
صعود انفجاري ايران در جدول واكسيناسيون
جزئيات آخرين بررسي  هاي جهاني از ميزان واكسيناسيون در ايران، از ثبت 53 درصدي تزريق دوز اول واكسن حكايت دارد

شهر براي سفرهاي آموزشي  
آماده مي شود

تصويب يك فوريت طرح بهبود حمل ونقل عمومي با بازگشــايي مدارس در 
شرايط كرونا مهم ترين مصوبه ديروز شوراي شهر تهران بود. رئيس كميسيون 
عمران و حمل ونقل پارلمان شهري در جريان بررسي اين طرح كه با دوفوريت 
مطرح شده بود، گفت: مقامات مسئول در حوزه آموزش اعالم كردند كه طي 
هفته هاي آينده مدارس باز مي شــود و براســاس آمارها حدود ۱۶.5 درصد 

سفرهاي تهران آموزشي است.  صفحه3 را بخوانيد.

طبق گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي بايد  امكان پوشش رمزارزهاي 
معتبر جهان شمول در مبادالت بين المللي را در سامانه هاي نيما و مراكز مبادله رمزارز 
مجاز فراهم كند، در مقابل مي بايست اطالعات الزم، براي محاسبه ماليات معامالت 
رمزارزها، به سازمان امور مالياتي ارائه شود. طبق پيشنهاد بازوي پژوهشي بانك مركزي، 
مراكز مبادله رمزارزي كه مي توانند از خريدوفروش سوداگرانه رمزارز ممانعت كنند، 

بايد بتوانند از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت كنند. صفحه4 را بخوانيد.

رمز ارز ملی  می آيد
علي صالح  آبادي، رئيس كل بانك مركزي از راه اندازي آزمايشي 

رمز ارز ملي در آينده نزديك خبر داد

يك فوريت طرح »بهبود حمل ونقل عمومي با بازگشايي 
مدارس در شرايط كرونا« ديروز در پارلمان شهري تصويب شد
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يادداشت

وزارت امور خارجه همزمان با آخرين جمع بندي هاي 
مذاكراتي دولت سيزدهم در برجام اعالم كرده مسير 
مذاكرات آتي از اقتصاد كشــور جدا خواهد بود و نخواهد گذاشت معيشت مردم 
مشروط به مذاكرات باشد. در سياست و ديپلماسي هر نوع شيوه اي كه بتواند كشور 
را به نتيجه برساند قابل قبول است؛ در هاي سياســت بسته نيست و نمي توان به 

تك معادله ها اكتفا كرد.
وقتي صحبت از ديپلماســي اقتصادي مي شود، اشاره به بســتري دارد كه اجازه 
مي دهد اقتصاد ايران روي آن حركت كند، يعني يك تعامل بين المللي درخصوص 
نرخ بهره، مشــاركت در صندوق هاي پولي، حضور در سازمان تجارت جهاني و... 
صورت گيرد. اينها ديپلماسي اقتصادي است و بستر اقتصاد كشور را فراهم مي كند. 
در اين مجموعه، مبارزه با تحريم ها به علت اينكه توانسته است تمام اقتصاد كشور 
را به خودش مرتبط كند و جلوي رشد اقتصادي كشور را بگيرد، مي تواند به عنوان 

ديپلماسي اقتصادي مطرح شود.
وزارت خارجه نماينده و ســخنگوي توانمندي هاي ايران است. اين توانمندي ها 
در كشــاورزي، توليد صنعتي و نرم افزارهاي قدرتمند نمود پيدا مي كند. وزارت 
خارجه محمل ارائه چنين توانمندي هايی از تريبون خود است، در عين حال كه 
قرار نيست الگوي توسعه اقتصادي براي كشور ارائه دهد. اين اميدواري وجود دارد 

كه دولت ســيزدهم با فراهم آوردن توانايي اقتصادي قدرتمند در داخل، بتواند 
وزنه معادل و همسنگ با تحريم ها در موضوعات مختلف ايجاد كند كه بايد از آن 

استقبال كرد و تشويق به تحقق آن كرد.
ايران در مســئله تحركات اخير  جمهوري آذربايجان در مرزهاي شــمال غربي 
كشور نشان داد كه درصورت تهديد مي تواند 500هزار نيرو وارد منطقه كند و اين 
تهديد جدي به رسميت شناخته شد. وزارت خارجه نماينده اين قدرت است و راه 

چانه زني هاي آتي منطقه اي را برايش باز نگه مي دارد.
وزارت امور خارجه در مذاكرات آتي بروكســل نماينده اراده سياســي كشــور 
براي اجراي سياســت هايش اســت. اگر نمايش اين اراده و قدرت سست باشد 
و دست ديپلماســي خالي باشــد، هدف ها نيز راحت به دســت نمي آيند. نظام 
 سياســي كشــور اين پيام را مخابره مي كند كه اقتصاد كشــور معطل مذاكرات

 نخواهد ماند.
دولت هاي قبلي اذعان داشــتند كه اقتصاد با تحريم ها يك معادله حاصل جمع 
صفر است كه اگر تحريم وجود داشته باشد اقتصاد نخواهد بود. اين مسئله در طول 
مذاكرات برجام مشهود بود. دولت جديد همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
 كه به لحاظ تئوري محاســبات صحيحي دارد، اعالم مي كنــد مذاكرات برجام 
هم بسته صرف اقتصاد باقي نخواهد ماند. مفهوم عملي چنين سخني آن است كه 
اگر آمريكا اعالم كند جلوي ارتباط بانك هاي ايراني و خارجي را مسدود مي كند، 
دولت سيزدهم برايش يك راه حل خواهد داشت. مردان اقتصادي و ديپلماتيك 
دولت آقاي سيدابراهيم رئيسي مي بايست در آينده پيشنهادهاي جايگزين خود 

را در اين مسير اعالم كنند.
پلتفرم دولــت آقاي روحانــي براي مذاكــره عبــارت از اين بود كــه امكانات 
هســته اي تحديد  و تحريم ها نيز برداشته مي شــود و در اين چارچوب چانه زني 
 و برايش تصميم گيري مي شــد. دولــت جديد نيز بايد پلتفرم خــودش را اعالم

 و مشخص كند.

معادله جديد
 اقتصاد و مذاكره

تغيير  فرهنگ مطالعه

  مأموريت ويژه 
به معاون اول

سياست واشنگتن 
در قبال تهران

 چه كسانی 
به زبان فارسی 
خيانت می كنند؟

  رئيس جمهور همه وزارتخانه ها
 و دستگاه ها را موظف كرد 
 در خنثي سازي تحريم ها با 
 محمد مخبر، معاون اولش

همكاري كنند | 2

اميرعلي ابوالفتح در گفت وگو با 
همشهري، چرايي شكست سياست هاي 

آمريكا عليه ايران را تشريح كرد | 2

 ديدار با غالمحسين سالمي  شاعر
مترجم و ويراستار | 9

 طبق يك تحقيق، ايراني ها در روز فقط 2دقيقه و 4۶ثانيه روزنامه كاغذي مي خوانند

تورم منفي مسكن پايتخت

  ويك ساعت و 32دقيقه را در شبكه هاي اجتماعي صرف مي كنند
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روي خط خبر 

رئيسجمهور
امشببامردمصحبتميكند

رئيس جمهور امشــب پس از خبر 21 شــبكه اول سيما در يك 
گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم سخن خواهد گفت.

  سيدابراهيم رئيســي در دومين گفت وگوي تلويزيوني با مردم 
از آغاز فعاليت دولت سيزدهم، دوشــنبه 26 مهرماه بعد از خبر 
ساعت 21 شبكه اول ســيما به صورت زنده و مســتقيم با مردم 

سخن مي گويد.
به گزارش پاد، رئيس جمهور در ايــن گفت وگوي زنده تلويزيوني 
درخصوص مسائل و موضوعات مهم كشور و همچنين برنامه هاي 

دولت سيزدهم براي حل مشكالت با مردم گفت وگو خواهد كرد.

اردبيل،هشتمينمقصدرئيسي
صولت مرتضوي، معــاون اجرايي رئيس جمهــوري خبر داد كه 
رئيس جمهوري در هشتمين سفر استاني خود اواخر اين هفته به 
استان اردبيل سفر مي كند. او گفت: درخصوص سفرهاي استاني 
رئيس جمهوري و دولت به استان ها ما چند مرحله برنامه ريزي و 
بررسي طرح هاي اولويت دار داريم كه ديروز جلسه مربوط به استان 

اردبيل برگزار شد.
 همچنين ديروز با حكم رئيس جمهور، حســن كاظمی به عنوان 

نماينده ويژه رئيس جمهور در امور افغانستان منصوب شد.

درخواسترياضازتهران
برايميانجيگري

سعودي ها از ايران درخواست كرده اند كه به منظور توقف پيشروي 
انصاراهلل يمن ميان آنها وساطت كنند.

برخي منابع عراقي ادعا كردند كه سعودي ها از ايران درخواست 
كرده اند كه براي توقف پيشــروي نظامي انصاراهلل يمن در استان 
مأرب ميانجيگري كند.   اين اقدام  در حالي اســت كه عربستان 
به دنبال از ســرگيري روابط با ايــران اســت و ديدارهايي ميان 
مسئوالن عالي رتبه 2 كشــور در پايتخت عراق درحال برگزاري 
اســت. منابع عراقي ادعا كرده اند: هيأت سعودي حاضر در عراق 
از هيأت ايراني درخواست كرده است تا به منظور توقف پيشروي 
حوثي ها در استان مأرب وساطت كند.اين منابع گفته اند: هيأت 
ايراني وعده داده است كه درخواست سعودي ها را به وزارت خارجه 
ايران منتقل كند و آن را  با مقامات اين كشــور مورد بررسي قرار 

دهد.
به گزارش ايسنا در گزارش پايگاه خبري الخبر اليمني، ادعا شده 
است كه  در پي تغييراتي كه در روابط عربستان با كشورهاي غربي 
به وجود آمده است، رياض اخيرا هيأتي بلندپايه به رياست عادل 
الجبير به بغداد فرستاده است تا درخصوص از سرگيري روابط با 

تهران رايزني كند.
براساس اين گزارش، فيصل بن فرحان، وزير خارجه عربستان اخيرا 
ضمن تأييد برگزاري 4 دور مذاكره ميان تهران و رياض تأكيد كرد 

كه اين مذاكرات جدي است.
همچنين سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران  
با تأييد برگزاري 4 دور مذاكره با عربستان، گفته بود:  توافق هيأت 
ايراني و عربستاني اين بود كه مذاكرات پشت درهاي بسته انجام 
شود. تالش داريم كه روابط ايران و عربستان به تحقق آرامش، صلح 

و ثبات در منطقه خليج فارس كمك كند.

سرنوشتتوافقهستهاي
همچنانمبهمونامشخصگفتوگو

استواظهاراتضدونقيض
آمريكاييهادراينزمينهادامهدارد.مقامات
دولتجوبايدنازيكسواذعاندارندكه
سياستفشارحداكثريوتحريمعليهايران
شكستخوردهامادرسويديگرحاضر
نيستندتاتحريمهارابراياحيايتوافق
هستهايوبازگشتبهبرجاملغوكنند.در
چنينشرايطيدانشگاهجانهاپكينزيكي
ازمعتبرتريندانشــگاههايتحقيقاتي
آمريكانيزپژوهشــيدربارهســنجش
سياستهايآمريكادرقبالايرانمنتشر
كردهكهحكايتازناكامماندنآنهادارد.
حتيدرهفتهگذشتهاخباريمبنيبرحذف
ميزايراندرســازماناطالعاتآمريكا
منتشرشدكهبرخيآنرانشانهايدالبر
احتمالتغييررويكردآمريكادربرابرايران
دانستند.امابايدديدكهآياسياستهاي
كليآمريكاكهدر4دههگذشتهازسويهمه
دولتهادربرابرايراندنبالشده،قراراست
دردولتبايدنتغييراتيداشــتهباشد؟
اميرعليابوالفتح،كارشناسمسائلآمريكا
درگفتوگوباهمشهريبهاينسؤالپاسخ
ميدهدومعتقداستكهآمريكاييهادر
آيندهنزديكوحتيدورقرارنيستتااز
سياســتتحريمهادربرابرايراندست
بكشند.درادامهمشروحاينگفتوگورا

ميخوانيد.

اخيرادانشــگاهجانهاپكينز
گزارشيدربارهشكســتسياستهاي
آمريكاوتحريمهاعليهايرانمنتشركرده
است.بهطوركلينشانههاييمبنيبرتغيير
رفتارورويكردمجموعهحاكميتدرآمريكا

نسبتبهايرانوجوددارد؟
چنين گزارش هايي لزوما نشــانه تأثيري بر 
سياست هاي كلي دولت ندارد و حتي در زمان 
دونالد ترامپ نيز نهادهاي پژوهشــي نزديك 
به ليبرال ها بودند كه سياســت هاي او را غلط 
مي دانستند و تحقيق هايي در اين زمينه منتشر 
مي كردند. امروز نشــانه اي از تغيير در رفتار 
آمريكا ديده نمي شود. جو بايدن 3 ماه قبل از 
انتخابات و 6 ماه قبــل از اينكه رئيس جمهور 
شود، مقاله اي نوشت و در آنجا مشخص كرد كه 
مسير پيش  روي آمريكا چه خواهد بود. امروز 
دولت آمريكا بر همان اساس حركت مي كند 
و سياست كالن دولت بايدن با سياست كالن 
دولت ترامپ تفاوت معناداري نــدارد. البته 
لحن و تاكتيك ها تغيير كــرده اما چارچوب 

كلي و دغدغه ها تفاوتي با گذشته ندارد. يك 
تفاوت كلي نيز وجود دارد. ترامپ معتقد بود 
كه مي توان همه مشــكالت با ايران را يك جا 
حل وفصل كــرد و همه مســائل را روي ميز 
گذاشــت. اما دولت بايدن به فازبندي معتقد 
است و مي خواهد دغدغه هاي خود را مرحله به 

مرحله پيش ببرد.
پــسميتــوانگفــتكه
سياســتهايكليآمريكادرقبالايران

چندانتابعتغييردولتهانيست؟
هم بله، هم خير. بله از اين جهت كه كشورها 
اصولي كلي دارند كه منافع ملي در چارچوب آن 
تعريف مي شود و متاثر از تغيير دولت ها نيست. 
اما اين به معناي عدم تفاوت  تاكتيك  دولت ها 
در رســيدن به اهداف بلندمدت خود نيست. 
اياالت  متحده از روز نخست انقالب اسالمي 
به دنبال مهار قدرت ايران و نفوذ به درون كشور 
است. اما براي رسيدن به اين هدف تفاوت هايي 
وجود دارد و مسير دولت اوباما، ترامپ و بايدن 

تفاوت هايي دارد كه قابل انكار نيست.
سؤاليكهدراينجاوجوددارد
تناقضدرمواضعمقاماتآمريكايياست.
مقاماتدولتبايدنازيكسوبهشكست
سياستفشارحداكثريوتحريماذعان
دارندوازسويديگرحتيدرمذاكراتوين
حاضربهلغوهمهتحريمهانشدند.اين

تناقضراچگونهبايدتحليلكرد؟
بــراي آمريــكا قدرتمندتريــن، 
مخرب ترين و مؤثرين سالح نه بمب 
اتم و نه نــاو هواپيمابر بلكه تحريم 
اســت. آمريكا در قــرن21 تالش 

مي كند تا با تحريم  بر كشورهايي 
كــه دشــمن خود 

مي داند، اثر بگذارد. 
با متحــدان خود  
با سياســت هاي 

ي  فــه ا تعر
بــه تقابــل 
مي پــردازد 
و آمريــكا تا 
آينــده قابل 

پيش بيني خود 
را در مقابل اين سالح 
قدرتمند خلع سالح 
نمي كند و تحريم 
را كنار نمي گذارد. 
امروز بسياري از 
تحت  كشورها 
ي  يم هــا تحر

مســتقيم يا تعرفه اي 

آمريكا هستند و بايد بدانيم كه ايران و آمريكا 
هرگز در دوران بدون تحريم قرار نمي گيرند. 
بنابراين هرچند اصل تحريم ها همواره وجود 
دارد، اما شدت آن كم و زياد مي شود. بنابراين 
اشتباه دانستن سياست فشــار حداكثري از 
ســوي مقامات دولت بايدن بيشتر بازخورد 
داخلي دارد و براي نقض دولت پيشــين در 
رقابت هــاي حزبي به كار مــي رود و تك تك 
دولت های  آمريكا از تحريم استفاده كردند و 

خواهند كرد.
درچنينشرايطيوزيرخارجه
آمريكاميگويددرصورتبهنتيجهنرسيدن
ديپلماسيگزينههايديگريرويميزدارد.
فكرميكنيداينكشورچهسناريوهاي
مشخصيرادرصورتبهنتيجهنرسيدن

مذاكراتدنبالميكند؟
گزينه هاي روي ميز يك اصطالح ژورناليستي 
است. همه كشــورها در مقابل ديگر كشورها 
گزينه هــاي مختلفي دارنــد و وقتي مذاكره 
مي كننــد، به معنــاي كنار گذاشــتن ديگر 
گزينه ها نيســت. آنچه معموال در رسانه ها از 
گزينه هاي رو ي ميز تعبير مي شــود، گزينه 
نظامي اســت. درحالي كــه نهادهاي مرتبط 
2كشور هميشه براي چنين شرايطي آمادگي 
دارند و ايــن موضوع جديدي نيســت. نكته 
اينجاست كه امروز در عصر جنگ هاي قرن 
بيست  ويكمي است و جنگ هاي توپ 
و موشك و بمباران به پايان رسيده 
اســت. آمريكايي ها با ايران جنگ 
قرن بيست ويكمي را آغاز كرده اند. 
خبري از بمباران نيست اما چرخش 
يك خودكار روي كاغذ تأثيري مشابه 
همان بمبــاران دارد. البته 
جنگ هاي نيابتي و 
سايبري و فرهنگي 
نيز مطرح است كه 
آمريكايي هــا در 
پيش گرفته اند. 
همه  بنابراين 
ي  ينه هــا گز
ميــز  روي 
ي  به معنــا
قرن  جنــگ 
نيست  بيستمي 
امــا همــه گزينه های 
روي ميــز  به معنــاي 
تشديد تحريم ها، ايجاد 
آشوب هاي اجتماعي و 
نارضايتي ها، درگير كردن 
ايران در منطقه و از اين 

قبيل اقدامات اســت كه همين امروز نيز در 
دستور كار آمريكايي هاست.

معموالازتأثيرسياســتهاي
آمريكابرايراننكتههايبســياريگفته
ميشود.اماسؤالاينجاستكهاينتقابل
چهتأثيريبرمناسباتوتحوالتداخلي

آمريكاداشتهاست؟
به هر روی، در اين تقابل 2كشور وزن متفاوتي 
در عرصه هاي مختلــف دارند. هر چند كه من 
منكر نقش و قدرت ايران نيســتم اما طبيعي 
اســت كه قدرت بزرگ مي توانــد اثرگذاري 
بيشتري داشته باشد. با اين همه 40سال پيش 
رياســت جمهوري جيمي كارتر تحت تأثير 
اشــتباهاتش در قبــال ايران قــرار گرفت و 
حزب او براي 12ســال از قدرت كنار رفت و 
رياست جمهوري را ازدست داد. از سوي ديگر 
ايران همواره يكي از موضوعات مهم بين احزاب 
اين كشور بوده و درباره آن بحث هاي بسياري 
در مي گيرد. البته بايد توجه داشت كه اين يك 
موضوع نخبگاني است و براي افكار عمومي در 
آمريكا اهميت چنداني ندارد. البته اين تا زماني 
است كه تنش ها  اوج نگيرد و بر زندگي روزمره 
آنها تأثير نگذارد و در آن صورت مردم عادي نيز 

 وارد اين بحث ها مي شوند.
باتوجهبــهشــرايطفعلي،
مذاكراتوينوسرنوشتبرجامراچطور
ميبينيد؟فكرميكنيدمذاكراتازبنبست

فعليخارجميشود؟
مذاكرات سرانجام آغاز مي شود اما در شرايط 
فعلي رســيدن به نتيجه دور از انتظار به نظر 
مي رســد؛ چرا كه ايران به شــدت به آمريكا 
بي اعتماد تر شــده و از نظــر آمريكايي ها نيز 
ايران2021 به مراتب خطرناك تر از ايران201۵ 
محســوب مي شــود. ايران كه به 60درصد 
غني سازي دست پيدا كرده، سانتريفيوژ هاي 
بيشــتري دارد، اقتصادش بــه كار خود ادامه 
مي دهد، توانايي سرنگون كردن پهپاد آمريكايي 
را دارد، به پايگاه  آمريكايي ها در منطقه موشك 
زده و نفتكش هايش مقابل چشم  آمريكايي ها و 
اسرائيلي ها به لبنان سوخت مي رساند، بنابراين 
ايران2021 ايراني بســياري قوي تر است و از 
نظر آمريكايي ها بايد بيشتر مهار و كنترل شود. 
برجام از نظر آمريكا امروز نمي تواند نگراني آنها را 
برطرف كند و به همين دليل آنها از برجام خارج 
شدند و بايدن به راحتي به آن بازنمي گردد. به 
اين ترتيب، به دليل افزايش قدرت ايران، آمريكا 
سختگيري بيشتری در مذاكرات مي كند و اين 
در حالي است كه سختگيري ايران نيز بيشتر 
شده است. چنين شرايطي رسيدن به توافق را 

بسيار دشوار مي كند.

سمت و سوی سياست  واشنگتن در قبال تهران 
اميرعلی ابوالفتح در گفت وگو با همشهري چرايي شكست سياست هاي آمريكا عليه ايران را تشريح كرد

مأموريتويژهبهمعاوناول
  رئيس جمهور همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را 

موظف كرد در خنثي سازي تحريم ها همكاري كنند 

رئيس جمهور به دنبال انتشار گزارش هايي مبني بر احتمال 
تشديد فشارهاي معيشتي بر مردم ناشي از اوج گيري دوباره 
قيمت هاي ارز، ماموريت خنثي سازي تحريم ها را به معاون 
اول خود محول كرد. با گذشت بيش از 2ماه از فعاليت دولت 
سيزدهم، سيدابراهيم رئيســي تاكنون ماموريت هاي مهم 
زيادي را در حوزه معيشتي به محمد مخبر واگذار كرده است. 
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، رئيسي 
همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را موظف كرد در خنثي سازي 
تحريم هــا و تنظيم بازار كاالهاي اساســي همكاري كنند و 
مقرر شــد معاون اول رئيس جمهور، مســئوليت هماهنگي 
فعاليت هاي دولت براي خنثي سازي تحريم ها را برعهده گيرد. 
او در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به نقش 
دالالن در فضاي مجازي براي بي ثبات كردن بازار ارز، به بانك 
مركزي و دستگاه هاي مربوط دســتور داد از فضاسازي هاي 

كاذب در قيمت ارز و كاال، با جديت جلوگيري كنند.
رئيس جمهور ماموريت هايي در حوزه تنظيم بازار ارز، اقالم 
اساسي و راه اندازي جهاد ســازندگي به معاون اول خود داده 
است. رئيسي 30مردادماه در جلسه بررسي صالحيت وزيران 
پيشنهادي دولت سيزدهم شائبه ها  درباره ناهمخوان بودن 
تيم اقتصادي كابينه را اينطور پاسخ داده بود كه »معاون اول 
مسئول هماهنگي تيم اقتصادي كابينه است. اين را به همه 
دوستان گفتيم براي اينكه بگو مگو نباشد معاون اول مسئول 
اين هماهنگي است. چه تيم اقتصادي به معني خاص، بانك 
مركزي، وزارت اقتصادي و برنامه و بودجه و چه به معني عام 
يعني تمام وزارتخانه هاي اقتصادي كه در اين رابطه مي  توانند 
نقش داشته باشــند، براي اينكه اين هماهنگي كامال بتواند 
صورت بگيرد.« نگاه به تيــم اقتصادي براي هماهنگي كامال 

مورد توجه بوده است.
رئيس جمهور 13مهرماه به معاون اول خــود ماموريت داد 
در قالب كارگروهي با حضور پيشكســوتان جهاد سازندگي 
و محروميت زدايي در كشــور و بسيج ســازندگي سازوكار 
و ســاختارهاي احياي ماموريت هاي جهاد ســازندگي را با 

محوريت مردم در مدت 20روز بررسي و تدوين كند.
رئيســي 14مهرماه در جلســه هيأت دولت با بيــان اينكه 
مســئوليت ايجاد هماهنگي در تيم اقتصادي دولت بر عهده 
معاون اول قرار دارد، گفت: مجموعه تيم اقتصادي دولت بايد 
براي برون رفت از مشــكالت كنوني اقتصادي، با معاون اول 

هماهنگ باشند.
رئيس جمهور 18مهرماه هم در جلســه ســتاد هماهنگي 
اقتصادي دولت با بيان اينكه مسئوليت و مديريت اصلي تنظيم 
بازار برعهده معاون اول رئيس جمهور است، گفته بود: »ستاد 
تنظيم بازار بايد زيرنظر معاون اول فعال تر و عملياتي تر شود.«

او 23شهريورماه نيز به معاون اول خود ماموريت داده بود كه 
»سامانه جامع تجارت را در يك زمانبندي مناسب پيگيري 
و به نتيجه برساند.« و بعد هم تصريح كرده بود »دولت ناظر 
اصلي در بازار است و مردم انتظار دارند با اولويت بندي مسائل 
مهم اقتصادي و با تالش شبانه روزي، تحولي در اقتصاد كشور 

و معيشت آنان، به صورت ملموس رخ دهد.«

ایران و 1+4 پنجشنبه در بروکسل
هيأت مذاكره كننده دولت سيزدهم در نخستين مقصد رايزني هاي هسته اي اش 4روز ديگر به بل ژيك مي رود

وزير امور خارجه در نشست غيرعلني با نمايندگان 
ضمن بررســي تحوالت منطقه و تشريح مواضع ديپلماسی

جمهوري اسالمي ايران، اعالم كرد كه مذاكرات 
هسته اي تا 4روز ديگر ازسر گرفته مي شود. ديروز عالوه بر جلسه 
علني، يك نشست غيرعلني هم با حضور حسين اميرعبداللهيان 
در مجلس شوراي اســالمي برگزار شد. تحوالت منطقه به ويژه 
مواضع كشــورمان در قبال كشــور آذربايجان و سياست هاي 
مذاكراتي ايران درمورد برنامه هسته اي، محور جلسه غيرعلني 
نمايندگان با وزير امور خارجه بود. پس از اين نشست غيرعلني، 
يكي از نمايندگان مجلس گفت كه مذاكرات نيمه كاره تهران با 
كشورهاي باقيمانده در برجام درباره راه هاي احياي اين توافق 
پنجشنبه از سر گرفته مي شــود. احمد عليرضابيگي، نماينده 
تبريز نيز به نقل از  وزير امور خارجه گفته اســت تا 4روز ديگر 
هيــأت ايراني مذاكره كننده به بروكســل خواهــد رفت. خبر 
ازسرگيري مذاكرات هسته اي بين ايران و قدرت هاي جهاني در 
بروكســل در حالي منتشر مي شــود كه جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا ديروز براي ميزباني از مسئوالن 
ايراني در بروكسل ابراز آمادگي كرده بود. همچنين بهروز محبي 
نجم آبادي، يكي ديگــر از نمايندگان حاضر در اين نشســت 
غيرعلني، در صفحه توييتر خود نوشــت: »به اذعان وزير امور 
خارجه كشورمان، قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها مورد توجه 
خاص كشورهاي مؤثر جهان قرار گرفته است. همه پيامي روشن 
و جدي را دريافت كرده اند. دولت با اين ابزار قدرتمند مذاكرات 

را هفته جاري آغاز خواهد كرد.«

فعالشدن۳۵رايزنبازرگانيدرآيندهنزديك
در پايان نشســت غيرعلني ديروز مجلس بــا اميرعبداللهيان، 
ســخنگوي هيأت رئيسه مجلس هم در تشــريح ضرورت اين 
نشست و بحث هاي مطرح شده، گفت: با توجه به اتفاقات غرب 
آســيا و محيط پيراموني كشــورمان و تحوالت اطراف مرزها، 

اهميت موضوع و لزوم ارائه تحليل كلي راجع به سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران و اقدامات صورت گرفته، دعوتي از وزير 
امور خارجه براي حضور در جمع نماينــدگان صورت گرفت. 
به گزارش خانه ملت، سيدنظام الدين موسوي تصريح كرد: موضوع 
ديپلماســي اقتصادي و توســعه تجارت با همسايگان موضوع 
ديگري بود كه مورد تأكيد مجلس و نمايندگان قرار داشت و وزير 
امورخارجه توضيحاتي در اين خصوص ارائه كرد و اين خبر را نيز 
داد كه به زودي 3۵رايزن بازرگاني با همكاري دستگاه هاي ذيربط 
معرفي و براي فعال شدن ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي 
با همسايگان و كشورهاي آمريكاي التين وارد عرصه خواهند 
شد و مجلس نيز اين موضوع را با جديت دنبال خواهد كرد. وي 
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اظهارات وزير امور 
خارجه، تأكيد كرد: درخصوص مســئله هسته اي راهبردهاي 
مختلفي تاكنون توسط جمهوري اســالمي ايران دنبال شده، 

ابتدا ما ازطريق 3كشور اروپايي به عنوان كشورهاي واسط اين 
مسير را پيش برديم، سپس با گروه 1+۵ وارد گفت وگو شديم كه 
منجر به توافق برنامه جامع اقدام راهبردي شد و حاال اينكه ما 
در دور جديد مذاكرات چه مدلي را برگزينيم، نيازمند بررسي 
و اعتبارسنجي مسير گذشته است تا بهترين مدل با همكاري 
دستگاه هاي ذيربط ازجمله شوراي عالي امنيت ملي و براساس 

سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري، انتخاب شود.

اظهــاراتاميرعبداللهياندربارهمذاكــرات،طالبانو
آذربايجان

عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس هم در تشريح سخنان 
اميرعبداللهيان در اين نشست غيرعلني گفت: وزير امور خارجه 
درباره مذاكرات هســته اي به صراحت اعالم كرد كه سياست 
جمهوري اسالمي اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر عمل است 
و آمريكايي ها بايد حســن نيت و صداقت خود را نشان دهند و 
اياالت متحده حتما بايد اقدام جدي قبل از مذاكره را انجام دهد، 
ضمن اينكه بناي تهران آن است كه مذاكره را از زماني كه ترامپ 
از برجام خارج شد، دنبال كند نه موارد ديگر را. به گزارش فارس، 
شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس هم در گفت وگو با تسنيم، درباره نظر وزير امور خارجه در 
رابطه با ادامه مذاكرات احياي برجام، گفت: آقاي اميرعبداللهيان 
تأكيد كرد كه ايران به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و 

صيانت از حقوق ملت ايران پايبند خواهد بود.

تبرئهبهارستانازافزودنقيدمحرمانه
قاليباف: مجلس يازدهم براي محرمانه بودن اموال مسئوالن هيچ مصوبه اي نداشته است

جنجال رسانه اي اخير در مورد محرمانه بودن اموال 
مسئوالن و اينكه مجلس يازدهم هم به دنبال تأييد مجلس

آن است، پس از سخنگوي شــوراي نگهبان و نيز 
بســياري از نمايندگان و حتي اعضاي مجمع تشخيص، رئيس 

مجلس شوراي اسالمي را هم به واكنش وا داشت.
محمدباقر قاليباف ديروز در نشســت علني مجلس از عملكرد 
مجلس دفاع كرد و در مورد ادعاهاي اخير در قيد محرمانگي بر 
قانون شفافيت اموال مقامات مسئوالن نظام توضيحاتي ارائه كرد. 
رئيس مجلس در نطق پيش از دستور با تأكيد بر اينكه مجلس 
يازدهم بــراي محرمانه بودن اموال مســئوالن هيچ مصوبه اي 
نداشته است، افزود: درمورد مطالبي كه در روزهاي اخير بدون 
بررسي دقيق در برخي رسانه ها انتشــار يافت توضيحاتي الزم 
اســت كه بايد بگويم مجلس يازدهم براي محرمانه بودن اموال 
مسئوالن هيچ مصوبه اي نداشته اســت، فرايند تصويب قانون 
در مجلس كامال مشخص اســت و نمايندگان در اين خصوص 
تصميمي نگرفته اند، اين تصميم مربوط به مجلس هشتم است 
و در فرايند ديگري بررسي و تصويب شده است. مصوبه محرمانه 
بودن اموال مقامات كشور را مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
سال94 و پس از حدود 3سال بررسي و اعمال برخي اصالحات 
به تصويب رسانده چنانچه غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مي گويد: اين موضوع كه »اجازه بدهيم 
دارايي هاي مقامات نظام در سامانه اي به صورت عمومي منتشر 
شود و همه دسترسي داشته باشند يا اينكه محدود به قوه قضاييه 
و مسئوالن قضايي بشود كه قصد رسيدگي دارند و مي خواهند با 
تخلف ها برخورد كنند« در مجمع مطرح شده و نهايتا نظر گروه 
دوم در صحن مجمع رأي آورده است. البته چرايي رأي مجمع 
به محرمانه بودن اموال و داليل مخالفان اين شفافيت و امكان 
دسترسي عمومي به فهرست اموال مقامات، مشخص نيست و 

تاكنون چيزي در اين باره منتشر نشده است.
در اين باره كه آيا مجلس يازدهــم هم به دنبال مصوبه جديد در 
اين باره يا مهر تأييد زدن بر مصوبه پيشين هست يا خير هم پيش 
از توضيحات رئيس مجلس، هادي طحان نظيف، ســخنگوي 
شوراي نگهبان در سخناني تأكيد كرده بود كه »متن جديدي 
درخصوص طرح رســيدگي به دارايي مقامات و مســئوالن به 
تصويب مجلــس نرســيده و مصوبه فعلي نيــز مصوبه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام است. ظاهراً بحثي در كميسيون قضايي 
مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علني ارجاع نشده. 
اگر مصوبه اين مراحل را طي كند، ما نيز در زمان مناسب اعالم 

نظر خواهيم كرد.« به هر روي با اين موضع گيري رئيس مجلس، 
به نظر مي رســد كه اين ماجرا هم به نقطه پايان خود رســيد و 
فهرست اموال مســئوالن همچنان محرمانه خواهد ماند، مگر 
آنكه كميسيون قضايي مجلس با مصوبه جديد خود در اين باره 

دوباره خبرساز شود.

طرحهايپيچيدهبرايايجادجنگداخليدرمنطقه
نكته مهم ديگري كه روز گذشــته رئيس مجلس به آن اشــاره 
كرد اتفاقات اخير در منطقه و تأكيد مجدد بر مواضع جمهوري 
اســالمي ايران بود. قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به اتفاقات اخير در افغانستان، لبنان و عراق تأكيد كرد كه 
طرح هاي پيچيده اي براي درگير كردن كشــورهاي منطقه در 

جنگ هاي داخلي در جريان است.
به گزارش ايســنا، قاليباف گفت: منطقه غرب آســيا امروز در 
شرايط بسيار حساســي قرار دارد، طرح هاي پيچيده اي براي 
درگير كردن كشورهاي منطقه در جنگ هاي داخلي در جريان 
است، همچنين اختالف افكني ميان كشــورهاي منطقه براي 
جلوگيري از به وقوع پيوســتن همكاري هاي اقتصادي و ايجاد 
صلح پايدار در سراسر منطقه در دســتور كار آمريكا و نيروهاي 
وابسته به آنها قرار دارد. وي بيان كرد: حوادث دلخراشي همچون 
كشــتار مردم بيگناه در مســجد فاطميه قندهار و تالش براي 
ايجاد يك جنگ داخلي در افغانســتان، آشوب هاي مسلحانه و 
غيرقانوني در لبنان، تفرقه افكني در عــراق و اظهارات دروغ و 
تحريك آميز از سوي برخي سران كشورهاي منطقه در يك هفته 

گذشته، اين دسيسه ها را آشكارتر از قبل مي كند.

ايرانخواهانثبات،صلحوامنيتدرمنطقهاست
قاليباف در ادامه با تأكيد بر مواضع كشــورمان گفت: جمهوري 
اســالمي ايران خواهان حفظ، ثبات، صلح و امنيت در سراسر 
منطقه است و در هر كشوري اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ 
رهايي از اختالفات و عامل خنثي شدن توطئه ها مي داند، هرگونه 
ايجاد تفرقه و يا اقداماتي كه امنيت را در سراسر منطقه نقض كند 
محكوم است و همه كشورها بايد در راستاي برقراري صلح و ثبات 

پايدار و افزايش روابط اقتصادي درون منطقه اي تالش كنند.
رئيس مجلس در پايان از وزارت امور خارجه خواست كه در اين 
شرايط حساس و در راستاي حفظ امنيت و ثبات منطقه ضمن 
انجام اقدامات الزم، مواضع حكيمانه و عاقالنه جمهوري اسالمي 

ايران را فعاالنه منعكس و پيگيري كند.

گفت و گو در بروكسل جايگزين مذاكرات وين نيست
ميخائيلاوليانوف،نمايندهروسيهدرسازمانهايبينالملليمستقردروينطياظهارنظرتازهدربارهرايزنيهاباموضوعبرجام
گفتكهگفتوگوهادربروكسلمرحلهمقدماتيبرايمذاكراتواقعيدرويناست.بهگزارشفارس،نمايندهمسكودرمذاكرات
ويندربارهبرجامدرصفحهتوييترخودنوشت:»البتهكهمذاكراتدربروكسلنميتواندجايگزينمذاكراتويندرموردبرجام
شود.الزمبهگفتننيست.درعينحال،جلسهآيندهدربروكسل،اگرطرفايرانينيازدارد،ميتواندبهعنوانمرحلهايمقدماتي

برايازسرگيريمذاكراتواقعيدروينتلقيشود.«

ث
مك
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تصويب يك فوريت طرح بهبود حمل ونقل عمومي 
با بازگشايي مدارس در شــرايط كرونا مهم ترين شورا

مصوبه ديروز شــوراي شــهر تهران بود. رئيس 
كميسيون عمران و حمل ونقل پارلمان شهري در جريان بررسي 
اين طرح كه با دوفوريت مطرح شــده بود، گفــت: »مقامات 
مسئول در حوزه آموزش اعالم كردند كه طي هفته هاي آينده 
مدارس باز مي شــود و براســاس آمارها حــدود 16.۵ درصد 
سفرهاي تهران آموزشي اســت. از اين رو بايد براي مديريت و 
ســازماندهي اين ســفرها آمادگي داشته باشــيم.« معاون 
حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهران هم با بيان اينكه ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهران به شــدت فرســوده اســت و بهبود 
وضعيت كنوني هم ضروري اســت، گفــت: »افزايش ظرفيت 
ناوگان نياز به هزينه دارد كه اين كار با اصالح بودجه امكانپذير 

خواهد بود.«
به گزارش همشهري، بررســي و تعيين تكليف طرح دوفوريت 
بهبود وضعيت ناوگان حمل ونقل با بازگشايي مدارس در شرايط 
كرونا دستور جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران بود كه رئيس 
كميســيون عمران و حمل ونقل پارلمان شهري گزارشي ارائه 
داد و گفت: »با بازگشــايي مدارس به دليل فرسودگي ناوگان 
حمل ونقل عمومي قطعا با مشــكالت زيــادي مواجه خواهيم 
شد. بنابراين از فرصت يك ماهه باقيمانده بايد استفاده و براي 
مديريت و سازماندهي اين حجم از سفرها برنامه ريزي كنيم.« 
سيدجعفر تشكري هاشمي گفت: »ايمن ســازي  و آرام سازي  
فضاي اطراف مدارس، كاهش فاصله زمان رســيدن قطارهاي 
مترو، افزايــش تعداد ناوگان اتوبوســراني از 2200دســتگاه 
به 3هــزار دســتگاه، ورود 200 اتوبوس جديد و بازســازي و 
اورهال 600دستگاه اتوبوس دوكابين و تك كابين و حمايت از 
تاكسيرانان با نوسازي و تعمير تاكسي، موارد پيش بيني شده در 
اين طرح هستند.« او با بيان اينكه اكنون با كاهش ساعات روز، 
شبكه تردد در تهران قفل شده است، گفت: »از يك سو ضعف 
حمل ونقل عمومي و از سوي ديگر بازگشايي مدارس، مشكالت 
تردد در تهران را تشــديد مي كنند و از ايــن رو طرح به صورت 
دوفوريت ارائه شده اســت تا با اقدامات بموقع بتوانيم از وقوع 

بحران تردد در تهران جلوگيري كنيم.« 

مخالفت اعضاي پارلمان شهري با دوفوريت طرح
پس از ارائه گزارش، اعضا با دوفوريــت طرح مخالفت كردند و 
درخواست دادند تا طرح با يك فوريت تصويب شود. ميثم مظفر 
دليل مخالفت خود را اينگونه بيان كــرد كه اين طرح بار مالي 
دارد و بايد به يك فوريت تبديل شود. مهدي عباسي هم عنوان 
كرد: »اگر قرار است در طرح پيشنهاد جديدي داده شود، نياز 
به اعتبار دارد و از اين رو بايد مورد بررسي بيشتري قرار گيرد.« 
حبيب كاشاني هم گفت: »مي پذيريم براي بازگشايي مدارس 

مشكل حمل ونقل داريم و ناوگان بايد اورهال شوند اما نقدينگي 
كم اســت و از اين رو در مدت يك هفته بايد رديف بودجه اين 
طرح بررسي شــود.« در نهايت يك فوريت اين طرح با 12رأي 

موافق تصويب شد.

بررسي دقيق تر طرح در مدت يك هفته
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران هم در جريان بررسي 
طرح با بيان اينكه اقدامات الزم براي بازگشايي مدارس و مراكز 
آموزشي در قالب اين طرح پيش بيني شده است، گفت: »اجراي 
برخي از موارد ذكر شده در طرح وظايف كالني را به شهرداري 
تهران واگذار مي كند، از اين رو نياز بــه اصالح بودجه و تامين 
منابع مالي دارد و مقرر شد طرح با هماهنگي كميسيون برنامه 

و بودجه مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد.« 

به گفته سيدمجتبي شفيعي بخشي از ماهيت اين طرح اقدامات 
روتيني است كه ســاالنه براي ايام بازگشــايي مدارس توسط 
مديريت شهري انجام مي شــود اما باتوجه به وقفه دو ساله اين 
اقدامات انجام نشــده اند و از اين رو امكان دارد كارهاي امسال 
قدري سنگين تر و هزينه برتر باشــند. او همچنين تأكيد كرد: 
»افزايش ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومي در مدهاي مختلف 
و كاهش ســرفاصله زماني، نياز به هزينه دارد و به همين دليل 
بايد اصالحاتي در بودجه صــورت گيرد كه اميدواريم طي يك 

هفته اين كار انجام شود.« 

حذف حق فرانشيز بيمارســتاني به شرط اصالح و تأمين 
بودجه

ديروز اعضاي شوراي شــهر تهران به شــرط بررسي بار مالي 

و تامين اعتبار از ســوي شــهرداري تهران با دو فوريت طرح 
اصالح تبصره ســي ام ذيل مــاده واحده بودجه مصوب ســال 
1400شــهرداري تهران با موضوع حذف فرانشــيز پرداختي 
به بيمارســتان ها و مراكز درمانــي، موافقــت كردند. جعفر 
بندي شربياني عضو هيأت رئيسه شورا در جريان ارائه گزارش 
گفت: »با توجه به اينكه منابع انساني و نيروي كار هر سازمان 
ازجمله مهم ترين و ارزشــمندترين دارايي هاي آن ســازمان 
هستند، ضروري اســت ميزان رضايتمندي آنها مورد توجه و 
بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر با افزايش سطح رضايت شغلي 
و امكانات رفاهي كاركنان، دســت يافتن به اهداف مورد نظر 

سازمان امكانپذيرتر خواهد بود.«
 او در ادامه متنــي را قرائت كرد كه شــهرداري تهران را مجاز 
مي كند تا در راســتاي ارتقاي نظام سالمت و خدمات درماني، 
حذف حق فرانشيز بيمارستان ها و مراكز درماني طرف قرارداد 
با شركت شهر سالم انجام پذيرد. شركت شهر سالم هم مكلف 
است در مدت 6  ماه به ميزان اعتبار تخصيص يافته بند1 نسبت 
به تهيه طرح جامع سالمت كاركنان شــهرداري تهران، اقدام 
كند. همچنين شهرداري تهران و شركت شهر سالم موظفند در 
مدت يك  ماه نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي نحوه ارائه خدمات 
بهداشــتي و درماني مطلوب با رويكرد تاميــن رضايتمندي 
بيمه شــدگان شــهرداري در مراكز درماني اقدام كرده و براي 

تصويب به شوراي شهر تهران ارسال كنند.
لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و 
امور شورا به عنوان نماينده شهرداري در فرايند گزارش با بيان 
اينكه اين طرح حدود 18ميليارد تومان بار مالي براي شهرداري 
دارد، گفت: »موضوع به كلينيك هاي شــهرداري ابالغ شده و 
مسئله حل شده است اما بحث بيمارســتان ها و مراكز درماني 
طرف قرارداد، بار مالي دارد. اكنون در شرايطي هستيم كه بايد 

بتوانيم به خوبي منابع خود را مديريت كنيم.« 
حميد چوبينه مديرعامل شــركت شهر ســالم هم به افزايش 
هزينه هاي درماني اشاره كرد و گفت: »از سال 96، هزينه  هاي 
درماني 6تا 7برابر شده است اما فرانشيز هزينه هاي ما را منظم 
مي كند.«  در اين روز همچنين قرار بود شهردار تهران در صحن 
شورا حاضر شود تا شــهرداران جديد مناطق را معرفي كند و 
گزارشي از سوابق كاري آنها ارائه دهد، اما  رئيس پارلمان شهري 
گفت كه او شرايط خوبي نداشته و در جلسه شركت نمي كند. 
پس از او عبدالمطهر محمدخاني، رئيس مركز ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداري تهران نيز در حساب توييتري خود نوشت: 
»قرار بود شــهردار تهران در جلسه امروز شــورا حاضر شود تا 
شــهرداران جديد را به اعضا معرفي كند، اما به دليل ناراحتي 
جسمي به جلسه شوراي شهر نرفت. دكتر زاكاني از شب گذشته 
در منزل استراحت مي كند. موضوع خاصي نيست و به محض 

بهبود در محل كار حاضر خواهد شد.«

يك فوريت طرح »بهبود حمل ونقل عمومي با بازگشايي مدارس در شرايط كرونا« 
ديروز در صحن پارلمان شهري تصويب شد 

شهر براي سفرهاي آموزشي  
آماده مي شود

گزارش2

واكنش رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران به 
گزارش همشهري درباره مشكالت مبادي ورودي و خروجي پايتخت: 

رفع مشكالت مبادي ورودي تهران 
نياز به برنامه ريزي يكپارچه دارد

چندي پيش همشــهري گزارشــي از 
مشكالت مبادي ورودي و خروجي تهران 
با تيتر »شــهر بدون ويتريــن ورودي« 
در تاريخ 11مهر 1400منتشــر كرد كه 
در اين گزارش به مشــكالت و معضالت 
مهــم پرداخته شــده بود. ســيدجعفر 
تشكري هاشمي، رئيس كميســيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران درباره گزارش واكنش نشــان داد و براي كاهش و حل مشكالت 
حمل ونقل در اين مبادي راهكارهاي متفاوتي ارائه كرد. او با اشــاره به 
اهميت مبادي ورودي به لحاظ زيبايي شناسي، اقتصادي، اجتماعي و 
امنيتي به همشهري گفت:  »شهر تهران 9دروازه ورودي اصلي دارد كه اين 
دروازه ها به دروازه شمال، دروازه غرب، دروازه ساوه، دروازه جنوب، دروازه 
شاه عبدالعظيم حسني، دروازه ورامين، دروازه خراسان، دروازه دماوند و 
دروازه لواسانات و تعدادي دروازه هاي فرعي ديگر تقسيم مي شوند. هر يك 
از اين دروازه ها برحسب موقعيت جغرافيايي در منطقه مشكالت متعددي 
دارند. براي مرتفع شــدن اين مشــكالت، حوزه هاي مختلف مديريت 
شهري بايد برنامه ريزي يكپارچه اي با يكديگر داشته باشند. عدم وجود 
ســرزندگي در ورودي هاي اصلي پايتخت، نبود امكانات رفاهي كافي 
موردنياز براي مسافراني كه قصد ورود به بخش مركزي شهر را ندارند، 
عدم احداث پارك سوار و پاركينگ براي مسافران ورودي به شهر تهران از 
شهرهاي اقماري، ترافيك سنگين در ورودي هاي شهر تهران، عدم وجود 
سيستم يكپارچه حمل ونقل در مبادي ورودي شهر تهران)به عنوان مثال 
عدم اتصال قطار شــهري به راه آهن(، تمركز فعاليت مشاغل آالينده و 
مزاحم در دروازه هاي اصلي ورودي شهر تهران )تعميرگاه ها، كارگاه ها 
و...(، ايمني ناكافي ورودي هاي شهر، عدم ساماندهي كاربري هاي موجود 
در ورودي شهر و از بين رفتن مرز ميان ورودي هاي شهر و حومه و از دست 

رفتن يكپارچگي شهر بخشي از اين مشكالت است.« 

اقدامات فني در حوزه حمل ونقل عمومي افزايش يابد
مشكالت موجود در مبادي تهران دغدغه مديران شهري شده است و 
براي از بين بردن اين دغدغه به بررسي و شناسايي مشكالت كالن در اين 
مبحث پرداخته اند. سيدجعفر تشكري هاشمي، رئيس كميسيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران در اين باره راهكارهايي را عنوان كرد و گفت:  
»يكي از مهم ترين مشكالت در اين مبادي، حجم باالي تردد در ساعت 
اوج ناشي از عدم ارتباط حمل ونقل و كاربري زمين در سطح منطقه اي 
)كالنشهر تهران( است. وجود سكونتگاه هاي خوابگاهي در پيرامون شهر 
دليل اصلي آن است كه از نظر شغل و خدمات به تهران وابسته هستند. 
اين سكونتگاه ها سفرهاي بسياري را در ساعات اوج ترافيك هنگام صبح از 
پيرامون شهر به سمت مركز و در بعدازظهر از مركز شهر به پيرامون شهر 
به شبكه راه حمل ونقل عمومي تحميل كرده اند؛ بنابراين راهكاري كه 
مي توان در اين باره پيشنهاد داد ارتباط مستقيم و مؤثر ميان حوزه هاي 
حمل ونقل و شهرســازي در ســطوح مختلف براي كاهش وابستگي 
سكونتگاه هاي پيرامون به مادر شهر اصلي است. همچنين بايد از توسعه 
پراكندگي در اطراف تهران جلوگيري كرد. مسئله ديگر، نبود حمل ونقل 
عمومي كارا و يكپارچه در مناطق كالنشهر تهران است. درواقع تامين 
منابع مالي براي توسعه حمل ونقل عمومي در خارج از شهر تهران بر عهده 
دولت است. متأسفانه در سال هاي گذشته به داليل مختلف ازجمله كمبود 
منابع، عدم وجود مديريت واحد در كالنشهر، عدم هماهنگي مديريت 
شهري تهران با وزارت راه و شهرسازي در سطح كالن و توسعه حمل ونقل 
عمومي همگام با رشد شهري اتفاق نيفتاده است. دليل ديگر اين است 
كه شهرها و شهرك هاي جديد در پيرامون تهران طي دهه هاي گذشته 
بدون توجه به وضعيت حمل ونقل عمومي رشد كرده اند. راهكارهايي 
كه در اين باره مي توان ارائه داد، ارتباط مستمر ميان مديريت شهري با 
سطوح كالن مديريتي نظير دولت و وزارت راه و شهرسازي براي تامين 
منابع توسعه حمل ونقل عمومي در سطح منطقه اي و تكميل پروژه هاي 
نيمه كاره است؛ مانند خط مترويي شهر جديد پرند. راهكار ديگر اينكه 
اقدامات فني در حوزه حمل ونقل عمومي افزايش يابد تا اتوبوس ها در 

ساعات اوج شلوغي در ترافيك محبوس نشوند.«

مبادي شهر نياز به ساخت پارك سوار دارد
 مسئله اي كه روزانه تهران با آن مواجه است، حجم ترافيك به دليل تردد 
وسايل نقليه غيربومي است. تشكري هاشمي با توجه به حساسيت اين 
مشكل در شــهر به نبود كنترل و نظارت بر تردد وسايل نقليه غيربومي 
تأكيد كرد و گفت: »نبود كنترل و نظارت بر تردد خودروهاي غيربومي 
باعث افزايش حجم ترافيك روزانه در مبادي شهر و درون شهر شده است. 
براي برطرف شدن اين مشــكل الزم است تجهيزات كنترلي هوشمند 
پالك خودروها در مبادي ورودي شــهر نصب و قوانين محدود كننده 
براي خودروها با پالك غيربومي وضع شــود. معضــل ديگر در مبادي 
ورودي تهران، نبود پارك سوارهاي مناسب براي تغيير مد حمل ونقل با 
هدف كاهش حجم ورودي خودروهاي شخصي است. البته اين معضل 
به داليل مختلفي چون كمبود منابع مالي و عدم ارتباط بين بخش هاي 
مختلف )شهرداري، استانداري و وزارت راه( به وجود آمده است. اين مهم 
 park&Ride است بدانيم، چون تاكنون برنامه ريزي براي ايجاد فضاهاي
)پارك سوار( در مبادي ورودي شهر صورت نگرفته است. با اين تفاسير 
بايد پارك سوارهاي مناسب در مبادي ورودي شهر ساخته و براي تشويق 
رانندگان در تعويض مد حمل ونقل، تدابيري درنظر گرفته شود. دغدغه 
ديگر ضعف در تامين ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري است كه 
از كيفيت سفر با اين مد كاسته اســت. اين ضعف باعث شده در شبكه 
حمل ونقل عمومي ازدحام رخ دهد و بسياري از رانندگان ماندن در ترافيك 
را به پارك خودرو و ادامه سفر با حمل ونقل عمومي ترجيح دهند. چنانچه 
ناوگان حمل ونقل درون شهري توسعه يافته و تجهيز شود، اين دغدغه 
روزبه روز كمرنگ تر خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه تمايل شهروندان 
به سكونت در حومه شــهر به ازدحام در مبادي ورودي شهر مي افزايد و 
متأسفانه سياست هاي شهرسازي در سال هاي گذشته منجر به افزايش 
قيمت مسكن در تهران شده و بسياري از مردم توان مالي الزم براي تامين 
مسكن مورد نياز درون شهر را ندارند و به ناچار ساكن حومه شهر مي شوند. 
به منظور رفع اين مشكل بايد سياست هاي مناسب براي تامين مسكن 
اتخاذ شود. نكته ديگر توجه به تمركز فعاليت هاي مركز شهر تهران است؛ 
به گونه اي كه مي توان با جانمايي صحيح بســياري از كاربري هاي نقاط 
مختلف شهر مانند ايســتگاه راه آهن يا برخي بيمارستان ها در پيش از 
مبادي ورودي شهر، از حجم ورود خودروها به درون شهر به ويژه در ساعات 
اوج ترافيك جلوگيري كرد. عدم تحقق هريك از اين موضوعات در ساليان 
گذشته سبب شده تا روزبه روز به جمعيت در تهران و حومه افزوده شود 
و حجم ترافيك بيشتر خودنمايي كند و اگر نهادها و ارگان ها در اين باره 
فرصت را از دست بدهند هميشه اين موضوع بي نتيجه باقي خواهد ماند.«

    معيــار، شايسته ســاالري و تخصص اســت نه 
سهم خواهي

عضو هيأت رئيسه شــوراي شــهر تهران در جلسه ديروز 
درباره انتصابات شــهرداري تهران گفت كه ليست تهران 
براي شــوراي ششــم نشــان داد جريان انقالب براساس 
شايسته ســاالري انجام مي شــود و همگان بدانند ما مدل 
ســهم خواهي را بر نمي تابيــم؛ چرا كه بــاور داريم معيار، 
شايسته ســاالري و تخصص است نه ســهم خواهي. جعفر 
بندي شــربياني در ادامه با بيان اينكه در كار شــهرداري 
دخالت نمي كند و وظيفه نظارتــي دارد، تأكيد كرد: »بايد 
به شــعارها و وعده هايمان وفادار باشــيم و براساس بيانيه 
گام دوم انقالب عمل كنيــم و تخصص گرايي، جوان گرايي 
و فسادســتيزي را مالك قرار دهيم.« او افزود:» شــاخص 
و معيار انتخــاب مديران و معاونان و اســامي و رزومه تيم 
ارزياب در اختيار اصحاب رسانه قرار بگيرد.  مشخص شود 
كه چه تعداد رزومه ارسال شده و چگونه مورد بررسي قرار 
گرفته و كانون ارزيابي افراد به چه صورت عمل كرده است.«  
شــربياني در پايان تأكيد كرد: »اين حق مردم است كه با 
آنها شفاف برخورد شود چرا كه بارشهر تهران بار سنگيني 
 است و بايد با هماهنگي، همكاري و همدلي برداشته شود.«

   شوراي شهر، شوراي شهرداري نيست
عضو كميسيون برنامه و بودجه شــوراي شهر تهران هم با 
بيان اينكه ما شــوراي شهر هستيم نه شــوراي شهرداري 
تذكر خود را به مديريت شهري داد و گفت: »بعد از انتخاب 
شهردار كه بند اول اختيارات شوراست، مهم ترين و دومين 
بند اختيارات شورا گزارش مشــكالت فرهنگي، اجتماعي، 
آموزشــي و آســيب هاي اجتماعي مردم و انعكاس آن به 
مسئوالن اســت. قانون اساســي تأكيد كرده شوراي شهر 
و همه مســئوالن شــهر موظفند در حدود اختياراتشــان 
مصوبات شوراي شــهر را اجرا كنند.« ناصر اماني به نتيجه 
محله گردي خود از شميران نو هم اشاره و عنوان كرد: »در 
محله فراموش شده شــميران نو همســايه لويزان؛ مردمي 
هستند كه صدايشان شنيده نمي شود كه اگر شنيده مي شد 
از چند جهت در بن بست قرار نمي گرفتند، 62درصد امالك 
مسكوني و تجاري شــان قولنامه اي نبود، پشت بام فروشي و 
زيرزمين فروشي رونق نداشت، فضاهاي سبز محله خشك 
نمي شد و مراكز بهداشتي و درماني به محل امن و خوابگاه 
معتادان تبديل نمي شد.« به گفته او، اينها مشكالت محله اي 
است كه 170شهيد سرافراز و سرداراني چون علي فضلي را 
تقديم انقالب كرده و ردپاي قهرمانان ورزشي و هنرمندان 
نامي در آن نمايان است. اماني در پايان گفت: »صداي مردم 
فراموش شده و محروم اين محله را بشــنويد، بسيج شويد 

و دردي از دردهاي انباشته ۵ دهه گذشــته مردم را مداوا 
كنيد.«

   آذين بندي شهر در ايام ربيع
رئيس كميته فرهنگي شوراي شــهر تهران نيز درخصوص 
مناسب سازي  فضاي شهري در مناسبت هاي مختلف تذكر 
داد و گفت: »همانطور كه مي دانيــم در 2 ماه محرم و صفر 
مردم تهران به سنت هميشگي شهر را سياهپوش كردند و به 
عزاداري پرداختند و با مديريت شــهري همراهي خوبي هم 
داشتند.« عليرضا نادعلي ادامه داد: »برخي گمان مي كنند 
شوراي ششم اصولگراست و بيشتر از غم و غمگساري حمايت 
مي كنند. از اين رو مي بايست شهر را متناسب با ايام مختلف 
فضا ســازي  كرد و اكنون كه در  ماه ربيع قرار داريم مديريت 

شهري بايد نسبت به آذين بندي شهر اقدام كند.«

   يكپارچه شدن مراودات با تأمين اجتماعي
ســيداحمد علوي، عضو كميســيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شــهر تهران در جلسه روز گذشــته تذكر خود را در 
قالب پيشنهاد يكپارچه شــدن مراودات شهرداري با تامين 
اجتماعي مطرح كرد و گفت: »شــهرداري تهران در ساختار 
سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه خود، با سازمان تامين 
اجتماعي داراي ارتباط كاري و مراودات مالي است و همين 

امر به پوشش بيمه اي پرسنل شاغل در سازمان، شركت ها و 
از سوي ديگر به حوزه پوشش بيمه اي پرسنل پيمانكاران هم 
مربوط مي شود. نكته اينجاست كه بررسي ها نشان مي دهد 
اين مراودات كاري مشــكالت جدي متعدد نظير بازداشت و 
مسدود شدن حساب سازمان، شركت ها و پيمانكاران و اعمال 
جرايم سنگين توسط سازمان تامين اجتماعي، ايجاد كرده 
است.« او تأكيد كرد: »معاونت مالي شهرداري تهران با تدوين 
و اجراي فرايند يكپارچه و متمركز مراودات شهرداري تهران و 
سازمان تامين اجتماعي مي تواند نسبت به ساماندهي شرايط 

و نظام مند كردن اين تعامالت اقدام كند.«

   هم افزايي دستگاه ها در ساماندهي همراه سراها
رئيس كميسيون ســالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شــوراي شــهر تهران هم عضو ديگري بود كه درخصوص 
حضور همراهان بيماران در اطراف بيمارستان هاي پايتخت 
معترض شد و در تذكر به مديريت شهري گفت: »در بازديد 
از بيمارستان امام خميني)ره( شاهد بودم برخي از همراهان 
در اطراف بيمارســتان چادر زده اند. قطعــا چنين مواردي 
در اطراف ساير بيمارســتان ها هم وجود دارد و در روزهاي 
آتي كه بارندگي و ســرماي هوا افزايش مي يابد الزم اســت 
مديريت شهري به موضوع ورود كرده و از طريق هم افزايي با 

دستگاه هاي ذيربط اين مشكل را حل كنند.«

تذكرات

    ايمن سازي  و آرام سازي  فضاي اطراف مدارس
    كاهش ســرفاصله زماني قطارهاي مترو به ميزان يك 

دقيقه در زمان پيك سفر ها 
    افزايش تعداد ناوگان اتوبوسراني به 3هزار دستگاه براي 

جابه جايي روزانه 2 ميليون سفر

    ورود 200دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسراني
    بازســازي 600 اتوبوس؛ 300دســتگاه تك كا بين و 

300دستگاه دوكابين
    اورهال 68واگن مترو

    فراهم كردن تسهيالت ارزان قيمت براي نوسازي 7هزار 
و بازسازي 3هزار دستگاه تاكسي

    راه اندازي سرويس استاندارد مدارس

    راه اندازي سرويس دانش آموزان استثنايي
    اســتفاده اجباري از ماســك براي كليــه كاركنان 

حمل ونقل عمومي
    ضد عفوني كامل ناوگان مترو حداقل 3 نوبت در روز

    ضد عفوني ايستگاه ها
    ارائه پيشنهاد به ستاد ملي مبارزه با كرونا جهت كاهش 

زمان محدوديت تردد شبانه

برنامه عملياتي  شورا براي دانش آموزان 

خبر

انتصابات جديد  در شهرداري تهران
شــهردار تهران با صدور احكامي، چند تن از مديران بخش هاي مختلف اين نهاد را تعيين كرد. به 
گزارش همشهري در اين احكام مهدي اسماعيل بيگي به سمت مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران منصوب شد. همچنين محمد بني حسن به عنوان سرپرست اداره كل رفاه و امور ايثارگران 
شهرداري تهران تعيين شد. از سوي ديگر عليرضا زاكاني، امير يزدي را به عنوان شهردار منطقه 12 

منصوب كرد. مانند ديگر شهرداران مناطق، مدت اين حكم نيز يك سال تعيين شده است.

 رفع كمبود ماشين آالت برف روبي براي ۵ سال آينده
 سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران با 297دستگاه ماشــين آالت تخصصي جديد 
برف روبي و 19دستگاه ماشين آالت تخصصي اليروب شهر تهران را آماده ورود به فصول پاييز 
و زمستان كرد. به گزارش پايگاه خبري شهر، معاون خدمات شهري و امور خودرويي سازمان 
پسماند شهرداري تهران گفت: سال 97 چيزي بالغ بر 91ماشين تخصصي برف روبي شامل 
برف روب و تيغه برف روبي در معاونت وجود داشت، اما به دليل نياز مبرم شهر تهران به تجهيزات 
تخصصي برف روبي، در 2مرحله شاسي خودروها اورهال و تجهيز به نمك پاش و تيغه برف روب 
شدند. تعداد اين ماشين آالت تا سال گذشته به 182 ماشين تخصصي برف روبي افزايش يافت.

  عليرضا رباطي افزود: در راســتاي تجهيز پايتخت 62ماشــين برف روبي ايسوزو و بيش از 
۵0ماشين بزرگراهي به تجهيزات شهرداري تهران اضافه شــد. با وجود اين به دليل كسري 
در ماشين آالت، شــهرداري مجبور شد 30ماشــين تخصصي برف روب ديگر اجاره كند. در 
سال جاري نيز تعداد 20ماشــين  برف روبي در 2فاز ماشــين هاي بزرگراهي و ايسوزويي با 
قابليت هاي سال گذشته به امكانات شهرداري اضافه شده است كه اين خودروها به نمك پاش 

و تيغه برف روب مجهز هستند.
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رمزارزمليمیآید
علي صالح  آبادي، رئيس كل بانك مركزي از راه اندازي آزمايشي رمز ارز ملي در آينده نزديك خبر داد. او در 
حاشيه نشست با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس اعالم كرد: در سطح دنيا موضوع رمز  ارز مطرح است. مقرر 
شد با همكاري كميسيون كارگروهي تشكيل و موضع بانك مركزي در اين باره شفاف شود. صالح آبادي گفت: 
در جلسه ديروز كميسيون يادشده مسئله رمز ارزها مطرح و مقرر شد كه موضع بانك مركزي و دولت شفاف 
شود تا همه، تكليف خود را بدانند. ان شاءاهلل در آينده شاهد راه اندازي آزمايشي رمز ارز ملي خواهيم بود كه 

ضوابط آن در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است و انتظار مي رود نهايي شود.

گزارش

مسکن

 تورم منفي مسكن پايتخت 
به روايت مركز آمار

 آغاز تخليه حباب قيمتي مسکن تأييد شد

در شهريورماه با وجوداينکه تورم مصرف كننده به 3.9درصد رسيده؛ اما 
مركز آمار ايران مدعي است ميانگين تورم مسکن شهر تهران 1.2درصد 
منفي بوده و اين يعني فقط در اين ماه، بخــش بزرگي از حباب قيمتي 

مسکن تخليه شده است.
به گزارش همشــهري، اطالعاتي كه مركز آمار ايران از معامالت مسکن 
شــهر تهران در شــهريور 1400منتشــر كرده، از كاهش 1.2درصدي 
ميانگين قيمت مسکن تهران در اين ماه حکايت دارد. ادعايي كه در ظاهر 
امر مي تواند عجيب يا حتي غيرواقعي باشد اما مفهوم اين ادعا چيزي جز 
تخليه حباب قيمتي مسکن نيست و اين موضوع در آمارهاي 2  ماه اخير 

حوزه مسکن اثبات شده است.
 

خزان بازار مسكن
در گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم ماهانه امالك مسکوني شهر تهران 
در شهريورماه منفي 1.2درصد اعالم شده كه معناي آن كاهش ميانگين 
قيمت مسکن در اين  ماه است. براساس اعالم مركز رسمي محاسبه آمار 
در ايران، در آخرين ماه از فصل تابستان 1400، عدد شاخص قيمت امالك 
مسکوني شــهر تهران بر مبناي  ماه پايه فروردين 139٥ به عدد ٧٥2.6 
رسيد كه نســبت به عدد ٧61.٧ در  ماه قبل، 1.2درصد كاهش داشته؛ 
درحالي كه در مردادماه، تورم ماهانه مسکن شهر تهران در گزارش مركز 
آمار ايران 3.6درصد اعالم شده بود. با اين حساب، اختالف تورم مسکن 

تهران در شهريور و مرداد امسال به 4.8درصد مي رسيد.
همچنين در گزارش اين مرجع، نرخ تورم ســاالنه امالك مسکوني شهر 
تهران در 12 ماه منتهي به شــهريور 1400به 6٧.3درصد رســيده كه 
نســبت به تورم ٧٥.3درصدي  ماه قبل ٧.9درصد كاهش داشــته است. 
به عبارت ديگر، شيب تورم ساالنه مسکن شهر تهران در اين  ماه ٧.9درصد 
كمتر شده كه دليل اصلي آن ركود سنگين ماه هاي اخير و فروكش كردن 

تب رشد قيمت مسکن در مقايسه با سال قبل است.
از سوي ديگر، بررسي داده هاي مركز آمار حاكي از اين است كه اين روند 
كاهشــي در نرخ تورم نقطه به نقطه يعني درصد تغيير قيمت در شهريور 
امسال نسبت به شهريور سال قبل نيز تکرار شده و نرخ تورم نقطه اي در 
اين ماه به 23.8درصد رسيده كه 9.9درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه 
مردادماه كمتر است؛ اين يعني در شهريور امسال، خريداران براي خريد 
يك واحد مسکوني در شهر تهران نسبت به شهريور سال گذشته به طور 

متوسط بايد 23.8درصد پول بيشتري پرداخت كنند.

اختالف دو آمار
منبع اطالعات مورد استفاده براي تهيه گزارش بازار مسکن شهر تهران 
در مركز آمار و بانك مركزي ايران يکي اســت و هر دو از ســامانه امالك 
و مستغالت كه معامالت مشــاوران امالك در آن ثبت مي شود استفاده 
مي كنند اما ايــن دو مرجع براي محاســبات نهايي خود از شــيوه هاي 
منحصربه فرد آمارگيري استفاده مي كنند و همين مسئله اختالف جزئي 
در نتايج گزارش ها را ناگزير مي كند. حاال اما، اختالف نتايج گزارش هاي 
مركز آمار و بانك مركزي قابل توجه است؛ چراكه از يك سو در گزارش مركز 
آمار ايران تورم منفي اعالم شــده درحالي كه بانك مركزي در محاسبات 
خود به رشد 2.3٧درصدي قيمت رســيده بود و از سوي ديگر اختالف 
ميان محاسبات دو مرجع به حدود 3.6درصد مي رسد كه در گزارش هاي 
آماري رقم قابل تأملي است. البته بازار مســکن و رسانه ها به واسطه نظم 
بانك مركزي در انتشار آمارهاي بازار مسکن اعتماد و اتکاي بيشتري به 
گزارش هاي اين نهاد دارند و در شرايطي كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان 
متولي اصلي حوزه مسکن در انتظار آمارهاي اين بازار كوتاهي مي كند و 
مركز آمار نيز گزارش هاي مسکني خود را به صورت خالصه و بدون اعالم 
تعداد معامالت و البتــه با تأخير اعالم مي كنــد، آمارهاي بانك مركزي 
تنها مرجع جامع براي رصد بازار مســکن شهر تهران محسوب مي شود؛ 
چراكه الاقل به صورت منظم منتشر مي شــود و براي بررسي رفتار بازار، 
ابزار كارآمدي محسوب مي شود. در روايت بانك مركزي از تحوالت بازار 
مسکن تهران در شهريور امسال كه طبق روال سابق، ششم مهرماه منتشر 
شــد، تعداد معامالت ٧هزار و ٧89فقره اعالم شده كه 41.6درصد بيش 
از   ماه قبل اســت و البته هنوز 8درصد پايين تر از تعداد معامالت شهريور 
پارســال قرار دارد. همچنين در اين گزارش، ميانگيــن قيمت يك متر 
زيربناي مسکوني در شهر تهران 31 ميليون و ٧03 هزار تومان اعالم شده 
كه 2.3٧درصد بيش از ميانگين قيمت در  ماه قبل است. در گزارش مركز 
آمار از تحوالت مسکن شهر تهران در شهريور امسال، فقط رقم شاخص 
قيمت امالك مسکوني شهر تهران اعالم شده و هيچ اطالع مفيد ديگري 

در آن گنجانده نشده است.

يك حرف در دو گزارش
فارغ از اختالف فاحشــي كه در نتيجه گزارش مركز آمــار ايران و بانك 
مركزي از تحوالت بازار مسکن شــهر تهران و تغييرات قيمتي آن وجود 
دارد؛ نکته قابل توجه اين اســت كه در هر دو گــزارش يك اصل معتبر و 
برجســته اســت و هر دو مرجع از تخليه حباب قيمتي در اين بازار خبر 
مي دهند. در گزارش بانك مركزي تورم نقطه به نقطه مسکن پايتخت در 
شهريور 1400نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.٥درصد اعالم شده بود كه 
13.2درصد از تورم نقطه به نقطه مصرف كننده در اين  ماه كمتر است و از 
سوي ديگر ميزان رشد قيمت در اين  ماه نيز نسبت به  ماه قبل 1.٥3درصد 
كمتر شده است. با توجه به رفتار بازار مســکن در اغلب دوره هاي رونق 
و ركود كه همواره حباب قيمتي مســکن با رشــد نکردن قيمت آن در 
دوره هاي ركود ميان مدت تخليه شده اســت، اينك نيز مي توان كاهش 
شيب افزايش قيمت مسکن در گزارش بانك مركزي در شهريور را يکي 
از ســيگنال هاي تخليه حباب قيمتي در اين بازار قلمداد كرد كه البته با 
توجه به افزايش تعداد معامالت مســکن در اين ماه، نمي تواند سيگنال 
محکمي محسوب شود و با هر اتفاقي در اقتصاد كالن مي تواند نقض شود. 
تخليه حباب قيمت مســکن دقيقاً اتفاقي است كه در گزارش مركز آمار 
ايران از تحوالت شهريورماهي بازار مسکن تهران نيز با ارقامي درشت تر 
مشهود است. طبق اعالم مركز آمار ايران، در شرايطي كه ميانگين تورم 
مصرف كننده در شهريورماه به 3.9درصد رسيده، بازار مسکن شهر تهران 
كاهش 1.2درصدي تورم ماهانه را تجربه كرده اســت و اين يعني قيمت 
مسکن شهر تهران در مقايسه با شاخص تورم ٥.1درصد عقب تر رفته است. 
با فرض اينکه اين آمار ناشي از محاسبات مبتني بر اطالعات درست و كامل 
بازار مسکن شهر تهران باشــد، مي توان انتظار داشت روند تخليه حباب 
قيمتي درصورت تداوم ثبات نسبي اقتصاد ايران ادامه پيدا كند و احتماالً 
با رفع ريسك سياسي مذاكرات هسته اي و شکل گيري يك توافق جامع و 
قابل اتکا، بازار مسکن وارد دوره ركود بلندمدت خود شود. در اين وضعيت 
تورم منفي يا مثبت خفيف بازار مسکن مي تواند چند ماهي استمرار پيدا 
كند تا وقتي كه قيمت مسکن نه به عنوان يك كاالي سرمايه اي كه به عنوان 

يك نياز اساسي براي زندگي تعديل شود.

پژوهشکده پولي و بانکي وابسته به  تجارت
بانك مركــزي ايــران با انتشــار 
2گزارش پژوهشي، مسيري سبز و 
شفاف را براي پايان دادن به دوره ابهام و انفعال در 
حوزه رمزارزها پيشنهاد داد و خواستار ريل گذاري 
جديد در حــول محور چارچــوب مقررات گذاري 

رمزارزها شد.
پژوهشکده پولي و بانکي به بانك مركزي پيشنهاد 
داده از يك سو سامانه هاي مبادله و زيرساخت هاي 
دادوستد رمزارزها را انتخاب و پايه گذاري كند و از 
سوي ديگر جلوي خريد و فروش رمزارزهاي حاصل 
از استخراج با مقاصد سوداگرايانه را بگيرد. به باور 
پژوهشــگران اين نهاد تحقيقاتي، گرفتن ماليات 
در حوزه رمزارزها، شــاه كليد شفافيت خواهد بود، 
زيرا به علت حجم باالي معامالت روزانه رمزارزها، 
اخذ ماليات و كارمزد از تراكنش ها مي تواند منابع 
درآمدي مناسبي را براي دولت و بانك ها فراهم كند. 
طبق اين گزارش، بررسي ميزان و شيوه اخذ ماليات 
از اســتخراج رمزارزها در ايــران از تعرفه برق آنها 
اهميت بيشتري دارد چون ايجاد موانع غيرضروري 
ازجمله تعرفه ناعادالنه برق ممکن است كشور را از 

درآمدهاي مالياتي محروم كند.
طبق گــزارش پژوهشــکده پولي و بانکــي، بايد 
بانك مركزي امــکان پوشــش رمزارزهاي معتبر 
جهان شــمول در مبــادالت بين المللــي را در 
سامانه هاي نيما و مراكز مبادله رمزارز مجاز فراهم 
كند، البته در مقابل مي بايست اطالعات الزم، براي 
محاسبه ماليات معامالت رمز ارزها، به سازمان امور 
مالياتي ارائه شــود. طبق پيشنهاد بازوي پژوهشي 
بانك مركزي، مراكز مبادله رمزارزي كه مي توانند 
از خريدوفروش ســوداگرانه رمزارز ممانعت و همه 
حقوق دولتي را ايفــا كنند، بايــد بتوانند از بانك 

مركزي مجوز فعاليت دريافت كنند.

حركت بر مدار صفردرجه
يافته هــاي پژوهشــي بــازوي تحقيقاتي بانك 
مركزي نشان مي دهد چارچوب مقررات گذاري 
در حوزه رمزارزها بايد براساس كاركردهاي آنها 
يعني مبادله، ابزار پرداخت و اســتخراج صورت 
پذيرد، اما بررسي مقررات موجود نشان مي دهد 

به استثناي ســازمان امور مالياتي و البته ابالغيه 
دولت درخصوص رمزارزهــا، تاكنون هيچ اقدام 
رســمي درخصوص مقررات گذاري شــفاف در 
حوزه رمزارزها انجام نشــده و هنوز بانك مركزي 
درحال مطالعات اوليه درخصوص جنبه هاي فني و 
حقوقي آن در ايران است، ساير نهادهاي قانونگذار 
همچون ســازمان بورس اوراق بهــادار نيز اقدام 
مؤثري در اين حوزه انجام نداده اند. پژوهشــکده 
پولي و بانکي در گزارش خــود اذعان مي كند: به 
هرحال، رمزارزها يکي از محصوالتي است كه بر 
پايه سيســتم هاي غيرمتمركز بالك چين شکل 
گرفته و بايد سياست ها، مقررات و استانداردهاي 
شناسايي و افشاي خاص خود را براساس الزامات 
نهادهاي ناظر مختلف داشــته باشــد. از سوي 
ديگر انتظار مــي رود وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز همسو با تغييرات، زيرساخت و بستر 
مناسب را براي توســعه رمزارزها فراهم كند. اين 
پژوهش نشان مي دهد هركدام از رمزارزها بسته 
به حوزه هايي كه در آن اثرگذار است، مي بايست 
نهاد متولي قانوني خود را داشــته باشــد، بانك 
مركزي هم بايد بــا همکاري با ســاير نهادهاي 
مرتبط، به مقررات گذاري در اين زمينه اقدام كند 

و در حوزه نظارت و كنتــرل نيز بانك مركزي در 
همکاري مشترك با وزارت اقتصاد و وزارت صنعت 
مي تواند وارد شــود و مقررات اين حوزه را تدوين 
كند؛ به گونه اي كه بانك مركزي پرچمدار تدوين 

مقررات و نظارت باشد.
در اين گزارش تأكيد شــده؛ مقام هــاي نظارتي 
بايد دنبال رويکــردي پيشــگيرانه و كلي نگر در 
مورد مقررات باشــند؛ به گونه اي كه ريسك هاي 
موجود بررســي شــود، تدوين كنندگان مقررات  
هم بايد نظارت بــر تحوالت را درنظــر بگيرند تا 
تجزيه و تحليل ريسك ها انجام، آسيب  ها مشخص 
و اولويت ها تعيين شــود. نتيجه ايــن تعامل بين 
مقام هاي نظارتي و بازيگران حــوزه رمزارز باعث 
مي شــود مقامات بتوانند ريســك هاي بــازار را 
پيش بيني كنند و فعاالنه به دنبال اقدامات مناسب 
باشند. اين تحقيق جديد مي گويد رويکرد انتخاب 
شده در هر حوزه قضايي مي تواند درصورت خرد 
محتاطانه متفاوت باشــد و تدوين چارچوب هاي 
نظارتي بايد براســاس اولويت ها و منابع به صورت 
متوالي انجام شــود، اما ارزيابي مداوم ريسك ها 
و برنامه ريزي راهبردي بايد جامع باشــد و همه 
تنظيم كنندگان بخش مالي و ساير مقامات ذيربط 

را درگير خود كند.
پژوهشــکده پولي و بانکي در عين حال يادآوري 
مي كنــد نوســانات بــاالي ارزش رمزارزهــاي 
جهان شــمول، ريسك مشــاركت مســتقيم و 
غيرمســتقيم دولت، بانك ها و مؤسسات مالي و 
اعتباري در اين حــوزه را افزايش مي دهد و براي 
ساماندهي اســتخراج رمز مصوبات ارز در بخش 
خصوصي هم زيرساخت قانوني فعلي تا حد زيادي 

كفايت مي كند و به نظر مي رسد در شرايط كنوني 
نيازي به وضع قوانين جديد نباشــد و بسترهاي 
نهادي موردنيــاز از طريق دولــت قابل اصالح و 

تدوين است.

هدف ها روشن و نظارت ها شفاف شوند
بازوي تحقيقاتي بانك مركزي خواســتار تعريف 
اهداف روشن و شــفاف تر شــدن نظارت ها شده 
و مي گويــد بــراي تحقق ايــن مهــم چارچوب 
مقررات گذاري و نظارتي بايــد اهداف زير را دنبال 

كند:
1  اطمينان از ايمني و كارايي نظام مالي و بانکي

2  حمايــت از مصرف كننده و ســرمايه گذاران 
خارجي

3  كم كردن فرصت هاي دورزدن مقررات نظارتي 
به ويژه در حوزه ارزي

4  مبارزه با جريان هاي غيرمالي، پولشويي و تامين 
مالي تروريسم

5  مبارزه جدي با فرارهاي مالياتي
6  حمايــت از شــموليت مالي و پيشــرفت هاي 

فناورانه
7  همکاري ســازمان ها و نهادهاي قانونگذار در 

حوزه رمزارزها 
8  شناسايي و نظارت واسطه گران و بازيگران فعال

9  شناســايي مشــتريان و فعاالن در اين بازار و 
تشکيل داده هاي انبوه 

10  گسترش سامانه هاي مبادله رمزارزها در بانك 
مركزي 

11  اجراي ســازوكار اخذ ماليــات از رمزارزها در 
سازمان امور مالياتي

مسيرسبزدرانتظاررمزارزها
 پژوهشکده بانك مركزي در 2گزارش جداگانه پيشنهاد كرده مبادله رمزارزها به شرط پرداخت ماليات آزاد شود

محدوديت هاي كشتيراني 
ايران جديد نيست

دبيركل انجمن كشتيراني به همشهري مي گويد: 
محدوديت هاي كشتيراني ايران در برخي بنادر 

خارجي جديد نيست و ماجراي بندر موندراي هند 
نيز اقدامي متعارف است

اين بار فضاي مجــازي با خبــر داغ ممنوعيــت ورود 
كشــتي هاي ايراني به بنادر چين و هند ســرگرم شده 
است؛ خبري كه ريشــه در واقعيت دارد، اما آنگونه كه 
چهره هاي شاخص فعال در كشتيراني و حمل ونقل دريايي مي گويند، 

همه واقعيت نيست.
به گزارش همشهري، تحريم ها همانگونه كه نظام بانکي ايران را به تافته 
جدابافته از نظام مالي بين المللي تبديل كرده، صنعت كشتيراني ما را 
نيز مشمول محدوديت هاي ســختگيرانه اي كرده كه از يك سو هزينه 
فعاليت آن را باال مي برد و از سوي ديگر امکان بهره برداري از ظرفيت هاي 
ناوگان دريايي كشور را به حداقل مي رساند. اما اين محدوديت ها همگي 
از سال هاي نخست تحريم وجود داشــته و به جز لغو مقطعي برخي از 

آنها در دوره اجراي برجام، هيچ تغيير بزرگي در آنها ايجاد نشده است.

بنادر هند روي كشتي هاي ايران بسته شدند؟
دو روز اســت كه در خبري به نقــل از يك عضــو هيأت مديره انجمن 
توسعه دريامحور، گفته مي شود مهم ترين بندر كانتينري هند به روي 
كشتي هاي ايراني بسته شده و همين خبر در فضاي مجازي با اطالق به 
همه بنادر هند در حال گردش است. ملك رضا ملك پور مي گويد: شركت 
آداني، به عنوان بزرگ ترين اپراتور بندري كشــور در اطالعيه  اي اعالم 
كرده است كه از 1٥نوامبر ورود محموله هاي كانتينري ايران، افغانستان 
و پاكســتان به بنادر زيرمجموعه اين اپراتور ممنوع است. جدا از اينکه 
اگر ممنوعيت اين اپراتور واقعيت محض باشد، بازهم كشتي هاي ايراني 
قادر به حضور در بسياري از بنادر هند خواهند بود، پيگيري حقيقت اين 
ماجرا از انجمن كشتيراني و خدمات وابسته، حاكي از اين است كه اين 
محدوديت براساس يك اقدام متعارف بين المللي وضع شده و به اين معنا 

نيست كه ما اجازه تردد به اين بنادر را نداريم. 
مسعود پل مه، دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته در گفت وگو با 
همشهري تأكيد مي كند كه تحريم جديدي عليه كشتيراني  ايران وضع 
نشده و ممنوعيت اعالم شده از سوي اپراتور بندر موندراي هند نيز فقط 
مشمول محموله هاي ترانزيتي است كه از مبدأ افغانستان و مسير ايران 
به هند مي رسد و با استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي اقتصادي، هرگونه 
اختالف رويه در اين خصوص برطرف شدني است. او مي گويد: اعمال اين 
محدوديت نيز بعد از كشف مواد مخدر در يکي از كانتينرهاي ترانزيتي 
از مبدأ افغانستان كه از مسير ايران به هند ترانزيت شده بود رخ داد كه 
يك اقدام متعارف بين المللي براي مقابله با اشاعه مواد مخدر است و اگر 
در بنادر ايران نيز اين اتفاق رخ  مي داد، امکان اعمال محدوديت بر خط 
كشتيراني حامل كاال يا كشورهاي دخيل در ترانزيت اين كاال تا زمان 

روشن شدن ابعاد ماجرا وجود داشت.

بنادر چيني ، ايران را جواب كردند؟
صنعت حمل ونقــل دريايي سال هاســت كه بنا بــه محدوديت هاي 
ظالمانه تحريم ها، از حضور در برخي بنادر جهان محروم است؛ اما اين 
محروميت ها هم به  معناي وقفه در كشتيراني ايران نيست و فعاليت آن 
با همه سختي ها ادامه دارد. شايد اگر تحريم هاي شديد عليه حمل ونقل 
دريايي ايران وضع نمي شــد، ناوگان بزرگ كشــتي ها و نفتکش هاي 
غول پيکر ايران مي توانســتند فعاليت پررنگــي در حمل ونقل دريايي 
جهان داشته  باشند و ازنظر استانداردهاي دريايي و وضعيت ناوگان نيز 
به روز و مدرن بمانند؛ اما حقيقت اين است كه دايره همکاري خارجي 
در حمل ونقل دريايي با ايران از سال ها پيش تنگ شده و خبرهايي كه 
گاه و بي گاه در اين حوزه منتشر مي شود براي فعاالن صنعت حمل ونقل 

دريايي اتفاق جديدي نيست. 
پيش از اينکه خبر ممنوعيت ورود كشــتي هاي ايراني به بنادر هند داغ 
شود، بسته شدن بنادر چيني به روي كشتيراني ايران و تغيير كارمزد اين 
بنادر براي كاالهاي ايراني داغ شــده بود؛ اما اين خبر نيز مانند خبر اول 
همه واقعيت نيست. طبق اظهارات دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات 
وابسته، حدود 6 ماه قبل مشــکالتي فني بين پورت اپراتورهاي بخش 
خصوصي در يکي از بنادر چين و شركت كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران پيش آمد و اين بنــدر از پهلوگيري كشــتي هاي ايراني ممانعت 
كرد، اما بنادر ديگري براي تبادل كاال با ايــران اختصاص يافت. پل مه 
مي گويد: از اين تاريخ به بعد هيچ اتفاق جديدي در بنادر چين رخ نداده و 
كشتي هاي ما با استفاده از بنادر ترانشيپي در چين مأموريت خود را انجام 
مي دهند. البته او بر اين نکته نيز در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند 
كه فعاليت كشتيراني ايران به واسطه تحريم هاي اوليه، ثانويه و تحريم 
دالر با محدوديت ها زيادي روبه روســت و تعداد بنادري كه به آنها سفر 
مي كنيم نيز نسبت به آنچه مي توانست باشد، كم است؛ اما اين اتفاقات 
هيچ كدام جديد نيست و كشتي هاي ايراني در اغلب بنادري كه خارج از 

چارچوب تحريم به آنها تردد مي كردند، همچنان پهلوگيري مي كنند.

كشتي های خارجي به بنادر ايران مي آيند؟
اساس تحريم هاي كشتيراني سال هاست كه تغيير محسوسي نکرده، 
چراكه از همان اول به واســطه تأثيري كه بر فعاليت الينرهاي مطرح 
بين المللي داشت، به اعمال محدوديت حداكثري عليه ايران منجر شد. 
دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران مي گويد: در نخستين 
تحريم هايي كه عليه تجارت دريايي ايران وضع شــد، 22الينر بزرگ 
جهان با بنادر ايران قطع رابطــه كردند و به بندر جبل علي رفتند كه به 

هاب تجارت دريايي منطقه تبديل شد. 
پل مه با اشــاره به تغيير نکردن تحريم هاي دريايي مي افزايد: بسياري 
از آن 22الينر بعد از برطرف شــدن تحريم ها در دوره اجراي برجام به 
بنادر ايران برگشتند؛ اما وقتي دوباره تحريم هاي آمريکا با دستور جديد 
ترامپ برگشت، خطوط كشتيراني بين المللي نيز طبق همان قاعده قبلي 
به واسطه تعامل گســترده اي كه با آمريکا داشتند و همچنين به دليل 
محدوديت در ترنس اكشــن هاي ارزي كه بر پايه دالر است، خواسته يا 
ناخواسته ناچار شدند فعاليت هاي تجاري خود را با ايران محدود و قطع 
كنند و مقصد نهايي براي حمل كاال از و به ايران را به امارات تغيير دهند. 
در اين شــرايط كاالهاي وارداتي ايران كه توسط الينرهاي بين المللي 
حمل مي شوند در بنادر امارات تخليه شده و از آنجا با كشتي هاي فيدر كه 
بسياري از آنها ايراني هستند به بنادر كشور حمل خواهد شد. عکس اين 
قضيه نيز براي آن دسته از كاالهاي صادراتي رخ مي دهد كه قرار است 
با خطوط كشتيراني بين المللي به مقصد حمل شوند و بايد اول توسط 
فيدرها به امارات و به خصوص بندر جبل علي انتقال يابند. در اين روند، 
جدا از اينکه بنادر ايران از درآمدهاي تجارت خارجي محروم مي شوند، 
حداقل يك هزينه تخليه و بارگيري مضاعف و يك هزينه حمل با فيدر 
به كاالهاي ايراني تحميل مي شود كه هم روي قيمت نهايي كاال مؤثر 

است و هم كيفيت و زمان تحويل كاال را متأثر می كند.

تهاتر يا رفع تحريم؛ كدام سناريو محقق مي شود؟
چشم انداز 10ساله صنعت نفت و گاز ايران

همشهري گزارش مؤسسه بين المللي فيچ درباره آينده صنعت نفت ايران را تحليل مي كند
همزمان با شکل گيري انتظارات براي شروع دوباره  انرژی
مذاكرات هسته اي، دولت در عين حال كه به رفع گره 
تحريم ها در مسير توليد و صادرات گاز اميدوار است، 
همزمان برنامه اي جايگزين را براي روزهاي سخت تر طراحي كرده 
و مصمم اســت طرح تهاتر نفت را به اجرا گذارد. محسن رضايي، 
معاون اقتصادي رئيس جمهوري به تازگي در بخشنامه اي مجوز تهاتر 
نفت در برابر كاالها را صادر كرد و قرار است اين كار با محوريت وزارت 
نفت انجام شود. درحالي كه جواد اوجي، وزير نفت از تهاتر نفت براي 
اجراي قراردادهاي نفت و گاز خبر داده، براســاس آخرين خبرها، 
پرونده برخي پروژه هاي اكتشاف و تکميل ميادين نفتي در اختيار 
كميته اي ويژه در وزارت نفت قرار گرفته تا در چارچوب پروژه هاي 
تهاتري اولويت بندي شوند. هر چند هنوز وزارت نفت اعضاي كميته 
تهاتر را اعالم نکرده اما وزير نفت در هفته گذشته در حاشيه نشست 
كميسيون صنايع و معادن مجلس به شکل تلويحي اين خبر را تأييد 
كرده و گفت: به زودي خبرهاي خوبي در زمينه تنوع قراردادهاي 

نفت خام و ميعانات گازي و تهاتر نفتي اعالم مي شود.

چالش هاي صنعت نفت ايران 
به گزارش همشهري، هر چند صنعت نفت و گاز ايران، تحت  تأثير 
تحريم هاي ثانويه آمريکا و البته همه گيري كرونا با افت تقاضا مواجه 
اســت اما پيش  بيني مي شــود با كاهش تنش در فضاي سياست 
خارجي اين شــرايط تغيير كند و تقاضا براي نفــت و گاز ايران در 
يك افق 10ســاله تا ســال2030 افزايش يابد. چنان كه مؤسسه 
بين المللي فيچ در ارزيابي چشم انداز آينده صنعت نفت و گاز ايران 
مي گويد: هرچند ذخاير عظيم نفت و گاز، هزينه اندك استخراج و 
موقعيت جغرافياي استراتژيك ايران يك نقطه قوت به شمار مي رود 
اما تحريم هاي بين المللي، نبود دسترسي به نظام بانکي مبتني بر 
دالر، فقدان ســرمايه گذاري كافي و فقدان دانش فني پيشــرفته 
يك نقطه ضعف به حساب مي آيد؛ درحالي كه فرصت هاي مهمي 
ازجمله طرح هاي متعدد نفت و گاز، امکان افزايش توليد، پتانسيل 
باالي رشــد در بخش توليد گاز مايع و محصوالت پتروشــيمي و 
سرمايه گذاري در بخش پااليشگاهي پيش روي ايران قرار دارد كه 
با لغو تحريم ها زمينه شــکوفايي صنعت نفت و گاز ايران را هموار 
مي سازد. برآورد اين نهاد بين المللي نشان مي دهد احتمال شکست 
در توافق هسته اي در كنار جذاب نبودن قراردادهاي نفتي و ظرفيت 
محدود سرمايه گذاري شركت ملي نفت به دليل فشار مالي و چالش 

در يافتن بازارهاي صادراتي جديد يك تهديد خواهد بود.

آمار فيچ چه مي گويد
در گزارش مؤسسه بين المللي فيچ آمده است: ايران داراي بيش از 
180ميدان كشف شده نفتي است كه نيمي از آنها توسعه يافته است. 

ايران با در اختيار داشتن 163.1ميليارد بشکه نفت پس از كانادا، 
ونزوئال و عربستان سعودي داراي چهارمين ذخاير قابل استخراج 
نفت در دنياســت. افزون بر ايــن حجم منابــع گاز طبيعي ايران 
33.٥تريليون مترمکعب برآورد شده كه پس از كانادا و روسيه در 
رتبه سوم جهان قرار دارد. پيش بيني مي شود در سال2021 توليد 
نفت خام و ميعانات گازي ايران با رشد 3.9درصدي نسبت به سال 
قبل مواجه شود كه بخش عمده آن به تقاضاي نفت خام چين مربوط 
مي شود و انتظار مي رود اين رشد در سال آينده ميالدي به 4.9درصد 
برسد. اما توليد نفت با نرخ كم استخراج باعث افت توليد مي شود 
كه نتيجه مديريت مخازن نفتي، فقدان زيرســاخت هاي كافي و 
دسترســي محدود به فناوري خارجي است. از سوي ديگر به دليل 
افت صادرات و همچنين نوسان قيمت نفت ايران به دليل تحريم ها، 
كرونا و توانايي محدود شركت ملي نفت ايران براي سرمايه گذاري و 
تکيه صرف روي پيمانکاران داخلي در كنار احتمال به تعويق افتادن 
توافق هسته اي تا پايان ســال2022 و حتي 2023، انتظار مي رود 
بخش عمده صادرات نفت ايران در سال هاي 2023 به بعد رخ دهد.

افق صادرات گاز و فرآورده ها
يکي از مزيت هاي مهم اقتصاد ايران، به حضور در بازار جهاني گاز 
و فرآورده هاي نفتي و پااليشي برمي گردد. مؤسسه فيچ پيش بيني 
مي كند توليد گاز طبيعي در ايران در سال2021 رشدي ٥درصدي 
داشته باشد و هرچند وجود منابع عظيم گاز، زمينه پيش بيني هاي 
خوش بينانه را تقويت مي كند اما رشد بلندمدت توليد گاز ايران به 
ميزان كسب سود سرمايه گذاران خارجي و ايجاد منابع جديد تقاضا 
و همچنين بهبود زيرساخت هاي صادراتي بستگي دارد. افزون بر 
اينکه راه اندازي فازهاي جديد پااليشگاه ستاره خليج فارس كيفيت 
و سطح دسترســي ايران به انواع ســوخت ها را بهتر مي سازد اما 
پيش بيني مي شود به رغم كاهش 8درصدي توليد بخش پااليشي 
در ســال2021، ميزان سوخت پااليش شده نســبت به سال قبل 

٧درصد رشد كند.
طبق اين گــزارش ايران تصميــم دارد تا صــادرات گاز خود را تا 
مارس2022 به 16ميليارد مترمکعب برســاند و انتظار مي رود تا 
آغاز به  كار فازهــاي جديد ميــدان گازي پارس جنوبي در فاصله 
سال هاي 2018 تا 2020ميالدي، ظرفيت صادرات گاز ايران بيشتر 
شود. هم اكنون عراق، تركيه و به ميزان كمتر افغانستان مهم ترين 
واردكننده گاز از ايران هستند اما الزمه افزايش صادرات گاز، افزايش 
حجم توليد، توسعه زيرساخت ها ازجمله خطوط لوله گاز خواهد بود 
و يافتن مقاصد تازه صادراتي هم بستگي به حداكثرسازي بهره وري 
در ظرفيت هاي جديد توليــدي دارد. در اين صورت انتظار مي رود 
ايران به يك صادركننــده مهم گاز مايع در منطقه تبديل شــود 

مشروط به اينکه به بازارهاي عمده مصرف گاز راه پيدا كند.
البته اين يك روي سکه اســت و به رغم امتياز باالي ايران به منابع 
قابل توجه نفت و گاز، ريسك ســرمايه گذاري همچنان باالست و 
رتبه ايران در بين 12كشور منطقه پنجم و در ميان ٧2كشور دنيا 
هم بيستم است. در بخش پايين دستي صنايع نفت و گاز اما ايران 
با چالش دولتي، اعطاي يارانه سنگين سوخت و بي ثباتي سياستي 
مواجه است و در شاخص ريسك بازده بخش پايين دستي ايران در 
منطقه در رتبه دوم و در بين كشورهاي منتخب دنيا در رتبه هفتم 

جاي دارد.

مسير دشوار فروش نفت
مؤسسه فيچ مي گويد: پيش بيني مثبت از به نتيجه رسيدن توافق 
هسته اي، انتظار احياي صادرات نفت خام ايران را تقويت مي كند. 
براساس داده هاي شركت رهگيري نفتکش هاي بلومبرگ، ميزان 
صادرات نفت ايران از سال2018 تا پايان سال2019 كاهشي بوده 
و شيوه كرونا هم بر وخامت وضع افزوده، اما در پي پيروزي بايدن در 
انتخابات آمريکا اكثر مراكز رديابي نفتکش ها، گزارش داده اند كه 
صادرات نفت ايران رشد كرده و پيش بيني مي شود صادرات نفت 
در ســال هاي 2021 تا 2023 به صورت تدريجي بيشتر هم بشود 
اما رشــد بلندمدت صادرات نفت ايران به دليل مشاركت نداشتن 
سرمايه گذاران خارجي و افزايش تقاضاي داخلي محدود خواهد بود.

چشم انداز روشن و بيم و اميدها
مؤسسه فيچ  همچنين مي گويد: چشــم انداز بخش نفت ايران در 
دوره رياست جمهوري بايدن در آمريکا به صورت چشمگيري روشن 
است زيرا او مي خواهد آمريکا به توافق هسته اي با ايران بازگردد و 
همين مسئله مسير را براي رفع تدريجي تحريم هاي ثانويه و بازيابي 
2ميليون بشــکه در روز هموار مي سازد اما چشــم انداز بلندمدت 
توليد نفت ايران به دليل ريسك باالي ســرمايه گذاري در ايران و 
محدوديت هاي مالي شــركت ملي نفت ايران بدون تغيير مي ماند 
و شــاهد فضاي محدودي براي رشــد خواهيم بود. از سوي ديگر 
توليد گاز ايران به دليل شمار زياد ميدان هاي در حال توسعه شامل 
فاز11 پارس جنوبي، بالل، فرزاد و كيش همچنان افزايش مي يابد. 
برآورد مي شود توليد نفت ايران و عرضه آن در بازارهاي جهاني طي 
سال آينده ميالدي به 6درصد برسد اما براي سال2023 اين رشد 

40درصد خواهد بود.
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  ايراني ها در روز فقط 2دقيقه و 46ثانيه 
روزنامــه مي خوانند، اما يك ســاعت و 
32دقيقه را در شبكه هاي اجتماعي صرف 

مي كنند
  شهروندان استان هاي تهران، قزوين، 
قم و همدان بيشــترين ســرانه مطالعه 
روزنامه را در كل ايــران دارند و كمترين 
ميزان مطالعه مربوط به ايالم و بوشــهر 

است
  داده هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد 
65درصد ايراني ها دســت كم در يكي از 

شبكه هاي اجتماعي عضو هستند
 طبق داده هاي مركزآمــار موضوعات 
اقتصادي با فراواني 40.4درصد بيشترين 
محبوبيت را در بين روزنامه خوان ها دارد، 
موضوعات سياسي با 40.3درصد در رتبه 

دوم قرار گرفته است

وضع بازار لوازم خانگي چگونه است؟
هرچند توليد كنندگان ايراني لوازم خانگي با تمام ظرفيت 
كار مي كنند اما هنوز قادر به اشباع بازار داخلي نيستند و در 
اين زمينه خأل داريم. براساس آمار انجمن توليد كنندگان 
اگرچه از سال 97 به اين ســو، توليد لوازم خانگي هر سال 
رشد كرده اما هنوز با كمبود برخي انواع لوازم خانگي در 

بازار مواجه هستيم.
ميزان نياز بازار چقدر است؟

 نمي  توان آمار دقيقي از نيــاز كنوني بازار به لوازم خانگي 
ارائه كرد زيرا وقتي توليد هست و واردات رسمي نداريم، 
مبناي سنجش نياز بازار، ميزان توليد داخل به عالوه آمار 
كاالي قاچاق اســت. طبيعتا آمار دقيقي از ميزان قاچاق 
لوازم خانگــي وجود ندارد و بايد ســتاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز بر مبناي كشــفيات اعالم كند كه سهم 
قاچاق از بازار لوازم خانگي چقدر است. عالوه بر آن، آمار و 
ارقام توليد داخل نيز در اختيار وزارت صمت، تشكل هاي 
صنفي ذيربط و شــركت هاي توليدي است. اگرچه تيرا ژ 
توليد لوازم خانگي در 4سال گذشــته افزايش داشته اما 
به حدي نرسيده كه به اشباع تقاضاي موجود در بازار اين 

محصوالت منجر شود.
در بازار چه نوع از محصوالت لوازم خانگي 

هنوز هم با كمبود مواجه هستيم؟ 
هنوزهم در بازار برخــي كاالها با خأل مواجه هســتيم. 
اين خأل زماني مرتفع مي شــود كه با حمايت دولت تيراژ 
توليد و صادرات لوازم خانگــي افزايش يابد. مثال يخچال 
سايد باي سايد را فقط يك شركت داخلي توليد مي كند. 
در بازار يخچال فريزر باال و پايين، ماشــين ظرفشــويي، 
كولــر گازي و... نيز با كمبــود مواجه هســتيم. در واقع 
گران شدن مواداوليه و هزينه سربار شركت هاي توليدي 
موجب شده تا هزينه تمام شده توليد لوازم خانگي افزايش 
يابد و از سوي ديگر مردم نيز قدرت خريد اين محصوالت 
گران را ندارند. اين شرايط موجب شده دريافت و تحويل 
كاال از توليد كنندگان در برخي مواقع تا يك ماه و نيم زمان 
ببرد. با وجود اين، در مورد برخي انواع لوازم خانگي مانند 
ماشين لباسشــويي و جاروبرقي كمبود چنداني در بازار 

وجود ندارد.
سهم قاچاق به شــيوه ثبت آماري از بازار 

لوازم خانگي چقدر است؟
نمي توان آماري در مورد ســهم بازار لوازم خانگي قاچاق 
ارائه كرد اما پرسش مطرح آن است كه آيا يك فروشگاه دار 
مي تواند  قاچاقچي، قيمت گذار يا وارد كننده كاال باشــد؟ 
هيچ كدام از اين موضوعات با فروشــندگان لوازم خانگي 
مرتبط نيســت. علت تنوع عرضه لوازم خانگي اين است 
كه زماني تنوع كااليي داشــتيم و شركت هاي خارجي از 
اروپا، آمريكاي التين و آســيا محصوالت خود را در بازار 

ايران عرضه مي كردند اما از سال 96 كه يكباره واردات لوازم 
خانگي متوقف شد، چه اتفاقي براي پركردن خأل ناشي از 
توقف عرضه محصوالت اين شركت ها در بازار ايران افتاد. 
بايد اين خأل را توليد كننــدگان داخلي تامين مي كردند 
اما توليدكنندگان توان توليد ايــن ميزان لوازم خانگي را 
نداشتند. حتي در زمينه توليد لوازم خانگي كوچك قبال 
2 تا 5شركت داخلي مشهور داشتيم اما اكنون اين تعداد 
بيشتر شده است، در اين زمينه ســرمايه گذاري شده اما 
تامين نياز بــازار داخلي از محل توليد زمــان مي برد. در 
4سال گذشته دولت در زمينه تامين مواداوليه حمايتي از 
توليد كنندگان نكرد و قيمت تمام شده و بازار توليد لوازم 
خانگي افزايش يافت، با اين شرايط حتي ظرف يكي دو روز 
گذشته نيز 2شركت توليدكننده قيمت برخي محصوالت 
مانند يخچــال، يخچال فريزرو لباسشــويي يا اجاق گاز 
رنگ استيل را به دليل نبود ورق استيل توليد داخل 5 تا 
10درصد گران كردند كه اين اقدام آنها با توجه به شرايط 

كنوني بازار نوعي خودزني است.
دليل اصلي باال بــودن قيمت برخي لوازم 
خانگي داخلي نسبت به انواع مشابه خارجي چيست؟ 
آن دســته از لوازم خانگي كه به صورت قاچاق وارد كشور 
مي شود، مشمول عوارض گمركي، ماليات ارزش افزوده و 
بيمه نمي شود اما لوازم خانگي توليد داخل با مواداوليه گران 
به عالوه هزينه هاي ديگر توليد مي شود. عالوه بر آن مقايسه 
قيمت لوازم خانگي توليد داخل با خارجي نشان مي دهد 
چون توليد كنندگان داخلي، صادرات محور كار نكرده اند و 
رشد تيراژ نداشته اند، قيمت تمام شده محصوالت توليدي 
آنها نيز افزايش يافته اســت. درحالي كــه مثال در تركيه 
لوازم خانگي 3برند مشــهور جهاني در تيراژ باال توليد و 
صادر مي شود كه اين امر به كاهش هزينه سربار و قيمت 

تمام شده اين محصوالت در آن كشور كمك كرده است.

 برخي از ســهم 15درصدي لوازم خانگي 
تقلبي از بازار ايران خبر مي دهند. به نظر شما اين سهم 

چقدر است و چگونه در بازار عرضه مي شود؟
نمي توان درصد مشــخصي را براي ســهم لوازم خانگي 
تقلبي از بازار ايــران اعالم كرد اما لــوازم خانگي تقلبي 
به 2 شيوه بســته بندي و در بازار عرضه مي  شود. بخشي 
از لوازم خانگي تقلبي در واقع همــان لوازم خانگي توليد 
داخل، با كيفيت خوب اســت كه در برخي مناطق كشور 
با تغيير لوگو و بســته بندي و كارتن به نام كاالي خارجي 
عرضه مي شــود، 90درصد اينگونه كاالهــاي تقلبي در 
فروشــگاه هاي بزرگ و فضاي مجازي به مشتريان عرضه 
مي شود، پيامك هاي تحويل در منزل كولر گازي يا ماشين 
لباسشويي و يخچال فريزر ســايد  هم آزادانه براي مردم 
ارســال مي شــود. بخش ديگري از لوازم خانگي تقلبي 
كاالهاي درجه 3 و 4 چيني است كه پس از ورود به ايران 
با تغيير نام و نشان، بسته بندي و كارتن به نام محصوالت 
برندهاي مشهور خارجي عرضه مي شود. اين لوازم خانگي 
در كارگاه هاي زير پلــه اي، پاركينگ ها و منازل يا حتي با 
درج آگهي در فضاي مجازي و بدون مجوز، بسته بندي و در 
بازار يا فروشگاه هاي اينترنتي عرضه مي  شوند. عالوه بر آن 
كاالهايي را كه در خطوط توليد كارخانه ها با مشكل مواجه 
شــده و به نام كاالهاي درجه2، 30تا 40درصد ارزان تر 
مي خرند و براي اســتفاده از قطعات آن اوراق مي كنند، 
برخي افراد سودجو همچنين محصوالتي را بازسازي كرده 
و به نام محصول درجه يك به مشتريان عرضه مي كنند، در 
اين زمينه نيز شكايت هاي متعددي از مشتريان به اتحاديه 

ارائه و پيگيري شده است.
چاره عبور از اين شرايط چيست؟

 وقتي لوازم خانگي به اولويــت 4 كااليي منتقل و درهاي 
واردات بسته شد، دولت بايد نقشه راهي براي تامين نياز 
بازار ارائه مي كرد. بايد پيــش از ممنوعيت واردات لوازم 
خانگي با تعيين مهلت زماني براي تجار و توليد كنندگان 
داخلي، آنها را ملزم مي كرد تا مثال تا 2سال يك محصول 
را توليد و به بازار عرضه كنند و در اين مدت نيز نســبت 
به تامين نياز بازار حتي با واردات اقــدام كنند و از آن به 
بعد مجوز واردات داده نمي شد. در چنين شرايطي تجار 
با اســتفاده از رانت، اعتبار و پول خود نياز بازار را تامين 
مي كردند تا با رفع دغدغه توليد كنندگان داخلي، تامين 

كاال در بازار با مشكل مواجه نشود.
در اين شرايط مصرف كنندگان چه كنند؟

ما عرضه لــوازم خانگي تقلبي را از طريق دســتگاه هاي 
نظارتي دنبال مي كنيم. مصرف كننــدگان هم بايد براي 
خريد لوازم خانگي به ســامانه جامــع گارانتي مراجعه 
كنند و تنها محصوالتي را خريــداري كنند كه گارانتي و 
ضمانت نامه هاي معتبر درج شده در اين سامانه را داراست. 

قيمت حبوبات باز هم افزايش  بازار
يافتــه اســت. رصــد قيمت  
محصوالت در خواربارفروشی ها 
و سوپرماركت ها نشان می دهد با ورود به فصل 
پاييز قيمت حبوبات پرمصرف افزايش داشته و 
شــاهد نرخ های عجيب 70 و 80هزار تومانی 
برای اين محصوالت هســتيم. اگرچه قيمت 
فروش حبوبات به صورت فله تــا حدودی از 
بسته بندی های شركتی پايين تر است اما در 
خواربارفروشی ها هم قيمت  لوبياچيتی، لوبيا 
قرمز، لپه و عدس از محــدوده 40هزار تومان 
پايين تــر نيســت و انــواع درجه يــك اين 
محصوالت باالی 60هزار تومان قيمت دارند. 
اين درحالی اســت كه در نيمه دوم ســال به 
واسطه سرد شدن هوا و تغيير نسبی در رژيم 
غذايی خانواده ها مصرف حبوبات به طور معمول 
با افزايش همراه اســت و برای بخش زيادی از 
مصرف كنندگان تهيه اين اقالم با قيمت های 

كنونی به سختی امكان پذير است. 
در سوپرماركت ها و فروشگاه های زنجيره ای 
قيمت ها بسيار باالتر است. مصرف كنندگان 
در مراجعه به اين فروشــگاه ها با قيمت های 
سرســام آوری روی بســته های 900 گرمی 
حبوبــات شــركتی مواجــه می شــوند؛ 
بســته بندی هايی كه بر حســب درجه يك 
يا دو بــودن و البته بســته به برنــد مربوطه 
قيمت های متفاوتــی دارنــد. لوبياچيتی به 
صورت بســته بندی درحال حاضر بين 70 تا 
79هزار تومان، لپه بين 50 تا 58هزار تومان، 
لوبيا قرمز بين 45 تا 60هزار تومان، عدس بين 
40 تا 48هزار تومان و نخود بين 38 تا 50هزار 
تومان قيمت خورده اســت. رســيدن قيمت 
هر كيلو لوبياچيتی به مرز 80هــزار تومان و 
عدس به 50هزار تومان در حالی اســت كه تا 
همين يكی دوســال پيش، عدسی و خوراک 
لوبيا از جمله  غذاهای ارزان محسوب می شدند؛ 
خوراكی هايی كه كم كم  در حال تبديل شدن 

به غذاهايی الكچری هستند. 
  

تورم 112درصدی نخود 
 بــه گفته كارشناســان، خشكســالی و افت 
محســوس ميزان بارندگی در ســال زراعی 
منتهی اول مهــر1400، توليــد حبوبات را 
نيز مانند برنج تحت تاثير قــرار داده و اگرچه 
آماری از ميــزان توليد اين محصــوالت ارائه 
نشــده اما بدون شــك ميزان توليد به  اندازه 
ســال زراعی پربارش99-98 نبوده اســت. 
سال گذشته آمارها از رشد 21درصدی توليد 
حبوبات حكايت داشت. از سوی ديگر بر اساس 
آخرين گزارش  مركز ملی آمــار از تورم اقالم 
خوراكی طی شهريورماه، حبوبات پرمصرف 
در فاصله بين مرداد تا شــهريور امسال بين 
3.9 تا 8.1درصد افزايش قيمت داشته اند كه 

بيشترين درصد رشــد قيمت مربوط به لوبيا 
چيتی بوده است. 

اين گزارش همچنين از تــورم نقطه به نقطه 
112درصدی نخود خبر می دهد كه با توجه 
به توليد انبوه اين محصول در كشور و نسبت 
باالی توليد داخلی به واردات در قياس با ديگر 
حبوبات، كمی عجيب به نظر می رسد. گزارش 
مركز آمار حاكی از آن اســت كه از شــهريور 
سال99 تا شهريور امسال تورم نقطه به نقطه 
لوبيا چيتی 64 درصد، لوبيا قرمز 46.5 درصد، 
لپه 62 درصد و عدس 54 درصد بوده است كه 
بر اين اساس پرمصرف ترين حبوبات در فاصله 
يك سال بين 46 تا 112درصد افزايش قيمت 

داشته اند.    

كاهش چشمگير فروش خواربارفروشی ها
برای افرادی كه به دنبال خريد ارزاق با قيمت 
مناسب تر هستند، عمده فروشــی ها و بعد از 
آنها خواربارفروشی ها اولين و دومين انتخاب 
محسوب می شوند؛ فروشگاه هايی كه در قياس 
با سوپرماركت ها اغلب قيمت های پايين تری 
دارند. اما گرانی گســترده در تمامی كاالهای 
اساسی باعث شده در يك سال گذشته فروش 
خواربارفروشــی ها هم كاهش زيادی داشته 

باشد.
نايب رئيس اتحاديه خواربارفروشان تهران در 
گفت وگو با همشهری با اشاره به رشد فزاينده 
قيمت همه اقالم خوراكی از كاهش محسوس 
فروش در خواربارفروشــی ها خبر می دهد و 
می گويد: گذشته از تاثيری كه فروشگاه های 
زنجيره ای در سال های اخير بر ميزان فروش 
خرده فروشی ها داشــته اند، به  طور خاص در 
يك سال اخير تورم قدرت خريد مردم و فروش 
واحدهای صنفی را به طور چشمگيری كاهش 
داده است. جمال معصومی زنجانی می افزايد: 
با وجود چند برابر شدن قيمت تمام اجناس، 
درآمد واحدهای صنفی در مقايســه با سال 
گذشته افزايش نداشــته و اين نشان می دهد 

فروش كاهش يافته است. 
وی با اشــاره به اين كه بيشترين رشد قيمت 
درماه های اخير مربوط به لبنيات بوده، ادامه 
می دهد: تغيير قيمت هــا در تمامی اقالم به 
قدری با ســرعت اتفاق می افتد كه گاهی بعد 
از فروش كل يك كاال برای سفارش مجدد آن 
دچار مشكلی می شويم، به اين معنا كه تفاوت 
قيمت 2سفارش پشت سر هم به اندازه ای زياد 
است كه فروشنده را متضرر می كند. معصومی 
در مقايسه فروش واحدهای صنفی در قياس با 
سال گذشته می افزايد: فروش تمامی واحدهای 
صنفی بيــن30 تا 40درصد كاهــش يافته و 
ميزان سفارش  بسياری از محصوالت نسبت 
به سال99 نصف شده زيرا بسياری از اجناس 

ديگر خريدار زيادی ندارند.

در گفت وگوي همشهري با رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي اعالم كرد

فروش لوازم خانگي تقلبی  با نشان برندهاي مشهور 

 حبوبات؛ افزايش قيمت
كاهش مصرف

 قيمت 80 هزار تومانی هركيلو لوبياچيتی، خوراک لوبيا را 
به غذايی نسبتا گران تبديل كرده  است

ماست چقدر ارزان مي شود؟
كاهش 10 درصدي قيمت 3 قلم كاالي لبني پرمصرف  سوپرماركت
كه از شنبه هفته گذشته در بخش توليد اعمال شده، 
هنوز در بخش مصرف و در يخچال ســوپرماركت  ها 

بازتابي نداشته است. 
صنايع لبني بعد از توافقاتي كه با وزارت جهادكشــاورزي داشتند، از 
17 مهر 3 محصول پرمصرف خود شــامل شير كيسه اي 900 گرمي، 
ماست ساده 2.5 كيلويي و پنير يو اف 400 گرمي را 10 درصد زير نرخ 
قبلي توليد كرده  اند و براساس گفته هاي مسئوالن صنفي، اين تغيير 
قيمت تا رسيدن به ويترين و يخچال خرده فروشي ها يكي دو هفته اي 

زمان مي برد. 
با اين حساب بايد از پايان هفته جاري يا در نهايت اول آبان ماه منتظر 
قيمت هاي جديد باشيم، اما اين كاهش 10 درصدي، وقتي به مبلغ 
تبديل شود چقدر خرج خريداران را كاهش خواهد داد؟ قيمت لبنيات 
در 1/5سال گذشته همواره در حال رشد بوده و حتي در بخش اقالم 
لبني حمايتي نيز كه همين محصوالت مشمول تخفيف 10 درصدي 
مي شوند، پارسال 3نوبت و امسال يك نوبت، با تصميم دولت افزايش 
قيمت اعمال شد؛ افزايشي كه هربار بين 25 تا 30 درصد بوده است. 
كمتر از 2 ماه پيش قيمت يكي از ماست هاي پرمصرف در آخرين تغيير 
نرخ لبنيات به 50 هزار تومان رســيد و ديگر انواع ماست هم از تمام 

برندها افزايش قيمت داشتند. 
هم اكنون قيمت هر كيلوگرم ماست ساده بين 15 تا 20 هزار تومان 
است و با كاهش 10 درصدي، قيمت آنها فقط بين 1.500 تا 2 هزار 
تومان ارزان مي شود. قيمت ماست دبه اي كم چرب 2 كيلويي ميهن 
هم اكنون 34.400 تومان است كه با اعمال 10 درصد تخفيف باز هم 
از 30 هزار تومان پايين نمي آيد. ماست دبه اي پگاه هم 35 هزار تومان 
قيمت دارد و تخفيف اخير، آن را در نهايت تا قيمت 31.500 تومان 

پايين مي آورد و نه بيشتر. 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري، در كنار اظهارات فروشندگان 
و البته آمارهاي موجود نشان مي دهد مصرف لبنيات به دليل گراني 
روزافزون و كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان در يك ســال اخير 
به شدت كاهش يافته و به چيزي در حد نصف سال 98 رسيده است. 
كاهش 10 درصدي قيمت اقالم پرمصرف گرچه با هدف تســهيل 
دسترسي مصرف كنندگان به لبنيات برنامه ريزي و اجرا شده اما به نظر 
مي رسد با توجه به تورم شديد اقتصادي، تأثير زيادي بر افزايش قدرت 

خريد خانوارها نخواهد داشت.

قيمت فروش بعضي انواع ماست ساده در سوپرماركت هاي تهران
قيمت هركيلو- تومانمشخصاتبرند
33.400كم چرب- ۲ كيلوييميهن

39900كم چرب- ۲.۲ كيلوييمي ماس
۵0.000الكتيويا، كم چرب- ۱.۵ كيلوييكاله
38.000پرچرب- ۲.۲ كيلوييپگاه
3۵.000كم چرب- ۲.۲ كيلوييپگاه
39.800پرچرب پروبيوتيك- ۲.۲ كيلوييهراز

38.000پرچرب- ۲كيلوييدومينو
4۱.900ماست سبو كم چرب- ۱.8 كيلوييهراز

39.000پرچرب- ۲.۲ كيلوييطراوت
30.000 پرچرب- ۲ كيلوييمانيزان
30.000ماست سنتي- 900 گرميميهن
30.000محلي شيراز- 900 گرميرامك

۲۵.000ماست سنتي- 900 گرميدامداران
۱6.000كم چرب- 900 گرميمي ماس

۱6.000كم چرب غني شده- 900 گرميپگاه
۱0.800پروبيوتيك- 900 گرميپاك

۱8.000پرچرب- 900 گرميميهن

كاهش قيمت تره بار در ميادين 
قيمت برخــي از انواع ســبزي و صيفــي در ميادين  تره  بار

ميوه  و تره بار كاهش يافت.
به گزارش همشهري، آخرين نرخنامه سازمان ميادين 
ميوه   و تره بار شهرداري تهران نشــان مي دهد قيمت بسياري از انواع 
ســبزي و صيفي  در هفته پاياني مهرماه تغيير كرده و بعضي از اقالم 
پرمصرف كاهش نرخ داشــته اند. در ميان اين اقالم، سبزي، كاهو و 
هويج كاهش قيمتشان بيش از سايرين بوده است. سبزي پاک كرده با 
2هزار تومان افت قيمت در صدر محصوالت ارزان شده قرار دارد. كاهو 

در رده بعدي است.
نرخنامه جديد نشــان مي دهد قيمت كاهوي پيچ ساالدي و كاهوي 
رســمي پاک كرده به ترتيب 1.800تومان و هزار تومان كاهش يافته 
است. هويج هم كه بعد از بحران 2 ماه پيش، مدتي است قيمتش آرام 
گرفته، اين بار هم 1.200تومان ارزان شد و در جايگاه 10.200تومان 
قرار گرفت. كلم سفيد و سبزي دسته اي با 900تومان كاهش، بادمجان 
قصري، بادمجان قلمي و چغندر با 400تومان كاهش و سبزي دسته اي 
كوچك با 200تومان كاهش، ديگر محصوالتي هستند كه هفته پاياني 

مهرماه كمي ارزان تر از قبل شده اند.
كدو حلوايي هم كه در نيمه دوم سال و سرد شدن هوا مصرفش افزايش 
مي يابد، 400تومان ارزان  شد و به قيمت 6.500تومان رسيد. طرفداران 
خورش كرفس و افرادي كه آب كرفس را در رژيم غذايي خود دارند 
از حاال به بعد مي توانند اين محصول را 700تومان ارزان تر خريداري 
كنند. از ارزان شده ها كه بگذريم، بعضي از اقالم تره بار هم در نرخنامه 
جديد افزايش قيمت داشته اند. از آن جمله مي توان به فلفل دلمه رنگي، 
انواع فلفل ريز، سيب زميني، كدوي مسمايي و كلم قرمز اشاره كرد كه 
هر كدام حدود 500تومان افزايش قيمت داشته اند، ضمن اينكه قيمت 
گوجه فرنگي 900تومان افزايش يافته است. قيمت گوجه فرنگي در 
2هفته اخير با افزايش مواجه بود و در مغازه هاي ميوه فروشي سطح 
شهر تا 18هزار تومان هم باال رفته بود. اين محصول در نرخنامه ميادين 

8.300تومان قيمت خورده است.

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

قيمت هر كيلونام محصولقيمت هر كيلونام محصول
۵.۵00ترب سفيد- ترب سياه۵.700بادمجان دلمه
۵.900چغندر- شلغم۵.800بادمجان قلمي
9.۵00سبزي جور9.۵00خيار گلخانه اي
۱4.600سبزي پاك كرده8.300گوجه فرنگي

3.۵00خيار ساالدي۵.700پياز سفيد/ قرمز
۱0.۵00كاهو رسمي۱۱.۲00ذرت شيرين
9.۲00كاهو پيچ6.۲00سيب زميني

۱۲.000كاهو فرانسوي۱۲.۲00فلفل دلمه سبز
9.900كدو مسمايي۱۲.800فلفل دلمه رنگي

6.۵00كدو حلوايي۵.900نارنج
7.۲00كلم سفيد۱۵.800ليمو ترش

۱۱.۵00كلم قرمز۱0.۲00هويج فرنگي و ايراني
6.۱00كرفس۱3.۲00لوبيا سبز

نتايــج پژوهش هاي مركــز آمار از  آمار
فرهنگ رفتاري خانواده هاي ايراني 
فرهنــگ  مي دهــد  نشــان 
روزنامه خواني در ايران رو به افول است و 78درصد 
مردم ديگر روزنامــه نمي خوانند و اطالعات مورد 
نظر خود را در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 

جست وجو مي كنند.
به گزارش همشــهري، يك ســده از شــروع تب 
روزنامه خواني در ايران مي گذرد؛ تبي كه با انقالب 
مشــروطه آغاز شــد و همزمان با دوران انقالب 
اسالمي به اوج رسيد، اما حاال داده هاي مركز آمار 
هم اين گزاره را تأييد مي كنند كه ســرانه مطالعه 
روزنامه در بين شــهروندان ايراني به پايين ترين 
حد خود رســيده اســت و مردم به جاي مطالعه 
روزنامه هــا، اطالعات مورد نياز خــود را عمدتا از 
شــبكه هاي اجتماعي تامين مي كنند. البته اين 
پديده اي جهاني اســت؛ با ظهور رسانه هاي نوين 
و رونق شــبكه هاي اجتماعي، روزنامه ها به عنوان 
قديمي ترين ابزارهاي انتقال پيام و اطالع رســاني 
با كاهش محبوبيت مواجه شده اند، حاال آمارهاي 
رسمي شهادت مي دهند، موج كاهش محبوبيت 

رسانه هاي كاغذي به ايران نيز رسيده است.

ميزان مطالعه روزنامه
نتايج پژوهش انجام شده در مركز آمار ايران، درباره 
فرهنگ رفتاري خانواده هاي ايراني، نشان مي دهد 
77.6درصد ايراني ها ديگر روزنامه نمي خوانند و 
فقط 22.4درصد ايراني ها هنوز اطالعات مورد نياز 
خود را از طريــق روزنامه ها تامين مي كنند. طبق 
آمار هاي موجود از ميان جمعيت بزرگسال، يعني 
15سال به باال كه جمعيتي نزديك به 55ميليون 
نفر را شامل مي شود 42ميليون 600هزار نفر ديگر 
اعتقادي به روزنامه ها ندارند. در ميان افرادي هم 
كه روزنامه مي خوانند ســرانه مطالعــه در روز به 
2دقيقه و 46ثانيه در روز رسيده است. شهروندان 
استان هاي تهران، قزوين، قم و همدان بيشترين 
ســرانه مطالعه روزنامه را در كل ايران دارند، اما 
ميزان مطالعه روزنامه در اين استان ها نيز در يك 
 ماه از 2ساعت و نيم تجاوز نمي كند. كمترين ميزان 
مطالعه مربوط به استان هاي ايالم و بوشهر است 
كه ميزان مطالعه روزنامه به كمتــر از 20 دقيقه 
مي رســد. در مقابل اما آمار عضويت و جست وجو 

در شبكه هاي اجتماعي در حال افزايش است كه 
نشان مي دهد شبكه هاي اجتماعي جاي روزنامه ها 

را گرفته اند.

عضويت در شبكه هاي اجتماعي
با وجود كاهش ســرانه مطالعــه روزنامه در ميان 
ايراني ها كه به عنــوان يك فرهنــگ رفتاري در 
خانواده هــا درنظر گرفتــه مي شــود، داده هاي 
مركز آمار ايران نشــان مي دهد ميزان اســتفاده 
از شــبكه هاي اجتماعي در حال افزايش اســت؛ 
چنان كه هم اكنون 65درصد ايراني ها دســت كم 
در يكي از شبكه هاي اجتماعي عضو هستند. طبق 
آمار رسمي، در شرايطي كه سرانه مطالعه روزنامه 
در يك روز فقط به 2دقيقه و 46ثانيه محدود شده، 
ميزان استفاده شهروندان از شبكه هاي اجتماعي 
به طور متوســط در روز، از يك ساعت و 32دقيقه 
فراتر رفته اســت. اين ارقام نشــان مي دهد مردم 
بخش اصلي منابع اطالعاتي خود را از طريق فضاي 
مجازي و شــبكه هاي اجتماعي تامين مي كنند. 
به زعم كارشناسان تامين اطالعات از شبكه هاي 
اجتماعي، چالش هاي فراواني به ويژه براي افرادي 
دارد كه از ســواد رســانه اي برخوردار نيستند و 
در موارد زيادي حتي ممكن اســت اطالعات اين 
شبكه ها موثق نباشــد. در ميان افرادي كه عضو 
شبكه هاي اجتماعي هستند، واتساپ با 88درصد 

و پس از آن اينســتاگرام و تلگرام به ترتيب با 68و 
66درصد، بيشترين ميزان عضو را دارند.

اطالعات مركز آمــار همچنين نشــان مي دهد 
36ميليــون ايرانــي در واتســاپ و 27ميليون 
و600هزار نفر در اينستاگرام عضو هستند. تلگرام 
و پيام رسان داخلي سروش نيز در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند؛ به طوري كه طبق آمار هاي موجود 
تعداد كاربران تلگرام هم اكنون به 27ميليون نفر 
و پيام رسان سروش به يك ميليون 800هزار نفر 
رسيده است. فيسبوک، يوتيوب و توييتر از ديگر 

شبكه هاي اجتماعي پركاربرد در ايران هستند.

روزنامه خوان ها چه مي خوانند؟
آمارها نشــان مي دهد در ميــان روزنامه خوان ها 
مســايل اقتصادي محبوبيت بيشــتري نســبت 
به ســاير موضوعات دارد. طبــق داده هاي مركز 
آمار، موضوعات اقتصــادي با فراواني 40.4درصد 
بيشترين محبوبيت را دارد و بعد از آن موضوعات 
سياســي با 40.3درصد در رتبه دوم قرار گرفته 
اســت. موضوعات اجتماعي و ورزشي نيز اكنون 
در اولويت هاي بعدي روزنامه خوان ها قرار گرفته 
است. طبق اين گزارش، بهداشت و سالمت هم از 
ديگر مسايل مورد عالقه افرادي است كه همچنان 
به خواندن روزنامه عالقه دارند و اطالعات خود را از 

طريق روزنامه ها تامين مي كنند.

علی ابراهيمی
خبرنگار

شواهد آماري از تغيير عمده در فضاي اقتصاد رسانه حكايت دارد

تغيير فرهنگ مطالعه در كشور

ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
و ناتواني توليد كنندگان داخلي 
در تامين نياز بــازار   به كاالهاي 
با كيفيت و قيمت مناسب، موجب شده  لوازم خانگي توليد داخل، 
به لحاظ قيمت و كيفيت، قافيه رقابت با محصــوالت قاچاق را به 
برندهاي مشهور كره اي ببازد. به گفته فعاالن صنفي، به دليل افزايش 

قيمت لوازم خانگي داخلي و كاهش قدرت خريد مشتريان، زمينه 
سوءاستفاده برخي فروشندگان و توليد كنندگان زير پله اي را  براي 
فروش محصوالت تقلبي و بي كيفيت به نام برندهاي مشهور خارجي، 
فراهم كرده است. با اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي در مورد وضعيت و سهم كاالهاي قاچاق و تقلبي از بازار ايران 

گفت وگو كرده ايم.
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پيگيري

باغ هاي گردوي دليرچ در آستانه نابودي

  خسارت زلزله و آسیب پذیری زرند 
یک استاد پژوهشگاه زلزله شناسی با بيان اینکه زرند یک 
منطقه زلزله خيز با زلزله های با بزرگای باال و آسيب پذیر 
است به همشهری می گوید: سال 56 زلزله ای 5.9ریشتری 
با 600کشته و ســال 83 زلزله  6.5ریشتری با بيش از 

600کشته را در این منطقه تجربه  کرده ایم. 
مهدی زارع با بيان اینکه زلزله  اخيــر زرند در منطقه 
مســکونی و در کانون یزدانشــهر اتفاق افتاده است، 
می افزاید: زلزله شنبه نشان داد هنوز این منطقه در مقابل 
زلزله آسيب پذیر است. نداشتن تلفات جانی یا موردی از 
تخریب صددرصدی دليل بر آمادگی ما یا مقاوم سازی 
مناطق نيست، زیرا در زلزله ای مانند زرند با شدت متوسط 
و عمق 10کيلومتر نباید هيچ تلفات جانی یا خرابی اتفاق 

بيفتد. به همين دليل نباید از نتایج یک اتفاق، بی توجه به همه جزئيات تفسير اشتباه داشته باشيم.
وی با تاکيد بر اینکه اگر زلزله زرند در کانونی 10کيلومتر دورتر از منطقه مسکونی یزدانشهر اتفاق می افتاد خرابی نداشت، 

ادامه می دهد: به هر حال زرند منطقه ای است که با زلزله های متعدد شناخته می شود و باید برای وقوع زلزله  آماده باشد.

روستای »قزلجه کند« در 35کيلومتری مرکز شهرستان قروه 
 عکس
خبر

واقع شده است. 5معدن پوکه در مناطق اطراف روستا وجود 
دارد و اکثر اهالی در زمينه توليد »سنگ پا« فعاليت دارند و 

از این طریق امرار معاش می کنند.
سنگ پا یک نوع سنگ آذرین و حاصل سردشدن گدازه های آتشفشانی 
است. وقتی این سنگ ها از دهانه آتشفشــان به بيرون پرت می شوند، از 
خودشان گازی توليد می کنند که موجب سوراخ سوراخ شدنشان می شود.

توليد سنگ پا در »قزلجه کند«

موج پنجم كرونا در كردســتان 
قصد پايان يافتن نــدارد، هنوز سالمت

سنندج قرمز است و آمار ابتال در 
اين شــهر كاهش نيافتــه و حــاال آنطور كه 
جهانبخش يوسفي، رئيس شــبكه بهداشت 
سنندج گفته رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
سنندج هم كمتر از 3۵درصد است؛ عددي كه 
نشان مي دهد يكي از داليل اصلي پايان نيافتن 

اين موج چيست.

موج ششم نزدیک است
روندي كه هم اكنون در كردســتان وجود دارد 
مي  تواند منجر به تبديل مــوج پنجم كرونا به 
روندي جديد در اســتان شــود. رئيس شبكه 
بهداشت ســنندج مي گويد: سنندج تنها شهر 
قرمز استان است كه روند ابتال و بستري در آن 
افزايشي و در شبانه روز گذشته از 10فوتي كرونا 
در استان 8نفر در اين شهرستان ثبت شده است. 
جهانبخش يوســفي مي افزايد: تداوم وضعيت 
موجود، موج پنجم را به ششــم گره مي زند و 
دورهمي ها، مهماني ها و مراسم هاي جشن و عزا 
مهم ترين اماكن شيوع و چرخش ويروس است.

ابتالي پرستاران
 كادر درمان در حدود 2ســال گذشته همواره 
بيشــترين فشــار كرونا را تحمل كرده است. 
گرچه در بيشتر نقاط كشور بستري ها كاهش 
پيدا كرده و پرســتاران و پزشكان كمي نفس 
كشيده اند اما در كردستان هنوز بيمارستان ها 
شلوغ و پركار هستند. فشار كاري تنها مشكل 
پرســتاران نيســت، زيرا ابتالي آنان به كرونا 
تا امروز بارها گزارش شــده و مرگ تأسف بار 

بسياري از آنها را نيز به دنبال داشته است.
پرستار بيمارستان كوثر سنندج كه از ابتداي 
كرونا چندبار در بخش بيماران كرونايي مشغول 
به كار بوده اســت، به همشهري مي گويد: مهم 
نيست شــما حتما در بخش بيماران كرونايي 
كار كنيد يا خير، از آنجايــي كه مردم رعايت 
نمي كنند بسياري از بيماران بخش هاي ديگر 
هم ناقل هستند و بســياري از همكاران ما به 

همين دليل كرونا مي گيرند.
علي اشــرف رحمان پنــاه بــا بيــان اينكــه 
بيمارســتان هاي ســنندج همچنان مملو از 
بيماران كرونايي اســت، مي افزايــد: به عنوان 
مثال بيمارستان ما قرار نبود كرونايي باشد، در 
اوج پيك هاي قبلي يكي دو بخش بيمارستان 
را به كرونا اختصاص مي دادند، اما در اين موج 
آخر به دليل شدت ابتالي ويروس دلتا 8۵درصد 
بخش هاي بيمارستان را به كرونايي ها داده اند و 

هنوز هم آمار بيماران باالست.
وي با بيان اينكه فشار بر كادر درمان همچنان 
زياد است، مي گويد: تعداد زياد بيماران از يك 
سو و كمبود پرستار از سوي ديگر كادر درمان 
را مي آزارد. وقتي يك پرســتار كرونا مي گيرد 
فشــار كار او به دوش ديگر پرستاران مي افتد. 
وقتي وزير بهداشت مي گويد درمان كرونا فقط 
مراقبت است، به جز پرســتار باروحيه و سالم 
چه كســي مي تواند از بيماران مراقبت كند؟ 
براي آنكه بيماران روند درمان ايمني داشــته 
باشــند بايد پرســتاران توان كافي براي كار 

داشته باشند.

مردم کرونا را باور ندارند
رعايت نكردن پروتكل ها از ســوي مردم يكي 
از دغدغه هاي جدي پرســتاران است. پرستار 
بيمارستان كوثر همشهري مي گويد: از ابتداي 
شيوع كرونا اين مسئله وجود داشت كه آموزش 
و اطالع رساني به ميزان الزم انجام نشده است. 
شايد باور نكنيد هنوز هستند كساني كه وقتي از 
آنها مي خواهيم ماسك بزنند، اساسا وجود كرونا 
را منكر مي شوند. مســئوالن، رسانه ها و صداو 
سيما تا اين حد در مورد كرونا بد عمل كرده اند 
كه مردم پس از 2ســال در مقابل پذيرش اين 

بيماري مقاومت مي كنند.
رحمان پنــاه با بيــان اينكه بخــش زيادي از 
ارائه كنندگان خدمات عمومي در كردســتان 
ماسك نمي زنند، مي گويد: استان در هفته  هاي 
آخر شهريور وضعيت قرمز پيدا كرد، اما نظارتي 
بر وضعيت عمومي شهرها وجود ندارد. پاساژها، 
فروشگاه ها و وسايل حمل ونقل عمومي فعال 

هســتند و پروتكل ها در آنها رعايت نمي شود، 
كسي هم كاري به آنها ندارد و حتي در مواقع 
بحراني ضرورتي بر تعطيل بودن يا نبودن مراكز 
مختلف وجود ندارد. مســئوالن از شروع موج 
پنجــم آگاه بودند و اگر نظارت هــا را افزايش 

مي دادند وضعيت تا اين اندازه بد نمي شد.
وي با بيان اينكه قرنطينه كــردن بيماران در 
خانه كمتر در ميان مردم استان رعايت مي شود، 
مي  گويد: بيمارستان ها شلوغ است و بيماراني 
كه درگيري كمتــري با كرونا دارنــد به خانه 
فرستاده مي شوند، اما مردم ديدوبازديد بيماران 
را ترك نمي كنند، عقيده اي هم به ايزوله كردن 
بيماران كرونايي ندارند و همين رفت وآمدها به 

شيوع هرچه بيشتر بيماري دامن مي زند.

طوالني شدن موج پنجم طبيعي نيست
وضعيت ادامــه دار موج پنجم در كردســتان، 
نگراني هــاي بســياري ايجاد كرده اســت، 
معاون امور بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي 
كردستان درباره داليل اين وضعيت در استان 
به همشهري مي گويد: استمرار موج پنجم به 
اينكه پيك در استان ديرتر از ديگر نقاط كشور 
آغاز شده است، ربطي ندارد. موج پنجم نسبت 
به پيك هاي قبلي اســتان خودمان طوالني تر 
شــده و بايد 2هفته قبل تمام مي شــد و اين 

وضعيت طبيعي نيست.
ابراهيم قادري با بيان اينكه در پيك هاي قبلي 
شهر سنندج كه يك سوم جمعيت استان در آن 
ساكن هستند خيلي درگير نشده بود، مي افزايد: 
پيش بينــي مي كرديم ســنندج و مريوان كه 
همين وضعيت را دارند در پيك جديد با شدت 
بيشتري درگير بيماري شوند و به همين دليل 
به مردم هشــدارهايي در اين زمينه داده شد، 
اما يكي از مشــكالت اصلي ما رعايت نكردن 
پروتكل ها از سوي مردم است و از سوي ديگر، 
ســنندج يكي از پرتراكم ترين شهرهاي ايران 
محسوب مي شود كه احتمال ابتالي مردم در 

آن بسيار باالست.
وي درباره مريوان نيز اظهار مي كند: در مريوان 
هيچ كس رعايت نمي  كند و كســي ماســك 
نمي  زند. در شهرســتان هاي مرزي مشكالت 
متفاوت است، مثال اين شايعه كه در كردستان 
عراق واكسن فايزر وجود دارد يا بعضي ها اين 
واكسن را به مريوان مي آورند موجب شده بود 
مردم واكسن هاي موجود در مراكز شهرستان 
را تزريق نكننــد. اين موضوع البتــه در حال 
بررسي است زيرا مقامات عراقي عنوان كرده اند 
خودشان به قدر كافي واكســن فايزر ندارند و 
به دليل دشواري نگهداري، امكان آوردن آن به 

مريوان وجود ندارد.
معاون امور بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي 
كردستان درباره مشــكالت ديگر بخش هاي 
اســتان نيز مي گويد: در قروه مشكل ديگري 
داريم، بخش بزرگي از مردم اين شهر به عنوان 
كارگر فصلي در همدان و تهران كار مي كنند. 
اين مشكل در روستاهاي ســنندج هم وجود 
دارد. بازگشت اين كارگران به شهر و روستاهاي 
خود موجب مي شــود بيماري مدام به استان 
وارد شود و كنترل را سخت  كند. يكي ديگر از 
نگراني هاي ما، افزايش بيماري در روستاهاست، 
فصل كار روستاييان به پايان رسيده، مهماني ها، 
عروسي ها و در هفته وحدت مولودي خواني ها 
برگزار مي شود و همين مي تواند گردش بيماري 
را از قبل بيشتر كند. قادري با بيان اينكه تالش 
مي كنيم بــا كمك ورزشــكاران و هنرمندان 
مطرح استان درباره واكسيناسيون تبليغ كنيم 
تا استقبال بيشتر شود، مي افزايد: توانايي تزريق 
۵0هزاردوز واكسن در روز را داريم، اما روزانه 

فقط 20هزار نفر مراجعه مي كنند.
وي با اشــاره به ســختگيري بــراي رعايت 
پروتكل ها ادامه مي دهــد: طرح »اميد« كه به 
شكل پايلوت در اســتان قزوين اجرا شده بود 
از سوي وزارت كشور در كردستان و همينطور 
آذربايجان غربي در حال اجراست. در اين طرح 
بعضي مكان هاي عمومي در يك سامانه ثبت 
مي شوند و بيماراني كه كروناي آنها مثبت شده 

است نمي توانند به اين فضاها وارد شوند.
     

ادامه كرونا در كردســتان مي تواند شرايط را 
بحراني تر از آنچه كه هســت، كند؛ زيرا مردم 
نسبت به خطرات بيماري آگاه نيستند و كادر 
درمان خســته اندكه اين وضعيت به چاره اي 

جدي نياز دارد.

بعــد از زلـزلــــه هاي ســــي سخت 
)كهگيلويه وبويراحمــد(، سنخواســت گزارش

)خراسان شمالي(، بوشهر و در هفته هاي 
اخير خوزســتان و چهارمحال و بختياري، حاال نوبت به 
زرند كرمان رسيده است. اواخر روز شنبه )24مهر( بود 
كه زمين لرزه اي به بزرگي ۵.1ريشتر حوالي يزدانشهر در 
اســتان كرمان را لرزاند. به گزارش مركــز لرزه نگاري 
كشوري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، اين زمين لرزه 
در ساعت1۵:16 شنبه )24مهر( و در طول جغرافيايي 
۵6.۵1، عرض جغرافيايي 30.9۵ و عمق 10كيلومتري 
زمين به وقوع پيوســت. محل وقوع ايــن زمين لرزه در 
1۵كيلومتــري يزدانشــهر، 16كيلومتــري زرنــد و 

2۵كيلومتري كيانشهر گزارش شده است.

ریزش کوه در روستاي ده عليرضا
به گزارش گروه ايرانشــهر، رئيس سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر از اعــزام تيم هاي ارزياب به منطقه 
زلزله زده يزدانشــهر كرمان خبر مي دهد و مي گويد: با 
وقوع زلزله ۵.1ريشتري در عمق 10كيلومتري يزدانشهر 
استان كرمان، 6تيم ارزياب به مناطق تحت تأثير اين زلزله 
در روستاهاي يزدانشهر، سليمان آباد، علي آباد سفلي و 
جالل آباد اعزام شدند. مهدي ولي پور با بيان اينكه ريزش 
كوه در نزديكي روســتاي ده عليرضا منجر به مســدود 
شدن راه ورودي روستا شده است، مي افزايد: ديواره هاي 
خشتي چند خانه در روستاي گيسك هم ريزش كرده 

ولي تاكنون خسارت جاني گزارش نشده است.

ارزیابي 300روستاي زلزله زده
مديركل مديريت بحران اســتانداري كرمان هم با بيان 
اينكه زلزله ۵.1ريشتري يزدانشهر زرند خسارت جاني 
نداشته است به همشهري مي گويد: اين زمين لرزه فقط 
در برخي موارد موجب تخريــب و فروريختن برخي از 
ديوارهاي خشت و گلي در روستاي باب تنگل و شهرك 

طالقاني اين منطقه شد.
مجيد سعيدي با بيان اينكه زلزله بعدازظهر شنبه موجب 
 شكستن و فروريختن شيشه برخي منازل در روستاي

 باب تنگل و شــهرك طالقاني اين منطقه شــده است، 
مي افزايد: هم اكنون در مرحله ارزيابي خســارت ها در 
300روستا در بخش يزدانشــهر و بخش مركزي زرند 
هستيم. در مجموع اغلب خانه ها 60 تا 70درصد آسيب 
ديده اســت و موردي از تخريب كامل گزارش نشده، اما 
همين خانه هاي آسيب ديده هم نياز به بازسازي دارند. 
همچنين بيشترين خســارت بعد از بخش  مسكوني در 
تاسيسات كشاورزي، آبرساني، چاه ها، قنوات و كانال هاي 

انتقال آب گزارش شده است.
او با بيان اينكه ارزيابي خسارت ها تا 2روز آينده به پايان 
مي رسد، گفت:  از ميان روستاييان كه خانه هايشان آسيب 
زيادي ديده بود، تعداد محدودي در منزل اقوام و بيش از 

1۵خانوار هم در چادر اسكان اضطراري يافتند.
 ســعيدي با تأكيد بر تامين نيازهاي زلزله زدگان و رفع 
كم و كســري ها در اســرع وقت تصريح مي كند: شروع 
بازسازي بستگي به مصوبه هيأت وزيران دارد و اميدواريم 

هرچه زودتر بازسازي شروع شود.

دستور اسکان موقت تا امروز 
بعد از گذشــت يك روز از ايــن زلزله ۵.1ريشــتري، 
اســتانداري كرمان اعالم كرد، غالمحسين اسماعيلي، 
رئيس دفتر رئيس جمهوري در تماس تلفني با استاندار 
آخرين وضعيت منطقه زلزله زده يزدانشــهر در زرند را 
بررسي كرد. اسماعيلي بر رسيدگي به امور اهالي، اعزام 
تيم هاي ارزياب به منطقه و حضــور عوامل امدادي در 
كنار مردم و فراهم كردن شــرايط اسكان درصورت نياز 

تأكيد كرده بود.
علي زيني وند، استاندار كرمان روز گذشته، يكشنبه به 
زرند رفت و با حضور در روســتاي زلزله زده دهزوئيه در 
بخش مركزي زرند از منازل آسيب ديده بازديد و با اهالي 
گفت وگو كرد. در اين بازديد سرزده فرماندار زرند، مديران 
كل مديريت بحران، هالل احمر، حراســت و بازرســي 

استانداري گزارش اقدامات انجام شده را ارائه كردند.
استاندار كرمان بعد از اين بازديد و دستور اسكان موقت 
براي ســاكناني كه خانه هاي آنها قابل سكونت نيست ، 
مي گويد: زلزله در 2بخش مركزي و يزدانشهر رخ داد و 

ستاره حجتي
خبرنگار

نام دليرچ را اگر نشنيده باشــيد، مارگون كهگيلويه و بويراحمد را 
حتما مي شناســيد؛ ســرزمين زيباي قطب طبيعت گردي ايران؛ 
منطقه اي محروم كه دهستان ها و روستاهايش هم مانند دليرچ در 

اين محروميت شريك هستند.
دليرچ دهستاني است كه زندگي ساكنانش با كشاورزي و باغداري 
مي گذرد و ۵0هكتار باغ گردوي درجه يك آجيلي، آن را به كانون 
توليد گردوي كهگيلويه و بويراحمد تبديل كرده اســت. حاال اما 
ساكنانش مي گويند بي آبي دارد تمام باغ ها را از بين مي برد؛ اراضي اي 
كه تنها محل درآمدشان است. آبياري اين اراضي از آب پمپاژ عمومي 

از رودخانه مجاور و با توليت جهادكشاورزي انجام مي شود.

شغلي جز باغداري نيست
يكي از باغداران دليــرچ كه با 3برادر ديگــرش مالك ۵هكتار باغ 
گردوســت، مي گويد: اين باغ ها تنها دارايي و محل درآمد ماست. 
همين ۵هكتار به 1۵خانوار نان مي دهد كه هر يك چند سر عائله 

دارند.
محمد دليري با بيان اينكه باغداران دليرچ مانند بســياري ديگر از 
كشاورزان و دامداران درآمد فصلي دارند، مي افزايد: يعني يك سال 
كار و يك فصل برداشــت مي كنيم. درآمد ما چندان زياد نيست. 
قيمت گردو در بازار گران است، اما براي باغدار آن قدر درآمد ندارد؛ 

زيرا گردو تا به بازار برسد چند دست مي چرخد.
او با اشــاره به محروميت منطقــه مي گويد: اينجا شــغل اداري و 
كارخانه اي پيدا نمي شــود و همه بايد نانشــان را از بــاغ و زمين 
تامين كنند. همين اســت كه مي گويم اگر باغ هايمان از بين برود 
انگار همه  چيزمان از بين رفته است. براي مشــكل آب چندبار به 
جهادكشاورزي شهرستان مراجعه كرديم، اما هيچ پاسخ روشني 

نگرفتيم.

پولي براي سيستم آبياري نداریم
يكي ديگر از باغداران دليرچ هم مي گويد: كم آبي مشــكل امروز و 
امسالمان نيست ما هر سال با اين مسئله دست و پنجه نرم مي كنيم، 

اما امسال بسيار شديد شده است.
علي گدا درويش با بيان اينكه جهاد مي گويد مشكل از آبياري است، 
مي افزايد: به ما مي گويند بايد سيســتم آبياري را قطره اي كنيد و 
براي اين كار وام مي دهيم؛ اول اينكه پولي كه در قالب وام مي دهند 
بسيار كمتر از هزينه راه اندازي سيستم آبياري قطره اي است و مردم 
نمي توانند باقي مبلغ را خودشان تامين كنند و دوم اينكه مگر وام 
بازپرداخت ندارد؟ توان بازپرداخت را نداريم وگرنه بعد از اين همه 
تجربه باغداري مي دانيم كه تغيير سيستم آبياري به نفع خودمان 

هم هست، اما چاره اي نداريم.
درويش با بيان اينكه بعضي از باغدارها ۵0سال روي يك باغ زحمت 
كشيده اند، ادامه مي دهد: بعضي خودشان و پدرشان و پدربزرگشان 
روي اين باغ ها كار كرده اند. اين سرمايه گذشته است كه به ما رسيده 
و اميدواريم به فرزندانمان هم برسد. جهادكشاورزي اما مدام به بهانه 
نداشتن پول و تغيير سيستم آبياري، دستگاه پمپاژ فرسوده و خراب 
را عوض نمي كند. به جاي اينكه منتظر باشند تا باغ هاي ما از بين 
برود و خسارتش را بدهند همين دســتگاه را عوض يا الاقل تعمير 
كنند. خدا را خوش نمي آيد، ما به اندازه كافي تنگدســت هستيم. 
نخستين و آخرين سرمايه و محل درآمدمان را نبايد از دست بدهيم.

او همچنين توضيح مي دهد: اگر از عهده تامين آب برنمي آيند چرا 
مردم را تشويق به گسترش باغ ها در اين اراضي كه به خاطر شيب دار 
بودن كار ســخت تري نياز دارد، مي كنند؟ همه باغ هاي دليرچ از 
طريق رودخانه با پمپاژ عمومي آب آبياري مي شوند؛ چون اراضي در 
ارتفاع باالتري از رودخانه واقع شده است. دستگاه پمپاژ 4سال است 
به دليل وسعت باغ ها مستعمل و چندبار هم تعمير شده است و ديگر 

پاسخگوي نيازهاي مردم نيست.

مدير جهادكشــاورزي شهرســتان مارگون با تأييد وجود مشكل 
در آبياري باغ هاي گردو به همشــهري مي گويد: سال هاي گذشته 
جهادكشاورزي در حوزه دليرچ سيستم پمپاژ ساخت. استخري هم 
در باالدست ساختيم و حدود ۵اينچ آب به باالدست و استخر مي رود.

علي صالح بهمن پور با بيان اينكه سال گذشــته پمپاژ خراب شد، 
مي افزايد: بخشي از هزينه ها توســط جهاد مارگون تامين شد. با 
وجود اينكه هيچ اعتباري نداشتيم، اما با رايزني با تعميركار پمپاژ و 
سازمان جهاد اين هزينه در نهايت پرداخت و دستگاه پمپاژ مجدد 

راه اندازي شد.
او با بيان اينكه آب به اندازه كافي پمپاژ مي شود، ولي چون باغداران 
حاضر به قطره اي كردن آبياري باغ ها نيستند و به دليل آبياري سنتي 
با كمبود آب روبه رو مي شوند، ادامه مي دهد: ما با مراجعه حضوري به 
منطقه به همه باغدارها اعالم كرديم با توجه به اينكه معادل 8۵درصد 
هزينه هاي قطره اي بالعوض است، تشــكيل پرونده بدهند، از اين 
تسهيالت استفاده و سيستم آبياري شان را مجهز كنند، ولي نمي دانم 
چرا هيچ اقدامي نمي كنند. راهكار اصلي و شايد تنها راه حل رفع اين 

مشكل يك بار براي هميشه قطره اي كردن باغ هاست.
     

در روســتاهاي حوزه دليرچ به طور متوســط حدود 300خانوار با 
جمعيت بيش از 1200نفر ســاكن هســتند. همچنيــن بيش از 
100خانوار عالوه بر 300خانوار ســاكن در دهستان در شهرهاي 
مختلف استان به ويژه ياسوج زندگي مي كنند كه در فصل كشاورزي 

و باغداري براي كار يك بار ديگر به روستا برمي گردند.
اين دهســتان به دليل وجود كوه هاي بلند در 4طرف و سنگالخي 
بودن زمين و سرماي شديد فصل زمســتان و يخ زدن كه به زبان 
لري به آن» رچ بستن« مي گويند به نام دليرچ مشهور شده است؛ 
ويژگي اي كه امكان حفر چاه به منظور اســتفاده آب آشاميدني و 

كشاورزي را براي آن غيرممكن يا غيرمقرون به صرفه كرده است.

كردستان در قله پيك پنجم كرونا
درصد رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كردستان پايين است و مسئوالن معتقدند 

تداوم وضعيت موجود، موج پنجم را در اين استان به موج ششم گره مي زند

حميده پازوکي 
خبرنگار

کمک کنید خانه هایمان را بازسازی کنیم
 اغلب خانه هاي روستايي منطقه زلزله زده زرند در استان كرمان به دليل ترك هاي عميق روي ديوار يا سقف 

قابل سكونت نيستند و نياز به بازسازي دارند

زلزله زدگان زرند:

خوشبختانه به چند دليل آسيب جاني و زخمي نداشتيم؛ 
زلزله در عمق 10كيلومتري رخ داد، ساعت زلزله روز بود 
و مردم اغلب بيرون از خانه بودنــد و درنهايت اينكه در 
زمينه مقاوم سازي روســتاها نظارت خوبي شده است؛ 
زيرا ما زلزله هايي با ريشتر پايين تر هم داشتيم كه آسيب 

بيشتري به خانه ها وارد كردند.
زيني وند با تأكيد بر اينكه آســيب پايين زلزله در زرند 
نشان مي دهد مردم بايد در مقاوم سازي همراهي كنند 
و دســتگاه هاي متولي هم نظارت هــا را جدي بگيرند، 
مي افزايــد: زلزله زرند آســيب زيادي بــه خانه ها وارد 
كرده؛ به طــوري كه برخي منازل بيــش از 80درصد و 
زيرســاخت ها مثل قنوات، زيرساخت هاي كشاورزي و 

جاده ها آسيب ديدند.
وي با تأكيــد بر اينكه بــرآورد دقيق خســارت بخش 
كشاورزي، زيرساخت ها و مسكوني در حال انجام است، 
ادامه مي دهد: بنياد مسكن اعالم آمادگي كرده است تا 
اقدامات الزم براي بازسازي  خانه ها را انجام دهد و ما هم 
به طور جدي همه امكانات را براي رسيدگي به وضعيت 
زلزله زدگان بسيج مي  كنيم. رئيس دفتر رئيس جمهوري 
هم با من تمــاس گرفتند و از ســوي رئيس جمهوري 
دستور دادند خودمان و مسئوالن مربوطه براي بازديد 

به منطقه بياييم.
اســتاندار كرمان با بيان اينكه مشكل خاصي در منطقه 
زلزله زده وجود ندارد به مردم توضيــح مي  دهد:  مردم 
نگران نباشند، آماده باش هنوز ادامه دارد و اگر هشداري 
باشد ستاد بحران فورا به اطالع مردم مي رساند. مردم به 

شايعات توجه نكنند.

ساخت و ساز، دغدغه زلزله زدگان
روســتاي دهزوئيه كه نخســتين منطقــه در بازديد 
منطقه اي استاندار محسوب مي شود، بيشترين خسارت 
را در زلزله روز شــنبه داشــت. در اين روستا 21خانوار 
به طور دائم زندگي مي كنند و زلزله عالوه بر آســيب به 
اغلب خانه هاي اهالي به حدود6 خانه خســارت زيادي 

وارد كرده است.
يكي از اهالي دهزوئيه كه خانه اش در اين زلزله آســيب 
ديده است به همشــهري مي گويد:  خانه ام خراب شده 
و به ناچار فعــال به خانه برادرم رفتــه ام. ديوارها تكان و 
ترك زيادي خورده و برخي ريخته اســت؛ به طوري كه 

نمي توانيم با اين شرايط در آنجا زندگي كنيم.
وي از مسئوالن مي خواهد زودتر فكري براي بازسازي و 

مقاوم سازي خانه هاي روستاييان بكنند.
يكي ديگر از اهالي هم با بيان اينكــه مدت زمان زلزله 
به نظر بيش از يك دقيقه بوده است به همشهري مي گويد: 
خانه اغلب اهالي كه حدود ۵0-40خانوار هستند، آسيب 
ديده است و ما بعد از زلزله تا ساعت ها سردرگم بوديم كه 

در سرما چه كنيم و كجا اسكان يابيم.
وي ضمــن درخواســت از دولت براي اســكان موقت 
آسيب ديدگان مي افزايد: از مسئوالن مي خواهيم به ما 
كمك كنند تا خانه هايمان را زودتر بســازيم. خانه هاي 
آسيب ديده به دليل ترك هاي سقف و ديوار با هر فشاري 
ممكن است بريزند و قابل سكونت نيستند و هواي سرد 

هم اجازه ماندن در محيط بيرون را به ما نمي دهد.
اين روستايي ادامه مي دهد: برق روستا تا 11شب قطع 
بوده و قناتي هم كه آب آشــاميدني روســتا را تامين 
مي كند، تخريب شــده اســت و حتي تا نيمه شب هم 

آب نداشتيم.

امدادرساني  در خوزستان و چهارمحال و بختياري
زرنــد كرمان در شــرايطي لرزيــد كه هنــوز تكليف 
زلزله زدگان خوزســتان و چهارمحال وبختياري روشن 
نيست. صادق خليليان، اســتاندار خوزستان در آخرين 
اظهارنظر اعالم كرده است زلزله اخير در شرق خوزستان 
به حدود 4هزار واحد مسكوني روستايي در انديكا، ايذه و 

مسجدسليمان خسارت زده است.
همين زمين لرزه عالوه بر خوزستان، 600ميليارد تومان 
خســارت به بخش هاي مردمي، زيربنايي و كشاورزي 
چهارمحال و بختياري هم وارد كرده اســت. 106خانه 
به طور كامل آوار و براي اسكان موقت 100خانوار چادر و 

بسته هاي امدادي توزيع شده است.

بازدید مسئوالن از روستاهای زلزله زده زرند   عکس ها: تسنيم
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حوضه آبريز درياچه اروميه امسال 
محيط
حدود 17درصد كمتر از ســال آبي زيست

گذشته شاهد بارش بود، ولي چيزي 
كه نصيبش شد، توسعه كشاورزي در اين حوضه 
به رغم وعده ها و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در 
ســتاد احياي درياچه اروميه و حقابه اي بود كه از 
640ميليون مترمكعب به 160ميليون مترمكعب 

رسيد.
برنامه هاي ســتاد احياي درياچه اروميه در مدتي 
كه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان 
رئيس اين ستاد از سوي رئيس جمهور جديد تعيين 
شده، اگر نگوييم كامال متوقف شد، به كندي پيش 
رفت. اخيرا عالوه بر رئيس اين ســازمان، محمد 
مخبر، معاون اول رئيس جمهــوري نيز بر تكميل 
شــدن طرح هاي نيمه  تمام احياي درياچه اروميه 
تأكيد كرد. اين برنامه ها كه از ســال1393 شروع 
شده، قرار بود تا پايان ســال1404 به پايان برسد، 
ولي به اين زمان، 2سال اضافه شد. وسعت درياچه 
اروميه با 2027كيلومترمربع كاهش نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته و 1701كيلومترمربع كاهش 
نسبت به 2سال گذشــته به 1777كيلومترمربع 
رسيد كه از سال97 تاكنون كمترين ميزان وسعت 

اين درياچه است.
حسين رضايي، استادتمام گروه علوم و مهندسي 
آب دانشــگاه اروميه و مدير پايش درياچه اروميه 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: احياي درياچه 
اروميه بــا تهيه و تامين منابع آبي جديد از ســاير 
حوضه هاي آبريــز امكان ناپذير اســت، به جايي 
نخواهد رســيد و بايد باز تعريــف در اهداف كمي 
صورت گيرد. هيچ كدام از علماي اين رشته به اين 
موضوع دقت نكرده اند كه حدود 70درصد منابع 
آبي از جنوب درياچه تامين مي شــود. بر اثر ورود 
آب از اين ســمت، عمق درياچه در اين قســمت 
كاهش يافته است. اگر بخواهيم جنوب درياچه را 
مانند ساير نقاط آن پر آب كنيم بايد ساالنه به ارتفاع 
يك متر آب به درياچه سرازير كنيم؛ اين در حالي 
اســت كه ميزان تبخير درياچه در شرايط كنوني، 
حدود يك متر است و اين بدان معناست كه شما 
هرقدر آب وارد درياچه كنيد آن را در فرايند تبخير 
از دست خواهيد داد؛ يعني براي رسيدن به مساحت 
4500كيلومتري در درياچه شما ساالنه 5ميليارد 
مترمكعب به درياچه آب برسانيد و آن را در فرايند 
تبخير باالي درياچه از دست بدهيد و اين درحالي 
است كه حوزه آبريز درياچه اروميه پتانسيل تامين 

چنين منابع آبي را ندارد.
ستاد احياي درياچه اروميه براي اينكه بتواند آب 
بيشــتري به پهنه درياچه برســاند برنامه كاهش 
40درصدي مصرف آب در بخش كشاورزي حوضه 

وضعيت فرونشست در برخي از 
دشت هاي استان فارس از جمله فرونشست

دشت مرودشت بسيار وخيم و 
نگران كننده است. براســاس اعالم يونسكو، 
اســتاندارد فرونشســت در جهان ســاالنه 
4ميلي متر است. اما آبفاي استان فارس اعالم 
كرد كه ميزان فرونشست اين استان ساالنه 
ميانگين بين 6تا 8ســانتي متر برآورد شده 
اســت. در عين حال مطالعات اين نهاد نشان 
داده اســت، حد باالي فرونشست در دشت 

مرودشت تا 22 سانتي متر در سال است.
براساس اعالم اداره كل زمين شناسي استان 
فارس، فرونشست دشت مرودشت برخي از 
آثار باستاني را تحت تأثير قرار داده، مجموعه 
تاريخي نقش رستم را نيز متأثر كرده و حتي 
تا 300متري ســازه تخت جمشــيد امتداد 

يافته است.
براساس اعالم مراجع علمي، پديده فرونشست 
هم اكنون تمامي مرودشــت را احاطه كرده 
و فقط قسمت محدودي از مركز شهر با اين 
پديده درگير نشده اســت. براساس آمارها، 
به طور ميانگين، ساالنه حدود 10 تا 15درصد 

از دشت مرودشت نشست مي كند.

مريم دهقاني، استاد دانشــگاه در اين باره به 
ايلنا و مهر گفته اســت: نگرانــي ديگري كه 
در دشــت مرودشــت وجود دارد، عبور لوله 
خط انتقال گاز، راه آهن و 2شــهرك صنعتي 
و همچنين پااليشگاه است كه فرونشست به 
نزديكي پااليشگاه هم رسيده و واقعاً وضعيت 

وخيم و بحراني وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه پديده فرونشست در ديگر 
نقاط استان و كشور هم وجود دارد، ادامه داد: 
دشت هاي ديگري در نقاط كشور وجود دارند 
كه وضعيت بدتري نســبت به استان فارس 
دارند. اما با وجود اين، بايد تدابيري اتخاذ كرد 

تا از ادامه اين روند جلوگيري شود.

شرايطپاسارگاد
پاسارگاد مجموعه اي از سازه هاي به جامانده 
از دوران هخامنشيان است كه آرامگاه كورش، 
كاخ دروازه، كاخ بارعــام، آرامگاه كمبوجيه، 
ســاختارهاي دفاعي تل تخت، كاروانسراي 
مظفري و تنگــه بالغي در آن واقع شــده و 
تير1383 به عنوان پنجمين اثر تاريخي ايران 

در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد.
سال 98 گزارشي از اداره منابع آب شهرستان 
پاســارگاد منتشــر شــد كه حاكي از حفر 
1270حلقه چاه در سراســر اين شهرستان 
تا آن زمان بــود. از اين تعــداد 1100حلقه 

  دشت مرودشت ساالنه 22سانتي متر فرونشست دارد
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تصويباليحهپروتكلحفاظتازمحيطزيستخزردرمجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كليات و جزئيات اليحه پروتكل حفاظت از تنوع زيستي 
الحاقي به كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر را به تصويب 
رســاندند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جريان 
جلسه علني ديروز مجلس، گزارش كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست 
در مورد اليحه پروتكل حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون چارچوب حفاظت از 
محيط زيست دريايي درياي خزر را بررسي و در نهايت با كليات و جزئيات اين اليحه موافقت 
كردند. براساس ماده واحده اين اليحه،پروتكل حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون 
چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله 
اسناد آن داده مي شود. در تبصره آن آمده است كه رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران در مورد هرگونه اصالح پروتكل الزامي است.

بهروزرسانيدستورالعملهايبيابانزدايي
رئيس گروه مطالعات دفتر امور بيابان ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور از 
به روزرساني و به هنگام سازي  دستورالعمل هاي بيابان زدايي براي مقابله با فرسايش بادي 
و مهار كانون هاي بحراني در بيابان خبر داد. به گزارش ســازمان جنگل ها، علي حاج بيگلو 
مقابله با پديده بيابان زايي و كنترل فرسايش بادي در مناطق بياباني كشور را ازجمله وظايف 
دفتر امور بيابان برشمرد و گفت: دفتر امور بيابان در سال گذشته، براساس آخرين يافته ها و 
دستاوردهاي علمي در زمينه اجراي اقدامات بيابان زدايي به ويژه فعاليت ها و اقدامات صورت 
گرفته در منطقه كوبوچي چين، اقدام به بروزرساني و ضابطه مند كردن دستورالعمل هاي 
فني و اجرايي بخش بيابان كرد كه اين دستورالعمل ها شامل بادشكن زنده و غيرزنده، نهال 
كاري و مراقبت و آبياري، مديريت بهره وري جنگل هاي دست كاشت مناطق بياباني، مديريت 
رواناب، مالچ پاشي، حفاظت و قرق، تله رسوبگير ، بذرپاشي و بذركاري است. وي افزود: با 
توجه به قديمي بودن دستورالعمل هاي تهيه شده و ضرورت به هنگام سازي  علوم و روش هاي 
اجرايي پروژه هاي مورد نظر، همچنين رويكرد سازمان در اجراي پروژه هاي مشاركتي كه در 
ابالغيه اخير سياست ها و ضوابط مديريت مناطق بياباني مورد توجه قرار گرفته، بروزرساني 

دستورالعمل هاي فني اجتناب ناپذير است.

عــزت اهلل ضرغامــي، وزيــر 
ميراث
ميراث فرهنگي، گردشــگري و جهاني

صنايع دســتي كه3 روز قبل در 
سفر اســتاني رئيس جمهور، به استان فارس و 
بازديد از پاســارگاد رفته بود، در جلسه شوراي 
اداري اين اســتان در حضور رئيس جمهوري و 
وزراي كابينه گفته بود كه »كشاورزان به دليل 
وجود مقبره كورش با مشكل مواجه شده اند و در 
تعيين حرايم آثار تاريخــي بايد انقباضي عمل 

شود.« 
صبح ديروز اعالم كرد كه منظور او حفر چاه در 
آرامگاه كورش نبوده است. اظهارات3 روز قبل 
عزت اهلل ضرغامي در حمايت از كشاورزان و زير 
ســؤل بردن حريم آرامگاه كورش، بالفاصله با 
يك موج خبري وسيع مواجه و با تغيير مسير به 
سمت بهره برداري از آب هاي زيرزميني، توسعه 
كشاورزي، تشديد فرونشست زمين در اطراف 

پاسارگاد و... كشيده شد.
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
البته هيچ گاه نگفته بود كه بايد توسعه كشاورزي 
در اطراف آرامگاه كورش مدنظر قرار بگيرد و آنها 
بتوانند با بهره برداري از آب هــاي زيرزميني و 
حفر چاه اقدام به كشاورزي كنند تا مشكل شان 
برطرف شــود. منظــور او بازنگــري در حريم 
پاســارگاد بود اما با اين حال توضيــح ماجرا بر 

ابهامات افزود.
كشاورزي سال هاســت كه در حريم پاسارگاد 
جريــان دارد و آنطور كه حميــد فدايي، مدير 
سابق پايگاه ميراث  جهاني پارسه و پاسارگاد و 
مدير فعلي پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد 
به همشهري خبر داده است، حفاظت از شيوه 
زندگي بوميان در اطــراف آثار تاريخي ازجمله 
در پاســارگاد مالك مهم در ثبــت جهاني آثار 
است و يونســكو توجه ويژه اي به تداوم زيست 
مردم در اطراف آثــار و محوطه هاي تاريخي و 

باستاني دارد.
اما چرا عزت اهلل ضرغامي به موضوع مشــكالت 
كشــاورزان در حريــم پاســارگاد پرداخــت 
و از ضــرورت بازنگري در حريم آثــار تاريخي 
براي رفع مشكالت مردم ســخن گفت؟ او در 
سفر به پاسارگاد با كشــاورزاني مواجه شد كه 

زمين هايشان در حريم پاســارگاد قرار دارد و 
همــواره بــا مشــكالت حريم دســت و پنجه 
نرم مي كننــد. اگرچــه اظهــارات اودر فضای 
غيرتخصصي در جلسه شــوراي اداري استان 
فارس درخصوص حريم پاســارگاد و مشكالت 
كشــاورزان مطرح و تنها در قالــب يك طرح 
موضوع ابتــر ماند اما برداشــت ها و تفاســير 
گوناگوني كه از اين اظهــارات بالفاصله پس از 
انتشار سخنان او در رسانه ها و فضاي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي صورت گرفت، اين برداشت 
را ايجاد كرد كه وزير جديــد ميراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دســتي گفته اســت كه 
كشــاورزان نياز به حفر چاه در حريم پاسارگاد 

دارند و پاسارگاد بايد قرباني كشاورزي شود.
اسماعيل كهرم، اقليم شناس و محمد درويش، 
كارشناس محيط زيست ازجمله افرادي بودند 
كه اين برداشت از اظهارات ضرغامي را به معناي 
تشــديد فرونشســت در دشــت هاي فارس و 
همچنين تالش براي غرق كردن آرامگاه كورش 
در فرونشست دشت هاي شــيراز با حمايت از 

توسعه كشاورزي در اين منطقه دانستند.
حميد فدايــي، مديــر پايگاه ميــراث جهاني 
پاســارگاد اما به همشــهري گفته اســت كه 
كشــاورزي نقطه قوت پاسارگاد اســت و البته 
بازنگري در حريم پاسارگاد، اين اثر ثبت جهاني 
شده نيز كامال الزم اســت. به گفته او، اطالعات 
به روز شده باستان شناســي در پاسارگاد بسيار 
متفاوت از خط حريم اين اثر جهاني اســت كه 
17سال قبل و هنگام ثبت جهاني پاسارگاد در 
اجالس چين در سال1383 در اختيار يونسكو 

قرار داشت.
پرونده ثبت جهاني مجموعه پاسارگاد كه آرامگاه 
كورش نيز بخشــي از آن بود در اجالس چين 
با صددرصــد آراي حاضريــن در اين اجالس 
در فهرست ميراث جهاني بشــر قرار گرفت اما 
پيش از اين رويداد، به دليل آنكه كارشناســان 
ســازمان وقت ميراث فرهنگي با عجله فراوان 
براي رســاندن پرونده به يونســكو بــه تدوين 
اين پرونده اقدام كردند، خط حريم پاســارگاد 
عجوالنه ترسيم شد تا پرونده به يونسكو برسد. 
به همين دليل بود كه بخشــي از خط حريم از 
ميان زمين هاي كشــاورزي اطراف پاسارگاد و 
حتي خانه هاي مردم بدون بررســي هاي دقيق 
باستان شناســي عبور كرد. حاال 17سال از آن 

تاريخ گذشته است و اطالعات پاسارگاد چنان 
به روز شده است كه حتي باستان شناس ها نيز 
بر ضعف حريم تعيين شــده براي اين مجموعه 

جهاني اعتراف مي كنند.
به زعم حميد فدايي، مدير پايگاه ميراث جهاني 
پاســارگاد، اين مجموعه نيازمند به روزرساني 
حريم اســت و زمين هايي كه فاقد ارزش هاي 
تاريخي و باستاني هستند بايد از حريم پاسارگاد 
خارج شــوند و البته در بخش هاي ديگر، حريم 
پاســارگاد بايد افزايش يابد. چون بررســي ها 
مشخص كرده است كه زمين هاي بسياري در 
خارج از حريم ميراث جهاني پاســارگاد بايد به 
حريم اين اثر افزوده شوند. بررسي هاي تكميلي 
براي تعيين حريم جديد پاســارگاد از 5ســال 
قبل آغاز شده اســت و باستان شناس ها به اين 
نتيجه رســيده اند كه در برخي مناطق كه فاقد 
ارزش هاي تاريخــي و خالــي از هرگونه آثار و 
نهشته هاي فرهنگي است، حريم پاسارگاد بايد 
كوچك تر شود و زمين هاي آن مناطق به خارج 
حريم منتقل شوند. بررسي هاي باستان شناسي 
و كاوش هاي صورت گرفته 17سال پس از تعيين 
حريم اوليه حاال مشخص كرده است كه وسعت 
محوطه باستاني پاسارگاد بايد زمين هاي بسيار 
بيشتري را در بخشي ديگر از اين محوطه ثبت 
جهاني شــده به حريم اثر بيفزايد و اين موضوع 
نيازمند تملك اراضي بسيار زيادي است كه در 
نتيجه موضوع بازنگري در حريم را با مشكالت 
بيشتر مواجه كرده اســت؛ چون تملك اراضي 
نيازمند بودجه بســيار يا توافق با بنياد مسكن 

براي ارائه زمين معوض به كشاورزان است.
اما برنامه وزارت ميــراث فرهنگي براي تعيين 
تكليف كشــاورزي در حريم مقبــره كورش و 
مجموعه جهاني پاسارگاد چيست كه عزت اهلل 
ضرغامي بــر ضــرورت ســاماندهي وضعيت 
كشــاورزان در همســايگي اين ميراث جهاني 
تأكيد كرده و خواستار رفع مشكالت كشاورزان 
در حريم مقبره كورش شده است؟  تغيير الگوي 

كشت در پاسارگاد براســاس آنچه مدير سابق 
مجموعه جهاني پارسه و پاسارگاد به همشهري 
گفته از 2سال قبل آغاز شده است. در اين پروژه 
كشــاورزان به كنار گذاشتن كشــت سنتي و 
جايگزين كردن كشت هاي گلخانه اي در توليد 

گياهان دارويي تشويق شده اند.
مدير ســابق پايگاه ميــراث جهاني پارســه و 
پاسارگاد به همشــهري مي گويد: اين طرح با 
استقبال برخي از كشــاورزان كه زمين هايشان 
در حريم آرامگاه كورش قرار دارد مواجه شــده 
اســت و برخي از آنها با مراجعه به پايگاه ميراث 
جهاني پاسارگاد پذيرفته اند كه كشت گلخانه اي 
گياهان دارويي را كه نياز به آب فراوان هم ندارد  

جايگزين كشت سنتي خود كنند.
به گفته او، اين پروژه نه تنها به ماندگاري جامعه 
محلي در اطراف آرامگاه كــورش مي انجامد و 
از شــدت بيابان زايي در ايــن منطقه مي كاهد 
كه به جذب گردشــگران بيشــتر به پاسارگاد 
كمك مي كند و موجب ماندگاري روســتاييان 
در پاسارگاد مي شود. اين موضوع براي يونسكو 
هم بسيار مهم است كه ساكنان پاسارگاد در اين 
منطقه بمانند و در همســايگي آرامگاه كورش 
همچون دوره هاي تاريخي گذشته زندگي كنند.

عزت اهلل ضرغامي كه از 2روز قبل با موج رسانه اي 
و برداشت هاي مختلف از سخنان مبهمي كه در 
موضوع رفع مشكل كشاورزان در حريم پاسارگاد 
گفته بود،  مواجه شده اســت،  صبح ديروز در 
حاشيه بازديد از نمايشگاه  صنايع خالق فرهنگي 
در تهران به شــبكه هاي تلويزيوني اعالم كرد 
كه منظور از سخنانش در شوراي اداري استان 
فارس حفر چاه در آرامــگاه كورش نبوده و اين 

امكان وجود ندارد.
او گفته اســت كه هدف از اظهاراتش در مورد 
پاسارگاد و آرامگاه كورش رفع مشكالت مردمي 
است كه در همسايگي اين اثر زندگي مي كنند 
و ســاليان درازي اســت كه از آرامگاه كورش 

محافظت كرده اند.

  فرونشست به 300متري تخت جمشيد هم رسيده است

وسعتدرياچهاروميهكاهشيافت
  درياچه اروميه با 1701كيلومتر كاهش به كمترين ميزان در 4سال اخير رسيد

  مدير پايش درياچه اروميه: احياي درياچه اروميه ناممكن است

آبريز درياچه اروميه را پيشــنهاد داده است و در 
بخش هايي از اين حوضه نيز ايــن برنامه اجرايي 
شده است، اما به اعتقاد حسين رضايي، متخصص 
مهندســي منابع آب تا زماني كه بر اين بخش از 
برنامه نظارت كافي صورت نگيرد، آبي از آن براي 
احياي درياچه ذخيره نخواهد شــد. او مي گويد: 
سياســت كاهش 40درصدي مصــرف در بخش 
كشــاورزي كار بزرگي بود كه به اجرا درآمد ولي 
نظارتي بر آن نشد. در دشت مهاباد و زربنه كه اين 
برنامه اجرايي شده، كشاورزان با حفر چاه نيازهاي 
خود را برآورد كرده اند. كاهش 40درصدي مصرف 
آب به نفع درياچه به معناي اين اســت كه الگوي 
كشــت تغيير كرده و كمتر آبياري صورت بگيرد. 
زارعان براي دور زدن كم آبياري چاه حفر كرده اند. 
وزارتخانه هاي جهاد و نيرو اگر نظارت مي كردند، 
هم الگوي كشت تغيير مي كرد و هم گياهان آب بر 

كمتر كاشته مي شد.
او معتقد اســت كــه افزايش چاه هــاي غيرمجاز 
پتانسيل تغذيه سفره ها را از بين مي برد و توضيح 
مي دهد كه بهترين روش براي احياي درياچه اين 
است كه مســاحت درياچه را با روش بهينه سازي 
برآورد كنيم. اين متخصص مهندســي منابع آب 

مي گويد: بايد ببينيم چقــدر آب داريم و با آن چه 
مساحتي را مي توانيم احيا كنيم. اصال امكان ندارد 
بتوانيد درياچه را به اندازه اي كه پيش از شــرايط 
بحراني داشت، برگردانيد؛ حتي آبي كه از حوضه 
آبريز زاب مي آورند نيز فرصت احيــا را با توجه به 
توضيحاتي كه در مورد تبخير و برداشت از آب دادم، 
فراهم نمي كند. اصال مقرون به صرفه نيست كه آب 

شيرين را به پهنه درياچه ببريم.
مشــكالتي كه همچنان برقرار است و نمي توان از 
كنار آن بي توجه عبور كرد، حفظ محيط زيســت 
منطقه و افزايش كيفيت سالمت ساكنان حاشيه 
درياچه است؛ موضوعاتي كه دليل تاسيس ستاد 
درياچه اروميه در سال94 بود و همچنان با تعيين 
رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست قرار 
اســت برقرار بماند. حســين رضايي، استاد تمام 
دانشــگاه اروميه مي گويد: در ســال هاي اخير به 
تيمي از دانشگاه يزد بودجه 8ميليارد توماني داده 
شد كه كانون هاي ريزگرد نمكي در بستر درياچه را 
مشخص كنند. نتايج تحقيقات آنها هنوز در اختيار 
جامعه علمي قرار نگرفته اســت. با توجه به اينكه 
منابع آبي محدود و تبخير باالست، به جاي اينكه 
مساحت درياچه را براي جلوگيري از بروز ريزگرد 

افزايش دهيم، بهتر اســت اين مناطق را كه دور از 
پيكره فعلي درياچه است مثال با آبپاشي و مالچ پاشي 
كنترل كنيم. به نظر من بايد در رقوم تراز درياچه كه 
چيزي حدود1272 است، تجديدنظر شود. مساحت 
بهينه براساس پتانسيل موجود تعيين شود و پس از 
اين به فكر ذخيره منابع آبي براي نسل آينده باشيم.
منظور اين متخصص مهندسي منابع آب از ذخيره 
كردن آب سدســازي بيشتر نيســت. او توضيح 
مي دهد: وقتي كشاورز با نظارت درست در اجرايي 
شدن قوانين سفت و ســخت مواجه شود، حتما 
همكاري خواهد كرد. بهره دهي مزارع و باغ ها در اين 
حوضه آبريز بسيار پايين است. كشاورز براي اينكه 
درآمدش را افزايش دهــد به جاي اينكه بهره وري 
آبش را افزايش دهد، ســطح زيركشت را افزايش 
مي دهد. كشــاورز بايد توابع توليد را رعايت كند و 
به ازاي مصرف هر واحد آب، مقدار مشخصي توليد 
داشته باشد. براي هر كيلو سيبي كه در كنار باغ ها و 
جاده ها به هدر مي رود و وارد بازار نمي شود، هزاران 
مترمكعب آب مصرف شــده است. كسي نيست از 
كشاورز بخواهد كه به اندازه اي كه آب مصرف كرده 
در توليد محصول بهره وري داشته باشد و به جاي 
سيب كه خريداري ندارد، محصولش را تغيير دهد 

و مثال پسته بكارد. ما هيچ برنامه تشويقي و تنبيهي 
نداريم و فقط مي خواهيم از كشــاورز هيچ صداي 
اعتراضــي درنيايد؛ ضمن اينكه دوره سد ســازي 
تمام شده و در كشوري مثل آمريكا ساالنه 30سد 
به طور كلي تخريب مي شود. ذخيره آب پشت سد ها 
باعث تغيير الگوي مصرف در كشاورزان پايين دست 
سد ها مي شــود. ذخيره آب بايد در سفره هاي آب 

زيرزميني صورت بگيرد.
حسين رضايي، استاد تمام گروه علوم و مهندسي 
آب دانشگاه اروميه با تأكيد بر اينكه اگر بهره وري 
مصرف آب را باال ببريم ديگر كسي به فكر توسعه 
اراضي زيركشــت نخواهد بود، مي گويد: به جاي 
احياي درياچه اروميه به اين شــكل بايد به دنبال 
افزايش راندمان باشند. تراز درياچه اروميه قبل و 
بعد از اجراي برنامه هاي ستاد احيا در آخر زمستان 
حدود1270.6 بوده است؛ يعني به جز 2سالي كه 
كشور ترســالي را تجربه كرد و اين عدد به 1271 
رســيد، اگر به درياچه آب بدهيد يــا ندهيد اين 
تراز در پايان زمســتان ثابت مي ماند. اگر بيشتر از 
1270.6متر آب بريزيد، بايد مقدار آب بيشــتر از 
ارتفاع تبخير آن در اين حوضه باشد. ارتفاع تبخير 

در اين حوضه نيز حدود يك متر است.
او توصيه مي كند بــه جاي اينكــه آن يك متر را 
با اقدامات كنونــي افزايش دهيــم و به عبارتي با 
4.5ميليارد مترمكعــب از منابع آبــي مختلف، 
مســاحتي حدود 4500كيلومترمربــع را پر آب 
كنيم، بهتر است، 3ميليارد مترمكعب به درياچه 
آب بدهيم و مابقي را در سفره هاي آب زيرزميني 
ذخيره كنيــم. اگر يك حصــار هيدروليكي كنار 
درياچه مخصوصا در جنوب آن ايجاد كنيم، ثمرات 

بيشتري خواهد داشت.
او درباره مشكالت بستر درياچه مي گويد: رسوباتي 
كه به دليل آورد باالي رودخانه ها از جنوب درياچه 
به بســتر آن وارد شــده، عمق درياچه را در اين 
قسمت كاهش داده اســت، اما در شمال درياچه 
با چنين مشكلي مواجه نيســتيم. عالوه بر ايجاد 
حصار هيدروليكي بايد به فكر تعيين مســاحت 
بهينه درياچه باشيم. در دنيا معموال درياچه هاي 
شــيرين را با عمق بهينه و درياچه هاي شور را با 
مساحت بهينه مديريت مي  كنند. برنامه هاي منابع 
آب در حوضه درياچه اروميه بايد سياست زدايي 
شــود و واقعيات را به صورت منطقي براي اتخاذ 
تصميمات درســت درنظر گرفت. عوامل زيادي 
مانند تغيير اقليم در كنار سياســت هاي اشتباه 
مسئوالن براي توســعه كشــت گياهان آب بر، 
محيط زيســت كشــور را به نابودي مي كشاند و 
بايد بــراي آن كاري كرد. واقعيت اين اســت كه 
ايران خشــك و نيمه خشك اســت و نمي توان 
در خوزســتان برنج كاشــت و در كاشان صنايع 
 آب بر توســعه داد. منافع محلي و سياسي بايد از 

تصميم گيري ها فاصله داشته باشد.

 روایت واقعی 
از مشکالت حریم پاسارگاد

حريم پاسارگاد بر مبنای اطالعات جديد باستان شناسی بايد به روز رسانی شود 
و بخش هايی از آن كاسته و بخش هايی به آن افزوده گردد

محمدباريكانی
دبير گروه زيست بوم

چاه به منظور كشاورزي، 50حلقه چاه براي 
شرب و حدود 100حلقه چاه با هدف صنعتي 
حفر شده بود. عالوه بر اين، صدها حلقه چاه 
بدون مجوز نيز حفر شد. با وجود اين، تاكنون 
گزارش رســمي از فرونشســت زمين و آثار 
مخرب برداشت بي رويه آب در دشت و محوطه 
پاسارگاد بيرون نيامده اســت. هرچند، آمار 
سازمان زمين شناســي ايران نشان مي دهد 
استان فارس از جمله مناطقي است كه پديده 
فرونشســت در آن به حالت بحران درآمده 

است.
از ســال 1395 پاســارگاد به عنوان دشت 
ممنوعه شــناخته شــد و مجوز جديد براي 
حفاري چاه در آن صادر نشــد. اما سال 98 
حفر يك چاه عميــق در نزديك ترين فاصله 
از محوطه ميراث جهاني پاسارگاد، نگراني ها 
را تشديد كرد. چاهي كه مســئوالن پايگاه 
پاســارگاد گفتند، پروانه آن به 20، 30سال 
پيش برمي گردد، اما در همان ســال مجوز 

كف شكني چاه گرفت.
برداشت بي رويه از ذخاير آب زيرزميني، نبود 
مديريت منابع، كشت محصوالت كشاورزي 
پرآب بر و حفــر چاه هاي غيرمجــاز ازجمله 
عواملی است كه وضعيت را در فارس بحراني 
كرده و زنــگ خطر را در برخــي مناطق آن 
از جمله مرودشــت كه ميراث جهاني تخت 
جمشــيد در آن واقع شــده به صدا درآورده 
است. كارشناسان زمين شناســي و آب نيز 
بارها هشــدار داده اند بايد كشاورزي در اين 
استان كم شود و تا حدامكان، برداشت آب از 
سفره هاي زيرزميني كاهش يابد و چاه هاي 

غيرقانوني پلمب شوند.

فرونشستفارسادامهدارد
براساس مطالعات دانشــگاه شيراز بر پديده 
فرونشست در استان فارس، مشخص شد كه 
به دليل بارندگي ناچيز و استفاده بي رويه از 
آب هاي زيرزميني، فرونشست در اين استان 

گسترش چشمگيري داشته است.
 براســاس اين مطالعه، ميزان برداشــت از 
سطح ســفره آب هاي زيرزميني نه تنها در 
استان فارس كه در كشور با ميزان بارندگي 

همخواني ندارد.
براســاس اين مطالعه، پايين آمدن ســطح 
آب هاي زيرزميني باعث ايجاد فرونشســت 
در استان فارس شده و تا زماني كه مردم مانند 
سال هاي ترسالي اقدام به كشت محصوالت 
كشــاورزي كنند، ايــن روند ادامــه دارد و 
مســئوالن بايد راهكاري ارائــه دهند كه در 
زمان هاي خشكسالي مردم مانند زمان قحطي 

كشاورزي كنند.

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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هوشمندسازيازامضاهايطاليي،بوروكراسيهايطاقتفرساوفسادجلوگيريميكند
احمد صادقي، رئيس كميته شفافيت و هوشمندسازي شوراي شهر تهران: پايتخت براي حركت در مسير شهر هوشمند، نياز به اقدامات زيربنايي دارد؛ به همين منظور مديريت 
شهري در وهله نخست بايد تمامي خدمات را در سامانه در دسترس شهروندان قرار دهد تا شهروندان با ميل و رغبت بيشتري به اين سامانه رجوع كنند. براي دستيابي به اين 
هدف نياز است، تمام خدمات از يك درگاه به شهروندان ارائه شود. درواقع اين اقدام، مانع از سردرگمي مي شود و شهروندان به جاي حضور و مراجعه حضوري به دستگاه ها 
از طريق اپليكيشن ها و فضاي مجازي موضوعات و نيازمندي هايشان را در حوزه مديريت شهري پيگيري مي كنند. اين مهم هم جز با فرهنگسازي و تبليغات گسترده ميسر 
نمي شود. درباره شفاف سازي اين نكته مهم است كه هوشمندسازي مي تواند از امضاهاي طاليي، بوروكراسي هاي طاقت فرسا و ايجاد فساد جلوگيري و فرايند دستيابي را 
هم براي شهروندان راحت تر و شفاف تر كند. رسيدن به فرايندهاي شفاف در شهرداري و ساير فضاهاي اداري موضوع هوشمند سازي  به يك راهكار مناسب و كارآمد تبديل 
شده است، اما موضوعي كه در اين رابطه نبايد فراموش كنيم، اين است كه درحقيقت هوشمندسازي بايد به آسايش شهروندان منجر شود و صرفاً تغيير مسيرهاي بوروكراسي 
نباشد. يكي از اهداف شفافيت و هوشمند سازي ، كم شدن زحمت شهروندان است. مهم ترين راهكارهاي برون رفت شهر تهران از بحران هايي مثل ترافيك و آلودگي هوا، 
استفاده از شيوه هاي نوآورانه بر مبناي هوشمندسازي شهر است و طبيعتاً مشاركت شركت هاي فناور، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در اين مهم ضروري است. همچنين 
بررسي و مطالعه دقيق نمونه هاي موفق خارجي مي تواند در اين مسير راهگشا باشد. مراكز فناوري و نوآوري در شهر تهران بايد موضوع محور و نتيجه گرا باشند و صرف 
تأسيس مراكز راهگشا نيست، بلكه الزم است نيازمندي ها به صورت دقيق در اختيار مجموعه ها قرار بگيرند و مديريت عملكرد آنها را لحظه اي و دقيق بررسي كند و منجر 
به نتايج محسوس و قابل استفاده شود. هوشمندسازي مي تواند هزينه ها و ميزان مصرف زمان در جامعه را كاهش دهد و به تبع آن كاهش موضوعاتي مثل ترافيك، آلودگي 
هوا و... را هم منجر مي شود. شما فرض كنيد موضوع اپليكيشن هاي بانكي در اين سال ها چقدر توانسته است در كاهش مصرف كاغذ، كاهش رفتارهاي بوروكراسي، اتالف 
زمان، شفافيت و دقت تأثير گذار باشد. يكي از معدود فوايد مثبت كرونا گرايش بيشتر شهروندان به استفاده از اپليكيشن ها و هوشمندسازي بود و اگر از اين فرصت تاريخي 

به نحو احسن استفاده كنيم، شاهد افزايش بهره وري در سيستم هاي اداري خواهيم بود.

ايرانبرايرسيدنبهشهرهوشمندراهطوالنيدرپيشدارد
مژگان رضايي، كارشناس برنامه ريزي شهري: هوشمندسازي در شهرهاي بزرگ جهان به اين شكل نيست كه همه جنبه هاي مختلف را در 
بر بگيرد. شهرهاي بزرگ دنيا هم معموال روي يك بخش خاص تمركز كرده اند؛ مانند سنگاپور كه برحسب نياز شهري به طور اختصاصي 
بر حوزه حمل ونقل تمركز دارد. اما ايران براي آنكه به شهر هوشمند نايل شود، راهي طوالني در پيش دارد. هوشمندسازي شهرها به 
مردم شهرهاي كشور هم ارتباط مستقيم دارد؛ مردماني كه زندگي در شهر را نياز تلقي مي كنند و انتظار شرايط بهتر را دارند بايد از 
مديرانشان آن را مطالبه كنند. در چنين شرايطي مديران و مسئوالن بدون شك براي رفع نيازها اقدام خواهند كرد. خوشبختانه بين همه 
شهرهاي كشور، تهران از گزينه هايي است كه ساكنانش اين مطالبه را براي افزايش رفاه و آسايش دارند. تاكنون شاهد اقدامات خوبي 
از سوي شهرداري تهران بوده ايم. اگر تهران بخواهد مسير روشني از هوشمندسازي مانند سنگاپور را به دست آورد بايد همه جوانب 
را درنظر بگيرد. اكنون نيز از همه مهم تر، هوشمند شدن  حمل و نقل عمومي است. سنگاپور با بررسي ها توانست به نتايج خوبي دست 
يابد و تهران هم در همين حوزه نياز به انجام بررسي هاي الزم دارد.  اكنون نيز از همه مهم تر، هوشمند شدن حمل و نقل عمومي است. 
هوشمند شدن حمل ونقل شهر مشكالت زيست محيطي، مصرف انرژي ها و هزينه هارا هم حل خواهد كرد. حمل ونقل عمومي تهران نياز 
مبرم به هوشمندسازي دارد و اين بخش  به شركت اتوبوسراني خطوط بي آر تي، مترو و حوزه مهم ديگر مثل شركت هاي تاكسي  اينترنتي 
وابسته هستند. شركت هاي نوپا در حوزه حمل ونقل نياز به معرفي دارند؛ چون ضريب امنيت بااليي دارند. متروي تهران نياز به افزايش 
واگن و كاهش زمان سررسيد در ايستگاه دارد؛ هر چند واگن سازي  داخلي در حال فعاليت است، اما اگر شرايط به حالت قبل از پاندمي 
بازگردد، دوباره با ازدحام جمعيت مواجه مي شويم؛ بنابراين تهران هم مانند ساير كالنشهرها بايد به سمت هوشمندسازي حركت كند. 
مشكالت اين موضوع با وضع قوانين باالدستي مرتفع مي شود و الزمه اش تدوين يكسري قوانين بر پايه داشتن ضمانت اجرايي است.  

نگاه

 جاي كارگردان هنري پاويون ايران 
در اكسپوي دوبي خالي است 

65دوره اكسپوي جهاني و تخصصي از 170سال پيش در جهان 
در حال برگزاري اســت و خاورميانه براي نخســتين بار ميزبان 
كل جهان در اين پلتفرم ديپلماســي فرهنگي و سومين رويداد 
پرمخاطب جهاني است. حضور ايران كه در همسايگي دوبي است 
و با وجود دارابودن موقعيت ژئوپليتيك، مي تواند  فضاي مناسبي 
براي ديپلماســي كشــورمان از 9مهرماه تا 11فروردين1401 
به همراه داشته باشد. مسئله و ماموريت اصلي اكسپو، گفت وگو 
و تعامل فرهنگي اســت و چون ايران در تحريــم روابط بانكي، 
اقتصادي و سياسي است، اين اكســپو مي تواند با اعتمادسازي 
مجدد، منجر به توســعه روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي در 
منطقه و جهان براي كشــورمان شــود. همان طور كه مي دانيد 
اكسپوي2020 دوبي به دليل شيوع بيماري كرونا با يك سال تأخير 

در سال2021 برپا شد. 
حضور ايران در اين دوره با مقايســه دوره هاي قبل اكسپو نشان 
مي دهد كه كشورمان پيشــرفت آرامي داشــته و در مقايسه با 
كشــورهاي صاحب تكنولوژي در جهان ضعيف است. ماموريت 
اكســپو ها، برخالف تلقي رايج مديران و دست اندركاران، فضايي 
اقتصادي نيست؛ بلكه فضايي براساس گفتمان ملي كشورها در 
راستاي توسعه فرهنگي آن كشور اســت. هر 5سال كشوري كه 
ميزبان مي شود يك شعار محوري دارد و شــعار امسال »اتصال 
ذهن ها و خلق آينده« است و براساس اين شعار هر كشور راه حل 
سرزميني خودش را ارائه مي دهد كه چگونه مي تواند با ايده اتصال 
ذهن ها آينده بهتري را رقم بزند. اساســي ترين موضوع در نحوه 
حضور هر كشــور در عرصه فرهنگي و باالتر از مســئله معماري 
پاويون، راه حل سرزميني خودشــان در قالب شعار اكسپو است 
كه بايد توسط كارگردان هنري پاويون)كيوريتور( به مخاطبان 
جهاني ارائه شود. اين كارگردان  مي تواند يك شخص يا يك گروه 
از متخصصان  باشــد كه همه آنها با فهم كامل موضوع اكســپو و 
شرايط و مقتضيات جامعه، استراتژي حضور و مشاركت ايران در 
اكسپو را برنامه ريزي و همه جزئيات كالبدي، فضايي و رويدادهاي 
پاويون در 6 ماه فعاليــت را به صورت يكپارچه مديريت مي كنند. 
متأســفانه ايران در دوره هاي گذشــته و اكنون اين كارگردان  
هنري پاويون را نداشــته و ندارد و مشكل اصلي همين است. در 
اين دوره اكسپو، 14نهاد مانند اتاق بازرگاني، وزارت گردشگري، 
وزارت ميراث و... با وزارت صمت و شركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي به عنوان متولي اكســپوها براي ارائــه تصويري بهتر 
از ايران همكاري كرده اند اما چون ايــن كارگردان هنري وجود 
ندارد، مديريت يكپارچه بين اين نهادها و رويدادها شكل نگرفته 
است و هر يك از آنها  ساز خودشــان را مي زنند. وقتي كارگردان 
هنري جايگاه و تعريف دقيقي در اين عرصه ها نداشته باشد، تمام 
ضعف ها، مشكالت، رويدادهاي بيجا و المان هاي نامربوط به نام 

او نوشته مي شود. 

 پايتخت براي گــذر از دنياي 
سنتي به مدرن بايد قدم به شهر گزارش

هوشمند بگذارد. درحقيقت 
امروزه تغيير ســبك زندگي، وجود شــهر 
هوشمند را الزامي گريزناپذير جلوه داده تا با 
واقع شــدن در اين جايگاه، همسو با توسعه 
شهري نقش هاي ملي و فراملي را ايفا كند. اما 
در اين ميان، نمايشگاه اكســپوي دوبي نيز 
به خوبي نشان داد كه ايران از لحاظ هوشمندي 
و فنــاوري فاصله معنــاداري با بســياري از 
كشورهاي دنيا دارد. اگرچه طي سال هاي اخير 
زيرساخت هاي خوبي براي هوشمندسازي در 
چند كالنشهر كشور ازجمله تهران، مشهد، قم 
و اصفهان صــورت گرفته، اما هنــوز فاصله 
معناداري با آنچه بايد باشد مشاهد مي شود. اين 
در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان بايد از 
زيرســاخت هاي به وجود آمده بهره بهتري 
صورت بگيرد تا در كالنشــهرها، خدمات در 
دسترس تر و سريع تري به شهروندان ارائه شود. 
يادمان هم نرود كه كاهش فساد و شفافيت نيز 
از مسير هوشمندسازي مي گذرد. به هر ترتيب 
در يك كالم بايد گفت كه شهرهايي در آينده 

موفق تــر و قابل ســكونت تر هســتند كه 
هوشمندترند. همه اينها درصورتي است كه 
اخيرا اعالم شده تهران در رتبه بندي شهرهاي 
نوآور جهان، نسبت به ســال گذشته در پله 
چهل و يكم و باالتر از شهرهاي برلين، بارسلون 
و اســتانبول قرار گرفته است. سورنا ستاري، 
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري اين 
خبر را اخيرا در جلســه شــوراي معاونان و 
شهردار تهران در حوزه هوشمندسازي تهران 
اعالم كرد؛ درصورتي كه همه گيري ويروس 
كرونا در اين 19 ماه در تهران نشان داد اين شهر 
شلوغ بيش از اينها نياز به هوشمند شدن، دارد. 
حال نكته اينجاست كه هوشمند شدن تهران 
از نظر شهردار اهميت فراوان دارد و او مي گويد 
كه يكي از راه هــاي كنترل كرونــا از طريق 
هوشــمندي امكانپذير خواهد بود. عليرضا 
زاكاني معتقد اســت كه تهران به يك تحول 
نرم افــزاري در فرهنگ و اجتمــاع نياز دارد. 
محمد فرجود، مديرعامل ســازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران )فاوا( در 
اين باره به همشهري گفت: »از راه تعامل با ديگر 
سازمان ها و معاونت هاي شهرداري، ايده هاي 
فراواني براي هوشمندسازي تهران ارائه شده و 
شــهرداري تهران مي تواند با استفاده از اين 
ايده هــا، ســرويس هاي جديــد و موردنياز 

شــهروندان را تامين كند. يكي از حلقه هاي 
نوآوري در زيست بوم شــهرهاي هوشمند، 
شركت هاي استارت آپي، كسب وكارهاي نوآور 
و دانش بنيان است كه در حوزه هوشمندسازي 
ورود پيدا كرده اند و منجر به رشد قابل توجهي 
در شهرهاي جهان شده اند. ما نيز در شرايطي 
برنامه تهران هوشمند را آغاز كرده ايم، اما ضعف 
حضور زيست بوم فناوري و نوآوري شهري در 
كنار مديريت شــهري به وضوح احســاس 
مي شود. اميدواريم با واكسيناسيون شهروندان 
و مهار كرونا، رونق خوبي را در مراكز نوآوري 

پيش رو داشته باشيم.« 

خودروهاي هوشــمند و بدون راننده 
در راهند

اگر ويدئوهاي چند كشــور برتر در نمايشگاه 
اكســپوي دوبي امســال را نگاه كرده باشيد، 
به طور حتما فضاهاي بزرگ با نمايشگرهاي 
خيره كننــده و امكانات جــذاب، توجه تان را 
جلب كرده اســت، اما در ميان آنها، فضاهاي 
نمايشگاهي چند كشور به واقع نشان مي دهد 
كه حمل ونقل عمومي و سفرهاي درون  شهري 
در آينده اي نزديك كامال هوشمند مي شوند؛ 
براي نمونــه آلمان انيميشــني را به نمايش 
گذاشــته كه در آن از خودروهاي خودران و 

بدون راننده صحبت مي شــود؛ موضوعي كه 
امارات هم روي آن سرمايه  گذاري كرده و طبق 
برنامه بايد 25درصد كل حمل ونقل آن تا سال 
2030هوشــمند و بدون راننده باشد. اسپانيا 
نيز در اين نمايشگاه نشــان داده هدفگذاري 
وسيعي براي اســتفاده از انرژي هاي پاك در 
خودروهاي حمل ونقل عمومي براي 15سال 
آينده درنظر گرفته اســت و البته چند كشور 
ديگر كه در آنها مشكالت مربوط به پاركينگ و 
ترافيك به ميزان زيادي با برنامه هاي هوشمند 
رفع مي شود. مديرعامل فاواي شهرداري تهران، 
اما درباره نقش فناوري در تهران براي بخش 
حمل ونقل گفت: »ســامانه »تهران من« در 
حوزه ارائه سرويس هاي خودرويي براي ارائه 
خدمات به شهروندان تأثيرگذار بود و درحقيقت 

طرح ترافيك جديد تهران هم با همين سامانه 
آغاز شــد. پردازش روزانه حدود 10ميليون 
تصويــر دوربين هــاي ترافيكــي و مديريت 
 هوشمند محدوده هاي ترافيكي در سامانه اي با

 3.5 ميليون كاربر حجم بااليي از تأثيرگذاري 
در حوزه حمل ونقل را با خــود به همراه دارد 
و اين كم نظير اســت. در طرح ترافيك تهران 
بيش از 500 مدل محاسبات براي هزينه تردد 
يك فرد وجود دارد و نزديك به 20 ســامانه 
به »تهران من« متصل اســت. اجراي پروژه 
پارك حاشيه اي، رزرو آنالين معاينه فني، ارائه 
آنالين بليت تك سفره مترو و شارژ آنالين كارت 
بليت ها نيز در همين مســير صورت گرفت. 
با همه اينها بايد با ســرعت بيشتري حركت 
كنيم و ايده هاي نوين مؤثر را بپذيريم و به اجرا 

بگذاريم.« فرجود در ادامه گفت: »تغييرات در 
شهرها با سرعت محسوسي در حال افزايش 
است. اين افزايش ســرعت سبب شده روش 
حكمراني سنتي كارايي نداشته باشد و نياز به 
تحوالت ديجيتالي دارد و اين تحول ديجيتال 
در افزايــش درآمد و هم كاهــش هزينه هاي 
شهرداري بســيار مؤثر اســت. ذات و مفهوم 
فناوري به دنبال اين است كه بتواند كارهايي 
را كه در گذشــته انجام شده به شيوه جديد و 
با بهره وري باالتر انجام دهد يــا در آن زمينه 
خدمات به روزتري را ارائه كند؛ ماهيت برنامه 
هوشمندسازي در شهر تهران نيز اين مسير 
را دنبــال مي كند. تهران هوشــمند به دنبال 
شيوه هاي بهتر ارائه خدمات به شهروندان و در 

عين حال به دنبال خلق ارزش افزوده است.«

تهرانهوشمنددرانتظارتحولنرمافزاري
همشهري به بهانه برگزاري نمايشگاه اكسپوي دوبي به بررسي وضعيت تهران 

از نظر هوشمندي و اهميت استفاده از زيرساخت هاي فراهم شده در اين زمينه پرداخت

    زهرا كريمی 
خبر نگار

  مهرداد زواره محمدي
معمار و عضو كميته اكسپوي اتاق بازرگاني ايران
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تازه هاي نشر

  روز ملخ
رمان »روز ملخ« نوشــته »ناتانيل  وست« را 

فريد دبيرمقدم به فارســي برگردانده و 
نشــر ماهي به تازگي كتاب را منتشر 
كرده است. تنها آناني كه هنوز اميدي 
در دل دارنــد مي تواننــد از موهبت 

اشك بهره مند شــوند. اشكشــان كه بند 
مي آيد، حالشان هم بهتر مي شود. اما گريه 

هيچ دردي از نوميــدان دوا نمي كند؛ آنانی كه اميــدي در دل ندارند 
و اضطرابشان ريشــه اي و هميشگي اســت. هيچ چيز براي آنان تغيير 
نمي كند. معموال خودشان اين را مي دانند، اما نمي توانند جلو گريه شان 
را بگيرند. شخصيت هاي رمان خواندني»روز ملخ« فريب خوردگاني اند 
 اهل مناطق سردســير آمريكا كــه بعــد از عمــري كار يكنواخت و 
طاقت فرسا و پس انداز اندكي پول، به سرزمين آفتابي كاليفرنيا مي آيند 
تا خود را غرق در رؤياهايي ســازند كه هاليوود وعده اش را به آنها داده 
بود، اما آنچه در واقعيت با آن مواجه مي شــوند، ســرخوردگي و از آن 
مهم تر مالل است. اين جماعت درمانده و پريشان به هر چيزي متوسل 
مي شوند تا از شــر اين مالل جانكاه، خالصي يابند و معنايي به زندگي 
تباه شده خود ببخشند، اما ماللشان با هيچ چيز تسكين نمي يابد. اين 
رمان 208صفحه اي با شــمارگان 1500نسخه به بهاي 55هزار تومان 

منتشر شده است.

  راهنماي بازديد از موزه كمونيسم
 »راهنمــاي بازديد از موزه كمونيســم« 
قصه هايي از زبان يك موش، يك طوطي، 

يك خرس،  يك گربه، يك موش كور، يك 
خوك، يك ســگ و يك زاغ نوشته 

»اســالونكا دراكوليچ« است كه 
بابــك احمدي آن را به فارســي 

برگردانده است. در اين كتاب، وقايعي 
از دوران كمونيسم در كشورهاي بلوك 

شرق )چكسلواكي، روماني، مجارســتان، آلباني و...( روايت مي شود. 
پيش از اين، 2 كتاب »كمونيسم رفت، ما مانديم و حتي خنديديم« 
)با ترجمه  رؤيا رضواني( و »كافه اروپــا« )با ترجمه نازنين ديهيمي( 
از اين نويسنده كروات منتشر شده بود كه با استقبال زيادي روبه رو 
شده است. اسالونكا دراكوليچ در كتاب حاضر دست به كاري بديع زده 
است؛ ترسيم تصويري متفاوت از زندگي در اروپاي شرقي. شاهدان 
و راويان اين كتاب اين بــار نه آدم ها كه حيواناتنــد. اين بار طوطي 
دست آموز ژنرال تيتو از سال هاي حكومت او مي گويد، زاغي، مرگ 
اسرارآميز نخست وزير آلباني را روايت مي كند و موش كوري زير ديوار 
برلين مشاهداتش را بر زبان مي آورد. در اين كتاب، طنز و سياهي با 
هم آميخته اند و حاصلش تصويري شگفت انگيز و البته منصفانه است، 
هم از زندگي در پشــت پرده آهنين و هم سال هاي پس از فروپاشي، 
روايتي از افراط ها و تفريط ها. نشر ماهي اين كتاب 176صفحه اي را 

با شمارگان 1500نسخه به بهاي 32هزار تومان منتشر كرده است.

ويراســتاري اصولي دارد. خيلي ها بــا گرفتن يك 
فوق ليســانس يا دكتري در رشــته زبان و ادبيات فارسي در 
دانشگاه ها گمان مي كنند چنان در زبان فارسي تبحر يافته اند كه 
مي توانند ويراستاري كنند. شما از چه منظري به اين حرفه كه از 

طريق آن سال هاست امرار معاش كرده ايد مي نگريد؟
اجازه بدهيد ابتدا قدري صرفاً درباره ويرايش و ويراســتاري ســخن 
بگويم تا به موضوع به لحاظ محتوايي نزديك تر شويم. نخست اينكه 
ويراستاري كاري اســت مانند هرس كردن شــاخه هاي گياهان در 
يك باغچه. ويراســتار مانند يك باغبان ماهر، زوائد را حذف مي كند 
 و كاري شسته ُرفته تحويل مي دهد. كار ويرايش در اغلب كشورهاي
توسعه يافته، اعتبار بااليي دارد. در پاريس به انتشارات »گاليمار« رفتم. 
از آنجا اطالعاتي درباره »يوكيو مي شيما« مي خواستم. 5، 6 ويراستار 
را آنجا ديدم. دريافتم كــه آنجا براي كتاب هاي جغرافيا ويراســتار 
جداگانه دارند. همين طور براي كتاب هاي تاريخي، كتاب هاي صنعتي 
و كتاب هاي شــعر، هر يك به شــكل جداگانه. در خارج از ايران، نام 
ويراستار را روي جلد كتاب مي نويسند. من و شما كه نويسنده و مترجم 
را نمي شناسيم، ويراستار را مي شناسيم و با خود مي گوييم، حتماً اين 
نويسنده يا مترجم به قول معروف جنمي داشته كه اين ويراستار حاضر 
شده كار او را ويرايش كند. در ايران متأسفانه ناشران ما براي اينكه پول 
كمتري هزينه كنند، تا يك كتاب به دستشــان مي رسد، آن را فوري 
چاپ مي كنند. حاال اگر با صرف هزينه اندك كتاب را به دست و قلم 
يك ويراستار بسپارند، او كتاب را پالوده مي كند و با قواعد دستور زبان 
فارسي تطابق مي دهد. به خاطر داشته باشيد كه ويراستار صرفاً يكبار 
پول مي گيرد اما مترجم يا نويسنده براي هر چاپ كتاب حق الزحمه 
دريافت خواهد كرد. اما با اين وصف، باز هم اغلب ناشــران ما در ايران 
حاضر نيســتند اين كار را انجام دهند. اگر الزم باشد به طور مصداقي 
مي توانم دوستاني را نام ببرم كه با وجود دريافت مدرك فوق ليسانس يا 

دكتري از ويراستاري كامل يك اثر ساده عاجرند. به گمانم اين 
كار پيش از هر چيز به تجربه نياز دارد. 

اين تجربه در ويرايش كتاب را لطفا با چند 
مثال روشن كنيد؟

بايد ابتدا در نظر داشته باشيم كه ما در زبانمان 32 حرف 
داريم و اعراب 28 حــرف. اعراب »گ، چ، پ، ژ« 

ما را ندارند. متأسفانه همين موضوع گاهي 
مساله ساز مي شود. به طور مثال واژه 

»گاه« همان طور كه پيداست حرف 
»گ« دارد و داد مي زنــد كه من 
فارســي ام! هر واژه اي كه يكي از 
اين چهار حرف را داشته باشد يا به 
هر شكل بدانيم كه فارسي است، 
نه تنوين مي گيرد و نه تشــديد. 
شماي نوعي نمي توانيد بگوييد و 
بنويسند »گاهاً«. بايد حتماً بگوييد 

و بنويسيد »گاهي«، »گه گاه«، »هر از 
گاهي« يا بايد بگوييد »گاه به گاه«. 
همين طوراست واژه »ناچار«. اين 
واژه هــم نمي تواند تنوين بگيرد 
و به غلط بشود »ناچاراً«. يا بايد 

بنويسيد »به ناچار«، يا »از ســر ناچاري«. هنوز خيلي ها به غلط، واژه 
»غلتك« را با »ط« مي نويسند. حال اينكه »غلتك«، وسيله اي است 
كه خاك را صاف مي كند و با »ت« نوشــته مي شــود، يا همين طور 
»غلت زدن« و »غلتيدن«. اين واژه اگر با »ط« نوشــته شــود الجرم 
بايد بخوانيمــش »َغلََطك« يعني غلط كوچــك!«. بعضي واژه ها در 
زبان فارســي وجود دارد كه نمي تــوان آنها را با »ات« جمع بســت. 
مانند »گرايش«. نمي توانيم بگوييم »گرايشــات«. مي توانيم بگوييم 
»انتقادات« اما »پيشنهادات« غلط است. همين طور گزارش وقتي جمع 
بسته مي شود بايد نوشته شود »گزارش ها«. اگر دكتراي زبان و ادبيات 

فارسي، اين حداقل ها را نداند، جرم او خيانت به زبان فارسي است. 
حتي به ياد دارم شما اين ظرافت ذهني و زباني را از 
دهه ها پيش داشتيد و در زبان فارسي دنبال مي كرديد. 
در مطبوعات مي نوشتند »علي رغم« و شما فرياد 

مي زديد و مي گفتيد بايد ساده نوشت »به رغم«. 
اين ها كه سهل است. حتي برخي واژه هاي جمع داريم 
كه دوباره آنها را جمع مي بندند و به خودي خود فاجعه 
در زبان فارسي مي آفرينند. »امور« جمع »امر« است و 
بعد آن را جمع هم مي بندند و مي نويسند »امورات«! 
»شــئون« جمع »شأن« اســت اما پشت در 
بســياري از مكان هاي عمومي نوشته شده 
»رعايت شئونات«. »كسور« جمع »كسر« 
اســت اما زير فيش حقوقي همه كارمندان 
مي نويسند »جمع كسورات«. همين طور 
است »شعبه« و »شــعبات«. در راديو و 
تلويزيون بارها تكــرار مي كنند »قابل 
پرداخت در كليه شعبات بانك فالن!«. 
»جوهر« كه اصاًل واژه اي با اين ريخت 
نداريم و اين واژه همان »گوهر« است. 
حاال بــاز هم پذيرفته ايم كــه اين واژه 
را كــه به عربي رفتــه و دوبــاره به زبان 
فارسي بازگشته، به شكل عربي اش بخوانيم. 
»جواهر« جمع است و »جواهرات« غلط است. 

»رسوم« جمع »رسم« است اما اغلب جاها مي نويسند »رسومات«. 
»نــذور« جمع »نذر« اســت كه به غلــط مي گويند و مي نويســند 
»نذورات«. »شرايط ها« غلط است. ما در زبان فارسي 2 عالمت جمع 
كاماًل فارسي داريم. يكي »ها« و ديگر »ان«. مانند درختان، مزاحمان، 
مســافران، مهاجمان. متأســفانه آنها را با »ين« جمــع مي بنديم. 
»معلمين« غلط است و درســتش »معلمان« است. »مجروحان« و 
نه »مجروحين«. همين طور »ســارقان« و »سارقين«، »محرومان« 
و »محرومين«، »زارعــان« و »زارعين«، »عارفــان« و »عارفين«، 
»مفسران« و »مفسرين«، »مباشران« و »مباشرين«، »حاضران« و 
»حاضرين« كه صورت نخســت همه مثال ها درست است و صورت 

دوم غلط. خيلي ها از من مي پرســند چرا از 
همزه اســتفاده نمي كني و پشت هر واژه اي 
»ي« مي گــذاري. زبان فارســي به گونه اي 
اســت كه حتي مي توان از 4 »ي« پشت سر 
هم اســتفاده كرد. مثالي مي زنم تا موضوع 
برايتان روشن شود. شــما به من مي گوييد: 
»در فالن فروشگاه، يك عروسك هايي هست 
كه چشم هاي دريايي ي بسيار زيبايي دارند.« 
من مي روم مي بينم و برمي گردم و به شــما 
مي گويم »من رفتم آنجا و آن عروســك ها 
را هم ديدم اما آن چشــم هاي دريايي يي را 
كه مي گفتيد، نديدم«. پس با مثال ساده اي 
مشخص شد كه مي توانيد 4 »ي« استفاده 
كنيد. درود بــه روان پاك مانــا ياد »بهمن 
محصص« كه نخســتين بار وقتي »پوست« 

اثر »كورتزيو ماالپارته« را از سوي انتشــارات روزن ترجمه و منتشر 
مي كرد، از »ي« جدا استفاده كرد.   

خواندن و از سر گذراندن كتاب هاي »اصول ويرايش« 
دانشگاه هاي شهيد بهشتي و دانشگاه تهران در اين بين چقدر 

مي تواند به ويراستاران كمك كند؟
كمك آنها كامل نيســت. مي گويند اگر مي خواهيد زبان خارجي ياد 
بگيريد بايد وارد محيط شويد. فراگيري زبان فارسي هم به همين شكل 

است. بايد در محيط باشيد. 
نويسنده الزامًا مي تواند ويراستار باشد؟ چرا بسياري 
از نويسندگان بزرگ ما واهمه دارند كه در شناسنامه كتابشان نام 

ويراستار  ذكر شود؟
خيلي ها كسر شأنشان مي شود و باور كنيد من هم نمي دانم چرا! اگر 
يك كار تميز و مرتب و شيك و فاخر منتشر شود بهتر است يا 10بار 
چاپ شود و با حشــو و زوائد همراه باشــد؟ »مي گردد« يعني »دور 
خودش مي چرخد« و معني »مي شود« نمي دهد. »ترك نمود« معني 
»ترك كردن« نمي دهد. »نمودن« يعني »نشان دادن« و از همين 
مصدر، واژه »نمايش«  ساخته شده است. مي نويسند و به كار مي برند 
»از گسترش آن جلوگيري نمود!« بايد نوشــت »جلوگيري كرد«. 
»نابود مي گردد« غلط است يا »نائل گشت« كه اين هم غلط است و 
بايد نوشت »نائل شد«. »مي باشد« كه غلط اندر غلط است. ما »باش« 
داريم مانند اين شــعر از كمال الدين اصفهاني كه مي گويد »باش تا 
صبح دولتت بدمد«. »مي باش« هم داريم. مانند اين شعر »مي باش تا 
هنوز هزاران گل آورد/ فرهنگ ما به گلشن فرهنگ پروري«. »باشد« 
داريم. »باشد تا تو را بگويم كه چه به روزت آوري« يعني حاال صبر كن 
و ببين كه چه مي شود اما »مي باشد« نداريم. اين واژه حتي در فرهنگ 
هم آمده اما از ديدگاه من غلط اســت. خيلي ها به اشتباه مي گويند 
»دروازه دولت« كه اين دروازه دولت نيســت. دروازه هاي سابق يك 
لت داشته. از يك سر باز مي شد و از همان سر آن را مي بستند. اينجا 
را كه به غلط مي گويند »دروازه دولت« دروازه اي ســاختند كه دو 
»لت« داشت. پس دروازه دو لت درست اســت نه دروازه »دولت«! 
همه اين ها را ذكر كردم اما يك اشتباه را از بچگي در گوش فرزندان 
ما فروكرده اند كه تلويزيون مي گويــد »چهارمحال و بختياري« در 
حالي كه »چهارمحاِل بختياري« اســت، چرا كــه چهارمحال هاي 
ديگري هم داريم. پنجم يا ششم ابتدايي كه 
بوديم، شنيدم كه مي گويند »بندرعباس«، 
»ُمكــران« و »چابهار«. نمي دانم چه شــده 
كه تلويزيون به يكباره مي گويد »َمكران« يا 
»ثُبات« به جاي صورت درست »ثَبات« كه 
اولي به معني دردي است جانكاه كه آدمي را 
از پا در مي آورد! اين آخري گويا ديگر كاماًل 
مصطلح شده، طوري كه ديگر صورت درست 

را اصاًل نمي شنويم!       
»ريموند كارور« ويراستار داشت 
يا »اورهان پاموك«، برنــده نوبل ادبيات 
ويراستار دارد. چند نويسنده قدر اول ديگر 
را كه آثارشان ويرايش مي شود و جهان آنها 

را مي شناسند، نام مي بريد؟
همه كتاب هايي كه انتشارات گاليمار فرانسه 
منتشر مي كند، جملگي ويراستار دارند. در ايران عزيزي را سراغ دارم 
كه ويرايش پاكيزه انجام مي دهد؛ هرمز رياحي. نازنين ديگري خودش 
كار ويراستار را برعهده مي گيرد و او عبداهلل كوثري، مترجم عزيز است. 
يا زنده ياد احمد شاملو نمونه بارز است كه استاد اين كار بود. اما هستند 
كساني كه راضي نمي شوند كسي كارشــان را ويراستاري كند. مثال 
همه كارهاي حكيم الهي با نام مســتعار ذبيح اهلل منصوري حتماً بايد 

ويرايش شوند. 

در ايران متأسفانه ناشران ما براي 
اينكه پول كمتري هزينه كنند، تا 
يك كتاب به دستشان مي رسد، 
آن را فوري چاپ مي كنند. حاال 
اگر با صرف هزينــه اندك كتاب 
را به دســت و قلم يك ويراستار 
بسپارند، او كتاب را پالوده مي كند 
و با قواعد دســتور زبان فارســي 

تطابق مي دهد

 فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

ديدار با غالمحسين سالمي  شاعر، مترجم و ويراستار

چه كساني به زبان فارسي 
خيانت مي كنند؟

غالمحسين سالمي، عالوه بر اينكه شاعر و مترجم است و طي دهه هاي اخير به قلم او ترجمه آثاري از 
»يوكيو مي شيما«، نويسنده ژاپني، »ويليام كندي«، »گراهام گرين« و چندين نويسنده تراز اول جهان 
را خوانده ايم، سال هاست از طريق ويراســتاري امرار معاش مي كند. او كه زاده خرمشهر است، زير و بم اصول ويرايش كتاب را 
مي داند. با خواندن اين گفت وگو با بسياري از غلط هاي رايج و البته به ظاهر ساده، آشنا مي شويد. اغالطي كه بسياري، بدون اينكه 

حتي متوجه آنها بشوند، هم آنها را مي خوانند و هم به كار مي برند. 
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پول رتبه بندي را از كجا بياورند؟
رامين كريمي نيا، عضو شوراي مركزي ســازمان معلمان تهران درباره استدالل نمايندگان مخالف طرح 
رتبه بندي معلمان توضيح داد: »مخالفان مي گويند كه تعداد معلمان زياد است. اوال طبق آمار ها ما كمبود 
معلم داريم. در كشوري مانند ژاپن به ازاي هر 20.7دانش آموز يك معلم وجود دارد و در ايران به ازاي هر 
31.2دانش آموز يك معلم داريم. همين امســال آموزش و پرورش اعالم كرد كه با كمبود 1۹7هزار معلم 
روبه روست.« او گفت: »ما در جلسات مان با نمايندگان مجلس راهكار هايي هم در زمينه اعتبار مورد نياز 
اليحه رتبه بندي معلمان ارائه كرديم و از اختيارات 10درصدي رئيس سازمان برنامه و بودجه، اختيارات 
هيأت رئيســه مجلس و تغيير رديف هاي بودجه آموزش و پرورش گفتيم. به طور نمونه براي طرح معلم 
تمام وقت بودجه خوبي درنظر گرفته شــد، ولي اجراي آن طرح با رأي ديوان عدالت اداري در ميانه راه 
متوقف شد كه حاال دولت جديد مي تواند بودجه آن را به طرح رتبه بندي منتقل كند.« دومين راهكار عضو 
شوراي مركزي سازمان معلمان تهران اين بود كه »نمايندگان مجلس از صندوق توسعه ملي و از اذن رهبري 
مي توانند كمك بگيرند تا براي هميشه مسئله رتبه بندي معلمان حل شود تا ديگر شاهد زير خط فقر بودن 
اين قشر نباشيم. هم اكنون اكثر معلمان زير خط فقر هستند، به خصوص معلمان جوان ما كه با ۴ميليون 
تومان زندگي مي كنند. اين معلمان از فرهيختگان و نيرو هاي انساني توانمند كشور هستند كه نبايد نااميد 
شوند.« كريمي نيا درباره افزايش زمان تدريس در اليحه رتبه بندي معلمان هم گفت: »ما درخواست داشتيم 
كه افزايش ساعت يا حذف شود يا داوطلبانه باشد. طبق ماده۸7 قانون مديريت خدمات كشوري، معلمان با 
2۴ساعت تدريس تمام وقت محسوب مي شوند و بعد از 20سال كار و سن باالي ۵0 بايد يك تخفيف ساعت 
كاري تا 20ساعت هم درنظر گرفته شود. اگر قرار است معلم ها اين افزايش ساعت اجباري را داشته باشند 
آن زمان بايد هم ترازي آنها با استاد تمام وقت ويژه در نظر گرفته شود. مي دانيد كه استاد تمام وقت و استاد 
تمام وقت ويژه داريم و اگر قرار است معلمان به صورت تمام وقت ويژه كار كنند بايد هم ترازي آنها نيز در 

همين راستا درنظر گرفته شود.«

ث
مك

ايثارگران بدانند

لغو تعيين اولويت استخدام ايثارگران
 بنياد شهيد و امور ايثارگران در تاريخ 1397/9/13 در مكاتبه با رئيس 
مركز آزمون جهاد دانشگاهي و توافق با سازمان اداري و استخدامي 
كشور درخصوص تعيين اولويت ايثارگران مشمول سهميه استخدام 
2۵ درصد ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، به منظور 
اولويت در بين آنان ضرايبي تعيين و ابالغ كرد. حداكثر ضريب تعيين 
شده براي گروهي از ايثارگران 4/۵ و حداقل آن 1/1تعيين شد. البته 
اين بنياد قبل از آن نيز ضرايبي تا حداكثر 7 را براي گروهي از ايثارگران 
تعيين كرده بود. هرچند آنچه از تعيين اولويت در قوانين ايثارگري 
تاكنون استنباط شده اين است كه گروهي از ايثارگران در شرايط 
مساوي نسبت به سايرين اولويت داشته باشند، نه آنكه با تعيين ضرايب 
فاصله دار غيرقابل توجيه منطقي، شايسته ساالري و شايسته گزيني 
را از بين ببرند. به فرض مثال در گذشته اگر ايثارگري كه ضريب 2  
 داشت و از 100 امتياز 100 امتياز كامل را نيز كسب مي كرد مجموع 
امتياز او به 200 مي رسيد ولي ايثارگري كه ضريب 7 براي او تعيين 
شــده بود با اعمال اين ضريب اگر 40 امتياز هم مي آورد امتياز او به 
280 مي رسيد  البته ديوان عدالت اداري به دليل اين تبعيض ناروا و 
غيرمنطقي بخشنامه را ابطال نكرد بلكه آن را خالف قانون و خارج از 

حدود اختيارات دانسته و ابطال كرد.
در رأي هيأت عمومي ديوان به تاريخ 1400/6/9 آمده است: اوالً به 
موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 
91 كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي االثر شــده است 
و ســاير احكام مواد، بندها، اجزا و تبصره هاي كليه قوانيني كه طي 
سال هاي 1386 تا 1391/10/2 به نفع ايثارگران به تصويب رسيده 
است ازجمله قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي 
ايران و بودجه سال 1391 كل كشور در طول زمان اعتبار قانوني خود 
معتبر است. لذا درخصوص اعمال سهميه ايثارگران در آزمون هاي 
اســتخدامي ماده 21 قانون جامع فوق الذكر با اصالحات بعدي آن 
مالك عمل است و در اين ماده قانوني، مبنايي براي اولويت قائل شدن 
براي برخي از مشمولين ســهميه ايثارگري 2۵درصدي نسبت به 
ساير ايثارگران مشمول مالحظه نمي شود و هيأت وزيران نيز تاكنون 
مستند به ماده 7۵ قانون مذكور، آيين نامه اي در اين خصوص صادر 
نكرده است و برخي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد 

اين نظر است.
ثانيا حكم مقرر در بند »ج« ماده 87 قانون برنامه پنجســاله ششم 
توســعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اســالمي ايران 
درخصوص استخدام فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد به باال هم 
به جهت دايره شمول و هم سهميه موضوعي، با ماده 21 قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران متفاوت است و بنا به مراتب فوق و از آنجا 
كه مقرره مورد شكايت استفاده از سهميه استخدامي موضوع ماده 21 
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را اولويت بندي كرده است، 
خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند يك ماده 12 
و ماده 88 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

سال 1392 ابطال مي شود.

 باالخره روز گذشته نمايندگان مجلس 
دل به دريا زدند و تصميم گرفتند كه گزارش

تكليف اليحه رتبه بندي معلمان را كه 
چند ماه است مسكوت مانده، روشن كنند؛ اليحه اي 
كه 10سال مداوم دولت هاي قبل وعده اجراي آن را 
به معلمان دادند و در آخرين روزهاي خرداد امسال 

به مجلس شوراي اسالمي ارسال كردند.
در رأي گيري ديروز 168نماينده مجلس رأي دادند 
كه اليحــه رتبه بندي معلمان ســريع تر در مجلس 
تعيين تكليف شــود و محمدباقر قاليباف هم اعالم 

كرد بررســي اليحه اين هفته در دستور كار صحن 
علني خواهد بود. رتبه بندي معلمان، سازوكاري است 
كه در نتيجه اجراي آن حقــوق دريافتي فرهنگيان 
متناسب با سابقه و شاخص هاي شغلي ديگر تا اندازه 
قابل توجهي ارتقا مي يابد. اين طرح بارها از سال92 
تا كنون سر زبان ها افتاده، اما هيچ گاه به مرحله اجرا 

نرسيده است.

نادران: رتبه بندي پوست خربزه دولت روحاني 
است

اين روزها بحث و جدل هاي گســترده اي درباره بار 
مالي احتمالــي اين اليحه و كســري بودجه آن در 
جريان اســت. الياس نادران، نماينــده تهران كه از 

مخالفان اولويت دادن بــه اليحه رتبه بندي معلمان 
بود، در نطق خود خواســتار برگشت دادن اليحه به 
دولت شــد و گفت: اگر تكليف بــار مالي اين اليحه 
روشن نشود و محدوده اعتباراتش را مشخص نكنيم، 
وعده اي خواهيم داد كه اجرايي نخواهد شد. نادران 
با بيان اينكه بار مالــي اليحه مورد نظر چندين برابر 
تخمين هاي پيشين است، گفت: درصورت تصويب، 
سرنوشــت اين اليحه همچون حقوق اعضاي هيأت 
علمي دانشگاه ها خواهد بود كه اول گفته شد با 3هزار 
ميليارد تومان قابل انجام است، اما امروز معلوم شده 

كه كسري 10هزار ميليارد توماني دارد.
اين عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اســالمي اجراي اليحه رتبه بندي در شرايط فعلي را 
پوســت خربزه دولت قبل توصيف كــرد كه زير پاي 
دولت جديد گذاشته شده و بر ضرورت مشخص شدن 
محدوده هزينه از ســوي دولت و مجلس تأكيد كرد. 
نادران ضمن درخواست از دولت براي بازپس گرفتن 
اليحه، گفت: نبايد در اين حوزه عجلــه كرد؛ چراكه 
عجله كردن در اين موضوع باعث ايجاد مطالبه و قرار 
گرفتن چندين ميليون فرهنگي در مقابل نظام مي شود.

۵هزار ميليارد نه، 30هزار ميليارد
چالش بودجه اليحه رتبه بنــدي معلمان موضوعي 
است كه پيش از اين سخنگوي كميسيون آموزش، 
تحقيقات و فناوري مجلس هم درباره آن سخن گفته 
است. رضا حاجي پور در اين باره به همشهري گفته 

بود: اليحه با پيش بيني بار مالي ۵هزار ميلياردي به 
مجلس آمده، اما به نظر مي رســد اجراي آن 30هزار 
ميليارد تومان بودجه بخواهد. او منبع اين تخمين را 
كارشناسان باسابقه آموزش و پرورش دانست و گفت: 
البته كميسيون با تخصيص بودجه 20هزار ميليارد 

توماني براي اجراي اين اليحه هم موافق است.

از نجومي بگيرها كم كنيد به معلمان بدهيد
كاهش حقوق هاي باالي 20ميليون تومان، راهكاري 
اســت كه يكي از نمايندگان مجلس بــراي تامين 
بودجه رتبه بندي معلمان پيشنهاد كرده است. جبار 
كوچكي نژاد، عضو كميســيون برنامــه و بودجه در 
اين باره به رسانه ها گفته است: »اينكه منابع كم دارند 
بله من هم قبول دارم، اما اگــر مي خواهند وضعيت 
حقوقي معلمان را ساماندهي كنند، بروند حقوق هاي 
باالي 20ميليون تومان را اصالح كنند نه كساني كه 
حقوق هاي ۵، 6 و 7 يا درنهايت كمتر از 10ميليون 
تومان دارند. دولت براي تنظيم منابع اقدام كند، اما 
راه اين نيست كه رتبه بندي معلمان اجرايي نشود.«

احتمال مخالفت شوراي نگهبان 
بررســي خارج از نوبت اليحه رتبه بندي فرهنگيان، 
در حالي از سوي نمايندگان مجلس تصويب شده كه 
پيش از اين گمانه زني هايــي مبني بر احتمال تأييد 
نشدن آن در شوراي نگهبان به دليل مشخص نبودن 
منابع مطرح شده بود. اصغر سليمي، عضو كميسيون 

اقتصادي مجلس، مشــخص نبودن منابع را مشكل 
اصلي اليحه رتبه بندي عنوان كرد و گفت: »در شرايط 
اقتصادي كشور اول بايد منابع مالي اجراي اين طرح 
مشــخص شــود؛ به عبارتي اگر دولت بتواند منابع 
مالي طرح را تعيين كنــد رتبه بندي معلمان محقق 
مي شود؛ چون شوراي نگهبان طرح هايي را كه منابع 

مالي مشخصي ندارند، رد مي كند.« 
سليمي درخصوص جزئيات و نتايج اجراي اين اليحه 
توضيح داد: طبق اين اليحه، هر فرهنگي متناسب با 
سابقه اي كه دارد ارتقا يافته و حقوق هاي آنان به طرز 
چشمگيري افزايش پيدا مي كند؛ به طوري كه تقريبا 
80درصد حقوق اعضاي هيأت علمي دانشــگاه ها را 
دريافت مي كنند كه با توجــه به جمعيت 700هزار 
نفري معلمان در كشــور، بار مالــي زيادي بر دوش 

دولت خواهد گذاشت.«

اليحه رتبه بندي روي ميز نمايندگان مجلس
با تصميم ديروز نمايندگان مجلس، اليحه رتبه بندي 
معلمان حاال در اولويت بررسي قرار گرفته و به زودي 
جزئيات آن در صحــن علني نهايي خواهد شــد. 
موافقان اين طــرح مي گويند پيــش از اين بودجه 
الزم براي اجراي آن در تبصــره دوم بند»و« قانون 
بودجه1400 پيش بيني شده اســت، اما مخالفان 
معتقدند پيش بينــي مورد نظــر واقع بينانه نبوده 
و اين طــرح بار مالي بســيار بزرگ تــري را در پي 

خواهد داشت. 

اليحه رتبه بندي معلمان ديروز در حالي راه خود را به صحن علني مجلس
 باز كرد كه نمايندگان مخالف مي گويند دولت توان 

تامين بار مالي سنگين آن را ندارد

نگراني درباره رتبه بندي 
پرهزینه معلمان

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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   شكل گرفتن برنامه لوسي
در روز ۲۸آگوست سال۲۰۲۰، ناسا اعالم كرد كه تصميم اصلي خود 
را براي مونتاژ و آزمايش فضاپيماي لوسي و ابزارهاي آن اتخاذ كرده 
 است. ابزارهاي فضاپيما، ۲۶اكتبر وارد شــدند. در ۳۰ژوئيه۲۰۲1، 
فضاپيما براي آماده ســازي پرتاب با هواپيمــاي ترابريC-17  به 
فلوريدا منتقل شــد و لوسي در ۳۰ســپتامبر۲۰۲1 روي موشك 
پرتاب كننده قرار گرفــت. پنجره پرتاب ۲۳روزه لوســي در روز 
شانزدهم اكتبر براي پرتاب باز و ســرانجام اين ماموريت اكتشافي 
بزرگ آغاز شد. همچنين بايد به اين نكته اشــاره كرد كه لوسي، 
سيزدهمين ماموريت در برنامه اكتشــاف ناسا ست. اين فضاپيما را 
شركت الكهيد مارتين ساخته كه وزنش در زمان پرتاب 15۰۰كيلوگرم 
بوده است. طول كلي اين فضاپيما 1۳متر است و هر بال خورشيدي 

آن نيز ۶متر طول دارد.

 پس از رأي نمايندگان به اصل هشتادوپنجي 
شدن طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات اينترنت

پايه فضاي مجازي در صحن علني، مقرر شد كه 
يك كميسيون مشترك، متشكل از اعضاي كميسيون هاي 
تخصصي مجلس، براي بررســي اين طرح تشــكيل شود. 
كميســيون ها در يك بازه زماني، نماينــدگان خود را براي 
عضويت در ايــن كميســيون معرفي كردنــد و درنهايت، 
نخستين جلسه كميسيون مشترك يكشنبه هفته گذشته 

برگزار شد. 
در اين جلسه رئيس، دبيران، سخنگو و ساير اعضاي كميسيون 
مشترك بررســي طرح انتخاب شــدند و از طريق رسانه ها 
اطالع رساني شد. يكي از نكاتي كه پس از اصل هشتادوپنجي 
شدن اين طرح توجه كســب وكارهاي اينترنتي، كارشناسان 
حوزه فنــاوري اطالعــات و كاربران را به ســمت خود جلب 
كرد، نگراني از رســانه اي نشــدن مذاكرات اين كميسيون 
بود. اين نگراني در حدي بود كه يكــي از نمايندگان از اصل 
هشــتادوپنجي شــدن طرح با عنوان »تاريكخانه« ياد كرد. 
همچنين بخشي از اظهارات هفته گذشــته دبير كميسيون 
مشترك، واكنش هايي را در ميان ذي نفعان اين طرح به همراه 
داشت. مهرداد ويس كرمي در بخشي از سخنان خود گفته بود: 
»مذاكرات كميسيون ها با روند مذاكرات صحن علني مجلس 

شــوراي اســالمي متفاوت 
است، مذاكرات كميسيون 
چالشــي تر و تخصصي تر 
است و ممكن است براي 
مردم خسته كننده باشد. 
ايــن پيشــنهاد مطرح 
است كه مذاكرات ثبت 
و ضبط شــود و پس از 
حذف مــوارد زائد در 
اختيار افــكار عمومي 
قــرار بگيــرد. اگرچه 
دوســتان بــا پخــش 
مســتقيم مذاكرات از 
طريــق درگاه اينترنتي 

مجلس مخالفتي نداشتند 
و خود هيأت رئيســه هم با اين 

موضوع موافق بود.« با اين حال، وعــده رئيس مجلس براي 
علني بودن جلسات اين كميسيون محقق شد و روز گذشته، 
محمدباقر قاليباف بر برگزاري علني جلســات كميســيون 

تأكيد كرد.

تأكيد بر علني بودن جلسات
رئيس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته با حضور در جلسه 
كميســيون مشــترك حمايت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي تأكيد كرد كه »جلســات كميسيون مشترك علني 
است و همه مباحث اطالع رســاني خواهد شد و از مجموعه 

خانه ملت و رسانه ها منعكس مي شود.«
محمدباقر قاليباف با اشــاره به اينكه امــروز بحث مربوط به 
فضاي مجازي واقعيت مهمي اســت، ادامــه داد: »اين فضا، 
فضاي واقعي و حقيقي اســت كه زندگي مــردم را در ابعاد 
مختلف و در حوزه هاي مختلــف فرهنگي، اجتماعي، علمي 
و اقتصادي تحت تأثير قرار داده اســت. به گونه اي كه شاكله 
اصلي زندگي مردم وارد حوزه فضاي مجازي شــده و همه ما 
بايد نســبت به اين مهم دقت و توجه الزم را داشته باشيم و 
به عنوان نماينده مردم اين فضا را براي يك زندگي مناسب تر 

و امن فراهم كنيم.«

دقت در قانونگذاري
رئيس مجلس به اهميت فضاي مجازي در شرايط كرونا، حوزه 
آموزش در همه سطوح و همچنين كسب وكارها اشاره كرد و 
گفت: »دقت ما براي قانونگذاري در اين حوزه داراي اهميت 
است. جوانان و نوجوانان با ساليق مختلف در اين فضا فعاليت 
مي كنند؛ از نوجواني كه موسيقي كره اي را در اين فضا دنبال 
مي كند تا جواني كه در پي آموزش قرآن و مراسم مذهبي در 

اين فضاست.« 

قاليباف با تأكيد بر ظرفيت بسيار خوبي كه در قانون اساسي 
در مورد اصل8۵ وجود دارد، ادامه داد: »در اصل8۵ فرصتي 
فراهم شــده اســت تا موضوعات مهمي كه كار تخصصي تر، 
عميق تر، دقيق تر، زمانبرتر و مؤثرتر از صحن مجلس نياز دارد، 

در كميسيون مشترك بررسي شوند.« 
به گفته او »متأسفانه در فضايي كه جريانات خاصي در داخل 
و خارج ايجاد كردند، برخي گفتند نمايندگان قصد دارند در 
پشت درهاي بسته قانونگذاري كنند. مگر قانونگذاري در 
پشت درهاي بسته امكان دارد؟ البته قانون اساسي به صحن 
مجلس اجازه داده است جلسه غيرعلني هم داشته باشد.«

رئيس مجلس با اظهار اميدواري نسبت به بررسي دقيق اين 
قانون در كميسيون مشترك تأكيد كرد: »نمايندگان حاضر در 
اين جلسه از كميسيون هاي مختلف انتخاب شده اند و همگي 
در ابعاد مختلف و در حوزه هاي صنعــت، فرهنگ، جامعه و 

حوزه هاي ديگر از متخصصان اين حوزه به شمار مي آيند.«

بهره مندي از متخصصان
لطف اهلل سياهكلي، ســخنگوي كميسيون مشترك بررسي 
طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي 
مجازي ساعاتي پيش از آغاز دومين جلسه اين كميسيون در 
گفت وگو با همشــهري تأكيد كرد كه »اين جلسه نخستين 
جلســه جدي و كاري كميســيون مشــترك بررسي طرح 

حمايت از حقوق كاربران محسوب مي شود.« 
به گفته او »در اين جلسه يك بار ديگر كليات بحث مورد بررسي 
قرار مي گيرد و همچنين درباره شــيوه اداره جلســات و 
چگونگي ارتباط با رسانه ها و اينكه آيا مذاكرات 
كميســيون به صورت زنــده پخش 
شــود يا نه، بحث و تصميم گيري 
مي شــود.« نماينــده قزوين 
با اشــاره به اينكــه در اين 
جلســه همچنيــن درباره 
شــيوه ارائــه گزارش ها و 
چگونگي بررسي اليحه ها 
و ماده هــا و تبصره هــاي 
طــرح مذاكره مي شــود، 
ادامه داد: »عالوه بر اين، 
بهره مندي از چهره هاي 
شــاخص و متخصص 
حــوزه ارتباطــات و 
فنــاوري اطالعــات 
 و فضــاي مجــازي 
مــورد بحــث و 
بررســي قــرار 

مي گيرد.«

رئيس مجلس تأكيد كرد كه جلسات كميسيون مشترك علني است و همه مباحث از مجموعه خانه ملت 
و رسانه ها منعكس مي شود

درست در روزهايي كه چيني ها با پرتاب فضاپيمايي 
سرنشين دار به ســمت ايســتگاه فضايي در حال فضا

تكميل شــان، بيشــتر اخبار حوزه فضــا را به خود 
اختصاص داده بودند، ناسا هم با يك پرتاب موفق، ماموريتي جالب 
و علمي را در اعماق منظومه شمسي آغاز كرد. در همين راستا، يك 
فضاپيماي ناسا به نام »لوســي« در تالشي 12ساله براي اكتشاف 
بيشتر از منظومه شمسي به آسمان پرتاب شد. اين فضاپيما قرار 
است به بررسي سيارك هايي بپردازد كه در مدار مشتري قرار دارند. 
به گزارش روزنامه گاردين، لوسي با طي مسافت نزديك به 6ميليارد 
و 300ميليون كيلومتر در كل به بررسي 7سيارك خواهد پرداخت. 
موشك اطلس۵ وظيفه حمل اين فضاپيما را تا مدار بر عهده داشت. 
بسياري از كارشناسان و اخترشناسان اكنون در انتظار آن هستند 
كه اين فضاپيما هر چه زودتر در شــرايطي قــرار بگيرد كه بتواند 

تصاوير مناسبي را به زمين مخابره كند.

تروژان ها
لوسی نام فضاپيمايی است كه نامش از يك فسيل مشهور آفريقايی 
گرفته شده؛ فســيلی كه اطالعات زيادی درباره تكامل گونه دارد. 
اين فضاپيما يك ويژگی برتر نسبت به سايرين دارد و آن كاركردش 
با انرژی خورشيد است. بدين ترتيب بايد گفت كه لوسي نخستين 
فضاپيما با انرژي خورشــيد اســت كه مي خواهد تا اين اندازه از 
خورشيد فاصله بگيرد. گفته شده كه سيارك  هاي اسرارآميز مورد 
نظر كه در ميان انبوهي از تروژان هاي اطراف مشتري قرار دارند، 
بقاياي بكر تشكيل سياره ها محسوب مي شوند. تروژان  اصطالحي 
اســت كه به ميليون ها ســيارك مدار مشــتري اطالق مي شود. 

اخترشناسان تاكنون حدود 7هزار تروژان را شناسايي كرده اند.

مأموريت هيجان انگيز
روبرت كابانا، سرپرست عمليات ناسا پس از اين پرتاب گفت: »من 
فقط خوشــحالم. اين جالب ترين ماموريت ما خواهد بود.« هزينه 
اين ماموريت براي ناســا، بالغ بر 981ميليون دالر برآورد شــده 
است؛ ماموريتي كه در نوع خود نخستين محسوب مي شود. »هال 
له ويسون« محقق اصلي ماموريت ناسا مي گويد: »آنچه كه تروژان ها 
را در اين مدار نگه داشته، نيروي گرانشي مشتري و خورشيد است. 
اگر در مراحل اوليه تشكيل منظومه شمسي جرمي را در آنجا قرار 
مي داديد، براي هميشه پايدار مي ماند. به همين دليل اين اجرام، 

واقعا فسيل هايي هستند كه سياره ها از آنها تشكيل شده اند.« 

برنامه لوسي
لوسي كه از 2بال بزرگ خورشيدي مدور استفاده مي كند، ۵سيارك 
را در گروه اصلي تروژان ها در اواخر دهــه2020 تعقيب مي كند. 
سپس فضاپيما براي كمك گرانشي ديگر در سال2030 به سمت 
زمين حركت مي كند كه اين موضوع ســفينه را به خوشه تروژان 
منتقل مي كند؛ جايي كه از 2 هدف نهايي در 2033 عبور خواهد 
كرد. »آيا كوه در آنها وجود دارد؟ دره؟ چاله؟ چه كسي مي داند؟« 
هال ويور از دانشــگاه جان هاپكينز، مسئول دوربين سياه و سفيد 
لوسي مي گويد: »مطمئن هستم كه شگفت زده خواهيم شد. اما ما 
به سختي مي توانيم منتظر بمانيم تا ببينيم، تصاوير اين فسيل ها 

از شكل گيري منظومه شمسي چه چيزي را فاش خواهد كرد.«

توپ بيليارد
از ســوي ديگر دكتر »كارلي هاوت« از دانشمندان اين ماموريت، 
گفت: »اگر اين سيارك ها از جنس موادي باشند كه در محيط خيلي 
دورتري در كمربند كويپر مي بينيم، معني اش اين است كه امكان 
دارد در آن فاصله شــكل گرفته و بعد در مقطعي زماني به سمت 
نواحي دروني تر منظومه كشيده شده باشند.« او در اين خصوص 
به بي بي سي نيوز گفته است: »اين ماموريت محكي براي مدل هاي 
ما خواهد بود. ما نظريه اي داريم مبني بر اينكه در اوايل تشــكيل 
منظومه شمسي اجرام مانند توپ بيليارد جابه جا شده اند؛ به گونه اي 
كه برخي در اثر كنش هاي گرانشي به نواحي بيروني تر رفته و برخي 
به نواحي دروني تر كشيده شده اند. شواهد به اين نظريه اشاره دارد، 

اما با اين ماموريت خواهيم ديد كه نظريه ما درست است يا خير.«

آغاز هيجان براي مأموريت لوسي
ناسا با ارسال فضاپيماي لوسي به سمت مشتري قصد دارد 

سيارك هايي را مورد بررسي قرار دهد كه گفته مي شود، مي توانند 
رازهايي را درباره چگونگي پيدايش منظومه شمسي فاش كنند

برگزاري علني جلسات بررسي طرح صيانت

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

دنيای رمزارز

 اولين پلتفرم پرداخت كرايه مترو
با تشخيص چهره

انرژي پاك براي استخراج پاك بيت كوين 
در السالوادور

شــبكه گســترده متروي مســكو روز جمعه گذشــته سيستم 
پرداخت كرايه را با استفاده از فناوري تشخيص چهره در بيش از 
240ايستگاه خود راه اندازي كرد؛ ابتكاري كه به گفته مقامات اين 
شهر، نخســتين مورد در نوع خود در جهان محسوب مي شود. به 
گزارش خبرگزاري رويترز، مسكو، شهري با 12ميليون و 700هزار 
نفر جمعيت، داراي يكي از بزرگ ترين سيستم هاي نظارت تصويري 
در جهان است. در اين شهر از فناوري تشخيص چهره براي اعمال 
قرنطينه درخصوص بيماري كوويد-19اســتفاده شــده است. 
همچنين برخي معترضان شركت كننده در تجمعات سياسي نيز 
گفته اند كه پليس از اين سامانه براي دستگيري و بازداشت هاي 
پيشگيرانه استفاده كرده است. مسئوالن متروي مسكو هم اكنون 
به مسافران اين امكان را مي دهند كه از سيستم تشخيص چهره 
 Face« »براي پرداخت كرايه خود با سيستمي به نام »فيس  پي
Pay« در گيت هاي مجهز به دوربين اســتفاده كنند. ماكســيم 
ليكسوتوف، رئيس بخش حمل ونقل پايتخت روسيه، در بيانيه اي 
در اين خصوص گفت: »مسكو نخستين شــهر جهان به حساب 
مي آيد كه اين سيستم را در چنين مقياسي به كار گرفته است.« 
ليكسوتوف گفت كه استفاده از »FacePay« داوطلبانه است و 
ساير روش هاي پرداخت وجه بليت همچنان قابل استفاده خواهد 
بود. قبل از استفاده از سيستم، مسافران بايد تصوير خود را ارسال 

كرده و آن را از طريق برنامه متروي مسكو به كارت هاي حمل ونقل 
و بانكي خود پيوند دهند. براي استفاده از مترو، مسافران ثبت نام 
شده با »فيس پي« به سادگي بايد به دوربيني كه در يك گيت قرار 
گرفته و مشخص شده است، نگاه كنند. بخش حمل ونقل شهر نيز 
گفت كه داده هاي مســافران به صورت ايمن رمزگذاري مي شود. 
گروه هاي حقوق ديجيتال اما مي گويند اين سيستم مي تواند حريم 
خصوصي و حقوق بشر را تضعيف كند. »روسكومسئوبودا«، گروهي 
كه به حفاظت از حقوق ديجيتال و آزادي اطالعات اختصاص دارد، 
هشدار داده است كه »فيس پي« مي تواند براي اهداف نظارتي هم 
به كار گرفته شود. دفتر شهردار مســكو نيز اعالم كرد كه پيش تر 
و به هنگام ميزبانــي از رقابت هاي جام جهاني فوتبال، سيســتم 
تشخيص چهره در مترو براي شناسايي جنايتكاران تحت تعقيب 

در سال2018را راه اندازي كرده بود.

نگراني هاي زيســت محيطي براي اســتخراج رمزارزها به يكي از 
بزرگ ترين معضالت جوامع گوناگون بشري تبديل شده است. در اين 
راستا، كشورهايي كه استخراج ارزهاي ديجيتال در آنها غيرقانوني 
نيست، با پرسش هايي درخصوص تامين انرژي مورد نياز دستگاه ها 
و رايانه هاي مخصوص اين كار روبه رو هســتند. به همين دليل بايد 
شفاف ســازي هايي در اين خصوص صورت بگيرد. به همين دليل 
رئيس كميسيون برقابي الســالوادور در جمع خبرنگاران مي گويد 
كه برنامه هاي اين كشــور در حوزه اســتخراج ارزهــاي ديجيتال 
به عنوان نخســتين پذيرنده بيت كوين مي تواند به طور فزاينده اي 
از اين طريق پيش برود. به گزارش رويترز، اســتخراج ارز ديجيتال 
با مصرف انرژي بسيار زياد توسط رايانه ها انجام مي شود و به عنوان 
منبع بزرگ تقاضا براي دريافت برق، بيشــتر از ســوخت فسيلي 
مورد انتقاد طرفداران محيط زيست استفاده مي شود تا انرژي هاي 
ديگر. ماه گذشته السالوادور نخستين كشوري بود كه بيت كوين را 
به عنوان واحد پول رسمي در كنار دالر قرار داد؛ پولي كه سال هاست 
به عنوان تنها واحد پول رسمي اين كشور آمريكاي مركزي پذيرفته 
شده است. دانيل آلوارس، رئيس كميسيون دولتي هيدروالكتريك 
رودخانه لمپا )CEL( مي گويد كه السالوادور پتانسيل توليد برق از 
طريق پروژه هاي برقابي، خورشيدي، باد و جزر و مد را دارد. او در اين 
خصوص گفت: »امكانات در اينجا بي پايان است. فقط همه  چيز اينجا 
به اراده بازمي گردد و اينكه ما امكانات و توانايي الزم براي شروع اين 
پروژه ها را داريم.« دولت السالوادور در ماه سپتامبر شروع به استفاده 
از انرژي زمين گرمايي براي اســتخراج بيت كوين در كارخانه اي در 
دامنه آتشفشــان تكاپا در 106كيلومتري شــرق پايتخت كرد كه 
متعلق به شــركتي است كه بخشــي از CEL فعاليت مي كند. اين 
نيروگاه حدود 102مگاوات برق توليد مي كنــد و دولت قصد دارد 
۵مگاوات ديگر در سال آينده به آن اضافه كند. هم اكنون، حدود يك 
و نيم مگاوات براي عمليات استخراج بيت كوين اختصاص داده شده 
اســت. در كنار كارخانه، مقامات اتاقي را در داخل يك جايگاه قابل 
حمل ونقل ايجاد كرده اند تا 300رايانه را كه تراكنش هاي مربوط به 
ارزهاي ديجيتال را پردازش مي كننــد، در خود جاي دهد. به گفته 
مقامات اين كشور، نيروگاه تكاپا به همراه يك نيروگاه زمين گرمايي 
ديگر در شمال غربي الســالوادور بين 23تا 24درصد از شبكه برق 

ملي را تامين مي كند.

طي هفته هاي اخير دوبي با برگزاري نمايشگاه 
اكسپو 2021 مورد توجه مقام هاي كشورها و فناوري

گردشــگران بوده اســت. از روز گذشــته اما 
به صورت رســمي نمايشــگاه فناوري جيتكس در اين شهر 
همزمان با اكسپو كارش را شروع كرد تا حجم مسافران به اين 

شهر پس از بحران هاي كرونا به اوج برسد.

به گزارش همشهري، نمايشگاه جيتكس دوبي با حضور بيش 
از 4800 شركت از 100 كشور، 700 استارت آپ از تاريخ 2۵ 

تا 29 مهرماه در مركز تجارت جهاني دوبي برگزار مي شود.
 Big هوش مصنوعي، فناوري هاي مديريــت و بهره وري از 
Data، راهكارهــاي مرتبط با فضاي ابري، شــبكه و امنيت 
ســايبري، فناوري هاي مرتبط بــا بالكچيــن و فين تك، 
راهكارهاي مالي و... از بخش هاي اصلي نمايشگاه جيتكس 
است. روز گذشته همچنين پاويون شركت هاي دانش بنيان 
ايراني در بخش فيوچر اســتارز )Future Stars( نمايشگاه 

جيتكس با حضور 20 شركت دانش بنيان در امارات برپا شد. 
41شركت دانش بنيان با حمايت صندوق نوآوري و شكوفايي 
در قالب هيأت تجاري و فناوري ايران در كشور امارات حضور 
دارند كه قرار است از نمايشگاه جيتكس، نمايشگاه اكسپو و 

پارك فناوري شارجه بازديد كنند.
همچنين پاويون مجــازي بخش فناوري ايــران هم در اين 
نمايشــگاه به مدت يك ماه فعال اســت. غرفه داران پاويون 
مجازي ايران از امكاناتي براي ارتباط با همكاران بين المللي، 
بازديدكنندگان و شركت هاي حاضر در جيتكس برخوردار 

مي شوند. اطالعات آنها همزمان با برگزاري جيتكس در اختيار 
شركت ها و پاويون هاي نمايشگاه قرار مي گيرد. اين پاويون 
مجازي با حمايت اتاق بازرگاني تهران از 2۵ مهرماه امســال 
به مدت يك ماه برگزار مي شود و طي آن، شركت هاي ايراني 
فعال در حوزه ICT كه موفق به حضور فيزيكي در نمايشگاه 
جيتكس امسال نشده اند، مي توانند با مشاركت در اين پاويون 
مجازي، توانمندي هاي خود را به سرمايه گذاران و صاحبان 
شركت هاي فناوري در ديگر كشورها معرفي و زمينه همكاري 

با صنايع فعال را در اين نمايشگاه بررسي كنند.

برنامه هــاي ديجيتال كنترل 
فشارخون كه روي گوشي هاي نرم افزار

هوشــمند قابل نصب است، 
براي افرادي كه دچار فشارخون باال هستند 
برنامه هاي بسيار مفيدي است. يك مطالعه 
جديد در اين باره، نشان داد كه برنامه اي با نام 
Hello Heart به افرادي با فشــارخون باال 
اجــازه مي دهــد كه فشــار خــون، وزن و 
فعاليت هاي بدني خود را كنترل كنند. اين 
برنامــه همچنيــن نكاتــي بــراي كنترل 

فشارخون پيشنهاد مي دهد.
به گزارش ورج، حدود نيمي از افراد بزرگسال 
در آمريكا دچار فشــارخون باال هستند، اما 
يك چهارم از اين افراد شرايط مناسبي براي 
قرار گرفتــن تحت كنترل پزشــكي دارند. 
مديريت اين بيماري مي تواند يك وضعيت 
پيچيده باشــد؛ به ويژه اگر افراد فقط توان 
اندازه گيري فشار را در مطب پزشك داشته 
باشند كه اين مورد نيز اكثرا به دليل استرس 
از ويزيت پزشك مغفول مي ماند. برخي نيز 
حتي دچار فشــارخون پنهان هســتند كه 
اين موارد مي تواند خطرناك باشد و افراد را 
در معرض بيماري هاي قلبي و سكته مغزي 
قرار دهد. رويكردهاي ديجيتال سالمت براي 
مديريت فشار خون  كه به افراد اجازه مي دهد 
در خانه وضعيت خود را كنترل كنند، براي 
پزشكان و محققان نيز جذاب است؛ چراكه 
مي تواند به طور گســترده اي در دســترس 
همه قرار  گيرد. برنامه Hello Heart شامل 
بررسي فشارخون اســت كه به طور خودكار 
قرائت را مستقيما به برنامه ارسال مي كند. 
اين برنامه روند فشــارخون را زيرنظر دارد و 
به طور خودكار استراتژي هايي را براي بهبود 
فشــارخون با مواردي مانند رژيم غذايي و 

ورزش در اختيار كاربران قرار مي دهد.
پس از يك سال استفاده از اين برنامه، بيش 
از 8۵درصد از افراد با فشارخون درجه 2كه 

آنها را در معرض خطر بيماري هاي قلبي قرار 
مي داد، در فشــار سيستوليك دچار كاهش 
شدند. فشار سيستوليك ميزان نيرويي را كه 
خون بر ديواره شريان وارد مي كند درحالي كه 
قلب تحت فشار است، اندازه مي گيرد. طبق 
اين مطالعه كه در مجله علمي جاما نتوورك 
منتشر شد، اين فشار در يك دوره 3ساله در 

پايين ترين سطح خود ماند.
 Hello Heart تجزيــه و تحليــل برنامــه
شامل وضعيت 28هزار شــركت كننده بود 
كه بين 43تا ۵8ســال داشــتند و اكثرا در 
مناطقي زندگي مي كردند كه از نظر وضعيت 
اجتماعي- اقتصادي در ســطح بااليي قرار 
داشــت. در اين مطالعه افراد بالغ بر 3سال 
تحت نظر قرار گرفتنــد كه به گفته محققان 
ايــن نخســتين مطالعــه روي برنامه هاي 
ديجيتال كنترل فشارخون است كه در اين 
مدت طوالني انجام مي شــود. دنبال كردن 
شــركت كننده ها در ايــن مــدت طوالني 
به محققان كمــك كرد تأثيــر برنامه را در 

درازمدت روي فشارخون درك كنند.
الكسيس بيتي، كارديولوژيست و استاديار 
دانشگاه كاليفرنيا كه يكي از نويسندگان اين 
تحقيق است، مي گويد: اين نخستين مطالعه 
منتشر شده است كه تجربيات طوالني مدت 
يك برنامه بهداشتي ديجيتال براي مديريت 

فشارخون را گزارش مي دهد.

تالش براي رسيدن به يك واكسن براي همه كروناويروس هاتأثير مثبت كنترل فشار خون با  اپليكيشن هاي موبايل

دانشمندان مؤسسه تحقيقاتي 
پزشــكي Northwestern دانش

براي نخستين بار نشان دادند 
كه واكسن هاي كرونا ويروس و عفونت هاي 
پيشين كرونا ويروس هاي مشابه مي توانند در 
برابر يكديگر ايمنــي متقابل ايجاد كنند. به 
گزارش وب ســايت Northwestern،  اين 
يافته هاي منطقي براي واكسن هاي جهاني 
كروناويروس است كه مي تواند در مواجهه با 
همه گيري هاي آينده مفيد باشد. پابلو پنالوزا 
مك مستر، سرپرست نويسندگان اين تحقيق 
و اســتاديار ميكروبيولوژي-ايمنولوژي در 
دانشگاه Northwestern مي گويد: تا زمان 
مطالعه ما، آنچه هنوز به روشني مشخص نبود، 
اين بود كه اگر در معرض يك ويروس كرونا 
قرار بگيريم، آيا آنتي بادي توليد شده مي تواند 
از ما در برابر ساير كروناويروس ها محافظت 
متقابل داشته باشد؟ و ما نشــان داديم كه 
اينطور اســت. اين يافته ها اخيــرا در مجله 
Clinical Investigation منتشــر شــده 
است. براساس اين مطالعه، پالسماي افرادي 
كه عليه SARS-CoV-2 واكســينه شده 
بودند، آنتي بادي هايي ايجاد كرد كه در برابر 
كروناويــروس  و   SARS-CoV-1
ســرماخوردگي )OC43( واكنــش متقابل 
ايجاد مي كردند. اين مطالعه همچنين نشان 
 SARS-CoV-1 داد موش هايي كه با واكسن
ايمن سازي  شــده بودند، پاسخ هاي ايمني 
داشــتند كه آنها را از خطر ابتال به ويروس 
تنفسي  SARS-CoV-2 محافظت مي كرد. 
در آخر، اين مطالعه نشان داد عفونت پيشين 
كرونا ويروس مي تواند در برابر عفونت بعدي، 

ايمني ايجاد كند.
موش هايي كه با واكســن كوويد-19 ايمن 
شده بودند و بعدا در معرض ويروس معمولي 
سرماخوردگي كه رشته اي متفاوت از ويروس 
كروناي مولد كوويد-19دارد قرار گرفتند، در 

برابر ســرماخوردگي محافظت ايجاد كردند 
اما اين محافظت در برابر كوويد بسيار كمتر 
بود. دليل اين اتفاق به توضيح دانشــمندان 
 SARS-CoV-1 اين است كه ويروس هاي
و SARS-CoV-2 از نظــر ژنتيك شــبيه 
به هم هســتند درحالي كــه كروناويروس 
ســرماخوردگي معمولي بســيار متفاوت تر 
اســت. پنالوزا گفت: تا زمانــي كه ويروس 
كرونا بيش از 70درصد به هم شبيه باشند، از 
موش  ها محافظت مي شود. اگر آنها در معرض 
خانواده بسيار متفاوتي از ويروس هاي كرونا 
قرار بگيرند، واكسن ها ممكن است محافظت 

كمتري داشته باشند.

آيا اميدي به توليد يك واكسن مشترك 
جهاني هست؟

به گفته نويســندگان اين مطالعه، با توجه به 
ميزان تفاوت ژنتيك كرونا ويروس  ها پاسخ اين 
سؤال احتمال نه است. اما ممكن است راهي 
در پيش رو براي توســعه واكسن هايي براي 
هر خانواده از كرونا ويروس ها باشــد. پنالوزا 
مي گويد: اين مطالعه به مــا كمك مي كند 
مجددا محتواي توليد يك واكســن جهاني 
براي كروناويروس  ها را بازنگري كنيم. ممكن 
است فقط يك واكسن نباشد اما ممكن است 
با يك واكسن ژنريك براي هر خانواده اصلي 

از كروناويروس ها به نتيجه برسيم. 

جيتكس ۲۰۲1 در دوبي كليد خورد
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نمودار مرگ های روزانه کرونا از شهریور تا روز گذشته

آغاز تزريق دوز سوم واکسن 
کرونا براي گروه هاي پرخطر

رئيــس اداره بيماري هاي قابل پيشــگيري وزارت 
بهداشت با اعالم آغاز واکسيناسيون دوز سوم براي 
کادر درمان تأکيد کرد که دوز يادآور يا سوم، براساس 
اولويتي که براي دريافت دوز اول اعمال شد، انجام 
مي شود. به گزارش  ايسنا، به گفته محسن زهرايي، 
تزريق دوز سوم، با کارکنان خط اول مراکز بهداشت و 
درمان شروع مي شود و سپس به ساير کارکنان نظام 
سالمت گسترش مي يابد. عالوه بر آن افرادي که در 
فاز اول واکسينه شــدند شامل جانبازان شيميايي، 
جانبازان بــاالي 50 درصد و افــرادي که در مراکز 
 نگهداري ســالمندان و مراکز نگهــداري معلوالن 
پروتــكل  طبــق  هســتند،  ذهني- جســمي 
واکسيناســيون، نوبت يادآور هم خواهند گرفت و 
پس از آن به گروه سني سالمندان مي رسيم و اين 

روند به تدريج پيش خواهد رفت. 
اين مسئول در وزارت بهداشت درباره نوع واکسني 
که قرار است براي دوز سوم درنظر گرفته شود، گفت: 
»اين موضوع وابسته به پلتفرم واکسني است که در 
نوبت اول و دوم تزريق شده است. افرادي که در سري 
اول از واکسن هاي ويروس غيرفعال مانند سينوفارم 
استفاده کردند در نوبت ســوم مي توانند از پلتفرم 
غيرفعال يا آسترازنكا و يا پاستوکووك پالس استفاده 
کنند. آنهايي هم که در نوبت اول و دوم واکســن از 
پلتفرم آدنوويروسي مانند آسترازنكا يا اسپوتنيك وي 
تزريق کرده بودند مي توانند در دوز سوم از آسترازنكا 
يا پاســتوکووك پالس اســتفاده کنند.« براساس 
اعالم زهرايي، بهتر اســت ميان تزريق نوبت دوم تا 
دوز يادآور، فاصله زماني 6 ماه رعايت شود و مصوبه 
کميته فني هم بر اين موضوع تأکيد دارد و افرادي 
که 6 ماه از دريافت نوبت دوز دوم شان گذشته است 

مي توانند براي دريافت نوبت يادآور اقدام کنند.

 تزريق دوز اول واکسن کرونا 
به 93درصد تهراني ها 

معاون وزير بهداشــت از تزريق دوز اول واکســن 
به 93درصد تهراني هــا خبر داد و گفــت: »ميان 
تزريق دوز اول و دوم واکسن کرونا، حدود 60درصد 
اختالف اســت. از ابتداي اين هفتــه، موج مراجعه 
دوز دومي ها آغاز شده اســت.« کمال حيدري که 
در يك برنامه راديويي صحبت مي کــرد، با تأکيد 
بر دســتورالعمل هاي کميته علمي مبني بر اينكه 
جنس واکسن ها براي دوز يادآور بايد يكسان باشد، 
گفت: »آنچه براي دوز سوم تأييد شده تزريق واکسن 
آسترازنكا و پاستوکووك اســت.  البته در اين ميان 
اعالم شــده که کادر درمان نمي توانند از واکســن 

برکت براي تزريق دوز يادآور استفاده کنند.«
 او در ادامه درباره احتمال وقوع پيك ششــم کرونا 
در هفته هاي آينده گفت: »براساس پيش بيني هاي 
متخصصــان، موج ششــم را در  ماه آينــده تجربه 
خواهيم کرد. ســفرهاي انجام شــده در تعطيالت 
اخير و بازگشايي مشاغل، موجب نگراني ما شد که 
موج ششم زودتر خود را نشان دهد؛ اما خوشبختانه 
بررسي نمودارها و شاخص ها نشان داد که واکسن 
توانسته در کاهش ابتال و بستري ها بسيار مؤثر باشد؛ 
اما اين موضوع نبايد موجب عادي  انگاری از ســوي 
مردم شود. در نمودارها افزايش بيماران در يك هفته 
را تجربه کرديم، اما شــيب آن زياد و نگران کننده 
نبود.« حيدري، در ادامه از بررسي مدارك واکسن 
برکت براي صــدور مجوز تزريق آن بــه نوجوانان 
خبر داد و گفــت: »در ميان واکســن هاي ايراني، 
واکســن پاســتور هم درصدد دريافت مجوز است. 
هم اکنون فقط واکسن ســينوفارم براي نوجوانان 
تزريق مي شود.« معاون بهداشت وزير بهداشت در 
توضيح رنگ بندي شــهرها هم گفت: »رنگ بندي 
شهرها براساس فرمول پيچيده اي انجام مي شود و 
ميزان مبتاليان، بستري ها و فوتي ها، تعداد بيماران 
ســرپايي، بهبود يافته ها، ترخيص شده ها و شدت 
بيماري از پارامترهايي هســتند که رنگ شهرها را 

مشخص مي کنند.«

 کرونا، فقر جهاني را 
تشديد کرد

سازمان ملل متحد، در 17اکتبر برابر با روز جهاني 
ريشه کني فقر، از تشــديد ميزان فقر با شيوع کرونا 
خبر داد. به گزارش ايسنا، به نقل از تايمز نورونيوز، 
با شــيوع بيماري کوويد-19 در سراســر جهان، 
پيشــرفت هاي صورت گرفته در ريشــه کني فقر و 
بهبود اســتانداردهاي زندگي در 2 ســال گذشته 
معكوس شده اســت؛ به طوري که براساس گزارش 
ســازمان ملل متحد به نقل از بانــك جهاني، بين 
88 تا 115ميليون نفر در نتيجه بحران هاي ايجاد 
شــده ناشــي از شــيوع کوويد-19 به سمت فقر 
سوق داده مي شوند. همچنين بيشــتر افرادي که 
جديدا دچار فقر شــديد شــده اند، در کشورهاي 
جنوب آسيا و آفريقاي ســياه، مناطقي که نرخ فقر 
هم اکنون نيز باالســت، يافت مي شوند. همچنين 
سازمان ملل متحد اعالم کرده که انتظار مي رود در 
ســال جاري ميالدي)2021( اين آمار بين 143 تا 
163ميليون نفر افزايش يابــد. اين فقراي جديد به 
جمع 1.3ميليارد نفري خواهند پيوست که تاکنون 
در فقر چند بُعدي و دائمي زندگي کرده و شــاهد 
بدتر شدن وضعيت زندگي شــان در طول پاندمي 

کوويد-19 بوده اند.

میز خبر

 ايران در مقايســه با ســاير کشــورها در جايگاه 
امنــي از نظــر واکسيناســيون عليه کرونــا قرار 
 گرفت. بر اســاس اطالعاتي که در ســايت جهاني 
ourworldindata آمده، ايران موفق به تزريق دوز 
اول واکســن به 53 درصد کل جمعيت شده است؛ 
وضعيتي که ايران را در جايــگاه قابل قبولي از نظر 

تزريق واکسن در دنيا قرار داده است. 
در ايــن ســايت آخريــن اطالعــات مربــوط به 
 کرونــا شــامل واکسيناســيون، مــرگ،  ابتــال
و ... به روز شده است. بر اساس اطالعات ثبت شده 
در اين سايت، واکسيناسيون در کشورهای اروپايی، 
آمريكايی و کشورهای هم قاره ايران با وجود شروع 
زودهنگام و پوشش مناسب، اما هنوز تكميل نشده 
و با شــيب نزولی تزريق روزانه مواجه است. بر اين 
اســاس در مجموع آمريكای جنوبی و شــمالی به 
ترتيــب 64 و 56 درصد و در کشــورهای اروپايی 
و آســيايی 58 و 54 درصد از مردم تحت پوشش 
واکسيناسيون يك دوز قرار گرفته اند. در اين ميان 
تنها کشور امارات اســت که پوشش 95 درصدی 
واکسيناســيون يك دوز را دارد و پــس از آن کوبا، 
ايسلند، مالت، پرتغال، سنگاپور و اسپانيا توانسته اند 
بيش از 85 درصد مردم کشورشــان را با يك دوز 
واکســينه کنند. همچنين تعداد کشورهايی با 70 
درصد واکسيناسيون تك دوز هم چندان قابل توجه 
نيست و به جز کشــورهای با جمعيت خيلی کم به 
عدد 20 هم نمی رسد. کارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان دليل کندی روند واکسيناسيون در جهان 
را با وجود تامين ذخاير واکســن، بی رغبتی مردم 
براي تزريق واکسن می دانند. از سوی ديگر ترس، 
شايعات، بی اعتقادی به واکسن و... هم سبب شده 
تا پوشش واکســن در اين کشــورها با وجود روند 
صعودی قابل توجه در گذشــته، دچار رکود شد. با 
اينكه ايران در جايگاه قابل توجهــي از نظر ميزان 
واکسيناسيون قرار گرفته اما مسئوالن نظام سالمت 
تاکيد مي کنند که تزريق دوز اول واکسن، 30 تا 50 

درصد ايمنی زايی دارند و برای اثرگذاری کامل بايد 
زمان تقريبی دو هفته ای دو دوز واکسن طی شود. 
از سوی ديگر رعايت پروتكل های بهداشتی از جمله 
ماســك و فاصله گذاری اجتماعی همچنين پرهيز 
از تجمعات هم جزو مواردی اســت که بايد در کنار 

واکسن به شدت مد نظر قرار بگيرد.

 آمار واكسيناسيون ايران باالي 70درصد است 
مسعود يونسيان، رئيس کميته راهبري مطالعات 
واکسيناســيون وزارت بهداشــت کاهش فاصله 
آمارهاي واکسيناسيون ايران با کشورهاي اروپايي 
و آســيايي را اتفاق مثبتي مي داند و به همشهري 
مي گويد:» مشــكلي که در مقايســه آمارها وجود 
دارد اين اســت که مولفه ها براساس کل جمعيت 
محاســبه شــده درحالي که ما افراد زير 12سال 
را واکســينه نمي کنيم و درصورت دسترســي به 
واکســن هاي موردتأييد و آغاز تزريــق آنها بايد به 
کل جمعيت اضافه شــوند. به همين دليل گروهي 
که هنوز در برنامه تزريق واکســن ها قــرار ندارند 
نبايد مورد محاســبه قرار بگيرند. بر اين اســاس با 
کاهش جمعيت زير 12ســال،   افراد واجد شرايط 
و اولويت اول کشــور ما يعنی باالی 12 ســال که 
حدود 65 ميليون نفر هستند، با تزريق 48 ميليون 
دوز بيــش از 74 درصد آنها تحت پوشــش تزريق 
دوز اول قــرار گرفته انــد و اميدواريــم  با کاهش 
ســرعت واکسيناســيون نوبت اول، اعداد پوشش 
کامل واکسيناســيون همچنان باالتر بــرود. اين 
افراد قطعا دوز دوم واکسن را دريافت خواهند کرد 
البته درصورتي که واکســن کافي براي آنها فراهم 
باشد.« يونسيان معتقد اســت به دو دليل نبايد به 
اين آمــار اکتفا کرد؛ اول اينكه نوبت دوم واکســن 
حتما بايد تزريق شود که البته در کشور ما صورت 
خواهد گرفت مگر در شــرايطي که واکسن تامين 
نشود. دليل دوم هم اين است که نبايد به اين ميزان 
واکسيناسيون بسنده کرد. بايد به هر روشي مردم را 

براي تزريق واکسن تشويق کرد تا به پوشش باالي 
90درصد در کشور رسيد. اين مسئول معتقد است 
در تزريق واکسن، نبايد مانند بسياري از کشورها، 

دچار رکود شد.

داليل پيشي گرفتن ايران در واكسيناسيون 
علي شريفي زارچي، سرپرست مرکز مديريت آمار 
و فناوري اطالعات هم درباره داليل پيشي گرفتن 
ايران در واکسيناسيون نسبت به بسياري از کشورها 
به همشهري مي گويد:» در ايران با توجه به واردات 
انبوه واکسن، باالرفتن ســرعت تزريق و استقبال 
مردمي، آمــار تزريق يك دوز واکســن در کمتر از 
2 ماه اخير شــيب صعودي قابل توجهي پيدا کرده 
اســت. در گذشــته، به دليل تحريم ها، نبود تعادل 
ميان عرضه و تقاضاي جهاني، در دســترس نبودن 
واکسن ها و همچنين بدعهدي توليدکنندگان در 
ارسال محموله ها، واکســن ديرتر از ساير کشورها 
به ايران رســيد به همين دليل کشــورهاي ديگر، 
واکسيناسيون شــان را زودتر از ما به پايان خواهند 

رساند.«
در اين بــاره کيانوش جهانپور، ســخنگوي ســابق 
سازمان غذا و دارو هم به نكته ديگري اشاره می کند 

و می گويــد:» به طور کلي واکسيناســيون در ايران 
همواره با اســتقبال مردمي همراه بود و روند خوبي 
دارد. مصداقش هم واکسيناســيون سرخك بود که 
تزريق آن به صورت همزمان در ايران و بســياري از 
کشورهاي جهان آغاز شــد اما پوشش آن در اروپا و 
آمريكا بسيار پايين تر از کشورمان بود. ما آن زمان تا 
مرحله  حذف سرخك در کشورمان هم پيش رفتيم 
اما در کشورهاي غربي اين بيماري هنوز هم قرباني 
مي گيرد.« به گفته او رکورد در اجراي واکسيناسيون 
در آينده مانند ساير کشورهاي دنيا در ايران هم قابل 
پيش بيني است و از اين مرحله به بعد سياست هاي 
اجباري و ايجاد محدوديت هــا مي تواند مانع از فلج 
شدن واکسيناســيون عليه کرونا در دنيا شود؛ چرا 
که با وجود بخشي از جمعيت واکسينه نشده همواره 
ويروس ميزبان هايي براي انتقــال آلودگي و حتي 
جهش هاي جديد خواهد داشت. جهانپور همچنين بر 
ضرورت تزريق دوز يادآور به کادر درمان، سالمندان 
و افراد با سيســتم ايمني ضعيف هم اشاره مي کند؛ 
»بخش عمــده اي از واکسيناســيون در کشــور با 
واکسن هاي خارجي ازجمله سينوفارم صورت گرفته 
است و به مانند ديگر واکســن هاي دنيا تزريق دوز 
يادآور بعد از گذشت 6 ماه  توصيه مي شود، به عالوه 
اينكه با توجه به پيش بيني ماندگاري ويروس در دنيا، 
تزريق واکسن در دوزهاي يادآور هر 6 ماه تا يك سال 
هم وجود دارد و در اين باره بايد تمرکز بر واکسن هاي 
ايراني باشد؛ چرا که ساخت واکسن  با تكنولوژي هاي 
موجود در دنيا ازجمله ويــروس غيرفعال و ضعيف 
شده، mRNA و پروتئين نوترکيب به صورت بومي 
در کشورمان در حال انجام است و به تدريج در سبد 

واکسيناسيون قرار خواهد گرفت.«

واكسن كافي نيست
هر چند که تزريق يك دوز واکسن به بيش از 50درصد 
جمعيت تحت پوشــش نويدبخش تكميل2دوز در 
هفته هاي آينده است اما کارشناسان تأکيد مي کنند 

که تزريق واکسن براي قطع زنجيره کرونا کافي نيست. 
حميد سوري، رئيس کارگروه بهداشت و پيشگيری 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در اين باره به همشــهري 
مي گويد:»آمارهاي فعلي با وجود وضعيت مناســب 
در تزريق دوز اول، قطعا عامل ايجاد ايمني در جامعه 
نيست؛ چرا که واکســن ها مي توانند در تزريق نوبت 
اول حــدود 50درصد ايمني ايجاد کنند.« ســوري 
معتقد است مســئله مهم در واکسيناسيون، تزريق 
دوز دوم و گذشت 2هفته از آن است، به عالوه اينكه 
در گذشته پوشــش ايمني زاي واکســن در جامعه 
70 تا 75درصد عنوان مي شــد اما ايــن عدد اکنون 
به دليل ســويه غالب دلتا در جهان و ميزان سرايت و 
چندبرابر شدن قدرت انتقال آن نسبت به سويه هاي 
قبلي بايد 80تا 85درصد درنظر گرفته شود. او تأکيد 
مي کند: » اعالم آمار واکسيناســيون نبايد منجر به 
دلخوشي هاي کاذب در مقطع کنوني شود، به عالوه 
گروه هاي پرخطر هم بايد در اولويت قرار بگيرند و هر 
چه سريع تر واکسيناسيون آنها تكميل شود.« در اين 
ميان، حسن ابوالقاســمي، عضو کميته علمي ستاد 
مقابله بــا کرونا هم با بيان اينكه در برخي کشــورها 
واکسيناســيون به 85درصد هم رســيده و کنترل 
 مناســبي در مديريت کرونا صورت گرفته، مي گويد:

» واکسيناســيون هيچ وقت نمي تواند به طور کامل 
جلوي انتشار بيماري را از فردي به فرد ديگر بگيرد. 
کشورهايي که واکسيناســيون را تكميل و همزمان 
دستورالعمل هاي بهداشــتي را رعايت کرده اند، آمار 
مرگ وميرشان مثل آلمان بسيار پايين آمده و به زير 
50 نفر رسيده است، اما در کشورهايي مانند آمريكا 
که واکسيناســيون خوب است اما پروتكل ها ضعيف 
اجرا مي شــود، تعداد جانباختگان دوبــاره باال رفته 
اســت.« البته کمال حيدري، معاون وزير بهداشت، 
روز گذشته اعالم کرد که آمار خوب واکسيناسيون در 
کشور توانسته در کاهش ابتال و بستري مؤثر باشد. با 
اين حال او تأکيد مي کند که نبايد در ارتباط با کرونا، 

عادي انگاري شود.

امارات

ترکیه

ایران

ارمنستان
تزریق دو دوز واکسن
تزریق یک دوز واکسن

تزریق دو دوز واکسن
تزریق یک دوز واکسن

در تابستان امسال، با كمبود محموله هاي واكسن، تعداد قابل توجهي از مردم براي تزريق واكسن، به كشورهاي ارمنستان و تركيه سفر   
و در قالب تورهاي گردشگري، دوز اول واكسن شان را تزريق كردند. برخي هم براي تزريق فايزر، راهي امارات شدند. با برداشته شدن 
محدوديت هاي واردات واكسن، محموله هاي زيادي از شهريور امسال وارد كشور شد. به طوري كه حاال، با باال رفتن ميزان واكسيناسيون 
در ايران، كشور فاصله چنداني در تزريق مجموع واكسن ها با تركيه ندارد. در اين ميان ارمنستان هم با وجود تزريق بخش قابل توجهی 
از واكسن هايش به گردشگران، با استقبال چندانی از سوي مردم براي تزريق واكسن، مواجه نشده است.  در كشور امارات اما 95 درصد 
جمعيت اين كشور حداقل يک دوز واكسن را دريافت كرده اند. اين كشور جزو كشورهايی است كه پوشش واكسيناسيون 85 درصدی دو 
دوز را پشت سر گذاشته  است. اما در تركيه 113 ميليون و 418 هزار و 257 دوز واكسن تزريق شده و 64 درصد مردم هم يک دوز را دريافت 
كرده اند اما آنها در تزريق هر دو دوز واكسن وضعيت بهتری نسبت به ايران دارند و تنها 9 درصد از اين جمعيت هنوز واكسيناسيونشان 
تکميل نشده است. در ارمنستان به جز واكسن های تزريق شده به گردشگران 514 هزار و 241 دوز واكسن برای مردم خودشان تزريق 

شده و 12 درصد يک دوز واكسن را دريافت كرده اند و پوشش دو دوزی واكسن هم 6 درصدی است.

  36 درصد مردم جهان دو دوز واكسن و در مجموع 47 درصد آنها، حداقل يک دوز واكسن را دريافت كرده اند. عددی كه چندان مناسب نيست و به نظر می رسد   
به دليل دسترسی كم كشورهای فقير به  واكسن های جهانی رسيدن به ايمنی زايی باالی 75 درصد در كل دنيا به اين زودی ها رخ نخواهد داد. وضعيتی كه البته 
مد نظر سازمان بهداشت جهانی هم است. اين سازمان تاكيد می كند كه كشورهای پيشرفته و سرمايه دار به جای تمركز بر تزريق دوز سوم واكسن ها، اقدام 
جدی در اهدای واكسن به كشورهای ديگر داشته باشند. كشورهای آمريکای شمالی و جنوبی مجموعا صدرنشين تزريق واكسن ها هستند و نزديک به 50 
درصد جمعيت اين دو قاره دو دوز واكسن شان را دريافت كرده اند. در اروپا اما تزريق دو دوزی ها بيش از 54 درصد است اما پوشش واكسيناسيون يک دوزشان 
در فاصله ای كم، عدد 58 را نشان می دهد و اين به آن معناست كه روند تزريق دوز اول در اروپا بسيار كند پيش می رود. در آسيا و اقيانوسيه 54 درصد از جمعيت 
تمام اين كشورها، دوز اول را تزريق كرده اند و آسيايی ها با تزريق 15 درصد و كشورهای ديگر قاره هم با تزريق 13 درصدی دوز اولی پوشش دو دوز 54 درصد 
را كامل خواهند كرد. اما آفريقايی ها جزو همان كشورهايی هستند كه به نظر می رسد كمترين ميزان واكسن را دريافت كرده و تنها 7.6 درصد يک دوز واكسن 
را دريافت كرده اند. اين در حالی است كه ايران با تزريق بيش از 53 درصد واكسن دوز اول وضعيت قابل قبولی دارد اما اين عدد در تزريق هر دو دوز 23 درصد 
است و با تکميل واكسيناسيون يک دوزی ها در هفته های آينده )30 درصد باقيمانده( كشورمان در وضعيت قابل قبولي از نظر ايجاد ايمنی قرار خواهد گرفت.

جزئيات آخرين بررسي  هاي جهاني از ميزان واکسيناسيون حكايت از ثبت 53 درصدي 
تزريق دوز اول واکسن در کشــور دارد. اين  آمار در کشورهاي آمريكاي جنوبي و شمالي 
به ترتيــب 64 و 56 درصد و در کشــورهاي اروپايی و آســيايی 58 و 54 درصد اســت

 همشــهري در گزارشــي تحليلي، وضعيت واکسيناســيون 
 کرونــا در ايــران را بــا ســاير کشــورها مقايســه کــرد

 صعود انفجاري ايران
مريم سرخوش  در جدول واكسيناسيون

خبرنگار

در ميان کشــورهاي جهــان، تنها 
امارات است که پوشش 95 درصدی 
واکسيناسيون يك دوز را دارد و پس 
از آن کوبا، ايســلند، مالت، پرتغال، 
سنگاپور و اسپانيا توانسته اند بيش از 
85 درصد مردم کشورشان را با يك 

دوز واکسينه کنند
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باختسههيچبهكليشهها

 باخت پرسپوليس مقابل الهالل فراتر از يك شكست ساده بود
 آيا اين تيم زخم خورده زود از جا بلند مي شود يا هفته هاي ابتدايي ليگ را از دست مي دهد؟

چرا هر وقت مي بريم نتيجه غيرت و تعصب بازيكنان است 
و هر بار مي بازيم امكانات و زيرساخت ها ايراد دارد؟

كال در فضاي دوقطبي كشــور 
كه سر هر چيزي دو جبهه كامال 
متضاد با هم شــكل مي گيرد، 
نمي توان قضاوت درستي ديد يا ارائه داد. تيم ملي 10بازي پشت هم را 
مي برد، عده اي ايراد مي گيرند كه تيم برنامه ندارد و به ستاره ها وابسته 
است. در تساوي با كره، همان ستاره ها كلي گل خراب مي كنند و اين بار 
تئوري سازان كارشناس همه چيز، نظريه هاي جديدي صادر مي كنند 
درباره اينكه فوتبال ما از كره خيلي عقب تر است و اگر فالن مربي بود، 

االن به آنها 6تا زده بوديم.
از پريشب كه پرسپوليس به الهالل باخته و نتوانسته در حد انتظار ظاهر 
شود، خيلي ها به تفاوت سطح فوتبال ايران و عربستان يا مربيان دو تيم 
و اختالف سطح بازيكنان ما با ستاره هاي گرانقيمت آنها اشاره كرده اند. 
حتي تيتر برخي روزنامه ها در روز بازي اشاره به همين تفاوت ها و مقايسه 
غيرت ايراني با پول نفتي سعودي ها داشت. تا با كشورهاي عربي بازي 
داريم، كارشناسان عوام زده و عوام هوادار فوتبال به همين نكته ها دست 
مي آويزند كه پول آنها دالر نفتي و كثيف است و پولي كه در فوتبال ما 
هزينه مي شود طيب و طاهر و تيم هاي ما تنها با غيرت و تعصب در برابر 
حريفاني كه غيرت ندارند موفق به كسب نتيجه مي شوند. با تيم هاي 
شرق آسيا بازي داريم، كارشناسان و مدرسان فوتبال امكان ندارد نگويند 
»فوتبال كره و ژاپن ســرعتي است«. كليشــه هايي كه در برنامه هاي 
كارشناســي مكررا بازگو مي شود اين اســت كه »فوتبال شرق اروپا و 
روسيه قدرتي است«، »فوتبال عرب ها كند و تأخيري است«، »تيم هاي 
آمريكاي جنوبي تكنيكي هستند« و »اسپانيا تيكي تاكا بازي مي كند« 
و... همين ها در مغز مردم هم فرو مي رود و در هر موقعيتي آنها را به ارائه 

تحليل هاي آبكي و مشابه وامي دارد.
پرسپوليس در بازي با الهالل حرفي براي گفتن نداشت و معلوم نبود چرا 
هيچ بازيكني، خودش نبود. چرا نمي توانستند چند پاس پياپي به هم 
بدهند و توپ را در زمين حريف به جريان بيندازند و هزار چراي ديگر. 
اما كسي به اين توجهي نمي كند كه باخت سنگين در چنين مسابقه اي 
طبيعي ترين حالت ممكن براي نماينده فوتبال ايران است. بازي در آن 
جو وحشتناك كه در هفته هاي اخير ستاره هاي بين المللي و حرفه اي 
تيم ملي ژاپن و چين را هم به گريه انداخته، قطعا كار سختي است. اگر 
پرسپوليس مي توانست خودش را از آن فشــار نيمه اول خارج كند و 
نتيجه الزم را براي صعود بگيرد، اتفاقي غيرطبيعي رخ داده بود اما اين 
نه به خاطر تفاوت سطح فوتبال 2 كشور و اختالف فاحش در امكانات 
زيرساختي است. اختالف فاحش در امكانات هست، اما فوتبال ما هميشه 
در مواجهه با حريفان آسيايي به جان آنها ترس مي اندازد. فوتبال ايران 
نه اينكه قدرت جهاني باشد اما از هيچ حريفي در آسيا پايين تر نيست. 
اما بازي در زمين تيمي كه مي تواند پس از چند سال خودداري از بازي 
در زمين تيم هــاي ايراني از صددرصد ظرفيت تماشــاگرانش در يك 
ديدار خانگي بهره ببرد، كار سختي است. تيم هاي عربستاني حاضر به 
سفر به ايران نيستند، اما ما مشكلي براي بازي در زمين آنها در شرايط 
نابرابر نداريم. به اين فكر كنيد كه اين بــازي در زمين بي طرف برگزار 
مي شد يا رفت و برگشــت بود؛ آنگاه شــرايط كامال فرق داشت. چرا 
اصال كنفدراسيون فوتبال آســيا بايد با انجام مسابقات در عربستان و 
درحالي كه 2 تيم از اين كشور در مرحله نيمه نهايي غرب آسيا حضور 

دارند موافقت كند؟ به اين مي گويند شرايط نابرابر.
با همه اينهــا باخت در فوتبال يك چيز طبيعي اســت. همان شــب 
منچستريونايتد با كريستيانو رونالدو كه يكي از بزرگ ترين بازيكنان 
تاريخ فوتبال و بهترين گلزن تاريخ است و سانچوي 100 ميليون يورويي 
و گران ترين مدافع تاريخ و دروازه باني كه باالترين دستمزد را بين همه 
همتايان خود دريافت مي كند، در زمين لسترسيتي و در جو وحشتناك 
ورزشگاه كينگ پاور 4تا از ميزبان خورد. چلسي در زمين تيم تازه صعود 
كرده برنتفورد با درخشش دروازه بان خودش موفق به كسب يك برد 
ناحق شد و توماس توخل بعد از بازي گفت در 20دقيقه پاياني احساس 
مي كرده تيمش با بازيكنان كمتري نســبت به حريف در زمين حاضر 
است. هفته قبل از فيفادي همزمان بايرن مونيخ، بارسلونا، رئال مادريد، 
 آژاكس و پاري ســن ژرمن به تيم هاي ضعيف تر از خودشــان باختند 
ولي كسي نگفت تفاوت بين پاري سن ژرمن با تيم رن فرانسه در مربيان 
2 تيم يا كيفيت بازيكنان شان است. منچسترسيتي با ستاره هاي ميليارد 
يورويي در زمين پاري سن ژرمن باخت؛ مطمئنا در بازي برگشت و بازي 
مقابل تماشاگران خودي و ورزشــگاهي كه به آن عادت دارند، شرايط 

فرق خواهد كرد.
فوتبال برد و باخت دارد. اين مشكل خود ماست كه مجبوريم بازي ها 
را در زمين حريف يا زميــن بي طرف بازي كنيــم و وقتي مثل بازي 
ايران- كره ميزبانيم، از ظرفيت تماشاگر استفاده نكنيم. مشكل خود 
ماست كه مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا در تعطيالت ليگ داخلي 
ما و بدون حضور ستاره هايي است كه تيم را تا اين مرحله باال آورده اند. 
ديروز تنها نماينده ژاپن 3 بر صفر به تيم كره اي باخت اما كسي از تفاوت 
زيرساخت هاي 2 كشور حرفي نزد. الوحده هم كه 5گل از النصر خورد، در 
امارات از بهترين امكانات بهره مي برد. فوتبال با برد و باخت هايش قشنگ 
است. حضور در همين مرحله هم از لحاظ اقتصادي و اعتباري به سود هر 
باشگاه و هر ليگي است. هيچ اشكالي ندارد اگر تيمي به مراحل حذفي 
صعود مي كند و از مرحله اي به بعد نمي تواند باالتر برود. فوتبال همين 
است. فوتبال ما و بازيكنان ما اصال از همسايه ها و كشورهاي آسيايي اگر 
قوي تر نباشند، ضعيف تر هم نيستند. اگر به كليشه ها توجه كنيم و اين 
ملكه ذهن مان بشود كه امكانات و ستاره هاي خارجي آنها از ما بهترند، 
پس بايد ببازيم، مي بازيم. پرسپوليسي ها به جاي زانوي غم بغل گرفتن 
شايد بهتر باشد به اين فكر كنند كه درصورت تكرار چنين شرايطي آيا 
باز هم مي خواهند به همين شكل و بي دست وپا بازي كنند يا برنامه اي 

براي جبران دارند.
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  5 لحظه
 نفريني رياض

  به من مي گويند  پهلوان يكتا

وقتيبعدازبازيباالهالل
همهيادمحمودفكريافتادند

پرسپوليسواقعي
درتهرانجاماندهبود

گفتوگوبايكتاجمالي
دختروزنهبرداريكهبعدازمدالهايجهاني

درردهنوجوانانوجوانانميخواهد
دربازيهايالمپيكبرايايرانطالبگيرد

19 18

 بفرماييد
 توضيح بدهيد 

  6 نيمكت 
و 6 مربي

پرسپوليسيهاشفافسازيداستانفرودگاهرا
بهبعدازبازيموكولكردهبودند

فوتبالدوستانمنتظر
جابهجاييهايهيجانانگيزيروي
نيمكتتيمهايبزرگهستند

بنيامينكريمي
خبر نگار

19

20



18
2 3 0 2 3 6 0  دوشنبه 26 مهر 1400    شماره  8339 2

صورت زخمي
باختپرسپوليسمقابلالهاللفراترازيكشكستسادهبود؛آيااينتيمزخمخوردهزودازجابلندميشود

ياهفتههايابتداييليگراازدستميدهد؟
پرسپوليس با شكستي سنگين مقابل الهالل از ليگ قهرمانان 
آسيا حذف شد. اما مهم تر از نتيجه اين مسابقه، شكل بازي بود 
كه پرسپوليســي ها را تا حدود زيادي نسبت به تيم شان نااميد 
كرد. قرمزپوشان در تمام 90دقيقه مقابل حريف دست وپابسته 
بودند و شايد از خوش شانسي آنها بود كه نتيجه بازي سنگين تر 
از 3برصفر نشد. شكســتي در اين سطح و با اين شدت، معموال 
تبعاتي هم براي تيم هــا دارد و گاهي بيرون آمدن از زير بار اين 
تراژدي ها خيلي زمان بر اســت. هواداران استقالل حتما خوب 
يادشان هست كه شكست پرگل مقابل العين امارات چه بر سر 
آنها آورد و تيم منصوريان كه تــازه اوج گرفته بود و ليگ را با 
نايب قهرماني تمام كرده بود چگونه مجبور شــد دوباره از صفر 
شروع كند و نهايتا هم در آن شرايط نابسامان روحي رواني كاري 
از پيش نبرد. پرسپوليس در اين سال ها چه با برانكو و چه با كادر 
فعلي اش، سابقه شكست هاي تلخ و حتي سنگين در رقابت هاي 
آسيايي را داشته است. اما هر بار بعد از اين شكست ها سريعا به 
شرايط عادي برگشته و دوباره روي نوار موفقيت قرار گرفته است. 
بايد ديد اين بار سرنوشت قرمزها چه مي شود و آيا سرنوشت آنها 

در ليگ داخلي تحت تأثير اين شكست قرار مي گيرد يا نه.

  بازگشته از گور
سنگينترينشكستيكهپرسپوليسدرسالهاياخيرتحملكرده،
باخت4برصفرمقابلالهاللدرنيمهنهاييســال2017بود.درآن

سالبرانكوتوانستپرســپوليسرابراينخستينباردرتاريخشبه
نيمهنهاييليگقهرمانانبرساند.امابازيرفتباالهاللتحتتأثير
اتفاقاتحاشــيهايومحروميتطارميقرارگرفتوپرسپوليسبا
4گلمغلوبشد.درفاصلهاينبازيتامسابقهبرگشت،سرخپوشان
درليگبهمصافاستقاللخوزســتانرفتندو3بريكپيروزشدند.
بازيبرگشتباالهالل2-2مساويوپرسپوليسحذفشد.اماتيم
برانكوبالفاصلهبعدازبازگشــتبهايراندرداربــيتهرانباپنالتي
عليپوربهپيروزيرسيدوثباتروحياشرانشانداد.آنتيمبعداز
شكستسنگيندرنيمهنهاييآســياباقدرتبرگشت،همداربيرا

بردوهمقهرمانيليگرابهدستآورد.

  بازنده فينال با پيكان برگشت
برانكوكهدرنخستينليگقهرمانانشتانيمهنهاييپيشرفتهبود،
درسالدومباپنجرهبســتهتافينالپيشرفتودرفينالمغلوب
كاشيماآنتلرزشد.فينالرفتوبرگشــتپرسپوليسوكاشيمادر
روزهاي12و19آبانماه1397برگزارشدوقرمزهادرمجموع2بر
صفرباختند.اينناكاميدرحاليرخدادكهليگبرترايراندرهفته
دهمبود.پرســپوليسبعدازناكاميدرفينالآسيابالفاصلهبهليگ
برگشتوبازيعقبافتادهاشمقابلپيكانرا2بريكبرد.بعدازآن
همدر2بازيحساسمقابلسپاهانوتراكتورمساويكردوذوبآهن
وماشينسازيراشكستداد.تيمبرانكوخيليزودباختبهكاشيما
رافراموشكردوبهروندپيروزيبرگشتتاقهرمانيدومشرادرليگ

برتربهدستبياورد.سالبعدبرانكودرسومينحضورآسيايياشدر
همانمرحلهگروهيحذفشدامابازهمقدرتمندانهبهرقابتهاي

داخليبرگشتواينبارليگوحذفيراهمزمانبرد.

  6هفته در شوك اولسان
يحييگلمحمديبااحتســابفصليكهپريشــببراياوبهپايان
رسيد،تابهحالدر2فصلازليگقهرمانانآسياسرمربيپرسپوليس
بودهاســت.فصلاولبراياوباصعودبهفينالونايبقهرمانيتمام
شد.صعودپرسپوليستافينال،اتفاقيبودكهقبلازآغازليگداخلي
رخدادوبعدازاينموفقيتپرسپوليســيهاباروحيهايباالليگرا
آغازكردند.امااينتيمتازه4بازيدرليــگانجامدادهبودكهبراي
بازيفينالمقابلاولسانهيوندايراهيقطرشد.اينفينالهمبراي
قرمزهاخوشيمننبودوباشكستتمامشد.بعدازبازگشتازقطر،
سرخپوشان4بازيمتواليرادرليگبدونپيروزيسپريكردندوتا
ميانههايجدولپايينرفتند.بعداز4تساويآنهابهسختيفوالدرا
درتهرانبردندامابالفاصلهدراراكشكستخوردندتااوضاعبحراني
بهنظربرسد.بااينحاليحييباالخرهتوانستتيمشراجمعوجور
كندودرمسيرپيروزيبيفتد.فراموشكردنشكستمقابلاولسان
6هفتهطولكشيدوبعدازآن6هفته،پرسپوليس6بازيمتواليرا
برد.فراموشكردنشكستمقابلالهاللچقدرطولميكشد؟آيا
پرســپوليسازهفتهآيندهباچهرهيكقهرمانبهليگميآيديابا

چهرهيكزخميشكستخورده؟

بهروز رسايلي|  روياي آسيايي پرسپوليس، اين بار در رياض پرپر 
شد؛ در ورزشگاه مملو از تماشاگري كه از دقيقه يك آخرين نماينده 
ايران در ليگ قهرمانان را زير فشار گذاشته بود. در شبي كابوس وار، 
پرسپوليس 3 گل از الهالل خورد و احتماال اغلب هواداران اين تيم 
خوشحال اند كه شكست قرمزها سنگين تر از اين نشد. به اين ترتيب 
الهالل به نيمه نهايي ليگ قهرمانان رسيد و بايد با النصر مالقات كند. 
پرسپوليس هم به خانه برمي  گردد تا شايد وقتي ديگر براي قهرماني 
در آسيا خيز بردارد. نمايش تيم يحيي گل محمدي در بازي شنبه شب 
طوري بود كه انگار »پرسپوليس« واقعي در تهران جا مانده و الهالل 
با خودش بازي مي كند. اين، يك شــب تلخ بدون هيچ روزنه اي از 
روشنايي و اميد بود. به عنوان مشتي از خروار اما، مي شود 5 لحظه 

خاص و نفريني را از اين مسابقه بيرون كشيد.

  سقوط وحيد
درسالهاياخيروحيداميرييكيازستونهايموفقيتپرسپوليس
بودهاست.دوندگيبياماناو،پرسفردياينبازيكندركنارسرعتو
تكنيكقابلقبولشهميشهبهپرسپوليسكمككردهاست.خاصيت
وحيدايناستكهخستهنشود.اينباراماحضوردر2مسابقهجديملي

وبعدهمبالفاصلهشركتدراينديدارسنگينونفسگير،رمقاميري
راگرفت.اينبازيكندررياضيكيازكماثرتريننمايشهايشراارائه
داد؛مخصوصازمانيكهدرمقابلحركتتكنيكيبازيكنحريفبهآن
شكلعجيبزمينخوردوســوژهكارگردانتلويزيونيشد.اينشب،

شبوحيدنبود.

  مشاجره سيامك
شكستوناكاميبرايهرتيميممكناسترخبدهد،امامهمايناست
كهشمادرمواجههباايناتفاق،خويشتنداروحرفهايباشيد.پرسپوليس
دررياضدراينزمينههمشبتلخيراپشتسرگذاشت.اواسطنيمه
دومشاهدمشاجرهتندوجديسيامكنعمتيباحامدلكبوديم؛ازآن
داســتانهاييكهمعموالدرتيمهايبزرگاتفاقنميافتد.نعمتيكه
بهطوركليشببديداشــت،دقايقيبعدتعويضشدوحتيبامهدي

شيريبهعنوانبازيكنجانشيندستنداد.

  اعتراض يحيي
پرسپوليسدرزمينمســابقهحرفيبرايگفتننداشت،درعوضاما
يحييگلمحمديكنــارزمينحرفهايزياديداشــتكهدرقالب
فريادوپرخاشتحويلداورمســابقهداد.قاضيژاپنــياهلمدارابود
كهســرمربيسرخپوشــانراجريمهنكرد،امادرعينحالهيچكس
متوجهفلسفهاعتراضيحيينشــد.نهصحنهخاصيوجودداشتونه
قضاوتداورجانبدارانهبهنظرميرســيد.گلمحمديكهدرمسابقات
فصلگذشتهليگبرترهمبادريافت7كارتزردركوردداربود،اينبار

رفتارغيرحرفهاياشرابهمسابقاتآسياييكشاند.طبيعتاازسرمربي
تيمانتظارميروددرشــرايطسختخونسردباشــدواينخصلترا
بهشــاگردانشهمتزريقكند،امايحييازبچههــايداخلزمينهم

آشفتهتربود.

   بغض ترابي
غمواندوهمهديترابيروينيمكتذخيرههايتيمهملحظهعجيب
وناراحتكنندهايبود.ترابيدراينســالهامعموالپيكشاديبودهو
اصالدرهمينمرحلهقبلسوپرگلاوبهاســتقاللتاجيكستانباعث
صعودپرسپوليسشــد.اينبارامامهدييكيازبدترينبازيهايشرا
ارائهدادتانهايتادردقيقه78جايخودشرابهمحمدشــريفيبدهد.
لحظاتيبعدكارگردانتلويزيونيتصويريازترابيروينيمكتنشان
دادكهميتوانستنماديازاحواالتشنبهشبكلپرسپوليسيهاباشد؛

خسته،كالفهونااميد.

     وقت كشي لك
شايدتلخترينلحظهاينمسابقهاماجاييبودكهحامدلكدقايقيبعد
ازدريافتگلسوم،روييكيازحمالتالهالليهاخودشرابيخودو
بيجهتزمينانداختتاوقتبكشد.لكهميشهاينكارراموقعجلو
بودنتيمشانجامميدهدوتازههمانزمانهمموردانتقادقرارميگيرد،
امااينباراودنبالكشــتنزمانبودتاشكستتيمشسنگينترنشود.
حقيقتآناستكهدرتمامطولدقايقبازي،اينالهاللبودكهشانس

بيشتريبرايگلزنيداشت؛حتيوقتيآنهابا3اختالفپيشبودند.

  5 لحظه نفريني رياض
پرسپوليسواقعي،درتهرانجاماندهبود

نكتهبازي

آماربازي

کی فرصت شد؟

می توانستی جزو یازده تا باشی

از تجربیات اینها استفاده نکن

ســيناخادمپــوريكــيازجوانان
اســتقاللبودكهزيادبهاوبازي
نميرسيد،درنتيجهبرايفصل
جديدبهطــورقرضيبــهنفت
مسجدسليمانپيوست.اينمدافع
كهدرنفتبايدزيرنظرفرازكمالوندكار
كند،بعدازنهاييشدنانتقالشگفته:»كمالوندازلحاظفني
جزومربيانبرجستهودرجهيكفوتبالايراناست.درطول
دورانحضوراودراستقالل،چيزهايزياديازاينمربيياد
گرفتموخوشحالمكهبهمناعتقاددارد.«حاالباآنداستان
مربيدرجهيكوفالنوبهمانكارينداريموفرضرابراين
ميگيريمكهخطرويخطافتادهاست،اماايكاشخادمپور
توضيحميدادكيوقتكردازكمالوندچيزييادبگيرد؟تا
جاييكهمايادمانميآيد،اينبندهخداباچمدانبســتهدر

حالرفتنبودهاست.

ســاعاتيپيشازبازيپرسپوليس
والهــالل،كنعانــيزادگاندر
مصاحبــهاياعــالمكــردبراي
موفقيتسرخپوشــاننذركرده
وبعدهمبــاانتشــارتصويرياز
بازيكنانپرســپوليس،بهحمايتاز
اينتيمپرداخت.كنعانيدرشرحتصويرشنوشتهبود:»من
هميكيازآنيازدهنفرهستم.«طبيعتادرآنساعاتخيلي
ازهوادارانپرسپوليسهمحسابيقربانصدقهكنعانيرفته
وبهاولقب»باتعصب«دادهبودند.ايــراناحتماالتنهاجاي
دنياستكهوقتيبازيكنيرسمادنبالپولبيشترميرود،با
يكاستوريتبديلبهچهرهايمتعصبميشود.كاشدوناروما
همبعدازحضوردرپاريسنژرمنيكاستوريبرايميالنيها
ميگذاشتتااوراهونكنند.درهرصورتيكنفربهكنعاني

بگويدتوجزوآنيازدهنفربودي،خودتنخواستيبماني.

مصطفيآجورلوكهكال»دورهمي«
خيليدوســتدارد،بعدازنشست
باتعــداديازخبرنــگاران،اينبار
مديرانپيشــينباشگاهاستقالل
رادورخــودشجمعكــردوباآنها
جلسهگذاشــت.تصاويريهمازاين
جلسهباشكوهباقيماندهكهرسماپشــتآدمراميلرزاند.دور
مديرعاملفعليآبيهارايكفوجمديرناموفقباشاهكارهاي
رنگارنگگرفتهاند؛ازعليفتحاهللزادهكهنخستينعاملتورمدر
تاريخفوتبالايرانبودتااستادانگرانقدريهمچونافتخاري،
سعادتمند،فتحيوالبتهاحمدمدديكههميناواخرواقعادوره
باشكوهيرادراستقاللپشتســرگذاشتند.نميدانيمبرنامه
آجورلوچيســت،امااوهرچقدركمترازتجربياتاينعزيزان
استفادهكند،بهسودشخواهدبود.يعنياگرآجورلوهركاريكه
اينهاكردندرانكند،خودبهخودشانسموفقيتشباالخواهدرفت.

متريكا

ليگقهرمانانآسيابهمرحلهنيمهنهايي

رسيدامابازيكنيكهباتيمشدرهمان09
مرحلهگروهيحذفشدههنوزبهترين
گلزناينرقابتهاست.مايكلاولونگا،
مهاجماهلكنياكهباتيمالدوحيلقطردرليگقهرمانانآســيا
حاضربودبا9گلزدههمچنانصدرنشــينجدولگلزنهاست.او
اين9گلرادر6بازيمرحلهگروهيبهثبترساندودرپايانهمان
مرحلههمازمسابقاتحذفشد.مهاجمالدوحيل5گلازاين9گل
رادر2بــازيرفتوبرگشــتمقابلاســتقاللبهثمررســاندو
آبيپوشانكمكزياديبهآقايگلياوتااينلحظهكردهاند.بعداز
اولونگاي9گله،گوستاووازتيمچونبوككرهجنوبيبا8گلدررتبه
دومگلزنهاســتو5بازيكنازجملهگوميــس)الهالل(هم6گله

هستند.

تيمالهاللبا3گليكهبهپرسپوليسزد

تعدادگلهايزدهاشرابه16رساندو16
گلزنترينتيمغربآســياشد.ساعتي
قبلازبازيالهاللوپرســپوليس،تيم
النصرعربستاندرمصافباالوحده5گلزدوتعدادگلهايشرادر
اينفصلازليگقهرمانانبه15گلرساند.الهاللكهبرايعبوراز
ركوردرقيبسنتياشبه3گلمقابلپرسپوليسنيازداشتدقيقا
بههمينتعدادگلزدو16گلهشد.پرسپوليسواستقاللبهترتيب
15و14گلزدهاند.البتهالنصروالهاللفقطدرغربآسياركورددار
هستندودرشرقآسياتيمهايزياديوجوددارندكهبيشازايندو
نمايندهعربستانگلزدهاند.كاوازاكيژاپنكهدرمرحلهيكهشتم

حذفشدهبازدن27گلركورددارگلزنيدراينرقابتهاست.

تيماســتقاللبا10گلخوردهدراين

فصلازليــگقهرمانانآســياعنوان10
ضعيفترينخــطدفاعــيرادرميان
تيمهايايرانيبهخــوداختصاصدادو
پرسپوليسحتيبا3گليكهازالهاللخوردوحتيبايكبازيبيشتر
بهركورداستقاللنرسيد.استقاللبا8گلخوردهازگروهشصعود
كردودريكهشتمبادريافت2گلازالهاللحذفشد.پرسپوليس
درمرحلهگروهي5گلخوردهبودوبعدازبــرديكبرصفرمقابل
استقاللتاجيكســتاندرمرحلهيكچهارمنيز3گلخوردوازدور
رقابتهاكناررفت.بهاينترتيباستقاللوپرسپوليسبهترتيب10و
8گلخوردندوايندرحاليبودكهقرمزهايكبازيهمبيشترانجام

دادند.فوالدوتراكتورهمبهترتيب6و4گلخوردهداشتند.

برنامهبازيها

۲0 آبان ۱۴00 

۲5 آبان ۱۴00 

۷ بهمن ۱۴00

۱۲ بهمن ۱۴00 

۴ فروردين ۱۴0۱ 

9 فروردين ۱۴0۱

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴00

چهارشنبه ۲۸ مهر

جمعه 30 مهر

يكشنبه ۲ آبان ۱۴00

دوشنبه 3 آبان

چهارشنبه 5 آبان

پديده - آلومینیوم 

نساجی - فجر سپاسی

پیكان - نفت مسجدسلیمان 

گل گهر - تراکتور

فوالد  - پرسپولیس

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

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

18:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

18:00

ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم

بازنده تر از پرسپوليس
وقتيبعدازبازيباالهالل،همهيادمحمودفكريافتادند

وقتيپرسپوليسدرليگقهرمانانآسيابهالهاللميبازد،قاعدتا
دليلينداردمخاطبانفوتباليادســرمربيپيشــيناستقالل
بيفتند،امايكاظهارنظرغيرضروريازمحمودفكريباعثشد
اوشنبهشببهســوژهداغفضايمجازيوشبكههاياجتماعي
تبديلشود.فكريكهبهشدتباكادرفنيفعلياستقاللمشكل
دارد،بعدازشكستآبيپوشاندربرابرالهاللدرمرحلهيكهشتم
نهاييليگقهرمانان،بهانتقادازعملكردفرهادمجيديپرداخت.
اواعتقادداشتالهاللتيمينبودكهبتوانداستقاللراشكست
بدهدوبرايجاانداختنمنظورش،ازحريفديرينهمايهگذاشت.
محمودخانگفتهبود:»اگرپرسپوليسبهالهاللميخورد،شك
نكنيدبرايشمشكلسازميشــد.مناحساسميكنمآناليزي
نسبتبهآنتيمصورتنگرفتهبود؛اينكهچهضعفهاييداشت.
فقطبازيكنانراترســاندندوگفتندالهاللبازيكنانگرانقيمت

دارد.قيمتبازيكنكهداخلزميننميرود.«
شايدشبيكهفكرياينحرفهاراميزد،حتيتصورشراهم
نميكرددقيقايكماهديگردرمرحلهبعديليگقهرمانانآسيا
پرسپوليسبهالهاللبخوردوادعاياودرمعرضمحكعينيقرار

بگيرد.ايناتفاقامارخدادوسرخپوشانبعدازعبورازاستقالل
تاجيكستان،دريكچهارمنهاييبهپستتيمعربستانيخوردند.
شايداگرفكريخوششانسبود،پرسپوليسدرقرعهكشياين
مرحلهباالوحدهياالنصررودرروميشد،اماانگارگويوگلدانها
قصدآزارفكريراداشــتند.نهايتاهمپرسپوليسباارائهيكياز
ضعيفتريننمايشهايســالياناخيرشبرابرالهاللشكست
خوردتاسرمربيپيشيناستقاللسوژهشودوساعاتسختيرا

پشتسربگذارد.
ازهمهبدتراينكهنمايشاستقاللبرابرهمينالهاللبسياربهتراز
عملكردپرسپوليسبود.آبيهادرنيمهدومبهشدتتيمعربستاني
راتحتفشــارقراردادندوموقعيتهايفراوانگلزنيبهدست
آوردند.درآندقايقدروازهبانالهالليعنيعبداهللمعيوفچندين
مهارنجاتبخشداشتودرپايانمسابقهبهعنوانبهترينبازيكن
زمينانتخابشــد،درحاليكهاوبرابرپرســپوليسشبآساني
داشــت.درهرصورتبااتفاقبديكهبرايفكريرخداد،شايد
اوتامدتطوالنيخلعسالحشــودوفرهادمجيديبدونفشار

اصليترينمنتقدشليگبيستويكمراشروعكند.
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ســامان قدوس در حضور 18دقيقه اي مقابل چلسي و در 
باخت يك بر صفر خانگي برنتفورد، نزديك بود دســت به 
كاري بزند كه همــه اهالي فوتبال در ايران به اســكوچيچ 
حمله كنند. خيلي هــا معتقدند كه جاي ايــن بازيكن در 
تركيب تيم ملي خالي اســت و تيم با حضــور او مي تواند 

نمايش باكيفيت تري ارائه دهد. او دقيقه72بازي اين هفته 
برنتفورد به ميدان رفت و يك تك به تك در مصاف با مندي 
خراب كرد. اگر آن توپ گل مي شد، انتقادات از اسكوچيچ 
افزايش مي يافت. او 2 شوت در چهارچوب داشت كه هر دو 
توسط مندي مهار شــد. برنتفورد با شكست مقابل چلسي 
12 امتيازي ماند و به رده هشتم سقوط كرد. ادوارد مندي 
دروازه بان سنگالي 29 ساله آبي ها با نمايش درخشان خود 
منجي اين تيم شــد تا 3 امتياز خارج از خانه به حساب اين 
تيم اضافه شــود. مندي در اين ديدار، 6مهار موفق از خود 
به ثبت رســاند درحالي كه 5 شــوت از آن از درون محوطه 

جريمه به سمت دروازه  آبي ها زده شده بود. همچنين تعداد 
كلين شيت هاي مندي در طول اين فصل )4( بيشتر از تعداد 
گل هايي )3( است كه او دريافت كرده است. از طرفي باز هم 
يك مدافع براي چلسي گل زد. از مجموع 16 گل چلسي در 
فصل 22-2021ليگ برتر، 7گل )43/75 درصد( توســط 
مدافعان به ثمر رسيده است؛ بن چيلول )2گل(، تروه چالوبا 
)2گل(، ماركوس آلونسو، تياگو ســيلوا و ريس جيمز. اين 
در حالي اســت كه روملو لوكاكو پس از 4 گل در 4 مسابقه 
نخست، در 6مسابقه اخير خود براي آبي ها موفق به گلزني 

نشده است.

اسكوچيچ شانس آورد!
اگرسامانقدوسبهچلسيگلميزد...

فصلنقلوانتقاالتتابستانامساليكفصلرؤياييبود؛كريستيانورونالدو،مسي،
لوكاكو،گريليش،ســانچو،راموس،دوناروماوچندينانتقالبزرگديگرصورت
گرفت.روينيمكتهاهماتفاقاتجذابيرخداد،اماكافينبود.شــايدبازگشت
آلگريبهيوونتوس،آنچلوتيبهرئالمادريد،رفتنسيمونهاينتزاگيازالتزيوبه
اينتروساريبهالتزيو،بازگشتمورينيوبهسريآودراختيارگرفتنهدايتآاسرم
توسطاينمربيو...اتفاقاتجذابيدربازارمربيانبودامابهنظرميرسداتفاقات
هيجانانگيزتريدراينبازارمنتظرمانباشد.هماكنونمربيانمشهوريداريمكه
شغليندارندوهرآنممكناستبااخراجيكيازهمكارانشاندرتيميبزرگو
مهمپستبگيرند.ازهمهبدتروضعيتسولسشائردرمنچستراست.باشكست
مقابللسترسيتي،روندشكستناپذيريمنچستريونايتددر29بازيپياپيخارجاز
خانهدرليگبرترمتوقفشد.منچستردراينتعدادبازي19بردو10تساويبهدست
آوردهبود.پيشازاينآخرينشكستخارجازخانهشياطينسرخبه19ژانويه2020
وشكست2برصفرمقابلليورپولبرميگشت.يونايتدپسازعبورازآرسنال)27(
ركوردداربيشترينبازيبدونشكستپياپيخارجازخانهلقبگرفتهبود.پس
ازپيروزي2بريكفصلگذشتهلستردراولدترافورد،روباههابراينخستينباراز
سپتامبر1973موفقشدنددر2ديدارپياپيليگبرتريمنچستريونايتدراشكست
بدهند.بههمينبهانهشايدبدنباشدچندمربيآمادهبهكارباسابقهباشگاهیوچند

مربيدرخطربركناريراباهممروركنيم.

درآستانهاخراج
استيوبروس: احتماال بازي ديروز مقابل تاتنهام كه هزارمين مسابقه عمر او محسوب 
مي شد، آخرين فرصت اين مربي انگليسي در نيوكاســل بود. اين باشگاه با واگذاري به 
ميلياردرهاي سعودي به زودي يك سرمربي بزرگ استخدام مي كند، پيش از آنكه به پنجره 
نقل وانتقاالت زمستاني نزديك شويم. گزينه هاي جذابي براي نيمكت كالغ ها مطرح شده؛ 

كونته، زيدان، فاوره، لمپارد، جرارد و خيلي هاي ديگر.
آرتتا:بعد از سپري كردن پيچ خطرناك ابتداي فصل و باخت در 
هر 3 مسابقه ابتدايي ليگ، سرمربي اسپانيايي آرسنال توانست با 

نتيجه گيري در 3 بازي آسان بعدي موقعيت خودش را بهبود ببخشد. توپچي ها امشب با 
كريستال پاالس بازي دارند؛ تيمي كه سرمربي اين فصل  شان يعني پاتريك ويه را، يكي از 

گزينه هاي جانشيني ميكل آرتتا به حساب مي آيد.
سولسشائر:بايد شانس بياورد پوچتينو در پاري سن ژرمن زودتر از او اخراج شود، چون 
در اين صورت زين الدين زيدان هدايت تيم پاريسي را بر عهده خواهد گرفت و سايه او از سر 
سرمربي نروژي منچستر كم مي شود. با خريدهاي اين فصل شامل رونالدو، واران و سانچو 
باز هم من يونايتد بوي قهرماني نمي دهد. خيلي ها معتقدند كه با سولسشائر نمي شود جام 

گرفت.
نونواسپريتو: ســبك دفاعي اين مربي پرتغالي همان ميكروب ضعيف شده سبك 
مورينيو است. اگر تاتنهام مي خواست با اين سبك نتيجه بگيرد، با مورينيو مي  گرفت و 
دليلي نداشت او را اخراج كند. 3 برد در 3بازي ابتدايي و 3 باخت بعدي ازجمله شكست در 
داربي مقابل آرسنال چيزي نيست كه هواداران و رئيس را راضي نگه دارد. مربي سابق ولوز 

خطر اخراج را احساس مي كند.
پوچتينو:تعويض مسي در يكي از بازي هاي ليگ موقعيت اين مربي آرژانتيني را به 
خطر انداخت. او بعدا مجبور شد به هر بهانه اي از ستاره آرژانتيني تيمش تمجيد كند و او را 
اليق توپ طال بداند. پاريس قبل از فيفادي به رن باخــت و بعد از فيفادي هم تيم آنژه را 
ناپلئوني برد. بعيد به نظر مي رســد مالكان قطري پولدار پاري سن ژرمن او را تا نيم فصل 

تحمل كنند.
رونالدكومان: الپورتا اگر از لحاظ مالي زورش مي رسيد، همين االن سرمربي هلندي 
و اسطوره باشگاه بارسلونا را اخراج مي كرد. بحران مالي بارسا كه منجر به جدايي مسي شد، 
حاال بدجور جلوي اخراج كومان را گرفته است. با اين حال، در رسانه هاي نزديك به بارسا 
هر روز گزينه هايي مثل مارتينس، ژاوي، پيرلو و... به عنوان جانشــينان احتمالي كومان 

مطرح مي شوند.

بيكارها
زيدان: عاشــق كاركردن در تيم ملي فرانسه اســت اما با قهرماني فرانسه در ليگ 
ملت  هاي اروپا فعال موقعيت ديديه دشــان تضمين شده اســت. از 5قهرماني فرانسه در 

تورنمنت هاي بزرگ 2تاي آنها با مربيگري و 2تاي ديگر با كاپيتاني دشان به دست آمده. 
زيدان تا بعد از جام جهاني نمي تواند اميدي به نيمكت تيم ملي داشته باشد. او گزينه همه 

تيم ها مخصوصا پي اس  جي و من يونايتد است.
كونته:بعد از اختالف پيداكردن با مالكان اينتر و جدايي از اين تيم كه توانسته بود نوار 
9ساله قهرماني هاي يوونتوس در سري آ را قطع كند، نزديك بود به تاتنهام بپيوندد اما با 
ديويد لوي به توافق دست نيافت. حاال او گزينه نيمكت بيشتر تيم هاست. شايد نخستين 
سرمربي بزرگ در دوران جديد نيوكاسل باشد. اوايل فصل هم به عنوان گزينه مربيگري در 

آرسنال مطرح بود.
جرارد:استيون جرارد عرصه مربيگري را با موفقيت در اسكاتلند آغاز كرد و به حكومت 
سلتيك كه با برندن راجرز ادامه پيدا كرده بود، پايان داد. اين موفقيت هواداران ليورپول را 
خرسند كرد و خيلي ها از او به عنوان مربي بالقوه اين تيم ياد كردند تا پس از پايان دوران 
كلوپ، نيمكت اين تيم خالي نماند. فعال محتمل ترين مقصد كاپيتان سابق ليورپول باشگاه 

نيوكاسل است.
لمپارد:كاپيتان و بهترين گلزن تاريخ چلســي، حرفه مربيگري را با حضور در تيم 
دسته اولي داربي كاونتي آغاز كرد و با اين تيم كه هم اكنون با مربيگري وين روني اوضاع 
خوبي ندارد، تا پلي آف و آستانه ليگ برتري شدن پيش رفت. بالفاصله به عنوان سرمربي 
چلسي مشغول شد اما يك فصل و نيم بيشتر دوام نياورد. حاال او يكي از گزينه هاي اصلي 

اشغال جاي بروس در نيوكاسل است.
گتوزووپيرلو: هر دو مربي تازه  كارند. پيرلو دوره اي كامال ناموفق در يوونتوس داشت و 
نتوانســت اين تيم را به دهمين قهرماني پياپي در ليگ برساند. با اين حال يكي از مربيان 
محبوب الپورتا براي حضور در بارسلوناست. گتوزو سابقه بيشتري دارد و پس از حضور نسبتا 
موفق در ناپولي نزديك بود به تاتنهام برود اما نشد. اين دو ايتاليايي فعال بدون تيم مانده اند.

والورده: بعد از بارسلونا جانشينان او شامل كيكه ستين و رونالد كومان نتوانستند به 
موفقيتي برسند. رابطه خوبي با مسي داشت اما پس از دوران بارسا نتوانست شغلي براي 
خودش دست وپا كند. امكان بازگشتش به بارسا تقريبا صفر است. جذابيتي هم براي حضور 
در تيم هاي بزرگ خارجي ندارد اما شايد بتواند اميدوار باشد تيمي معمولي مايل به خوب 

در الليگا به او پيشنهاد بدهد.

 6 نيمكت و 6 مربي
فوتبالدوستانمنتظرجابهجاييهايهيجانانگيزيروينيمكتتيمهايبزرگهستند

پرســپوليسآنقدربدبهالهاللباختكهنميشودفقط
يكي،دودليلبرايچنينشكستيمطرحكرد،امابيگمان
داســتانتأخيردراعزامسرخپوشــانبهرياضدراين
ناكاميبيتأثيرنبودهاســت.پيشازبازيبهاينمهمي،
كاروانپرسپوليسچندساعتدرفرودگاهتهرانمعطل
شدونهايتااجازهپروازپيداكرد.بههميندليلهمسفر
تيم24ســاعتبهتأخيرافتادتاغيرازتنشهايرواني،
يكيازجلساتتمرينيتيمدرعربستانهمازبينبرود.
چنيناتفاقيقطعادررقمخوردنشكستقرمزهابيتأثير
نبودهاست.آنزماناحتمالكمكاريداخليياكارشكني
خارجيمطرحشــدوهرچهجلوتررفتيم،اينطوربهنظر
رسيدكهاهمالعواملخودباشگاهمنجربهبروزايناتفاق
شدهاســت.بااينحال،پرسپوليسيها)اعمازكادرفني
وسرپرستيونيزمديرانباشگاه(بااشارهبهحساسيت
مسابقهباالهاللتوضيحيدراينموردندادندوهمهچيزرا
بهبعدازديدارباتيمعربستانيموكولكردند.حاالاماآن
بازيباهركيفيتيتمامشدهومنتظريمتوضيحاتآقايان
رابشنويم.باالخرهيكنفرمقصربودهوبايدمعرفيشود.
فعالكهجنابمجيدصدري،سرپرستباشگاهترجيحداده
متنبلندباالياحساسيمنتشركند.اينكارهاينمادين
كهتمامشد،خوباستدرموردقصهفرودگاههمبهمردم

پاسخگوباشيد.

تيممليكشتيآزادايرانبا3مدالطال،3نقرهويكبرنز
موفقشدبهعنوانسوميجهانبرسد.درمسابقاتجهاني
نــروژ2021آزادكارانركوردهايزيــاديازخودبهجاي
گذاشتندوطلسمهايزياديشكستهشد.6فيناليستدر
مسابقاتجهانييكيازركوردهايسالهاياخيركشتيبود

كهدر60سالگذشتهسابقهنداشتهاست.

دستمزدقاسمپور
يكيازاتفاقــاتمهمجهانينروژكســبطاليكامران
قاســمپوردروزن92كيلوگرمبود.كشــتيگيريكهاز
سال2016درسطحاولكشــتيايرانمطرحاستوهربار
كهبهمسابقاتبرونمرزياعزامشدهبامدالطالبهكشور
بازگشتهاست.اوازسال2017باحسنيزدانيستارهاين
روزهايكشــتيدنيادريكوزنقــرارگرفت.كامرانو
حسن3بارروبهرويهمقرارگرفتندوهر3باريزدانيبرنده
ايندوئلبودوليهرباربانتيجهنزديكواختالفياندك؛
درحاليكهرقبايخارجييزدانيبيشــتراز3دقيقهتوان
ايستادندرمقابلاورانداشتند.درنهايتكامرانقاسمپوربا
تصميمكادرفنيبهيكوزنباالترآمدودرقهرمانيآسيادر
سال2020بهمدالطالرسيد.اوحدود10كيلوگرمازحريفان
خودسبكتراستوليبااتكابهمهارتيكهدرزيرگيريدارد
توانستههمهرقبايخودراشكستدهد.شاهكارقاسمپور
درجهانينروژجاييبودكــهدرنيمهنهاييمقابلجيدن
كاكسآمريكاييقرارگرفت.كاكسدارنده2طاليجهانو
يكبرنزالمپيكتابهحالدرمقابلايرانيهاشكستنخورده
بودوليقاسمپوربايككشتيحسابشدهوزيرگيريهاي
بينقص،اوراشكستداد.اينپيروزيبرايايرانيهابسيار
غرورآفرينبودومردمدراستقبالازقاسمپورسنگتمام
گذاشتندوليخبرعجيبدربارهمراسمتجليلازقاسمپور،
اهدايكارتهديهيكميليونتومانيتوســطمسئوالن
استانيبهاوبودكهاتفاقاآنكارتهديهيكميليونتوماني
هممسدودبودهاست!كامرانقاسمپورديروزاينخبررا
تأييدكردوشنيدههاحكايتازاينداردكهمشابهايناتفاق

برايسايرمليپوشانجويبارينيزافتادهاست.

بحرينويزاي3بازيكنايــرانراصادركردوتركيبتيم
مليتنيسبرايديويسكاپكاملشد.بحرينكهميزبان
مسابقاتگروه4منطقهآسيا-اقيانوسيهاست،درتيم6نفره
ايرانبرايانوشاشاهقلي،ساميارالياسيوعلييزدانيويزا
صادرنكردهبوداماديروزباپيگيريهايفدراسيونويزاي
ايننفراتهمصادرشد.مسابقاتازفرداآغازميشودو
اينبازيكنانامروزراهيمنامهميشوند.ايرانبابحرين،
كامبوج،گوام،عراق،قرقيزســتان،مغولســتان،عمان،
عربستان،سنگاپور،تاجيكســتان،تركمنستان،يمنو

اماراتبرايصعودبهگروه3رقابتميكند.

تيمهايهاكــيروييخزنــانومردانايــرانازفردا
مسابقاتشانرادراماراتآغازميكنند.مسابقاتكاپ
باشگاههاياســكيتهاكيروييخامارات،معتبرترين
مسابقاتاينرشتهدرمنطقهغربآسياستكهاز26تا
28مهردردوبيودرپيستهاييخيدوبيمالوباشگاه
نصربرگزارميشود.دراينرقابتها10تيمحضوردارند.
تيمهايزنانومردانايرانكهبرايمســابقاتقهرماني
جهانيقرقيزستانومسابقاتآسياييآمادهميشوند،در
اينتورنمنتشركتكردهاند.تيمهايايرانباحمايتتيم

فرمانيهبهدوبيرفتهاند.

بفرماييد توضيح بدهيد

 ماجراي قاسمپور 
و كارت هديه مسدود 

بحرين به تنيسورها ويزا داد

هاكي بازان در تورنمنت دوبي 

پرسپوليسيهاشفافسازيداستانفرودگاهرابه
بعدازبازيموكولكردهبودند

حسيني: دلم براي تماشاگران تنگ شده

ســپاهانفصــل
گذشــتهازلحاظ
امتـيـازگـــيري
عملكردبســيارخوبيدرليگبرترداشتولي
غفلتبرابرپيكانوازدستدادن2امتيازمهم
مقابلاينتيم،درنهايتباعثشــدشاگردان
محرمنويدكياقهرمانيراازدستبدهند.سپاهان
باوجودازدســتدادنچندبازيكنتأثيرگذار،
عملكردخوبيدرفصلنقلوانتقاالتداشتو
آنهادرفصلجديدهمبدونشكيكيازمدعيان
كســبعنوانقهرمانيخواهندبود.محمدرضا
حسينيوينگرسپاهانهمتأكيدميكندكهآنها
بهچيزيجزقهرمانيدرليگفكرنخواهندكرد.
حسينيدرآستانهشروعمسابقاتليگبرتربه

سؤاالتهمشهريورزشيپاسخميدهد.

شــرايطتيمدرآستانهشروعليگ
چطوراست؟

خوشــبختانه وضعيت خوبي داريــم و در اين مدت 

تمرينات خوبــي را زيرنظر كادر فني پشــت ســر 
گذاشــته ايم. چند بازي دوستانه هم انجام داديم كه 
بازيكنان با هم هماهنگ شوند. كادرفني نيز در اين 
بازي ها شرايط تاكتيكي تيم و شــرايط بازيكنان را 

مورد بررسي قرار داد.

شكســتبرابرپرسپوليسآنهمبا
3گلكميعجيببود.درموردآنبازيصحبت

ميكني؟
بازي دوســتانه شــرايط خاص خــودش را دارد و 
كادرفني هم مي خواهد تيم را محك بزند. در فوتبال 
برد و باخت وجود دارد و اتفاقا نظر من اين است كه 
بازي با پرسپوليس در آســتانه شروع ليگ خيلي به 
ما كمك خواهد كرد. در بازي هاي دوســتانه نتيجه 
چندان مهم نيست و مهم اين است كه كادر فني به 

چيزهايي كه مدنظرش است دست پيدا كند.

  فكرميكنيسپاهاننسبتبهفصل
گذشتهتيمقويتريداشتهباشد؟

ما تيم خوبي داريم، بازيكناني كه كادرفني نياز داشت 
به تيم اضافه شده اند و اسكلت اصلي تيم هم تقريبا 
حفظ شده است. البته از حاال نمي توان گفت سپاهان 
نسبت به فصل قبل قوي تر شده. بايد بازي ها شروع 
شود و ببينيم شــرايط چگونه است ولي قطعا ما تيم 

خوبي داريم.

  غيبتحاجصفي،نيازمندومحبيدر
تيمشماتأثيرمنفينخواهدگذاشت؟

آنها واقعا بازيكنان خوبي هستند كه تصميم گرفتند 
به فوتبال اروپــا بروند و برايشــان آرزوي موفقيت 
مي كنم. اين رفت وآمدها در هر تيمي طبيعي است 
و ســپاهان هم بازيكنان خوبي را به خدمت گرفته. 
سپاهان هميشه سپاهان است و اسم بزرگ اين تيم 
هم توقعات را باال مي برد. من فكر نمي كنم مشــكل 

خاصي داشته باشيم.

فكرميكنيبعداز5قهرمانيمتوالي
پرسپوليس،ســپاهانايننوارراپارهكندوبه

قهرمانيبرسد؟
ما در هر فصل دنبال قهرماني هستيم و پارسال هم 
تيم شايسته اي بوديم. من به هواداران سپاهان قول 
مي دهم كه اين تيم بهترين كيفيت را داشــته باشد 
و مي جنگيم تا به قهرماني برســيم. البته رسيدن به 
قهرماني فقط با حرف زدن امكان پذير نيست و نكته 

مهم اين است كه سخت تالش كنيم و زحمت بكشيم. 
اگر قهرماني مي خواهيم بايد خيلي بهتر و قوي تر از 
فصل گذشــته باشــيم و ديگر تيم ها هم قطعا بيكار 

ننشسته اند.

تاحاالقهرمانــيدرليگراتجربه
كردي؟

خير، من در جام حذفي قهرمان شده ام ولي متأسفانه 
در ليگ برتر قهرمانی نداشته ام. خيلي دوست دارم در 
فصل جديد اين قهرماني را با ســپاهان تجربه كنم و 

اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.

فكرميكنيامســالهــوادارانبه
ورزشگاههابيايند؟

اميدوارم ايــن اتفاق رخ دهد. ســپاهان هوادار زياد 
دارد و دل ما هم برايشان تنگ شده است. اميدوارم 
اين بيماري ريشه كن شود تا هواداران فوتبال هم به 

ورزشگاه ها بيايند.

درموردبازيروزسهشــنبهبامس
رفسنجانچهصحبتيداري؟

ما آناليز خاصي از تيــم حريف نداريــم ولي اين را 
مي دانيم كه گام اول را بايد محكم برداريم؛ خصوصا 
اينكه در خانه بازي مي كنيــم. اميدوارم 3امتياز اين 

بازي را بگيريم.

ستارهتأثيرگذارسپاهانمعتقداستبازيدوستانهباپرسپوليساگرچهبا
شكستزردپوشانتمامشداماكمكزياديبهتيماصفهانيخواهدكرد

اميرحسيناعظمي
خبرنگار
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اچ وولي يا شهرداري اروميه؟

محصولي ناب از خانواده واليبالي

جهانگير سيدعباسي مربي ايراني تيم واليبال الغرافه قطر درصدد 
استخدام مربي بدنساز تيم ملي ايران براي تيمش است. الغرافه 
پارسال از 10بازي ليگ قطر به 9شكست تن داده بود و سيدعباسي 
اميدوار است با جذب خواجه خباز شرايط بازيكنانش را ارتقا دهد. 
خباز همان بدنسازي اســت كه والديمير آلكنو، سرمربي سابق 
تيم ملي او را در حد بهترين هاي جهان مي دانست. سيدعباسي 
بعد از محمدرضا تندروان، دومين مربي ايراني است كه در ليگ 
قطر مشغول شده است. تندروان كه اين فصل سرمربي شهرداري 
اروميه است، مي گويد پولي كه قطري ها مي دهند به قدري باالست 
كه مي تواند زندگي هر فردي را متحول كند. پس خوشا به حال 

دايي سعيد معروف، آقاجهانگير!

آشيل پاي بهترين مدافع جام ملت هاي آسيا دوشنبه جراحي 
مي شود. علي اصغر مجرد كه پيشنهادهايي از ليگ ايتاليا داشت، 
چند روز پيش در يك بازي دوستانه بين 2تيم اروميه اي مصدوم 
شــد. نه تنها مجرد چند ماهي از واليبال دور مانده كه ارومي ها 
هم براي پيدا كــردن جايگزين او به مشــكل خورده اند. آنها با 
اميرحسين توخته، سرعتي زن ارومي اچ وولي اسلوني مذاكراتي 
را آغاز كرده اند. اينكه توخته بلند پرواز، پاريس ايران را به شرق 
اروپا ترجيح مي دهد يا نه، بايد منتظر ماند. جوانان اروميه عاشق 
بازيكنان بومي شان هستند اما اغلب اين عشق يكطرفه است چرا 
 كه هر سال شاهد كوچ ستارگان  چي چست)درياچه اروميه( به 

اروپا هستيم.

جايزه بهترين  مدافع جام باشگاه هاي آسيا به مهدي جلوه رسيد، 
بازيكني خوش پرش كه امسال براي تيم ملي و تيم جوانان بازي 
كرد و در جام باشگاه ها هم با فوالد قهرمان شد. جلوه پسر فرشيد 
جلوه، سرعتي زن سابق تيم جوانان ايران و برادرزاده فرشاد جلوه 
است كه او هم بازيكني در ســطح ملي بود اما آقامهدي پا جاي 
پاي عموي بزرگ تر، بهنام جلوه  گذاشته اســت كه در دهه60 
سرعتي زني بي نظير و كاپيتان تيم ملي بود. مهدي، خواهرزاده 
محمد رضا تند روان، مربي سرشــناس و ملي پوش پيشين هم 

هست. تندروان قدرتي زن بود و آقامهدي به دايي نرفته است.

پشت خط زن

بدنساز ايراني براي تيم قطري

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

گفت وگو با يكتا جمالي، دختر وزنه برداري كه بعد از مدال هاي جهاني در رده نوجوانان و جوانان 
مي خواهد در بازي هاي المپيك براي ايران طال بگيرد 

به من مي گويند پهلوان يكتا
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افقي:
 1- از اصــول دين- صدمه- 

مجموعه قوانين چنگيزخان
2- گهواره تمدن اشــاره به 
اين منطقه جغرافيايي دارد- 

اشعه مجهول
3- پوستين- پشـــــــت 
ســر- ســومين فرمانرواي 

خوارزمشاهي
4- كتاب مقــدس- طالع- 

شنونده
5- هر فصل كتــاب- ظلم و 
جور- گرو گذاشــته شده- 

شهري در جنوب فرانسه
6- جاري- چهارمين حرف 

يوناني- واحد شمارش اسب
7- مايعي براي شست و شوي 

زخم- تالشگر- مجازات
8- مجموعه داستاني نوشته 

حسين سناپور
9- الهــه هنــر- ممكــن- 

عكس العمل
10- مهم ترين رود پاكستان- 

دوستي- پناهگاه
11- حرف فاصلــه- خانم- 

بدگويي در شعر- مطيع
12- بســيار، فــراوان- آدم 
ماشــيني- ظرفــي بــراي 

پذيرايي
13- راه فــرار- پارچه اي با 

خاصيت ارتجاعي- قامت

نويســنده  خــوب-   -14
فرانسوي نمايشنامه خداي 

كشتار
15- نــان خردشــده در 
آبگوشــت- از انــواع فعــل 
ماضي- درجه بهسوزي بنزين

  
عمودي:

1- كوهي در مكه در شــرق 
مسجدالحرام- ياري طلبيدن

2- فرشته مهر- گواه مندي- 
زمين آذري

3- اشــاره بــه دور- صاحب 
اعتبار و شرف- زاپاس

4- پناهــگاه- مخترع پيل 
الكتريكي- خداحافظي

5- خروس مازندراني- همان 
سانتي متر است- چيره دست

6- به رشته تحرير درآوردن- 
خــداي مصريــان قديــم- 

پايتخت موسيقي جهان
7- ثالثه ديدني مصر- راهرو 

باريك و دراز- سفيد آذري
8- بزرگان- 200- لوله بلند 
براي كشيدن اتومبيل از كار 

افتاده
9- حــرف دهن كجــي- از 
درجات نظامي- نوعي برنج 

ايراني
10- عمارت- بدزبان- لقب 

امام حسن)ع(

11- كرم كــدو- مرواريد- ضمير 
متكلم وحده

12- سي و ششــمين سوره قرآن- 
نوعــي نــان ضخيــم- خون ريز و 

بي رحم
13- سازمان بين المللي استاندارد- 

نفاق- برهنه
14- ســيخونك- درز لباس را باز 

كردن- سپري شدن
15- حامي مالي تيم هاي ورزشي- 

متخصص در علم مواد

زاسلوتكدابايلع
مهافتراربامقر
اورهاساوتساف
مرهانوبزلامكا

اوزناراچانيت
اياشمشكيقدنف

ليناواتودوگيم
مگنراسانريار

ادهاديوشيچروس
رورنهارهزگيل

زرباميستشترز
نوتيپاعمامييل
گوجددمهكبشتا

اقلرافساركنوب
رلدنيشتسرهفتره 15
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سخت

147539826
829764351
635812794
592647138
718923645
364185279
483291567
271456983
956378412

متوسط

 1   3    7
8 4    9 6   
  2    9 4  
     3 5  4
         
6  7 5      
 7 9    4   
  8 6    2 5
5    8   1  941876325

872534691
635192874
429761583
183459762
756283419
267945138
394618257
518327946

ساده

متوسط

915436287
843279651
762815943
281963574
354127896
697548132
179352468
438691725
526784319

سخت

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

ساده

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

ليلی خرســند|  از تهران تا اصفهان از او استقبال كردند؛ از 
مسئوالن گرفته تا همكالسي هايش. يكتا جمالي در مسابقات 
قهرماني نوجوانان جهان 2مدال نقره و يك برنز گرفت و 4ماه 
پيش هم در مســابقات قهرماني جوانان جهان صاحب 3برنز 
جهاني شده بود؛ اينها نخســتين مدال هايي بود كه در تاريخ 
وزنه برداري زنان ايران به دست مي آمد. او شايسته اين استقبال 
بود ولي انتظارش را نداشت. يكتا به اين مدال ها قانع نيست. او 
به مدال المپيك فكر مي كند ، به باالترين سكو و براي رسيدن به 
اين سكو حاضر نيست يك روز را هم از دست بدهد. او روز جمعه 
از جده به تهران رسيد و شنبه در اصفهان  و در سالن وزنه برداري 

در حال تمرين بود.

 انتظار داشتي مردم به استقبالت بيايند؟
دم همه كســاني كه آمده بودند، گرم. خيلي زحمت كشيدند. هم 
مسئوالن آمده بودند و هم خانواده ام و بقيه. هم در تهران استقبال 

خوبي كردند و هم در اصفهان.

 هديه و جايزه هم گرفتي؟
خانواده ام كه خودشــان برايم هديه هستند و بودنشان برايم كافي 
است. آنها در اين سال ها خيلي از من حمايت كردند. مسئوالن هم كه 
براي استقبال آمدند، خيلي خوشحالم كردند و از آنها ممنونم. جوايز 

را هم به موقع مي دهند.

 از حمايت خانواده گفتــي. براي بعضي خانواده ها 
سخت است كه قبول كنند دخترشان وزنه بردار شود. خانواده 

شما مشكلي با اين موضوع نداشتند؟
نه آنها هيچ مشكلي نداشتند و از روز اول تا به امروز از من حمايت 
كردند. سيزده، چهارده سالم بود كه وزنه برداري را شروع كردم. در 

اصل خواهر بزرگ ترم به اين رشته عالقه داشت و پيگير بود كه ببيند 
كي اجازه مي دهند زنان اين رشــته را كار كنند. وقتي وزنه برداري 
راه اندازي شــد، خواهرم تشــويقم كرد كه من هم وزنه برداري را 
شروع كنم. آن موقع سه، چهار سالي بود كه هندبال بازي مي كردم. 
با خواهرم به باشگاه رفتيم و مربي هم كه من را ديد، تشويقم كرد. 

كم كم عالقه مند شدم و شروع كردم.

 خواهرتان به كجا رسيد؟
او درگير دانشگاه و ازدواج شد و براي تمرين خيلي وقت نداشت. ديگر 

كم كم وزنه برداري را كنار گذاشت.

 خودت چطور وقت مي كني هم درس بخواني و هم 
تمرين كني؟ در اين دوسال كرونايي كه مدرسه ها آنالين بود، 

خوشحال بودي؟
اين دوسال هم خوب بود و هم سخت. درســت است كه نرفتن به 
مدرسه كمك كرد تا بيشتر تمرين كنم اما اين مدلي درس ياد گرفتن 
هم سخت است. براي من درس  خواندن مهم است. االن سال دوم 
دبيرستان هستم و ســعي مي كنم هم به درس هايم برسم و هم به 
تمريناتم. درس خواندن خيلي وقت نمي گيرد. بعد از تمرين و قبل از 

خواب به درسم مي رسم.

 همكالسي هايت هم براي استقبال آمده بودند؟
بله بودند. آنها هميشه تشويقم مي كنند. به شوخي به من مي گويند 

پهلوان يكتا.

 به قد و هيكلت هم مي خورد.
آخرين باري كه قدم را اندازه زدم يك متر و 69سانتي متر بودم. در 

دسته 81كيلوگرم هم وزنه مي زنم.

 روز اول كه به همكالسي هايت گفتي وزنه برداري، 
تعجب نكردند؟

آن موقع كه تازه وزنه برداري زنان راه اندازي شده بود، خيلي ها خبر 
نداشتند كه زنان هم مي توانند در اين رشــته كار كنند. باورشان 
نمي شــد كه من وزنه بردار باشم. بعدا خودشــان هم به اين رشته 
عالقه پيدا كردند و من تشويقشان كردم كه شروع كنند. االن 2 نفر 

از همكالسي هايم و چند نفر از بچه هاي مدرسه تمرين مي كنند.

 مدير و معلم  هاي مدرسه هم حمايت ات مي كنند؟
بله خيلي. در مدرسه برايم بنر زدند و مدير حتي برايم هديه آورد. 
معلم ها هم خيلي حمايتم مي كننــد. درس هايم را مي خوانم ولي 
گاهي اوقات كه در اردوها هستم، نياز دارم به من وقت اضافه بدهند و 
اين كار را مي كنند. من درسم را رها نمي كنم و مي خواهم تحصيالت 

دانشگاهي  داشته باشم.

 خيلي ها موافق وزنه برداري زنان نيستند و مي گويند 
ســالمتي زنان را به خطر مي اندازد. حتي داريوش ارجمند، از 
بازيگران تلويزيون علني مخالفتش را بــا وزنه برداري زنان 

اعالم كرد.
قبول دارم كه وزنه برداري ورزش سنگيني است اما اين را هم قبول 
كنيم كه همه ورزش ها آسيب دارد. وقتي هندبال بازي مي كردم، 
دستم آسيب خيلي بدي ديد. در همه رشــته ها تكنيك ها را بايد 
درست انجام بدهيد تا مصدوم نشويد. آنها كه مخالفت مي كنند اول 
بايد تحقيق علمي كنند يا خودشان تمرين كنند و بعد نظر بدهند. هر 
كسي نظري دارد و من براي همه احترام قائلم. به نظر آقاي ارجمند 
هم احترام مي گذارم ولي ما موقــع وزنه زدن ثابت مي كنيم كه اين 
رشته، رشته سختي براي زنان نيست. من به همه احترام مي  گذارم و 

كار خودم را انجام مي دهم.

 در وزنه برداري الگوي خاصي هم داري؟
الگوي ورزشي من سهراب مرادي اســت. او ورزشكار خوب، 
بدون حاشيه  و شناخته شده اي است؛ ســعي مي كنم هم از 

اخالق خوبش الگو بگيرم و هم از وزنه زدنش.

 خودت هم كه زود الگوي بقيه شده اي. غزاله 
حسيني، وزنه برداري كه در مسابقات قهرماني نوجوانان 
جهان مدال برنز گرفت، گفته اســت كه شــما الگويش 

هستي.
اميدوارم غزاله موفق باشد. دختر قوي و پرتالشي است. واقعا 
در او و بقيه دختراني كه در اردوهاي تيم ملي هســتند، اين 
توانايي را مي بينم كه يك روز قهرمان شــوند ؛ قهرمان آسيا، 
جهان و المپيــك. دختران ايران خيلي پرقدرت هســتند و 

توانايي رسيدن به اين قهرماني ها را دارند.

 باالترين عنواني كه يكتــا مي خواهد به آن 
برسد، كجاست؟

مدال طالي المپيك. قول اين مــدال را نمي دهم اما تالش 
مي كنم كه بهترين خودم باشــم، خودم را قوي كنم و قوي 

بمانم تا يك روز به طالي المپيك برسم.

 براي رسيدن به اين مدال چه برنامه اي داري؟
قبل از اينكه در مسابقات قهرماني جوانان جهان برنز بگيرم، 
به مدال فكر مي كردم. وقتي مدال را گرفتم، تالشم را بيشتر 
كردم تا به مدال بهتري برسم. مي خواستم طال بگيرم كه نشد. 
االن اراده، تالش و تمرينم را بيشــتر مي كنم كه در مسابقه 
بعدي به مدال بهتري برسم. اين تالش بايد ادامه داشته باشد. 

نمي خواهم حتي يك روز بدون تمرين بمانم.
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  پارك خودروها، تنها عامل ترافيك دائمي خيابان پاسداران
پارك خودروها در خيابان پاســداران با وجود تابلوهاي متعدد پارك 
مطلقا ممنوع، عامل ترافيك دائمي اين خيابان شده است. از مسئوالن 

توقع داريم به اين وضع پايان دهند تا تردد در خيابان روان شود.
خامسي از تهران

   بازنشستگان، شرمنده خانواده هايشان شده اند
حقوق بازنشستگان براي 10وعده غذايي بخور و نمير در  ماه كفايت 
مي كند. واقعا مســئوالن قرار نيست مشــكالت بازنشستگان را حل 
كنند؟ درحالي كه تمام عمر و جواني ما بازنشستگان امروزي در جنگ 
و انقالب گذشته و اكنون كه به پيري رسيده ايم، جلوي خانواده هايمان 

شرمنده ايم. به داد ما برسيد.
بهره مند از زنجان

   توقع داريم شعار كنترل قيمت ها محقق شود
مسئوالن در دولت قبلي و نيز هم اكنون مدام شعار كنترل قيمت ها 
را مي دهند. اگر هيچ اقدام ديگري نكننــد و فقط بتوانند قيمت ها را 
كنترل كنند، رضاي خدا و مردم به دنبال آن خواهد بود. آيا مسئوالن 
فكر مي كنند كه در اين وانفســاي گراني، مردم چــه چيزي بايد در 

سفره هايشان به عنوان غذا بگذارند؟
رضايي از تهران 

  ثبات قيمت تخم مرغ 40درصد باالتر از قبل بي معناست
آيا رواســت كه اجازه دهند تخم مرغ اين همه گران شود، بعد قيمت 
آن را براي چند روز هم نتوانند كنترل كنند و بعد به قيمتي 40درصد 
باالتر از قبل به ثبات برســانند؟ اين روش فريبكاري است و مردم را 
بدبين مي كند. از مســئوالن تقاضا داريم كه نگذارند نيمرو از سفره 

مردم حذف شود.
عباس پور از كرمان

  در مسجد كنار تئاترشهر هميشه بسته است
كنار تئاتر شهر سازه بزرگي هست كه نام مسجد دارد و البته بدشكل 
است و در  شأن مسجد و خانه خدا نيست كه اين سليقه شخصي من 
است،  اما سؤال من اين است كه در اين مسجد چرا هميشه بسته است 
و چرا نمي تــوان در  آن دو ركعت نماز خوانــد؟ و اصال چه زماني اين 

مسجد باز است؟
محصص از تهران 

  دغدغه مسئوالن براي آلودگي هوا چه شد
سال هاست آمدن پاييز و فصل سرد به معناي از راه رسيدن آلودگي هاي 
سنگين هوا، انواع بيماري ها و آلرژي ها و افزايش نگراني هاست. امسال 
هم دومين سالي است كه كرونا هم پرقدرت در كنار آلودگي هوا حاضر 
است. سؤال اين است كه دغدغه مسئوالن براي آلودگي هوا چه شد، 
آيا كرونا دليل مي شود كه طرح هاي آلودگي هوا به حاشيه برود؟  آيا 
طرح هاي آلودگي هوا اجرا مي شوند؟ آيا مسئوالن برنامه اي دارند كه 

به آن عمل كنند؟
نوح علي عسگرآبادي 

  كاهش 10درصدی محصوالت لبني چه شد
لبنيات درچندمرحله و در مجموع بيش از200درصد گران شده و حاال 
در بوق و كرنا كرده اند كه از فالن روز 10درصد كاهش خواهد يافت. 
واقعا اين چه باليي است كه سر اقتصاد آورده اند. آيا مردم نبايد بتوانند 
لبنيات بخورند،  آيا وقت آن نيست كه مسئوالن جلوي دغل بازي برخي 

را بگيرند و آنها را سرجاي خود بنشانند؟
حبيب از مشهد

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

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

با مردم

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

يادداشت

پاسخ مسئوالن

قدرداني

  حد و مرز تالش براي
 بخشش قاتل كجاست؟

ايــن روزهــا شــاهد 
تالش هاي گســترده 
بــراي جلــب رضايت 
اولياي دم دختر جواني 
به نام غزاله كه به دست 
پســري به نام آرمان به 

قتل رسيده هستيم و افكار عمومي با كنجكاوي اين 
پرونده را دنبال مي كنــد. صرف نظر از تحليل هاي 
حقوقي و كيفرشناســانه اي كــه پيرامون قصاص 
نفس)نوع خاصــي از اعدام( وجود دارد، پرســش 
اساسي اين است كه داليل حساسيت مردم نسبت به 
اجراي اين مجازات چيست و چرا واكنش شهروندان 
يك جامعه نســبت به قصاص نفس تــا اين اندازه 
متفاوت است؟ آيا ما حق داريم با ورود به اين حوزه، 
از اولياي دم مقتول براي قاتل طلب عفو و بخشش 

كنيم؟ 
رسانه هاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي امروزي 
به ابزاري تبديل شده اند كه مي توانند به عمق ذهن 
انســان ها و ژرفاي قلب آنها نفوذ كــرده و در ادامه 
احساسات و عواطف و حتي عقالنيت آنها را به سمت 
و ســويي خاص هدايت و مديريت كنند. در چنين 
فضايي ما چه بخواهيم و چــه نخواهيم نمي توانيم 
نسبت به سرنوشت همنوعان خود بي تفاوت بوده يا 

ابراز بي تفاوتي كنيم.
از منظر جامعه  شناختي، مجازات آينه جامعه و در 
واقع وسيله  اي براي شــناخت فرهنگ جامعه و به 
تعبير دوركيم، جامعه شــناس معروف فرانســوي، 
بازتاب ارزش هاي جمعي و تقويت انسجام اجتماعي 
اســت. در جوامعي كه ارزش هــا خصيصه جمعي 
دارند، واكنش  ها نسبت به جرايم شديدتر است؛ زيرا 
ارزش هايي كه توسط بزهكار نقض شده  اند، داراي 
منزلت بيشتري بوده و بدين  سان خشم و احساسات 
اجتماع را براي تقابل با آن شعله  ور مي  سازد. در واقع، 
فاصله ميان مجرم و ارزشــي كه نقض شده آنچنان 
زياد است كه باعث مي شود هيچ گونه هم ذات پنداري 

نسبت به مجرم احساس نشود.
اما در نقطه مقابل، امــروزه هم ذات پنداري مردم تا 
حد زيادي نيز متاثر از شناخت و آگاهي از موقعيت 
اجتماعي و شخصي بزهكاران و شرايط آنان است. از 
نظر خيلي از مردم عدالت اقتضا دارد مجرم به سزاي 
اعمالش برسد. با اين حال يافته ها حاكي از آن است 
كه هرچــه دانش و اطالع جامعه نســبت به پديده 
مجرمانه بيشتر شود، رويكرد و نگرش آنها درخصوص 
نوع و ماهيت مجازات ها هم تغيير پيدا مي كند. در 
واقع، بــا فرايند آگاهي مردم نســبت به وضعيت و 
خصيصه هاي بزهكاران اســت كه حس مالطفت و 
نوع دوستي و يا برعكس، حس انتقام  گيري در وجود 
آنها شكل مي  گيرد. چنين نگرشي ترجمان پيشرفت 
فكري و تحول ذهني جامعه است. با اين اوصاف در 
جمع بندي بايد اذعان داشت جامعه حق دارد نسبت 
به رويداد هايي كه در متن آن اتفاق مي افتد حساس 
بوده و مطالباتي را در اين خصوص داشته باشد. اما 
پاسخ به اينكه كداميك از اين مطالبات اعم از موافقت 
يا مخالفت با اجراي مجازاتي مانند قصاص منطقي تر 
يا عادالنه تر به نظر مي رســد، نمي تواند يك پاسخ 

قطعي و يكجانبه باشد.
به نظر مي رســد در پرونده هاي قضايي مثل پرونده 
آرمان با موضوع قتل كه جنبه شخصي و خصوصي 
دارد، نقش محوري و اصلي را بحث رضايت وگذشت 

اولياي دم ايفا مي كند.
اوليــاي دم اجراي قصاص را عاملي بــراي ترميم و 
تســكين آالم خويش مي پندارند و به آنها بايد اين 
حق داده شود كه نتوان ايشــان را در موقعيتي قرار 
داد كه برخالف ميل باطني بخواهند اعالم رضايت 
كنند. از طرف ديگر در چنيــن پرونده هايي چون 
حق قصاص يك حق خصوصي است، قوه قضاييه و 
مجموعه دادگستري در نهايت تابع منويات و اراده 
صاحبان حق قصاص هستند و بر فرض پيگيري افكار 
عمومي يا نخبگان و هنرمندان جامعه جهت جلب 
رضايت، خللي در روند اجراي عدالت يا خدشه اي بر 
تصميمات قضايي وارد نخواهد شد. به همان اندازه كه 
عده اي از شهروندان بنا بر توجيهات مختلف اجراي 
مجازات را ضروري مي شمارند، بسياري از مردم نيز 
تحت تأثير عوامل مختلف وقوع قتل هاي شخصي را 
الزاما در همه موارد موجبي براي جريحه دار شــدن 
افكار عمومي يا اســتحقاق اجراي مجازات قصاص 
نفس نمي پندارند. اما مخلص كالم آنكه، حق قصاص 
حقي اســت خصوصي و متعلق به صاحبان حق كه 
بايد با نهايت احترام با آن برخورد كرد. با وجود اين، 
همه ما به عنوان يك انسان مسئوليت هاي اجتماعي 
مختلفي داريم و نخبگان جامعه نيز بيش از ديگران 
خود را موظف به ايفاي اين نقش مي دانند و شايد به 
همين خاطر است كه در چنين پرونده هايي شاهد 
حضــور پررنگ تر آنها در جلب رضايــت اولياي دم 
هســتيم كه البته اين حضور هرگز نبايد به مداخله 
و تحميل نظر يا عقيده منجر شود. مضاف به اينكه 
فراموش نكنيم در شريعت مقدس اسالم همواره بر 
صلح و سازش و همزيستي مسالمت آميز انسان ها 
توصيه شده و در قرآن كريم از صلح به عنوان يكي از 
نعمت هاي بزرگ پروردگار يادشده است تا جايي كه 
پيامبر اكرم)ص( نيز اصالح و سازش بين مسلمانان 
را باالترين احســان و صدقه مي دانند. از اين رو در 
فرهنگ عمومــي جامعه ما نيز دعوت به آشــتي و 
اصالح ذات البين از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و 
جاي اميدواري است كه اين فرهنگ روزبه روز تقويت 

و نهادينه تر از قبل شود.

جنايت مسلحانه بر سر كاشت گل و گياه
دعواي دو گروه بر سر كاشت گل و گياه داخل باغچه، 

منجر به تيراندازي و كشته يا زخمي شدن 4نفر شد.جنايی
به گــزارش همشــهري، روز شــنبه 24مهرماه به 
قاضي محمدتقي شعباني خبر رســيد كه جواني 25ساله در يكي 
از بيمارستان هاي پايتخت فوت شده اســت. دليل مرگ او اصابت 
گلوله هايي بود كه به بدن وي اصابت كرده بود. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه او روز بيستم شهريورماه در جريان يك درگيري در يكي 
از شهرهاي غرب كشور گلوله خورده و تا پنجم مهرماه در بيمارستان 
بســتري بود. او هر روز حالش وخيم تر مي شد و در اين شرايط براي 
ادامه درمان به بيمارستاني در پايتخت انتقال يافته بود اما در نهايت 

صبح شنبه و پس از هفته ها جدال با مرگ جانش را از دست داده بود.
 در اين شرايط بازپرس جنايي تهران دستور انتقال جسد به پزشكي 
قانوني و انجام تحقيقات بيشتر درباره اين حادثه را صادر كرد. مأموران 
در ادامه بررسي ها دريافتند كه مقتول ساكن يكي از شهرهاي غرب 

كشور بوده است.
او روز حادثه يعني بيستم شــهريور ماه به همراه 3نفر از دوستانش 
سرگرم كاشــت گل و گياه در باغچه اي در نزديكي خانه شان بودند 
اما چند نفر ديگر نزد آنها رفته و مدعي شده بودند كه باغچه و گل  و 
گياه داخل آن متعلق به آنهاست. بر سر اين مسئله اين دو گروه با هم 
درگير شدند كه ناگهان گروه مقابل كه سالح شكاري داشتند شروع به 

تيراندازي كردند. در جريان اين تيراندازي مقتول و 3نفر از دوستانش 
تير خوردند و عامالن تيراندازي فرار كردند. يكي از افرادي كه گلوله 
خورده بود در دم فوت شد اما مقتول و 2نفر از دوستانش زخمي شدند 
كه براي درمان به بيمارستان انتقال يافتند. 2دوست مقتول پس از 
درمان مرخص شدند اما مقتول براي ادامه درمان به بيمارستاني در 
تهران انتقال يافت كه در نهايت او نيز به كام مرگ رفت و موجب شد 
تعداد قربانيان اين درگيري مسلحانه به 2نفر برسد. در اين شرايط، 
بازپرس جنايي، پرونده را به دليل اينكه جنايت مسلحانه در شهرستان 
رخ داده بود به محل حادثه فرســتاد. اين در حالي است كه عامالن 

تيراندازي همچنان فراري هستند و دستگير نشده اند.

 ايوب ميلكي
استاديار دانشگاه و وكيل دادگستري

همسر خواننده افغان جنايت را انكاركرد

پايان گروگانگيري 19روزه در دلگان

مجرم سابقه دار سوار بر دوچرخه 
مي شــد و پســربچه ها را بــه داخلی

بهانه هاي مختلف فريب مي داد تا 
با كشاندن آنها به محلي خلوت، نقشه هولناك 

خود را اجرا كند.
به گزارش همشهري، تحقيقات در اين پرونده 
از 25مرداد ماه امســال شــروع شــد. آن روز 
پسربچه اي 11ساله به همراه پدر و مادرش راهي 
اداره پليس تهران شــدند تا از جوان آزارگري 

شكايت كنند.
پسربچه كه هنوز وحشت زده بود و به دليل باليي 
كه بر ســرش آمده بود، درباره جزئيات حادثه 
گفت: ساعت 12ظهر بود كه براي خريد نان از 
خانه خارج شدم. نانوايي در نزديكي خانه ماست 
و راه افتادم به سمت آنجا كه جواني كه سوار بر 
دوچرخه بود سد راهم شد. او ماسك بهداشتي 
داشت و از من آدرســي پرسيد كه شروع كردم 
به راهنمايي او. اما ناگهان وســط حرفم پريد و 
گفت خودت كجا مي روي كــه گفتم نانوايي. 
بعد خواهش كرد تا سوار بر دوچرخه اش شوم تا 
آدرسي كه قرار بود برود را به او نشان بدهم. من 
هم از همه جا بي خبر، سوار دوچرخه شدم اما او از 
محله مان دور شد و وقتي اعتراض كردم چاقويي 

از جيبش بيرون آورد و روي پهلويم گذاشت.
پسربچه 11ساله ادامه داد: مرد غريبه تهديدم 
كرد كه اگر حرفي بزنم، مرا مي كشد و من هم از 

ترسم سكوت كردم. او وارد يك كوچه بن بست 
خلوت شد و درحالي كه گريه  مي كردم، مرا مورد 
آزار و اذيت قرار داد. بعد تهديدم كرد كه اگر به 
خانواده ام حرفي بزنم مرا به قتل مي رســاند. با 
اين حال نتوانستم سكوت كنم و وقتي به خانه 

برگشتم، همه  چيز را به مادرم گفتم.

نقشه هاي سريالي 
با اين شكايت، به دستور قاضي رحيم دشتبان، 
بازپرس جنايي تهران، تحقيقات براي شناسايي 
و بازداشت متهم آغاز شــد اما هنوز ردي از او 
به دست نيامده بود كه ظرف مدتي كوتاه دومين 
شكايت مشابه نيز پيش روي تيم تحقيق قرار 

گرفت.
دومين قرباني پسربچه اي 9ساله بود كه به دام 

آزارگر دوچرخه سوار گرفتار شده بود.
او در توضيح ماجرا گفت: داخل كوچه در حال 
بازي بودم كه مرد دوچرخه سوار صدايم زد. به 
من گفت دوســتانم داخل پاركي در آن حوالي 
منتظرم هســتند و از او خواسته اند كه ماجرا را 
به من اطالع دهد. من باور كردم و او خواســت 
سوار دوچرخه اش شــوم تا مرا پيش دوستانم 
ببرد. وقتي ســوار دوچرخه شــدم و به پارك 
رفتيم ناگهان او با چاقو تهديدم كرد و مرا پشت 
شمشادها برد و با تهديد چاقو نقشه اش را عملي 
كرد. بعد هم تهديد كرد كه اگر به كسي حرفي 

بزنم جانم را مي گيرد.

مجرم سابقه دار
شــكايت دوم، حساســيت پليس را روي اين 
پرونده بيشتر كرد و مأموران براي كشف سرنخي 
از متهم، 2كودكي كه بــه دام او افتاده بودند را 
به اداره آگاهي دعوت كردند تا شايد با بررسي 
بانك عكس آزارگران سابقه دار و چهره نگاري، 
سرنخي از متهم به دســت  آيد. از سوي ديگر 
تصاوير دوربين هاي مداربسته اي كه در مسير 
متهم تحت تعقيب بود بررسي شد و همه اينها 

باعث شد كه هويت وي شناسايي شود.
متهم مردي 35ســاله و مجرمي سابقه دار بود 
كه سال ها قبل به اتهام آزار و اذيت پسربچه ها 
بازداشت و به حبس محكوم شده بود. اما پس 
از پايان دوره محكوميتش از زندان آزاد شده و 

ظاهرا بار ديگر نقشه هايش را از سر گرفته بود.
با اين سرنخ، كارآگاهان راهي محل زندگي متهم 
شــدند و او را در عملياتي غافلگيرانه دستگير 

كردند.

وي در بازجويي ها به فريــب و ربودن 2كودك 
و آزار و اذيــت آنها اقرار كرد و گفت به شــدت 

پشيمان است.
متهم ادامه داد: پس از آنكه دوران محكوميتم 
تمام شــد و از زندان آزاد شــدم توبه كردم و 
تصميم گرفتم كه هرگز ســمت خالف نروم. 
در يك مغــازه به عنوان كارگر مشــغول به كار 
شــدم و به صورت حرفه اي دوچرخه  ســواري 
مي كردم كه سرگرم شوم اما يك روز چشمم به 
پسربچه اي افتاد و آنجا بود كه شيطان وسوسه ام 
كرد و تصميم گرفتم با ترفندي كودك را ربوده 

و نقشه ام را عملي كنم.
متهم 35ساله ادامه داد: فقط همين 2كودك 
فريبم را خوردند و حاال هم به شدت پشيمانم و 
فكرش را نمي كردم به اين زودي دستگير شوم.

متهم پس از اقرار به اجراي نقشه هاي شوم خود 
با قرار قانوني روانه زندان شــد و قاضي رحيم 
دشتبان پس از تكميل تحقيقات كيفرخواست 
اين پرونــده را صادر كرد تا بــه زودي متهم در 

دادگاه كيفري محاكمه شود.

زمين مناسب تامين شود در خيابان سهيلي ميدان تره بار احداث مي شود
روابط عمومي سازمان مديريت ميادين و تره بار شهرداري تهران پيرو 
انتشار چند پيام مردمي در ستون با مردم روزنامه همشهري با موضوع 
درخواست اهالي خيابان سهيل، محدوده پاسگاه نعمت آباد براي احداث 
و راه اندازي بازار ميوه و تره بار در آن محله براي دسترسي آسان به ارزاق 

و مايحتاج روزانه با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب، پاسخ داده است:
1  ســازمان مديريت ميادين شــهرداري تهــران آمادگي دارد تا  «
درصورت تأمين زمين مناسب از سوي شهرداري منطقه 19، در اسرع 
وقت نسبت به ساخت و راه اندازي بازار ميوه و تره بار در حوالي پاسگاه 

نعمت آباد اقدام كند.
2  سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران، ضمن احترام به مطالبه 
بحق اهالي خيابان سهيل و ساكنان حوالي پاسگاه نعمت آباد، اعالم 
مي دارد كه شهروندان محترم ساكن خيابان سهيل و محدوده پاسگاه 
نعمت آباد مي توانند بــراي تهيه ارزاق و مايحتاج مــورد نياز خود به 

بازارهاي تابعه اين سازمان به شرح زير مراجعه كنند:
 بازار ميوه و تره بــار ميثاق، واقع در خيابــان ميثاق جنوبي، جنب 

ورزشگاه كاوه
 بازار ميوه و تره بار شريعتي، واقع در خيابان شهيد مطهري شمالي، 

مقابل سراي محله شريعتي
 بازار ميوه و تره بار شهيد كاظمي، واقع در بلوار شكوفه، تقاطع خيابان  

شهيد كاظمي
 بازار ميوه و تره بار پونه، واقع در عبدل آباد، خيابان ســبالن، تقاطع 

خيابان پونه
ضمن تقدير و تشكر از توجه اين شهروند محترم و اهالي خيابان سهيل 
و ساكنان حوالي پاسگاه نعمت آباد نسبت به خدمات ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار، اين سازمان اعالم مي دارد شهروندان محترم مي توانند 
عالوه بر رسانه ها، نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود را از طريق شماره 
تلفن 1888به سامانه نظارت همگاني ســازمان بازرسي شهرداري 

تهران نيز اعالم كنند.«

  نامگذاري خياباني به نام پنجشير جاي قدرداني دارد
از شوراي شهر و شهرداري تهران به دليل نامگذاري خيابان هايي به نام 
بزرگان و شهرها و مناسبت ها بسيار سپاسگزارم و از نامگذاري خياباني 

به نام پنجشير بي اندازه سپاسگزارم.
محمد مروتي از تهران

در ادامه تحقيقات براي كشــف راز قتل خواننده 
افغان در تهران، همســر او بازداشت شد و تحت 

بازجويي قرار گرفت.
به گزارش همشهري، جســد جوان افغان كه رپر 
و خواننده مجالس بود هشــتم مهرماه در حالي 
كه با ضربات چاقو به قتل رســيده بــود، در يكي 
از خيابان هاي پايتخــت پيدا شــد. مأموران در 
تحقيقات اوليه دريافتند كه مقتول به همراه همسر 
و فرزندانش در نزديكي همان محلي كه جسدش 
پيدا شــده بود زندگي مي كردند و در ادامه سراغ 
همســر مقتول رفتند. اين زن گفت: شب حادثه 
يكي از بســتگانم مهمان ما بود و بعــد از رفتن او 
همسرم خانه را ترك كرد و چند ساعت بعد خبر 
دادند كه او به قتل رسيده است. مهمان آشنا نيز 
مدعي بود كه پس از صرف شــام خانه مقتول را 
ترك كرده و نمي داند پــس از رفتن او چه اتفاقي 
براي مقتول رخ داده اســت. اما پس از اين حادثه 
خانواده مقتول راهي دادسراي جنايي تهران شدند 

و به شكايت از عروس شان پرداختند. آنها گفتند 
كه پسر و عروس شــان مدت ها بود كه با يكديگر 
اختالف شديدي داشتند. به همين دليل احتمال 
مي دادند كه عروس شان با همدستي مهمان آشنا، 
خواننده جوان را به قتل رسانده اند. با اين شكايت، 
عصر شنبه همسر مقتول بازداشــت شد و ديروز 
براي تحقيق به دادســراي جنايــي تهران انتقال 
يافت اما منكر جنايت شد. او همچنان گفته هاي 
قبلي خود را تكرار كرد و گفت كه شب حادثه و بعد 
از رفتن مهمان شان، گوشي شوهرش زنگ خورده 
و او صداي زني را شــنيده كه تلفني با همسرش 
صحبت كرده و بعد همسرش با عجله خانه را ترك 
كرده است. او مدعي بود كه اختالفي با همسرش 
نداشته و فقط گاهي مانند تمام زوج هاي ديگر بر 
سر مسائل مختلف مشاجره مي كردند. اگرچه اين 
زن و مهمان آشــنا منكر نقش داشتن در جنايت 
هستند اما هردو با دستور قاضي محمدتقي شعباني 

بازداشت شده اند و تحقيق از آنها ادامه دارد.

اختالف حساب، انگيزه اي بود كه سبب شد مردان خشن، جواني 33ساله 
را در غرب كشور ربوده و با انتقال او به شرق كشور،19روز او را به گروگان 

بگيرند، اما اين ماجرا با دخالت پليس به آزادي گروگان منجر شد.
به گزارش همشهري، روز هفتم مهرماه امسال، مرد33ساله اي كه در يكي 
از استان هاي غربي كشــور زندگي مي كند، از مقابل خانه اش توسط 3نفر 
ربوده شد. آنها او را سوار بر يك پژو 405كرده و با زور و تهديد به شرق كشور 
منتقل كردند. به دنبال اين آدم ربايي، نزديكان مرد جوان نزد پليس رفتند 
و براي نجات او درخواست كمك كردند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه 
گروگانگيران مرد جوان را از شهر خارج كرده اما هنوز مشخص نبود او را به 
كجا منتقل كرده اند. با اين حال تحقيقات دراين باره ادامه يافت تا اينكه چند 
روز بعد مأموران پليس به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد او به يكي از 
استان هاي همجوار كشور منتقل شده است. در اين شرايط بود كه آدم ربايان 
با خانواده گروگان شان تماس گرفتند و براي رهايي او، باج خواهي كردند. اين 

شرايط ادامه داشت تا اينكه كارآگاهان در جريان ردزني هايشان به اطالعاتي 
دست يافتند كه نشان مي داد، مرد جوان به شهرستان دلگان منتقل شده و 
در آنجا نگهداري مي شود. در اين شرايط بود كه عمليات رهايي گروگان كليد 
خورد. سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان 
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: درجريان تحقيقات مشخص شد كه آدم 
ربايان با نقشه قبلي و با استفاده از يك دستگاه خودروي پژو 405اين مرد 
را ربوده و به شهرســتان دلگان منتقل كرده اند. در اين شرايط گروهي از 
كارآگاهان پليس آگاهي اين شهرســتان، وارد عمل شدند و محل اختفاء 
گروگان را شناسايي و ســپس با هماهنگي قضايي درعملياتي غافلگيرانه 
گروگان را پس از 19روز به سالمت از چنگال آدم ربايان آزاد كردند. سردار 
طاهري، درباره انگيزه اين آدم ربايي گفت: شــواهد به دســت آمده نشان 
مي دهد كه انگيزه آدم ربايان، اختالف حساب مالي با بستگان گروگان بوده 

كه تحقيقات براي شناسايي و دستگيري آنها ادامه دارد.

 درخواست براي 
تشديد مجازات پدران قاتل 

گروهي از مردم با را ه اندازي كارزاري از نمايندگان مجلس خواسته  اند 
تا شــرايط تشــديد مجازات پدران و جد پدري كــه مرتكب قتل 

فرزندان شان مي شوند را فراهم كنند.
به گزارش همشهري، در متن اين كارزار كه خطاب به رئيس مجلس و 
رئيس فراكسيون زنان مجلس نوشته شده، آمده است: سال گذشته، 
پس از آنكه خبر قتل دختري جوان به دست پدرش، مردم و مسئوالن 
را متأثر كرد و موجي از واكنش هــاي منفي را با آن قتل هولناك در 
پي داشت، وزارت دادگستري وقت با احساس نبود  تناسب مجازات 
جرم فرزندكشي و با توجه به مطالبه عمومي وضع قانون براي ايجاد 
تناســب بين جرم و مجازات در اين زمينه، اقــدام به تنظيم اليحه 
»تشديد مجازات پدر و جد پدري مرتكب قتل فرزند« كرد كه در آبان 
سال گذشته براي بررسي در اختيار هيأت دولت وقت قرار گرفت و در 
نهايت در خردادماه به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. از آنجايی كه 
در روزهاي اخير اخباري مبني بر قتل يك دختر جوان توسط پدرش، 
دوباره موجب برانگيختن احساسات و خشم عموم مردم شده، بر آن 
شديم تا از حضرات عالي درخواست كنيم تا نسبت به تسريع در اصالح 
ماده612 قانون مجازات اسالمي و تصويب »تشديد مجازات پدر و جد 
پدري مرتكب قتل فرزند« اقدام كنيد تا به اين  ترتيب ديگر شاهد قتل 
فرزندي به دست پدرش نباشيم.« براساس اين گزارش، اين كارزار تا 

تاريخ 13اسفند در حال جمع آوري امضا خواهد بود.

 توضيح سردار اشتري 
درمورد فيلم برخورد خشن پليس

فرمانده نيروي انتظامي در مورد فيلم منتشر شده برخورد مأموران با 
يك خانم گفت: اين موضوع مربوط به حجاب نبوده، با اين حال اين 
مسئله در بازرسي نيروي انتظامي در حال بررسي است و نتيجه آن 

به زودي مشخص مي شود.
به گزارش همشهري، ســردار حسين اشــتري گفت: درباره فيلم 
اخيري كه در مورد برخورد با يك خانم در فضاي مجازي منتشر شد، 
بايد بگويم كه موضوع مربوط به حجاب نبوده است. البته مسئله در 
بازرسي نيروي انتظامي در حال بررسي است كه نتيجه آن به زودي 
مشخص مي شود. وي ادامه داد: تصاويري در فضاي مجازي درباره 
كيف قاپي يا ناهنجاري هاي ديگر پخش مي شــود كه پس از پخش 
اين تصاوير بيش از 95درصد مجرمان شناسايي و دستگير مي شوند، 
اما نتوانسته ايم اين موضوع را اطالع رساني كنيم كه مجرم دستگير و 
مجازات شده است. اطالع رساني در اين زمينه افزون بر ايجاد آرامش 
براي مردم موجب ترس مجرمان خواهد شد. سردار اشتري در ادامه 
گفت: به عنوان نمونه در محور كرج-قزوين، موتورسواري، خودروی 
206 يك خانــم را متوقف و زيورآالتش را ســرقت كرد كه كمتر از 
48ساعت سارق دستگير شد، اما فيلم دستگيري آن منتشر نشد. وي 
گفت: كساني كه در فضاي مجازي فعالند، برخورد پليس با مجرمان 
را براي آرامش بيشتر مردم منتشر كنند. فرمانده نيروي انتظامي با 
بيان اينكه توان كشف وقوع جرم در پليس افزايش يافته، افزود:  ممكن 

است سرقت افزايش داشته باشد اما كشفيات نيز بيشتر شده است.

مرد دوچرخه سوار دركمين 
پسربچه هاي پايتخت

پليس مانع از خودسوزي مرد جوان شد
مردي به دليل مشكالت شخصي، قصد داشت دست به  خودسوزي بزند، اما مأموران پليس پس از 4ساعت تالش و گفت وگو او را از تصميمي 
كه گرفته بود، منصرف كردند. به گزارش همشــهري، به دنبال اعالم خبري درخصوص قصد مردي براي خودســوزي در محدوده كالنتري 
179خليج فارس، گروهي از مأموران براي بررسي اين ماجرا راهي محل حادثه شدند. مرد خشمگين درحالي كه بنزين در اختيار داشت مي گفت: 
مي خواهد دست به  خودسوزي بزند كه انگيزه اش از اين كار را مشكالت خانوادگي عنوان كرد.در اين شرايط مأموران تالش كردند تا او را از اين 
تصميم منصرف كنند. اين تالش ها 4ساعت به طول انجاميد تا اينكه سرانجام با مشاوره مأموران پليس، اين مرد از تصميم اش منصرف شد و اين 
ماجرا به پايان رسيد. سرهنگ محمود مالمير، رئيس كالنتري 179 خليج فارس در اين باره گفت: در اين پرونده به دليل حساسيت موضوع، مأموران 
كالنتري وارد عمل شدند و پس از مشاوره 4 ساعته، مرد جوان را از خودسوزي منصرف و از يك حادثه دلخراش پيشگيري كردند. او ادامه داد: مرد 
جوان پس از انتقال به كالنتري در مشاوره هاي اجتماعي حاضر شد و پس از صلح و سازش با خانواده اش از كاري كه كرده بود ابراز پشيماني كرد.
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فهيمهپناهآذر
خبرنگار 

را با داســتان هاي هيجان انگيز تركيب كند و فيلم هايي سرگرم كننده و 
پيام دار بســازد. رحيمي پور 2فيلم ديگر در حال و هواي دفاع مقدس با 
نام هاي »الماس بنفش«)1368( و »انفجــار در اطاق عمل«)13۷0( با 
همان رويكرد ساخت كه مخاطب اصلي شــان عامه مردم بودند. پس از 
آن، رحيمي پور 2فيلم غيردفاع مقدسي با نام هاي »مستأجر«)13۷1( و 
»شيرين و فرهاد«)13۷4( را كارگرداني كرد اما ديگر هيچ گاه نتوانست به 

سينماي حرفه اي بازگردد.

دوريازسينما
در سال1396، رحيمي پور در مصاحبه با روزنامه شهروند درباره دوري اش 
از ســينما گفته بود: »در اين مدت من هرچه قصه نوشته ام به در بسته 

خورده. حاال نيز قصه اي درباره انقالب دارم كه هم متفاوت اســت و هم 
اينكه مي دانم ساخته نخواهد شد. قصه يك ســرباز ساده است كه دارد 
رويدادهاي انقالب را مي بيند؛ داستان هم طنز است. اما جالب اين است 
كه نه حااليي ها و نه حتي شــمقدري و ميرعاليي هم نگذاشتند آن را 
بسازم. شمقدري گفت من دلم مي خواهد اين قصه ساخته شود و من را 
پاس داد به ميرعاليي، ميرعاليي صدبار با من در فارابي نشست صحبت 

كرد و نشد.«

بهسرانجامنرسيدن»قيصر2«
رحيمي پور در همان سال1396در گفت وگو با تسنيم گفته بود زماني قصد 
داشته »قيصر2« را بسازد چون با آن مشكل داشته است. او درباره مشكلش 

با فيلم »قيصر« گفته بود: »من به ناصر ملك مطيعي گفتم كه اين قصه غلط 
است. چون مردم ايران در دوران گذشته به خواهر هيچ گنده التي نظر سوء 
نداشتند. به صورت منطقي با توجه به بافت فرهنگي فيلم، همه بايد مواظب 
خواهر فرمان و قيصر باشند. قبل از انقالب همه مواظب خواهر فرمان ها و 
قيصرها بودند، اصال نمي گذاشتند كسي به خواهر فرمان چپ نگاه كند. در 
محله، اگر خواهر فرمان راه مي رفت، الابالي ها جرأت نمي كردند فكري بد 
در مورد ناموس فرمان و قيصر به ذهن شان خطور كند. الت و لوت ها اگر 
باليي هم سر كسي مي آوردند، سر زناني مي آوردند كه پناهي نداشتند و 
كسي نبود از آنها دفاع كند. كساني كه مدافعي نداشتند، اينها را من عينا در 
محل خودمان يادم است كه يك پسري بود، پدرش از اين داش مشتي هاي 
گنده الت بود مانند فرمان. خواهرش ميان الت هــا و چاقوكش ها براي 
خودش حريمي داشت. قصه را نوشتم و به ناصر ملك مطيعي دادم. گفتم 
االن زمان حال است، فرمان زنده اســت و فهميده قصه دروغ بوده كه به 
خواهرشان تجاوز شده و قيصر فرار كرده و فرمان مانده و مي خواهد اين 
قصه و فيلم را از بين ببرد كه سازندگان اين دروغ نمي گذارند و باز فرمان را 
مي كشند. ملك مطيعي قصه را خواند و آمد و گفت من بازي نمي كنم؛ گفتم 
چرا؟ گفت مسعود كيميايي رفيق من است و ناراحت مي شود و تو تمام 
مباني فكري سينماي گذشته را از بين مي بري. اگر رحيمي پور اين فيلم را 
مي ساخت، يكي از عجيب  ترين دنباله سازي هاي تاريخ سينماي ايران رقم 

مي خورد و فيلمي غريب ساخته مي شد.

نگاه

موردعجيبوساندرسون
فيلم هاي مستقل اين كارگردان چگونه راهي اسكار مي شوند 

فيلم هاي مستقل اسكاري براي موفقيت در گيشه و اسكار در آمريكا راه 
سختي را در پيش دارند. داســتان فيلم هاي وس اندرسون، كارگردان 
فيلم هاي خاص داستان جالبي اســت.  در سال 2014كمپاني »سرچ 
اليت« فيلم »هتل بوداپست« را كه فيلمي هنري و پرنكته و ظريف  بود 
و داستان آن در اروپاي دوران جنگ جهاني دوم مي گذشت به صورت 
هدفمند در سالن هاي نمايش فيلم در سراسر آمريكاي شمالي اكران 
كرد. اين فيلم كمدي عجيب كه وس اندرسون آن را كارگرداني كرده 
بود در ابتدا مانند اغلب فيلم هاي مستقل  تنها در 4سينما )2سينما در 
نيويورك و 2سينما در لس آنجلس( نمايش داده شد، اما بعد به تدريج 
و در يك برنامه هدفمند در ساير سالن هاي سينماي آمريكاي شمالي 
نيز نمايش داده شد.  استوديوي سرچ اليچ در آن زمان توانست با كسب 
دست كم 200هزار دالر از هر سالن ســينما بابت نمايش فيلم »هتل 
بوداپست«، دستمزد اين كار خود را بگيرد؛ اين ركوردي به يادماندني 
است كه تاكنون هيچ استوديويي نتوانسته آن را پشت سر بگذارد. فيلم 
»هتل بوداپست« در نهايت به عنوان يك فيلم مستقل، 59ميليون دالر 
در باكس آفيس آمريكايي و 1۷9ميليون دالر  در گيشه جهاني فروش 
كرد. فروش اين فيلم در باكس آفيس همچنان به عنوان اســتانداردي 
براي موفقيت تجاري در فضاي فيلم هاي تخصصي ارزيابي مي شــود.  
۷ســال بعدتر و در دنياي تغيير يافته به واسطه شــيوع پاندمي كرونا 
كمپاني »ســرچ اليت پيكچرز« دوباره با فيلمي از »وس اندرسون« پا 
به بازار گذاشته است.  پس از مدت ها تاخير فيلم »گزارش فرانسوي« 
جديدترين ساخته »وس اندرســون« از روز 22 اكتبر2022 )30 مهر 
1400( در سالن هاي سينماي منتخب به نمايش درخواهد آمد؛ البته در 
اين دوره چشم انداز بسيار دشوار و مسير ناهموار و سنگالخي پيش روي 
اين فيلم است. سينماهاي آمريكا همچنان نتوانسته اند از نظر ميزان 
جذب مخاطب و فروش بليت در گيشه به دوران پيش از پاندمي بازگردند. 
اكنون نيز همان تماشاگراني كه زماني در صف اول خريد بليت فيلم هاي 
»خانواده اشــرافي تننبام«)2001( و »قلمرو طلوع ماه«)2021(، از 
فيلم هاي محبوب و پرطرفدار »وس اندرســون« بودند، به دليل تداوم 
شيوع پاندمي كرونا در زمينه ديدن فيلم ها در سالن هاي سينما، نسبت 
به گذشته خيلي محتاطانه عمل مي كنند و به دليل نگراني از ابتال به 
كرونا احتمال دارد تعداد زيادي از آنها از حضور در سالن هاي سينما براي 

ديدن فيلم »گزارش فرانسوي« صرف نظر كنند. 
فرانك رودريگز كه از سال 2011 رئيس پخش كمپاني »سرچ اليت« 
است، مي گويد: به نظر نمي رسد به اين زودي ها فروش فيلم »گزارش 
فرانسوي« در گيشــه به ميزان فروش فيلم »هتل بوداپست« برسد. 
به احتمال زياد تــا زماني كه كرونا تضعيف نشــود، بيش از 30درصد 
از تماشــاگران براي ديدن فيلم هايي نظير »گزارش فرانســوي« در 
سالن هاي سينما از خود اقبالي نشان ندهند.  اين پيش بيني البته تنها 

مختص به فيلم »گزارش فرانسوي« نيست؛ اين 
وضعيتي است كه اغلب فيلم هاي مستقل 

در حال تجربه كردن آن هستند. در 
حالي كه مردم همچنــان در قبال 
رفتن به سالن هاي سينما محتاطانه 
و هوشيارانه عمل مي كنند و حتي 
بسياري از آنها در دوره شيوع كرونا 

به ديــدن فيلم هــا از طريق 
پلتفرم هــاي اينترنتي و از 
طريق سرويس هاي استريم 
عادت كرده انــد، تنها تعداد 
كمي از فيلم هــاي نمايش 
داده شــده در دوران شيوع 
پاندمي توانسته اند از گيشه 

درآمدي مشابه درآمد دوران 
پيشاكرونا كسب كنند.

رفتهرفتهبازارسينمابا
اكــرانفيلمهايجديد
داغميشود؛فيلمهاييكهطی2سالگذشتهدر
ترافيكاكرانبودندوباتوجهبهوضعيتاكرانو
تعطيليسالنهايسينمابهخاطرپيكهايكرونا
كسيراغببهاكرانفيلمجديدشنبود.حاالدر
روزهايپايانيمهرماهاكرانهايجديددومينماه

پاييزمشخصشدند.
باتوجهبهاكرانجديدفيلم»پوســت«برادران
ارك،2فيلــمســينمايي»مغزاســتخوان«و
»رمانتيســمعمادوطوبي«بهسينماهاميآيند.
پيشترنيــزخبراكرانفيلــم»قهرمان«اصغر
فرهاديازهفتهاولآبانماهو»جنايتبيدقت«
شهراممكريازهفتهاولآذرماهنيزمنتشرشده
بود.قبالاعالمشــدهبودكهفيلمشهراممكري
همزمانبا»قهرمان«رويپردهميرود،اماشايسته
عنوانكردهكهاكرانفيلمازآذرماهخواهدبود.
»چپراست«حامدمحمديهمازفيلمهايياست

كهدرصفنوبتاكرانقراردارد.
مرتضيشايســته،دبيروســخنگويشوراي
صنفينمايشدربارهمصوباتجلسهروزگذشته
)يكشنبه(شوراكهدرســالنكنفرانسسينما
آزاديتشكيلشدهبود،ميگويد:»فيلمسينمايي
»مغزاستخوان«بهكارگردانيحميدرضاقربانيو
»رمانتيســمعمادوطوبي«كاوهصباغزادهاز۱2

آبانماهبهسينماهاميآيند.«
شايســتههمچنيــنازدفترهــايپخــشو
تهيهكنندگانيكهفيلمهايشانباپروانهنمايش
سالهاي98تا۱400اســت،خواستكهاسامي
فيلمهارابهشــورايصنفينمايشاعالمكنند.
ويتصريحميكند:»اولويتاكراندرسال۱40۱با
فيلمهاييخواهدبودكهپروانهنمايشآنهامربوط

بهسال۱400باشد.«
فيلمهــاي»درختگردو«محمدحســين

مهدويان،»تــكتيرانداز«عليغفاري،
»مديترانه«و»كلهپوك«ازجملهآثاري
هســتندكهبهنمايشخودشانادامه
ميدهند.البتهسازندگانفيلمسينمايي
»ديناميت«همگفتهاندكهاكرانفيلمتا

نوروز۱40۱ادامهخواهدداشت.
سيدابراهيمعامريان،تهيهكننده
فيلم»ديناميت«ميگويد:»اين
فيلــمدرســال۱400تنهادر
سالنهایسينمااكرانميشودو
تانوروز۱40۱رويپردهميماند.
بعدازآنبرايورودفيلمبه

شبكهنمايشخانگيتصميمگيريخواهيمكرد.
فيلمسينمايي»ديناميت«تنهافيلمياستكه
ايناجازهراداردتازمانيكهفروشدارد،رويپرده
بماندواينامتيازيبودكهبراياكرانفيلمدرنظر
گرفتهشدهاست.آنچهامروزشاهدهستيم،اينكه
باتوجهبهفروشيكونيمميليارديفيلمدرهر
هفته،آنهمدرشرايطكروناييفيلمتانوروز۱40۱

ميتوانداكرانشراادامهدهد.«
يكيازفيلمهايجديديكــهواردچرخهاكران
شده»پوست«برادراناركاســت؛فيلميكه
بهگفتهتهيهكنندهاشبهتازگيواردفضاياكران
شدهوموضوعوفضايآندرسينمايايرانكمتر
تجربهشدهوكميسينماداراندرارائهسانسآن
احتياطميكنند.بهگفتهمحمدرضامصباحدر2روز
ابتداياكرانفيلمبيشاز2هزارنفربهتماشــاي

»پوست«نشستند.

فيلمهايجديددرهنروتجربه
يكيازفيلمهاييكهاكرانــشدراينگروهادامه
دارد،»دشتخاموش«احمدبهرامياستوعالوه
براينقراراستفيلمهايمستندجديديهمدر

اينگروهاكرانخودراآغازكنند.
مســتندهاي»پنهان«بهكارگردانيشــيرين
برقنوردو»برندگان«ســاختهاميدعبداللهي
فيلمهايجديديهستندكهدرادامهطرحاكران
حقيقترويپردهميروند.مســتند»پنهان«
فيلممقالهايكوتاهدربارهموضوعمليتاســت.
مليگرايي،ديواريپنهاناستوبههماناندازه
بيرحمانــهمانندديواربرليــن،ميتواندمردم
راازيكديگرجداكند.همچنينمســتندنيمه
بلند»برندگان«دربارهتكاپوي2شــخصيتاز
2نســلمتفاوتايرانامروزاستكهدر
التاريگرينكارتبرندهشدهاند
وحاالميخواهندبرايتحقق
آرزوهايخودويافتنيك
زندگيبهتر،بهآمريكا
مهاجرتكنند.همچنين
مستند 28مهرماه از
»بانوقدسايران«در
پلتفرم»هاشور«و
مراكزفرهنگي
دانشگاهي و
نمايش به
درميآيد.

رونق چرخه اكران با فيلم هاي جديد
عالوه بر »پوست«، فيلم هاي »مغز استخوان« و»رمانتيسم عماد و طوبي« اكران مي شوند

بعد از گذشت 2سال از شــيوع كرونا، احسان محمدحسني، رئيس 
ســازمان »اوج« نشســت خبري اش را همزمان با دهمين سالگرد 
تاسيس اين مجموعه برگزار كرد؛ فردي كه در اين ماه ها نامش براي 
حضور در صداوســيما عنوان مي شــد، اما به نظر او ترجيح مي دهد 

همچنان به »اوج« برسد.
به گزارش همشهري، نخلستان سازمان اوج ميزبان خبرنگاران بود و 
محمدحسني در آغاز صحبت هايش گزارشي از عملكرد اين سازمان 
در بخش هاي سينمايي و... ارائه داد. محمدحسني از سرمايه گذاري ها 
و درآمدزايي هاي اوج گفت؛ اينكه سازمان در سال 90 با 500 ميليون 

تومان بودجه راه اندازي شد. 
وي مي گويد: »اولين كمكي كه از سپاه گرفتيم، كار را شروع كرديم. 
ســال گذشــته حدود 18ميليارد كمك دريافت كرديم و بيش از 
90ميليارد تومان درآمد داشتيم كه بخشــي از اين درآمد در خارج 
از كشور است « وي همچنين از ســريال »آقازاده« مي گويد: »سال 
گذشته سريال »آقازاده« را به يك پلتفرم فروختيم و سود خالص ما از 
سريال 8ميليارد تومان بود. »به وقت شام« را در كره 100 هزار دالر 

و در تايوان ۷0هزار دالر فروختيم كه تنفسي براي ما ايجاد كرد.«

خطوطقرمزاوج
محمدحسني از خطوط قرمزي مي گويد كه در اوج رعايت مي شود 
و در اين باره توضيح مي دهد: »به دنبال اين بوديم كه ببينيم در فالن 
دســتگاه فرهنگي چه ايراداتي وجود داشته و ســعي كرديم آنها را 
نداشته باشيم و آن خطاها را مرتكب نشويم. يكي از آن خطاها ورود 
بي محابا به فعاليت هاي اقتصادي است. برخي از دستگاه ها انحصار 
خودرو، ســيگار و … داشــتند، اما براي ما خط قرمز است. ورود به 
ســتادهاي انتخاباتي دوره هاي مختلف هم آسيب بوده كه از آن هم 
پرهيز كرده ايم. اين به معناي آن نيســت كه در انتخابات مشاركت 
نكرده ايم. مستند و... توليد كرديم تا مردم در انتخابات شركت كنند، 

اما اينكه برويم از كسي حمايت كنيم مطلقاً نكرده  و نخواهيم كرد.«
 معاون هنري اسبق بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس از 
داليل ساخت فيلم هايي چون باديگارد، خروج، به وقت شام و... گفت 
و اينكه در ساخت ســريال »پايتخت 5« خيلي ها شروع به تخريب 

كردند.

توليدسريالهايتاريخيازصفويهتامعاصر
وي از توليد ســريال »نجيب زادگان« خبر مي دهد كه درباره دوران 
صفويان است و ســريال »نايله« كه به تاريخ اســالم مي پردازد. او 
توضيح مي دهد: »سريال هاي سياسي را هم داريم كه يكي از آن آثار 
»باستي هيلز« است. در حوزه تاريخ انقالب »نغمه« را داريم. در حوزه 
دفاع مقدس تالش مي كنيم هر سال يكي از شهدا را كار كنيم و امسال 
شهيد بروجردي را داريم كه تا زمستان آماده است. سريال »گلستان 

يازدهم« را هم داريم. يك ريل جديد ايجاد كرديم كه مثل »ايستاده 
در غبار« و »تنگه ابوقريب« اســت و سعي مي كنيم كه اقتباس هاي 
خوب كنيم.« البته وي از توقيف اكران 2فيلم »مصلحت« و »لباس 
شــخصي« هم خبر داد؛ فيلم هايي كه در جشنواره اكران شدند و به 

اكران عمومي نرسيدند.

توليدفيلمحضرتخديجه)س(وهمكاريباداوودميرباقري
محمدحسني درباره نامه خود به مقام معظم 
رهبري هم توضيح داد: گزارش 10ســاله 
را خدمت رهبــري داديم و ايشــان منت 
گذاشتند و با يك تقريض ما را مورد محبت 
قرار دادند.  محمدحســني دربــاره توليد 
اثري درباره زندگي حضرت رســول)ص( 
يا شــخصيت هاي تاريخي مثل رستم و ســهراب مي گويد: »برنامه 
براي ســاخت زندگي حضرت رســول)ص( داريم، اما تجربه نشان 
داده پرداخت مســتقيم به زندگي شخصيت هاي بزرگ مثل پيامبر 
و اهل بيت)ع( به مشكل مي خورد؛ اتفاقي كه براي »رستاخيز« هم 
پيش آمده است. بنا داريم براي امام حسين)ع( اثري توليد كنيم، اما 
به صورت مستقيم به آن نمي پردازيم. ســريال »مختارنامه« به اين 
دليل ماندگار شد كه به صورت مســتقيم به موضوع نپرداخته است. 
براي پرداختن به حضرت پيامبر)ص( هم زندگي عاشــقانه ايشان با 
همسرشان در فيلم »خديجه« در دستور كار ماست. محمدحسني به 
توليد فيلم سينمايي حضرت خديجه اشاره مي كند و اينكه نگارش 
اثر را داوود ميرباقري برعهده دارد و مذاكرات اوليه با كارگردان هم 
 انجام شده است. با سريال »عمار« هم مي توانيم به پيامبر اسالم)ص( 
نزديك شــويم. درباره شــهداي شــاخص دفاع مقدس هم همين 
گرفتاري ها وجود دارد. عالقه هاي ميهني هم داريم مثل »مستوران«، 
»عياران« و... . ما براي ساخت شــاهنامه هم آمادگي داريم. درواقع 
منتظر يك فرصت خوب هستيم؛ مطمئن باشيد در سال هاي آينده 
موازنه تغيير مي كند. به جاي پرداختن به مسائل سياه اجتماعي بايد 
سرمان را باال بياوريم و ببينيم در دنيا چه اتفاقي رخ مي دهد، تا بتوانيم 

مخاطبان جهاني داشته باشيم.«

منتظرساختصدام
يكي از ســريال هايي كه اوج تالش دارد بســازد »صدام« اســت. 
محمدحسني مي گويد: » چند بار خواستيم اين كار را بسازيم، ولي 
هر بار در عراق اتفاقي پيش مي آمد و ما را به ترديد مي انداخت. سريال 
پرهزينه اســت و به اندروني زندگي صدام مي پردازد. اين ســريال 
40قسمتي را نادري نوشته بود. منتظر يك فرصت به لحاظ بودجه و 
وضعيت عراق هستيم. درواقع اين جزو اولويت هاي ماست و حتماً اين 

سريال ساخته مي شود.«

سازمان هنري و فرهنگي اوج 10ساله شد

18میلیارد تومان کمک، 90میلیارد تومان درآمد

آرشنهاوندي
مترجم 

در روزهاي گذشته عكسي از جشنواره فيلم كودك اصفهان منتشر 
شد كه 2كودك تنگدست پشت به دوربين و با لباس مستعمل بر تن 
چندقدمي دورتر از قطار شادي جشنواره ايستاده اند و به شادي ساير 
هم سن و ساالن شان مي نگرند. اين عكس كامال گويا و از هر توضيح 
و تفسيري بي نياز است و عكاس با هوشياري لحظه اي دردناك از 

زندگي واقعي را در قاب دوربينش ثبت كرده است.
 به گزارش همشهری، انتشار اين عكس باعث شد تا برخي ها اجراي 
برنامه هاي نمايشي براي كودكان را زيرسؤال ببرند و بانيان چنين 
برنامه هايي را نقد كنند. حاال عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي 
فارابي و دبير سي وچهارمين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
در يادداشتي به انتشار عكس كودكان كار واكنش نشان داد. در اين 
يادداشت آمده است: »از ديروز عكسي از خانم آزاده عزيزيان منتشر 
و در شبكه هاي اجتماعي بازنشر شده كه 2كودك كار، پشت به لنز 

دوربين و رو به سمت قطار شادي جشنواره -كه شهرداري در سطح 
شهر و مناطق كم برخوردار راه انداخته - ايستاده اند و دارند بچه هاي 
ديگر را تماشا مي كنند. اگر فرض را بر اين قرار بدهيم كه برنامه هاي 
شهرداري اصفهان برنامه جنبي جشنواره فيلم كودك بوده باز اين 
عكس نشان مي دهد برنامه هاي جنبي جشنواره، به جاهاي درستي 
از شهر اصفهان رفته است. حاال اصل ماجرا چيست؟ از دوره سي ويكم 
جشنواره فيلم كودك تا حاال، رويكرد جشنواره در شهر اصفهان اين 
بوده كه »جشنواره اي براي همه كودكان« باشد، به همين دليل اين 

اقدامات در مسير رويكرد »جشنواره براي همه كودكان« انجام شده:
يك: امسال براي چهارمين دوره، 4فيلم از فيلم هاي جشنواره براي 
افراد داراي معلوليت ازجمله ناشنوايان و نابينايان مناسب سازي  شد و 

در سانس هاي ويژه براي آنها پخش شد.
دو:هر روز كانتينر نمايش فيلم در مناطق كمتر برخوردار اصفهان، 
فيلم هاي ويدئويي جشنواره را در روزهاي برگزاري جشنواره پخش 
كردند. حتي در دوره سي ودوم جشــنواره، جز مناطق كم برخوردار 
اصفهان، به بيش از 130شهر محروم كشــور سينماسيار جشنواره 
فيلم كودك ســفر كرد و براي بچه ها در ايام جشنواره فيلم كودك 

نمايش داد.
سه: مانند 2دوره گذشــته، ويژه برنامه و پخش فيلم براي كودكان 
بيمار بستري در بيمارستان كودكان حضرت امام حسين)ع( اصفهان 

برنامه ريزي و هر روز اجرا شد.
چهار:ويژه برنامه آينده سازان كوچك، برنامه هايي را براي كودكان 
كار و همراهي آنها با جشنواره درنظر گرفت كه با همكاري انجمن ها، 

كودكان كار در جشن هاي روزانه جشنواره هم حضور داشتند.
پنج: دفترچه هاي مشق با تصوير »قهرمان نوجوان« شهيدعلي 

لندي و بازي هاي فكري براي توزيــع در بين كودكان مناطق 
كمتر برخوردار شهر اصفهان درنظر گرفته و توزيع شد.

شش: پارسال به خاطر شرايط كرونايي و آموزش آنالين، جشنواره 
فيلم كودك اصفهان از محل صرفه جويي در بودجه جشنواره توسط 
شــهرداري اصفهان »2ميليــارد تومان« صرف خريــد تبلت براي 
دانش آموزان كم بضاعت شهر اصفهان كرد و در سال تحصيلي گذشته، 
با هماهنگي آموزش و پرورش تحويل دانش آموزان شد البته يك فريم 

عكس هم از اهداي تبلت ها به دانش آموزان ثبت و منتشر نشد.
برگرديم به عكس خانم عزيزيان، بچه ها در نهايت ســوار اين قطار 
مي شــوند، چراكه قطار براي حضور بچه هاي اين منطقه است و به 

منطقه كم برخوردار شهر رفته تا بچه ها سوار قطار شادي بشوند.
يادمان باشد كه جشــنواره يك رويداد ســينمايي در 6روز است و 
اهداف اصلي و جنبي مشخصي دارد، برنامه ريزي براي كودكان كار 
و موضوعات اجتماعي و شــهري، برنامه اي كارشناسانه و بلندمدت 
در مديريت شهري الزم دارد. جشــنواره اما توانسته فرصتي جهت 
دسترســي هنري براي همه شــهروندان به خصوص كودكان عزيز 

فراهم كند.

کارگردانی که آرمانگرا ماند 
درگذشت رحيم رحيمي پور، كارگردان سينما در اثر كرونا 

رحيم رحيمي پور، كارگردان سينما و تلويزيون، روز گذشته در اثر ابتال به 
كرونا درگذشت. رحيمي پور كارش را در سينما با كارگرداني و نويسندگي 
فيلم »دوله تو«)1363( )كه به اشتباه در اكثر رسانه ها »زندان دوله تو« ذكر 
شده( آغاز كرد. دستياران او در اين فيلم احمدرضا درويش و جمال شورجه 
بودند كه خود بعدها به فيلمسازان مهمي در سينماي دفاع مقدس بدل 
ـ1358«  شدند. در »فيلم شناخت ايران؛ فيلم شناسي سينماي ايران 13۷2
تاليف عباس بهارلو آمده كه اين فيلم دربــاره يك گروه 5نفره از اعضاي 
جهادسازندگي است كه به كردستان اعزام شده اند و مشغول مدرسه سازي 
هستند اما مهندس گروه و برادرش به دست دمكرات ها اسير و به زندان 
دوله تو برده مي شوند. در آنجا يك درجه دار ارتش كه مخالف جمهوري 
اســالمي اســت با موعظه هاي جهادگران دگرگون اما در نهايت اعدام 
مي شود. زندانيان با برگزاري نماز جماعت و جلسه دعاي كميل نارضايتي 
خود را نشان مي دهند. دمكرات ها كه درگير مشكالت اقتصادي و سياسي 
هستند، تصميم مي گيرند منطقه را ترك كنند و براي از بين بردن زندانيان 
قرار مي شود كه هواپيماهاي عراقي زندان دوله تو را بمباران كنند. اين فيلم 

در سال1363 در سومين دوره جشنواره فيلم فجر برنده بهترين موسيقي 
متن به آهنگسازي كامبيز روشن روان شد. رحيمي پور اين فيلم را براساس 
داستاني واقعي ساخته بود و فيلم در زمان خودش مورد توجه مسئوالن 
قرار گرفت. با موفقيت »دوله تو«، رحيمي پور فيلــم بعدي اش، »اطاق 
يك«)1365( را هم با داستاني مشابه فيلم اولش ساخت؛ هرچند خودش 
هم اذعان مي كرد كه نتوانست موفقيت فيلم اولش را تكرار كند. داستان 
»اطاق يك« از اين قرار است كه سرهنگ ابراهيم علي اصغرلو، افسر چترباز، 
طي عملياتي در كردستان به دست اعضاي »كومله« دستگير مي شود. او 
چندبار اقدام به فرار مي كند، اما دستگير مي شود و به »اطاق يك« كه ويژه 
نگهداري محكومان به اعدام است انتقال مي يابد. 4زنداني ديگر در اين 
اتاق نگهداري مي شوند. ابتدا بين سرهنگ و  2مسئول ايدئولوژيك گروه 
مزبور بحث و جدل درمي گيرد، اما بعد هر 5نفر به هم نزديك مي شوند و با 
نقشه اي كه سرهنگ طرح ريزي مي كند مي گريزند. خالصه داستان اين 
2فيلم را آورديم تا با نوع سينمايي كه رحيمي پور به آن تعلق خاطر داشت 
آشنا شويد. رحيمي پور ســعي مي كرد معتقدات و باورهاي سياسي اش 

درگذشتمؤلفايراني-فرانسوي
يوسف اســحاق پور، نويســنده و روشــنفكر ايراني- 
فرانسوي، روز گذشته در 82 ســالگي در منزلش در 
فرانسه درگذشــت.  به گزارش همشهری، اسحاق پور 
متولد 24اســفند1318 در تهران بود و از 18سالگی 
براي تحصيل در رشــته سينما به فرانســه رفت. در 
مدرســه لويی لومير فيلمبرداری خواند و سپس در 
ايدك)مؤسسه مطالعات عالی سينماتوگرافيك( به تحصيل در رشته های كارگردانی 
و مونتاژ پرداخت و در فرانسه ماندگار شد. هرچند درباره فلسفه، سياست و ادبيات نيز 
نوشت اما اساسا انديشيدن درباره تصوير، چه در حوزه سينما)تك نگاری هايی درباره 
اُرسن ولز، ويسكونتی، اُزو، ساتياجيت رای، كيارستمی و چندين مجموعه جستار 
درباره كليت سينما يا فيلم ها و ســينماگران خاص( و چه در حوزه نقاشی)پوسن، 
كوربه، دوشان، موراندی، مينياتور ايراني و...( دغدغه اصلي اش بود. تعدادي از آنها 
نيز به فارسي درآمده اند كه ازجمله مي توان به »ســاتياجيت رای؛ شرق و غرب«، 
»باستان شناسی سينما و خاطره يك قرن«؛ »ازو؛ فرم های ناپايداری«، »سينما« و 

»كيارستمی)پشت و روی واقعيت(« اشاره كرد. 

واكنشدبيرجشنوارهفيلمكودك
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   چالش تورم و چاره انرژی های پاک
رشــد افسارگســیخته هزینه های انرژی که به نظرمی رسد به این 
زودی ها فروکش نخواهد کرد، به نگرانی ها از تورم دامن زده است و 
سیاستمداران را بر آن داشته تا به فکر راه چاره بیفتند. تورم پیش از این 
نیز به دنبال تقالی اقتصادهای جهاني برای برون رفت از رکود ناشی از 
همه گیری کرونا، به عنوان یک دغدغه جدی مطرح شده بود. به گزارش 
سی ان ان، شرایط فعلی، بانک ها و فعاالن اقتصادی را نیز نگران کرده 
است. افزایش قیمت انرژی، مصرف کاال و خدمات را در بین خانواده ها 
کاهش خواهد داد و مانعی برای احیای اقتصادی پساکرونا خواهد بود. 
از سوی دیگر، محدود کردن مصرف انرژی در صنایع و کسب وکارها، 
ضربه سنگینی به اقتصاد های تازه احیاشده خواهد زد. در این وضعیت، 
فشارها بر دولت ها برای سرعت بخشــیدن به تولید انرژی های پاک 
شدت گرفته اســت.  اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا  به 
تازگی گفته اســت:» باید بیشــتر در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
سرمایه گذاری کنیم تا وابستگی مان به سوخت های فسیلی کاهش 

پیدا کند و نوسان قیمت ها در این بخش کنترل شود.«
این در حالی اســت که این روزها سران کشــورها برای شرکت در 
بیست و ششمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در 

تاریخ 9 تا 21 آبان در گالسکو برگزار می شود، آماده می شوند.

كيوسك
چين در روز جمعه، چند فضانورد جديد 

به ايستگاه فضايي تيانگونگ كه دور زمين گزارش
مي چرخد فرستاد و پيشرفت فضايي خود 

را براي دومين بار در چند ماه اخير به رخ كشيد.
به گزارش نيويورك تايمز، ايــن ماموريت كه با پرتاب 
موشك از پايگاه فضايي چين در صحراي گوبي شروع 
شد، دومين ماموريت فضايي سرنشــين دار چين در 
ماه هاي اخير به شمار مي رود. يك ماه قبل از اين پرتاب، 
3فضانــورد چيني ماموريت 3ماهه خود در ايســتگاه 

فضايي اين كشور را به پايان رساندند.
اين ماموريت فضايي كه با بازتاب رســانه اي زيادي در 
چين همراه بود، 2 ماه بعد از يك ماموريت پنهاني ديگر 
انجام مي شود كه به گفته فايننشال تايمز ، آمريكايي ها 
را هم شگفت زده كرده اســت. اين روزنامه گزارش داد 
كه چين در  ماه آگوست، يك قابليت فضايي خود را با 
استفاده از يك موشك هايپرســونيك آزمايش كرده 
است. توانايي چين در استفاده از موشك هايپرسونيك 
در ايــن آزمايش فضايــي، چنان خيره كننــده بوده 
كه فايننشــال تايمز به نقــل از 3منبع گفته اســت 
آمريكايي ها از پيشرفت چيني ها در زمينه موشك هاي 

هايپرسونيك شگفت زده شده اند.
ماموريت فضايي جديد چين هم كه بدون الپوشــاني 
انجام شد، نشــانه اي از پيشــرفت هاي جدي فضايي 
پكن اســت؛ در ايــن ماموريت قرار اســت 3فضانورد 
6 ماه در ايســتگاه تيانگونگ - به معناي قصر بهشتي 
- بمانند. لين شيكيانگ، معاون آژانس ماموريت هاي 
فضايي سرنشين دار چين گفته است كه از اين به بعد، 
 مأموريت هاي فضانوردان در ايستگاه فضايي اين كشور، 

6ماهه خواهد بود.
مأموريت اخير، بخشــي از جاه طلبي هاي اخير چين 
است كه زنگ خطر را براي آمريكا به صدا درآورده است؛ 
آنها عالوه بر استقرار فضانورد در فضا، نمونه  ای از خاك   
ماه را به زمين آورده اند و يك مريخ نورد را هم روي اين 

سياره نشانده اند.
ساخت و ساز ايســتگاه فضايي تيانگونگ طبق برنامه، 
ســال آينده به پايان مي رســد. همين حاال اين سازه، 
به عنوان رقيب ايســتگاه بين المللي فضايي كه بيش 
از 20سال اســت فعاليت مي كند جا افتاده؛ با اين حال 
ترديدهاي زيــادي درباره آينده آن وجــود دارد. اين 
ايســتگاه، دســتاورد بزرگي در جاه طلبي هاي بزرگ 
فضايي چين است؛ كشوري كه شي جين پينگ، رهبر 
آن گفته اســت بايد به يكي از قدرت هاي فضايي برتر 

دنيا تبديل شود.

رقابت فضایي در دوران مدرن 
دهه ها بعد از اوج رقابت شوروي و آمريكا، رقابت فضايي، 
با بازيگران جديد دوباره جان گرفته و اين بار، چين هم 
در كنار شــركت هاي خصوصي به زميــن بازي اضافه 

شده است.
درحالي كه شــركت هاي خصوصي بيشــتر به دنبال 
رواج گردشــگري فضايي و كســب درآمد هستند، 
چين، روســيه و آمريكا نگاهي نظامي به فضا دارند و 
دستاوردهاي طرف هاي مقابل را تهديدي جدي عليه 
خود مي دانند؛ آمريكا با همين نگاه نيروي فضايي را 
در سال2019 در ســاختار ارتش خود تعريف كرده 
اســت. تالش براي مهار بلندپروازي هاي چين البته 
ســال ها زودتر شروع شــده بود؛ به گزارش گاردين، 
كنگره در ســال2011 همكاري دانشمندان فضايي 
آمريكا با چين را از ترس جاسوســي علمي چيني ها 
ممنوع كرد. با همين ديدگاه، فضانــوردان چيني از 
بازديد از ايســتگاه فضايي بين المللي منع شــده اند. 
حيات ايستگاه فضايي بين المللي هم زير سايه رقابت 
چين و آمريكا قرار گرفته است؛ ماموريت اين ايستگاه 

كه با مشاركت روســيه و ديگر كشورها ساخته شده، 
در سال2024 به پايان مي رسد اما آمريكا نمي خواهد 
فضا را به تنهايي در اختيار چين قرار بدهد و به همين 
دليل پيشــنهاد داده كه ماموريت اين ايستگاه براي 
چند سال ديگر تمديد شود تا حضور خود و كشورهاي 
هم پيمانش را در فضا به عنــوان ناظران فعاليت هاي 

چين تضمين كند.
آمريكا البته به جز حضور مســتمر در مدار زمين، در 
جاهاي ديگر در فضا هم نگراني دارد؛ چين به شــدت 
در فعاليت هايش روي  ماه و مريــخ موفق بوده و حتي 
گاهي از آمريكا هم پيشي گرفته اســت. چيني ها در 
سال2019، براي نخستين بار كاوشــگري را به نيمه 
تاريك  ماه فرســتادند. اين دومين ماه نــورد آنها بود. 
قرار بود اين ماه نورد تنها 3ماه بــه فعاليت بپردازد اما 
همچنان در حال فعاليت است و همين 2هفته پيش، 

هزارمين روز فعاليت خود در  ماه را جشن گرفت.
آنها در زمستان سال پيش، سومين ماموريت خود در 
 ماه را هم با موفقيت انجام دادند و چند نمونه خاك و 
سنگ را از  ماه به زمين آوردند. ماموريت بعدي آنها در 
ماه، براي ســال2027 برنامه ريزي شده است. چين 
مي خواهد در دهه2030 ميــالدي، به عنوان دومين 

كشور دنيا بعد از آمريكا، فضانورد به  ماه بفرستد.
در مريخ هم آمريكا صداي پاي چين را پشت سر خود 
مي شنود. آنها بعد از آمريكا، دومين كشور دنيا هستند 
كه در ماموريتي بسيار پيچيده و پيشرفته، مريخ نورد به 
سطح اين سياره ارسال كرده اند. نخستين كشوري كه 
مريخ نوردش را در سطح سياره فرود آورد، شوروي در 
سال 1971بود اما كاوشگر آنها بالفاصله بعد از تماس با 
سطح مريخ، احتماال به خاطر طوفان شن،  از كار افتاد و 

هرگز با زمين ارتباط برقرار نكرد.

ماموريــت مريخ نورد چين در زمســتان گذشــته با 
موفقيتــي مثال زدنــي به ســرانجام رســيد. آنها در 
سال2011 هم ماموريت مشــابهي را شروع كردند اما 
موشك روسي كه كاوشگر چيني با آن پرتاب شد بعد از 

بازگشت دوباره به زمين سرنگون شد.
4روز بعد از آنكه مريخ نورد چين با موفقيت فرود آمد، 
آژانس فضايي چين عكسي را از ســطح مريخ منتشر 
كرد و گفت كه ماموريت طبق برنامه پيش مي رود. اين 
كاوشگر جغرافيا و توپولوژي و اتمسفر سياره را بررسي 
مي كند. يك ماموريت ويژه آن، بررســي پراكنش يخ 
در بخش مشخصي از سياره است كه مي تواند به سفر 

انسان به مريخ در آينده كمك كند.
چين مي خواهد سال2028 يك مريخ نورد ديگر اعزام 
كند و هدف بعدي اش اين است كه از مريخ نمونه اي به 
زمين بياورد. ناســا و آژانس فضايي اروپا هم ماموريت 
مشابهي دارند و طبق برنامه مي خواهند تا سال2031 
از مريخ نمونه اي بياورند. چين اميدوار است نمونه ها را  
درهمين دهه به زمين بياورد كه اين مسئله يك رقابت 
بين دو طرف ايجاد كرده اســت. برنامه بعدي چين در 

مريخ،  اعزام فضانورد به اين سياره است.
اما اين فقط فضاهاي دوردســت نيست كه آمريكا بايد 
نگران پيشرفت چين در آنها باشد. همين موشكي كه 
خبر آزمايش اش به تازگي افشا شده، منبع عظيمي از 
نگراني ها براي آمريكاست. تا به حال كشورهاي روسيه 
و چين اعالم كرده اند كه موشك هاي هايپرسونيك را 
در اختيار نيروهاي خود قرار داده اند. كره شمالي هم در 
اين  ماه مدعي شد يك موشك هايپرسونيك را  آزمايش 
كرده. آمريكا روي چند موشــك هايپرســونيك كار 
مي كند اما مشخصا در اين زمينه، از چين و روسيه عقب 
است. گفته مي شود هند و كشورهايي در اروپا هم روي 

اين فناوري كار مي كنند.
به گزارش فايننشال تايمز، در آزمايش اخير  چين، يك 
موشك هايپرسونيك با قابليت حمل كالهك هسته اي 
به مدار زمين فرستاده شد.  قبل از اينكه به سمت هدف 
خود برود، دور زمين چرخيده اســت. منابع آمريكايي 
به فايننشــال تايمز گفته اند كه اين موشك با هدف از 
پيش تعيين شده 32كيلومتر فاصله داشته با اين حال 
ويژگي ها و توانايي هاي پــروازي و هدايت پذيري آن، 

غافلگير كننده بوده است.
موشــك هاي هايپرســونيك چندبرابر سرعت صوت 
حركت مي كنند، برخالف موشــك هاي بالســتيك 
نياز به اوج گيري بســيار باال در فضا ندارند و به خوبي 
هدايت پذيرند. ســامانه هاي دفاع موشــكي فعلي در 
جهان، براي مقابله با موشــك هاي كالســيك كروز و 
بالستيك طراحي شده اند و توانايي مقابله با موشك هاي 
هايپرسونيك را ندارند، به همين خاطر كشوري كه آنها 
را در اختيار داشته باشد، عمال با هيچ سد دفاعي مواجه 

نخواهد بود. 

2سال از جنبش 17اکتبر لبنان مي گذرد؛ جنبشي 
که مهم ترین چالش براي نظام برآمده از توافق 
طائف در لبنان بوده است. نظام سیاسي لبنان 
اگرچه طي 2سال اخیر نســبت به قبل شدیدا 
متزلزل شده اما همچنان براي نجات و اجتناب از 

سقوط تقال مي کند. 

روزنامه ایندیپندنت ]انگلیس[

روزنامه العربي الجدید ]قطر[

تدابیر امنیتي در مجلس  انگلیس

تقالي لبنان براي نجات از سقوط

به دنبال قتــل یکي از نماینــدگان مجلس در 
انگلیس، دولت این کشور اعالم کرده که سطح 
امنیتي براي تامین امنیت نمایندگان را باال مي برد. 
این موضوع ممکن است شامل حضور منظم پلیس 
در دیدار هاي هفتگي نمایندگان با افراد شود. 
دیوید آمس، نماینده پارلمان انگلیس روز جمعه 

به ضرب چاقو کشته شد. 

اقتصاد جهان كــه هنوز طعم رونق 
پســاكرونايی را نچشيده، با چالش 
جديد بحران انرژی روبه رو شــده 
اســت. باال رفتن قيمت سوخت در كشــورهای مختلف در نتيجه 
تغييرات آب وهوايی و رونق فعاليت های اقتصادی، زنگ هشــدار 
كمبود منابع انرژی را در آســتانه فصل سرما به صدا درآورده است. 
اين روزها قيمت گاز طبيعی، نفت و زغال سنگ، افزايش چشمگيری 
را تجربه می كند. پيش بينی می شــود زمستان ســختی در انتظار 
نيمكره شمالی باشــد و همين  امر باعث خواهد شد مصرف برق و 
استفاده از وسايل گرمايشی روند صعودی بگيرد. بنابراين، كمبود 
انرژی و خاموشی هاي گسترده، به چالش بزرگی در ماه های پيش 

رو تبديل خواهد شد.
بنا بر اعالم سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، قيمت انرژی فقط 
در كشورهای توســعه يافته طی ماه آگوست )اواسط مرداد تا اواسط 
شهريور( 18درصد افزايش داشته كه بيشترين رشد از سال 2008 
تاكنون بوده است. كارشناسان معتقدند ريشه بحران انرژی را بايد در 
افزايش تقاضا به دنبال تالش كشورها برای احيای اقتصاد كرونازده، 
وقوع بحران های آب وهوايی مانند توفان های اخير در چين و آمريكا، 
اختالل در توليد نيروگاه های بادی در نتيجه كاهش سرعت وزش باد 

و كاهش صادرات گاز از روسيه جست وجو كرد. 

وضعیت آشفته اروپا
در اروپا كه 90درصد گاز مصرفی خــود را وارد می كند، قيمت گاز 
طبيعی افزايشــی 130درصدی نسبت به ماه گذشــته و 8برابری 
نسبت به سال گذشته داشته است. به گزارش گاردين، زمستان سرد 
و طوالنی كم سابقه سال جاری ميالدی، ذخاير گاز طبيعی را در قاره 
سبز به صفر رسانده و حاال اين كشورها در صف خريد سوخت فسيلی 
زغال سنگ قرار گرفته اند. اين در حالی است كه قيمت برق در اروپا 

طی 9 ماه سال جاری ميالدی 200 درصد بيشتر شده است.
به گزارش گاردين، بانك سوسيته ژنرال فرانسه هفته گذشته اعالم 

كرد: »جهش قيمت های انرژی در اروپا، بی سابقه است. هيچ وقت 
قيمت ها به اين سرعت رشــد نكرده، آن هم در شرايطی كه تازه 
ابتدای پاييز اســت و دمای هوا هنوز كاهش چشمگيری نداشته 
است.« كادری سيمسون، كميسيونر اتحاديه انرژی اروپا نيز گفته: 
»شوك قيمت انرژی، يك بحران پيش بينی نشده در يك موقعيت 
حساس است. اولويت اصلی در سياست های بلندمدت اتحاديه بايد 
محدود كردن عواقب اجتماعی و حمايت از خانواده های آسيب پذير 
باشد.« سی ان ان گزارش داده است؛ سرما در ماه های آينده می تواند 
مشــكل بزرگی ايجاد كند. به ويژه در كشــورهايی مانند ايتاليا و 
انگليس كه برای توليد انرژی، وابستگی زيادی به گاز طبيعی دارند. 
در انگليس شرايط وخيم تر است؛ زيرا به دنبال آتش سوزی در يكی 
از تأسيسات برق در جنوب اين كشور، چندهفته ای است كه كابل 
انتقال برق از فرانسه قطع شده است. هنينگ گلوشتاين، مدير بخش 
انرژی و آب وهوای گروه مشاوره اوراسيا پيش بينی می كند، در صورت 
سرد شدن هوا، مقامات انگليس مجبور می شوند مصرف گاز در مراكز 
صنعتی و در نتيجه توليد كارخانه ها را محدود كنند تا بتوانند از عهده 

برآورده كردن تقاضای مصرف خانگی برآيند.
در اين ميــان، نبايد نقش كاهش صــادرات گاز روســيه را ناديده 
گرفت. به اعتقاد برخی از كارشناســان، تنها اميد اين روزهای اروپا، 
مســكو و ســرعت گرفتن بهره برداري از پــروژه بحث برانگيز خط 
لوله نورد اســتريم2)انتقال گاز طبيعی از روســيه به آلمان( است. 
رئيس جمهور روسيه هفته گذشته اعالم كرد كه كشورش صادرات 
گاز به اروپا را سرعت خواهد بخشيد. والديمير پوتين گفت كه شركت 
دولتی گازپروم روســيه در صورت طرح قيمت های مناسب از سوی 

طرف های اروپايی، عرضه خود را بيشتر خواهد كرد.

کمبود زغال سنگ در آسیا
قيمت گاز در منطقه شــرق آسيا، از اواسط شــهريور تاكنون، رشد 
85درصدی را ثبت كرده است. در چين، توسعه فعاليت های اقتصادی 
در ماه های گذشته، افزايش مصرف برق را به دنبال داشته و در نتيجه، 

خاموشی ها شدت گرفته است. گاردين در گزارشی نوشت؛ چين از 
صنايع خواســته مصرف برق خود را محدود كنند و حتی در برخی 
مناطق، اســتفاده از آسانسور برای طبقات ســوم و پايين تر ممنوع 
شده است.  اين كمبود، موجب شــده تا اين كشور به افزايش خريد 
گاز طبيعی مايع يــا ال ان جی رو بياورد. حــدود 2هفته پيش، پكن 
يك قرارداد 15ساله اي را با شــركت ملی نفت و گاز قطر برای تهيه 
گاز مايع امضا كرد. از سوی ديگر، چين قصد دارد توليد زغال سنگ 
خود را افزايش دهد. استان شانشی به عنوان بزرگ ترين توليدكننده 
زغال ســنگ در چين، قصد دارد منابع مورد نياز 14استان ديگر را 
تأمين كند تا بخشــی از نگرانی ها بابت كمبود سوخت در زمستان 

امسال برطرف شود.
در هند نيز نيروگاه ها با كمبود زغال سنگ روبه رو هستند. اداره برق 
مركزی اين كشور چند روز پيش اعالم كرد كه ذخاير حدود 80درصد 
از نيروگاه هايی كه سوختشان از زغال ســنگ تأمين می شود، رو به 
اتمام است. آرويد كجريوال، وزير ارشــد دهلی نيز به تازگی هشدار 

داده كه در صورت ادامه كمبود زغال ســنگ، بحران خاموشــی در 
كمين پايتخت هند اســت. در حال حاضر، قطعی بــرق در برخی 
ايالت ها مانند راجســتان، جاركند و بيهار به 14ســاعت در روز هم 
می رسد. كارشناسان معتقدند نبود برنامه ريزی مناسب برای ذخيره 
زغال سنگ و بارش باران های موسمی و وقوع سيل، از داليل اصلی 

كمبود اين سوخت در هند است. 
به نظر می رسد نيمكره جنوبی هم از بحران انرژی بی نصيب نخواهد 
ماند. ســايت تحليلی كانورسيشن در گزارشــی پيش بينی كرده؛ 
استراليا نيز كه 80درصد نفت مصرفی خود را از طريق واردات تأمين 
می كند، به زودی با چالش تأمين سوخت روبه رو شود؛ به ويژه اينكه 
قراردادهای اين كشور با ژاپن، كره جنوبی و تايوان رو به اتمام است. 

دل نگراني آمریکا
گرچه هنوز پای بحران انرژی آن طور كه در اروپا، چين و هند مشاهده 
می شود به آمريكا باز نشده است اما مقامات واشنگتن نگران سرايت 

اين مشكل به كشورشان هســتند. افزايش قيمت گاز در آمريكا به 
عنوان يكی از بزرگ ترين كشورهای صادركننده اين ماده طبيعی، 
گرچه خيلی كمتر از مناطق ديگر بوده اما به باالترين ســطح خود 
در 13سال گذشته رسيده اســت. قيمت گاز طبيعی در اين كشور 
از اواسط تابستان تاكنون 47درصد رشد داشته است. بانك آمريكا 
پيش بينی كرده  كه در صورت در پيش بودن زمســتان سرد، قيمت 

نفت برنت ممكن است به 100دالر در هر بشكه برسد. 
قيمت بنزين در آمريكا طي هفته گذشته به باالترين رقم در 7سال 
اخير رسيد. كاخ سفيد برای كنترل اوضاع، از كشورهای صادركننده 
نفت خواســت تا توليد خود را افزايش دهند. جنيفر گرانهولم، وزير 
انرژی نيز اعالم كرده كه ممكن است برای تعديل قيمت ها در صورت 
نياز از ذخاير نفت اضطراری استفاده شود. به نوشته گاردين، افزايش 
هزينه های انرژی در شرايطی كه آمريكا انتخابات ميان دوره ای 2022 
را در پيش دارد، می تواند چالش جدی برای جو بايدن، رئيس جمهور 

اين كشور باشد. 

 پكن با اعزام فضانورد به ايستگاه فضايي خود و آزمايش يك موشك هايپرسونيك جديد
 آمريكا را در عرصه هاي جديدي به چالش كشيده است

زورآزمايي چين با آمريكا  در فضا

بازار داغ انرژی جهان، در آستانه فصل سرما
باال رفتن تقاضا و محدوديت توليد، افزايش چشمگير قيمت گاز، نفت و زغال سنگ را در بازار جهاني به دنبال داشته است

افغانستان؛ 2 ماه پس از سقوط
 2 ماه پس از سقوط کابل، افغانســتان تحت حکومت طالبان، 
همچنان صحنه آشفتگي اســت. اقتصاد این کشور در آستانه 
فروپاشي است و امنیتي که ســران طالبان وعده آن را داده 
بودند، همچنان دور از دسترس اســت. مردم براي تامین مواد 
غذایي روزانه خود با مشکل روبه رو هستند و داعش با حمالت 
تروریســتي، بار دیگر بالي جان آنها شــده است. بسیاري از 
کارمندان دولت، به خصوص زنان در مورد وضعیت حال و آینده 
شغل خود در بالتکلیفي به سر مي برند و تاکنون ساختار اداره 
کشور قوام پیدا نکرده است. دختران از حضور در مدارس منع 
شده اند و هنوز بسیاري چشم شــان به آن سوي مرزهاست، تا 
شاید بتوانند راه فراري از بحران هاي پي درپي سرزمین شان پیدا 
کنند. این روزها سؤال این است که آیا طالبان زودتر از آنچه تصور 

مي شد، در آزمون حکومتداري مردود خواهد شد؟
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گوشي هاي تلفن همراه پس  از تغيير شــگرفي كه در سامان رضايي
زندگي ما انســان ها ايجاد كردنــد به حــدي از نفوذ و 
نقش آفريني رسيده اند كه بايد منتظر باشيم حتي مبلمان 
شهري را هم دســتخوش تغيير قرار دهند. همين ديروز 
ديلي ميل نوشت كه در كره جنوبي چراغ هاي راهنمايي و 
رانندگي ای به سطح شهر آمده كه مخصوص رهگذر هاي 
گوشي به دست طراحي و ساخته شده است. در عكس  هاي 
اين خبر المپ هــاي ال اي دي و شــفافي را كف خيابان 
مي بينيم كه مســير رهگذر ها را مشــخص مي كند. اين 
چراغ ها طوري طراحي شده اند كه رهگذر هايي كه براي 

چك كردن گوشي تلفن همراه خود سرشان پايين است 
ناگهان وارد خيابان نشوند و حادثه اي  رخ ندهد.  حتي براي 
افرادي كه خيلي سر به زير فقط نگاهشان به گوشي است 
نام و لقب اختصاصي هم تعيين شده است و به گوشي به 
دست ها Smombies و در توضيح  مي گويند: آنها مثل 
زامبي هاي از گور برخاسته اي كه به هيچ وجه حال و اوضاع 
درست و درماني ندارند در شهر تردد مي كنند و ممكن است 
براي راننده ها و حتي رهگذر ها دردســرآفرين شوند. اين 
المپ هاي ال اي دي كه به چراغ هاي راهنمايي و رانندگي 
كره اي ها افزوده شده اند در ابتدا وسيله اي  تزئيني و زيبا 
تلقي مي شدند. رفته رفته اما اغلب خيابان هاي اصلي سئول 

به اين المپ ها مجهز شدند. به گفته كاربر هايي كه زير خبر 
ديلي ميل كامنت گذاشته اند اين المپ ها نشان دهنده يك 
هشدار به بشــريت هم هستند؛ هشــدار به ميزان باالي 
درگيري كاربر ها با گوشي هاي تلفن همراه و ناتواني در كنار 
گذاشتن آن. آمار ها هم نشــان مي دهند فقط طي سال 
2020ميالدي 218عابر پياده كره اي  در اثر تمركز بيش از 
حد روي گوشي تلفن همراه دچار حادثه رانندگي شدند و 

جان خود را از دست دادند. 

چراغ عابر گوشي به دست

و آب و هوايی كشور و وضعيت بارش ها به گونه ای بوده فاطمه عباسی در سال های اخير - به ويژه 2سال اخير- شرايط اقليمی 
كه تأثير زيادی روی توليد محصوالت كشاورزی گذاشته و در قيمت اين محصوالت در 
بازار تالطم ايجاده كرده و آثار منفی در سفره مردم به دنبال داشته است. از سوی ديگر 
بخش قابل توجهی از مواداوليه در كارخانجات صنايع غذايی، محصوالت كشاورزی 
هستند كه اين تالطم و نبود توازن در توليد محصوالت كشاورزی آسيب های جدی به 
صنايع غذايی وارد كرده و به نوعی می توان گفــت اثر اين بی ثباتی  ها در توليدات اين 
كارخانجات كامال مشهود اســت و اين اتفاقات باعث افزايش ناامنی غذايی به ويژه در 
مناطق محروم و گرسنگی پنهان شده است. حاال با توجه به همه اين ماجراها، مديركل 
دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت گفته كه اين ناامنی غذايی منجر به افزايش شيوع 
سوءتغذيه كودكان زير5 سال و ديگر گروه های آسيب پذير تغذيه ای مانند مادران باردار 
و نوجوانان خواهد شد. در 2 سال اخير هم شيوع كرونا و بيكار شدن بخشی از مردم، 
وضعيت چند استان كم برخوردار كشور ازجمله سيســتان و بلوچستان، هرمزگان، 
كرمان، خراسان جنوبی و خوزستان را به لحاظ امنيت غذايی نامطلوب تر كرده است. 
ازجمله آثار وجود اين مشكل در جامعه و اســتمرار آن می توان به ابتال به بيماری ها 
به دليل ضعف دستگاه ايمنی بدن، ناتوانی جسمی، كوتاه قدی، الغری مفرط و كم وزنی، 
كاهش بهره هوشی و كاهش قدرت يادگيری و افت تحصيلی در كودكان و نوجوانان، 
تغييرات رفتاری به صورت بی حوصلگی، بی  تفاوتــی و انزوا طلبی و درنهايت افزايش 
مرگ ومير و كاهش اميد به زندگی در جامعه اشاره كرد. ضعيف شدن سيستم ايمنی 
بدن بر اثر سوء تغذيه در روزهايی كه با كرونا دست و پنجه نرم می كنيم می تواند افراد را 
بيشــتر در معرض اين ويروس قرار دهد و كنترل كرونا را در اين افراد سخت تر كند. 
كارشناسان معتقدند كه عالوه بر اينكه بايد به سرعت با گرانی ها و افزايش قيمت مواد 
غذايی مقابله شود و تمامی مواد غذايی در اختيار همه اقشار قرار بگيرد، با توجه به اينكه 
فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه هم نقش مهمی در اســتفاده بهينه از منابع غذايی 
موجود و در دسترس دارد، به ويژه در اقشار كم درآمد، الزم است به فرهنگسازی تغذيه 
هم كمك و توجه جدی شود. اين روزها بحث گرسنگی پنهان هم با كمبود ويتامين ها 
و پروتئين در تغذيه گروهی از مردم جامعه به بحث داغی بدل شــده است. حرف از 
خوردن غذای بی كيفيت و به بی توجهی و تخصيص مواد آلی در غذاهاست كه بخش 
عمده آن ناشی از محدوديت های مالی و پخت غذاهای به اصطالح صرفا سيركننده است 
و بخش ديگرش مرتبط می شود به ناآگاهی گروهی از مردم برخوردار كه نمی دانند چه 

بايد بخورند و چه نخورند.
وزارت بهداشت می تواند با بسيج كارشناسان تغذيه، آموزش و مشاوره را ولو به صورت 
تلفنی به عموم مردم انجام دهــد و تالش برای توزيع مواد غذايی الزم ميان اقشــار 
مستضعف هم بايد با جديت پيگيری شود. راستی شما هم می توانيد خيلی كمك كنيد؛ 

حواستان به آمار عجيب دورريز غذا در كشور و در ميان برخی مردم هست؟ 

سوءتغذیه روی نقشه

درصد
براساس آمار بهره برداری 
از سدهای مخزنی كشور تا 
پایان ۲۳مهرماه حجم آب 
موجود در مخازن سدها 
۲۸درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 
كاهش یافته است.

28

میلیارد
ظرفیت كل مخازن 

سدهای كشور 50/5میلیارد 
مترمكعب بوده و درصد 

پرشدگی سدها نیز 
هم اكنون ۳۷درصد ثبت 
شده، همچنین ورودی 
سدها در هفته جاری 

0/۲5میلیارد مترمكعب 
و در مدت مشابه سال 

آبی گذشته 0/41میلیارد 
مترمكعب بوده است.

50.5

میلیارد
خروجی سدها در هفته 

جاری 0/49میلیارد 
مترمكعب و در مدت 

مشابه سال آبی گذشته 
0/94میلیارد مترمكعب 
بوده و این در حالی است 
كه از ابتدای سال آبی تا 
پایان روز ۲۳مهرماه كل 
ورودی مخازن سدهای 

كشور 0/۸6میلیارد 
مترمكعب ثبت شده كه 

این عدد در سال قبل 
1/19میلیارد مترمكعب 
بوده و گویای كاهش 

۲۸درصدی است.

0/49

 
مسعود مير

حدود يك دهه پيش موج جذابيت آفريني 
به مدد توسل به نوستالژي هاي مرتبط با 
سبك زندگي دهه 60  با توفان شبكه هاي 
اجتماعــي ارتفــاع گرفــت. در همين 
اشــتراك گذاري عكس و ويدئوي مرتبط 
با احواالت نوستالژي بود كه سامان مقدم 
يكي از مهم ترين برگ هاي سينمايي اش 
را رو كرد و با ساخت نهنگ عنبر، فرصتي 
خواســتني فراهم كرد براي تماشــاي 
همــه آن خاطره انگيزهــاي لعنتي روي 
پرده ســينما. البته مزد اين هوشمندي و 
وقت شناسي اش را هم با فروش فوق العاده 
فيلمش گرفت. اين اتفــاق اما خيلي زود 
بدل شد به فرمولي امتحان پس داده براي 
آنهايي كه مي خواستند بي دردسر و فقط 
با ناخنك زدن به ســفره جذاب خاطرات 
دهه 60 محصولي عرضه كنند و نام و ناني 
به هم بزنند. موج اين ساخته هاي مبتني 
بر نوســتالژي صرف آن روزگار، باالخره 
كم كم فروكش كرد، امــا ظاهرا بعضي ها 
هيچ وقت نمي خواهنــد با فروكش كردن 
موج عامه پسندي كنار بيايند يا از آن مهم تر 
اينكه در اين همراهي با موج عامه پسندي 
كه حتمــا مي تواند بد هم نباشــد، هيچ 
خالقيت و تنوعي رو نمي كنند. نمونه اش 
را بايد در احواالت سريالي يافت كه از نام و 
خالصه داستان و جزئيات منتشره اش فقط 
اسقاطي بودن به مشام مي رسد. كارگرداني 
كه سالي يك سريال با  تيم هميشگي اش 
مي سازد حاال در آغاز دهه جديد انگار يادش 
آمده كه اي دل غافل هنوز محصولي مبتني 
بر نوســتالژي در كارنامه ندارد و تازه در 
دوره اي كه باالخره همه ما در حال خالص 
شــدن از مصيبت نيســاني آبي هستيم 
سراغش رفته است. نمي توان براي برنامه 
كاري پلتفرم هاي نمايش خانگي و سليقه 
مورد عالقه مديران شان و البته كارگردانان 
همكارشان تعيين تكليف كرد اما باالخره 
زورمان به خودمان كه مي رسد، پس بايد 
اين سطح سليقه مان را براي سقف زدن به 

مراكز اسقاط بفرستيم...

اسقاطي مثل نيسان آبي

اين جمله را هر كسی بشنود گره به ابرو می اندازد كه 
حاال با چند ساعت خالی بودن معده چه كند؟

 چه كسی پاسخ قاروقور شكم را بدهد؟ چطور به اين 
خندق بال حالی كند دنيا قرار نيســت به پايان برسد! 
اصال همين چند ســاعت بی خبری از طعم ها و مزه ها 
برای سالمتی شايد خوب باشــد و هيچ كسی با چند 
ساعت ناشتا بودن ترك دنيا نكرده. شايد همين چند 
ساعت فرصتی شــد تا صفرا و معده نفس چاق كنند. 
باالخره پشت اين چند ساعت ناشتا بودن خبری در راه 
است و باقی روز اين تو هستی كه می توانی انتخاب های 
بهتری داشته باشی تا رنگ و لعاب به معده ات ببخشی.

خوب به قضيه نگاه كنيم ناشــتا بودن اتفاق بدی هم 
نيست، اصال هم اتفاق بدی نيســت. به نظرم كاش به 
جای گارد داشــتن با اين اتفاق، كمی از ناشتا بودن 
بيشــتر اســتفاده می كرديم، اصال كاش كسی برای 
همه ما چند ساعتی ناشتا بودن در روز يا هفته يا  ماه 
را تجويز می كرد؛ نه برای دادن يك آزمايش خون، نه 

فقط ناشتا بودن بدن كه برای اخالق ترش كرده مان.
كاش كسی بود هر صبح به ما می گفت، لطفا اخالق تان 

ناشتا باشد.
اينگونه شــايد هر صبح خالی از هر چه بوديم، هر چه 
كه در روز و شب گذشته ســپری كرده بوديم صبح را 

آغاز می كرديم.
شــايد اينگونه ديگر خبری از دهن كجــی بی مورد و 

سرخوشی زودگذر نبود.
هر چه بود و نبود را هضــم می كرديم و صبح را با يك 
اخالق ناشــتا آغاز می كرديم و اجازه می داديم غذای 
اتفاقات روِز تازه به جانمان بچسبد، تحليل كنيم، فكر 

كنيم بی قضاوت، بی انديشه ای از اتفاقات روز گذشته.
اگر پزشــك زندگی خودمان شويم حتما اين بهترين 
تجويزمان خواهد بود: لطفا هرصبح ناشــتای اخالقی 

باشيم.

دانش آموز در روزگار كرونا سارا موسوی حاال كه ديگــر بچه هاي 
و آموزش مجازي، به استفاده از تلفن همراه و تبلت عادت 
كرده اند، آموزش و پرورش هم توي كتاب هاي درســي 
QR كد يا رمزينه سريع پاسخ قرار داده تا اگر نياز به موارد 
كمك آموزشي داشتند، با اسكن كردن آن كد روي تلفن 
همراه، محتواي كمك آموزشي را دريافت كنند. امسال 
305 كتاب در دوره هاي ابتدايي، متوسطه اول و دوم و 
125 كتاب در شاخه فني و حرفه اي و كاردانش داراي 
رمزينه هاي سريع پاسخ هســتند. به عبارت ديگر تمام 
دروس دوره ابتدايي، تمام دروس دوره متوســطه اول، 
تمام دروس متوسطه دوره دوم نظري و 125 كتاب اصلي 
در شاخه فني وحرفه اي و كاردانش به كيوآركدها مجهز 
شده اند و قرار اســت اين محتواها متناسب با پيشرفت 
برنامه درسي دانش آموزان به روزرساني شوند. استفاده از 
 اين رمزينه هم راحت اســت؛ كافي است ابتدا نرم افزار

 QR CODE خوان را نصب و راه اندازي كنيد. دوربين 
تلفن همراه خود را به رمزينه سريع پاسخ مورد نظر در 

صفحه كتــاب نزديك 
كنيد تا تصوير واضحي 
از باركد ثبت شود. بر 

اين اساس اطالعات مورد 
نظر درس مربوطه كه در سايت رشد بارگذاري شده است 
به صورت دسته بندي نمايش داده مي شود. رمزينه ها هم 
در ابتداي هر كتاب و هر فصل محتواي افزوده مناسب با 
درس را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند. به جز اين، 
آموزش و پرورش استثنايي كشور هم امسال قرار است 
طرح هاي جديدي براي دانش آموزان به اجرا در بياورد. 
به همين مناســبت، قابليت »گوياســاز« قرار است از 
آبان ماه براي دانش آموزان آسيب ديده بينايي به شبكه 
شاد افزوده شــود. ظرفيت جديد ديگر ايجاد اتاق هاي 
صوتي و امكان گفت وگوي گروهي در شاد بود كه محقق 
شده است. همچنين ايجاد رشته موسيقي در شاخه فني 
و حرفه اي براي دانش آموزان آسيب ديده بينايي نيز يكي 
ديگر از طرح هاي امســال آموزش و پرورش استثنايي 

كشور است.

دغدغه

آغاز فصل صيد ماهی استخوانی در مازندران  عکس: مهدی محبی پور اول آخر

عدد خبر

ديدن از سيزده منظر
شــاعران ماننــد  كارآگاهان می دانند كالم مك كان 
كه حقيقت مشقت بار 
است؛ حقيقت، تصادفی اتفاق نمی افتد؛ بلکه تراش 
می خورد و به عمل می آيد تا وارد هســتی می شود؛ 
محصولی است از زمان، فاصله و پيوند. شاعر بايد اين 
احتمال را در نظر داشته باشد كه پيش از بروز يك واژه، 
يا انعقاد يك جمله، يا گشايش يك قافيه راه درازی را 
بايد طی كند و حتی با وجود همه اينها هم هيچ چيز 
تضمين شده نيست، حتی واژه هايی كه معنای اوليه  
خود را به مخاطــره انداخته اند. شــعر، گاهی در 
غيرمنتظره ترين لحظه رخ می نمايد و شاعر، بايد به 
اين معما ورود كرده و از آنجا شروع به بازسازی شعر 

كند.

بوك مارك

شجاع دل
ممکنه  بجنگيد  اگه  بميريــد؛ فرار كنين مل گيبسون
زنده می مونيد، دست كم مدتی... ولی چند وقت بعد 
توی رختخوابتون می ميريد. كدومو انتخاب می كنيد؟ 
حاضرين همه روزارو از امروز تا لحظه مرگ افسوس 
بخوريد كه چرا اينجا نمونديد و اين جمله رو نگفتيد كه 
»می تونن جان ما رو بگيرن، ولی آزادی ما رو هرگز...«.

ديالوگ

حافظ

جان می دهم از حسرت ديدار تو چون صبح

باشد كه چو خورشيد درخشان به درآيی

گرينويچ

 ويروس جديدي به نام نيپا
هنوز همه گيــري ويروس كرونا 
به طور كامل كنترل نشده است 
كه سر و كله يك ويروس جديد 
پيدا شد. ســارا گيلبرت يكي از 
محققان واكسن آســترازنكا در 
اين بــاره گفت:  اگر نــوع دلتاي 
ويروس نيپا وجود داشته باشد، 

ناگهان با ويروســي مواجه خواهيم شد كه بســيار قابل انتقال است و ميزان 
مرگ ومير آن 50درصد اســت. ويروس نيپا جديد نيست و سال هاست كه در 
كمين بشر است. به گزارش يورونيوز، در ســال 1999، اين ويروس از طريق 
خفاش ها وارد مركز مالزي شــد و تغذيه خوك ها از باقيمانده الشه خفاش ها 
موجب شد ويروس از خوك به انسان منتقل شود. به نظر مي آيد انتقال ويروس 
از طريق تماس محافظت نشده با ترشحات خوك ها يا بافت حيوان بيمار اتفاق 
افتد. در آن زمان حدود 105نفر در مالزي در مدت 8  ماه پس از آلوده شدن به 
ويروس و به دليل عوارض ناشي از آن ازجمله رفتن به كما، تب و التهاب مغز جان 
خود را از دست دادند. ويروس نيپا به مرگ حدود 40درصد از مبتاليان منجر شد.

كوري عمومي در قطار فيالدلفيا
پس از اينكه زنــي در قطار بين 
شهري فيالدلفياي آمريكا مورد 
بدترين آزار و اذيت هاي جنسي 
قرار گرفت خبــر مهم تري اين 
رويداد را تحت تأثير قرار داد. اين 
خبر مهم تر بي تفاوتي مسافران 
ديگر حاضر در قطار به اين تعرض 

بود. به گزارش ديلي ميل، پليس دوربين هاي داخل قطار را بررســي كرد و در 
گزارش خود به بي تفاوتي مسافر هاي ديگر اشاره كرد. متجاوز مردي 35ساله 
و داراي سابقه كيفري بود و دستگير شد و قرباني هم راهي بيمارستان شد اما 
در اين ميان پرسش كاربر هاي فضاي مجازي اين اســت كه چرا هيچ يك از 
مسافران قطار حتي يك نفر با شماره تلفن اضطراري تماس نگرفت يا آژير خطر 

را به صدا در نياورد.

بزرگداشت بهترين فيلم از نگاه مخاطبان
مورگان فريمن، بازيگر آمريكايي 
طي توييتي به گذشت 27سال 
از ساخت فيلم رســتگاري در 
 The Shawshank شاوشنك
Redemption اشاره كرد و اين 
اثر را يكــي از بهترين فيلم هاي 
سينمايي از نگاه مخاطبان عنوان 

كرد. در ادامه فريمن براي عوامل فيلم، سرنوشــتي همچون اندي دوفرسن  
با بازي تيم رابينز آرزو كرد كه عاقبت به خير شــد و خوشبخت زندگي كرد. 
گرچه رستگاري در شاوشنك يك شكســت در گيشه بود و فقط 16ميليون 
دالر در نخستين نمايش خود فروش داشت اما اين فيلم در تاريخ سينما يكي 

از ماندگار ترين فيلم هاست.

آخر مصوربايد صاحبخانه خوش ذوقی باشی كه نگذاری ريشه های درخت زندگی قطع شوند و همينطور بر جان ديوار ، قابش بگيری... عکس: حامد عسگرپور

امتحان از كيوآركد
 لطفا 

ناشتا باشيد
سمانه گلك



سیب  آذربایجان غربی 
چوب حراج می خورد
اگرچه قیمت سیب در بازار تا 20هزارتومان هم رسید، اما 
سیب کاران آذربایجان غربی مجبور به فروش محصول خود 

به قیمت کیلویی 500تومان هستند

پور
گر

عس
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

دوشنبه 26  مهر  1400      11 ربیع االول 1443     سال بیست و نهم    شماره 8339   4 صفحه

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

استان آذربایجان غربی رتبه نخست تولید سیب را در کشور دارد 
و براساس برآوردهای انجام شده، امســال تولید این محصول 
حدود 20درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد و پیش بینی 
می شــود مجموع برداشــت این محصول از ســطح ۶0هزارو 
۷۱3هکتار از باغ های استان، به یک میلیون و 300هزارتن برسد؛ 
موضوعی که اگرچه به عنوان مزیتی برای استان مطرح می شود، 
اما مشــکالت متعدد در زمینه فروش محصــول، باغداران را با 

چالش های بسیاری مواجه کرده است.
نکته جالب این جاســت  که از این میزان تولید، تنها 50هزارتن 
در استان و به صورت تازه خوری مصرف می شــود و بقیه برای 
صادرات یا فراوری های صنعتی مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
این درحالی است که مشکالت متعدد برای صادرات این محصول 
و کمبود واحدهای فراوری ســیب در استان، در کنار باال بودن 
میزان سیب های درجه3 سبب شده باغداران آذربایجان غربی 

برای فروش محصول خود با مشکالت زیادی مواجه شوند.
در چنین شــرایطی دالالن، ســیب های باغداران را تا کیلویی 

500تومان هــم خریداری می کنند، اما این درحالی اســت که 
شهروندان در بازارهای میوه در نقاط مختلف کشور، برای خرید 
این محصول مبلغی درحدود ۱0 تا 20هزارتومان را هم پرداخت 
می کنند؛ موضوعی که گواهی است بر دست خالی باغداران از 

سود محصوالت شان.

دالیل افزایش تولید 
یک کارشناس حوزه باغبانی با بیان اینکه تولید سیب در استان 
آذربایجان غربی به ویژه در شــهر ارومیه از گذشته رونق خوبی 
داشته اســت، می گوید: در ســال های اخیر خشکسالی سبب 
شده اســت که تولید این محصول افزایش بیشتری هم داشته 

باشد، چراکه از محصوالت کم آبخواه به حساب می آید.
»حامد طریقتی« می افزاید: ســیب از گونه هایی است که نیاز 
کمی به آب دارد و پس از تثبیت ریشه، عمال نیازی به آبیاری این 
درختان نیست. برهمین اساس در شــرایطی که با خشکسالی 
مواجه شدیم، بخش قابل توجهی از باغداران سیب را جایگزین 

محصوالتی کردند که نیاز آبی بیشتری دارند.
وی اظهار می کند: ازسوی دیگر کارشناسان ترویج کشت سازمان 
جهادکشاورزی، همزمان کشت سیب و انگور را به عنوان الگوی 

کشت، به باغداران استان پیشــنهاد کرده اند که تولید سیب را 
دراستان افزایش داده است.

طریقتی ادامه می دهد: یکی از چالش های تولید سیب دراستان، 
افزایش تولید محصول درجه3 یا دراصطالح »زیردرختی« است. 
درحالی که معموال یک پنجم از سیب تولیدی دراستان درجه3 
است، اما امسال با توجه به افزایش قیمت کود و سم های مبارزه 
با آفات، میزان سیب های درجه3 بیشتر بوده است، چراکه بخش 
زیادی از باغ ها درگیر آفت زدگی شد. زمانی که خرید کودهای 
گران قیمت برای باغداران مقرون به صرفه نباشد، باید هم شاهد 

بروز چنین مشکالتی بود.

سودجویی دالالن 
یک باغدار ارومیه ای با بیان اینکه دالالن با بررســی شــرایط 
موجود، از چند ماه قبل برای خرید محصول باغداران دســت 
به کار شده اند، می گوید: دالالن میوه با حضور در باغ ها و بررسی 
شــرایط موجود، از چند مــاه قبل اقدام به پیش خرید ســیب 

زیردرختی کرده بودند.
»رحمت عالی زاده« می افزاید: حتی برخی واســطه ها محصول 
یک هکتار باغ سیب را بســیار پایین تر از عرف بازار پیش خرید 

کرده بودند، چراکه مشخص بود ســیب های برداشتی کیفیت 
خوبی نخواهد داشت. حتی در برخی موارد مشاهده می شود که 

باغداران سیب ها را رها کرده اند.
وی ادامه می دهد: در ســال جاری سیب ازســوی دالالن بین 
500تا هزار تومان از باغداران خریداری می شــود و با توجه به 
تفاوت قیمت علوفه و نهاده های دامی، بخشی از آن برای مصرف 
دام استفاده می شود. درچنین شرایطی سیب های چیده شده 
به کنار جاده منتقل می شود و سپس دالالن با لودر، سیب ها را 
از کنار جاده به پشت کامیون منتقل می کنند و به دامداری ها و 

کارخانه ها می فرستند.
این باغدار عنوان می کند: بــا چنین قیمت پایینی حتی چیدن 
میوه در سبدهای پالســتیکی توجیهی ندارد، چراکه هر سبد 
پالستیکی 5 تا ۷هزارتومان قیمت دارد که با این قیمت سیب 

صرفه اقتصادی ندارد.
عالی زاده با اشــاره به آغاز خرید تضمینی سیب اضافه می کند: 
هرچند قیمتی که اعالم شــده جوابگوی هزینه ها نیست، اما از 
قیمت دالالن بهتر است. با این وجود باید به این نکته هم توجه 
کرد که ســیب ماندگاری کمی دارد و نمی توان این محصول را 

مدت زمان زیادی انبار کرد.

خرید تضمینی نامحدود است
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی با بیــان اینکه 
۷0درصد از صادرات ســیب کشــور مربوط به این اســتان است، 
می گوید: عالوه بر ارزآوری ده ها میلیــون دالری حاصل از صادرات 
این محصول برای کشور و استان، ســیب می تواند زمینه ساز رونق 
تولید، به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی شــود. »اکبر کرامتی« ادامه 
می دهد: حدود نیمی از ســیب تولیدی دراستان در ارومیه برداشت 
می شود. این درحالی است که امسال هم صنایع تبدیلی و کارخانه های 
فراوری سیب اســتان همراهی خوبی با باغداران داشته اند و بخشی 
از ســیب های درجه3 نیز برای فراوری به اســتان های دیگر ارسال 
می شود.وی با اشاره به قیمت هزارو4۶0تومانی خرید تضمینی سیب 
درجه3 در اســتان می افزاید: این خرید نامحدود است و از باغداران 
تقاضا داریم با تجمع درمقابل مراکز خریــد و کارخانه های فراوری 
میوه، ســبب بروز مشــکل برای خود و افت محصول نشوند. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه می کند: تالش داریم 
تاحدممکن سیب های برداشت شده کیفیت خود را حفظ کنند تا به 
مصرف تازه خوری برســند و برای این منظور نحوه نگهداری پس از 
چیدن میوه و رعایت شرایط الزم برای جلوگیری از افت کیفیت میوه 

ضروری است تا باغداران دچار ضرر بیشتر نشوند.

4 3 2

 الالیی های لکی
 میراثی که مهجور ماند

نگاه تشنه 
 سیستان وبلوچستان

 به دریای  عمان

 چالش های حفاظت
  از  یوز ایرانی

 در خراسان جنوبی
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ورزشگاه علی دایی ناتمام؛ 
29سال پس از کلنگ زنی

ورزشگاه 20هزارنفری »علی دایی« درسال1387 افتتاح 
شد، اما امکانات پیش بینی شده دراین مجموعه همچنان 

تکمیل نشده است

ورزشــگاه 20هزارنفری »علی دایی« در 5کیلومتری شهراردبیل، 
ازجمله پروژه های نیمه تمام اســتان اردبیل به حساب می آید که در 
سال1371 کلنگ زنی شده، اما هنوز تکمیل نشده است. این درحالی 
بود که این طرح درسوم خردادماه سال1387 با حضور مسئوالن وقت به صورت 

نیمه تمام افتتاح شد.
با این وجود ورزشــگاه علی  دایی به دلیل تکمیل نشدن امکانات پیش بینی شده، 
تاکنون به طورکامل به اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل داده نشده است. این 
مجموعه با امکانات و زیرمجموعه های پیش بینی شــده، کور سوی امیدی برای 
تقویت زیرساخت های ورزشی در اردبیل به حساب می آید، اما جوانان و ورزشکاران 
اردبیلی از ظرفیت های موجود دراین ورزشــگاه به دلیل تکمیل نشــدن برخی 

بخش ها،  بهره چندانی ندارند.

امکاناتیکههنوزتکمیلنشدهاست
عالوه بر زمین چمن فوتبال که براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است، 
ســاخت پارکینگ 7هزار خودرویی، اســتخر، پیست دوچرخه ســواری، سالن 
ژیمناستیک، سالن دوومیدانی و سالن اختصاصی جانبازان و معلوالن، از امکانات 
پیش بینی شده دراین ورزشگاه است. با وجود گذشت 13سال از افتتاح این پروژه، 
تاکنون امکانات پیش بینی شده در ورزشگاه علی دایی تکمیل نشده و حاشیه ها و 

وعده ها همچنان ادامه دارد.
»غالمرضا دوستی« از فعاالن ورزش اردبیل درباره این پروژه که متولی ساخت آن 
اداره کل راه و شهرسازی است، می گوید: این پروژه نباید به صورت نیمه تمام افتتاح 

می شد. این اقدام سبب شد روند تکمیل پروژه با اختالل مواجه شود.
وی می افزاید: با وجود اینکه این مجموعه هنوز خدمات مطلوبی به ورزشــکاران 
اردبیلی ارائه نمی کند، ساالنه هزینه های زیادی برای نگهداری آن صرف می شود. 
ازســوی دیگر امکانات قبلی ورزشگاه نیز با گذشــت زمان، فرسوده شده اند و به 

بهسازی نیاز دارند.

تأکیدبررفعنقصها
»علی نیکزاد« استاندار وقت اردبیل درسال1387، یک روز قبل از مراسم افتتاح 
ورزشگاه علی دایی در مصاحبه ای مطبوعاتی با یادآوری اعتبارات هزینه شده برای 
این ورزشگاه گفته بود: »ساخت ورزشگاه علي دایي در زمیني به مساحت 42هکتار 
از اوایل دهه70شمسی آغاز شد، اما تا سال1384، فقط 40درصد پیشرفت فیزیکي 
داشت که با نگاه وی ژه و محوري دولت نهم در رابطه با توسعه زیرساخت هاي ورزش 
کشــور و بهره مندي جوانان و نوجوانان از امکانات و فضاهاي ورزشــي، تحولي 

چشمگیر دراین زمینه صورت گرفت.«
اکنون بعد از گذشت 13سال، نیکزاد این بار به عنوان نماینده اردبیل، نیر، نمین و 
سرعین و نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اتمام سریع پروژه سالن 
دوومیدانی دراین مجموعه ورزشــی اظهار می کند کــه نقص های زمین چمن 
ورزشگاه علی دایی اعم از سرویس های بهداشتی، رختکن و تأسیسات زیربنایی 
با ردیف اعتبارات وزارت راه و شهرســازی برطرف خواهد شــد و پیست تارتان و 
تعمیرات جزیی این مجموعه هم از محل اعتبارات وزارت ورزش وجوانان تکمیل 

می شود.
وی اضافه می کند که ردیف اعتباری مجموعه ورزشــی علی دایی برای تجهیز و 

تعمیر باز است و هرسال برای نگهداری این مجموعه، اعتبار اختصاص می یابد.

آخرینوضعیتورزشگاه
همه اینها درحالی اســت که براســاس آخرین خبرها، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اردبیل از اجرای طرح بهسازی ورزشــگاه علی دایی اردبیل با صرف اعتبار 
40میلیارد تومانی خبر می دهد. »سجاد انوشیروانی« با بیان اینکه درحال حاضر 
این ورزشگاه در دست بهسازی است، می افزاید: اوایل سال جاری با انعقاد قرارداد 
18ماهه ای با پیمانکار، بهسازی ورزشگاه علی دایی در چند فاز آغاز شد که فاز به 

فاز تکمیل می شود.
وی ادامه می دهد: بهسازی ســامانه آب رسانی، بازسازی جایگاه های زمین چمن 
فوتبال و تعویض صندلی های جایگاه تماشاگران فوتبال ازجمله اقدام هایی است 

که در راستای بهسازی و مرمت این ورزشگاه انجام خواهد شد.
انوشیروانی با تأکید بر اولویت داشتن رعایت کیفیت بر افتتاح و بهره برداری سریع 
از اماکن ورزشــی می افزاید: از محل اعتبارات اســتانی، برای بازسازی این پروژه 
اختصاص اعتبارهای الزم پیش بینی شده اســت و تا 2 یا 3 سال آینده نقص های 

موجود رفع می شود.
وی اضافه می کند: امیدواریم با تکمیل این ورزشگاه، مشکالت و موانع توسعه ورزش 
فوتبال در استان اردبیل رفع شود و شــاهد حضور تیم های اردبیلی در لیگ های 
دسته یک کشور باشیم، چراکه این استان فوتبالیست های مطرحی همچون علی 
دایی، کریم انصاری فرد و علی قلی زاده را به فوتبال ایران و جهان معرفی کرده است.

رفعمشکلراهدسترسی
فرماندار اردبیل نیز دراین باره اظهار می کند: اعتبارات مورد نیاز برای بهســازی 
این ورزشگاه تأمین می شود. همچنین در زمینه تأمین آب آشامیدنی و آنتن دهی 

مخابراتی این مجموعه اقدام های اساسی انجام خواهد شد.
»مسعود امامی یگانه« می افزاید: برای بهســازی راه دسترسی این مجموعه، که 
مطالبه به حق مردم روستای مجاور هم هست، 2میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته 

شده است.
وی ادامه می دهــد: 30میلیــارد تومان اعتبار نیــز برای اجرای پروژه ســالن 
ژیمناستیک این ورزشــگاه که عملیات اجرایی آن چندی پیش آغاز شده است، 

اختصاص می یابد.

پوپکقاسمی
خبرنگار

معمای مصرف گاز مایع در سمنان
 مصرف گازمایع در سمنان درحالی که نیاز این استان ماهانه کم تر از 500تن برآورد می شود

اشکانجهانآرای اکنون به بیش از هزارو800 تن رسیده است
خبرنگار

نگاه تشنه سیستان وبلوچستان به دریای  عمان

گازمایعیا»ال.پی.جی«هرچندکهبااتصالبخشزیادیاز
جوامعشهریوروستاییکشوربهشبکهگازرسانیوتجهیز
خودروهابهکپسولهای»سی.ان.جی«حاالکمترموردتوجه
وتقاضاقراردارد،اماهنوزدرمناطقیازکشورمیتوانتقاضایمستمر
برایتهیهکپســولهایگازمایعرامشــاهدهکــرد.گروهیازاین
مصرفکنندگانازگازمایعدربخشخانگی،صنعتیوکشاورزیبهره
میگیرندوعدهایهمگازمایعیاال.پی.جیرابهجایسی.ان.جیوبنزین،
بهعنوانسوختخودرو،استفادهمیکنند.تعدادیازمصرفکنندگانگاز
مایعدراستانسمنانمدتیاســتکهانتقادهاییازکمبودوگرانیاین
سوختدارند.اینانتقادبهویژهدربخشکمبودکپسولگازمایعبیشتر
ازســویافرادیکهگازمایعرابرایمصرفسوختخودروییاستفاده
میکنند،مطرحمیشود.البتهبرخیافرادکهمصارفغیرخودروییدارند

نیزانتقادهاییازگرانشدنگازمایعدارند.

گرانیوکمبودکپسولگاز
»محمود رجب زاده« ســاکن یکی از روســتاهای شهرســتان دامغان است که از 
افزایش قیمت گاز مایع انتقاد دارد و می گوید: گران شــدن گاز به صورت مستقیم 
روی هزینه های زندگی ما تأثیر می گذارد؛ به ویژه در فصل زمستان که مصرف گاز 
افزایش می یابد. اگر به شبکه گاز متصل بودیم، قطعا مشکالت کم تری داشتیم، اما 
حاال که وصل نیستیم، انتظار داریم مسئوالن قیمت گاز را افزایش ندهند. عالوه بر 
این انتقاد که به افزایش قیمت گاز مایع اشاره دارد، کمبود کپسول گاز مایع نیز مورد 
انتقاد برخی افراد و به ویژه مالکان خودروهایی است که از سوخت گاز مایع به جای 
سی. ان. جی و بنزین استفاده می کنند. »بهروز نوریان« دراین زمینه اظهار می کند: 
برای ما که با ماشین کار می  کنیم و سهمیه بنزین هم نداریم، گاز مایع سوخت اول 
محسوب می شود، اما گاهی به سختی می توانیم کپسول پیدا کنیم و به همین دلیل، 
ناچاریم بنزین آزاد مصرف کنیم که هزینه های ما را بیشتر و درآمدمان را کم می کند.

مصرفخارجازضابطه
اما پیگیری ها و اظهارات مسئوالن نشان می دهد که سمنان نه تنها با کمبود گاز مایع 
مواجه نیست، بلکه درگیر پرمصرفی گاز شده و درحال حاضر نیز بیشتر از میزان نیاز 

قانونی گاز مایع در این استان توزیع و مصرف می شود.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان سمنان دراین باره می گوید: 
براساس مصوبات رسمی در سال جاری، بعد از اینکه دستورالعمل ها ازسوی 
وزارت نفت و وزارت کشور تدوین شد، باید 2میلیون تن گاز مایع براساس 
تعداد خانوارهای فاقد گاز هر استان، درمیان استان ها توزیع شود. یعنی 
هر اســتانی که از نعمت گاز طبیعی برخوردارتر باشد، از این مقدار 
سهمیه کم تری خواهد داشت. »علی اکبر عرب عامری« می افزاید: 
وظیفه تأمین سوخت با شرکت ملی پخش است که ما در استان 
تا جایی که میزان تولید کشــور اجازه دهد، جذب و عرضه 
می کنیم. درحال حاضر حدود 4برابر نیاز مصارف خانگی، 
صنعتی، کشــاورزی و صنفی مــان گاز مایع تأمین و 
دریافت می کنیم. وی اظهار می کند: مجموع تعداد 
خانوارهای فاقد گاز در اســتان ســمنان حدود 
7هزارو700خانوار است که عمدتا در شرق استان 
و جنوب دامغان ســکونت دارند. عرب عامری ادامه 
می دهد: کل نیاز مصرفی گاز مایع در اســتان سمنان 
برای بخش هــای خانگی، صنعتی، کشــاورزی و اصناف 

کم تر از 500 تن در ماه اســت، اما مقدار گاز مایعی که برای استان سمنان تحویل 
می گیریم، ماهانه حدود هزارو800 تن است. باقی مانده گاز مایع در استان در روندی 

غیراستاندارد، برای سوخت خودرویی مصرف می شود.

ممنوعیتمصرفخودرویی
این مسئول درباره مصرف گاز مایع به عنوان سوخت خودرو تصریح می کند: قانون 
به صراحت اعالم می کند که گاز مایع برای مصارف حمل ونقل عمومی و همچنین 
مناطقی است که به شبکه گاز شهری متصل نشده اند. یعنی مصرف گاز مایع به عنوان 
سوخت خودرو، براساس نص صریح قانون، صرفا شامل خودروهای حوزه عمومی 
می شود و به خودروهای پالک شخصی سهمیه تعلق نمی گیرد. مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ســمنان می گوید: برای خودروهای عمومی که گاز مایع 
مصرف می کنند نیز برنامه ای درحال تدوین است تا اجرایی شود. ما در شاهرود از 
ابتدای دهه70شمسی جایگاه گاز داریم که ویژه تاکسی های گازسوز آن زمان است. 
به این تاکسی ها به جای سهمیه بنزین در کارت شان، همان 60لیتر ماهانه مرسوم 
اختصاص می یابد و باقی مابه التفاوت ســهمیه 350لیتری بنزین که به تاکسی ها 
واگذار می شــود، به صورت گاز مایع دراختیار تاکســی ها قرار می گیرد. در استان 
سمنان به غیر از 70دستگاه تاکسی که گاز ال. پی .جی مصرف می کنند، استفاده از 

گاز مایع در سایر خودروها غیرقانونی است.

افزایشقیمتخدماتگاز
به استناد این اظهارات مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی سمنان، این استان 
کمبودی در زمینه تأمین گاز مایع ندارد و مصرف غیرمجاز گاز مایع در خودروهای 
شخصی، عامل کمبود و مصرف بیش از اندازه نیاز گاز مایع در این استان می شود. 
عرب عامری درباره گرانی گاز که مورد انتقاد برخی شــهروندان اســتان به ویژه در 
بعضی روستاهاســت نیز می گوید: افزایش نرخ گاز مایع براساس مصوبه سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شــد و کپسول 11کیلوگرمی از 
12هزارو500تومان به 16هزارو 700تومان رسیده است. قیمت کپسول 2کیلوگرمی 
یا »پیک نیکی« هم به 4هزارتومان رسیده است. وی اضافه می کند: البته این افزایش 
قیمت ناشی از گران شدن گاز مایع نیست، بلکه به افزایش تعرفه خدمات گاز مایع 
ارتباط دارد. قیمت گذاری گاز مایع ازســوی دولت انجام می شــود و نرخ خدمات 
توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که از سازمان های تابعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است صورت می گیرد که اخیرا به همه استان ها ابالغ 

شده است.

 اجرای طرح انتقال آب
 دریای عمان به سیستان و 
 بلوچستان نیازمند تأمین

 سیستان و بلوچستان اســتانی بیابانی و کم بارش است و تأمین آب  اعتبار است
همیشه به عنوان یکی از دغدغه های این استان مطرح بوده، اما اکنون 
شــرایط به گونه ای پیش می رود که آن دغدغه، بــه بحران تبدیل 
شده است و اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان شاید مرهمی براین زخم باشد. 
به گزارش همشهری، کاهش بارندگی ها و تداوم خشکسالی، خشک شدن دریاچه 
هامون به دلیل قطع حق آبه رود هیرمند، افزایش جمعیت و توســعه صنایع آب بر 
همگی دست به دست هم داده اند تا این اســتان با کمبود منابع آبی روبه رو شود. 
براساس گزارش های شرکت آب و فاضالب و شــرکت  آب منطقه ای سیستان و 
بلوچستان، شرایط جنوب شرق کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی این 
خطه بسیار بحرانی است، به طوری که 48درصد از برداشت های آب برای شهرها و 
روستاهای سیستان و بلوچستان وابســته به منابع زیرزمینی است و این موضوع 
بیش از 18شهر اســتان را با تنش آبی مواجه کرده اســت. همچنین 38درصد از 
برداشت های آب در سیستان وبلوچستان وابسته به آب های سطحی است که عمده 

آن به هیرمند و آب های مرزی برمی گردد.

نبودمنابعآبیپایدار
اکنون خشکی تاالب هامون و دسترسی نداشتن به منابع آبی پایدار و از طرفی باال 
گرفتن تب مناقشه آبی میان ایران و افغانستان طی سال های اخیر و عدم پایبندی 
افغانستان به انتقال حق آبه هامون از هیرمند با سدسازی بی رویه، معضالتی را برای 
استان ازنظر تأمین آب به وجود آورده است.  همه این اتفاق ها سبب شد تا ناامنی آبی 
و بحران زیست محیطی برای سیستان وبلوچستان به وجود آید. نکته قابل توجه 
مربوط به وضعیت نامناسب آب زاهدان، به عنوان مرکز استان است. این شهرستان 
هیچ  گونه منبع آبی مناسبی ندارد و آب آشامیدنی زاهدان از چاه نیمه ها )چاله ها و 
گودال های طبیعی بزرگی( تأمین می شود که منبع تامین آب این چاه نیمه ها هم 
رودخانه هیرمند است. درچنین شرایطی رشد بی رویه جمعیت زاهدان سبب شده 
نیاز به آب آشامیدنی دراین شهر نیز هر روز بیشتر شود. درحال حاضر این شهر با 
کمبود منابع آب آشامیدنی روبه روست و هیچ گونه منابع تأمین آب پایدار، چه از 
نوع زیرزمینی یا سطحی برای این شــهر 700هزارنفری وجود ندارد. این موضوع 
درحالی است که کمبود آب فقط شامل شهر زاهدان نمی شود و این چالش تقریبا 

برای همه شهرهای استان صدق می کند.

طرحانتقالآبازدریایعمان
رفع بحران کم آبی نواحی جنوبی، مرکزی و شــرقی کشــور همیشه مورد توجه 
دستگاه های اجرایی کشور قرار دارد. در یکی دو دهه گذشته نیز دولت های مختلف 
بر تأمین و تعیین منابع آبی پایدار تأکید داشته اند و برهمین اساس هم بود که طرح 

انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس در دستورکار قرارگرفت.
اگرچه طرح انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس در دولت های نهم و دهم مطرح 
شــده بود، اما پروژه های مطالعاتی آن در دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شد 
و کلنگ طرح آب رسانی به برخی استان ها نیز به زمین زده شد و طرح انتقال آب 
شکل عملیاتی به خود گرفت. از ابتدا قرار براین بود که وزارت نیرو مطالعه انتقال آب 
دریای عمان به استان های سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
را انجام دهد. ایــن وزارتخانه بعد از پایان مطالعات، مجموعه اطالعات به دســت 
آمده را برای اجرایی شــدن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد. 
پیش از آغاز کار، تصمیم هایی مبنی بر تأمین آب 2 اســتان 

خراسان جنوبی و خراسان رضوی گرفته شــد که همین تصمیم ها، اجرای طرح 
انتقال آب از دریای عمان را بــا تأخیر مواجه کرد. براســاس تصمیم جدید، قرار 
است آب این 2 استان یاد شده از خط لوله انتقال آب خلیج فارس به کرمان و یزد 
تأمین شود. اگرچه امیدواری برای تأمین آب برای استان های درگیر با تنش آبی 
بیشتر شده ، اما به نظر می رسد سیستان وبلوچستان همچنان در زمینه چگونگی 
تأمین نیازهای مبرم آبی خود بالتکلیف مانده اســت. موضوع انتقال آب از دریای 
عمان که از آن به عنوان طرحی برای شکوفایی سیستان و بلوچستان یاد می شود، 
از پرهزینه ترین طرح هایی است که در دنیا تعریف شده و حداقل 4سال زمان نیاز 

دارد تا به بهره برداری برسد.
 

تأکیددولتبراجرایطرح
معاون طرح توسعه شرکت آب منطقه ای سیســتان و بلوچستان در گفت وگو با 
همشــهری درباره وضعیت اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان 
اظهار می کند: فاز مطالعاتی این طرح در سال1395 آغاز و این مأموریت برعهده 
وزارت نیرو گذاشته شد و در زمان نسبتا خوبی همه کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی 
به پایان رســید. در مرحله بعد همه برنامه ها برای اجــرای عملیات انتقال آب به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد و درواقع اکنون این وزارتخانه مأموریت 
اجرای طرح را برعهده دارد. »شهرام دهمرده« با بیان اینکه بهره برداری از آب دریا 
کار خارق  العاده ای نیست، می افزاید: امروزه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، 
بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز خود را از دریــا تأمین می کنند و ما دراین باره 
کمی تعلل و تأخیر کرده ایم. به گفته وی، اجــرای طرح انتقال آب از دریای عمان 
به سیستان وبلوچستان نیازمند تأمین اعتبار و سرمایه گذار است و در سفر استانی 

اخیر رئیس جمهــوری، این موضوع مورد تأکیــد عالی ترین مقام اجرایی 
کشــور قرار گرفت و به همین دلیل، امیدواری ها  برای اجرای این طرح 

افزایش یافته است.
دهمرده تأکید می کند که با دســتور رئیس جمهوری، طرح در 
3بخش کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت اجرا می شود و بعد 

از این دستور، نمایندگان استان درمجلس شورای اسالمی نیز 
به این موضوع ورود کرده اند و هماهنگی ها و پیگیری های 

الزم دراین زمینه انجام خواهد شد.

مسیراصلیتوسعهاستان
استاندار سیســتان و بلوچســتان هم از طرح انتقال آب از دریای عمان 

به عنوان مهم ترین و کارآمدترین تمهید برای بهره برداری از منابع آبی جدید در 
استان یاد می کند و می گوید: مسیر توسعه ای که استان درپیش گرفته ، نیازمند 

بهره برداری از منابع آبی جدید و پایدار است.
»حسین مدرس خیابانی« با تأکید  بر اینکه موضوع  انتقال  آب  از  دریای  عمان   

دیگر یک  آرزو نیســت، می افزاید:  همانطور که نیاکان ما آب را  از  طریق  
قنات ها  جابه  جا  کردند   و هزاران سال است که  ما  از آن استفاده می کنیم، 

انتقال آب  از دریا نیز محقق می شود.

جانبخشیدنبهصنایع
استاندار سیستان وبلوچستان با تأکید بر اینکه موضوع انتقال آب از 
دریای عمان باید یک مطالبه عمومی باشد، اظهار می کند: طرح انتقال 
آب از دریای عمان به شهرهای استان عالوه بر اینکه راهی برای رهایی 
از مشکالت خشکســالی و کم آبی دراین مناطق به حساب می آید، 
می تواند به افزایش اشتغال، توسعه، آبادانی و افزایش تولید و جان 
گرفتن صنایع کمک کند. وی با اشاره به تحقیق و بررسی از نقشه 
استقرار آب شیرین کن ها در  حاشــیه  دریای  عمان  و  خلیج فارس 
اضافه می کند: متأسفانه  در حال  حاضر ایران فقط از 5درصد این 

ظرفیت  استفاده می کند.

انتقالآبازدریایعمان،اولویتنخستکشور
نماینــد چابهــار در مجلس شــورای اســالمی نیــز در گفت وگو با 
همشــهری اظهار می کند: موضــوع انتقال آب از دریــای عمان به 

سیستان وبلوچستان طرحی ملی و اولویت نخست کشور است.

»معین الدین سعیدی« می افزاید: اخیرا همه جوانب اجرای این طرح در کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی مطرح و همه اعضای کمیسیون در جریان جزئیات 
اجرای طرح و نیازمندی های استان قرار گرفته اند. همچنین براساس ماده ششم 
برنامه توسعه، این طرح باید اجرایی شــود، اما به نظر می رسد تحقق این موضوع 
نیازمند عزمی جدی است و مســئوالن مربوط در وزارت نیرو و صمت باید دراین 
زمینه با جدیت به پیشــبرد طرح کمک کنند. وی می گوید: ما شاهد کلنگ زنی 
اجرای این طرح بوده ایم، اما هنوز آنچنان که باید، پیشرفتی صورت نگرفته است. 
دلیل اصلی هم اختصاص نیافتن ردیف بودجــه به خط انتقال آب از دریای عمان 

است.

چشمبهراهبودجه
نماینده چابهار در مجلس شــورای اســالمی ادامه می دهد: قانونگذار اجرای این 
طــرح را تکلیف کرده اســت و باید عملیات اجرایی آغاز شــود، اما هنوز شــاهد 
تحرک ویژه ای برای اجرای آن نیستیم. ســعیدی تصریح می کند: شرایط آب و 
هوایی، تداوم خشکســالی، اقلیمی و جغرافیایی منطقه نشان می دهد که ما هیچ 
راهی برای رســیدن به منابع پایدار تأمین جز طرح انتقــال آب از دریای عمان و 
نصب آب شــیرین کن ها پیش رو نداریم. وی می افزایــد: اکنون حدود 60درصد 
از آب  شیرین کن های دنیا در حاشــیه خلیج فارس و دریای عمان فعال هستند 
و ســهم ایران از این میزان، فقط 2درصد و این درحالی اســت که بیشترین 
بخش ســواحل خلیج فــارس و دریای عمــان در اختیار 
ایران قــرار دارد. ســعیدی اضافه می کند: 
اگر ســهم آب شــیرین کن های ایــران به 
50هزارمترمکعب افزایش پیدا کند، مشکل 
این پهنه در زمینه تأمین آب و دسترسی به 
منابع آبی پایدار رفع می شــود، اما این پروژه 

اکنون ردیف بودجه ندارد.
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الالیی های لکی؛ میراثی که مهجور ماند

الالیی های فراموش شده لرستان
الالیى های لرســتان از غنا و گســتردگى قابل توجهى برخوردارند و 
از گنجینه های فرهنگ فولکلور مردم این اســتان به حســاب مى آید؛ 
روایت هایى به غایت ظریف و لطیف که هریک راوی  وقایع و داستان هایى 
است که در برهه های مختلف بر مردم این مرز و بوم گذشته است. کنکاش 
در وقایع گذشته ای که مردم لرستان شاهد آن بوده اند و سیری در ژرفای 
سرگذشت فرهنگى و تاریخى این دیار و همچنین بررسى موشکافانه در 
چهره های ناشــناخته زندگانى نیاکان سخت کوش این مرز بوم، نشان 
دهنده  انس و الفت عمیق مردم لرستان با طبیعت و پدیده های پیرامون 
خویش است که پیوند ناگسستنى آنها را نمایان مى کند. لرستان ازنظر 
فرهنگى، بسیار غنى است و در طول تاریخ چهره های فرهنگى بى شماری 
را به مردم ایران معرفى کرده است. لرستان، همواره به عنوان سرزمینى 
مطرح بوده که به دلیل ســخت گذر بودن و اینکه ازنظر جغرافیایى در 
موقعیت ویژه ای قرار گرفته، نسبت به سایر مناطق کشور، ازنظر فرهنگى 
کم تر از اقوام مهاجر و البته مهاجم، تأثیر پذیرفته است. در نتیجه مردم 
لرستان در حوزه هایى مانند غذا، پوشش، آداب و رسوم زندگى، فرهنگ 
عامه، آیین ها، سنت ها و باورها کم تر دچار تغییر و دگرگونى شده اند و 
تقریبا مى توان گفت عناصر بیگانه در فرهنگ قوم لر بسیار اندك است. 
دراین میان مقوله  الالیى و به عبارتى ادبیات زنانه که در کنار گهواره ها 
شکل گرفته و گســتردگى امروز را پیدا کرده اســت، بسیار شیرین و 
نمایانگر این موضوع است که مادران در ارتباط با کودکان خود از همان 
لحظات آغازین حیات، در واقع در قالب آوازهای الالیى، دلبندان شان را 
یاری مى دهند تا واقعیت های زندگى را واضح تر و روشن تر درك کند و 
به سوی نیک سیرتى، خوش خلقى، خوش بینى، خیرخواهى و مهربانى 
روی آورند. به اعتقاد روان شناسان نیز، کودکانى که در چنین فضاها و با 
چنین عادت های خوشایند و خوش قلبى های این چنینى رشد مى یابند، 
از همان کودکى، از مادران خود، مهرورزی را مى آموزند و با شنیدن نوای 
دلنشین مادر آرامشى وصف ناپذیر به کودك دست مى دهد؛ ویژگى هایى 
که در الالیى های زبان لکى به خوبى مى توان آنها را مشاهده کرد. به عنوان 
نمونه، همان طور که دراین الالیى مى خوانیم: »روله، کراســت چیته، 
 چیِت کودری/ پر قیت پیله، ســکه نادری«؛ یعنــى: »فرزندم، جنس 
پیراهنت از چیت اســت، چیتى که از آن چادر مى دوزند/ به سر تا پای 
تو سکه نادری آویزان اســت.« دراین الالیى که از زبان زنان 
»چغلوندی« لرستان شنیده شده است، مادر از زیبایى 
پوشش فرزندش مى گوید و از طریق وصف 
این زیبایى هــا، مقام صاحب 
این لباس ها را نکو 

مى دارد و این به نوعى الالیى توصیفى اســت. باید درنظر داشت که تا 
چندی پیش زنان لر در لباس های سنتى خود، سکه ای رایج را به عنوان 
وسیله ای زینتى به جلیقه و پیراهن شان مى دوختند. این سکه ها وسیله  
مناسبى برای تزیین لباس کودکان نیز به شمار مى رفت. هم چنین در 
آن روزگار پارچه  چیت گل دار بین زنان لرستانى بسیار خواستار داشت 
و اینان از آن نوع پارچه پیراهن و چادر مى دوختند. در الالیى دیگری، 
مادر چنین روایت مى کند که » روله، دس بردم گرتم، مچ پات گرتم / 
گو ایمامى بى طوافت کردم«؛ یعنى: » فرزندم، دست خود را دراز کردم 
و مچ پایت را گرفتم/ گویى امامى بودی کــه تو را طواف کردم.« دراین 
الالیى لکى که از ادبیات و فرهنگ عامیانه مردم چغلوندی گرفته شده، 
به اعتقادات پاك زنان لر نسبت به ائمه اطهار)ع( اشاره مى شود. در الالیى 
دیگری این گونه روایت مى شــود که: »الال الال الال الالت و نازه / بالش 
زیر سرت مخمل تازه/ الال الالیى ت کنم تا مادر ایه / گوساله گو کویى 
و شیر بیایه / گواره ات بََوم و شــاخ بیدی /  الال الالت کنم و یه امیدی/ 
سماور جوش زنه اَشیر میشو / دلم پر مى زنه سى قوم و خویشو«؛ یعنى: 
»الالی الالی الالی الی خوابیدنت چه آرام است/ متکای زیر سرت از 
مخمل تازه است)نرم است(/آنقدر برایت الالیى مى خوانم تا ماه از پشت 
کوه درآید / و گاو کوهى برای گوســاله اش پر شیر شود/ گهواره ات را بر 
شاخ درخت بیدی آویزان مى کنم/ و آن گاه به امید آنکه بزرگ شوی )و 
دستم را بگیری برایت الالیى مى خوانم(/سماور که پر از شیر گوسفندان 
است، دارد مى جوشــد/ و دل من همچون دل این سماور، برای دیدن 
اقوام و خویشاوندانم پرمى زند )مى جوشــد(. دراین الالیى بروجردی، 
که به احتمال زیاد از مناطق مرکزی ایران به بروجرد راه یافته، مادر 
در کنار تصویرسازی برای فرزندش از مظاهر طبیعت، دلتنگى خود را 
نیز از دوری خویش و اقوام بیان مى کند. با وجود این  غنای فرهنگى 
که در الالیى های زبان لکى متبلور است، جای تأسف دارد که امروزه 
در لرستان، بیشتر مادران با بچه هایشان به لری الالیى نمى خوانند 
و با گویش های محلى صحبت نمى کننــد و الالیى محلى برای آنان 
نمى خوانند. امروزه بسیاری از مادران حتى خود نمى توانند آن گونه که 
باید، به گویش محلى سخن بگویند و این الالیى های محلى که به نوعى 
سرمایه های عظیمى از موسیقى و ملودی های بى نظیر محلى هستند، 
رو به فراموشــى مى رود. درواقع، الالیى های قوم لر، بستر مناسبى 
هستند برای شناخت و آشــنایى با روحیه  این قوم غیور که در گذر 
زمان با مشکالت زندگى، داغ ها، دردها، اشک ها و لبخندها زیسته اند. 
الالیى های لری، بخش از ادبیات شفاهى لرستان را تشکیل مى دهد که 
دست نخورده، نسل به نسل به فرزندان این مرز و بوم منتقل شده است. 
الالیى های مردم لرستان، عمیق و درخور اعتنا هستند و اشعاری که 
دراین الالیى ها گفته مى شود، نمایانگر ویژگى های زندگى مردم این 
دیار بوده است؛ بیانگر رنج های مادران و سختى ها و مشقت های زندگى 
کوهســتانى. الالیى ها و ضرب المثل ها، به عنوان جزئى از فرهنگ 
عامه، نقش مهمى در انتقال فرهنگ به نســل های آینده 
ایفا مى کنند و باید بیش از گذشته بر حفظ آنها 

همت گماشت. 

الؤه الؤه مادران لک زبان همدان
لکى از زبان هایى به شمار مى رود که گویشــوران بسیاری به ویژه 
در مناطق غربى و شمال غربى ایران، ازجمله استان همدان دارد. 
ساختار اصلى دستوری و افعال لکى در زمره زبان های شمال غربى 
ایران قرار مى گیرد. زبان لکى تاحدودی شبیه به زبان کردی بوده  
و از زبان لری نیز متفاوت اســت. الالیى در زبان لکى، »الؤه الؤه« 
نامیده مى شود و اشعار الالیى معموال 10هجایى هستند. الالیى 
از دیرباز درمیــان لک ها، به ویژه لک های جنــوب همدان، وجود 
داشته است و توسط زنان برای کودکان خردسال خوانده مى شود. 
هرچند الالیي در فرهنگ هاي مختلف به گونه هاي متفاوتي اجرا 
مي شود،  اما عشق به فرزند، وجه مشــترك تمامي آنهاست؛ مادر 
لک زبان نیز مانند مــادر لر، کرد یا ترك زبــان، صداقت، لطافت، 
استحکام ادبي و بار عاطفي عمیقي را درهم مى آمیزد و حرف دلش 
را به صورت الالیي با فرزندش درمیان مي گذارد. الالیي ها را از چند 
دیدگاه مي توان تقسیم بندي کرد؛ یکى ساختار و دیگری محتوا. از 
طرفى نیز، چنین مى توان گفت که الالیي هاي لکى را از نقطه نظر 
توجه به جنسیت فرزند به 2دسته تقسیم مى کنند که دسته  نخست 
الالیي هایي هستند که بدون توجه به جنسیت فرزند بیان مي شوند 
و درباره موضوع های عمومي است و دسته دیگر، نیز الالیي هایى 
هســتند که به صورت اختصاصي براي دختر یا پســر، متناسب 
با جنسیت شــان، خوانده مي شــوند و توصیف زیبایى های فرزند 
است. دراین الالیي ها، اگر ِشــکوه و گالیه ای هم هست، از رنجي 
است که طي آن به کودك از همســاالن خود رسیده است. الالیى 
مادر از نخستین آوازه های زندگى اســت که همواره با نغمه های 
کهن و ابیاتى دلنشین و سرشار از عشــق و عاطفه مادری همراه 
مى شود و فرزند را به خوابى آرام و دلچســب فرو مى برد. مادران، 
ناآرامى های کودکان شان را با ســرودهای ذهن خود، که تبلوری 
از امید، آرزو و گذشــته های مادرانه شــان بود، به خوابى شیرین 
تبدیل مى کردند.  آوازهای بومى این دیار، انعکاســى از رفتارهای 
کار و زندگى اســت. دراین نوع الالیى لکى، مادران نقش حیاتى 
دارند؛ آنان عهده دار وظایف بسیاری هستند که نگهداری از دام ها 
و تولید فراورده های دامى یکى از این وظایف است. آنان دام هایشان 
را همچون فرزندان شان، عزیز مى دارند، چراکه گذران زندگى در 
گرو سالمت دام هاست. الالیى یا همان آواز مادران و دایه ها برای 
خواباندن کودك خود نیز نوعى موسیقى فولکلور قلمداد مى شود. 
در موســیقى فولکلور یا محلى مى توان نقش ادبیات، احساسات 
درونى، باورها و به طورکلى زندگى گذشتگان را مشاهده کرد. الزم 
به ذکر اســت که در برخى از این الالیى ها که شاعران گمنام لک 
سروده اند، اشعاری با مضمون های حماســى، لطافت، شیفتگى، 
دلداگى، عشــق و امید و آرزوهای بلند، همراه با تخیالت کودکانه 
به وصف آمده اند. مضمون اشعار الالیى ها مناسب حال و احوال و 
روح ظریف کودکان است و ازنظر علمى، روان شناختى و تربیتى در 
نوع خود بى نظیر اســت. کودکان موقع شنیدن الالیى از گریه باز 
مى مانند و دچار حاالتى خوش و انسانى مى شوند و در آرامش به 
خواب مى روند. متأسفانه اکنون کم تر نشانى از سرایندگان 
این اشــعار زیبا که به زبان لکى سروده شده اند و 

مناسب الالیى است، مى توان یافت. 

نغمه هایی سرشار از زیبایی و سادگی
در استان ایالم تنوع زبانى یا گویش های محلى وجود دارد. مردم 
ایوان، ایالم و ســیروان وچرداول با مناطق جنوبى اســتان مانند 
دهلران، دره شــهر و آبدانان 2لهجه متفاوت دارند و گویش های 
متعددی در سراســر استان رایج است. شهرســتان های سیروان 
وچرداول، هلیالن و آبدانان در اســتان ایالم گویش لکى دارند و 
الالیى های لکى دراین شهرســتان ها متداول است. از مشخصات 
الالیى های استان ایالم این اســت که با آنکه از قواعد عروضى به 

دورند، اما نوعى حســن و زیبایى سرشــار از سادگى 
در آنها نهفته اســت. همچنین در الالیى ها 

کودك بــه زیباترین مظاهــر طبیعت 
تشبیه مى شود و در الالیى ایالمى 

بیشتر به جنســیت پسر توجه 
مى شود، زیرا پسر در زندگى 
عشــایری نقش به ســزایى 
دارد. در الالیــى، مادران و 
خواهران اشعاری عاطفى 
و حماســى را با چندین 
ریتم و مقام موســیقایى 
برای کودکان مى خوانند. 
سرایندگان الالیى گمنام 

هستند و این اشعار، سینه 
به سینه از نسلى به نسل دیگر 

انتقال یافته است. این اشعار از 
مایه های عاطفى و حماسى مملو 

بوده و نیز با مضمون های امیدبخش 
همراه هســتند. »الوه الوه« معادل کردی 

و لکى الالیى در ایالم اســت که در حدود 4سال 
پیش در فهرست آثارملى ناملموس به ثبت رسیده است. 

عاشقانه های مادران لک زبان کرمانشاه
لکى یکى از زبان هایى است که در اســتان کرمانشاه رواج دارد و 
مادران کرمانشاهى زیادی برای فرزندان خود به این زبان الالیى 
مى خوانند. به هر مصرع از شــعر در زبان لکى »خشــت« گفته 
مى شود و الالیى یا الوه الوه، ازجمله این خشت ها یا مصرع های 
شعر لکى اســت که در کرمانشاه زیاد شــنیده مى شود. به شعر 
در ادبیات عامه لکــى »َدم چر« یــا »َدم َوش« مى گویند و دارای 
سبک های خاص خود است، اما الالیى نیز شعر به حساب مى آید. 
الالیى آوازی با جمالت کوتاه است که مادران لک زبان برای ابراز 
محبت به فرزند خود مى خوانند. معموال این اشعار کوتاه حماسى و 
عاطفى توسط زنان سروده و خوانده مى شود. کاربرد چنین اشعاری 
بیشتر برای کوکان است که درآن  مادر برای کودك آرزوهای خوب 
دارد و آینده ای روشن برای کودکش متصور است. نوع الالیى برای 
کودکان نیز بسته به اینکه فرزند دختر یا پسر باشد، فرق مى کند. 
الالیى های لکى در کرمانشاه بیشــتر برای نوزاد پسر  سروده و 

خوانده مى شــوند و فقط چند الالیى معدود به 

نوزاد دختر اختصاص دارد.  این روزهــا الالیى های اصیل لکى را 
باید بیشتر از زبان مادران میانسال و مادربزرگ های کرمانشاهى 
شنید. نســل جدید مادران شــاید کم تر از الالیى برای فرزندان 
خود استفاده کنند. در واقع خواندن الالیى های قدیمى درمیان 
مادران نسل جوان بسیار کمرنگ شده است. از الالیى های معروف 
درمیان لک  های ساکن کرمانشاه برای کودکان مى توان به اشعار 
زیر اشاره کرد که درآن با زیبایى کودکانه ای، ناز و عاطفه مادر به 

فرزند منتقل مى شود.

الوه الوه که م ارانت بووشم
دنان مرواری کاکول اوریشم 

الوه الوه م براکه م ري نازمه 
ارا گه پ دل براکه م هوم رازمه

ترجمه:
الالالال برایــت الالیى 

بگویم 
ای دندان مروارید، زلف 

چون ابریشم 
الالیى مــن مى گوید، 
بــرادرم راه امیــد من 

است 
برای رازهای دلم محرم 

من است

دراین میان باید به این موضوع 
هم اشاره کرد که ال الیى های لکى 
همچنین در مرثیه بر مــردگان و افراد 
تازه از دنیا رفته و به ویژه جوانان ناکام نیز گفته 
مى شــود. الالیى »روله الی على الی« در مرثیه حضرت 
على اصغر )ع( نیز از الالیى های معروف لکى اســت که هنوزهم 
در ایام محرم خوانده مى شود. حدود ۶۵درصد از جمعیت استان 
کرمانشاه را لک  زبان ها تشکیل مى دهند و بیشتر لک زبان ها در 
شرق و جنوب استان سکونت دارند. در استان کرمانشاه ایالت و 
عشایری ازجمه »زوله«، »کاکاوند«، »ترکاشوند«، »جاللوند«، 
»خالوند«، »قیاســوند«، »جلیلوند«، »نامى ونــد«، »پایروند«، 
»بالوند«، »همه وند«، »شــیرازی«، »عثمانوند«، »هوزمانوند«، 
»احمد وند«، »اوالد قباد«، »کرم على یا کرم على وند«، »خزل«، 
»قالیوند«، »دیناروند«، »همایون وند«، »مافى وند«، »بهتولى 
وند«، »فوالدونــد«، »باجولوند«، »ســاالروند« و...  به زبان لکى 
صحبت مى کنند. درحال حاضر لک ها در شــهرهای  کرمانشاه، 
هرسین، اسالم آباد غرب، کرندغرب، صحنه، کنگاور، چمچمال، 
دینور، درودفرامان، ماهیدشت و سرفیروزآباد حضور پررنگ تری 
دارند. این درحالى اســت که دراستان کرمانشاه شاعران بسیاری 
نیز به زبان لکى شعر ســروده اند، اما تاکنون کم تر آثار خود را به 

چاپ رسانده اند. 

همشهری ویژگى های الالیى  در زبان لکى را در 4 استان لرستان، ایالم، کرمانشاه و همدان بررسى مى کند
لکی یکی از زبان های بسیار قدیمی ایران است که درمردادماه ۱۳۹۶، به درخواست استان لرستان، به عنوان اثری در حوزه میراث ناملموس، ثبت ملی شد. لکی زبانی است مملو از اشعار، الالیی ها، ضرب المثل ها، تمثیل ها و افسانه ها 
و بسیاری از کلمات و جمالت آن، دارای اوزان عروضی است، با این تفاوت که شعر لکی همه جا ۱0هجایی است، اما گاهی 8 و ۱2هجایی نیز دارد.دراین میان الالیی، یکی از حوزه های ادبی به شمار می رود که از دیرباز بسیار مورد توجه 
مادران لک زبان قرار داشته است و سرایندگان غالبا گمنامی هم درطول تاریخ برغنای ادبی این حوزه افزوده اند. اگرچه عشق به فرزند به عنوان اصلی ترین درون مایه الالیی ها در زبان ها، گویش ها و اقوام مختلف کشور به حساب 
می آید، اما به کار بردن ظرافت های زبانی، توصیف های بی بدیل از زیبایی های طبیعی و رنج های زندگی در کوهستان، الالیی های زبان لکی را بسیار دلنشین کرده است. درچنین شرایطی به نظر می رسد درسال های اخیر با وجود 
اینکه توجه ویژه ای نسبت به ثبت و ضبط الالیی ها در نقاط مختلف کشور مبذول شده، اما الالیی های زبان لکی، به عنوان زبانی که به ثبت ملی هم رسیده، همچنان مهجور مانده است.با توجه به این موضوع، همشهری در پرونده 

ویژه ای درون مایه  و ویژگی های الالیی  در زبان لکی را در 4 استان لرستان، ایالم، کرمانشاه و همدان، که بیشترین گویشوران لک زبان را دارد، مورد بررسی قرار داده که در ادامه می خوانید.
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  وضعیت نامناسب اینترنت
متأسفانه با وجود همه پیشرفت هایی که در سال های اخیر در حوزه فناوری و ارتباطات درنقاط 
مختلف کشور به وقوع پیوسته است، هنوز در برخی نقاط کشور شاهد نبود آنتن دهی مناسب 
ازسوی اپراتورهای تلفن همراه هستیم. ازجمله این مناطق، روستاهای شهرستان های مختلف 
بلوچستان، و به ویژه شهرستان مهرستان در استان سیستان وبلوچستان است. سرعت پایین 
اینترنت و قطع مکرر و گاه طوالنی اینترنت، ســبب بروز مشکالت بســیاری برای مردم این 
شهرستان شده است. این درحالی است که اپراتورهای تلفن همراه، از ساکنان این مناطق هزینه 
دریافت می کنند، اما درمقابل آن، در ارائه خدمات به مشتریان کوتاهی می کنند. از مسئوالن 

استان تقاضا داریم به این وضعیت رسیدگی کنند.
قادرزاده از مهرستان در استان سیستان وبلوچستان

   ویال به جای شالیزار
مشاهده هر روزه آگهی های رنگارنگ فروش ویال در شهرهای مختلف استان گیالن واقعا دردآور 
است؛ ویالهایی که بخش زیادی از آنها بر روی شــالیزارهای برنج بنا شده است. این موضوع 
درحالی است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توان فهمید که هنوز فروش مزارع با 
قیمت های نجومی برای کشاورزان وسوسه کننده است. مثاًل برای یک زمین 2میلیارد تومانی 
یا زمینی دیگر 10میلیارد تومان قیمت گذاشته اند که برای کشاورز می تواند آرزوی یک عمر 
کار نکردن را برآورده کند. در روســتاهای ساحلی استان بیشتر افراد از شهرهای دیگر کشور 
ملک خریداری کرده اند و ویال ساخته اند. برخی هم با این استدالل که 200متر خانه که تاثیر 
آن چنانی در تولید برنج ندارد، کار خود را موجه جلوه می دهند. از مســئوالن مربوطه کشور 

تقاضا دارم هرچه سریع تر به این ماجرا ورود کنند.
مهری رسول زاده از رشت

صدای همشهری

ابهام در سرنوشت ساختمان بلدیه رشت 

 دوشنبه 26 مهر  1400 
شماره 8339 

فرشته رضایی
خبرنگار

پیشینه مجموعه شهرداری رشت در میدان 
اصلی این شهر، مربوط به دوره پهلوی است و 
با برخورداری از مجموعه ای از آثار تاریخی، در 
تاریخ آذرماه1۳۵۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسید. این مجموعه شامل کاخ شــهرداری، موزه پست و 
ساختمان قدیمی هتل ایران اســت. این درحالی است که 
ساختمان شــهرداری و برج ســاعت آن، نماد شهر رشت 
به حساب می آید و ساالنه میلیون ها گردشگر از آن بازدید 

می کنند.
ســاختمان بلدیه یا همان شــهرداری رشــت در ســال 
1۳0۵خورشــیدی، در ضلع غربی میدان شــهرداری در 

شهر رشت افتتاح شــد. این بنای تاریخی که  با الهام 
از معماری سن پترزبورگ و توسط »آرتم سرداراف«، 
معمار ارمنی-آلمانی مقیم رشت، ساخته شده است از 
آن زمان تاکنون به عنوان ساختمان شهرداری رشت 
مورد استفاده قرار می گرفت، اما در جشن 100سالگی 
تاریخ بلدیه یا همان شهرداری رشت در سال 1۳۸۶، 
ساختمان جدید اداری شــهرداری رشت در میدان 
»گیل« کلنگ زنی و در همان ایام وعده ایجاد »موزه 
بلدیه« و »مرکز اســناد شــهرداری رشت« در کاخ 
شهرداری داده شد.برهمین اساس بود که در اجالس 
مجمع مشورتی کالنشهرها در تیرماه 1۳۹۳ نیز قرار 
شد موزه بلدیه و مرکز اسناد در کاخ شهرداری رشت 
دایر و ساختمان هتل ایران در میدان شهرداری نیز 
میزبان موزه هنرهای معاصر شود. پس از آن نیز، در 
بهار سال گذشته برخی مسئوالن اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان گیالن از تبدیل شدن ساختمان 
شهرداری رشــت به موزه مردم شناسی خبرداد؛ 
موضوعی که همچنان به نتیجه مشــخصی ختم 

نشده است.

 طرحی برای مرمت عمارت شهرداری
براین اســاس با تفاهم نامه مشــترکی که میان اداره کل 
میراث فرهنگی گیالن و شهرداری رشت به امضاء رسید، 
مقرر شد طبقه دوم ساختمان شهرداری با عاملیت اداره کل 
میراث فرهنگی، برای ســاخت موزه مردم شناسی درنظر 
گرفته شود. همچنین طبقه نخست ساختمان شهرداری 
رشت نیز قرار شد به عنوان موزه بلدیه در اختیار شهرداری 

رشت قرار گیرد.
به گفته مسئوالن مربوط، برای مرمت عمارت شهرداری و 
تبدیل آن به موزه 1۳0میلیارد ریال اعتبار نیاز است. براین 
اساس قرار براین شد که۷0میلیارد ریال آن ازسوی اداره کل 
میراث فرهنگی گیالن تأمین شود و شهرداری نیز موظف 
شد تا بودجه ای تأمین کند تا طرح به صورت کامل اجرا شود.

در روزهای ابتدای کار، نقشه های کاربری موزه ای ازسوی 
مشاور طرح ارائه و در کمیته فنی با کلیت آن موافقت شد. 

پس از آن بود که »مســعود حالج پــور« مدیرکل میراث 
فرهنگی گیــالن در گفت وگو با رســانه های محلی اعالم 
کرد که »آبان ماه سال گذشته برای مرمت ابنیه تاریخی از 
معاون رئیس جمهوری درخواست اعتبار کرده ایم که حدود 
10میلیارد تومان ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به 
این مهم اختصاص یافت.« با این حال آنچه که اکنون روی 
میز شورای اسالمی شهر در دوره ششم است، عدم اجرای 
همه طرح و برنامه هــای در نظر گرفته شــده و نیز تعلل 

دست اندرکاران و برگشت احتمالی بودجه است.

 تفاهم نامه ای که به سرانجام نرسید
رئیس شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به فرسودگی بنای 
شــهرداری اظهار می کند: در دوران فعالیت شورای شهر 
رشت در دوره پنجم، قراردادی میان شهرداری و اداره کل 

میراث فرهنگی پیرامون ســاختمان تاریخی شهرداری و 
ســاختمان فرهنگی واقع در پیاده راه سعدی، منعقد شد 
و قرار بود براســاس آن، بخشی از »ســاختمان ساعت« و 
ساختمان فرهنگی - ورزشی شهرداری، برای مدت معین 

به اداره کل میراث فرهنگی گیالن واگذار شود.
»محمدحسین واثق کارگرنیا« می افزاید: درمقابل قرار بود 
اداره کل میراث فرهنگی نیز 10میلیارد تومان بابت مرمت 
و بازســازی این بنای تاریخی، ازجمله بــرای رفع خطر و 
سربندی این ساختمان، هزینه کند تا تبدیل به موزه شود.

وی اظهار می کنــد: اما اداره کل میــراث فرهنگی گیالن 
تاکنون پیرامون جذب و هزینه کــرد 10میلیارد تومان از 
محل اعتبارات دولتی برای این 2ساختمان تاریخی اقدامی 
انجام نداده است. بعد از پیگیری هم مشخص شد، میراث 
فرهنگی در جذب این اعتبار دولتی موفق نبوده اســت و 

عمال هیچ اقدامی در زمینه بازســازی ساختمان تاریخی 
شهرداری رشت انجام نشده است.

 زیان شهرداری در برخی قراردادها
واثق کارگرنیا با انتقاد از اینکه گاهی اوقات در قراردادهای 
میان شهرداری و دیگر سازمان ها، منافع شهرداری رشت 
درنظر گرفته نمی شود، می گوید: متاســفانه در برخی از 
این گونه قراردادها و تفاهم نامه ها شهرداری رشت متضرر 
می شود؛ موضوعی که باید تجدیدنظرهای الزم درآن انجام 
شــود.وی با تاکید به اینکه ساختمان ســاعت شهرداری 
رشت واقع در میدان »شــهدای ذهاب« نشانه اصالت این 
شهر اســت، می افزاید: اگر بخواهیم در جهان برای رشت 
نمادی مشهور معرفی کنیم، ساختمان ساعت شهرداری 
مطرح ترین نماد اســت و شــهرداری باید ایــن اصالت را 

حفظ کند. 

 چرا اعتبار برگشت خورد؟
 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
گیالن در پاســخ به سئوال خبرنگارهمشــهری درباره 
دالیل اجرا نشدن مفاد تفاهم نامه شهرداری رشت و این 
اداره کل درخصوص مرمت و ایجاد موزه می گوید: ما ۳بار 
این پروژه را به مناقصه گذاشتیم و براساس اوراق 1۴02، 
۸میلیاردتومان اعتبار اختصــاص دادیم، اما پیمانکاری 
اعالم آمادگی نکرد و تمایلی برای شــرکت در مناقصه را 
نداشتند. حتی ما ویژگی های تخصصی را هم که گذاشته 
بودیم، حذف کردیم، اما هیچ پیمانــکاری حاضر به کار 

نشد.
»ولی جهانی« مشــکالت اقتصادی کنونی کشــور را از 
اصلی ترین دالیل رویگردانی پیمانکاران از پذیرفتن اجرای 

چنین طرحی می داند و اظهار می کند: با توجه به اینکه 
هزینه های مرمت متفاوت است و معموال نرخ ها هر دو سه 
ماه یک بار، چند درصد جهش پیدا می کند، پیمانکاران 

عالقه ای برای مشارکت در چنین طرح هایی ندارند.
وی ادامه می دهد: براســاس مقــررات موجود، یک ماه 
طول می کشد تا برنده مناقصه اعالم شود،  اما حتی دراین 
یک ماه نیز قیمت ها نوســان زیادی را تجربه می کند و 
پیمانکار حاضر به کار نمی شــود. با برخی از شرکت ها 
هم رایزنی شــد، اما موافق انجام کار نبودند. با توجه به 
این موضوع، به دلیل پایان ســال مالی، بخشی از اعتبار 

برگشت داده شد.
جهانی عنوان می کند: ازســوی دیگر برای پیمانکار هم 
به صرفه نبود که امســال کار کند و 2سال بعد براساس 
اوراق اداره کل میراث فرهنگی، هزینــه خود را دریافت 
کند. ما به عنوان »ســازمان ناظر« بایــد اعتبار دولتی را 
دریافت کنیم و تالش می کنیم بودجه برگردانده 
شــود تا دوباره برای پروژه فراخوان اعالم کنیم. 
این درحالی اســت که خود شــهرداری نیز باید 
مشوق هایی را برای سرمایه گذاران درنظر بگیرد.

 بودجه کافی نداریم
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان گیالن همچنین می گوید: وقتی مرمت 
یک بنای تاریخی را آغاز می کنیم، این روند طول 
می کشد و زمانبر اســت. به عنوان مثال مجموع 
نیروهای تخصصی ما در حوزه آجرکاری ســنتی 
و استادکار ماهر حدود ۴نفر هستند. ازسوی دیگر 
نمی توان درمدت ۴ماه همه بودجه مرمت را جذب 
کرد، چراکه مرمــت بنای تاریخی زمانبر اســت. 
به هرحال با وجود درخواســت از سازمان برنامه و 

بودجه کشور، این مشکل هنوز رفع نشده است.
جهانی درباره رفع مشکل ایجاد موزه مردم شناسی 
نیز اظهــار می کند: اگرچه وظیفــه ذاتی اداره کل 
میراث فرهنگی مرمت بناهای تاریخی اســت، اما 
براساس »ماده ۹۸« قانون ششــم برنامه توسعه، 
همه دســتگاه ها موظفند بناهای تاریخی خود را 
 مرمت کنند. یا اگر نمی توانند، به بخش خصوصی واگذار 

کنند. 
وی ادامه می دهد: با توجه به این موضوع نه تنها ساختمان 
شهرداری، بلکه به عنوان مثال ساختمان شیالت کیاشهر، 
اســکله بندرانزلی و بناهای تاریخی دیگری هم هستند 
که باید ازسوی دستگاه های مربوط مرمت شوند، چراکه 
اداره کل میراث فرهنگی توان مالی الزم برای مرمت این 

بناها را ندارد و بودجه ما استانی و محدود است.
جهانی اضافه می کند: بودجه اســتانی ما ساالنه حدود 
2میلیارد تومان اســت. بودجه ملی نیز حدود ۳میلیارد 
تومان می شــود که آن هم ازطریق اوراق تأمین می شود 
واین درحالی اســت که مرمت یک بنای تاریخی بزرگ، 

حداقل 1۵میلیارد تومان هزینه دارد. 
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 چالش های حفاظت از
 یوز ایرانی در خراسان جنوبی
 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برای حفاظت از 
 جمعیت یوزپلنگ ایرانی دربرابر توسعه فراگیر معادن و راه سازی،

 اختیارات قانونی کافی ندارد

ایران و به صورت ویژه استان خراســان جنوبی، از آخرین زیستگاه های 
یوزپلنگ آســیایی  به شــمار می روند و به همین دلیل این گربه سان را 
یوزپلنگ ایرانی نیز می گویند، این موجود زیبا اما درحال حاضر وضعیت 
مناسبی ندارد و به صورت جدی درمعرض خطر انقراض قرار گرفته است.

در گذشته قلمرو یوز آسیایی بیشــتر وسعت این قاره را دربر می گرفت، 
اما درحال حاضر در فهرست جانوران در آستانه انقراض اتحادیه جهانی 

حفاظت از طبیعت قرارگرفته است.
این درحالی است که بر اساس آخرین داده های علمی که در سال 201۷ 
منتشر شده اســت، ایران کم تر از ۴0یوزپلنگ دارد و جمعیت این گونه 
جانوری در ایران رو به کاهش اســت. گفته می شــود وسعت زیستگاه 
جنوبی یوز در کشــورمان بیش از ۳میلیون هکتار اســت، اما یوزهای 

شناسایی شده از انگشتان یک دست هم بیشتر نمی شوند. 

حال ناخوش یوزها
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت خراســان جنوبــی دراین بــاره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: با وجود همه تالش هایی که در سال های اخیر 
انجام شده است، یوزپلنگ ها در حوزه ایران مرکزی و شرق کشور وضعیت 
چندان مناسبی ندارند و آمار مشاهده این گربه سان در دهه ۹0شمسی 
نسبت به دهه قبل از آن در شرق کشور و به ویژه استان خراسان جنوبی 
به شدت کاهش پیدا کرده؛ موضوعی که درسال های اخیر به دغدغه ای 

مهم برای فعاالن این حوزه و حتی بسیاری از مردم تبدیل شده است.
»حســن اکبری« ادامه می دهد: اگرچه تغییــری در ضریب حفاظتی 
ایستگاه ها رخ نداده و حتی این ضریب درحال حاضر باالتر نیز رفته، اما با 
توجه به اینکه یوزپلنگ گستره های بزرگی را در قلمرو خود دارد و اصوال 
موجودی قلمرو طلب است، عمدتا از مناطق حفاظت شده خارج و وارد 
مناطق آزاد می شود؛ موضوعی که کار حفاظت را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه طی 10سال گذشته در خراسان جنوبی در زمینه معادن و 
راه سازی اقدام های بسیاری انجام شده که مناطق زیست یوزپلنگ و دیگر 
حیوانات را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار می کند: به طورکلی دهه۹0 
شمسی، دهه خوبی در زمینه مشاهده یوزها نبود، به ویژه از سال1۳۹۵ به 

بعد دیگر یوزهای ماده مشاهده نشدند.

کاهش محسوس جمعیت یوزهای ماده
اکبری می افزاید: بیشتر مشاهده های ۳ سال گذشته شامل یوزهای نر تنها 

بوده است که به صورت سرگردان در مناطق حفاظت شده حضور داشتند. 
معنی این مساله این نیست که یوز ماده در مناطق حفاظت شده استان 

وجود ندارد، اما موضوع مهم کاهش جدی مشاهده هاست.
وی عنوان می کند: همچنین باید گفت که در ۳ سال اخیر دوربین گذاری 
متمرکز و گســترده ای درایــن مناطق انجــام نشده اســت. در اوایل 
دهه۹0شمسی آخرین دوربین گذاری های اداره حفاظت محیط زیست 
با تعداد زیاد در مناطق حفاظت شــده انجام شــد، اما بعد از آن به دلیل 
محدودیت های تأمین اعتبار، دیگر دوربین گذاری متمرکز صورت نگرفت.

مشکالت آمارگیری
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراســان جنوبی با بیان اینکه با وجود 
دوربین گذاری های نقاط شاخص و همینطور مشاهده های محیط بانان، 
در خراســان جنوبی و حتی مرکز ایران، یوز ماده ای رصد نشده اســت، 
می گوید: براســاس آخرین آمارهــا، در حال حاضر ۳قــالده یوز نر در 
محدوده های اســتان رفت و آمد می کنند. با توجه بــه ضریب خطای 
دید، اگر یوز ماده ای نیز وجود داشته باشــد، مربوط به خارج از مناطق 

حفاظت شده است.
اکبری بیان می کند: بــرای آمارگیری یوزها تنها به مشــاهده ها و آمار 
دوربین ها اکتفا نمی شود و نمایه ها نیز دراین بخش نقش مهمی دارند. 
ردپا، پسماند شکار، فضوالت و... می تواند نمایانگر حضور قطعی این گونه 
در منطقه باشند، اما در سال های اخیر مشاهده این نمایه ها نیز به شدت 

کاهش پیدا کرده است.
وی ادامــه می دهد: انتظــار می رفت بــا تأمین امنیت زیســتگاه های 
حفاظت شده و همینطور تقویت طعمه های یوز دراین مناطق، وضعیت 
یوزها بهبود پیدا کند، اما اجرای این عوامل ســبب بهتر شــدن اوضاع 
یوزپلنگ ها نشد، چراکه این گربه سان قلمرو گسترده ای دارد و کار را برای 
حفاظت دشوار می کند. حتی اگر آب، طعمه و امنیت یوزها برقرار باشد 

باز براساس رفتار و غریزه خود از منطق حفاظت شده خارج می شوند.

چالش های حفاظت
این مسئول درباره علل بروز این مشکالت اظهار می کند: توسعه راه ها، 
گسترش صنایع و معادن و همچنین وجود سگ های گله و سوءاستفاده 
بعضی از شــکارچی ها درمجموع سبب شــده یوزهای خارج از مناطق 
حفاظت شده با خطرهای بسیاری مواجه شوند و درنهایت یوزهای ماده 

که یا حامله یا دارای توله بودند، آسب پذیرتر باشند.
اکبری می گوید: پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در دهه۸0 شمسی تا 
اواسط دهه۹0 بسیار خوب اجرا می شد، اما بعد از آن این پروژه با جدیت 

کم تری پیگیری شد و بیشتر فرایند تعریف شده ازسوی سازمان حفاظت 
محیط زیست مورد اجرا قرار گرفت.

وی ادامه می دهد: ســازمان حفاظت محیط زیســت خارج از محدوده 
مناطق حفاظت شده اختیارات قانونی در مدیریت چرای دام، سگ های 
گله و همچنین توسعه فراگیر معادن و راه ها ندارد. این موضوع سبب شد 
تا اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی نیز نتواند دراین مناطق 

اقدام ویژه ای را برای بقای حیوانات، به ویژه یوزها، انجام دهد.
اکبری تصریح می کند: اگر تنها به محدوده 2زیست گاه توران و میاندشت 
اکتفا شود و زیســتگاه های آزاد خارج از آنها را نتوانیم مدیریت کنیم، 
ممکن است اتفاقی که در مناطق مرکزی برای یوزها رقم خورده است، 

در این 2زیستگاه مهم نیز تکرار شود.

ضرورت حضور بخش خصوصی
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراســان جنوبی با بیان اینکه در حوزه 
حفاظت موثر از محیط زیســت یــک تفاوت عمده با همــه دنیا داریم، 
اظهار می کند: در کشــور ما این موضوع به صورت دولتی انجام می شود 
و کار حفاظت را دچار مشکالت بسیاری می کند، ازجمله اینکه دولت ها 
نگاه های مختلفی نســبت به محیط زیســت دارند و اعتبارات متفاوتی 
را برای این موضــوع در نظر می گیرند. ضمن اینکه ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در ایران به دلیل کمبود همیشــگی اعتبــارات، دچار 
ضعف های بسیاری در ساختار شده ؛ موضوعی که فعالیت دراین حوزه 

را سخت تر می کند.
اکبری ادامه می دهد: اگر مانند دیگر کشــورها، بخشــی از حفاظت به 
بخش خصوصی سپرده شــود، بسیاری از مشــکالت دراین حوزه رفع 
می شود. باید با همکاری دولت، بخش هایی از محیط زیست، به ویژه در 
حوزه مناطق آزاد، درآمدزا شوند تا بخش خصوصی نیز برای مشارکت در 

این زمینه ترغیب شود.
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها برای هر هزار تا ۳هزارهکتار از اراضی 
مورد حفاظت، یک محیط  بان وجود دارد، درحالی که  در کشــور ما این 
رقم برای هــر محیط  بان به بیش از ۳0هزارهکتار می رســد، می افزاید: 
سال گذشته 1۸0پرونده تخلف صید در استان خراسان جنوبی تشکیل 
شــد. از این تعداد حدود 1۵0پرونده به خارج از مناطق حفاظت شــده 

مربوط می شد که ازطریق گزارش های مردمی اطالع رسانی شده بود
اکبری اضافه می کند: وضعیت یوزپلنگ ها در خراسان جنوبی و حتی در 
کل کشور بسیار نگران کننده است و خطر انقراض، این گربه سان را به شدت 
تهدید می کند، به طوری که ممکن است در آینده نزدیک، این گونه دیگر در 

بخش های زیادی از کشور، ازجمله خراسان جنوبی دیده نشود.
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