است كه از تيم جوانان  پسر 
كه نهم جهان شد، استقبال شايسته شد اما هيچ يك از اعضاي 

فدراسيون زحمت تقدير از دختران را به خود ندادند.

پشت خط زن

مربيآلماني،خواهانجوانانايراني

ليلي خرسند| مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان از 1۶آذرماه در تاشكند آغاز مي شود و 
از حاال و با توجه به نفراتي كه به اردوي تيم ملي دعوت شده اند، مي شود پيش بيني كرد كه 
ايران وزنه برداران مطمئني براي گرفتن مدال ندارد. محمدحسين برخواه، سرمربي تيم ملي 
1۴وزنه بردار را به اردوي اين تيم دعوت كرده است؛ ميرمصطفي جوادي، حسين سلطاني، 
مرتضي بيگلري، محمدمهدي حياتي، محمد زارعي، عليرضا معيني، رضا دهدار، سيدايوب 
موسوي، رسول معتمدي، عليرضا يوسفي، عليرضا سليماني، امير حقوقي، امير عزيزي و 
آيت شريفي. از بين اين نفرات فقط 2وزنه بردار سابقه گرفتن مدال جهاني را دارند. دهدار در 
مسابقات قهرماني جهان 2۰1۹طالي دوضرب و برنز مجموع دسته 1۰2كيلوگرم را گرفت. 

موسوي هم سال2۰1۷مدال برنز دوضرب دسته ۹۴كيلوگرم را به دست آورد.
ليست برخواه چند چهره كم دارد. علي داوودي در دسته فوق سنگين به اردو دعوت نشده 
است. داوودي 2ماه پيش در بازي هاي المپيك مدال نقره گرفت، اما چرا به جهاني نمي رود؟ 
مي گويند داوودي خودش از مســابقات قهرماني جهاني انصراف داده است. نظر بعضي ها 
اين است كه او چون مي داند نمي تواند با الشا تاالخادزه گرجستاني براي مدال طال رقابت 
كند، از مسابقات انصراف داده است، ولي افرادي كه به داوودي نزديك هستند مي گويند 
به خاطر برخوردهايي كه مسئوالن فدراسيون بعد از المپيك با او داشته اند، دلخور است و 
فعال نمي خواهد در هيچ مسابقه ای رسمي شركت كند. با اين حال داوودي به همشهري 

مي گويد: »نه، دلخوري از كجا آمده است؟ من فقط به استراحت نياز دارم. اگر در مسابقات 
شركت مي كردم، نتيجه خوبي نمي  گرفتم.« اگر داوودي به خواست خودش از مسابقات 
جهاني كنار كشيده باشد، اين نقد به كادر فني وارد اســت كه چرا در مقابل اين خواسته 
كوتاه آمده است. داوودي مي گويد: »كادر فني و فدراسيون خيلي موافق نبودند كه من به 
جهاني نروم، اما قبول كردند.« داوودي درنظر دارد براي بازي هاي آسيايي آماده شود. در 
نبود داوودي، آيت شريفي و عليرضا يوسفي در دسته فوق سنگين به اردو دعوت شده اند. 
يوسفي، قهرمان المپيك جوانان و شريفي، قهرمان جوانان آسيا شده اند، اما ركوردهاي آنها 

با سكوي جهاني خيلي فاصله دارد.
سهراب مرادي و كيانوش رستمي هم در ليســت برخواه جايي ندارند. آنها كه به خاطر از 
دست دادن چند مســابقه انتخابي، نتوانستند به ســهميه المپيك برسند، فدراسيون را 
مقصر اين اتفاق مي داننــد. در همان زمان برگزاري بازي ها گفته مي شــد اگر كيانوش و 
سهراب بودند، حتما مي توانستند روي سكوي دســته ۹۶كيلوگرم بروند. آنها با طالهاي 
المپيكي و جهاني شان، مطمئن ترين وزنه برداران براي گرفتن مدال در تاشكند هستند، 
ولي به اردوي تيم ملي دعوت نشده اند. آيا برخواه از اسم آنها مي  گذرد؟ كيانوش رستمي از 
المپيك ريو به بعد، جدا از اردوي تيم ملي و به تنهايي تمرين مي كند. فدراسيون و برخواه 
بعد از بازي هاي توكيو خط و نشان كشيده اند كه همه بايد در اردو و زيرنظر سرمربي تمرين 

كنند. گفته مي شود كيانوش قصد ندارد در نحوه تمريناتش تغييري ايجاد كند. شايد دليل 
دعوت نشدن كيانوش به اردوهاي تيم ملي همين موضوع باشد. سهراب مرادي هم چندي 
پيش گاليه كرده بود كه چرا وزارت ورزش پيگير دليل غيبت او در بازي هاي توكيو نشده 
است. به نظر مي رسد اين حرف سهراب هم خوشايند فدراسيون نبوده است. ديروز با برخواه 
تماس گرفتيم تا دليل دعوت نشدن ســهراب و كيانوش را توضيح دهد، اما او پاسخگوي 
تماس ها نبود. خبر خوش درباره سهراب و كيانوش اين است كه آنها در حال تمرين هستند 
و ركوردهايي كه به ثبت مي رسانند، در حد مدال هاي جهاني است. اين نظر وجود دارد كه 
آنها با ركوردهاي باال خودشان را به تيم ملي تحميل مي كنند و تيم با آنها به تاشكند مي رود.

حافظ قشقايي هم در تيم برخواه نيست. قشقايي يكي از چهره هاي مطرح دسته ۶۷كيلوگرم 
است و گفته مي شود كه ركوردهاي تمريني  او در حد مدال جهاني است. مي گويند قشقايي 
به خاطر انتقادي كه يكي، دو سال پيش از برخواه كرده بود، مورد غضب او قرار گرفته است. 
حتي نقل مي شــود كه برخواه گفته تا زماني كه مربي تيم ملي اســت، قشقايي جايي در 
تيم ندارد. علي هاشمي هم كه در المپيك براي ايران وزنه زد، در اردوي تيم ملي نيست. 
مي گويند او بعد از بازي هاي توكيو خيلي تمرين نداشته اســت. علي ميري هم به خاطر 
مصدوميت به اردو دعوت نشده است. در نبود اين نفرات تيم از فردا تا 13آبان در بابلسر اردو 

مي زند تا تركيب نهايي براي شركت در مسابقات قهرماني جهان تاشكند مشخص شود.
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افقي:
 1- دستور- شــراره آتش- 

غريبه
2- نوعــي ســس ســاالد- 

دين ها- بخيل
3- ورزش يــك رقمي!- پدر 
اسحاق و اسماعيل)ع(- واحد 

اندازه گيري حجم مايعات
۴- بنيــادي- جنگجــو- 
ســازمان اطالعات مركزي 

آمريكا 
۵- گرم ترين ســياره- مجله 

حاوي مدل هاي لباس
۶- كنج- خودروي باربري- 
قرارداد استعماري نفت ايران 

و انگلستان
۷- دورويي- ديــن رايج در 

هند- سارق- گل سرخ
۸- بانوي رياضــي دان فقيد 

ايراني و برنده مدال فيلدز
۹- خميدگي كاغذ- لباس- 

گروه انسان ها- لوازم منزل
1۰- فاش شــده- داخــل- 

شبيه و نظير
11- مشاور- سهولت

12- گاو يال دار تبت- پيشتاز 
لشكر- ريزه كاه

13- دوري از وطــن- رماني 
نوشــته ايوان گنچــاروف 
نويســنده ادبيات روســيه- 

شبكه گسترده جهاني

1۴- ضمير ســوم- تعجب و 
حيرت- مشورت

1۵- پشــه ناقــل بيماري 
خواب- صحيح- پا به ســن 

گذاشته
  

عمودي:
1- ياري رســــــاننده بــه 
آســيب ديدگان- از عوامل 

مؤثر در فروش كاال
2- موشــواره كامپيوتــر- 
شهري در مشرق آلمان- الهه 

عشق
3- افزونــي برنــج پــس از 
پخته شدن- رقم هاي بعد از 
مميز در اعــداد- از ملزومات 

خوشنويسي
۴- ميانجي- بدون آســتر- 

لگن لباسشويي
۵- پبامبــران- مجاور- مزه 

خرمالو
۶- درياي آبســكون- هديه 
چهره گشــايي عروس- شتر 

گاو پلنگ
۷- از انواع مسابقه هاي تيمي 

سرعتي- توبه كردن
۸- پارســاي ديرنشــين- 
كمدين انگليسي فيلم هاي 
كالسيك- ششمين خليفه 

اموي
۹- مرض قند- ميوه تابستاني

1۰- خــوراك مجــردي- قاضي- 
مخترع تلگراف

11- دو يار همقــد- نوعي عفونت 
پوستي- خواهران

12- نوعــي لباس بلند و گشــاد- 
خدمتكار پير- نفي كننده

13- سمت چپ- تئاتر- باد سرد
1۴- صلح- روان شــدن- واحدي 
براي اندازه گيري وزن فلزات گرانبها

1۵- بسيار شــگفت انگيز- دقيق و 
نكته سنج

ربالابدامنهلا
قرونتسبرابابس
هيمطافيناپميت
دازهبلباوالكي
منمارهايقرتل
يباقعغالباسن

دجهتنمامافاي
نابتاملپيدردس
ههجوابرمفوير

كدملاسايياغش
ينايتلاناكرا
تاكزالوزشهاوخ

اتيهانانامهيم
روسسويداماميگ
ورادلقمتقفاوم 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 | 4042
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

293175684
867342591
514698372
678931425
159284736
432567819
985423167
721856943
346719258

متوسط

7   5    9 1
 9 6  4     
   3   6 5  
  9     6 2
         
2 4     8   
 7 8   2    
    8  7 4  
4 1    6   9217495386

438167925
956283147
524976813
361854279
789321564
195648732
673512498
842739651

ساده

متوسط

732568491
596147328
184329657
359874162
867215934
241693875
978432516
625981743
413756289

سخت

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

ساده

2 1    5   6
   1   9 2 5
  6  8 3  4  
 2 4  7    3
3   8  4   9
7    2  5 6  
 9  6 4  7   
6 7 3   2    
8   7    5 1
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  كيفيت پايين اجناس در فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ
به عنوان يك كارمند و مســتأجر، خريدهاي خود را از فروشگاه هاي 
زنجيره اي بــزرگ انجام مي دهم. متأســفانه اكثر اجنــاس و اقالم 
خوراكي در اين فروشگاه ها، فاقد نشان ســيب سالمت و استاندارد 
است. ميوه هاي عرضه شده هم در بيشتر اوقات بي كيفيت هستند. 
از مسئوالن خواهشمنديم كه بر كار اين فروشگاه ها نظارت بيشتري 

داشته باشند.
رضوي از تهران

پايان خوش با 4طالي خوش رنگ 
گرايي آخرين كشــتي گير ايران در نروژ بود و  ادامه از 

توانست با كسب مدال طال پايان خوشي را براي صفحه اول
كاروان ايران رقم بزند. اين اتفاق با يك  ركوردشكني در كشتي فرنگي 
براي ايران همراه بود. محمد بنا كه در المپيك لندن 3 مدال طال براي 
كشتي فرنگي ايران گرفته بود، اين بار با درخشش شاگردانش در نروژ، 
4 طال به دست آورد و ركوردي جديد را به ثبت رساند. محمدرضا گرايي 
تنها طاليي كشــتي ايــران در بازي هــاي المپيك توكيــو در وزن 
67 كيلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و درحالي كه 
تا يك دقيقه مانده به پايان كشتي 6بريك از حريف ژاپني خود عقب 
بود، با يك كمرگيري حريفش را ضربه كرد و راهي مرحله بعد شــد. 
قهرمان اميدهاي جهان در دور سوم به مصاف جعفراف از جمهوري 
آذربايجان رفت و در همان زمان نخست با نتيجه 11برصفر به برتري 

رسيد تا به نيمه نهايي برسد. 
قهرمان شــيرازي كشــورمان در نيمه نهايي مقابل رامــاز زوديز از 
گرجستان قرار گرفت و در يك كشــتي سخت و دشوار درحالي كه تا 
يك ثانيه به پايان، كشتي را با نتيجه 6بر4 واگذار كرده بود، به دليل فرار 
كشتي گير گرج با نتيجه 6-6 به پيروزي رسيد كه با اعتراض گرج ها 
اين نتيجه به 7بر6 تغيير كرد و در نهايت دســت گرايي به نشانه فرد 
پيروز باال رفت. گرايي در فينال به مصاف نظير عبداهلل  اف از روســيه 
رفت و در يك كشتي حساب شــده و با اجراي يك  فن كمر ديدني، با 
نتيجه 5بر2 به برتري رســيد و مدال طالي وزن 67كيلوگرم را براي 
كشــتي فرنگي ايران به دست آورد. اين نخســتين مدال محمدرضا 
گرايي در مسابقات جهاني بود. قبل از اين برادر بزرگ تر او، محمدعلي 
گرايي مدال برنز جهان را در وزن 77 كيلوگرم كسب كرده بود. به اين 
ترتيب تيم ايران با كسب 4 طال و 2 برنز به عنوان نايب قهرماني جهان 
دست پيدا كرد. روسيه در اين رقابت ها اول شد و جمهوري آذربايجان 
روي سكوي سوم ايستاد. ايران در سال 2019 به  عنوان چهارمي و در 

سال 2018 به  عنوان يازدهمي جهان رسيده بود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 دستگيري زورگيراني كه 
نقش شاكي را بازي  مي كردند

ســارقان ابتدا بــا مراجعه بــه پليس مدعي 
مي شدند كه موتورســيكلت آنها سرقت شده 
و بعد با همان موتور اقدام به سرقت و زورگيري 

مي كردند.
به گــزارش همشــهري، تحقيقــات بــراي 
دستگيري اين باند به دنبال شكايت تعدادي از 
شهروندان در پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 
آغاز شد. شاكيان مي گفتند زماني كه در حال 
عبور از خيابان  بوده اند، سرنشينان يك دستگاه 
موتورســيكلت به آنها حمله و با تهديد چاقو 
اقدام به سرقت اموالشان ازجمله موبايل و كيف 
پولشان كرده اند. با شروع تحقيقات ماموران 
موفق شدند مشخصات موتورسيكلت سارقان 
را به دســت آورند اما معلوم شد كه اين موتور 
سرقتي است و مالك آن مدتي قبل با حضور در 
اداره پليس خبر از سرقت  موتورش داده است. 
در ادامه مالك موتور به اداره آگاهي احضار شد 
و مدارك خود و موتــورش را در اختيار پليس 
قرار داد كه در بررسي هاي دقيق تر معلوم شد 
مدارك جعلي اند. همچنين مشخص شد كه 
موتور وي نه يك بار بلكه دو بار به عنوان موتور 
سرقتي در سامانه پليس ثبت شده  است. در 
اين شرايط او بازداشت  و در بازجويي ها اعتراف 
كرد كه يكي از اعضاي باند زورگيري بوده است. 
به گفته سرهنگ هوشنگ كاكاوندي، رئيس 
پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران، شگرد اعضاي  
باند اينگونه بود كه راهي اداره پليس  شــده و 
مدعي مي شــدند كه موتورشان دزديده  شده 
است. پس از آن با استفاده از همان موتور شروع 
به سرقت و زورگيري مي كردند. با اين شگرد، 
درصورتي كه موتور آنها توسط پليس شناسايي 
مي شد، مدعي مي شــدند كه اين موتور قبال 
توسط دزدان سرقت شــده و زورگيري ها نيز 

توسط همان دزدان صورت گرفته است.
كاكاوندي ادامه داد: با اين اطالعات همدستان 
متهم شناســايي شــدند و  5عضــو اين باند 
زورگيري يكي پس از ديگــري به دام پليس 
افتادنــد و در جريان بازجويي هــا به 65فقره 
زورگيري در نقــاط مختلف تهــران اعتراف 
كردند. براســاس اين گــزارش، ارزش اموال 
سرقت شده از ســوي متهمان 500ميليون 

تومان برآورد شده است. 

 آخرين دفاعيات زني
كه مي گويد قاتل نيست

درگيري زوج جوان بر ســر يك 
ليوان آب به مرگ شوهر و تشكيل پيگيري

يك پرونــده جنايي منجر شــد. 
اگرچه زن جوان در برابر اتهام قتل عمد قرار گرفته 
اما اصرار بر بي گناهي دارد و كميسيون پزشكي 
قانوني نيز در تازه ترين نظريه خود اعالم كرده كه 

مقتول خودزني كرده است.
به گزارش همشــهري، ارديبهشت سال گذشته 
مأموران پليس پايتخت در جريان يك درگيري 
خانوادگي در غرب تهران قرار گرفتند. درگيري 
ميان زوجي جوان در آپارتمان محل سكونتشان 
رخ داده و هــردو در اين درگيري با ضربات چاقو 
مجروح شده بودند. اين زوج به بيمارستان منتقل 
شدند اما مرد جوان به دليل شدت جراحات جانش 
را از دســت داد. با دســتور قاضي جنايي تهران 
تحقيقات درباره اين درگيري آغاز شد و زن جوان 
پس از مرخص شدن از بيمارستان، در بازجويي ها 
ادعا كرد كه شــوهرش خودزني كرده است. وي 

درباره جزئيات درگيري گفت: من و همســرم 
مدت ها بود كــه دچار اختالفاتي شــده بوديم. 
شوهرم عصبي و بداخالق بود و با وجود اينكه يك 
دختر خردسال داشتيم اما هميشه بر سر مسائل 
جزئي با هم درگير مي شديم. وي ادامه داد: روز 
حادثه دختر خردسالم از من درخواست يك ليوان 
آب كرد. من هم به آشپزخانه رفتم تا براي او آب 
بياورم. شوهرم همان لحظه گفت كه اول براي او 
آب ببرم و بعد براي دخترمان. به او گفتم صبر كند 
تا اول به دخترمان آب بدهم اما او اعتراض كرد و 
داد و فرياد راه انداخــت. مي گفت دخترم را به او 
ترجيح داده ام. عصباني شدم و گفتم بچه واجب تر 
است، چون نمي تواند براي خودش آب بياورد و 
همين مسئله آغاز يك درگيري بزرگ ميان من و 
شوهرم شد. زن جوان گفت: شوهرم كه به شدت 
خشمگين شده بود به ســمت آشپزخانه رفت و 
چاقويي برداشت. من كه ترسيده بودم به سمت 
او رفتم تا چاقو را از دستش بگيرم. شوهرم با من 

درگير شد و چند ضربه به من زد. من كه زخمي 
شــده بودم از حال رفتم و وقتي در بيمارستان 
به هوش آمدم متوجه شدم كه همسرم فوت شده 
است. من ضربه اي به همسرم نزدم و احتماال او در 
جريان درگيري چاقو خورده و يا اقدام به خودزني 

كرده است.

نظريه پزشكي قانوني 
با وجــود اينكه زن جــوان خــودش را بي گناه 
مي دانست، بازپرس جنايي دستور بازداشت او را 
صادر كرد. از سوي ديگر اولياي دم نيز با حضور در 
شعبه دوم دادسراي جنايي تهران از عروس شان 
به اتهام قتل عمدي شكايت كردند. در اين شرايط 
پرونده به پزشكي قانوني فرستاده شد و كارشناس 
در نظريه اوليه خود اعالم كرد كه 3ضربه به متوفي 
وارد شده كه دو ضربه به قفسه سينه و يك ضربه 
به بازوي او خورده است. اما ضربه كشنده، ضربه اي 
بوده كه به قفسه سينه وي وارد شده و خودزني 
منتفي است. اين نظريه، زن جوان را قاتل معرفي 
مي كرد اما او به  نظريه پزشــكي قانوني اعتراض 
كرد و پرونده اين بار در اختيار كميسيون 3نفره 
پزشــكي قانوني قرار گرفت. آنها پــس از انجام 
بررسي ها اعالم كردند كه ضربه اصلي و مرگبار 
كه به قفسه سينه متوفي وارد شده خودزني و دو 
ضربه ديگر دگرزني بوده است. اين يعني زن جوان 
قاتل نيست و متوفي خودكشي كرده است. در اين 
شرايط ديروز جلسه آخرين دفاع متهم در شعبه 
دوم دادسراي جنايي تهران برگزار شد و بازپرس 
پرونده اتهام قتل عمدي را به او تفهيم كرد اما اين 
زن گفته هاي قبلي خود را تكــرار كرده و گفت 
شــوهرش خودزني كرده است. با ثبت دفاعيات 
متهم به زودي بازپرس محمــد وهابي در مورد 

اين پرونده تصميم نهايي خود را خواهد گرفت.

رسيدگي به پرونده اكبر خرمدين كه به اتهام قتل و مثله كردن اجساد پسر، 
دختر و دامادش در بازداشت به سر مي برد، به روزهاي سرنوشت ساز خود 
نزديك شده است. حاال در شرايطي كه او خود ولي دم دختر و پسرش است 
و از اين بابت قصاص نخواهد شد و از سوي ديگر خواهر و برادران دامادش 
نسبت به او رضايت داده اند، به دليل مهجور بودن آخرين ولي دم، يعني مادر 
دامادش، پرونده او روي ميز رئيس قوه قضاييه قرارگرفته تا درباره قصاص يا 

بخشيده  شدنش تصميم گيري شود.
به گزارش همشهري، 26ارديبهشــت ماه امسال بود كه يكي از فجيع ترين 
جنايت هاي سال هاي اخير در شهرك اكباتان رخ داد. مقتول، بابك خرمدين، 
مستندساز و مدرس سينما بود كه بقاياي جسدش در سطل زباله پيدا و چند 
ساعت بعد معلوم شد كه قاتل او پدر ســالخورده اش است كه با همدستي 
همسرش، بابك را به قتل رسانده است. بازجويي از اين زن و شوهر، حقايق 
تكان دهنده ديگري را برمال كرد. ســال ها قبل آرزو، دختر اين خانواده و 
شوهرش فرامرز، به شكل عجيبي ناپديد شده بودند و هيچ كس از سرنوشت 
آنها اطالعي نداشت. وقتي كارآگاهان جنايي به بازجويي از اكبر خرمدين 
و همسرش پرداختند، معلوم شد كه آنها پيش از بابك، آرزو و فرامرز را نيز 

به قتل رسانده و بقاياي جسدشان را در نقاط مختلف شهر رها كرده بودند. 
اعتراف اين زن و شوهر به قتل پســر، دختر و دامادشان افكار عمومي را در 
شوكي عميق فرو برد. همه در انتظار سرنوشت متهمان بودند تا اينكه 3هفته 
قبل خواهر و برادران فرامرز)داماد خرمدين ها(، به عنوان تعدادي از اولياي 
دِم او، در دادسراي امور جنايي تهران حاضر شدند و اعالم كردند اكبر را كه 

دايي شان نيز هست، بخشيده اند.
ماجرا از اين قرار است كه هر چند پدر و مادر فرامرز، ولي دم او بودند اما چند 
سال پس از ناپديد شدن فرامرز، پدر او فوت شد. بنابراين حق قصاص او به 
فرزندانش به ارث رسيد. فرزندان نيز از قصاص گذشتند، اما هنوز بايد نظر 
مادر آنها نيز در پرونده ثبت مي شد. اما مادر فرامرز سالخورده و بيمار است و 
طبق نظريه پزشكي قانوني مهجور شناخته شده و نمي تواند درباره مجازات 
قاتل پسرش تصميم گيري كند. در اين شرايط، پرونده طبق ماده 356قانون 
مجازات اســالمي براي تصميم گيري به دفتر رئيس قوه قضاييه فرستاده 
شد. مطابق اين ماده؛ اگر ولي دم مقتول مجنون باشد، تصميم گيري درباره 

سرنوشت قاتل با رئيس قوه قضاييه يا دادستان هاي مربوطه است.
در اين شرايط، سرنوشت اكبر خرمدين به تصميم مسئوالن بلند پايه قضايي 

گره خورده و درصورت نظر آنها مبني بر قصاص، بايد نيمي از ديه از صندوق 
بيت المال به خواهران و برادران مقتول پرداخت شده و قاتل به دار مجازات 
آويخته شود. از ســوي ديگر، مدتي قبل خبرهاي نادرستي درباره صدور 
كيفرخواست و ارسال پرونده خرمدين به دادگاه كيفري منتشر شده بود كه 
پيگيري هاي خبرنگار همشهري نشان مي دهد كه هنوز براي اكبر خرمدين و 
همسرش كيفرخواست صادر نشده و پرونده آنها در دادسراي جنايي تهران در 
حال رسيدگي است. براساس اين گزارش، اكبر خرمدين كه مدتي قبل براي 
دومين بار در زندان به كرونا مبتال شده بود، چهارم مهرماه در بيمارستاني در 

كرج بستري شد و پس از مداوا، بار ديگر به زندان رجايي شهر انتقال يافت.

پرونده اكبر خرمدين  روي ميز  مقامات قوه قضاييه
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سینما

اكران»قهرمان«از5آبان
بلیت سینما در هفته نیروي انتظامي براي خانواده ناجا نیم بها شد

اعضای شــوراي صنفي نمايش، در 
جلســه خود تصمیم هاي جديدی 
را براي اكــران فیلم ها اعالم كردند. 
همچنین دبیر شوراي صنفي نمايش 
با اعالم اســامي فیلم هاي جديدي 
كه به زودي راهي اكران مي شــوند، 
از نیم بها بودن بلیت ســینماها به 
مناسبت هفته نیروي انتظامي براي 
خانواده هاي آنها خبر داد. به گزارش 
همشهري، به گفته مرتضي شايسته، 

قرار است فیلم سینمايي »پوست«، ساخته برادران ارك از 21 مهرماه 
و فیلم سینمايي »قهرمان« ساخته اصغر فرهادي از پنجم آبان ماه در 
سینماهاي كشور به نمايش درآيند. همچنین به درخواست تهیه كننده 
فیلم ســینمايي »كله پوك« با اكران آنالين اين فیلم موافقت شــده 
است. طبق اعالم شايسته قرار است به مناسبت هفته نیروي انتظامي، 
سینماهاي كشور در اين هفته به صورت نیم بها در خدمت شاغالن نیروي 
انتظامي و خانواده هاي آنها باشند. همچنین اعالم شده كه دفاتر پخش 
و تهیه كنندگان درصورت تمايل به اكران فیلم،  مي توانند تقاضاي خود 

را به شوراي صنفي اعالم كنند.

»قهرمان«اصغرفرهادي
اين فیلم نخستین بار در جشنواره بین المللي فیلم كن 2021به نمايش 
درآمد و ضمن كسب جايزه بزرگ، مورد استقبال تماشاگران و منتقدان 
بین المللي قرار گرفت. بازيگران اين فیلم، امیر جديدي، محسن تنابنده، 
سحرگلدوست، فرشته صدرعرفايي، احسان گودرزي، مريم شاه داعي، 
علیرضا جهانديده، فرخ نوربخت، محمد عاقبتي، صالح كريمايي و سارينا 
فرهادي هستند. در فیلم »قهرمان«، رحیم با بازي امیر جديدي در واقع 
قهرمان داستان است كه به دلیل نپرداختن بدهي اش در زندان به سر 
می برد. وقتی رحیم به مرخصي مي آيد، زني كه او را خیلي دوست دارد، 
رحیم را متقاعد مي كند بدهي اش را از محل كیف پر از پولي كه او پیدا 
كرده، پرداخت كند. تصمیم رحیم، پیامدهايي را به همراه دارد كه او را 

به قهرمان داستان تبديل مي كند.

پوستبرادرانارك
همچنین در آستانه اكران فیلم »پوست« به كارگرداني بهمن و بهرام 
ارك و تهیه كنندگي محمدرضا مصباح، از پوستر اين فیلم با طراحي 
عرفان بهكار رونمايي شد. اين فیلم در جشنواره سي و هشتم فیلم فجر، 
7 نامزدي در رشته هاي مختلف و 2 سیمرغ بلورين بهترين فیلم هنر 
و تجربه و بهترين موســیقي را از آن خود كرد. »پوست« به زبان آذري 
و با زيرنويس فارسي اســت.  اكران سراسري اين فیلم سینمايي از روز 

چهارشنبه 21 مهرماه، توسط مؤسسه بهمن سبز آغاز خواهد شد.

سي و چهارمین جشنواره بین المللي فیلم كودكان و نوجوانان 
كار خود را با نمايش فیلم »راز قلعه« ساخته كريم روناسیون 
آغاز كرد. اين فیلم كه در سینما فلسطین براي 350داور كودك و نوجوان به نمايش درآمد، 
ساخته كارگردان اصفهاني است. كريم روناسیون درباره فیلم »راز قلعه« به خبرنگار همشهري 
مي گويد: خوشحالم كه اين فیلم به عنوان اپنینگ )آغاز( جشنواره سي و چهارم به اكران درآمد 
و توسط داوران كودك و نوجوان داوري شد؛ چراكه مخاطب واقعي و اصلي ما همین كودكان 
و نوجوانان هستند. او ادامه مي دهد: اگرچه فیلم به اكران درآمده با نواقص فني همراه بود، 
اما توانسته رضايت كودكان و نوجوانان را جلب كند و حتي سانس فوق العاده اين فیلم هم با 
استقبال بسیاري مواجه شد. اما در 2روز گذشته جشنواره سي و چهارم فیلم كودكان و نوجوانان 
با نمايش فیلم »اشكنه« ساخته وحید پاكزاد و همچنین فیلم »پسران دريا« از افشین هاشمي 
و حسین قاسمي جامي ادامه يافت. فیلم اشكنه با فضاي فانتزي و در راستاي شعار جشنواره 
به عنصر خیال پردازي پرداخته است كه اين فیلم در مناطق كم برخوردار شهر اصفهان هم 
به اكران عمومي درآمد. وحید پاكزاد، كارگردان اشكنه به همشهري مي گويد: فیلم در روز 
شنبه، در اصفهان و تهران به نمايش درآمد كه به رغم محدوديت هاي حضوري با استقبال 
مخاطبان مواجه شد. وي ادامه مي دهد: در ادوار گذشته با 4فیلم در جشنواره حضور داشتم 
كه خوشبختانه جشنواره سي و چهارم در اجرا و مشاركت كودكان و نوجوانان قابل توجه است. 
پاكزاد، بهانه ساخت فیلم اشكنه را اين گونه توضیح مي دهد: با توجه به فرهنگ آپارتمان نشیني 
و دورشدن كودكان از عنصر خیال سعي كردم اين فیلم را كه در فضاي روستايي مي گذرد، 
بسازم تا تلنگري بر خیال پردازي هاي كودكانه شود. در جشنواره سي وچهارم فیلم كودك، 
فیلم »پسران دريا« به كارگرداني افشین هاشمي هم به نمايش درآمد. اين فیلم از معدود 
فیلم هاي موجود در حوزه نوجوان است كه در 2اپیزود روايت مي شود؛ روايتي از 2قصه مستقل 

در  2منطقه جغرافیايي.
 مونا فرجاد، تنها مهمان و نماينده فیلم »پسران دريا« مي گويد: كودكان و نوجوانان امروزي 
آگاه و باهوش هستند. به دلیل اوضاع كرونا در اين دو سال تعداد ساخت فیلم هاي سینمايي 
بسیار كم شده و كمبود گردش مالي در سینماي بزرگساالن، میدان دادن به سینماي كودك 
را با محدوديت مواجه كرده است. وي مي افزايد: سینماها و تئاترها همچون ديگر مشاغل نیاز 
به حیات مجدد دارند؛ چراكه اهالي سینما و تئاتر هم از كرونا آسیب جدي ديده اند و سینماي 

كودك در اين میان نیاز مضاعف به حمايت دارد.

عبور از پیك پنجم باعث شــد تا 
سالن هاي نمايشــي، اجراهاي 
خود را آغــاز كنند؛ آثار نمايشــي كــه در نیمــه راه متوقف 
شــدند يا گروه هاي نمايشــي كه منتظر بازگشــايي سالن ها 
بودند تا نمايش هاي خود را روي صحنه بیاورند. در اين میان، 
تماشــاخانه هاي دولتي هم با تعداد كمتر نمايش، فعالیتشان 
را آغاز كردند؛ هر چند هنوز اجراها مانند گذشــته نیست، اما 
همه امیدوار به پايان واكسیناسیون هســتند و اينكه بتوانند 
فعالیت شان را مانند سال هاي قبل از شیوع كرونا ادامه دهند. 
نگاهي به فروش بلیت هاي نمايش نشان از حضور تماشاگران 
تئاتر در تماشاخانه ها دارد كه به گفته مدير سايت تیوال برخي از 
نمايش ها فروش خوبي دارند تا جايي كه در پیش فروش ها تمام 
بلیت ها خريداري شده اند و برخي از نمايش ها هم تماشاگران 
خود را پیدا مي كنند. قیمت بلیت هاي نمايش در اين وضعیت 
اقتصادي موضوعي است كه نمي توان به راحتي از آن گذشت، اما 
به طور حتم برخي از تماشاگران هم به سبب وضعیت اقتصادي 
نمي توانند مانند گذشته تئاتر ببینند. در تماشاخانه هاي دولتي 
قیمت بلیت نمايش ها از 30هزار تومان آغاز مي شود،  اين قیمت 
در تماشاخانه هاي خصوصي به 50 هزار تومان مي رسد و حداكثر 

قیمت بلیت نمايش هم بین 60 تا 65هزار تومان است.

داستانباغوحشآلبيدرتئاترشهر
 تئاترشهر اين روزها میزبان »تن ها«ي علیرضا معروفي است؛ 
نمايشي كه روزهاي پاياني اجراي خود را مي گذراند. »داستان باغ 
وحش« نوشته ادوارد آلبي با كارگرداني مهدي پاشايي قرار است 
از 18 مهرماه اجراي خود را در تاالر قشقايي مجموعه تئاترشهر 
آغاز كند. اين اثر نمايشي قبل از تعطیلي فعالیت هاي تئاتري 
در تیرماه به دلیل قرمز شــدن شــهر تهران تنها توانست چند 
اجرا داشته باشد و درواقع 18 مهرماه را مي توان جزو نخستین 
رويارويي نمايش با مخاطبان دانست. از بیستم مهر هم نمايش 
»افسانه ببر« داريوفو به كارگرداني و بازيگري صدرالدين زاهد 

اجراي خود را در چهارسو آغاز مي كند.
 خانه مهرگان را مي توان يكي از پركارترين تماشاخانه ها در اين 
ماه ها نام برد. مهرگان میزبــان نمايش هايي چون »آنتولوژي 
ايستگاه مرزي« به نويســندگي و كارگرداني علي هاشمي نیا 
ســاعت 18 و »جايي میان خواب و بیداري« به نويســندگي، 

طراحي و كارگرداني رضا علمداري ساعت 19 است.
تاالر انديشــه حوزه هنري از 11مهر ماه ســاعت 18 میزبان 
»معماي مطربان پريشــان« نوشــته ياســین حجازي و كار 
محمدرضا اركان اســت. »غريبــه« میالدمحمــدزاده از 11 
مهرماه ساعت 18 در تماشاخانه  ماه اين مجموعه روي صحنه 
است. همچنین »ورودي پنج« نوشته و كار رسول نقوي از 31 

شهريورماه ساعت 18:30 در تماشــاخانه مهر اجرايش را آغاز 
كرده و تا پايان مهر ماه میزبان تماشاگران خواهد بود.

از ديگر تماشــاخانه هايي كه اين روزها درهــاي خود را روي 
تماشاگران باز كرده، فرهنگسراي نیاوران است. »يوكايدي در 
جست وجوي گنج« سجاد آقابابايي از 9 مهرماه ساعت 17 در باغ 

اين مجموعه اجرا مي شود.

غالمرضالبخنديدرايرانشهر
ايرانشهر هم 3اجرا دارد. »اســطرالب 1/2« عنوان نمايشي به 
نويســندگي، طراحي و كارگرداني صدرا صباحي است كه از 
6 مهرماه ساعت 19:30 در سالن اســتاد ناظرزاده كرماني اين 
تماشاخانه اجرا مي شود. كهبد تاراج هم با »غالمرضا لبخندي« 
از 6مهر ماه ساعت 19 در ســالن استاد سمندريان روي صحنه 
است. »كركس« نام نمايشي نوشته سودابه فضايلي و كار فرزاد 

امیني است كه اين اثر نمايشي هم ساعت 17:30اجرا مي شود.

ازمولويتانوفللوشاتو
»سه شــب با مادوكس« با دراماتورژي محمدمهدي سجادي 
و كارگرداني مجید اقبالي نیز ساعت 17 در ديوار چهارم روي 
صحنه است. »سگ سورتمه« از سینا نصراللهي همچنان اجراي 
خود را در تاالر مولوي ادامه مي دهد. »گورباني« عنوان نمايشي 
نوشته علیرضا ايزدي و كار محمدعلي حسنعلي پور و علیرضا 
ايزدي است كه ساعت 19:45 در سالن اصلي اين تماشاخانه اجرا 
مي شود. همچنین نمايش »اولئانا« كیارش دستیاري ساعت 19 
در سالن كوچك مولوي روي صحنه است. تماشاخانه آژمان هم 
ساعت 19 پذيراي »سنزا به ايتالیايي يعني...« به نويسندگي و 
كارگرداني ماندانا جباري است. در عمارت نوفل لوشاتو »درخت 
شیشه اي آلما« نوشته و كار فريد قادرپناه ساعت 20 روي صحنه 

است. در پرديس تئاتر شــهرزاد »انجمن نويسندگان مرده« 
مجتبي جعفري پور از11مهر روي صحنه است؛  اين نمايش در 
سالن اركیده ساعت 17اجرا مي شود. »خرده جنايات زناشويي« 
از جمعه 16مهر ماه ساعت 18:30 در سالن صنوبر اين مجموعه 
روي صحنه است. از بیستم مهر هم نمايش »سهیل« مرتضي 
فروزان فر اجراي خود را آغاز مي كنــد. نمايش »تضاد« هم به 
كارگرداني محمدحسین علیزاده در سالن صنوبر اجرا خواهد شد. 
حامد شیخي هم »عمو قاتل« را در اين تماشاخانه روي صحنه 
دارد. اين نمايش را حامد شیخی  براساس نمايشنامه »عمو قاتل 

و برادران« نوشته شیرين نظري  نوشته است.

يكنمايشسريالي
تماشــاخانه ســنگلج و تاالر حافظ هم روزهاي پركار خود را 
مي گذراند. »شب طوالني يلدا« ناصر آويژه ساعت 18:30روي 
صحنه است. نمايش ســريالي »ما كي هستیم« هم از 16مهر 
اجرايش را آغاز كرده و در 2سانس 17:30 و 19:30 در 6قسمت 
در اين تاالر نمايشــي روي صحنه اســت. »يك مراسم كامال 
آبرومندانه«، »زرد«، »كانتور«، »تابو« و... از اسم هاي اين تئاتر 
سريالي اســت. »آيزنهاور 4:57« آرمین جباره اصل و علیرضا 
حافظي هــم روزهاي پاياني اجرايش را در ســپند مي گذراند. 
همچنین در شانو هم نمايش »میكرو تئاتر مهرانه« رسول قادري 
از 16مهرماه ســاعت 19:30 روي صحنه مي رود و اجراي اين 
نمايش تا دوم آبان ادامه دارد. از ديگر نمايش هاي شانو »عیش 
مستي« است كه اين نمايش اجراي محدود دارد و تا 21مهر روي 
صحنه است. وحید شاهیني هم در سالن جعفر والي مجموعه 
محراب، نمايش »بابا كرم« را روي صحنه دارد؛ نمايشي كه فرهاد 
نقدعلي آن را نوشته است. سلمان سامني هم »چشم ها چه را 
مي بینند؟« را در سالن جمشید اليق تاالر محراب اجرا مي كند.

زندگيدرتماشاخانهها
اجرای نمايش های جديد، جان تازه ای به تئاترتهران داده است

فیلم هایی برای کودکان  آگاه امروز
مونا فرجاد: سینمای كودك نیازمند حمايت است
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كيوسك

 انتخابات عراق از روز گذشته در صدر 
اخبار رسانه هاي منطقه اي و جهاني گزارش

قرار گرفته است؛ رسانه هايي كه در 
ماراتني نفسگير تالش مي كنند تصويري دقيق تر 
از آنچه داخل عراق مي گذرد براي مخاطبان خود 
در كشورهاي مختلف ارائه كنند. اهميت ويژه اين 
انتخابــات از منظر معــادالت داخلــي عراق بر 
هيچ كس پوشيده نيست، مخصوصا در شرايطي كه 
نارضايتي شــهروندان از بحران هاي اقتصادي و 
خدماتي به باالترين حد از زمان سقوط صدام در 
سال2003 رسيده است. اما در عين حال نمي توان 
چنين رخداد سياســي را صرفا با توجه به مسائل 
داخلي عراق بررســي و از ابعاد منطقه اي يا حتي 
بين المللي آن عبور كرد. عراق طي 2دهه گذشته، 
به يكــي از كانون هاي رقابت ميــان قدرت هاي 
خارجي تبديل شــده و در نتيجه، هرگونه تحول 
سياسي، نظامي يا حتي اقتصادي در آن از اهميت 
بااليي براي بازيگران منطقــه و جهان برخوردار 
اســت. بر اين اســاس رســانه هاي خارجي در 
چارچوبي متفاوت از دغدغه هاي شهروندان عراقي، 
زواياي انتخاباتي اين كشــور را زيــر نظر دارند؛ 
زوايايــي ازجمله مواضــع هر يــك از گروه ها و 
ائتالف هاي مؤثــر در انتخابات عراق نســبت به 
قدرت هاي منطقه اي و جهانــي. در اين گزارش 
مواضع مهم ترين ائتالف هــاي انتخابات عراق را 
نسبت به ايران و سياست هاي منطقه اي آن مورد 

بازخواني قرار مي دهيم.

فتح و بناء: متحد در جنگ و سياست
ائتالف فتح و بناء )گشايش و سازندگي( به رهبري 
هادي العامري و قيس الخزعلي، يكي از مهم ترين 
جريانات سياسي شــيعه در عراق است كه شانس 
بســيار بااليي براي پيروزي در انتخابات دارد. اين 
ائتالف سياســي برآمده از جريان نظامي حشــد 
شعبي است كه در ســال2014 با فتواي مرجعيت 
نجف و حمايت ايران براي مقابله با تروريسم شكل 
گرفت و نقش مهمي در شكســت داعش ايفا كرد. 
فتح و بناء ازجمله مهم ترين متحدان اســتراتژيك 
ايران در ســطح عراق و حتي جهان عرب شناخته 
مي شــود. اين جريان تقريبا در تمامي پرونده هاي 
مهم منطقه اي و جهاني، چشم اندازي مشابه تهران 
داشــته و از سياســت هاي آن حمايت مي كند؛ از 
مخالفت قاطع و عملي بــا تحريم هاي آمريكا عليه 
ايــران گرفته تا ضديت با تروريســم در ســوريه، 
پشتيباني از مسئله فلسطين، همكاري هاي ميداني 
با حزب اهلل لبنان، مخالفت با تجاوز كشورهاي عربي 
به يمن و... رهبران اين جريان، همواره بر نقش ايران 
در حفظ امنيت عراق تأكيد داشته و تقابل بغداد-

تهران را به ضرر امنيت و اقتصــاد عراق مي دانند. 
ازجمله اولويت هاي سياســي فتح و بناء، پيگيري 
خروج كامل نيروهاي آمريكايي از خاك عراق است 
و در حوزه اقتصادي نيز بر توسعه همكاري ها با ايران 

به عنوان عمق استراتژيك كشور خود تأكيد دارند.

دولت قانون: ائتالف قديمي
حزب الدعوه مهم ترين تشــكيالت سازمان يافته 

شيعي در عراق به حساب مي آيد كه نقشي محوري 
در مبارزه بــا نظام صدام در دهه هــاي 80 و 90 
ميالدي ايفا كرده است. ريشه روابط اين جريان با 
ايران نيز به همان سال ها بر مي گردد؛ روابطي كه 
بر پايه باورهاي مشترك طرفين و كمك هاي ايران 
به مبارزان عراقي براي رهايي از اســتبداد صدام 
شكل گرفت. شخصيت هاي برجسته اين جريان 
پس از سقوط صدام در سال2003 بار ديگر براي 
نقش آفريني در معادالت داخلي عراق به كشــور 
خود بازگشته و به يكي از مهم ترين متحدان ايران 
در بغداد تبديل شدند. بر اين اساس روابط ايران و 
عراق در دوران نخست وزيري نوري مالكي )رهبر 
ائتالف دولت قانون و ازجمله سران حزب الدعوه( 
شاهد توسعه همه جانبه و پرسرعتي بود؛ تا جايي 
كه خشم و نگراني بازيگران ديگر، ازجمله آمريكا و 
برخي كشورهاي عربي همچون عربستان سعودي 
را به دنبال داشــت. اين وضعيت با گذشت زمان 
باعث شــد اجماعي عربي-آمريكايي براي مقابله 
با نفــوذ حزب الدعوه و مخصوصــا حاميان نوري 
مالكي در عراق ايجاد شود. ائتالف دولت قانون كه 
شاخه سياســي-پارلماني حزب الدعوه به حساب 
مي آيد همواره از نفوذ قدرت هاي غربي در عراق 
انتقاد كرده و از حاميان توسعه روابط با كشورهاي 

شرقي نظير چين و روسيه 
شناخته مي شود.

دولت ملي: دوستي بر 
پايه منافع مشترك

ئتــالف موســوم بــه  ا
نيروهــاي دولــت ملي، 
با رياســت عمــار حكيم 
و حيدر العبــادي موفق 
شــده خود را در جايگاه 
منتقد وضــع فعلي عراق 
معرفي كند. اين جريان، 
از عادي ســازي  روابــط 
بغداد بــا جامعه جهاني، 
عبــور كامــل از ميراث 
انزواگرايانــه عصر صدام 
و توســعه همكاري ها با 

تمامي همسايگان عراق دفاع مي كند. نقطه ثقل 
گفتمان اين جريان در سياســت داخلي عراق 
نيز »تقويت دولت« و مهار بازيگران و نيروهاي 
غيردولتي است كه به رغم تأثير گذاري باال، هيچ 
سازوكاري براي نظارت بر آنها وجود ندارد. دولت 
ملي با وجود برخــورداري از گفتماني جديد و 
متفاوت نسبت به ســاير جريانات شيعه، روابط 
گرم و مســتحكمي با ايران دارد؛ چه در سطح 
دولتي و چه در سطح نهادهاي فرهنگي-تاريخي 
نظير مرجعيت قم. سياســتمداران اين جريان، 
مخالف تحريم هاي اقتصادي عليه ايران هستند 
و از برقراري مذاكرات ميان تهران و واشنگتن و 
حتي رياض به ميانجيگري بغداد دفاع مي كنند. 
ادبيات سياســي اين جريان از فضاي شــعاري 
حاكم بر دهه هاي پيشين فاصله گرفته و بيشتر 
رنگ و بوي ديپلماتيك و عملگرايانه دارد. ائتالف 
نيروهاي دولت ملي از توسعه روابط با ايران در 
چارچوب احترام به حاكميت ملي دو كشور و بر 

پايه منافع مشترك حمايت مي كند.

صدري ها: اتحاد جنجالي
بسياري از رســانه هاي عربي و انگليسي مقتدي 
صدر و جريان سياسي او را منتقد و يا حتي رقيب 
ايران در عراق به شمار مي آورند؛ اگرچه اين تصور 
قرابت چنداني بــا واقعيت ها نــدارد. مهم ترين 
اولويت ها و شــعارهاي جريان صدر در مخالفت 
با حضــور آمريكا در عراق و همچنيــن مبارزه با 
فساد خالصه مي شــود. اين جريان نقش مهمي 
در مبارزه مسلحانه عليه اشــغالگران آمريكايي 
ايفا كرده و پــس از آن نيز بخشــي از مقاومت 
ملي عليه تروريسم داعشــي بوده است. حمايت 
هميشگي از مســئله فلســطين، ارتباط قوي با 
حزب اهلل و انتقاد تند از تجاوز كشــورهاي عربي 
به يمن از ديگر شــاخصه هاي مواضع اين جريان 
در سياست خارجي اســت. با اين حال صدري ها 
به اتخــاذ مواضع رســانه اي جنجالي مشــهور 
هستند؛ مواضعي كه نقطه اشتراك تمامي آنها، 
ايجاد تمايز ميان جريان صدر با ســاير گروه هاي 
سياسي شيعه اســت. بر اين اساس انتقادات گاه 
و بي گاه برخي شــخصيت هاي صدري از دخالت 
كشــورهاي خارجي )از جمله ايران( در مسائل 
داخلي عراق، براي رسانه هاي پرمخاطب جذاب 
است. پژوهشــكده كارنگي در تحليل رفتارهاي 
سياسي و رسانه اي جريان 
صدر مي نويسد: صدري ها 
در سطح جريانات شيعه 
همــواره در اقليــت قرار 
داشــته اند و نســبت به 
كشــورهاي  حمايــت 
خارجي از رقباي شــيعي 
خود نگاهــي انتقادآميز 
دارند، اما اين مســئله به 
معناي وجــود تنش و يا 
حتي اختالف جدي ميان 

آنها با تهران نيست.

قــرارداد ملي و جنبش 
حقوق؛ متحدان سياسي 

و ميداني
ائتالف هاي قــرارداد ملي 
)به رياســت فالح الفياض( و جنبــش حقوق )به 
رياست حســين مونس( ازجمله ديگر جريانات 
انتخاباتي هستند كه براساس نظرسنجي ها، سهم 
كمتري از كرسي هاي پارلماني نسبت به احزاب 
بزرگ شــيعي خواهند داشــت. اگرچه هردوی 
اين ائتالف ها برآمده از حشــد شعبي هستند اما 
گرايش هاي نسبتا متفاوتي را نمايندگي مي كنند. 
»قرارداد ملي« نماينده طيفي از نيروهاي ســابقا 
نظامي اما تكنوكرات اســت كه ضمــن تأكيد بر 
مواضع اصولي خود در مخالفت با حضور نيروهاي 
خارجــي، مقابله با تروريســم و... همواره متعهد 
به همكاري با دولت و فعاليــت زيرنظر اين نهاد 
حكومتي هستند. در مقابل، مواضع جنبش حقوق، 
نزديك به گردان هاي حزب اهلل بوده و بيشتر رنگ و 
بوي ميداني داشته و اصرار چنداني به حفظ آداب 
و رسوم سياسي يا ديپلماتيك ندارند. هردوی اين 
ائتالف هاي شيعي ازجمله نيروهاي حامي ايران 
و سياســت هاي منطقه اي اين كشــور به حساب 

مي آيند.

ائتالف هاي اهل سنت؛ از تعامل تا تنش
اولويت بخش اصلي ائتالف هاي اهل ســنت در 
انتخابات پارلماني عراق، تعامــل و همكاري با 
ايران در زمينه هاي مختلف اســت؛ براي مثال 
ائتالف اراده به رياســت خميــس الخنجر، در 
همكاري با احزاب نزديك به ايران موفق شده بود 
بخشي از اكثريت پارلماني طي سال هاي گذشته 
باشد. از ســوي ديگر، محمد الحلبوسي، رهبر 
ائتالف پيشــرفت نيز با حمايت مستقيم ايران 
به عنوان رئيس پارلمان سابق عراق انتخاب شده 
است. در اين ميان، سهم معادالت منطقه اي در 
تعيين موضع برخي احزاب اهل ســنت عراق با 
ايران بسيار باالست؛ براي مثال، روزنامه القدس 
العربي ائتالف استراتژيك حزب اراده با احزاب 
شــيعي پارلمان را يكي از نتايج همكاري هاي 
منطقه اي ايران و قطر توصيف كرده اســت. در 
مقابل اما مواضع ســومين ائتالف اهل ســنت 
)جبهه نجات( به رياست اسامه النجيفي، عمدتا 
بر پايه انتقاد از سياست هاي ايران شكل گرفته 
اســت. اين جريان كه براســاس نظرسنجي ها 
شانس بااليي براي رقابت با ســاير ائتالف هاي 
اهل سنت در انتخابات ندارد، از توسعه پرسرعت 
روابط سياســي و اقتصادي ميان عراق و ايران 
انتقاد كــرده و خواهان تقويت روابــط بغداد با 
كشــورهاي عربــي خليج فارس اســت. بخش 
قابل توجهــي از انتقادات اين ائتالف نســبت 
به سياســت هاي ايران، رنگ و بــوي انتخاباتي 
داشــته و با هدف جلب رضايت جريانات تندرو 

بيان مي شود.

ائتالف هاي كردها؛ خيلي دور خيلي نزديك
اتحاديه ميهني كه در قالب ائتالف كردســتان 
به رياست بافل طالباني و الهور شيخ جنگي در 
انتخابات شركت كرده، ازجمله متحدان ديرين 
تهران در عــراق و منطقه به شــمار مي آيد. اين 
جريان در دوران جنگ حكومــت صدام با ايران 
از مواضع تهــران حمايت كرده و طي ســاليان 
گذشــته نيز هيچ تمايل يا ادعايي براي جدايي 
كردســتان از خاك عراق نداشته اســت. فواد 
معصوم، رئيس جمهور پيشين عراق كه برآمده از 
اتحاديه ميهني است، با اشاره به تشديد تنش هاي 
منطقه اي و جهاني عليه ايران مي گويد: ماهيت 
روابط ما با ايــران متفاوت اســت و نبايد انتظار 
داشت مطابق ديدگاه آمريكايي ها با ايران رفتار 
كنيم. در سوي ديگر ائتالف هاي كردي اما حزب 
دمكرات كردستان به رياست مســعود بارزاني 
قرار دارد؛ جرياني كــه به عنوان يكي از متحدان 
آمريكا در منطقه شناخته شده و هيچ گاه تمايل 
خود را براي طــرح تجزيه عــراق پنهان نكرده 
اســت. البته حزب دمكرات از تعامل سازنده با 
ايران دفاع مي كند و رهبر اين جريان نيز همواره 
از نقش تهران در نبرد با داعــش و جلوگيري از 
سقوط اربيل تقدير كرده است. به گزارش شبكه 
الجزيره، مواضع حزب دمكرات و رهبران آن در 
پرونده هايي نظير حضــور نيروهاي خارجي در 
عراق و... به كلي با ايران در تناقض است و به رغم 
وجود همكاري هــاي تاكتيكي ميــان طرفين، 
نمي توان از وجود اتحادي استراتژيك ميان آنان 

سخن گفت.

نيويورك  تايمز نوشته كه حمله احتمالي 
چين به تايــوان، نيازمند يــك عمليات 
گسترده نظامي است. چين طي دهه هاي 
اخير، قدرت نظامي خود را تقويت كرده، 
اما حتي اگر پكن بتوانــد جزيره تايوان با 
جمعيت 24ميليونــي اش را تصرف كند، 
اين جنگ به شدت اقتصاد چين را به لرزه 
درخواهد آورد. غير از اين، تلفات چنين 
جنگي بســيار باال خواهد بود. به همين 
دليل، در شرايط كنوني پكن تمايلي به آغاز 

درگيري در آسيا نخواهد داشت.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه عرب نيوز ]عربستان[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

انتخابات عراق، سرآغاز تغيير؟

رد كمك آمريكا از سوي طالبان

تهديد چين عليه تايوان

روزنامه اينديپندنت بــه نقل از مقامات 
امنيتي در عراق نوشته كه 250هزار نيروي 
امنيتي، وظيفه تامين امنيت در انتخابات 
پارلماني اين كشور را به عهده دارند. روز 
يكشــنبه، درهاي حوزه هاي راي گيري 
در بغداد در حالي به روي مردم باز شدند 
كه جت هاي جنگنده عراق در آســمان 
پايتخت، مشــغول گشت زني بودند. فضا 
به شدت امنيتي است و دولت سعي دارد 
تا انتخابات را بدون حادثه تروريســتي 
برگزار كند. خواسته مردم فقط يك چيز 

است؛ »تغيير.«

مذاكره كنندگان ارشــد طالبان كه براي 
گفت وگو با نماينــدگان آمريكا به دوحه 
رفته اند، اعالم كرده اند در جريان مبارزه 
با داعش، نيازي به كمك واشنگتن ندارند. 
اميرخان متقي، وزيرخارجه و رئيس هيأت 
طالبان در مذاكرات دوحــه تأكيد كرده 
كه اين هيأت از واشنگتن خواسته كه در 
امور داخلي افغانســتان دخالت نكند و 
به حاكميــت طالبان احتــرام بگذارد. او 
همچنين خواستار آزاد شدن اموال بانك 
مركزي افغانستان در آمريكا و چند كشور 

اروپايي شده است.

درباره عبدالقديرخان؛ پدر هسته اي پاكستان
عبدالقديرخان كه به عنوان پدر هســته اي پاكستان شناخته مي شود، 
يكشنبه در اســالم آباد درگذشــت. به گزارش الجزيره، او در كشورش 
يك قهرمان ملي بود، اما در غرب، به عنوان مجرمي شــناخته مي شد كه 
فناوري هاي هسته اي را در بازار سياه عرضه مي كرد. عبدالقديرخان در 
كشورش به اين دليل محبوب بود كه توانســت پاكستان را به نخستين 
كشور مسلماني كه سالح هسته اي دارد تبديل كند، اما اين قهرمان ملي، 
در غرب به عنوان كسي كه بيشترين سهم را در توسعه سالح هسته اي در 
دنيا داشته، شناخته مي شود. از نظر غربي ها او در انتقال فناوري هسته اي 
به كره شمالي، ليبي و ايران نقش داشته اســت و بدون او ، كره شمالي به 
سالح هسته اي دست پيدا نمي كرد. اين دانشمند هسته اي، در زمان مرگ 
در پايتخت پاكستان، 85سال سن داشت. او چند هفته پيش به خاطر ابتال 
به كرونا در بيمارستان بستري شده، اما به خانه برگشته بود. ناراحتي ريه 
دليل مرگ او عنوان شده است. عبدالقديرخان فراتر از تبديل پاكستان به 
تنها قدرت هسته اي مسلمان دنيا، به خاطر كمك به كشورش  در رقابت 
تمام نشدني با هند محبوب است. پاكستان و هند كه در تمامي عرصه ها با 
هم رقابت دارند، در زمينه فناوري و بمب هسته اي هم رقابت سهمگيني با 
هم داشتند و پاكستان به لطف دانش و توانمندي عبدالقديرخان موفق شد 
در اين حوزه همپاي هند جلو بيايد و توازن نظامي هسته اي را در شبه قاره 

هند به نفع خود حفظ كند.
در غرب گفته مي شد كه او شبكه اي گسترده ساخته و از طريق آن فناوري 
هسته اي را منتقل مي كند. او در سال2004 بعد از آنكه اعتراف كرد چنين 
شــبكه اي را براي انتقال فناوري هسته اي به 3 كشور كره شمالي، ليبي و 
ايران اداره مي كرده، به حبس خانگي فرستاده شد و عمال تا پايان عمرش 
زيرنظر مقامات زندگي مي كرد. عبدالقدير خان البته بعدها روايت متفاوتي 
از اين اعتراف مطرح كرد و گفت كه براي نجات كشورش چنين اعترافي 
كرده است. 2 سال بعد از حبس خانگي، اعالم شــد كه عبدالقديرخان 
به سرطان پروســتات مبتال شده اســت و بايد جراحي كند. جراحي او 
موفقيت آميز بود و او از بيمارستان مرخص شد. در سال2009، يك دادگاه، 
حبس خانگي او را خاتمه داد، اما عبدالقدير خان همچنان تحت الحفظ بود 
و عمال بدون نظارت و همراهي نيروهاي امنيتي نمي توانست منزلش را در 

اسالم آباد ترك كند. 
عبدالقديرخان در بهار1936 در بوپال هند و پيش از تاســيس پاكستان 
متولد شد. خانواده او در ســال1947 در دوران تقسيم بندي شبه قاره در 
پايان حكمراني استعماري انگليس به پاكستان مهاجرت كردند. خان در 
دانشگاه كراچي در سال1960 ليســانس گرفت و بعد از آن براي تحصيل 
در رشته مهندســي متالورژي به برلين رفت و بعد از آن تحصيالت عالي 
را در هلند و بلژيك ادامــه داد. او بعد از پايان تحصيالتش، در همين قاره 
مشغول به  كار شد. مسير پاكستان براي رسيدن به بمب هسته اي از اروپا و 
با تالش هاي عبدالقديرخان براي دست يافتن به طرح سانتريفيوژ اورانيوم 
شروع شد. اين سانتريفيوژها اورانيوم را تا سطحي كه در بمب هسته اي 
مورد نياز است، غني سازي مي كنند. او در دهه70 ميالدي در كنسرسيوم 
مهندسي هسته اي انگليسي-هلندي-آلماني به نام اورنكو فعاليت مي كرد 
و در همان دوران متهم شد كه طرح يك سانتريفيوژ را از اين شركت دزديده 

و آن را با خود در سال1976 به پاكستان برده است.
در بازگشت به پاكستان، ذوالفقار علي بوتو، نخست وزير وقت پاكستان، 
خان را مسئول پروژه نوظهور غني سازي اورانيوم كرد. تيم تحت نظارت 
او،  در سال1978 اورانيوم را غني ســازي كرد و آنطور كه بعدها خان در 
يك مصاحبه  گفته بود، در سال1984 توانايي ساخت بمب هسته اي را هم 
به دست آورد. با اين حال نخستين آزمايش هسته اي پاكستان در سال1998 
و در واكنش به اقدام مشــابه هند صورت گرفت. خان بعدها گفته بود كه 
پاكستان هرگز نمي خواسته سالح هسته اي بسازد و مجبور به اين كار شده 
بود. اين آزمايش با تحريم هاي ســنگين بين المللي مواجه شد و اقتصاد 

پاكستان در مسير سقوط آزاد قرار گرفت.
دوران افول خان در هيأت حاكمه پاكســتان در ســال2001 شروع شد، 
يعني وقتي كه ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور وقت پاكستان، آنطور 
كه گفته مي شد تحت فشار شــديد آمريكا، عبدالقدير خان را از رياست 
آزمايشــگاه هاي تحقيقاتي كاهوتا خلع و او را به عنوان مشاور ويژه خود 
منصوب كرد. اين اتفاق در شرايطي افتاد كه هيچ كس، به خصوص مديران 
و دانشمندان هسته اي پاكستان، فكرش را هم نمي كردند كه قهرمان مورد 

احترام هسته اي اين كشور، از چشم بيفتد.
اين اقدام مشرف بعد از آن صورت گرفت كه اسالم آباد نامه اي از آژانس 
بين المللي انرژي اتمي دريافت كرد كه در آن اتهاماتي عليه اين دانشمند 
سرشناس مطرح شده بود. براساس اين نامه، عبدالقدير خان منبع فروش 
و انتقال فناوري هسته اي به ديگر كشورها بوده است. خان پيش از اين در 
سال1990 در يك سخنراني در پاكستان گفته بود كه براي تامين تجهيزات 
مورد نياز پاكستان، در بازار جهاني فعاليت هايي دارد. مدتي بعد از اعتراف 
خان به انجام فعاليت هايي كه به آن متهم بود، مشرف او را مورد عفو قرار 
داد. با اين حال خان بعدها در سال2008 در گفت وگو با آژانس فرانس پرس 
گفت كه به  خاطر كشــورش چنين اعترافي كرده است؛ »من كشورم را 
نخستين بار وقتي كه پاكستان را كشــوري هسته اي كردم نجات دادم و 
دوباره وقتي كه اعتراف كردم و تمام گناه را تنهايي به گردن گرفتم.« يك 
دهه پيش خان وارد دنياي سياست شد و حزب حركت نجات پاكستان را 
تاسيس كرد، اما در عالم سياست توفيقي به دست نياورد و يك  سال بعد 
اين حزب منحل شد. او در همان سال در يك مصاحبه با روزنامه جنگ گفت 
كه فناوري هسته اي را به دستور بي نظير بوتو نخست وزير مقتول پاكستان 
به 2كشور انتقال داده بود، اما از آن 2كشور نام نبرد. حزب بوتو اين ادعا 
را بي اســاس خواند. با وجود تمامي جنجال ها، خان هميشه در پاكستان 
محبوب بود و مدارس ، دانشگاه ها، مؤسسات علمي و بيمارستان هاي خيريه 

زيادي به افتخار او نامگذاري شده اند.

 احزاب و ائتالف هاي حاضر در انتخابات عراق
مواضع متفاوتي نسبت به ايران دارند 

 همسايه شرقي
از نگاه ائتالف هاي 

انتخاباتي عراق

عراق طي 2دهه گذشــته، 
به يكي از كانون هاي رقابت 
ميان قدرت هــاي خارجي 
تبديــل شــده و در نتيجه، 
هرگونــه تحول سياســي، 
نظامي يا حتي اقتصادي در 
آن از اهميــت بااليي براي 
بازيگران منطقــه و جهان 

برخوردار است

 پاسخ تايوان به چين: مردم تايوان 
در برابر فشار سرخم نمی كنند

در ادامه تنش  ميان چين و تايوان، رئيس جمهور تايوان 
خواسته چين براي يكي شدن 2 كشور را رد كرد. تسای 
اينگ ون كه روز يكشنبه در جشن ملی تايوان سخنرانی 
می كرد، گفت: »اين توهم كه مردم تايوان زير فشارها 
سر خم می كنند، نبايد وجود داشته باشد.« به گزارش 
رويترز، تســای گفت كه تايوان نيروی دفاعی خود را 
تقويت می كند تا مطمئن شود هيچ كس نمی تواند اين كشور را وادار كند به راهی 
برود كه چين تعيين كرده است. اشاره رئيس جمهور تايوان به بهره گيري كشورش از 
روابط نزديك نظامي با آمريكاست كه طي سال هاي اخير به طور چشمگيري تقويت 
شده است.  ســخنان رئيس جمهور تايوان پاسخی است به اظهارات رئيس جمهور 
چين كه خواهان »يكی شدن دوباره« 2 كشور از »راه های صلح آميز« شده و گفته 
بود اين بهترين خدمت به منافع ملت چين است. شی جين پينگ، روز شنبه استقالل 
تايوان را بزرگترين مانع بر سر راه يكی شــدن دوباره »سرزمين مادری« دانست. او 

هشدار داد كه جدايی تايوان »سرانجامی بد« خواهد داشت.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
نادان است كسي كه از دشمنان خود 

خيرخواهي بجويد.
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حاال كــه همــه خبرگزاري ها،  روزنامه ها، ســايت ها و منابع فاطمه عباسي
خبري اعالم كرده اند كه كرونــا روندي نزولي پيدا كرده و 
نقشه كرونايي ايران هم از رنگ قرمز خالص شده و رنگ 
نارنجي، زرد و حتي آبي به خود گرفته و محدوديت ها هم تا 
حدودي كمتر شده، مي توان نفس راحتي كشيد و كمي به 
زندگي عادي بازگشت. طبق همين الگو، خيلي از مردم در 
تعطيالت هفته گذشــته بار و بنديل بستند و راهي جاده 
شدند، به طوري كه به گفته آمارها ركورد عجيب و غريبي در 
اين زمينه شكسته شــد. آنطور كه از خبرها پيداست، در 
تعطيالت اخير روند سفرهاي جاده اي مردم فراتر از انتظار و 
به طور فزاينده اي شروع شــد و از 12 مهرماه 2ميليون و 

22۹هزار و 767 وسيله نقليه در محورهاي بين استاني تردد 
كردند كه اين آمار نسبت به روز قبل از آن 12 درصد و نسبت 
به روز مشابه در سال گذشته 35 درصد افزايش داشته است. 
مركز مديريت راه هاي كشور گزارش مي دهد كه در روزهاي 
بعد نيز تقريبا همين تعداد خودرو در محورهاي مواصالتي 
تردد كردند و آمارها نشــان مي دهد كــه در بازه زماني 
12مهرماه تا 16 مهرماه روند سفرهاي جاده اي مردم به ويژه 
در روزهاي اخير شدت بسيار زيادي پيدا كرد، چرا كه تردد 
بين اســتاني در روز 16 مهرماه به 2ميليون و 647 هزار و 
825وسيله نقليه رسيد كه نسبت به روز قبل از آن 36درصد 
و نسبت به روز مشــابه در سال گذشته 24 درصد افزايش 
يافته اســت. البته اين ركودشكني عجيب نه تنها فراتر از 

انتظارات و پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي دستگاه هاي 
مختلف بود بلكه تاكنون چنين حجم تردد و سفرهاي بين 
استاني جاده اي طي يك سال و نيم گذشته )در دوران شيوع 
ويروس كرونــا( به ثبت نرســيده بود. با وجــود اينكه 
واكسيناسيون در كشور افزايش داشته و پايين آمدن آمار 
ابتال و فوتي هاي كرونا اميدواركننده است اما اين آمارهاي 
باال در سفرهاي مردم كمي نگران كننده به نظر مي رسد و با 
توجه به هشدارهاي مسئوالن و كارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان مردم بايد احتياط بيشــتري براي پيشگيري از 
گسترش شيوع مجدد كرونا در كشــور بكنند و بي خيال 
پروتكل هاي بهداشتي نشوند، چرا كه هنوز براي رسيدن به 

روزهاي بدون كرونا، زود است.

پروتكل ها را شكست داديم...

سال هاي اخير ســخت تر هم شده اســت. اينكه يك شيدا اعتماد خانه داشتن نبايد آنقدرها ســخت باشد اما هست، در 
چهارديواري را در اختيار بگيري و تبديلش كني به خانه، آنقدر پول، زمان و انرژي مي برد 
كه خانه را از هدف اصلي خودش دور مي كند. خانه بايد مكان آرامش باشد و جايي كه تمام 
راه ها به آن ختم مي شــود اما اينقدر زمان توي شــهر بزرگ به رفتن و آمدن و دويدن 
مي گذرد كه رفتن به خانه مي شود آخرين كار روز. به خانه كه مي رسي آنقدر جان باقي 
نمانده كه بشود تاملي كرد، چيزي نوشت، قصه  اي ساخت،گياهي كاشت و خيالي بافت 
حتي. مي شــود فقط چيزي خورد و خوابيد تا روز ديگر و دويدن هاي ديگر. خانه ديگر 
پناهگاه نيست؛ يك ايستگاه موقت اســت در فواصل بين دويدن؛ مثل همان جايي كه 
دونده ها را مي بيني كه بطري هاي آب را از كنار مســير ماراتن برمي دارند و هنوز دارند 
مي دوند. قرار نبود اينطوري باشــد اما. قرار بود خانه هاي زيبايي داشته باشيم. قرار بود 
دوستانمان را به خانه دعوت كنيم. قرار بود شعر بخوانيم. رمان هاي قديمي خوشايند را 
دوباره ورق بزنيم و يك غذاي پر از جزئيات و مفصل را درست كنيم و گاهي هم وقتي براي 
خودمان داشته باشيم كه جزئيات خيابان روبه روي پنجره، درخت هاي كنار خيابان و 
پرنده هايي كه روي هره پنجره راه مي روند را ببينيم. ببينيم گربه حياط كه از تماشاي آنها 
سير نمي شود، ساعت ها سرش را باال مي گيرد آنقدر باال كه ديگر خسته مي شود و مي رود 
يك گوشه مي خوابد. ببينيم كه نور آرام آرام راهش را از پنجره هاي شمالي كج مي كند و 
مي رود تا باز اواخر اسفند پيدايش شود. ببينيم كه پاييز رسيده و برگ هاي درخت ها دارند 
زرد مي شوند و كم كم پياده رو پر مي شود از برگ هاي خشك و زرد و قرمز و گاهي باد برگي 
را مي آورد و مي اندازد توي خانه. ببينيم كه گلدان ها تشنه شده اند و آب تنگ ماهي بايد 
عوض شود و دستي به روي خانه بكشيم كه باز بشود خانه؛ خانه اي كه كسي بخواهد به آن 

برگردد. در آن بماند و آنجا تمام چيزهايي كه در روز شلوغ شهر ديوانه گم كرده بازبيابد.
قرار نبود خانه اي براي زندگي داشتن آنقدر سخت باشد كه يادمان برود اصال براي چه 
خانه داريم؛ يادمان برود خانه گذرگاه نيست و قرارگاه است؛ يادمان برود آدمي مي تواند 
با خانه اش پيوندي قوي برقرار كند و ريشه هايش را با خانه محكم كند كه باد او را از اين 
سو به آن سو نبرد. خانه، جان است و جهان است و كوچك ترين جهان ممكن است براي 
هر كسي و كاش فرصتي براي درنگي از سر آرامش دست مي داد نه فقط از سر نيازي به 

دمي آسودن و نفس گرفتن.

قرارگاه يا گذرگاه
مسئله اين است

ميليون
تهران در شرایطی به فصل پاییز 

و شروع سال آبی جدید وارد 
شده كه با كسری ۳۱۴ میلیون 
مترمكعبی آب نسبت به سال 

گذشته مواجه است.
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درصد
كارنامه سال آبی ۱۴00-۱۳99 در 
حالی بسته می شود كه میزان 
بارش های كشور در مقایسه 

با متوسط بلندمدت با كاهش 
۵0 درصدی مواجه بوده است؛ 

به طوری كه ورودی سدهای 
تامین كننده آب تهران كاهش 

۴0 درصدی داشته است.

40

میلیارد
متوسط مصرف آب در تهران 
۳میلیارد و ۳00 میلیون لیتر 
)معادل ۳میلیون و ۳00هزار 

مترمكعب( است كه با 
درنظرگرفتن این رقم، می توان 
گفت تهران به میزان ۱00 روز 
مصرف شهروندانش نسبت 
به سال گذشته با كمبود آب 

روبه روست.

3

میلی متر
اكنون میزان مصرف آب شرب 
شهری در ایران با میزان بارش 
۲۴0 میلی متر در سال بسیار 

بیشتر از شهرهای اروپایی بوده 
كه حتی بیش از ۶00 میلی متر 

بارندگی ساالنه دارند.
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عبور از كرونا با آثار انتزاعي مارك بردفورد

مارك بردفورد، هنرمند سياهپوســت 60ســاله، 
يكــي از 100چهــره تأثيرگــذار ســال2021 
جهان به انتخــاب مجله معتبر TIME اســت. او 
يك نقاش و مجسمه ســاز انتزاعي بــا آثاري پر از 
پيچيدگي هاي مفهومي اســت كه در آن ساختار 
اجتماعي را مورد نقد قرار مي دهد و وضعيت جوامع 

حاشيه نشين را به سبك خود عيان مي كند.
براي مارك بردفورد هيــچ مفهومي خيلي بزرگ 
يــا كوچك و هيــچ چالشــي خيلــي پيچيده يا 
پيش پا افتاده نيســت. او دنيايي پر از مشكالت را 
مي  بيند كه بايد حل شوند و ايده هاي بي پايان خود 

را در آثار و برنامه هايش به كار مي گيرد.
مارك از طريق هنر انتزاعــي خود، ويراني هايي را 
ترسيم كرده كه در آن بحران هايي چون اپيدمي 
ايدز، طوفان كاترينا و فروپاشــي بازار مســكن، 
باعث ايجاد جوامع حاشيه نشــين و طبقات فقير 
در نظام سرمايه داري شده است. نقطه هدف او هم 
نژادپرستي، تبعيض جنسيتي و فقر است؛ به همين 
منظور هنر خود را بــه گالري هاي مناطق محروم 
مي آورد و با ارائه برنامه هاي نوآورانه اي، به حمايت 

از جوانان خالق مي پردازد.
در روزهاي شيوع ويروس كرونا، او به دنبال يافتن 
شــاخصه هايی از تأثيــر COVID-19 بر جوامع 
كم درآمد بود. اين هنرمند در قرنطينه، نقاشي هايي 
كشيد كه نشان دهنده انزوا، خشــونت، مبارزه و 
تاب آوري بود؛ اينكه چگونه مي توان از اين چالش 
كه باعث جدايي آدم ها شده، جلوگيري و از آن عبور 
كرد. مارك بردفورد در گالري كرونايي خود كه با 

عنوان »نقاشي هاي قرنطينه« و در سيلوي غالت 
ســاختمان Hauser & Wirth LA برگزار كرد، 
گفت كه »كوويد- 19ا او را به ســوي زنده ماندن 
كشانده است«. مارك در دوران پاندمي خانه نشين 
نشد، با دستيارانش كار كرد، پوسترهاي پاره شده 
را از سطح شــهر جمع آوري و آثاري كوالژ شده و 
انتزاعي خلق كرد كه نماي خيابان هاي LA را نشان 
دهد. به اين معنا، هدف او تمركز بر هنري است كه 
در محيط اجتماعي به انجام مي رسد و اين به طور 

قابل توجهي تجربه ما را هم شكل مي دهد.
»توده ها و جنبش ها« عنوان آخرين نمايشگاه آثار 
بلندپروازانه مارك بردفورد است كه به منظور افتتاح 
گالري جديــد Hauser & Wirth Menorca در 
منوركا)Menorca( اســپانيا انتخاب شده است. 
اين گالري تا 31اكتبر 2021برپــا خواهد بود. در 
اين مجموعه هنري كه در 7فضاي گالري برپا شده، 
بردفورد ضمن ارائه آثار انتزاعي خود، با 2نقاشــي 
ديواري از نقشــه هاي جهان، تحقيقات خود روي 
ماهيت نقشه ها را عيان مي كند و از ساختار قدرت 
جهاني مي گويد كه چگونه كشــورهاي جنوبي در 
طول تاريخ، هرگز در مقياس وسيع ترسيم نشده اند! 
عالوه بر اين، بردفورد در اين نمايشــگاه 2فضاي 
خاص مجسمه سازي ايجاد كرده است: يكي داراي 
7كره بزرگ با اقيانوس هاي سياه است و ديگري از 
پوسترهاي انباشته شده اي تشكيل شده كه تبليغات 
خدمات مالي را با تصاوير طبيعت تركيب مي كند. 
نمايش اين آثار، خود يك احساس فريبنده را باعث 
مي شود و نشــان مي دهدكه بردفورد بدون قرباني 
كردن پويايي تصوير، همچنان يك كاوشگر ماهر در 

ارائه تفاوت هاي ظريف است.

بر و برگ

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

در ره عشق كه از سيل بال نيست گذار

كرده ام خاطر خود را به تمناي تو خوش

داستان يك تغيير شغل
در محله ما مغازه اي بود كــه CD مي فروخت. از همين 
فيلم ها، ســريال ها و كارتون هايي كه از وزارت ارشاد و 
ساترا مجوز توليد و انتشار مي گيرند؛ كســب وكاري قانوني، شفاف و تميز. اوضاع اما 
خوب پيش نرفت. كم كم اســتقبال از اين CDها پايين آمد و طبيعتا درآمد هم كم 
شــد. اينكه چرا مردم كمتر ســراغ خريد فيلم ها و كارتون هاي مجاز كپي شده روي 
لوح فشرده مي روند، موضوعي است كه احتماال در يادداشت هاي ديگر به آن خواهم 
پرداخت اما فعال مسئله بر سر كسب وكاري است كه ديگر درآمد كافي نداشت و مردي 
كه در آستانه 50سالگي بايد مخارج يك زندگي را تامين مي كرد، به فكر تغيير شغل 

افتاد.
اولين انتخاب، فروش لوازم بهداشتي بود. دستمال و پوشك و اين  جور ملزومات زندگي 
كه ناگهان عرضه شان زياد شــد؛ اما مدتي بعد به دنبال افزايش قيمت شديد، از سكه 
افتادند. فروشنده داستان ما هم مانند خيلي هاي ديگر وارد جريان روز شد اما خيلي 
زود به مشكل جواز كسب و اشكال اتحاديه برخورد و به شغل قبلي بازگشت. درحالي كه 

روزبه روز از درآمدش كم مي شد. پس تصميم جديدي گرفت.
مغازه نه چندان بزرگ CDفروشي كم كم ميزبان ضايعات شــد. در كنار پوسترهاي 
رنگارنگ فيلم ها و سريال هايي كه زندگي بچه پولدارها را به نمايش مي گذارند، انواع 
و اقسام وسايلي كه اندكي فلز داشتند در مغازه جاخوش كردند و در كوتاه زماني همه 

جا را گرفتند.
حاال مرد ميانسال داستان ما، با يك روپوش سفيد، ماسك تميز و دستكش هاي محكم، 
پذيراي زباله گردهايي اســت كه ســطل هاي زباله را به اميد يافتن چيز دندان گيري 
جست وجو مي كنند. مرد داستان احتماال اين روزها درآمدش از قبل بيشتر است اما 
مطمئنا از شغلي كه دارد، راضي نيست. او ترجيح مي دهد همان فروشنده محصوالت 
فرهنگي قانوني باشد تا خريدار ضايعات. او هنوز پوستر فيلم ها و كارتون ها را روي ديوار 
دارد. همچنان فيلم هم مي فروشــد؛ اما ديگر كسي براي اين جور چيزها به مغازه اش 
نمي رود. چه مي شود كه كسب وكاري قانوني و شفاف از بين مي رود و كاري غيرشفاف 
جايش را مي گيرد؟ به نظر من اين نشانه اضمحالل اقتصاد است؛ اقتصادي كه زير بار 
فشارهاي مختلف كمرش خم شده و ديگر تاب ايستادن ندارد؛ اقتصادي كه حتي در 
آمارهاي رسمي هم سرپا نيست. آدم ها روزبه روز فقيرتر مي شوند و به هر دستاويزي 

براي ماندن چنگ مي زنند و اين وضعيت را چه كساني بايد چاره كنند؟

شهر مكتوب

ميثم قاسمي شهنام صفاجو

خط پايان اعدام در سيرالئون
جوليوس مادا بيو، رئيس جمهوري ســيرالئون روز 
جمعه 8 اكتبر )16 مهــر( اليحه لغو مجازات اعدام 
را امضا كرد و به اين ترتيب اعدام رسماً از قانون اين 

كشور حذف شد. 
به گزارش يورونيوز، اين اقدام پــس از آن صورت 
گرفت كه قانونگذاران ســيرالئون، در ماه ژوئيه به 
پايان مجازات اعدام در اين كشور غرب آفريقا رأي 
دادند و مجازات حبس ابد يا دستكم 30سال زندان 

را جايگزين آن كردند. 
سيرالئون كه پس از چند دهه جنگ داخلي، اكنون 
روي ريل التيام و بازســازي افتاده، تا كنون به دليل 
لغو نكردن قانون مجازات اعــدام، بارها مورد انتقاد 
گروه هاي حقوق بشــري قرار گرفته بــود. دولت 
فري تاون در  مــاه مه، يعني پيــش از آنكه مجلس 
ســيرالئون اليحه لغو اعدام را به تصويب برســاند، 
اعالم كرد كه در چارچوب سياست حمايت از حقوق 

بشر قصد دارد اين مجازات را لغو كند. آخرين مورد 
اعدام در سيرالئون مربوط به 24 افسر نظامي است 
كه در سال 1998 به دليل دست داشتن دركودتاي 
يك ســال پيش از آن به مرگ متهم شدند و حكم 
آنان اجرا شد. از آن زمان به بعد اگر هم حكم اعدامي 
صادر مي شــد به مجازات هــاي جايگزين ديگري 

تغيير مي يافت.

پيشرفته ترين دستگاه ام آر آي
دانشمندان به تازگي يك دستگاه ام آر آي پزشكي 
ساخته اند كه مي گويند: اين دستگاه قوي ترين در 

نوع خود در جهان به شمار مي رود. 
به گــزارش دوويچه ولــه، اين دســتگاه ام آر آي، 
يــا تصويرســازي تشــديد مغناطيســي كــه 
 »ايــزول«   )Iseult(  نــام دارد، حاصل بيش از

20 ســال تحقيق و همــكاري مشــترك ميان 
كميســيون انرژي اتمي و انرژي هــاي جايگزين 
در فرانسه و بخش سالمت شركت زيمنس آلمان 

)Siemens- ealthineers( است. 
به گفته سســيل لرمان، مدير پروژه اسكنر جديد، 
اين دســتگاه »مطالعه ســاختار مغز را به شيوه اي 

دقيق تر« ممكن مي كند. اين دســتگاه با اين حال، 
نخســتين تصاوير خود را از يك كدو تنبل گرفته 

است. اما چرا كدو تنبل و نه مغز يك انسان؟

مرگ روي صحنه تئاتر
يك بازيگر مرد 37ساله، در هنگام اجراي اپرا در تاالر 
مشهور بلشوي در مســكو بر اثر واژگوني بخشي از 
دكوراسيون، جان خود را از دست داد. اين حادثه در 
هنگام تعويض صحنه رخ داد. به گزارش يورونيوز، 
در پي اين حادثه، اجراي اپراي حماسي»سادكو«، 
شاهكار نيكوالي ريمسكي-كورساكف، موقتا قطع 
شد و با خروج تماشاگران از سالن، مسئوالن تئاتر، 

خبر از لغو اجراي اين اپرا دادند. 
برخي از تماشــاگران ابتدا گمان كرده بودند كه 
ريزش بخشــي از دكوراســيون جزئي از اجراي 
نمايش اســت. كاربران در كانــال تلگرام از وقوع 
يك »تــراژدي« ســخن گفته اند. تاالر بلشــوي 

بزرگ ترين و مشــهورترين تاالر نمايش روســيه 
به شــمار مي آيــد و اجراهاي بالــه و اپراهاي آن 

شهرت جهاني دارد.
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  »باشماق« 
نفس تازه می کند

3,2

فصل توسعه 
 مشاغل خانگی 

در استان ها

استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود در کشور برای رونق اشتغال زایی از راهبردهایی محسوب می شود 
که در دهه های گذشته با شدت و ضعف متفاوت، مدنظر تصمیم سازان کشور قرار داشته و دولت های مختلف 
کوشیده اند با اتخاذ تدابیر مناســب دراین عرصه، برای کاهش نرخ بیکاری و تقویت معیشت خانوارها 
گام های موثری بردارند؛ موضوعی که یکی از ابزارهای نیل به چنین مقصودی، توســعه مشاغل خانگی 
بوده است. این گونه مشاغل به دلیل برخورداری از مطلوبیت های فراوان و بازدهی باال، از توان بسیاری برای 
جامه عمل پوشاندن به برنامه های اشتغال زایی در کشور برخوردارند.براین اساس هم بود که طرح ملی 

توسعه مشاغل خانگی، با همکاری جهاد دانشگاهی، در31استان کشور درحال اجراست...

سنقر و کلیایی؛ قطب 
تولید تخمه آفتابگردان
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فرحناز چراغی
خبرنگار

 طی چند روز اخیر ســنقر کلیایی در استان کرمانشاه به عنوان 
قطب تولید تخمه آفتابگردان در کشور معرفی شد. این شهرستان 
بیشترین سطح زیر کشــت و برترین کیفیت تخمه آفتابگردان 

آجیلی در کشور را دارد.
»تخمه ســنقری« در کنار »کباب سنقری« ســال های سال 
اســت که میزبان پذیرایی هر محفل و مجلسی هستند و چه در 
کرمانشاه و چه کشور شــهرت دارند.  اما کشت، تولید و فروش 
تخمه با مشکالت و مشــقات زیادی برای تولیدکنندگان همراه 
است. اوایل پاییز برداشت تخمه از مزارع منطقه آغاز خواهد شد 
با این حال، فروش فله ای و بدون فرآوری تخمه، ســود چندانی 

نصیب تولیدکنندگان در سنقروکلیایی نمی  کند. 

واردات تخمه  چینی
خیابان »مهدی موعود« سنقر محله تخمه پز هاست. بوی مطبوع 
تخمه از دور به مشام می رسد. عطر و بوی تخمه سنقری وسوسه 

برانگیز است. حس چشیدن و شکســتن تخمه های خوشبوی 
سنقری دل هر عابری را به سمت و سوی کارگاه های تخمه پزی 
می کشاند. به سمت یکی از این کارگاه های تخمه پزی  می رویم. 
صاحب ایــن کارگاه از ســختی کار با کوره هــای نیمه مدرن 

تخمه پزی می گوید.
»محمد« جوان ۳۵ساله سنقری، با اشاره به اینکه شغل پدری 
را در کنار پدر ادامه داده اســت، می افزاید: واردات تخمه چینی 

مهم ترین مشکل تخمه کاران و تخمه پزهاست. 
وی عمر نگهداری تخمه را کوتاه و حداکثر 2سال عنوان می کند 
و می گوید: چینی ها در کشــت تخمه نیز چندین سال است که 
ورود کرده اند و نان تخمه کار و تخمه پز در این شهرستان و دیگر 

نقاط کشور آجر شده  است.
این شهروند سنقری ادامه می دهد: به دلیل نداشتن کارگاه های 
فراوری، تخمــه به صورت فلــه ای و ارزان به فروش می رســد. 
ســود حاصل از این زحمت نیز به جیب افرادی غیر از کشاورز 
و تخمه پز می رود. وی از مســئوالن امــر می خواهد تا با نظارت 
 بر بــازار و حمایــت از کشــاورز، باعــث رونق ایــن محصول

 شوند.

معضل فروش فله ای
مدیرجهادکشاورزی شهرستان ســنقر و کلیایی در گفت وگو با 
همشهری با بیان اینکه ساالنه بیش از ۵ تا ۶هزارتن تخمه سنقری 
در شهرستان ســنقر و کلیایی تولید می شــود، می افزاید: بین 
2هزارو2۰۰ تا 2هزارو۵۰۰کیلوگرم در هکتار متوسط عملکرد 

تخمه سنقری دراین شهرستان است.
»عبداهلل خسروی« می گوید: هرسال بین 2هزارو۶۰۰ تا ۳هزارو 
2۰۰ هکتار در شهرستان سنقر و کلیایی زیرکشت تخمه می رود.

وی با بیان اینکه در هر هکتار  کشت تخمه آفتابگردان برای یک 
نفر اشتغال زایی می شود، می افزاید: بذر تخمه در  سنقر و کلیایی 
در فصل بهار کشت می شود و برداشت این محصول از ۶مهرماه و 

در فصل پاییز آغاز می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی با ابراز خرسندی 
از شرایط کنونی قیمت تخمه آفتابگردان، ادامه می دهد: قیمت 
هر کیلو تخم آفتابگردان تا ۵۰هزارتومــان هم رفت، اما قیمت 

کنونی این محصول حدود ۴۰هزارتومان است.
وی در ادامه با اشــاره به شــهرت، عطر و بوی تخمه ســنقری، 
می  افزاید: طعم و بوی خوب و خاص تخمه سنقری  نتیجه کشت 

این محصول در شرایط آب و هوایی منطقه است. شهرت تخمه 
سنقری تنها منحصر به ایران نیســت بلکه  بسیاری از کشورها 

طعم و بوی خاص این تخمه را می شناسند.
خســروی عنوان می کند: آفتابگردان تولیدی در شهرســتان 
سنقروکلیایی به استان های همجوار، تهران، اصفهان و... صادر 

می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ســنقر و کلیایی، خام فروشی 
را یکی از معضــالت تولید این محصول عنــوان می کند و ادامه 
می دهد:  در شهرستان سنقروکلیایی فراوری آنچنانی روی تخمه 
انجام نمی شود و محصول تولیدی بیشتر به صورت خام یا بوداده 

است و به صورت فله ای به فروش می رسد.
وی با اشاره به بازار پسندی باالی تخمه سنقری، تصریح می کند: 
عرضه فله ای تخمه ســنقری ســبب می شود ســود حاصل از 
ارزش افزوده این محصول به جیب دیگران برود و تولیدکنندگان 

زحمتکش، سود آنچنانی از حاصل دسترنج خود نمی برند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی در ادامه با اشاره به 
درخواست چندین متقاضی برای فرآوری تخمه سنقری در این 
شهرستان، می  گوید: ایجاد واحدهای بسته بندی مدرن در سنقر 

و کلیایی مانع از فروش فله ای تخمه خواهد شد و بر سود حاصل 
از ارزش افزوده آن اضافه می کند.

کیفیت باالی تخمه سنقری
براساس گفته مسئول بسیج سازندگی شهرستان سنقر و کلیایی، 
این شهرستان به عنوان قطب تولید تخمه آفتابگردان در کشور 

معرفی شد.
»پرویز فدایــی« اظهار می کند: شهرســتان ســنقر و کلیایی 
بیشترین سطح زیرکشــت و تولید و همچنین برترین کیفیت 
تخمه آفتابگردان آجیلی در کشور را دارد. با توجه به موارد عنوان 
شده، این شهرستان به عنوان قطب تولید تخمه آفتابگردان در 

کشور معرفی شد.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان ســنقر و کلیایی با اشاره به 
آغاز تحقیقات این سازمان از سال۱۳۹۸ ادامه می دهد: تحقیقات 
مذکور شامل شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های 
تخمه آفتابگردان بوده است. فدایی اضافه می کند: نتیحه تحقیقات 
تخمه آفتابگردان شهرستان ســنقر و کلیایی در مجله کشوری 
بسیج سازندگی چاپ و این محصول به سراسر کشور معرفی شد.

خام فروشي یکي از مشکالت تولیدکنندگان تخمه آفتابگردان است
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اردبیل
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان اردبیل درحال اجراست و باوجود سهمیه 
۲هزارنفری، بیش از ۳هزارو ۲۰۰نفر دراین طرح ثبت نام کرده اند که بعد از غربالگری، 
۲هزارو ۹۰۰متقاضی، ثبت نهایی شــدند. کمبود نقدینگی و بازاریابی از مشکالت 
فعاالن مشاغل خانگی دراین استان است و تعدادی از متقاضیان طرح به دلیل نداشتن 
سرمایه، نتوانسته اند کسب وکار خود را رونق دهند، هرچند که مسئوالن می گویند 
تسهیالت کم بهره برای رونق بازار کار به تعدادی از متقاضیان طرح مشاغل خانگی 
پرداخت می شــود. به عنوان مثال دوخت لباس عروسک از هنرهای سنتی و بومی 
اردبیل و نیازمند تخصص و مهارت باالست که درصورت حمایت مناسب از این حرفه، 
می تواند با ایجاد فرصت کسب وکار، به درآمدزایی مناسب فعاالن این حوزه کمک 
کند. این درحالی است که واردات عروســک های خارجی به کشور، مانع بزرگی در 
شکوفایی هنر خیاطی لباس عروسک در اردبیل به شمار می رود. همه گیری ویروس 
کرونا و به دنبال آن، تعطیلی برخی اصناف و همچنین مشکالت اقتصادی ناشی از 
این وضعیت، سبب گرانی مواد اولیه و کسادی بازار برخی مشاغل خانگی شده است.

البرز
البرز در توسعه مشــاغل خانگی یکی از استان های پیشــگام بوده است. سهمیه 
استان البرز در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ۲هزارو۵۰۰شغل بود که 
تاکنون اجرایی شده است. با توجه به اینکه تسهیالت بانکی نقش موثری در ایجاد 
و راه اندازی مشاغل خانگی دارد، تاکنون ۳7میلیارد تومان تسهیالت به این حوزه 
اختصاص یافته است. حوزه فرش دستباف، صنایع دستی و فعالیت های فرهنگی 
- هنری بیشترین اســتقبال را در بخش مشــاغل خانگی در البرز دارد؛ هرچند 
همه گیری ویروس کرونا عالوه بر کاهش تعداد شاغالن، از افراد فعال اقتصادی هم 
کاسته است. بخشی از افرادی که مشاغل خانگی راه اندازی کردند و زنان سرپرست 
خانوار هم جزو آنان بودند، دراین مدت از فعالیت اقتصادی باز مانده اند. از مهم ترین 
معضالت مشاغل خانگی، به بازار رساندن محصول است که در همین راستا یکی 
از اقدام هایی که برای تثبیت مشاغل خانگی  در البرز انجام خواهد شد، راه اندازی 
بازارچه و نمایشگاه ارائه محصوالت است که در قالب آن، زنجیره تأمین تا فروش 

محصوالت تولیدی مشاغل خانگی فراهم می شود.
 

اصفهان 
قالی بافی، پرورش قارچ، خیاطی و عروسک سازی از فراگیرترین مشاغل خانگی در 
استان اصفهان هستند. عالوه بر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳دستگاه دولتی 
دیگر هم در طرح ملی مشــاغل خانگی درگیر هستند که شــامل اداره صنعت، 
معدن و تجارت، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی می شــوند و تعامل مناسبی 
دراین زمینه وجود دارد. دراین طرح ملی، اداره کار با مشارکت جهاددانشگاهی 
اقدام به برگزاری کارگاه هایی برای آموزش بازاریابی به جامعه هدف کرده است. 
همچنین مبلغ وام مشاغل خانگی افزایش چشمگیری داشت و ۲میلیارد تومان 
به طرح های پشتیبان و ۱۰۰میلیون تومان به طرح های مستقل اختصاص یافت. 
صاحبان مشاغل خانگی استان با مشکالتی چون نبود بازارهدف مشخص، فقدان 
بازارچه های دائمی و همچنین نبود اطالعات اولیه درخصوص آموزش بازاریابی 
دســت و پنجه نرم می کنند. هرچند اداره کار قدم های خوبی در زمینه آموزش 
بازاریابی به مشاغل خانگی برداشته است، اما هنوز نداشتن مهارت بازاریابی یکی از 
مهم ترین مشکالت مشاعل خانگی به شمار می رود. دراین میان باید به این موضوع 
هم اشاره کرد که همه گیری ویروس کرونا مشکالت عدیده ای برای فعاالن عرصه 

مشاغل خانگی در زمینه فروش محصوالت به وجود آورد.

لرستان
تاکنون ۱۰شبکه مشــاغل خانگی در رشته های   پوشــاک، تولید و بسته بندی 
عسل، چرم دوزی، تابلوفرش، قالی بافی، فراوری و بســته بندی زعفران، لباس 
محلی، تابلوفــرش و گلیم بافی در قالب طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی در 
استان لرستان تشکیل شده  است. این درحالی است که پیشرانان این شبکه های 
مشاغل از شهرستان هایی مانند خرم آباد، کوهدشــت، پلدختر، سلسله و دلفان 
انتخاب شده اند. شبکه سازی کســب وکارهای خانگی، ضمن ایجاد نظم تیمی، 
توانمندسازی شــاغالن در ارائه خدمت، برجســته کردن محصوالت و خدمات 
متقاضیان و پیشرانان را نیز به همراه خواهد داشت. درحال حاضر فاز دوم این طرح 
آغاز شده که درآن متقاضیان تحت خدمات توانمندسازی جهاد دانشگاهی قرار 
گرفته و از بسته و کالس های آموزشــی رایگان مشاوره شغلی و استعدادسنجی 
بهره مند می شوند تا بتوانند در حرفه خود موفق تر عمل کنند و با شناسایی بازارها 
بر میزان اشتغال زایی خود نیز بیفزایند. سهمیه استان لرستان از این طرح هزارنفر 

است که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند.

آذربایجان شرقی  
درسال های اخیر بافت فرش های بزرگ در آذربایجان شرقی، به عنوان یک صنعت 
خانگی، جای خود را به صنایع دســتی کوچک تری داده که سرمایه کم تری برای 
تولید نیاز دارند و شــهروندان عادی نیز می توانند دراین حوزه مشــغول شوند. 
با همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی برخی صنوف و فروشــگاه ها، تولید برخی 
محصوالت صنایع دستی رونق گرفته و متقاضیان در رشته های بافندگی تابلوفرش، 
قالی بافی، خیاطی، ورنی بافی، حکاکی روی فلز، عروسک سازی، سفالگری، رودوزی، 
بسته بندی و تولیدات چرم دست دوز در سامانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
ثبت نام کرده اند. ســهمیه  آذربایجان شــرقی دراین طرح ۳هزارنفر بود که عالوه 
بر تکمیل ظرفیت تعهدشــده، بیش از هزارو7۰۰نفر نیز مازاد بر سهمیه ثبت نام 
کرده اند. در یک سال اخیر هم برای حدود هزارو۵۰۰نفر دراین عرصه زمینه ورود 
به بازارکار فراهم شده و مشغول فعالیت هستند. همچنین به ۲هزارنفر نیز آموزش ها 
و مشاوره های الزم ارائه شده است. درحال حاضر مهم ترین  مشکل فعاالن این حوزه، 
نبود دسترسی مطلوب به بازارهای فروش است که برای رفع این مشکل، مسئوالن 

تالش دارند نسبت به راه اندازی بازارچه های ویژه صنایع دستی اقدام کنند.

  آذربایجان غربی 
توسعه مشاغل خانگی دراســتان آذربایجان غربی طی ۲ســال اخیر روند متفاوتی 
با ســال های قبل داشته اســت. با همه گیری ویروس کرونا بخــش قابل توجهی از 
مشاغل خانگی اســتان به تولید ماسک و لباس های بیمارســتانی معطوف شد که 
7۰درصد فعاالن این حــوزه را بانوان تشــکیل می دهند. اکنون بــا افزایش تولید 
کارخانه های ماسک و لباس های بیمارستانی، این تولیدات از چرخه مشاغل خانگی 
حذف شــده و درحال حاضر قالی بافی همراه با تولید موادغذایی خانگی، بیشترین 
مشاغل خانگی را دراستان به خود اختصاص داده است. طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
در آذربایجان غربی با اســتقبال چندانی همراه نبود و کم تر از هزارو۲۰۰نفر دراین 
طرح ثبت نام کرده اند که به بیشــتر این ثبت نام کنندگان، آموزش ها و مشاوره های 
الزم ارائه و طرح های غربالگری هم انجام شده است. با توجه به حضور زنان و جوانان 
تحصیلکرده استان در طرح توسعه مشاغل خانگی، تولیدات رایانه ای در استان رواج 
پیدا کرده و چند طرح مناسب هم دراین زمینه در ســامانه ثبت شده است. یکی از 
مشکالت جدی فعاالن مشاغل خانگی در استان، پرداخت نشدن تسهیالت بانکی یا 
تأخیر در پرداخت آن است و با توجه به افزایش قیمت ها، تسهیالت فعلی درصورت 

پرداخت هم جوابگوی نیاز آنان برای راه اندازی یک کسب وکار خانگی عادی نیست.

خراسان رضوی
اجرای فاز جدید طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در خراسان رضوی با سهمیه هزار نفر از 
مهرماه سال گذشته آغاز شد. این طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
کارفرما و جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان نهاد واسطه توسعه ای)مجری( اجرا 
شد. بسیاری از فعاالن مشاغل خانگی استان برای فروش محصوالت خود مشکالتی دارند 
و دراین طرح جهاددانشگاهی وظیفه آموزش بازاریابی را به متقاضیان برعهده دارد و 
همچنین با انعقاد تفاهم نامه با تعدادی از سامانه های فروشگاه  آنالین، به متقاضیان در 
فروش محصوالت خود کمک می کند. سال گذشته ۱۲۰میلیارد ریال تسهیالت حوزه 
مشاغل خانگی در بانک های رفاه کارگران و توسعه تعاون به طور مساوی ابالغ شد که 
پس از توزیع شهرستانی، تاکنون ۱۱۵میلیارد و ۲۹۰میلیون ریال معادل ۹6/۱درصد آن 
پرداخت شده است. براین اساس از تیرماه امسال بیش از ۹۰۰نفر از آموزش های رایگان 
عمومی و تخصصی کسب و  کار طرح توسعه مشاغل خانگی در استان بهره مند شده اند. 
دراین میان برخی از مشاغل خانگی به گردشگری و حضور گردشگران وابسته هستند که 
با همه گیری ویروس کرونا و محدودیت سفرها و در پی آن کم شدن تعداد گردشگران، 

این مشاغل دچار رکود شدند.

بوشهر
مســئوالن اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بوشــهر از افزایش قابل توجه 
اختصاص تسهیالت به طرح های حوزه مشــاغل خانگی این استان خبر داده اند. 
یکی از راه های رونق تولید و به دنبال آن شــکوفایی اقتصاد، فعال کردن ظرفیت 
مشاغل خانگی است که با توجه به اقلیم این استان، توجه ویژه به این گونه مشاغل 
سبب برداشتن گام های بلند در ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کاهش بیکاری 
خواهد شد. درراستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان 
بوشهر، سال گذشته حدود 68میلیاردریال تسهیالت به ۵6۳طرح مشاغل خانگی 
مستقل و ۵8طرح مشاغل خانگی پشتیبان، با اشتغال زایی برای ۳6۱نفر، پرداخت 
شد که این اعتبار درسال جاری با افزایشی چشمگیر، به 4۳8میلیارد ریال رسید. 
گلیم بافی، حصیربافی، خیاطی، فراوری سبزی، ترشی خانگی، شیرینی سنتی و 
بسته بندی خرما از مهم ترین و فراگیرترین مشاغل خانگی در استان بوشهر است. 

قزوین
در استان قزوین توسعه مشــاغل خانگی در بخش صنایع دســتی و کشاورزی 
از اولویت بیشــتری برخوردار اســت و تاکنون برای متقاضیان فعالیت در حوزه 
صنایع دســتی، ۱47مجوز شــامل ۱۱8مجوز مســتقل و ۲۹مجوز پشتیبان با 
اشتغال زایی ۱۵۲نفر صادر شده است. 64واحد خانگی هم با تأیید کارگروه اشتغال 
استان، تسهیالت مشاغل خانگی به مبلغ ۱۳میلیارد و ۱۹۰میلیون ریال از محل 
اعتبارات توسعه مشاغل خانگی از بانک های عامل دریافت کرده اند. سال گذشته 
4۱میلیارد و ۳۰میلیون ریال تسهیالت مشاغل خانگی برای اشتغال ۱78نفر در 
استان پرداخت شده اســت.هزارو 6۵۰نفر درطرح توسعه مشاغل خانگی استان 
قزوین ثبت نام کرده اند، درحالی که این رقم هزارو ۵۰۰نفر پیش بینی شده بود با 
این حال، عالقه مندان می توانند دراین طرح شرکت کنند. در سال جاری اعتبارات 
این طرح 4۰میلیارد تومان و در ۲مرحله ابالغ شده و تا پایان سال پرداخت این 
تسهیالت ادامه دارد. این تســهیالت با بهره 4درصد و به صورت قرض الحسنه به 
متقاضیان پرداخت می شود و بازپرداخت آن نیز حداکثر ۵ساله خواهد بود. امسال 
8۰درصد اعتبارات ابالغی مشــاغل خانگی به مشاغل پشتیبان و حمایت کننده 
مشاغل خرد پرداخت می شود و تعاونی های زنان هم می توانند به عنوان پشتیبان 
دراین طرح ثبت نام و تسهیالت تا سقف ۳۰۰ تا 4۰۰میلیون تومان دریافت کنند.  
از مهم ترین مشــکالت فعاالن این عرصه، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات 

کاالست.

گلستان 
دراستان گلســتان حدود ۲هزارو۳۰۰شــغل خانگی وجود دارد که براساس 
آمــار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشــتر مشــاغل خانگی اســتان 
مربوط به روستاهای شهرســتان های گرگان، آق قال و گمیشــان و در زمینه 
تولید صنایع دستی و گیاهان دارویی اســت. اگرچه به گفته فعاالن این حوزه، 
مشاغل خانگی در دوران همه گیری ویروس کرونا رونق دوبرابری داشته است، 
اما هزینه های گران پست و ارسال، همچنین سرعت کم و قطعی اینترنت در 
کنار گرانی آن، از بزرگ ترین مشکالت در زمینه بازاریابی و فروش محصوالت 
آنهاســت. براین اســاس در ســال جاری به منظور حمایت از مشاغل خانگی، 
476میلیارد ریال تسهیالت به گلستان اختصاص یافته است که این تسهیالت 
ازســوی بانک های توســعه تعاون و رفاه کارگران پرداخت خواهد شــد. این 
تســهیالت به متقاضیانی که طرح های آنان منطبق با ظرفیت و اولویت های 
منطقه و مورد تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و توجیه اقتصادی و فنی الزم 
را داشته و آماده ورود به بازار و دارای مجوز باشند، پرداخت می شود. افرادی 

مانند پیشران های فعال در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، برای دریافت 
تسهیالت در اولویت قرار دارند. سال گذشته اعتبار استان گلستان در حوزه 
مشاغل خانگی ۵8میلیارد ریال بود که به متقاضیان پرداخت شد و زمینه 

اشتغال زایی برای ۵۹۰نفر را فراهم کرد. 

خوزستان
فرش دســتباف، صنایع دســتی، فعالیت هــای فرهنگی- هنری، 
تولیدات دامی، شــیالت، صنایــع تبدیلی و تکمیلی کشــاورزی 
و عشــایری و تولیدات گیاهی و تولیدی )صنعــت و خدمات( از 
مهم ترین رشته های مشاغل خانگی در خوزستان است. همچنین 
می توان به صورت اختصاصی به قالی بافی، سجاده بافی، کپوبافی، 
چوقابافی، نخ ریسی و تولیدات دامی به عنوان ظرفیت ها و زمینه های 
مشاغل خانگی استان در شمال و شمال شرق، فعالیت های شیالتی، 
تولیدات دامی، حصیربافی، عبابافی، توربافی، گرگوربافی درمناطق 
جنوبی و فعالیت های فرهنگی - هنری و تولیدی )صنعت و خدمات( 
در مناطق مرکزی اشاره کرد که قابلیت توسعه بازار در سطح منطقه 

و ملی را دارند. به گفته مســئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان، امســال سهم تسهیالت مشــاغل خانگی اســتان ازسوی 

بانک مرکزی ۵6میلیارد تومان تعیین شده است. موازی کاری دستگاه ها، 
یکپارچه نبودن مدیریت و تصمیم گیری، پیچیدگی و سختی های زیاد در 

صدور مجوز ازسوی دستگاه های ذی ربط، مشکالت متعدد بازاریابی و فروش 
محصول تولیدی، متصل نبودن مشــاغل به زنجیره تولید و ارزش، استقبال 
کم کارآفرینان حرفه ای موفــق از ورود به عرصه مشــاغل خانگی به عنوان 
پشتیبان، مشکالت تأمین ضمانت تسهیالت، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و 
پایین بودن روحیه خودباوری از مهم ترین چالش های توسعه مشاغل خانگی 

درخوزستان است.

کرمانشاه
کرمانشــاه در طرح ملی توسعه مشــاغل خانگی جزو ۹اســتان پایلوت کشور 
قرارگرفت. براین اساس برای توانمندســازی و اتصال به بازار، ۲هزارو7۰۰نفر از 
متقاضیان ثبت نام شده در ۱4رسته شغلی ساماندهی شدند؛ اقدامی که اجرای آن 
برعهده جهاد دانشگاهی کرمانشاه قرارگرفت. ویرایشگری متون، مترجمی )کتاب 
و مقاله(، برنامه نویسی، گلیم بافی، ســاخت پاپوش های سنتی، تولیدات چرمی 
دست دوز، فرش بافی، تولید پوشاک، تولید عســل و صنایع دستی بومی و تولید 
محصوالت کشاورزی و دامی از مهم ترین رسته های شغلی دراین طرح بوده است. 
در استان کرمانشاه بیشترین مجوزها در حوزه قالی بافی، دوخت لباس و گلیم بافی 
بوده و اداره میراث فرهنگی جزو اداره های موفق در حوزه ایجاد مشاغل خانگی در 
استان بوده است . نبود بازارهای مناسب از مهم ترین مشکالت استان در حوزه رونق 

هرچه بیشتر مشاغل خانگی است.

کردستان
کردستان یکی از ۹استان کشور است که به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی معرفی شد. در فاز اول سهمیه کردستان ۲هزارو 6۰۰نفر بود که حدود 
۵هزارنفر دراین طرح ثبت نام کردند. سهمیه فاز دوم طرح نیز 4۰۰نفر مشخص شد 
که نزدیک به ۲برابر ثبت نام کردند. کالش بافی، گلیم بافی، قالی بافی، فرش بافی، تولید 
عسل و پوشاک، انیمیشن سازی، پرورش گل و گیاه، مترجمی، ویراستاری، ساخت 
صنایع چوبی و زیورآالت و مصنوعات چرمی از رشته های اولویت دار دراستان برای 

توسعه مشاغل خانگی به شــمار می روند. سهم امسال کردستان 
از اعتبارات طرح ملی مشاغل خانگی، ۳۳6میلیارد 

ریال اســت. مســئولیت اختصاص این 
اعتبارات با فرمانداران اســت و 

نبود بــازار، از مهم ترین 
ایــن  مشــکالت 

طــرح عنوان 
می شود.

 فصل توسعه مشاغل خانگی 
در استان ها

همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت اجرای طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در استان های مختلف کشور را بررسی کرده است

استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود در کشور برای رونق اشتغال زایی از راهبردهایی محسوب می شود که 
در دهه های گذشته با شدت و ضعف متفاوت، مدنظر تصمیم سازان کشور قرار داشته و دولت های مختلف 
کوشیده اند با اتخاذ تدابیر مناســب دراین عرصه، برای کاهش نرخ بیکاری و تقویت معیشت خانوارها 
گام های موثری بردارند؛ موضوعی که یکی از ابزارهای نیل به چنین مقصودی، توسعه مشاغل خانگی 
بوده است. این گونه مشــاغل به دلیل برخورداری از مطلوبیت های فراوان و بازدهی باال، از توان 
بسیاری برای جامه عمل پوشاندن به برنامه های اشتغال زایی در کشور برخوردارند.براین اساس 
هم بود که طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، با همکاری جهاد دانشگاهی، در31استان کشور 
درحال اجراست؛ طرحی که اهدافی ازجمله: فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی 
در سراسر کشور، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و 
مولد، خوداشتغالی متقاضیان ورود به بازارکار، بهبود معیشت و افزایش رفاه 
خانوار، اتصال صاحبان کسب وکارهای خانگی به بازارهای هدف و بنگاه های 
پیشران، افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد مناطق و بهره گیری 
از فناوری های نو و جلب مشارکت واحدهای فناور و نوپا در ارتقای 
کمی و کیفی محصوالت خانگی را دنبال می کند.با توجه به این 
موضوع، همشهری در پرونده ویژه ای، وضعیت اجرای طرح 
ملی توسعه مشــاغل خانگی، فراگیرترین رشته های 
مشاغل خانگی، اقدام های انجام شده برای حمایت 
از توسعه این گونه مشاغل و مهم ترین مشکالت 
فعاالن این حوزه را در اســتان های مختلف 
کشور بررسی کرده اســت که در ادامه 

می خوانید. شهري
: هم

س ها
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مازندران
بیشترین ســهم مشــاغل خانگی در مازندران فعالیت در زمینه هنرهای سنتی 

و صنایع دســتی و پس از آن، تولید موادغذایی اســت. بیش از 75رشــته 
مرتبط با صنایع ســنتی در مازندران به عنوان مشاغل خانگی مورد 

حمایت قرار دارند. بخش دیگری از مشاغل خانگی نیز به تولید 
موادغذایی اختصــاص دارد. پرورش گل و گیــاه در مازندران 
نیز با توجه به فراهم شــدن امکان صدور مجوز برای تأسیس 
گلخانه های کوچک مقیاس در شــهرها و روســتاها نیز مورد 
توجه قرارگرفته است. حمایت از این گونه مشاغل برای توسعه 
اشــتغال به ویژه در 2سال گذشــته، با همکاری دستگاه های 
مرتبط افزایش یافته اســت. در ســال های 1398 و 1399 با 
ارائه بیش از 12میلیاردتومان تســهیالت به مشــاغل خانگی، 
دراستان مازندران برای حدود هزارو400نفرشغل ایجاد شد. 
با توجه به چالش های صدور مجوز، آسان سازی فرایند صدور 
مجوز برای کسب وکارهای خانگی از اقدام های ضروری برای 
رونق کسب وکارهای خانگی اســت. طی بازه زمانی یاد شده، 
2هزارو365مجوز برای فعالیت مشــاغل خانگی در مازندران 
صادر شده اســت. همچنیــن دراین طرح ملــی 2هزارو300 
ســهمیه برای مازندران درنظر گرفته شــد. تشکیل سومین 
دپارتمان تخصصی مشــاغل خانگی کشور در مازندران توسط 
سازمان فنی وحرفه ای کشــور به عنوان یکی از مراکز پایلوت 
نیز از دیگر اقدام های انجام شده برای توسعه مشاغل خانگی در 

مازندران است.

کهگیلویهوبویراحمد
خیاطی، منجوق دوزی، نازک دوزی، دوخت لباس محلی، پرده دوزی، خدمات 
رایانه ای، زنبورداری، آشپزی، نمددوزی، آرایشگری، قالی بافی و پرورش گیاهان 
دارویی از مهم ترین رشته های مشــاغل خانگی در استان کهگیلویه وبویراحمد 
به شــمار می رود. این درحالی اســت که بیشترین ســهم پرداختی تسهیالت 
مشــاغل خانگی دراین اســتان در حوزه کشــاورزی و زیرمجموعه های آن و 
صنایع دستی بوده اســت. همچنین طرح مشــاغل خانگی در 5رسته شغلی با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازسوی جهاد انشگاهی در 31استان 
و به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار در راســتای تحقق شعارسال و توسعه 
جایگاه مشــاغل خانگی در اقتصاد کشور درحال اجراســت. استان کهگیلویه 
و بویراحمد هم هم زمان با بقیه اســتان ها، این طرح را اجرا کرده و قرار اســت 
امسال به پایان برسد. براساس طرح ملی توانمندســازی مشاغل خانگی، باید 
هزارو500نفر در کهگیلویه وبویراحمد در زمینه مشاغل خانگی توانمند و مشغول 
به کار شوند. آشنا نبودن با مشاغل خانگی و درآمد نداشــتن از این راه از نقاط 
ضعف متقاضیان راه اندازی کسب وکارهای خانگی است و حمایت نشدن ازسوی 
مسئوالن، فراهم نبودن محیط و فضای کار و آشــنا نبودن به مشاغل مربوط، 
از مهم ترین مشکالت توسعه مشاغل خانگی در اســتان کهگیلویه وبویراحمد 

محسوب می شود.

مرکزی
سهمیه استان مرکزی در طرح توسعه مشاغل خانگی 2هزارنفر است، اما حدود 
10هزارنفر به صورت خانوادگی در چرخه تولید فعالیت می کنند. فعالیت استان 
مرکزی در 10رشته ازجمله فرش بافی، خیاطی و لباس دوزی، صنایع دستی، 
گیاهان دارویی، معرق کاری چوب، زیورآالت ســنتی و... مشخص شده است. 
ایجاد شبکه پوشــاک در خمین، ایجاد شبکه دارویی از کشــت تا فراوری در 
خمین، محالت، خنداب و کمیجان، ایجاد برندهای شــاخص، ایجاد شــبکه 
تسهیل گران استان مرکزی، راه اندازی شبکه صنایع دستی استان به تفکیک 
شهرستان، ایجاد شبکه عسل در خمین و شــازند، راه اندازی بانک اطالعاتی 
مشاغل خانگی ویژه زنان و مردان در سطح شهرستان ها و ایجاد بانک اطالعاتی 
سوغات از دستاوردهای پیش بینی شده دراین طرح است. بیشترین مشکالت 
فعاالن حوزه مشــاغل خانگی، اتصال به بازار است. فروش محصول و رقابت با 
دیگر کاالهای بازار ازجمله مشکالت این افراد اســت که با طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی و تنظیم تفاهم نامه میان اداره های کل تعاون و جهاد دانشگاهی 
اســتان ها این حلقه مفقوده به نوعی تکمیل شده اســت، اما با همه گیری 
ویروس کرونا، بازارهای محلی و بازارهای روز از دسترس 
خارج شده و کسب وکارهای خرد و کوچک 
با چالش های جدی مواجه شده اند، 
بنابرایــن تالش می شــود 
محصــوالت تولیدی 
به صورت مجازی 

عرضه شود.

کرمان
از سال1390 تا پایان سال گذشته، برای بیش از 36هزارنفر 
در استان کرمان مجوز کسب وکار خانگی صادر شده است. 
همچنین از ابتدای اجرای قانون مشــاغل خانگی تاکنون، 

120میلیارد تومان تسهیالت به صاحبان این مشاغل در استان 
کرمان پرداخت شده است. این درحالی است که سال گذشته 8میلیارد 

و 376میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه به فعاالن مشاغل خانگی استان 
پرداخت شده و پرداخت 850میلیون تومان تسهیالت دیگر نیز در دست اقدام 
اســت. مهم ترین ویژگی این طرح ملی، توجه به بازار یا همان تولید مبتنی بر 
بازار و توانمندسازی متقاضیان و کاهش وابستگی به وام است. سقف تسهیالت 
مشاغل خانگی دراستان کرمان 20میلیون تومان با کارمزد 4درصد و بازپرداخت 
5ساله است. بیشترین استقبال برای دریافت مجوز در رفسنجان با 137مجوز، 
کرمان با 122مجوز و نرماشــیر با 120مجوز بوده اســت، اما بیشترین میزان 
پرداخت تسهیالت مربوط به شهرستان های کرمان با 2میلیارد و 200میلیون 
تومان، ســیرجان با 805میلیون تومان،عنبرآباد با 780میلیون تومان و راور با 
595میلیون تومان و شهرستان های بافت و زرند هرکدام با 550میلیون تومان 

بوده است.

سمنان 
استان سمنان در اجرای طرح ملی مشــاغل خانگی عملکرد خوبی داشته و در 
کشور پیشتاز است. برای ســمنان در طرح ملی مشاغل خانگی هزارو 300نفر 
ســهمیه درنظر گرفته شــده بود، اما این طرح با اســتقبال خوب متقاضیان 
راه اندازی کسب وکارهای خانگی در سمنان مواجه شد و حاال بیش از 3هزارنفر 
دراین اســتان برای بهره مندی از تســهیالت طرح ثبت نام کرده اند که حدود 
90درصد آنان زنان هستند. بیشتر متقاضیان در رشته های کشاورزی، کشت 
گیاهان دارویی، گلیم بافی، خیاطی و قالی بافی فعالیت دارند. براساس آمارهای 
رســمی، تاکنون نزدیک به 240فعال حوزه مشــاغل خانگی در سمنان که از 
مزایای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بهره مند شده بودند، به صورت فعال به 
بازار فروش پیوند خورده اند. افزایش اعتبارات درنظرگرفته شده برای حمایت 
از مشاغل خانگی در سمنان طی 3ســال اخیر مهم ترین اقدامی بود که دراین 
استان به افزایش تعداد فعاالن در کسب وکارهای خانگی منجر شد. با این حال 
هنوز مهم ترین مشکالت متقاضیان فعالیت دراین حوزه که از زمان همه گیری 
ویروس کرونا نوسان های بیشتری را در کسب وکار خود داشتند، تأمین سرمایه  

درگردش است.

چهارمحالوبختیاری
به گفته مسئوالن، اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی چهارمحال وبختیاری، 
تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته است. براین اســاس درحالی که برای اجرای 
این طرح، اشتغال 2هزارنفر هدف گذاری شــده بود، اما تاکنون 2هزارو 400نفر 
آموزش های الزم را برای کســب وکارهای خانگی فراگرفته  انــد و برای دریافت 
تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند. بیشترین رشته های مشاغل خانگی 
پرتقاضا دراین استان قالی بافی و حوزه پوشاک)خیاطی( است. این درحالی است 
که کارشناسان معتقدند این رشــته ها چندان متناسب با تقاضای بازار نیست و 
باید وارد حرفه هایی شد که عالوه بر ظرفیت های نسبی استان، تقاضای خوبی هم 
در بازار داشته باشند. تاکنون از 4مرحله طرح ملی توسعه مشاغل خانگی شامل 
شناسایی ظرفیت ها، اطالع رســانی در جذب متقاضیان و آموزش و اتصال به 
بازار، 3مرحله آن به طورکامل اجرایی شده است. از آنجاکه مشاغل خانگی به 
کسب و کارهایی اطالق می شود که در داخل خانه ها انجام می گیرد، همه گیری 
ویروس کرونا نتوانســته تأثیر منفی قابل توجهی براین حوزه بگذارد و تنها 
بخش فروش را تاحدی تحت تأثیر قرار داده است. البته به گفته مسئوالن 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، تعامل دستگاه های اجرایی 
چهارمحال وبختیاری در اجرای این طرح چندان مطلوب نیســت و باید 

نقش فعال تری دراین حوزه ایفا کنند.

زنجان
طرح ملی مشاغل خانگی در استان زنجان درحال اجراست و سهم این 
استان، هزارو 800نفر تعیین شده است، اما به گفته مسئوالن، استقبال 
زنجانی ها از این طرح ملی بیش از سهمیه تعیین  شده بوده است و تاکنون 
تقاضای هزارو 391زن و 556مرد نهایی  شده است. دراین میان رشته های 
اولویت دار استان شــامل قالی بافی، بافت تابلوفرش، گلیم بافی، قلم زنی، 
خیاطی لباس، ملیله دوزي، تولیدات چرمی دست دوز، ویرایشگری متون، 
کشــت گیاهان دارویی، مترجمی )کتاب و مقاله(، برنامه نویسی، ساخت 
انیمیشن، پرورش  گوسفند و بز، تولید عسل و ملحفه دوزی بوده است. گفته 
می شــود که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، 424شــغل در استان ایجاد، 
احیا یا پایدارســازی شده است. درچنین شــرایطی قالی بافی و بافت تابلوفرش 
با 337نفر، بیشــترین متقاضی را داشــته و خیاطی با 47نفر در رتبه دوم قرار 
داشته است. رسته قلم زنی هم با 25متقاضی در جایگاه سوم قرار دارد. بزرگ ترین 
مشکل فعاالن مشاغل خانگی، بازاریابی است که مسئوالن می گویند با برگزاری 
دوره های آموزشــی در زمینه بازاریابی و مدیریت کســب وکار، این مشکل رفع 
می شــود. همچنین اتصال به بازار از برنامه های موردنظر مسئوالن برای توسعه 

مشاغل خانگی است. 

خراسانجنوبی
طرح ملی توسعه مشــاغل خانگی هم اکنون در خراســان جنوبی درحال انجام 
اســت. از مزایای مشــاغل خانگی می توان به کاهش هزینه ایــاب و ذهاب، کار 
در خانه و انتقال دانش و مهارت به ســایر اعضای خانواده اشــاره کرد. ازسوی 
دیگر دراین مشــاغل، ساعات کار براساس خواســته متقاضی است و در هزینه 
تأســیس و راه اندازی کســب وکار هم صرفه جویی می شــود. در سال گذشته 
103طرح مســتقل پشــتیبان موفق به دریافت مجوز شــدند که ســهم این 

مشاغل خانگی 6میلیارد و 300میلیون تومان استان از محل منابع 
بوده و 100درصد آن ازسوی بانک های 
عامل به اســتان ابــالغ و جذب 
شده اســت. ایــن طرح ها 
702فرصت شغلی 
ایجاد کردند 
کــه 

108مورد 
به صورت مستقل 
و 594مــورد هــم در 
قالب پشــتیبان و زیرپوشش 
بوده است. از ابتدای اجرای این طرح 
دراســتان تاکنون، درمجموع برای بیش از 
30هزارنفر اشــتغال ایجاد شده اســت. از ابتدای سال جاری 
تاکنون هم 48مجوز صادرشده که 6مورد در قالب پشتیبان و 42مورد به صورت 

مستقل بوده است. 

یزد
سهم اســتان یزد از طرح ملی مشــاغل خانگی هزارو800نفر اســت و تاکنون 
بیش از 2هزارنفر دراین طرح ثبت نام کرده اند. این طرح در 3فاز اجرا می شود که 
فاز نخســت آن مطالعاتی بود. در فاز دوم، متقاضیان به صورت مصاحبه تلفنی و 
حضوری پاالیش شــدند و پس از آن، کالس های آموزشی عمومی و اختصاصی 
برگزار شــد. در این طرح افراد فاقد مهارت، آموزش می بینند، مهارت کســب 
می کنند و با کمک پیشران ها، مســتقیما به بازار متصل می شوند. پایداری این 
مشاغل بیش از مشاغلی است که مجوز و تسهیالت می گیرند تا خودشان در خانه 
کار کنند. این گروه همچنین مشکالت کم تری دارند. بعد از بازاریابی، برندسازی 
و بسته بندی مناسب دومین مشــکل تولیدات بخش خانگی است که باید دراین 
حوزه هم آموزش ها افزایش یابد؛ هرچند دراین طرح بخشی از آموزش ها معطوف 
به همین موضوع است. در شــرایط همه گیری ویروس کرونا، مشاغل خانگی با 
مشکل مواجه شدند، اما به نظر می رسد اعتماد مردم به خرید محصوالت خانگی 
همچنان باقی است و این پشتوانه ای برای فعاالن مشاغل خانگی به حساب می آید 

که عمدتا زنان هستند.

خراسانشمالی
در خراسان شمالی عمده مشاغل خانگی ایجاد شده در بخش صنعت در زمینه 
خیاطی، در بخش میراث فرهنگی و صنایع دســتی در زمینه دست بافته های 
داری و گلیم همچنین در بخش کشــاورزی نیز در زمینه دامپروری بوده اند. 
دراین استان، زنان سرپرست خانوار بیشترین متقاضیان فعالیت در رشته های 
مختلف مشــاغل خانگی بوده اند. در راستای عملیاتی شــدن طرح حمایت از 
مشاغل خانگی از آغاز این طرح در ســال1390 تا پایان سال گذشته 30هزارو 
881مجوز ایجاد مشاغل خانگی صادر شده اســت. در سال گذشته 320طرح 
مشــاغل خانگی برای دریافت تســهیالت به بانک ها معرفی شدند و تاکنون 
به 168طرح از مجموع طرح های معرفی شــده سال گذشته، 30میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت شده است که با عملیاتی شــدن این طرح ها برای 385نفر 
اشتغال ایجاد می شود. میزان تســهیالت پرداختی به هر طرح با توجه به نوع 
طرح از 150تا 350میلیون ریال متغیر است. همچنین سامانه مشاغل خانگی 
در استان راه اندازی شده که بیش از 639نفر در این سامانه نام نویسی کرده اند 
و بر اساس رشته آموزشی انتخاب شده از سوی کارشناسان دبیرخانه مشاغل 
خانگی به صورت تلفنی ارزیابی، هدایت و مشاوره شده اند. کارشناسان دبیرخانه 
مشاغل خانگی استان با این افراد تماس گرفته و اموری همانند هدایت، مشاوره، 
استعدادسنجی متقاضیان را انجام می دهند و بر اساس میزان عالقه مندی افراد 
در رشته های مختلف، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی و فردی و گروهی 

برای آنان برگزار می کنند.

فارس
در استان فارس صنایع دستی بیشــترین مطلوبیت فعالیت را درمیان مشاغل 
خانگی دارند. طی 10سال گذشته نیز طرحی با عنوان طرح توسعه مشاغل خانگی 
دراین استان اجرایی شــده که در قالب این طرح خدماتی به متقاضیان ایجاد 
مشاغل خانگی در حوزه های مختلف، به شــکل رایگان ارائه می شود. در زمینه 
ایجاد مشاغل خانگی مهم ترین کار تسهیل گری در صدور مجوز است که دراین 
زمینه سعی شده است زمان اعتبار مجوزهای مشاغل خانگی از 2سال به 5سال 
افزایش یابد. همچنین تنوع رشته ها بازنگری و به روزرسانی رشته های سنتی با 
توجه به رشته های نوین به ویژه در زمینه فناوری اطالعات و همچنین پیگیری 
تسهیل گری در پذیرش مهارت و تجربه کاری متقاضیان فاقد مهارت پیگیری 
می شود. این روز ها مشاغل خانگی در استان فارس طیف وسیعی از کسب وکار ها 
را دربر می گیرد که بیش از 250شــغل اســت؛ حوزه هایی که اگرچه قطعا به 
تخصص یا مهارت ویــژه ای نیاز دارد، اما با کمی صــرف انرژی و خالقیت قابل 
یادگیری و ایجاد درآمدزایی اســت. کار در منزل در فارس اکنون هر دو الگوی 
سنتی و کسب وکار خانگی آنالین را در خود دارد. ازجمله شغل های خانگی در 
استان فارس که به صورت ســنتی کماکان رونق دارد قالی بافی، پرورش گل و 
گیاه گلخانه ای، تولید مواد خوراکی خانگی، تولیــد عرقیات گیاهی و پرورش 

گیاهان دارویی است.

گیالن
در اســتان گیالن 21هزارنفر مجوز مشــاغل خانگی دارند و جهاددانشگاهی 
توانسته است سهم توانمندسازی 2هزارو100 نفر را در اجرای طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی تکمیل کند. رســته های اولویت دار در توسعه مشاغل خانگی 
گیالن حصیربافی، فرش بافی، گلیم بافی، چرم دوزی، شال بافی، رشتی دوزی، 
چادرشب بافی و...هســتند. در سال گذشته 129طرح با تسهیالت 62میلیارد 
ریالی و با ایجاد اشــتغال برای 384نفر مصوب و ازطریق 2بانک رفاه کارگران 
و توســعه تعاون پرداخت شد که میزان این تســهیالت در سال جاری با رشد 
چشــمگیری همراه و مبلغ 400میلیارد ریال به استان ابالغ شد.عالقه مندان 
می توانند با ثبت نام در سامانه www.INHB.ir زیرپوشش زنجیره حمایتی 
جهاد دانشــگاهی قرار گیرند، اما تنها محدوده ســنی 18 تا 45سال مشمول 
مشــارکت دراین طرح ملی می شــوند و این افراد نباید زیرپوشش بیمه هیچ 
کارفرمایی باشند. همچنین در گیالن برای اشتغال زایی 3هزار زن سرپرست 
خانوار در قالب طرح مشــاغل خانگی برنامه ریزی شده اســت که دراین راستا 
34بانوی کارآفرین معین و 270نفــر از این بانوان در ســال جاری در بخش 

صنایع دستی و باغبانی مشغول به کار شدند.  

همدان
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی همزمان با سراسرکشور، در استان همدان نیز اجرا 
می شود که براساس آن، 2هزار 400نفر از متقاضیان آموزش داده می شوند تا به 
بازارکار متصل شوند، چراکه عمده مشکل فعاالن حوزه مشاغل خانگی در شناخت 
بازار اســت. آموزش های ابتدایی و تخصصی به متقاضیان مشاغل خانگی که در 
سامانه ثبت نام کرده اند، ارائه شده است و در مرحله معرفی به پیشرانان؛ یعنی افراد 
متخصص دراین حوزه قراردارند. اعتبارات مشاغل خانگی در سال جاری مشخص 
و تقسیمات استانی آن انجام شده است که سهم استان همدان 53میلیارد تومان 
است و در مرحله معرفی طرح های شهرســتانی قراردارد. اگرچه مشاغل خانگی 
نیز از ویروس همه گیری کرونا آســیب دیدند، اما خیلی از فعاالن این حوزه در 
فضای مجازی به فروش و توزیع تولیدات خود پرداختند. مهم ترین مشکل فعاالن 
حوزه مشاغل خانگی، ناکافی بودن تسهیالتی است که در اختیار آنان قرار می گیرد، 
به گونه ای که بسیاری از افرادی که مجوز دریافت می کنند، نمی توانند تسهیالت 
بگیرند. قالی بافی، خیاطی، سفال سازی، چرم و پخت نان سنتی و درست کردن 
ترشیجات و مرباجات فراگیرترین رشته های مشــاغل خانگی در استان همدان 

است.

هرمزگان 
دراستان هرمزگان حدود 2هزارو500شغل خانگی شناسایی شده و بزرگ ترین 
مشکل فعاالن این حوزه به ویژه در زمینه صنایع دستی، دسترسی نداشتن به مواد 
اولیه ارزان برای تولید و همچنین اینترنت پرسرعت و ارزان برای بازاریابی و فروش 
است. به گفته مسئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، کل اعتبار 
مشاغل خانگی در سال گذشــته حدود 5میلیارد تومان بود، اما در سال جاری با 
افزایش بیش از 7برابری، به حدود 36 میلیارد و 800میلیون تومان رسیده است که 
به این ترتیب متقاضیان بیشتری برای راه اندازی مشاغل خانگی زیرپوشش قرار 
می گیرند. درچنین شــرایطی برای حمایت از راه اندازی و توسعه مشاغل خانگی 
2نوع تسهیالت به متقاضیان اعطا می شود که نوع اول به افراد مستقل و متقاضیانی 
که به تنهایی می خواهند کســب وکار خانگی راه بیندازند تعلق دارد و سقف آن 
50میلیون تومان است. نوع دوم تســهیالت برای پیشران ها و پشتیبان هاست و 
به ازای ایجاد هرشغل، 50میلیون تومان و تا سقف 200میلیون تومان می توانند 

تسهیالت دریافت کنند. 

سیستانوبلوچستان
دبیرخانه طرح ملی مشاغل خانگی دراســتان سیستان وبلوچستان شهریورماه 
سال گذشته راه اندازی و این طرح در 3مرحله اجراشد و بیش از 2هزارو300نفر در 
سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند. براین اساس به فروش آنالین محصوالت، بازنگری 
در رشته های قبلی مشــاغل خانگی مانند سوزن دوزی، ســفالگری، فرش بافی، 
حصیربافی و دیگر فعالیت های خانگی توجه شــد. ازسوی دیگر رشته های نوین 
نظیر برنامه نویسی، تولید محتوا، مترجمی، ویراستاری، مشاوره، تولید انیمیشن 
موردتوجه قرارگرفت. این طرح در 3فاز شناسایی مزیت ها، توانمندسازی و اتصال 
به بازار اجرا شد. سوزن دوزی که از مشــاغل پرطرفدار استان محسوب می شود، 
دراین سال ها از بازارفروش قابل توجهی برخوردار شده است. دراین سال ها تبلیغ 
این هنردستی زنان استان در کنار ســفال کلپورگان به شدت در فضای مجازی 
مورد استقبال قرارگرفت. معموال بانوان استان در خانه  و در کنار فعالیت روزانه، 
به سوزن دوزی هم می پردازند و ورود گردشــگران به استان برجذابیت های آن 
افزوده است . این درحالی است که همه گیری ویروس کرونا، اقتصاد گردشگری را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده و فروش حضوری محصوالت صنایع دستی استان 

هم کاهش یافته است، اما فروش آنالین شرایط بهتری دارد.

قم
اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراســتان قم از مهرماه سال گذشته آغاز 
و 15رسته شغلی که ازنظر در دسترس بودن مواد اولیه و همچنین برخورداری 
از بازار مناسب فروش در فهرست مشاغل مصوب خانگی قرار داشتند، شناسایی 
شدند. این رســته ها شــامل خیاطی لباس، گلیم بافی، تولیدات چرمی، فراوری 
محصوالت )پاککردن و خشک کردن(، بسته بندی محصوالت، عروسک سازی 
و مدیریت محتــوای نرم افزار رایانه ای بوده اســت. ازدیگر رســته ها می توان به 
تراشکاری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ویرایشگری متون، ساخت زیورآالت 
سنتی، رویه سازی و تزئین کفش و صندل، مترجمی )کتاب و مقاله(، قالی بافي، 
مجسمه سازی و حجم سازی و برنامه نویسی اشاره کرد. براین اساس هزارو 719نفر 
در سامانه inhb.ir ثبت نام کردند، درحالی  که سهمیه استان هزارو500 نفر است. 
19/7درصد از ثبت نامی های سامانه طرح مشاغل خانگی را آقایان و 80/3درصد 
را بانوان به خود اختصاص داده اند که این آمار نمایانگر برنامه ریزی و توجه ویژه 
به توانمندسازی اقتصادی بانوان دراین حوزه است. مهم ترین  مشکل فعاالن این 
طرح، بازاریابی و عرضه محصوالت اســت که برای رفع این دغدغه، آموزش های 

مهارتی و توجه به فروش اینترنتی در دستورکار قرارگرفته است.

ایالم
ظرفیت های نهفته استان ایالم در بخش مشاغل خانگی یکی از مهم ترین راهکار ها 
برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان است. ظرفیت های بسیار خوبی 
در حوزه صنایع دستی، کشاورزی، دامداری، قالی و گلیم بافی وجود دارد که در 
بیشتر مناطق استان زنان ایالمی در خانه های خود یا کارگاه ها انجام می دهند و 
عالوه بر توسعه صنایع دستی، زمینه ساز کسب درآمد و ایجاد اشتغال نیز شده اند. 
توسعه صنایع دستی در قالب مشــاغل خانگی یکی از ظرفیت های مهم استان 
ایالم برای کسب درآمد است. فعاالن حوزه صنایع دستی و جویای کار که متقاضی 
دریافت تسهیالت برای ایجاد خوداشــتغالی در استان هستند ازسوی اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی به بانک های عامل معرفی می شوند و تسهیالت دریافت می 
کنند. تاکنون بیش از 6هزارنفر در حوزه صنایع دستی در ایالم آموزش دیده اند و 
برای آنان کارت صنعتگری صادر شده است. زنان روستایی در استان ایالم امروزه با 
ایجاد کارگاه های کوچک خانگی نقش مهمی در تولید گلیم نقش برجسته و سایر 
محصوالت صنایع دستی دارند که بخش زیادی از این تولیدات عالوه بر فروش در 

بازار داخلی به خارج از استان و کشور نیز صادرمی شود.
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   بی عدالتی درحق کارگران پیمانی
از مسئوالن شرکت گاز اســتان قزوین تقاضا دارم به وضعیت کارگران پیمانی فعال در اداره 
گاز شهرستان ضیاءآباد رســیدگی کنند. تعداد قابل توجهی کارگر حرفه ای سال هاست که 
به صورت پیمانی برای ایــن اداره کار می کنند بدون اینکه مســئوالن مربوط به فکر تبدیل 
وضعیت قراردادی ما باشند. این وضعیت زندگی مان را دچار مشکالت عدیده ای کرده و عالوه 
بر بی عدالتی در برخورداری از حقوق و مزایا، نبود امنیت شغلی به معضل بزرگی برای کارگران 
پیمانی تبدیل شده است. از مسئوالن مربوط در شهرستان و استان تقاضا داریم صدای ما را هم 

بشنوند و چاره ای برای رفع این مشکل ما بیندیشند.
یک شهروند از شهر ضیاءآباد در استان قزوین

  وضعیت نامناسب آسیب دیدگان طوفان حاره ای
تعداد قابل توجهی از روســتاهای شهرســتان »سرباز« در اســتان سیستان وبلوچستان در 
روزهای اخیر به دلیل بروز طوفان حاره ای »شاهین« آســیب های فراوانی متحمل شدند و 
اکنون به ســختی روزگار می گذرانند. اگرچه در روزهای گذشته سازمان های خدمت رسان 
مانند هالل احمر، به آســیب دیدگان از طوفان کمک های مناسبی ارائه کردند، اما این میزان 
کافی نیست و باید اقدام های بیشتری دراین زمینه انجام شود. روستاییان این منطقه روزهای 
سختی را پشت ســر می گذارند و چشم انتظار کمک ســازمان های مربوط در شرایط دشوار 

کنونی هستند.
احمد شرف الدینی از شهرستان سرباز

صدای همشهری

فرشته رضایی
خبرنگار

حدود 2دهه ای می شود که روند رو به گسترش 
حاشیه نشــینی در شــهر قزویــن به عنوان 
دغدغه ای برای تصمیم ســازان استان مطرح 
می شود، اما اکنون به نظر می رســد این موضوع به معضلی 
اساسی دراین شهر بدل شده است که محرومیت های موجود 
دراین مناطق، مشکالت را دوچندان می کند. بیکاری، گرانی 
مسکن، مهاجرت از روستاها به شهر و... ازجمله عوامل تشدید 
حاشیه نشــینی هســتند که در قزوین با توجــه به وجود 
شــهرک های صنعتی و نیز مهاجران غیرایرانی، تشــدید 
شده است.  براساس آخرین آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت 
کشور، قزوین ازنظر وجود نواحی ناکارآمد و سکونتگاه های 
غیررسمی، در جایگاه شانزدهم کشور قرارگرفته است. این 
موضوع درحالی است که رشد روزافزون مهاجرت، با توجه به 
محدودیت های کالبدی و زیرســاختی شــهر از یک ســو و 
تقاضای روزافــزون دریافت خدمات ویــژه در زمینه تأمین 
مسکن و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی ازسوی 
دیگر، قزوین را دچار چالش های بسیاری کرده است. عالوه 
براین، داخل بافت شهری قزوین نیز نواحی ناکارآمد از قبیل 
محله های »هــادی آباد«، »کــوی بهار«، »باغ نشــاط«، 
»ســالمگاه«، »دیمج«، »کوی اداره غله«، »شــیخ آباد«، 
»آســیاب«، »راه آهن« و... وجود دارد که مشکالت ناشی از 

افزایش حاشیه نشینی را دوچندان کرده است.

بی بهره از خدمات شهری مناسبمردمــی 
عالوه بــر اینهــا، محله هایــی ماننــد 
»چوبیندر«، »مشعل دار«، 

»ناصرآباد«، »نجف آباد«، »عظیمیه« و »نظام آباد« نیز جزو 
مناطق حاشیه نشین قزوین به حســاب می آیند. همچنین 
شــهروندان برخی محله های قدیمی کــه درحال حاضر در 
محاصره بافت هــای جدید شــهری قرار گرفته انــد، مانند 
»هادی آباد« و »آبگیلک«، هنوز هم با مشکالت عدیده ای در 
زمینه بهره مندی از خدمات شــهری مناسب مواجه هستند. 
درچنین شــرایطی وجود ضعف هــای اساســی در تأمین 
زیرساخت های مناسب و خدمات شهری مطلوب در مناطق 
محروم و حاشیه نشین مانند برخورداری از معابر استاندارد، آب 
شهری باکیفیت، تلفن و امکانات رفاهی و ورزشی و... زمینه ساز 
گالیه شهروندان ســاکن درچنین مناطقی شده است.  اخیرا 
ازسوی استانداری قزوین اعالم شد که ۳۴میلیارد ریال اعتبار 
برای کمک به ساماندهی و رفع مشکالت مناطق حاشیه نشین 
قزوین و کاهش آسیب های اجتماعی دراین مناطق اختصاص 
یافته است؛ موضوعی که می تواند گام مهمی درمسیر التیام 

زخم های موجود برتن این مناطق باشد.

اولویت محرومیت زدایی
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر قزوین دراین 
زمینه به خبرنگارهمشــهری می گوید: دراین شــهر حدود 
۱۱منطقه منفصل شهری و حاشیه نشــین وجود دارد که با 
محرومیت هایی مواجه هستند و براساس آمارهای موجود، 
2۴هزارنفر جمعیت دراین محله ها زندگی می کنند. »مهدی 
مهدیخانی« می افزاید: دیدگاه اعضای شورای اسالمی  شهر 
قزوین در دوره ششــم و به ویژه کمیســیون عمران، توجه 
ویژه نســبت به رفع مشــکالت موجود در مناطق محروم 
اســت و بســیاری از پروژه هایی که در ســطح شــهر اجرا 
می کنیم، با اولویت خدمت رسانی به مناطق محروم و مناطق 
منفصل شهری انجام می شود. وی اظهار می کند: متأسفانه 
در ســال های گذشته برای رفع مشــکالت حاشیه نشین ها 
اقدام های کافــی انجام نشــده و این موضوع 
زمینه ســاز عقب ماندگــی درایــن مناطق 

شده است.

طرح های در دست اجرا
مهدیخانی درباره چالش های موجــود در مناطق محروم و 
حاشیه نشین قزوین می گوید: به عنوان مثال ساکنان منطقه 
»ایران گاز« با مشــکالت ترافیکی عدیده ای مواجه هستند 
که زندگی آنان را با دردســرهای زیادی همراه کرده است. با 
توجه به این موضوع، تالش می کنیم پروژه کمربندی »نسیم 
شمال« هرچه زودتر تکمیل و بخشی از مشکالت اهالی دراین 
منطقه رفع شود. این عضو شورای اسالمی شهر قزوین ادامه 
می د هد: این پروژه با وجود کمبود اعتبار، متوقف نشــده و 
سعی می کنیم تا قبل از فرا رســیدن فصل سرما، بتن ریزی 
آن به پایان برســد که مردم منطقه ایــران گاز از مزایای آن 
بهره مند شوند. وی اظهار می کند: از دیگر چالش های موجود 
در مناطق محروم و حاشیه نشین قزوین، معضل محل کنونی 
فعالیت میدان میوه وتره بار است. براین اساس موضوع انتقال 
این میدان از جنوب قزوین به شــمال این شهر مدنظر قرار 
گرفته اســت و دراین میان بحث بهســازی و زیباسازی این 

منطقه نیز در دستورکار قرار دارد.

نیاز به هماهنگی دستگاه هاي مختلف
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر قزوین درباره 
بازسازی بافت های فرســوده موجود درمناطق محروم و 
حاشیه نشین این شهر نیز می گوید: برای بازسازی و بهسازی 
خانه های موجود در حاشــیه شــهر، باید هماهنگی های 
بین دستگاهی الزم انجام شــود. این درحالی است که این 
موضوع دغدغه همه سازمان ها و اداره های مربوط، از سازمان 
نظام مهندسی ساختمان، راه و شهرســازی و شهرداری 
گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اســالمی، هم هست. 
مهدیخانی می افزاید: همچنین برای رفع برخی مشکالت 
موجود در زیرســاخت های شــهری، مانند وضعیت آب 
منطقه »عظیمیه« در شمال شهر، درحال حاضر شهرداری 
الیحه ای در اختیار شورای اسالمی شــهر قرار داده که در 

کمیسیون عمران درحال 
بررســی است و 
بــا اقدام هایی که 
دراین زمینه انجام 

خواهد شد، چالش های شــهروندان این محله در زمینه 
برخورداری از آب آشامیدنی مناســب رفع می شود. وی 
همچنین اضافه می کند: برای کاهش آسیب های اجتماعی 
موجود دراین مناطق نیز اقدام هایی در دست انجام است و 
این موضوع در کارگروه های تخصصی اجتماعی و فرهنگی 
شورای اسالمی شــهر مورد بررســی قرار می گیرد. ایجاد 
خانه های فرهنگ، مسجد محوری و... از جمله اقدام هایی 
است که اعضای شورا برای تحقق آنها پیگیری های الزم را 
انجام می دهند و امیدواریم به نتیجه رسیدن آنها زمینه ساز 
توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دراین مناطق شود.

پیگیری مشکالت در خانه ملت
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی نیز 
درباره ضعف های زیرســاختی موجود در زمینه بهره مندی 
از خدمات شــهری مناســب در مناطــق حاشیه نشــین و 
منفصل شهری قزوین، به خبرنگارهمشهری می گوید: نواحی 
منفصل شهری قزوین با مشــکالت و کمبودهای عدیده ای 
مواجه هســتند. ازجمله می توان بــه چالش های زندگی در 
محله هایی مانند »ناصرآباد« و »چوبیندر« اشاره کرد که جزو 
شهرک هایی به حساب می آیند که به رسیدگی هرچه بیشتر 
ازسوی مسئوالن اســتان نیاز دارند. »لطف اهلل سیاهکلی« 
می افزاید: ســاخت مدرســه و احداث کمربندی به شهرک 
ناصرآباد ازجمله خواسته های مردم این محله است که پیگیر 
تحقق آنها هستیم. وی همچنین با اشاره به پایان نیافتن پروژه 
لوله کشی فاضالب در منطقه ناصریه، خواهان رفع مشکالت 
موجود در زمینه بهره مندی مردم مناطق محروم قزوین از آب 
آشامیدنی باکیفیت شد. ســیاهکلی ادامه می دهد: اداره آب 
و فاضالب باید هرچه ســریع تر اقدام های الزم برای رفع این 
مشــکالت را انجام دهد. به عنوان مثال، پروژه دفع فاضالب 
در مناطق چوبیندر، خیرآباد و اقبالیه با ۳۰درصد پیشرفت 
فیزیکی درحال اجراست و کمبود اعتبارات موردنیاز، سبب 
شده این پروژه حرکت کندی داشته باشد. نماینده قزوین، 
آبیک و البرز در مجلس شــورای اسالمی اضافه می کند: 
برای رفع مشکالت زیرســاختی موجود در شهرک های 
منفصل شــهری قزوین نیز همیاری همه سازمان های 
ذی ربط الزم است. وجود برخی موانع مردم حاشیه نشین 

قزوین را از خدمات شهری محروم کرده است. 

ضرورت محرومیت زدایی از سیمای محله های قزوین

 دوشنبه 19 مهر  1400 
شماره 8333 

»باشماق«نفستازهمیکند
 اجرای طرح ساماندهی مرز باشماق در استان کردستان، زمینه ساز تقویت زیرساخت ها در کنار اصالح فرایندها دراین پایانه مرزی می شود

مرز باشــماق مریــوان در اســتان کردســتان 
درحال حاضر از مهم تریــن گذرگاه های ترانزیتی 
کشور به شمار می رود که نقشی محوری در اقتصاد 
این استان ایفا می کند؛ مرزی که اگرچه از اهمیت تجاری باالیی 
برخوردار است، اما مشکالت بسیاری هم دارد که ضرورت اجرای 
طرح هــای موردنیاز باهدف ســاماندهی این گــذرگاه مهم را 
دوچندان کرده اســت.فعالیت های اقتصادی در مرز باشماق از 
اوایل دهه۷۰ شمسی آغاز شــد. در واقع شروع به کار نخستین 
بازارچه مرزی استان کردستان در جوار روستای مرزی باشماق 
شکل گرفت . این درحالی است که پایانه مرزی باشماق در سال 
۱۳۸۵ به عنوان »مرز رسمی« شناخته شد و در سال ۱۳۸۹ به 

بهره برداری رسید.
از طریق مرز باشــماق صادرات، واردات و تردد مسافر نیز انجام 
می شــود و فاصله این گذرگاه مرزی تا شهر سلیمانیه در اقلیم 
کردستان عراق، حدود ۱۰۷کیلومتر است؛ موضوعی که اهمیت 

تجاری این مرز را دوچندان کرده است.

طرحی برای ساماندهی
دراین میان با وجود اینکه باشماق یک مرز بین المللی به حساب 
می آید و طرح ســاماندهی ایــن مرز در ســال۱۳۹۷ تصویب 
شده است، اما باشــماق کماکان از مشکالت متعدد رنج می برد 
که فعالیت در گذرگاه را با چالش های مهمی مواجه کرده است. 
با توجه به این موضوع، قرار اســت مرز باشماق در قالب طرحی 
با 2فاز و با مدیریت اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 

کردستان ساماندهی شود. 
براساس طرح توسعه مرز بین المللی باشماق، مسیرهای حمل 
و نقلی جدا دراین مرز درنظر گرفته می شود و ترددها در قالب 
۳خط مسافربری، ترانزیت و صادرات انجام خواهد شد؛ موضوعی 
که سبب می شود تردد دراین محدوده روان و عملیات گمرکی 
در زمان کوتاه تری انجام شــود که به تبع هزینه های صادرات 
نیز کاهش می یابد. اگرچه زمان اجرای این طرح یک تا 2سال 
پیش بینی شــده بود، اما درحال حاضر تنها ۱۰درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.   روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰دستگاه کامیون از مرز 
باشماق در شهرســتان مریوان تردد می کنند که عمده بار آنها 
کاشی، سبزیجات، کاهو، کلم، سیر، پسته و وسایل سوپرمارکتی 
است. این درحالی است که مشکالتی مانند همه گیری ویروس 
کرونا و بســته شــدن مرزها، کمبود فضای تخلیه و بارگیری 
کاالهای صادراتی و کمبودهای زیرساختی سبب کاهش آمار 
صادرات از این مرز شده اســت؛ موضوعی که ضرورت ســرعت 

بخشیدن به اجرای طرح ساماندهی را دوچندان می کند. 

دالیل تأخیر در اجرای طرح
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان با بیان اینکه 
یکی از عوامل تأخیر در ســاماندهی مرز باشماق، نبود اطالعات 
جامــع و صحیح درباره مشــکالت موجود دراین مرز اســت، به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: درحالی که آبان ماه ســال گذشته 
پیمانکار برای اجرای طرح درنظر گرفته شــد، به اداره کل حمل 
و نقل جاده ای استان اعالم شد که مصوبه شورای ساماندهی مرز 

هنوز دریافت نشده است.
»محمد راشد مدرس گرجی« می افزاید: بنا به دالیلی، ایرادهایی که 
گرفته شده بود را نمی توانستیم به پیمانکار اعالم کنیم. این موانع ما 
را در گام نخست مجبور کرد قبل از هرچیزی، به فکر آماده کردن 
زیرســاخت های موردنیاز برای اجرای کار و تصویب مصوبه طرح 

ساماندهی مرز باشماق باشیم.
وی تصریح می کند: مصوبه ساماندهی مرز در بهمن ماه سال جاری 

دریافت شد و بعد از آن، وارد فاز اجرایی طرح شدیم و در حال حاضر 
نیز فعالیت های موردنظر با برنامه ریزی مناسبی پیش می رود.

اصالح فرایندها 
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای کردســتان با بیان 
اینکه دراین مصوبه به موارد مختلفی اشــاره شده که یکی از آنها 
ایجاد زیرساخت های موردنیاز اســت، عنوان می کند: تنها ایجاد 
زیرساخت ها در مرز باشماق نمی تواند مشکالت موجود دراین مرز 

را رفع کند،  بلکه باید اقدام های گسترده تری انجام شود.
مدرس گرجی ادامه می دهد: اراضــی در اختیار این مرز ۷هکتار 

است که پس از ساماندهی، به 2۷هکتار می رسد.
وی با بیان اینکه اصالح فرایندها در مرز باشــماق در کنار ایجاد 
زیرساخت ها باید مد نظر قرار گیرد، می افزاید: با پیگیری های انجام 
شده از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، مجوز اجرای 

مرحله نخست طرح ساماندهی مرز باشماق صادر شده است.

مدرس گرجی همچنیــن می گوید: در طرح ســاماندهی مرز 
باشــماق، ۴کریدور به طول یک تا ۳کیلومتر به همراه محوطه 
مربوط به آن ساخته می شــود. این کریدور شامل کریدورهای 
ترانزیت، سوخت، مسافر و »ترانسشیپمنت«)انتقال کاال از یک 
وسیله نقلیه به وســیله نقلیه دیگر( است که با  توجه به اهمیت 
ترانسشیپمنت سوخت، مرحله نخست ساماندهی به این موضوع 

اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه فاز نخســت طرح ســاماندهی مرز باشــماق 
درحال حاضر حدود ۱۰درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد، ادامه 
می هد: 2۱اردیبهشت ماه زمین تحویل پیمانکار شده است. ایجاد 
راه دسترسی در مرز باشماق معارضی دارد که این موضوع هرچند 

مدت یک بار، اجرای طرح را با تأخیر مواجه می کند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان اظهار می کند: 
درحال حاضر طرح فعال است، اما ســازمان حمل و نقل جاده ای 

کشور خواستار اجرای کامل بندهای مصوبه سازماندهی مرز است.
مدرس گرجی مدت زمان اجرای این پروژه را 26ماهه اعالم و اضافه 
می کند: بهبود روندهای موجود و ایجاد زیرساخت ها زمانی موثر 
واقع خواهد شــد که همه فرایندهای اصالح، در طرح ساماندهی 

درنظر گرفته شود.

یک مزیت بزرگ اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در گفت وگو 
با خبرنگارهمشهری با بیان اینکه مرز باشماق همواره به عنوان یک 
مزیت بزرگ اقتصادی برای منطقه مطرح بوده است، اظهار می کند: 
این مرز سال گذشته با رشد 2۵۵درصدی در زمینه ترانزیت، رتبه 

نخست کشور را کسب کرده است.
»خالد جعفری« می گوید: عمده مبادالت تجاری اســتان مربوط 
به مرز باشماق در مریوان اســت. این مرز درمیان مرزهای کشور 
در زمینه تجارت ســرآمد اســت. وی ادامه می دهد: امســال در 
بازارچه های رســمی حدود ۵2میلیون دالر واردات داشته ایم که 
نسبت به سال گذشته ۱۴۸درصد افزایش داشته است. از ۵2میلیون 
دالر واردات، حدود ۳6میلیون دالر آن مربــوط به واردات برای 
بازارچه های غیر رســمی در بحث تجارت مرزی، مرزنشــینان و 
کولبری بوده است. جعفری با بیان اینکه کردستان رتبه نخست را 
در زمینه میزان فعالیت در مرزها کسب کرده است، عنوان می کند: 
درسال جاری میزان تخفیف سود بازرگانی 6۰میلیارد تومان بوده 

که درمیان مرزنشینان توزیع شده است.

ساماندهی کارگران مرز
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار کردســتان درباره 
ســاماندهی کارگران مرز باشــماق نیــز می گویــد: اقدام ها و 
پیگیری های زیادی دراین زمینه انجام شده که یکی از موضوع های 
مهم در تحقق این موضوع، همکاری بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
در مرز است. جعفری درباره واگذاری انبارهای عمومی مرز باشماق 
نیز اظهار می کند: دیدگاه ما این است که این انبار به پیمانکاران 
دست دوم واگذار نشود، بلکه باید به دست اشخاصی سپرده شود 
که کاربلد و حرفه ای باشند. وی در ادامه با بیان اینکه مرز باید محل 
تردد باشد، ادامه می دهد: ارائه بیشتر خدمات باید از محدوده مرز 

خارج شود و توقف در مرز، حداکثر باید به 2۴ساعت برسد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار کردستان با تأکید بر 
اینکه مرز یک فرصت است نه تهدید، تصریح می کند: باشماق یکی 
از مرزهای مهم کشور است و اهمیت کنونی این منطقه در سایه 
فرهنگ توسعه یافته مردم کردستان و پیگیری های انجام شده 

ازسوی مسئوالن محقق شده است.
جعفری اضافه می کند: مدعی نیستیم که وضعیت فعلی ایده آل 
و بدون نقص است، اما می توان ادعا کرد که شرایط رو به  بهبود و 

بسیاری از مشکالت درحال رفع شدن است.

فرحناز  چراغی
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 

۹ تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

حدود 2۴هزارنفر جمعیت ساکن در ۱۱منطقه منفصل شهری و حاشیه نشین قزوین، از خدمات شهری مناسب محروم هستند
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 نمایی از ماسوله در استان گیالن
عکس:  امیر رمضان نژاد
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