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سفرها
و نظرسنجیها

همزمان با هشتمين سفر
استاني رئيسجمهور ،نتايج يك 
نظرسنجي از افزايش محبوبيت
سيد ابراهيم رئيسي حكايت دارد

رئيسمركز مليخشكسالي :اميدمان به زمستان است

براســاس نظرســنجي گالوپ از هر
۱۰بزرگسال،بيشاز7نفرعملكرددولت
ســيزدهم را تأييد ميكنند .همزمان
ســفرهاي اســتاني رئيسجمهور از
استانهاي جنوب غرب به شمال غرب
كشور كشيده شدند .صفحه 2را بخوانيد.

رنگينكمانموسيقياقوام

خوزستان؛ محتاج باران ،نگران سيالب

ازبين85شهر خوزستان فقط مطالعات 3شهر درباره  دفع آبهای سطحی به اتمام رسیده
و آماده تصویب است

چهاردهمين
جشنواره موسيقي
نواحي ايران  كار خود
را  در كرمان آغاز كرد

سیل در شمال ،توفان شن درجنوب

فقر؛ برنده جدال
كرونا و آموزش

18

در حالي كه آخر هفته گذشته طغيان رودخانههاي گيالن2،كشته برجاي گذاشت
سيستان و بلوچستان درگير توفان شن بود
صفحههاي  6و 7

مهرماه  ،99حدود 21درصد
خانوارها اعالم کردهاند که ابزارهاي
آموزش غیرحضوری را ندارند

5چالش توليد واكسنهاي داخلي

برآوردهاي علمي ،تشديد فقر در صورت
آســيب به وضعيت آموزشــي اقشار
آسيبپذيرراتایيدميكندوازآنجاییکه
در دوره كرونا با مجازيشدن آموزش،
بخش بزرگــي از اقشــار كمدرآمد در
مناطق روستايي و محروم با مشكالت
جدي در دسترســي به ابــزار آموزش
اينترنتــي مواجه بود هانــد ،بايد براي
جبران فقرآفرینیهای كرونا تمهيداتي
انديشيده شود .صفحه4را بخوانيد.

  برخي شركتهاي غيرمرتبط با واكسنسازي ،درخواست توليد واكسن دادهاند
  تولي د كنندهها اصرار دارند صفر تا صد پروژه را خودشان انجام دهند

  گروهي در روند ساخت واكسن براي تكميل كارآزمايي با كمبود داوطلب مواجه شدهاند
  برخي سازندهها در جريان توليد ،دچار ضعفهايي شدند

  توليد كنندهها :سازمان غذا و دارو بايد واكسنها را پيش از تكميلفاز  3پيشخريد ميكرد

عكس :ایلنا  /مهدي آزاد بخت

صفحه12

یوپلیس
امنیتشهری با همکاریشهردار 
  علیرضا زاکانی :نقش ناجا برای کمک به شهرداری ،نقشی ممتاز و مشخص است
  سردار حسین رحیمی  :نیروی انتظامی با تمام توان در خدمت شهرداری خواهد بود

يادداشت

حسين وطنپور؛ مشاور سابق وزير بهداشت در امور اجرايي واكسنهاي داخلي
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پيشخريد واكسن
تضمينكننده توليد است

براي قطع زنجيره كرونا ،از اين پس ،بايد هر سال،
2دوز واكســن به جمعيت هدف ،تزريق شــود و
مشخص نيست اين وضعيت چند سال ادامه داشته
باشــد .نكته اما اينجاســت كه تامين اين ميزان واكســن از طريق واردات به
هيچوجه توجيهپذير نيست ،چراكه محدوديتهاي بودجهاي در حال افزايش
است و سال آينده هم ارز زيادي نخواهيم داشت تا بتوانيم واردات زيادي داشته
باشيم.
حتي درصورت موجودبــودن ارز ،زمانيكــه فرآوردههــاي ارزانتري براي
توليد واكســن در كشــور داشــته باشــيم ،چــرا نبايــد از آنها اســتفاده
كنيــم .قيمت هــر دوز واكســن خارجي حدود 10دالر اســت و براســاس
برآوردها ،واكســن داخلــي30درصــد كمتر از ايــن مبلغ براي مــا هزينه
دارد.
از سوي ديگر ،با توليد داخل ،واكســنها در اختيار خودمان قرار ميگيرد و با
توجه به رخدادهاي پيشبيني نشده درباره كرونا ،ما مديريت بر تامين واكسنها
خواهيم داشت.
بهطور كلي با پيوســتن واكســنهاي رازي و فخرا به 3واكســني كه پيش از
اين مجوز مصرف اضطراري گرفتهاند ،ميتوان انتظار داشــت ماهانه حداقل
15ميليون دوز واكســن از ســوي اين 5شــركت در اختيار قرار گيرد؛ يعني
شركتهاي بركت ،رازي ،فخرا ،سيناژن و پاستور .بهطور كلي ،هزينههاي زيادي
براي زيرساختهاي توليد واكســن در كشور صورت گرفته است ،بنابراين اگر
در قسمت پاياني مديريت درستي نشوند ،ما در آينده با هدررفت اين سرمايه
مواجه ميشويم.
بر اين اســاس براي تســريع روند واكسيناســيون ،بايد ميان واردات و توليد
داخلی واكســن ،تعادلي ايجاد شود .مســئله اينجاســت كه براي بسياري از
توليدكنندههاي واكسن داخلي ،هنوز پيشخريدي انجام نشده تا توليدكننده
موظف به توليد ميزان مشــخصي شــود .برخي از اين توليدكنندهها چندين
ميليون دوز واكســن توليد كردهاند اما از سوي ســازمان غذا و دارو خريداري
نشده است.
از سوي ديگر اعالم ميشــود تا زمانيكه مجوز مصرف اضطراري صادر نشود،
پيشخريدي انجام نميشــود ،همه اينها در شرايطي اســت كه كارآزماييها
به كندي پيش ميرود و تا پايــان كارآزمايي هم مجوزي صادر نميشــود تا
به مجوز مصرف اضطراري و پيشخريد رســيد .بنابراين الزم اســت گرههاي
اين چالش در توليد داخلي باز و ابهامات آن برطرف شــود .بايد ميزان ظرفيت
واكسنهاي داخلي مشخص شود؛ چرا كه در چنين شرايطي توليدكننده زيربار
توليد نميرود و حتي ميتواند توليدش را متوقف كند  .پيشخريد واكســن،
تضمينكننده توليد است.
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كاركنانــي كه يــك دوز
نشان را نزده باشند ،از
سالمت واكس 
امروز نميتوانند وارد ادارهها
شــوند .اين خبر را روز گذشــته ،رئيس
سازمان امور اداري و استخدامي اعالم كرد
و گفت كه سازمانها از ورود اين كارمندان
جلوگيري خواهند كرد .ممنوعيت ورود
كاركنان واكســن نزده به ادارات در حالي
اعالم ميشــود كه چند روز پيش ،معاون
فني مركز ســامت محيط و كار وزارت
بهداشــت اعالم كرد «:كاركنان دولتي،
نهادهاي مردمي و شركتهاي خصوصي
كه واكسن نزدهاند ،براي حضور در محل
كار ،بايد هر 72ساعت يك بار ،تست كرونا
بدهند ».حاال امــا تصميمات جديدتري
براي اين افراد گرفته شده است.
ماجــراي اعمــال محدوديتهــاي
ســختگيرانه بــراي واكســنگريزها
پيــش از اين از ســوي وزير بهداشــت
و ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا
هم مطرح شده بود .اوايل مهر اعالم شد
كه از چند هفته ديگــر ،تمام خدمات در
اماكن تجمعــي و همچنين صدور بليت
هواپيما ،قطار و اتوبوس با كارت واكسن
انجام ميشــود .حاال با اعمال نخستين
بخش از اين محدوديتها بهنظر ميرسد
ســختگيريهاي كرونايي هم آغاز شده
است.
كاهش ميزان مراجعه بــراي تزريق
واكسن

خبرهاي رســيده از مراكز واكسيناسيون
حكايــت از كاهش ميــزان مراجعه براي
تزريق واكســن دارد ،گروهي هستند كه
بهدليل ترس از عوارض واكســن ،توجه به
شــايعهها و اخبار نادرست درباره واكسن،
تصور بيفايده بودن آن و همچنين انتظار
بــراي ورود واكســنهاي خارجي ديگر،
تمايل به واكســينه شــدن ندارند .ششم
مهر ،مركز افكارسنجي دانشجويان ايران
(ايسپا) با انتشــار نتيجه يك نظرسنجي
درباره واكسن ،اعالم كرد كه 14/2درصد
افراد باالي 18ســال كشــور ،تمايلي به
تزريق واكسن ندارند .در ماههاي گذشته
هــم تجمعهاي پراكنــدهاي در مخالفت
با تزريق واكســن اجباري صورت گرفته
و با اين توضيح مســئوالن نظام سالمت
همراه شده كه واكسن اجباري نيست ،اما
واكســن نزدهها از برخي خدمات محروم
ميشوند .تأكيد بر ارائه خدمات با واكسن،
سامانه ســامت وزارت بهداشــت را وارد
فاز جديدي كرد .واكســنزدهها از طريق
 salamat.gov.irكارت واكســن
ديجيتالشــان را دريافــت ميكننــد و

از امروز اعمال مي شود

ورود كاركنان واكسننزده ،ممنوع

دبير كميته علمي ستاد كرونا  :ممنوعيتها  بهتدريج در ادارهها
و سازمانهايخصوصي  و همچنين باشگاههاي ورزشي اجرا ميشود

ادارهها و سازمانهاي خصوصي و همچنين
در باشگاههاي ورزشــي هم اعمال شود.
البته اين موضوع ابالغ شده اما هنوز اجرايي
نشده و بهتدريج اعمال ميشود.
براساس اعالم جماعتي ،آنطور كه وزارت
كشــور تصميم گرفته ،ابتدا اين قانون در
ادارات اجرايي ميشود تا مردم براي تزريق
واكسن تشويق شوند«:گزارشهايي كه به
ما رسيده نشان ميدهد ،در برخي استانها،
استقبال خوبي از واكسيناسيون نشده و
ميزان تزريق واكسن بســيار پايين آمده
است ،بنابراين استفاده از ابزارهاي اجرايي
قويتر بهصورت تشويق و تنبيه ميتواند تا
حد زيادي در اين زمينه مؤثر باشد .البته
اين طرح تنها بهصورت يك ابالغ و دستور
كافي نيست .شايد بهتر باشد بهطور موازي
از طريق رسانهها و شبكههاي اجتماعي،
فوايد واكسيناسيون به افراد گوشزد شود تا
با افزايش آگاهي مردم ،همكاري بيشتري
از سوي آنها را شاهد بود».

عكس :همشهري /رضا نوراله

يكي از بركات انقالب اســامي اين بوده اســت كه
وقتي در مورد تاريخ والدت حضرت رسول اكرم(ص)
مطرح شــد كه مرحوم كليني دوازدهم ربيعاالول و
قطبالدين راوندي ديگر متكلم ،فقيه و مورخ شيعه ،هفدهم ربيعاالول و علماي
اهل ســنت هم باالتفاق دوازدهم ربیع االول را نقل كردهاند ،جمعبندي شد كه
ما  12تا 17ربيعاالول را هفته وحدت اعالم كنيم .در نتيجه اين اقدام ،اين هفته،
هم والدت حضرت رسول اكرم(ص) و هم والدت امام صادق(ع) بهعنوان رئيس
مذهب شيعه را در برميگرفت.
اين پيشــنهاد مقبول افتاد و امام راحل هم آن را پسنديدند و پذيرفتند .از زمان
نامگذاري اين هفته و بدين مناســبت برنامهها و مراســم بســيار خوبي برگزار
ميشود؛ علماي اهل سنت و اهل تشــيع به ديدار يكديگر ميروند و جشنهاي
متعددي برگزار ميشود كه بهنوعي الفت و محبت بيشتري به بركات اين برنامهها،
ميان علما و نيز پيروان اين مذهب بهوجود آمد .اين اصل تاريخ هفته وحدت است.
نكته دوم اهميت هفته وحدت در شرايط دنياي امروز است كه تقريبا دشمنان با
عملياتهاي فرهنگي سعي در وارونهنمايي دستاوردهاي انقالب اسالمي و اسالم
محمدي(ص) دارند و اين هفته فرصت بسيار خوبي است كه ما رسول اكرم(ص)
را بهعنوان مقبول مشترك ميان اهل سنت و تشيع و بهعنوان پيشوا و جلودار قرار
دهيم .به سنت او اتكا و او را بهعنوان اسوه معرفي كنيم و به اعتقاد او ،اخالق ،رفتار
و مناسك او متمسك شويم تا نزديكي دنياي اسالم هم بيشتر تحقق پيدا كند.
ما دشمناني داريم كه از اساس با اسالم مخالفند و با رسول اكرم دشمني دارند و
اصال تفاوتي برايشان ندارد كه والدتشان دوازدهم ربيعاالول باشد يا هفدهم؛ از
اينرو وقتي همه مســلمانان كنار يكديگر در اين هفته والدت پيامبر اكرم(ص)
را گرامي ميدارند ،قدرت بزرگي ميشود براي عموم مسلمانان و اختالفشان به
حداقل ميرسد و به يكديگر نزديك ميشوند.
حقيقت آن اســت كه ما مســلمانان هم دشــمن مشــترك داريم و هم عقايد
مشــترك؛ از اين رو ميتوانيم به بركت همين عقايد و با محوريت والدت رسول
اكرم(ص) بهعنوان پيامبــر واحد در كنار قرآن ،قبله ،حــج و نماز واحد اهتمام
بورزيم و همه با هم مقابل دشــمنانمان بايستيم .اين اشتراكات و كنار هم بودن
موجب قدرت جهان اســام و جامعه مســلمانان در مقابل دشــمنان مشترك
خواهد شد.
نامگذاري هفته وحدت در ســالهاي پس از انقالب اســامي موجب شــد كه
مسلمانان در بسياري از مسائل و مناسبتها به همديگر نزديكتر شوند .دشمنان
دنبال اين هستند كه امت واحد اسالم را از همديگر جدا و متفرق كنند؛ از اينرو
هفته وحدت فرصت مناسبي است تا مسلمانان ،نقشههاي دشمنان را نقش بر آب
سازند و با اين نزديكي و وحدت امت اسالمي ،ميتوانيم دستاوردهاي بيشتري
هم داشته باشيم.

همزمان با وخیم شدن شرایط
ارزی و تورمی ترکیه ،تنشهای
این کشور با قدرتهای غربی  رو به
افزایش است

صفحه19

نگاه

سيدرضا اكرمي؛ نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي

همشـــهری

صفحه3

روزگار بحرانی آنکارا

تشويق مردم به واكسيناسيون

اجبار براي واكسيناسيون به تنهايي مؤثر نيست و در كنار آن بايد
ميزان آگاهي مردم را باال برد و در رسانهها براي تشويق مردم به
واكسيناسيون ،محتواي بيشتري توليد كرد .دبیر کمیته علمی
ستاد کرونامعتقد اســت كه اجراي اين طرحها ،منجر ميشود تا
افراد خودشان متوجه جديت در واكسيناسيون شوند
درصورت اعمــال محدوديتها ،خدمات
بگيرنــد .آغاز اعمــال محدوديــت براي
واكسننزدهها در شرايطي است كه براساس
اعــام وزارت بهداشــت تا روز گذشــته،
78ميليونو665هزار و 265دوز واكســن
در كشــور تزريق شــده كه از اين تعداد،
50ميليونو373هزار و 488نفر دوز اول و
28ميليونو291هزار و777نفر هم دوز دوم
را دريافت كردهاند .بيش از 20ماه از شيوع
كرونا در كشور ميگذرد و هنوز آمار فوتيها
ميان 150تا200نفر در نوسان است و باالي
11هزار نفر در روز ،مبتال ميشوند.
پيك ششم كرونا در آبانماه

در اين ميان پيشبينيها حكايت از ورود
به پيك ششم كرونا در آبانماه دارد .در اين
شرايط ،سامانه هوشمند كنترل كرونا كه
از طريق اطالعات افــراد ،يعني كدملي و
ك خودرويشان ،تزريق واكسن
شماره پال 

را پيگيري ميكند ،توسعه پيدا كرده .قبال
تنها در اســتان قزوين اجرا ميشد و حاال
براساس اعالم حميدرضا جماعتي ،دبير
كميته علمي ســتاد كرونا2 ،استان ديگر
يعني كردســتان و آذربايجان غربي هم
بهصــورت پايلوت ،به اين ســامانه اضافه
شــدهاند .جماعتي قبال گفته بود زماني
كه خودرو از مقابل دوربين عبور ميكند،
اطالعات مالك خودرو بررسي ميشود و اگر
واكسن نزده باشد ،جريمه سنگيني براي او
اعمال ميشود .اين ســامانه بيشتر براي
ترددها درنظر گرفته شده است.
بهگفتــه جماعتي اگــر اين ســامانه در
اين 3اســتان نتايج خوبي داشت ،در كل
كشور اجرا ميشــود .حاال همين مسئول
در ستاد ملي مقابله با كرونا ،درباره اعمال
محدوديتهــاي جديد بــراي كاركنان
واكســننزده توضيحهايي به همشهري
ميدهد .بهگفته او ،اين طرح ميتواند در

او معتقد است ،اجبار براي واكسيناسيون به
تنهايي مؤثر نيست و در كنار آن بايد ميزان
آگاهي مردم را باال برد و در رســانهها براي
تشويق مردم به واكسيناسيون ،محتواي
بيشتري توليد كرد .جماعتي معتقد است
كه اجراي اين طرحها ،منجر ميشود تا افراد
خودشان متوجه جديت در واكسيناسيون
شــوند .با اينهمه او تأكيــد ميكند كه
واكسيناســيون به تنهايي منجر به قطع
زنجيره شــيوع نميشــود« :بررسيهاي
انجامشده در كشــورهاي مختلف نشان
ميدهــد ،رعايت پروتكلهــا ميتواند تا
30درصد در پيشگيري از ابتال كمك كند،
بنابراين تزريق واكســن در كنــار اجراي
پروتكلهاوهمچنيناعمالمحدوديتهاي
هوشــمند ،در كنار هم ميتواند منجر به
كنترل پاندمي كرونا شود».
ايمني جمعي

او به اهميت اجراي ســامانه هوشمند در
تمام كشور اشــاره ميكند و ميگويد كه
ميزان تأثيرگذاري اين سامانه ،مشخص
ميكند كه ميتوان آن را به كل كشــور
تعميــم داد يا خير .هر چنــد كه تاكنون
گزارشــي كه به كميته علمي داده شده،
نشــان ميدهــد كــه هوشمندســازي
محدوديتها مؤثر بوده اســت .جماعتي،
رساندن ايمني جمعي به  70تا 75درصد
از طريــق واكسيناســيون مســتمر را از
مســئوليتهاي وزارت بهداشت ميداند
و ميگويد« :پس از تزريق 2دوز واكسن،
ميتوان به ايمني جمعي رسيد».
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رئيسجمهور در ششمين سفر استانی اش به اردبیل :

پروژههای نیمه تمام مردم را عصبانیکرده است

براساس نظرسنجي گالوپ از هر  ۱۰بزرگسال ،بيش از7نفر عملكرد دولت سيزدهم را تأييد ميكنند

قولهاي رئيسي به مردم اردبيل

مكث

رئيسجمهور در سفر اردبيل و طي بازديد از بخشهاي صنعتي اين استان قولهايي در تكميل پروژههاي نيمهتمام و توسعه
كشاورزي اين استان به مردم داد كه محورهاي آنها به شرح زير است:
* ايجاد صنايع تبديلي و تكميل چرخه ارزش افزوده كشاورزي
* افتتاح خط آهن ميانه اردبيل بهطول  ۱۷۵كيلومتر تا يك سال آينده
* تامين اعتبار تكميل پروژه شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين تا سال1402
* تامين اعتبارات پروژه احداث باند دوم جاده پارسآباد -اردبيل تا سال۱۴۰۲
* افتتاح سد خداآفرين در سريعترين زمان ممكن

رها شده و االن ديگر دچار فرسودگي شــده و بايد يك كار
مجدد انجام شود .در سفرهاي اســتاني پروژهها شناسايي،
بررسي و صورتجلسه ميشــود .وزرا در جلسه شوراي اداري
در حضــور مديران و مردم اســتان قــول ميدهند كه چه
كارهايي ميخواهند بكنند .در واقع خــود مردم و مديران
ناظر ميشوند».
رئيســي در اردبيل از مجموعه كشت و صنعت مغان ،شبكه
آبياري و زهكشــي خداآفرين مغان ،پروژه بانــد دوم جاده
پارسآباد -اردبيل و پــروژه راهآهن اردبيل بازديد كرد .او در

رضايت باال از عملكرد رئيسي

72درصد جامعه نمونه ايراني شركتكننده در نظرسنجي مركز افكارسنجي گالوپ از عملكرد ابراهيم رئيسي ابزار رضايت كردهاند .براساس
گزارش تسنيم ،گالوپ نوشته با آنكه حسن روحاني در رسانههاي غربي بهعنوان رئيسجمهور ميانهرو شناخته ميشود اما رضايت از عملكرد
او در هيچيك از نظرسنجيهاي اين مركز به باالتر از 50درصد نرسيد .براساس نظرسنجي گالوپ از هر  ۱۰بزرگسال ،بيش از  7نفر عملكرد
دولت سيزدهم را تأييد ميكنند .در آخرين نظرسنجي از مقبوليت دولت روحاني كه در نوامبر 2020انجام شد تنها يك سوم ايرانيها از
عملكرد او ابراز رضايت كردند .دفتر مركزي اين مؤسسه نظرسنجي در آمريكا قرار دارد.
نظرسنجي اخير دانشــگاه مريلند نيز كه اخيرا منتشر شد ،حمايت بيســابقهاي از رئيسجمهور جديد را نشــان داد ۷۸ .درصد از
پاسخدهندگان گفتند كه نظرشان نسبت به رئيسجمهور جديد تاحدي مطلوب ( ۳۳درصد) يا بسيار مطلوب ( ۴۵درصد) است.

مصاحبه ابتداي اين سفر خود از مردم اردبيل بهعلت اينكه
امكان ديدار آنها بهعلت بيماري كرونا در تجمعات شــهري
وجود نداشــت عذرخواهي كرد .رئيسجمهور در عين حال
به مردم روســتاي فتحعلي پارسآباد سركشــي و با عشاير
و كشــاورزان اين منطقه گفتوگو كرد .او پس از شــنيدن
دغدغهها و مطالبات مردم روســتاي فتحعلي ،به استاندار و
وزير جهادكشاورزي دستور داد مشــكالت آنان را پيگيري
و حل كنند.
رئيسي در گفتوگوي تلويزيوني اخير خود در پاسخ به سؤال
مجري برنامه درباره آثار واقعي سفرهاي استاني و اينكه چقدر
مصوبات آن رصد و پايش ميشود ،گفته بود كه «كارهاي ۶
روز از هفته را در سطح ملي انجام ميدهيم و يك روز هم به
استان ميرويم؛ باالخره حق استان است و وظيفه ماست كه
به استانها سر بزنيم چرا كه فقط در تهران مسئوليت نداريم.
اين دولت ،دولت مردمي است و همواره با مردم ارتباط خواهيم
داشت .دولت نبايد ارتباط خود را با مردم قطع كند و به وزرا
هم همين را توصيه كردم.

 FATFبازهمايران را از لیست سیاه خارج نکرد
ايران در فهرست سياه  FATFباقي ماند .گروه
خبر
ويژه اقدام مالي ديروز با صدور بيانيهاي اعالم
كرد كه نام ايران و كرهشــمالي در فهرست
كشورهاي پرريسك يا همان ليست سياه باقي ميماند و برخي
ديگر از كشورها مثل تركيه ،پاكســتان و اردن در فهرست
خاكســتري قرار دارند .اين در حالي است كه وزير كشور به
تازگي در نشستي گفت كه بيشترين پولشويي در كشورهاي
عضو FATFمثل كانادا انجام ميشود و به سياستهايFATF
انتقاد كرد .ايران از اســفند 98پس از  4سال تعليق بهدليل
عدمتصويــب  2اليحه پالرمو و  CFTدر مجمع تشــخيص
مصلحت نظام به ليست سياه بازگشت و روابط مالي و مراودات

مالي با جهان با موانع بســياري روبهرو شد .مسئوالن دولت
يازدهم و دوازدهم تأكيد داشتند كه عدمتصويب اين لوايح و
بازگشت به ليست سياه ،خودتحريمي است .با اين همه بهنظر
ميرسد كه در دولت سيزدهم تمايلي براي تصويب  2اليحه
باقيمانده از قوانين مرتبط با  FATFوجود ندارد .اليحه پالرمو
(مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي) آبان  97پس از تصويب
مجلس و تأييد شــوراي نگهبان با ايرادهايي از سوي هيأت
ت نظام روبهرو شد و براي
نظارت بر مجمع تشخيص مصلح 
تعيين تكليف نهايي به مجمع رفت .اليحه ( CFTمقابله با
تامين مالي تروريسم) نيز پس از تصويب در مجلس دهم با مانع
شوراي نگهبان روبهرو شــد و سپس راهي مجمع تشخيص

مصحلت نظام شــد .از آن تاريخ تا اسفند  98تصميمگيري
درباره اين دو اليحه در مجمع به تعويق افتاد و سرانجام ايران
به فهرست كشورهاي پرريسك  FATFبازگشت .هر چند اين
لوايح با درخواست حسن روحاني ،رئيس دولت دوازدهم پس
از يك سال در دســتور كار مجمع قرار گرفت ،اما حاال اعضا
تأكيد دارند كه  2اليحه از دستور كار خارج شده است .اين در
حالي اســت كه برخي كارشناســان اعتقاد دارند كه حتي
درصورت احياي برجام و لغو تحريمها مانع FATFميتواند در
مسير مراودات مالي و تجاري آزادانه با ديگر كشور قرار بگيرد.
اما بايد ديد كه دولت سيزدهم پس از شروع مذاكرات احياي
برجام با اين مسئله چگونه مواجه ميشود.

سفارشيهاي مغضوب

انتشار خبر جذب دختر رمضانعلي سنگدويني نماينده
گرگان در وزارت نفت بازهم پرونده توصيهنامههاي
نمايندگان را باز كرد
توصيهنام ه نمايندگان
مجلس مجلس به سازمانها و
نهادها براي استخدام
نزديكانشان موضوع ديروز و امروز
نيست .رانتي ك ه در برخي ادارات و
ســازمانها كارها را پيش ميبرد و
البته هراز گاهي پاي يكي از نزديكان
نمايندهاي در اين موضوع به ميان
ميآيــد و واكنشهــاي زيــادي
برميانگيزد .اين بار انتشــار اسناد
استخدام دختر نماينده گرگان در
وزارت نفت اســت كه بــه موضوع
استخدامهاي سفارشي نمايندگان
مجلس دامن زده اســت .براساس
نامهاي كه خبرگزاري فارس از وزير
نفت منتشر كرده جواد اوجي دستور
داده تا دختر رمضانعلي سنگدويني
در قالب قــرارداد مــدت معين به
استخدام اين وزارتخانه دربيايد .اما
ماجرا وقتي عجيبتر ميشــود كه
نامه ديگري نشان ميدهد نفيسه
سنگدوينيدخترنماينده مجلسدر
آزمــون اســتخدامي وزارت نفت
پذيرفته نشــده و مدرك ليسانس
مهندســي فناوري اطالعــات با
معدل 14از دانشگاه آزاد ساري دارد.
نماينده گرگان و وزارت نفت هنوز به

اين خبر واكنشي نشان ندادهاند اما
اين نخستين بار نيست كه چنين
اخباري مرتبط با وزارت نفت منتشر
ميشود .در ســال 96نيز استخدام
نماينــده آمــل در وزارت نفت با
حاشيههاي زيادي روبهرو شد .بيژن
زنگنه وزيرنفت وقتدر پاســخ به
انتقادهــا گفته بود كــه هر كس
ديگري كه دكتري داشــته باشد
ميتواند در صنعت نفت استخدام
شود .اظهارنظري كه بيانيه جمعي از
فارغالتحصيالن بيكار بورسيه رده
الف دانشگاه نفت را به همراه داشت.
اما سفارش و دادن رانت به نزديكان
و مراجعين تبديل به رويهاي در قوه
مقننه شده و چه پيامدها و عواقبي
براي نظام اجرايي و مجلس دارد؟
رانتي كه دامنگير ادوار مجلس
است

رانت سفارش نمايندگان مجلس به
نهادهاي مختلف تقريبا در همه ادوار
مجلس وجود داشته است .بهطور
مثال خرداد 99احمــد اميرآبادي
نماينده قم در يك برنام ه تلويزيوني
از قول رئيس ســابق ايران خودرو
گفــت :در  10دوره مجلس قبل،

راهحل چيست؟

مكث

سفرهاي استاني رئيسجمهور از استانهاي
دولت
جنوب غرب به شــمال غرب كشــور كشيده
شدند .سيدابراهيم رئيسي در هشتمين سفر
استاني خود به اســتان اردبيل رفت .سركشي به پروژههاي
معطل مانده و در اولويت افتتاح اين استان بخش عمده سفر
اردبيل را بهخــود اختصاص دادند .طرح مطالبات اقشــار و
گروههاي مختلف صنفي در حاشيه اين ســفر نيز در حال
افزايش بودنــد .ازجمله يكي از صاحبان كســبوكار كه در
جريان بازديد رئيسي از طرحهاي صنعتي و عمراني شهرستان
پارسآباد كاغذ و خودكار آورده بود و ميگفت رئيسجمهور
همانجا دستور رفع مشكل زمينش را به استاندار صادر كند!
در نقطه مشترك ديگر اين سفر اســتاني با سفرهاي قبلي
بهرغم قرار داشــتن اردبيل در ميان اســتانهاي پربارش،
كشاورزي اين استان نيز با مشكالت آبي مواجه بود .توضيحات
رئيسجمهور در بدو ورود به اين اســتان حكايت از رويكرد
نخست دولت به توسعه اين استان بر مدار كشاورزي داشت.
رئيسي در بدو ورود در فرودگاه شهرستان پارسآباد درباره
اهداف سفر اســتاني به اردبيل گفت :اســتان اردبيل قطب
كشاورزي است و از ظرفيتهاي مناسبي ازجمله آب فراوان
و خاك حاصلخيز براي كشــاورزي برخوردار است و مصمم
هســتيم اين ظرفيتها را فعال كنيم .ايجاد صنايع تبديلي
و تكميل چرخه ارزش افزوده ازجمله برنامههاي دولت براي
پيشرفت و آباداني اين استان اســت .رئيسي را در اين سفر،
رئيس دفتر رئيسجمهور و وزيران نيرو ،جهادكشــاورزي،
امور اقتصادي و دارايــي و ميراث فرهنگي ،گردشــگري و
صنايعدستي همراهي ميكردند.
رئيسجمهور در بخشي از برنامههاي بازديد اردبيل خود هم
با بيان اينكه در اين سفر و سفرهاي ديگر با افتتاح و كلنگزني
بهمعناي آغاز يك پروژه مواجه نيستيم ،گفت :ما با پروژههاي
نيمهتمام بسياري مواجه هستيم كه مردم را به ستوه آورده
اســت .در هر منطقهاي كه ميرويم ميبينيــم پروژههاي
نيمهتمام مردم را عصباني كرده و اميدواريم بتوانيم در اين
سفرها برخي از انتظارات مردم را برآورده كنيم.
او بــا انتقاد از اينكه گاهــي به طرحهايــي برميخوريم كه
دســتكم يكبار افتتاح شــده بودند ولي در بازديد معلوم
شــد همچنان به پايان نرســيده اســت ،تصريح كرده بود
كه «متأســفانه برخي گرفتاريهاي ما بهخاطر اين اســت
كه پروژهاي در جايي شــروع شــده و بعد براي چند ســال
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در چنين وضعيتي بسياري معتقد هستند كه روند سفارش و استفاده
از رانتهاي نمايندگي همچنان در قوه مقننه ادامه دارد .حتي ممكن
است بسياري از اين رانتها و سفارشها به رسانهها نيز راه پيدا نكند
و در پســتوها مخفي بماند .هر چند كه ۹۲نفر از نمايندگان كنوني
مجلس يازدهم تعهدنامه مجلس شفاف و ضدفساد را در زمان تبليغات
انتخابات امضا كردهاند كه در يكي از بندهاي آن تعهد دادهاند در طول
چ توصيهاي براي اســتخدام به هيچ دستگاهي
دوره نمايندگي هي 
نداشته باشند .با اين همه بسياري معتقد هستند كه راه جلوگيري
از چنين اســتخدامها و رانتهايي ابتدا ايجاد منع قانوني و سپس
شفافيت در همه سطوح عملكرد نمايندگان حتي نامهنگاريهاي
آنها است .در غيراين صورت بايد هرازگاهي منتظر اخباري درباره
رانتجويي نزديكان يا مراجعان نمايندگان مجلس بود.

بازگشت به نمازجمعه
پس از ۲۰ماه وقفه

امامجمعه موقت تهران :فضاي اداري
كشور نيازمند يك تحول است

نظارت يا بد هبســتان؛ مسئله
اين است

سوءاســتفاده نمايندگان جايگاه
قانوني خودشــان را بهشدت تنزل
ميدهــد .مجلس بــا دو وظيفه و
كارويــژه اصلي روبهروســت كه
قانونگــذاري و نظارت اســت .در

آيتاهلل صافيگلپايگاني:

بايد با تمام كشورها رابطه داشته باشيم

آيتاهلل صافيگلپايگاني در
چهره روز ديدار رئيــس مجلس ضمن
تأكيد بــر نگراني خــود از
وضعيت اقتصادي و مشكالت مردم و اينكه
مردم نجيب و شريف كشور ما مستحق اين
وضعيت نيستند ،توصيه كرد كه بايد با تمام
كشورهاي دنيا با عزت و اقتدار رابطه داشته
باشيم و اينكه با بسياري از كشورها قهر باشيم
صحيح نيست و به ضرر مردم عزيزمان است.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس كه همراه با
نمايندگان استان قم به ديدار مرجع شيعه
آيتاهلل صافيگلپايگاني رفته بود ،گزارشي از

مكث

ديروز پس از 20ماه وقفــه در برگزاري
رویداد نمازجمعه تهران ،اين مراســم مذهبي-
اجتماعــي بــه امامت حجتاالســام
محمدجواد حاجعلياكبري امامجمعه موقت تهران برگزار
شــد .حاجعلياكبري ديروز ،در خطبههاي نخســتين
نمازجمعه تهران از زمان شروع شيوع ويروس كرونا گفت:
نمازجمعه مجدد به ما برگشت و اين روز شيريني است
براي ما .كروناي منحوس از بزرگترين خسارتهايش
ممنوعيت و نداشتن نمازجمعه در كشور بهويژه در تهران
بود .وي ادامه داد :در عين حال مجموعه نهادهاي ديني
به نفع ســامت عمومي مردم در پرتو رهنمود رهبري
خوش درخشيدند و نهاد نمازجمعه سربلند در هماهنگي
با ستاد مقابله با كرونا در انواع و اقسام كمكها همراه بود
و از همه ائمهجمعــه و نمازگزاران تشــكر ميكنيم .ما
۷۰۰نمازجمعه در ايام كرونا داشتيم اما تذكري در رابطه
با رعايتنشدن پروتكلهاي بهداشتي نداشتيم .همچنين
از ستاد ملي مقابله با كرونا هم تشكر ميكنيم كه اجازه
دادند نمازجمعه بعد از ۲۰ماه برگزار شود و از امامجمعه
عاليقدر تهران يعني رهبر انقالب كه مجوز را به همه ما
دادند ،تشكر ميكنيم .به گزارش ايسنا ،او افزود :مهمترين
مســئله بين امت اســامي اتحــاد صفــوف جانها و
انديشههاي آنهاســت كه از آن بهعنوان «اخوت» تعبير
ميشــود؛ خداوند از مومنان ميخواهد كه با بردباري،
محبت و دوستي مشكالت دروني امت بايد بهدست خود
امت اسالمي حل و فصل شود .ســليقهها و ديدگاههاي
مختلف در ساحت پيامبر(ص) حلوفصل ميشد و اين در
سيره ،بيان و اخالق نبوي رحمت دروني امت درنظر گرفته
شده است .خطيب جمعه تهران گفت :بر وحدت دروني با
توجه به تالش دشــمن كه هر روز برنامــه تازهاي براي
استحاله امت اسالمي دارد ،تأكيد ميشود .از اينرو وحدت
و اتصال ايماني و اخوت امت بسيار مهم است و پشتوانه اين
وحدت ،تقواست .بايد تقواي الهي را در عاليترين سطح
رعايت كنيد و اين پشتوانه دوستي ،محبت و مودت ملت
ميشود ،چراكه اين وحدت در معرض خطرهاي زيادي
ازجمله خواهشهاي نفساني است .حاجعلياكبري ادامه
داد :جمهوري اسالمي براساس طبع محمدي خودش از
آغاز تاسيس تاكنون مسئله وحدت دروني امت اسالمي را
در دســتوركار ويژه خودش قرار داده اســت و با دو امام
پيشتاز نهضت انقالب اسالمي ،پرچمدار وحدت اسالمي
است .وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش براینکه
فضاي اداري كشور نيازمند يك تحول است تأکید کرد و
گفت :از طریق نماز جمعه  6هزار مسئله کشور را که پیش
از تشکیل دولت شناسایی کردیم ،مطالبه خواهیم کرد.

فقط ۸هزار نفــر از كارمندان ايران
خودرو را نمايندهها معرفي كردند.
اميرآبــادي حتي گفــت كه يك
نماينده مجلس ۳۰۰نفــر را براي
اســتخدام به ايران خودرو معرفي
كرده اســت .درحاليكه كاركنان
مازاد ایــن كارخانه يكــي از علل
ناكارآمدي و زياندهي آن اســت
كه همواره به آن اشــاره شده .نكته
اينجاست كه نمايندههاي مجلس
مراجعين بسياري از حوزه انتخابيه
خود يا اقوام و نزديــكان دارند كه
خواستار سفارش آنها براي پيشبرد
كارهايشان هســتند .اما سفارش
نماينــدگان مجلس بــه نهادها و
سازمانها براي استخدام افراد با هر
نيت خير يا سوئي پيامدهاي منفي
بسياري به همراه دارد .چرا كه باعث
دور زدن ضابطههاي اســتخدامي
نهادها و بيكار ماندن شايستگان و
نخبگان ميشود .اين روند در ادامه
به ناكارآمدي آن سيستم و در نهايت
نهاد دولت منجر ميشود.
البتــه ناكارآمدي غيــراز بار مالي
زيادي اســت كه نيروهــاي مازاد
و ناركارآمــد به نهادهــا تحميل
ميكنند .با اين حال اصل ماجرا فقط
افزايش بار مالي نهادهاي دولتي و
ناكارآمدي آنها نيست.

وهله نخست معرفي افراد از سوي
نمايندگان به بخشهاي اجرايي،
دخالــت در كار اجراســت كه در
حيطه وظيفه مجلس نيست.
از ســوي ديگر وقتــي نمايندهاي
چنين درخواستي از ســازمان يا
نهادي ميكنــد در واقع از وظيفه
نظارتي خود در قبال آن ســازمان
چشمپوشــي كرده و رابطه آنها به
نوعي بدهبســتان تبديل ميشود.
بهطور مثال در آبان 99نيز اسنادي
مبني بر تغيير رشته فرزند نماينده
خرمآباد از دامپزشكي به پزشكي
منتشر شــد كه جنجالهايي به پا
كرد .در آن مقطع يك روزنامهنگار
لرستاني نامهاي از رئيس سازمان
ســنجش به رئيس دانشگاه علوم
پزشكي لرســتان منتشر كرد كه
در آن خواستار تغيير رشته فرزند
مهرداد ويس كرمي از دامپزشكي
دانشــگاه كرمانشــاه به پزشكي
دانشگاه لرستان شده بود.
البته نماينده خرم آباد در بيانهاي
تفصيلي استفاده از رانت براي اين
تغيير رشته را رد كرد .در مجلس
دهم نيــز در روز اســتيضاح علي
ربيعي وزير پيشين كار اتهامهايي
به مســعود پزشــكيان درباره به
كارگيري دخترش در وزارت نفت
با رانت منتشر شد.
در آن مقطــع گفتــه شــد كــه
دختر پزشــكيان با فيش حقوقي
10ميليونــي در وزارت نفت كار
ميكند .پزشــكيان نيــز هر چند
استخدام دخترش در وزارت نفت را
رد نكرد اما گفت كه فيش حقوقي
او 4ميليون است.

ديدار قاليباف
با مراجع عظام

رئيــس مجلــس در جريان
ســفر يــك روزه خــود با
آيات عظــام و مراجع تقليد
شــيعه صافيگلپايگانــي،
مكارمشيرازي،جواديآملي،
ســبحاني ،نوريهمدانــي،
علويگرگانــي و حســيني
بوشــهري ديدار و گفتوگو
كرد .آيات عظام در اين ديدار
ضمن قدرداني از حضور رئيس
و نمايندگان مجلس ميان مردم،
بر ضرورت ادامــه آن تأكيد
كردند و افزودند كه اين حضور
باعث آشــنايي با مشكالت
مردم ميشود و به آنها روحيه
و انگيزه براي كمكرساني به
حكومت ميدهد.

فعاليتهاي مجلس در دوره جديد ارائه داد.
اين مرجع تقليد نيز در اين ديدار تأكيد كرد:
توجه داشته باشيد كه همه كارها بايد براي
جلب رضايت خداوند متعال و خشنودي مردم
باشد .اگر نيت انســان در كارهايش خدايي
باشــد ،خداوند متعال هم او را كمك و ياري
خواهــد كــرد .او در قســمت ديگــري از
توصيههاي خود با اشاره به گراني سرسامآور و
مشــكالت زيادي كه براي مردم پيش آمده
است ،گفت :گراني براي مردم طاقتفرسا شده
و تحمل آن براي مردم عزيزمان بسيار سخت
و مشكل شده اســت .ب ه گزارش جماران ،او
تأكيد كرد :بنده بســيار نگــران وضعيت
اقتصادي و مشــكالت مردم هستم .مردم
نجيبوشريفكشورمامستحقاينوضعيت
نيستند .آيتاهلل صافيگلپايگاني در قسمت
ديگري از بيانات خــود تصريح كرد :توصيه
حقير اين است كه بايد با تمام كشورهاي دنيا
با عزت و اقتدار رابطه داشته باشيم .اينكه با
بسياري از كشورها قهر باشيم صحيح نيست
و به ضرر مردم عزيزمان است.
شما بايد با عقالنيت و تعامل سازنده ،حقوق
ملت را احقاق كنيد .امــروز يكي از راههاي
اصالح امور اين است كه با حفظ منافع كشور
و با عزت ،با جهان در ارتباط باشيم كه خيلي
از مشكالت برطرف خواهد شد .او در قسمت
پاياني اين ديدار گفت :اميــدوارم عنايات و
توجهــات وليعصر عجــلاهلل تعالي فرجه
الشــريف بر اين مملكت و مردم شريف ما
مستدام باشد و شما و همكارانتان و كساني
كه دوســت دارند به مــردم خدمت كرده و
ناراحتي و غصه مردم را برطــرف كنند ،بر
مشكالت فائق آيند و مردم را خوشحال كنند.
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مديريت شهر
در ديدار شهردار تهران و رئيس پليس تهران بزرگ مطرح شد

امنيت شهري
با همكاري شهرداري و پليس

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران :به داليل قانوني ،عقالني و عدالت اجتماعي و پس از اخطارهاي مكرر
رأي كميسيون ماده 100ساختمان بورس و اوراق بهادار را اجرا كرديم
محمد سرابي

شهرداري درباره حق مردم با كسي
تعارف ندارد

پنجشنبه گذشتهانتشار خبري از منطقه
2تهران حسابي سروصدا به پا كرد؛ خبري
كه ابتدا يكتصوير از نصــب بنر پلمب بر
ساختمان بورس حكايت ميكرد ،اما بعدتر
تصاوير ديگر منتشر شد كه نشان ميداد
بهعلت تخلفات و بدهــي هزارميلياردي
ساختماني مركز بدهيهاي سازمان بورس
و اوراق بهــادار ،پاركينگ و يكي از درهاي

يك سال و نيم بعد از صدور رأي

روي بنر نصب شده در محل پلمب شده پاركينگ نوشته شــده كه حكم كميسيون ماده 100در
تيرماه سال گذشته صادر شده است .پس چرا اين حكم با تأخير بيش از يك سال به اجرا درآمد؟ با
توجه به اعتراض مديران بورس به اين راي ،روند اجراي آن منوط به بررسي مجدد حكم در ديوان
عدالت اداري شد .نهايتا در مرداد 1400رأي قطعي در ديوان صادر و رأي كميسيون ماده 100تأييد
شد .بهگفته مهدي صالحي ،شهردار منطقه 2از مرداد تاكنون ،شهرداري منطقه 2در3نوبت به
سازمان بورس اخطار داد كه جريمهها را بپردازد و پاركينگها را هم به شكل سابق درآورد .در
يك جلسه حضوري هم به مديران بورس دراين باره تأكيد شده است ،اما درنهايت پاركينگ اين
ساختمان پلمب شد.

جزئياتي از ساختمان غولپيكر بورس

فعاليت ساختمان شيشهاي ۱۷طبقه سازمان بورس و اوراق بهادار كشور ،نبش خيابان سيزدهم
بلوار قيصر امينپور (شهرداري) سعادتآباد تهران ،در سال 98آغاز شد و پس از دهها سال ،اهالي
ساختمان بزرگ بورس در خيابان حافظ تهران ،رهسپار سعادتآباد شدند .اين ساختمان ۳۴هزار
متري ،بيش از ۳۲۰ميليارد تومان در آن زمان (براساس گزارش هيأتمديره در سال مالي منتهي
به  ۲۹اسفند  )۹۷براي شركت بورس ،هزينه داشته است .با اين كوچ بزرگ اهالي بورس به بلوار
شهرداري سعادتآباد ،بسياري از مراكز و واحدهاي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران داخل
يك ساختمان ۱۷طبقه با صدها پاركينگ ،متمركز شدند .طبقه منفي 6ساختمان ،به ديتاسنتر
اختصاص پيدا كرد كه چندي پيش موضوع مزرعه رمزارزها در آنجا خبرساز شد .طبقات منفي 2تا
منفي 5هم پاركينگ است و طبقه منفي يك كاربري تجاري دارد كه سالن جلسات مجامع عمومي
و آموزشي در آنجا واقع شده است .طبقه همكف نيز البي و تاالر معامالت و تجاري است كه نيمطبقه
براي حضور سهامداران دارد .طبقات يك تا دهم هم كاربري اداري دارند.

ميگيرند .حق اعتراض هم محفوظ است
و سازمان بورس بر همين اساس اعتراض
كرد ،اما رأي در ديوان عدالت اداري تأييد
شــد .وقتي رأي قطعي به شهرداري ابالغ
ميشــود ديگر نميتواند آن را اجرا نكند.
در رأي كميسيون ماده 100گفته شده كه
بخشهاي تغييريافته از پاركينگ به اداري
بايد به كاربري سابق برگردانده شود».
عبدالرضا گلپايگانــي ميافزايد« :از يك
منظر ديگر هم ميتــوان به اين اتفاق نگاه
كرد .ســاختمان بــورس در مقياس ملي
فعاليت ميكند و نميتــوان با اين حجم
مراجعه بــه الزامات ترافيكــي اطراف آن
بيتوجه بــود؛ درحاليكــه از نظر عقلي
ساختمان بورس بايد حتي فراتر از قانون
به آســايش همســايگانش توجه داشته
باشد .وقتي پاركينگ به اندازه كافي تامين
نشده باشــد ،تمام فضاي پيرامون چنين
ساختماني با اخالل روبهرو ميشود .در يك
فرايند دوساله با مسئوالن بورس گفتوگو
شــده و شــهرداري حتي آمادگي خود را
براي در اختيار قراردادن زمين و ســاخت
پاركينگ مشاركتي اعالم كرده است».
او تأكيد ميكند« :به جــز جنبه قانوني و
عقلي بايد از منظر عدالــت اجتماعي هم
به اين موضــوع نگاه كرد .مگر ميشــود
شــهرداري در مقابل تخلفــات نهادهاي
حاكميتي كاري نكند و تنها قانون را براي
افراد فرودســت جامعه اجــرا كند .مردم
از ما انتظــار دارند كه قانــون را بهصورت
مســاوي اجرا كنيم .نهادهاي قدرتمندتر
بايد خود سرمشق ديگران باشند و بعضي
از آنها چنين هستند ،اما برخي از نهادهای

حاكميتي خــود را باالتــر از قانون تلقي
ميكردنــد و اين در ســالهاي قبل بارها
اتفاق افتاده است».
گلپايگانــي ميگويد« :وقتي ما در شــهر
زندگي ميكنيم ،ركن اساسي شهرنشيني
را بايد قراردادهاي اجتماعــي يا قوانين و
مقرراتــي بدانيم كــه ناظر بــر چگونگي
رفتــار شــهروندان و رعايت نظم اســت.
پيچيدگيهاي شــهري را نميتوان بدون
عمل به مقررات تصور كرد .يكي از اين امور
در شهرداري اجراي نظم براساس مقررات
شهرسازي است و براي اعمال اين ضوابط
و مقررات پروانه ساختماني صادر ميشود.
وقتي براي ملكي پروانه ساختماني صادر
ميشود اجازه ساخت براســاس مفاد آن
پروانه داده شده است .اگر ساختمان خالف
آن مفاد ساخته شد ،شهرداري وظيفه دارد با
آن مقابله كند .متأسفانه در مورد ساختمان
بورس برخالف پروانه هم تغيير كاربري رخ
داده است و هم از تعداد پاركينگها كاسته
شده است .برخورد شهرداري هم از مسير
قانوني انجام شده است».
او ميگويد« :صرفنظر از 3مورد بيان شده،
جنبه چهارم چنين پروندههايي اين است
كه عوارض و جريمههايي كه بابت تخلفات
صادر ميشــود در كاربرد مرتبط با همان
موضوع صرف ميشود ،نه براي مخارجي
مانند پرداخت حقوق كارمندان .اگر بابت
پاركينــگ جريمه صادر شــود بايد براي
رفع مشــكل پاركينگ عمومي يا مسائل
مربوط بــه حملونقل عمومــي مصرف و
جريمه تخلفات بنا براي بهبود سرانههاي
شهروندي صرف شود».

حذف دفن پسماند تهران با احداث زبالهسوز800تني
هماكنون زبالهسوز 200تني در مركز پردازش و بازيافت پسماند آرادكوه فعال است
كه با ايجاد زبالهسوزي جديد اين ميزان طي يكسال آينده به هزارتن در روز افزايش مييابد
محمود مواليي

خبرنگار

اگر زماني مركز پردازش و بازيافت آرادكوه
پسماند معضل پســماند شــهر تهران را برطرف
ميكرد ،حاال با روزانه 2500تن دفن زباله
وضعيت اين مركز به خطر افتاده است .دفن بيش از اندازه
پســماند پايتخت نگرانيها را افزايــش داده و هماكنون
فعاليت زبالهســوزي 200تني پاســخگوي توليد باالي
پسماند شهر نيست .روزانه حدود5500تن پسماند در شهر
تهران توليد شده و در فرايندهاي مختلف وارد مركز آرادكوه
ميشود ،درحاليكه مديريت جديد شهري با درنظر گرفتن
طرح جامع پسماند در انديشه به صفر رساندن دفن زباله
است .براي همين ،احداث زبالهسوز 800تني بيشتر از هر
زماني ضروري بهنظر ميرسد؛ اتفاقي كه اگر رخ دهد ،ميزان
زبالهســوزي شــهر تهران به هزارتن خواهد رسيد .عضو
كميسيون سالمت ،محيطزيست و خدمات شهري شوراي
شهر تهران در اين رابطه به همشــهري گفت« :در حوزه
ساماندهي وضعيت پسماند شهر تهران پيرو طرح جامع
پسماند قرار است اقداماتي انجام دهيم كه به تصويب شوراي
شهر تهران رسيده است .رويكرد اصلي اين است كه دفن
زباله در مركز آرادكوه به صفر برســد .در واقع اين ايدهآل
شوراي شهر است .پيشتر بحث جابهجايي محل دفن زباله
مطرح شده بود و دوستان نيز از بنده پيگيري كردند .بهنظر
من ،احتياجي به جابهجايي محل دفن زباله نيست و ما بايد
دفن پسماند را به صفر برسانيم ».مهدي بابايي ادامه داد:
«پسماند بهطور كلي به 3قسمت تقسيم ميشود .زبال ه تر
بيشتر از65درصد از پسماند شهر تهران را تشكيل ميدهد
و حدود 30درصد پسماند خشك ارزشمند داريم كه قابل
تفكيك است .حدود 10درصد نيز زباله غيرارزشمند به نام
ريجكت داريم .ما پيگير اين هستيم كه زبال ه تر را صدرصد
به كمپوست تبديل كنيم و هماكنون قسمتي از زباله تر،
كمپوست ميشود .همچنين زباله خشك ارزشمند را بايد
در دســتور كار تفكيك قرار دهيم و بــه چرخه بازيافت
برگردانيم .برنامه غالبي كه زباله غيرارزشمند در تمام دنيا

دارد ،ســوزاندن زبالــه و توليــد انــرژي اســت».
اهداف طرح جامع پسماند

برنامه راهبردي مديريت پســماند شهر تهران ،مشتمل
بر چشمانداز ،اهداف ،راهبردها و سياستهاي 20ساله
( )1420مديريت پسماند در شهرداري تهران در راستاي
مصوبه «طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران» قرار
دارد6 .هدف براي تحقق برنامه راهبردي مديريت پسماند
درنظر گرفته شده است؛ يك :يكپارچگي و شموليت اركان
كليدي سيستم مديريت پسماند شهري ،دو :بهينهسازي
فرايندهاي موجود در به كارگيري فناوريهاي مديريت
پسماند ،سه :پايداري اقتصادي و مالي سيستم مديريت
پسماند شهري ،چهار :كمينهسازي اثرات سوء بهداشتي
و محيطزيستي سيستم مديريت پسماند شهري ،پنج:
جلب مشاركت حداكثري شهروندان و خدماتگيرندگان
و شش :كاهش آسيبها و اثرات سوء اجتماعي -فرهنگي
سيستم مديريت پســماند شهري .ســازمان مديريت
پسماند براي پيشــبرد برنامههاي خود در افق 20ساله
طرحهاي مختلفــي مانند طــرح كاپ را اجرا ميكند و

بورس تجاري است يا اداري؟

يكي از ســؤالهاي مطرح شــده درباره
پلمب ساختمان بورس مبلغ جريمه هزار
ميلياردتوماني آن است كه بهنظر خيلي
بيشــتر از تخلف حذف پاركينگ ميآيد
(بودجه كل شهرداري تهران تا چند سال
پيش حدود 20هزار ميليارد تومان بود).
ظاهرا بخش اصلي اين جريمه نه بهدليل
كاهش تعــداد پاركينگها ،بلكه بهدليل
تخلفات ديگــر در هنگام ساختوســاز
است.
بانكهــا در قوانيــن شــهرداري كاربري
«تجاري» محسوب ميشوند ،نه اداري و يك
دليل آن اين است كه براساس قانون تجارت
فعاليت ميكنند .ظاهرا ساختمان بورس
تنها براي طبقه همكــف كاربري تجاري
كسب كرده بود و ساير طبقات اداري بودند.
«تغيير كاربري» از اداري به تجاري در رأي
كميسيون ماده 100و ديوان عدالت اداري
مورد توجه قرار گرفتــه و براي آن جريمه
صادر شده است .از طرف ديگر سازنده اين
ساختمان «اضافه بنا» نيز احداث كرده كه
بابت آن بايد جريمه و عــوارض پرداخت
كند .اين هم بخش بزرگي از بدهي سازمان
بورس اوراق بهادار به شهرداري را تشكيل
ميدهد .زيرزمين ساختمان بورس اوراق
بهادار طي ماههاي اخير به يك دليل ديگر
وارد رسانهها شد و آن انتشار خبري درباره
نصب دستگاههاي غيرمجاز استخراج رمزارز
در اين محل بود كه چندبار تأييد و تكذيب
شد .پس از انتشار اين اخبار در رسانههاي
رسمي ،مديرعامل شــركت بورس تهران
استعفا داد.

خبرهاي كوتاه
برنامهريــزي براي ســاماندهي
مجموعههاي گردشگري پايتخت

رئيس كميته گردشگري شوراي شهر تهران
از برنامهريزي براي ساماندهي مجموعههاي
گردشگري و فرهنگي شــهر تهران خبر داد و
اعالم كرد براي اين امر يك كارگروه نيز تشكيل
شده اســت .احمد علوي در اين رابطه به مهر
گفت« :اقدامات ما برنامهريزي است و اجرايي
نيست ،اما در هفته گردشــگري جلسهاي با
صاحبنظران صنف گردشگري برگزار كرديم
و با اولويت ساماندهي گردشگري در مديريت
شهري ،نخستين كارگروه را تشكيل داديم».
او ادامه داد« :در اين كارگروه برنامهريزيهايي
بــراي ســاماندهي وضعيــت خانهموزهها و
موزههاي در اختيار مديريت شهري انجام شد
كه شامل ساماندهي سازمان فرهنگي هنري
شــهرداري ،مجموعههاي حوزه اجتماعي_
فرهنگي و مناطق اســت ».علوي تأكيد كرد:
«در اين ساماندهي نيز تمامي مجموعههايي
كه در شــهرداري بوده و ظرفيت گردشگري
دارند ،اعم از باغموزهها ،موزهها ،مراكز تفريحي
ازجمله مجموعه عباسآباد ،برج ميالد و ...را
بررسي ميكنيم تا بتوانيم به يك وحدت رويه
در آنها برسيم».

 ۴۲۵۰دستگاهتاكسيفرسوده
نوسازيشدند
مديرعامل اتحاديه تاكســيراني شــهري
كشــوري اعالم كرد از ابتداي ســالجاري
تاكنون ۴۲۵۰دســتگاه تاكســي فرسوده
نوســازي و تحويل متقاضيان شــده است.
مرتضي ضامني به ايرنا گفــت« :اميدواريم
در مبحث نوسازي تاكســيهای فرسوده تا
پايان ســالجاري بتوانيم به هدف نوسازي
۱۰هزار تاكسي برسيم و اين تعداد تاكسي
فرسوده نوسازي و تحويل متقاضيان شود».
او تأكيد كرد« :از ابتداي شــروع نوســازي
ناوگان تاكسيراني (سال )۱۳۹۵طبق مصوبه
هيأت وزيران ،تاكســيهايي كه به ۱۰سال
رسيده باشند ،مشمول فرسودگي ميشوند،
و اكنون بيش ۱۹۲هزار دســتگاه تاكســي
به سن فرسودگي رســيدهاند كه اين عدد
تا پايان ســال  ۱۴۰۰به  ۲۴۲هزار دستگاه
خواهد رسيد ».ضامني ادامه داد« :در فرايند
نوســازي ناوگان تاكســيراني خودروهاي
تحويلي شامل سمند و پژو  ۴۰۵است و يكي
از داليل كند شــدن روند نوســازي ناوگان
تاكسيراني افزايش قيمت خودرو است؛ زيرا
رانندگان توان مالي براي تهيه خودرو با اين
قيمت را ندارند و نياز است كه از تسهيالت
بانكي در این زمينه استفاده كنند .شهرداري
برخي شــهرها براي اعطاي وام موردنياز به
رانندگان تاكسي از محل منابع شهرداري در
بانكها نسبت به ارائه تسهيالت  ۹۰میلیون
تومانی اقدام كردهاند».

اجراي تفكيك و كمحجمسازي پسماند در پايتخت

عكس :همشهري /جوادگلزار

معاون فرهنگي و اجتماعي شــهردار تهران از ســاكنان پايتخت
درخواست كرد تا براي ياريرساندن به افراد بيسرپناه ،با شماره
 ۱۳۷تماس بگيرند .به گزارش همشــهري ،امين توكليزاده در
حساب كاربري خود در توييتر نوشــت« :شبهاي سرد در پيش
است .همكاران با آمادهسازي گرمخانهها و افزايش گشتها سعي
كردند هموطني در معرض آسيب قرار نگيرد .بازديد از نقاط بيدفاع
شهر و هدايت افراد به ســمت اماكن پيشبينيشده ،شروع شده
است .از همشهريهاي عزيز اســتدعا دارم با گزارشهاي خود به
شماره  ۱۳۷ياريرسان افراد آسيبديده باشند».

ساختمان اصلي بورس اوراق
گزارش بهادار در ســعادتآباد كامال
پلمب نشده است ،اما بعد از
3 -4بار اخطار مهلتدار به سازمان بورس و
كمتوجهي ســازمان بورس به رأي قطعي
كميسيون ماده 100و ديوان عدالت اداري،
يكي از درهاي پاركينگ در سمت جنوبي و
يكي از درهاي فرعي پلمب شده است .اگرچه
تصاويري كه از ساختمان بورس اوراق بهادار
در خيابان منتشر شده است نشان ميدهد كه
يك در بزرگ اين ساختمان از سوي شهرداري
پلمب شــده ،اما فعاليت خود ســازمان و
رفتوآمد مراجعان ادامه دارد و در شرقي رو به
خيابان قيصر امينپور (شهرداري) همچنان
باز اســت .در فرعي كوچه بهــار چهارم نيز
بازگشايي شــده ،اما در پاركينگ همچنان
پلمب باقي مانده است.

تردد پلمب شــده و در تاالر عمومي رو به
مردم باز است.
مديران شهرداري اين اقدام را در راستاي
اجــراي قوانيــن و همچنيــن بــا هدف
رعايت عدالت در برخورد با ســازمانها و
نهادهاي حاكميتــي ،در مقابل برخورد با
ديگر تخلفات بيان ميكننــد .در همين
راســتا عبدالمطهــر محمدخاني ،رئيس
مركز ارتباطات و امور بينالملل شهرداري
تهران بعد از انتشار تصاوير پلمب در فضاي
مجازي ،در حســاب كاربري توييتر خود
نوشت« :بورس تهران پلمب نشده است .در
پاركينگ مديران بورس بهدليل بدهي هزار
ميليارد توماني به شهرداري تهران بهصورت
موقت پلمب شده اســت .در ورودي تاالر
عمومي به روی مردم باز است .اين عوارض
قانوني است و شهرداري درباره حق مردم
و اموال بيتالمال با كسي تعارف ندارد».
معاون شهرســازي و معماري شهرداري
تهران اما در توضيحات بيشتر به همشهري
ميگويد« :مســير قانوني هميشگي براي
مقابله با تخلف ســاختماني اين است كه
پــس از بيتوجهي اخطار شــهرداري به
صاحب ملــك ،پرونده آن به كميســيون
ماده 100فرستاده ميشــود .كميسيون
هم از مالك دعوت ميكنــد تا در حضور
نمايندگان وزارت كشــور ،شــوراي شهر
و قوهقضاييــه از عمــل خود دفــاع كند.
اتفاقا شــهرداري در اين جلسه حق رأي
ندارد و 3عضو ديگر بــا هويت حاكميتي،
اجتماعي و حقوقي درباره تخلف تصميم

مكث
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ماجراي پلمب پاركينگ بورس قانوني است
خبرنگار

شهردار تهران به همراه معاونان خود ميزبان سردار حسين رحيمي،
فرمانده انتظامي تهران بزرگ و روساي پليسهاي تخصصي بود.
به گزارش پايگاه خبري شــهر ،عليرضا زاكاني در حاشــيه ديدار با
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ضمن تبريك ايام وحدت ،ميالد
نبي اكرم(ص) و امام صادق(ع) گفت :اين هفته توفيق داشــتيم كه
در كنار سردار رحيمي و همكاران ايشان در شهرداري تهران باشيم.
اساس ديدار اين بود بايد ناظر به افق مطلوبي باشيم كه در شهر رقم
بخورد و شهر تهران به يك شهر الگو و نمونه در ابعاد مختلف تبديل
شود.
شهردار تهران با بيان اينكه بايد تغيير و تحول در بخش نرمافزاري و
سختافزاري شهر يعني كالبد و روح شهر اتفاق افتد ،افزود :ما نيازمند
همراهي ،همفكري و قبول مسئوليتهاي متقابل هستيم تا بتوانيم
ايدهآل خود را در شهر محقق كنيم .نقش ناجا براي كمك به شهرداري
براي تحقق ايدهآل خود ،نقشي ممتاز و مشخص است.
زاكاني درباره موضوعات مطرحشده در جلسه گفت :بايد بتوانيم در
حوزههاي اجتماعي ،كالبدي و ايجاد يك نظم قاعدهمند در حريم و
مسائل مختلف شهري ،ترافيك و حملونقل و ساير موضوعات يك
شرايط مطلوب را ترسيم كنيم و در ادامه دست بهدست هم دهيم تا
اين ايدهآل محقق شود.
او در ادامه اضافه كرد :براي مديريت شــهري مايه مباهات است كه
امروز اين انسجام ،همدلي و پيوســتگي را تشديد كنيم .تمامي اين
موارد در راستاي اهداف مهمي خواهد بود تا شهروندان در يك فضاي
فوقالعاده بهتري از فضاي فعلي ،تنفس كنند .شهروندان بايد از طريق
مشاركت اجتماعي ،شرايط ايدهآل را رقم بزنند .مديريت شهري به
همراه شهروندان ،نيروي انتظامي و ساير دستگاهها بايد يد واحدي
شوند تا در مسير تحقق اهداف ،همه مسئوليت بپذيرند.
زاكاني با بيان اينكه بنا شد كارگروه مشتركي ميان شهرداري و نيروي
انتظامي شــكل گيرد ،عنوان كرد :بايــد چارچوبهاي فعاليت اين
كارگروه حداكثر در 20روز شفاف شود تا در ادامه مسير گذشته اما با
يك جان و افق باالتري اين همكاري به منصه ظهور برسد .حاصل اين
همكاري بايد خير و بركتي براي جامعه باشد.
او با تأكيد براينكه امروز شــهرداري شــهر را براي شــهروندان آن
ميخواهد ،گفت :شهروندان بايد در آرامش و شرايط مطلوب باشند.
شهرداري ،مسئوليتهاي اجتماعي را در كنار ساير مسئوليتهاي
خود جدي ميگيــرد .اگر تعدادي از شــهروندان بهعلت شــرايط
امروز جامعه در زندان به سرميبرند ،توجه به خانوادههاي آنها جزو
رسالتهاي جدي معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري است.
شهردار تهران در ادامه بيان كرد :همچنين اين مورد درباره معتادان
متجاهر و خانوادههاي آنها ،كودكان كار يا زبالهگرد و ...صدق ميكند.
اين موضوع ناظر به همه امورات اجتماعي و سرفصل تغيير و تحول در
اجتماعي است كه شهرداري ميخواهد برعهده بگيرد .بنابراين در اين
مسير امكان ندارد كه به تنهايي موفق شويم؛ جز با كمك همه بهويژه
نيروي انتظامي تا بتوان بار شهر را كم كرد.
سردار رحيمي نيز در اين ديدار گفت :براساس بررسي ما در بيش از
 100موضوع مختلف ميان معاونتها و بخشهاي مختلف شهرداري
و فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ارتباط و تعامل وجود دارد.
او اضافه كرد :اين روزها ترافيك جدي در تهران مشاهده ميشود كه
حجم اين ترافيك از ساعت  ۱۶به بعد بيشتر ميشود.
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيــان اينكه حضور معتادان
متجاهر در ســطح شــهر يكي ديگــر از موضوعات مــورد مطالبه
نيروي انتظامي اســت ،توضيح داد :واقعيت دراينباره فراهمنبودن
زيرساختها و اصالح مسير بازپروري است؛ چراكه مسير اشتباهي
طي ميشود .هزينههايي كه براي خانههاي بهاران(مراكز بازپروري
معتادان) انجام ميشود ،دورريختن منابع است .براي شهردار پيشين
پايتخت تحليل كردم و وي هم پذيرفت كه مسير بازپروري معتادان
در مراكز ماده۱۵و ۱۶اشتباه است.
در اين ديدار سردار حميد هداوند ،جانشين فرمانده انتظامي تهران
بزرگ ،سردار عليرضا لطفي ،رئيس پليس آگاهي تهران ،سردار محمد
حسين حميدي ،رئيس پليس پايتخت ،سردار مسعود مصدق ،معاون
هماهنگكننده فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ،ســردار يعقوبي،
معاون عمليات فاتب ،ســردار خروش ،معاون بازرســي فرماندهي
انتظامي تهران بزرگ ،سرهنگ موقوفهاي ،رئيس پليس پيشگيري،
سرهنگ مرادي ،معاون اجتماعي فاتب ،سرهنگ آدينهوند ،فرمانده
يگان امداد فاتب ،سرهنگ گودرزي ،رئيس پليس فتا فاتب ،سرهنگ
حسنوند ،رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ،سرهنگ كاوياني ،رئيس
پليس امنيت عمومي ،سرهنگ وليپور ،رئيس پليس امنيت اقتصادي
سردار رحيمي ،فرمانده انتظامي تهران بزرگ را همراهي كردند.
سيدمجتبي شفيعي ،معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران،
جالل بهرامي ،معاون خدمات شــهري شــهرداري تهــران ،داوود
گودرزي ،رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران و جمع ديگري از
مديران شهري در اين نشست حضور داشتند.

شهر
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حذف دفن زباله در مركز آرادكــوه يكي از اقدامات مهم
بهحســاب ميآيد .معاون برنامهريزي و توسعه شهري
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در اين رابطه به
همشهري گفت« :روزي حدود 5هزار و 500تن پسماند
در شهر تهران توليد ميشــود و در فرايندهاي مختلف
وارد مركز آرادكوه ميشود؛ پردازش و توليد كمپوست و
زبالهسوز و در نهايت يك بخش از زباله هم دفن ميشود.
برنامهاي كه سازمان مديريت پسماند دارد ،در حقيقت
انتقال ايستگاهها در مناطق 22گانه در قالب 9پهنه است.
قرار است اين ايستگاه انتقال ،به ايستگاههاي بازيابي مواد
كه كامال پيشرفته و تجهيزات به روز دارند ،تبديل شود.
اگر اين اتفاق بيفتد ،پسماندي كه براي دفن وارد آرادكوه
ميشود ،بهشــدت كاهش پيدا خواهد كرد .لذا ما يك
بخشي را در جداســازي و تفكيك زباله داريم؛ پسماند
عالي ،باقيمانده فرايند آمادهســازي براي كمپوســت
باكيفيت را طــي ميكند و آن بخش ريجكتســوز كه
استفادهاي از آن نميشــود ،به زبالهسوزي منتقل شده
و بخشي هم دفن ميشــود ».اميرحسن جعفري ادامه
داد« :اين برنامه كه همگام با آموزش شهروندان در قالب

يك عضو شوراي شهر تهران بر لزوم فرهنگسازي و اقدامات تبليغي در حوزه پسماند تأكيد كرد .جعفر
بنديشربياني با اشاره به بازديد خود از مجموعه آرادكوه به ايســنا گفت« :در بازديد از آرادكوه كودك
اتباع مشاهده نكرديم يا حداقل به ما نشان ندادند .تعداد زيادي از افراد مشغول كار در مجموعه در حوزه
پيمانكاري هستند و بايد توجه داشته باشيم امروز مجموعه آرادكوه با همه مشكالتي كه در شهر تهران در
حوزه پسماند دارد ،اما وضعيت آن رو به مطلوب شدن است .كارهايي كه انجام شده زيربنايي بوده است و
اقداماتي در حوزه پسماند پزشكي ،شيرابهها ،تصفيه و توليد برق از پسماند در 2دهه اخير صورت گرفته
است ».او ادامه داد« :از جايگاه رياست شوراي شهرستان ري مجموعه آرادكوه را تهديدي براي كهريزك و
اطراف آن ميدانم كه مواردي همچون بوي نامطبوع و موضوعات زيستمحيطي مثل آلودگيها را به مردم
تحميل ميكند؛ لذا راهكار مشخص در زمينه آرادكوه اين است كه تالش كنيم زبالهاي كه به سمت ري و
آرادكوه از تهران ميآيد ،اوال تفكيك شده باشد و در مرحله بعد حجم پسماند را با انجام اقدامات فرهنگي
كاهش دهيم ».عضو شوراي شــهر تهران عنوان كرد« :در تهران بايد با پيوستهاي فرهنگي و تبليغي
2موضوع مهم كمحجم كردن پسماند و تفكيك آن را اجرايي كنيم .بيترديد با تحقق اين مهم آرادكوه را
ميتوان به فرصت تبديل كرد .اعتقاد دارم تهران بايد عوارض خود را نسبت به اين معضالت و مشكالتي كه
به شهرستان ري تحميل ميكند ،پرداخت كند .در برخي موضوعات رويكرد شهر تهران بايد تغيير كند تا
اين اتفاقات در نقاط ديگري اتفاق بيفتد و به شهرستان ري سرازير نشود ».شربياني در پاسخ به اين موضوع
كه با ورود شهرداري به موضوع كودكان زبالهگرد اين كودكان از خيابانها به كارگاههاي حاشيه شهر براي
تفكيك پسماند برده شدند و نحوه برخورد شهرداري تهران با اين موضوع گفت« :بايد به اين موضوع ورود
جدي داشته باشيم .متأسفانه تفكيك پسماند در حاشيه شهر آنقدر جذاب شده كه سولههاي صنعتي تعطيل
و براي اين كار اجاره داده ميشوند و اكثرا بهصورت غيراصولي مشغول اين كار هستند ».او تأكيد كرد« :از
كميسيون سالمت و خدمات شهري درخواست كردهام كه چارهاي براي اين موضوع انديشيده و جلوي فراهم
شدن چنين بستري گرفته شود كه اين كار الزم است بخشي در سياستگذاريهاي شورا محقق و بخش اصلي
در اجرا بايد توسط شهرداري تهران انجام شود».

طرح كاپ است ،هم سبب كاهش ورود به آرادكوه و هم
كاهش دفن را در سالهاي آينده به دنبال خواهد داشت».
يك سال زمان براي احداث زبالهسوز800تني

شهريورماه اعضاي كميســيون سالمت ،محيطزيست و
خدمات شهري شوراي شهر تهران از پروژههاي سازمان
مديريت پســماند و مجتمع پــردازش آرادكــوه بازديد
كردند .هفته گذشته نيز سميه رفيعي ،رئيس كميسيون
محيطزيستمجلسشوراياسالميوجعفرشربياني،عضو
هيأت رئيسه شوراي شهر تهران به مركز آرادكوه رفتند .در
اين بازديد صدرالدين عليپور ،مديرعامل سازمان مديريت
پسماند شهر تهران از ضرورت راهاندازي زبالهسوز800تني
گفت و اين مسئله مورد اســتقبال رفيعي قرار گرفت تا از
طريق مجلس شوراي اسالمي پيگيري كند .مهدي بابايي
با اشاره به اين موضوع گفت«:با توجه بهشأن حوزه نظارتي
كه مجلس شوراي اسالمي و قوه مجريه دارد ،از نمايندگان
مجلس انتظار داريم اين بودجه پايدار شــده در سرفصل
بودجه 1400به شهرداري تهران تخصيص پيدا كند .اگر
اين اقدام توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي

انجام شود ،ما به آن نتيجه مطلوب در مورد پسماند خشك
ارزشــمند خواهيم رســيد .در واقع با زبالهسوز هزارتني
ميتوانيم آن بخش از زباله خشك غيرارزشمند را نيز به
جاي دفن ،سوزانده و از آن برق توليد كنيم ».او تأكيد كرد:
«طبق برآوردهاي انجام شده ،روزانه حدود هزارتن زباله
خشك غيرارزشمند بايد سوزانده شود .هماكنون زبالهسوز
200تني فعال است و توليد انرژي ميكند و برنامه ما اين
است كه بتوانيم يك زبالهسوز800تني را هم احداث كنيم.
سرمايهگذارها در اين حوزه آمادگي خود را اعالم كردهاند
ولي بهتر اســت دولت براي بخشــي از اين پروژه بودجه
تخصيص دهد .البته بودجه آن در بودجه 1400ديده شده
و بهدنبال تخصيص آن هستيم تا بخشي از آن سهم دولت
باشد و مابقي را نيز سرمايهگذارها بهعهده بگيرند » .او اضافه
كرد« :اكنون در مرحلهاي هستيم كه اعتبارات در بودجه
1400كشور پايدار شده و در واقع تخصيص آن را از سازمان
برنامه و بودجه پيگيري ميكنيم ».از سوي ديگر به گفته
جعفري ،معاون سازمان پسماند شهرداري اگر اعتبارات
الزم تخصيص داده شود ،زبالهسوز800تني يك سال ديگر
به بهرهبرداري خواهد رسيد.
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بانك مركزي تصوير اقتصاد ايران در نيمه نخست سال را منتشر كرد

گزارش

انتظار كاهش تورم تا آخر سال

مديران صنعت نفت و گاز ايران اعالم كردند

آغاز عمليات نجات پارسجنوبي از
افت توليد

رشد حجم پول در پايان شهريورماه به  35/9درصد كاهش يافته كه از تقويت ماندگاري سپردهها در بانكها حكايت دارد؛
با اين حال 2متغير رشد نقدينگي و پايه پولي همچنان روي منحني نرخ تورم فشار وارد ميكنند

بانك
تازهترين گزارش بانك مركزي از تحوالت
اقتصاد كالن ايران در نيمه نخست امسال
نشان ميدهد رشــد 12ماهه حجم پول
از 61/7درصد در پايان ســال  ۱۳۹۹به 35/9درصد در
پايان شهريورماه ســال ۱۴۰۰كاهش يافته كه از تقويت
ماندگاري سپردهها و استقبال بيشــتر از سپردهگذاري
بلندمدت در بانكها حكايت دارد .بــا اين حال 2متغير
رشــد نقدينگي و پايه پولي همچنان نشــان از احتمال
باالرفتن نرخ تورم دارد ،موضوعي كه چشــمانداز سطح
عمومي قيمتها در نيمه نخست امسال را در وضعي مبهم
قرار داده اســت .انتظار ميرود نرخ تورم درصورت تداوم
سياستهاي انقباضي پولي و انضباط مالي دولت روندي
كاهشــي را تجربه كند بهويژه اينكه بهگفته سيداحسان
خاندوزي ،وزيــر اقتصاد و مســعود ميركاظمي ،رئيس
سازمان برنامه و بودجه ،دولت سيزدهم درماه نخست خود
دخل و خرجاش را بدون خلق پول تنظيم كرده كه ادامه
اين رويكرد ميتواند راه را براي كاهش درجه تب اقتصاد
هموار سازد.
به گزارش همشهري ،بانك مركزي از مرداد سال گذشته
رويكرد جديــدي را در سياســتگذاري پولي و مديريت
انتظارات تورمي به اجرا گذاشــته و تالش كــرده با ارائه
اطالعات درست و بهنگام از تحوالت اقتصاد كالن ،وضع
بهتر و شــفافتري را در ارتباط با حفظ ارزش پول ملي و
كنترل تورم از يك سو و كمك به رشد اقتصادي از سوي
ديگر ترســيم كند .اما ابهام جدي اينجاســت كه پس از
ناكامي سياستگذار پولي در رســاندن نرخ تورم به هدف
از پيش تعيين شــده به ميزان 22درصد ،بانك مركزي
سياست اعالم نرخ تورم هدفگذاري شده خود را متوقف
كرده و مشخص نيست كه نرخ تورم مورد انتظار اين نهاد
در سالجاري چه ميزان خواهد بود .افزون بر اينكه بانك
مركزي از آبان سال 97به بعد نرخ تورم را محاسبه ميكند
اما جزئيات آن را اعالم نميكند .براساس اعالم مركز آمار
ايران نرخ تورم در پايان شــهريور امسال به 45/8درصد
رسيده است.

بيم و اميد تورم

بانك مركزي رشــد نقدينگي و پايه پولــي را در 12ماه
منتهي به شــهريور امســال بهترتيــب 40/5درصد و
39/5درصــد اعالم كرده و ميگويد :رشــد بــاالي پايه
پولي ،عمدتا ناشي از كاهش پايه پولي در طول تابستان
سال ۱۳۹۹نسبت به انتهاي خرداد همان سال ،بهدنبال
افزايش ســپردههاي دولت نزد بانك مركزي در نتيجه
فروش اوراق بدهي دولت بوده اســت .بهگونهاي كه پايه
پولي در شهريورماه ۱۴۰۰نســبت به پايان سال،۱۳۹۹
رشدي معادل 13/1درصد داشــته كه در مقايسه با در
دوره مشابه ســال قبل ( 5/4درصد) به ميزان  7/7واحد
درصد افزايش يافته اســت .دليل اصلي اين اتفاق رشد
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با ســهمي
معادل 5/7درصد و رشد خالص داراييهاي خارجي بانك
يادشده با ســهمي معادل 5/5درصد اعالم شده است .به
بيان ديگر افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش
دولتي عمدتا بهدليل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان
خزانه به ميزان 45هزار ميليارد تومان تا پايان شهريور و
افزايش سقف مجاز استفاده از آن از ۳درصد به ۴درصد،
براســاس مصوبه 26خرداد دولت قبل بوده است .البته
بانك مركزي ميگويد :بخشي از آثار تورمي اين سياست
انبساط پولي بهدليل اســتقرار دولت را با استفاده از ابزار
توافق بازخريد معكوس در راستاي اجراي عمليات بازار
باز خنثي كرده است.
خيز دوباره نقدينگي

به گزارش همشهري درحاليكه رشد نقدينگي در پايان
مرداد امسال نسبت به پايان سال 99معادل 12/8درصد
برآورد شده ،حاال بانك مركزي ميگويد :حجم نقدينگي
در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰نسبت به پايان سال۱۳۹۹
معادل 17درصد رشد كرده و نسبت به دوره مشابه سال
قبل تنها يك واحد درصد كم شــده است .به اين ترتيب
ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7/839رسيده كه نسبت
به پايان سال گذشــته 3/5درصد و نسبت به دوره مشابه

كالبدشكافي راهبرد صادراتي رئيسجمهوري
سيدابراهيم رئيسي در مراسم روز ملي صادرات بر ضرورت پرهيز از
خامفروشي و تمركز بر صادرات محصوالت با ارزشافزوده باال تأكيد كرد
تجارت امســال ،روز ملي صادرات با ديدار
صادركننــدگان و نمايندگان بخش
خصوصي با رئيس دولت ســيزدهم
گره خورد و مسائل برجسته و مهم اين حوزه ازجمله
مشــكالت صادركنندگان ،برنامههــاي صادراتي
دولت و راهبردهاي اصلي بــراي تجارت خارجي
در دولت سيزدهم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش همشهري ،سيدابراهيم رئيسي در اين
ديدار ضمن تشريح راهبردهاي صادراتي دولت با
تأكيد بر ضرورت پرهيز از خامفروشــي با صادرات
محصوالت با ارزشافزوده باال ،از مسئوالن و فعاالن
اقتصادي خواست ضمن رفع موانع توسعه صادرات،
بر استفاده از ظرفيتهاي صادراتي نظير عضويت
ايران در سازمان همكاري شانگهاي استفاده كنند.
گعده دولت و صادركننده

پنجشــنبه همزمــان بــا روز ملــي صــادرات،
صادركننــدگان در نشســت 2.5ســاعته بــا
رئيسجمهــوري و برخــي از مســئوالن دولتي
ديــدار و گفتوگو كردنــد .در اين ديــدار رئيس
دفتر رئيسجمهور ،وزير صنعت ،رئيسكل بانك
مركزي ،رئيس اتاق ايران ،رئيس ســازمان توسعه
تجارت و معاون اقتصادي وزير امور خارجه حضور
داشتند و ۱۸نفر از صادركنندگان نيز با اميدواري
نسبت به تغيير نگرشي در عرصه توليد و صادرات
در دولت ســيزدهم حاضر بودنــد .رئيسجمهور،
برگزاري اين جلســه در روز ملي صادرات را پيام
گوياي حمايــت دولت از همــه صادركنندگان و
فعاالن اقتصادي عنوان كرد و از وزير صنعت و همه
مسئوالن دولتي خواســت بهگونهاي عمل كنند
كه صادركنندگان در عمل آثــار حمايت دولت را
ببينند و نشســت روز ملي صادرات در سال آينده
بهمرور اتفاقات مثبت در حوزه صادرات اختصاص
داشته باشد.
سيدابراهيم رئيســي ،با تأكيد بر اينكه سهم امروز
ايران از تجارت منطقه و جهان متناســب با توان و
ظرفيتهاي اقتصادي و توليدي كشور نيست ،بر
توسعه تجارت با همســايگان ،استفاده از ظرفيت
عضويت ايران در ســازمان همكاري شــانگهاي و
فرصت اتصال ايران به زيرســاختهاي اقتصادي
آسيا تأكيد كرد .او ثبات در تصميمگيريها و پرهيز
از اتخاذ تصميمات لحظــهاي را يكي از مهمترين
پيشنيازها براي موفقيت توليد و صادرات عنوان
كرد كه به فعــال اقتصادي ،قــدرت پيشبيني و
برنامهريزي ميدهد و بايد مورد توجه قرار گيرد.
پرهيز از خامفروشــي ،بازنگــري و تقويت توان و
ظرفيت بخش حملونقل زمينــي ،ريلي ،دريايي
و هوايي كشــور و اهميت بازگشــت ارز حاصل از
صادرات به كشور ،ازجمله مواردي بود كه رئيسي
در اين نشست به آنها اشاره كرد .تأكيد ويژه او در
ديدار با صادركنندگان اين بود كه بايد بازگشت ارز
صادراتي با دقت رصد و مديريت و با متخلفان نيز به

نحو مقتضي برخورد شود ،اما صادركننده نبايد به
سهولت متهم تلقي شود .رئيسجمهور همچنين
با تأكيد بر ضرورت بازنگري در دستورالعملهايي
كه در مسير توسعه صادرات مانعتراشي ميكنند،
بهعنوان رئيس دولت از تاجران و فعاالن اين عرصه
خواست در زمينه صيانت از سالمت عرصه تجارت
پيشگام باشند و اجازه ندهند اشخاص غيرمرتبط
با دريافت و اســتفاده از كارت بازرگاني به اعتبار
بازرگانان و تجار خدشه وارد كنند.
نقشه صادراتي وزير صنعت

در حاشــيه نشســت فعــاالن حوزه صــادرات با
رئيسجمهور ،وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:
سال آينده ما صادرات را حداقل به ۴۵ميليارد دالر
خواهيم رســاند كه تقريباً با نياز ارزي كشور تراز
است .سيدرضا فاطمي امين با اشــاره به اينكه در
2ماه گذشته ۲۶مورد از موانع صادراتي شناسايي
شدهاند ،افزود :رئيسجمهور دســتور داد قوانين
بازنگري و در جاهايي كه موانع صادرات وجود دارد
حلوفصل شود و ازجمله اين موانع بازگشت ماليات
بر ارزشافزوده بود كه حل شد.
فاطمي امين اظهار كرد :مشــكل ديگر مربوط به
حملونقل بود كه دســتور داده شد براي تسهيل
تجارت خارجي در بخش حملونقل كار ويژهاي از
سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت با وزارت راه
انجام شود؛ ضمن اينكه براي تأكيد رئيسجمهور
مبني بر جلوگيري از خامفروشــي ،مقرر اســت
با تكميــل زنجيرههــاي پاييندســتي فوالد و
پتروشــيمي كه براي ما اشــتغال و ارزشافزوده
ايجاد ميكند ،از خامفروشــي جلوگيري شــود.
از نكات اصلي اظهــارات وزير صنعــت ميتوان
به مباحثي اشــاره كرد كه او در مورد نقشههاي
تجاري دولت و وزارت صنعت مطرح كرده است.
وزير صنعت ،معدن و تجــارت برآورد ميكند كه
ايران در ســالجاري ۴۰ميليــارد دالر صادرات
داشته باشد و در سالهاي آينده تجارت به سمت
صادرات كاالهاي دانشبنيان حركت كند .نكته
ديگر اينكه او با اشــاره به تأكيــد رئيسجمهور
بر بازگشــت ارز حاصل از صادرات و تســهيل در
اين زمينه ،ميگويــد :وزارت صنعت اين موضوع
را با بانك مركــزي پيگيري خواهد كــرد و البته
تأكيد اين اســت كه صادراتكنندگان نسبت به
بازگشت ارز اهتمام ويژهاي داشــته باشند .او در
مورد صادرات در سال آينده نيز برآورد ميكند كه
ارزش آن حداقل به ۴۵ميليارد دالر برسد و تقريباً
با نياز ارزي كشور تراز باشــد؛ اما اگر بتوان سال
آينده ۵ميليارد دالر ديگر به صادرات اضافه كرد،
ميتوان در يك وضعيت متعادل ارزي قرار گرفت.
به عقيده او اين سناريو با حركت به سمت صادرات
كاالهاي دانشبنيان و كاالهاي ساختهشــده به
جاي صادرات مواد پايه پتروشــيمي و فوالد خام
محققشدني است.

ســال قبل 7دهم درصد رشد كرده اســت .اين گزارش
ميافزايد :دليل اصلي افزايش ضريب فزاينده نقدينگي در
پايان شهريورماه ۱۴۰۰نسبت به پايان سال ،۱۳۹۹عمدتا
ناشي از كاهش نســبت ذخاير اضافي به سپردهها بوده ؛
بهطوري كه حجم ذخاير اضافي بانكها از 30هزار ميليارد
تومان در پايان سال ۱۳۹۹به 19/3هزار ميليارد تومان در
پايان شهريورماه امسال رسيده است.
نكته اميدواركننده تغيير در شاخص رشد پول در اجزاي
نقدينگي است .بهگونهاي كه رشــد 12ماهه حجم پول
از61/7درصد در پايان ســال ۱۳۹۹بــه 35/9درصد در
پايان شهريورماه ســال ۱۴۰۰كاهش يافته كه از تقويت
ماندگاري سپردهها و استقبال بيشــتر از سپردهگذاري
بلندمدت در بانكها حكايت دارد .بانك مركزي اميدوار
اســت با اعمال سياســت احتياطي محدوديت بر رشد
ترازنامه بانكهــا ،روند بهبود كنترل رشــد متغيرهاي
پولي در ماههاي آينده ادامه يابــد و به كاهش نرخ تورم
منجر شود.
رشد اقتصاد با تورم باال

گزارش جديد بانك مركزي نشان ميدهد در شهريورماه
همچونماه گذشــته ،گروههاي «مســكن ،آب ،برق و
گاز و ساير ســوختها»« ،خوراكيها و آشاميدنيها» و
«حملونقل» بهترتيب با ســهمي معادل  15/1 ،49/8و
11/5درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه داشتهاند و از
حيث تورم ماهانه هم در شهريور امسال نسبت به مرداد
گذشته گروه خدمات تورم باالتري را نسبت به گروه كاالها
تجربه كرده است.
درحاليكه نرخ تــورم همچنان روند فزاينــده را تجربه
ميكند ،براساس محاســبه بانك مركزي توليد ناخالص
داخلي ايران در بهار امســال با احتســاب ارزش افزوده
بخش نفت 6/2درصد و بدون نفــت 4/7درصد ارزيابي
شده و به جز بخش كشــاورزي كه بهدليل خشكسالي و
كاهش توليــدات محصوالت زراعي با افت مواجه شــده
ديگر بخشهاي اقتصادي رشد مثبت را به ثبت رساندهاند

بهگونهاي كه رشــد بخش نفت 23/3درصــد ،صنايع و
معادن 2/1درصد و خدمات 7درصد برآورد شــده است.
بانك مركزي در عين حال ميگويد :رشد تشكيل سرمايه
ثابت ناخالص(به قيمتهاي ثابت سال )۱۳۹۵در فصل
اول سال ۱۴۰۰نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان
3/5درصد كاهش يافته كه در اين ميان رشــد تشكيل
سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشين آالت بهترتيب
منفــي 10/3و مثبت15/8درصد بوده و كاهش رشــد
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا بهدليل
كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در بخش
خصوصي بوده است .اما علت افزايش تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص در ماشينآالت بهدليل افزايش واردات كاالهاي
سرمايهاي و همچنين افزايش كاالهاي سرمايهاي توليد
داخل ،طي 3ماهه اول سال ۱۴۰۰نسبت به دوره مشابه
سال قبل است.
جابهجايي بازده بازارها

روايت ديگر بانك مركزي به بازده بازارها مربوط ميشود،
طبق برآورد اين نهاد ،بازده ماهانه مسكن در پايتخت ايران
در شهريور2/4درصد و ميانگين بازده روزانه شاخص كل
بورس در شــهريور 6/5درصد برآورد شده ،هرچند روند
شاخص روزانه بورس در شــهريور نزولي بوده است .در
اينماه بازده نرخ دالر آمريكا در بازار آزاد ايران 6/3درصد
محاســبه شــده و بانك مركزي ميگويد :روند كاهنده
متوسط ارزش روزانه معامالت در بازار بين بانكي به همراه
روند صعودي ماليم نرخ سود در اين بازار در طول شهريور
امسال از تعديل ســطح ذخاير مازاد بانكها در بازار بين
بانكي حكايت دارد .دليل اين اتفــاق رفتار مالي دولت و
ناهموار بودن جريان درآمــدي و هزينهاي دولت و تأثير

آن بر ذخاير بانكها اعالم شده است .از سوي ديگر بازده
اسناد خزانه اسالمي با سررسيدهاي يك2 ،و 3ساله ،در
شهريورماه ۱۴۰۰روندي افزايشي را تجربه كرد؛ كه نسبت
بهماه قبل بهترتيب بــه  22/20 ،21/49و  22/44درصد
رسيده است .علت اصلي افزايش بازده اوراق مالي دولت
در شهريورماه از نظر بانك مركزي ،تمركز دولت بر عرضه
بيشتر و فروش اوراق اعالم شده است.
گامهاي بانك مركزي

سياستگذار پولي ميگويد؛ در آخرينماه تابستان امسال
براي مديريت نقدينگي در بازار بين بانكي ريالي ،موضع
انقباضي داشته و حجم عمليات بازار باز بالغ بر 121/8هزار
ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد معكوس با سررسيد
7روزانه بوده و مانده آن در پايان شهريور به صفر رسيده
اســت .از ســوي ديگر بانكها در نرخ سقف تعيين شده
بانك مركزي براي پوشش نياز نقدينگي خود 1363هزار
ميليارد ريال از اعتبار قاعدهمند بانك مركزي اســتفاده
كردهاند بهنحوي كه مانده اعتبار يادشده در آخر تابستان
معادل 56/5هزار ميليارد ريال برآورد شده است .افزون
بر اين در 18مرحله حراج اوراق مالي اســامي دولت در
مجموع 432هــزار ميليارد ريــال از اوراق بدهي دولت
را بانكهــا و ديگر ســرمايهگذاران خريدهاند از ســوي
ديگر در نيمه نخست امســال 7/7ميليارد دالر ارز با نرخ
4200توماني بهصورت نقد و اعتبار براي واردت كاالهاي
اساسي ،دارو و تجهيزات پزشكي هزينه شده است .حجم
كل اختصاص ارز 4200توماني در پايان روز 9مهر امسال
بهگفته بانك مركــزي 9/5ميليارد دالر بوده كه نشــان
ميدهد در فاصله 7روز نخست مهرماه2/1ميليارد دالر
ارز 4200توماني تخصيص داده شده است.

همشهري گزارش تازه معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار را بررسي ميكند

فقر؛ برنده جدال كرونا و آموزش
گزارش برآوردهاي علمي ،تشديد فقر در صورت
آســيب به وضعيت آموزشــي اقشــار
آسيبپذير را تایيد ميكند و ازآنجاییکه
در دوره كرونا با مجازيشــدن آموزش ،بخش بزرگي از
اقشار كمدرآمد در مناطق روستايي و محروم با مشكالت
جدي در دسترســي به ابزار آمــوزش اينترنتي مواجه
بودهاند ،بايد براي جبران فقرآفرینیهای كرونا تمهيداتي
انديشيده شود.
به گزارش همشــهري ،معاونت رفــاه اجتماعی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی در گزارشــي بــا عنوان
«تحصیل کودکان در خانوارهای کمبضاعت در شرایط
دیجیتالیشدن آموزش ناشــی از شیوع ویروس کرونا»
ضمن بررسي وضعيت شــكاف ديجيتالي در ايران ،به
تبعات مجازيشدن آموزش پرداخته كه نشان ميدهد
شــكاف ديجيتالي در اســتانهای با نرخ بیســوادی
روســتایی بیشــتر ،وضعيت وخيمتري داشته است .بر
اساس اين گزارش ،در مهرماه ســال گذشته و در زمان
بازگشــايي مدارس ،حدود 21درصــد خانوارها اعالم
کردهاند که امکانات آموزش غیرحضوری مانند موبایل
هوشمند یا تبلت و اینترنت را ندارند.
نقشه شكاف ديجيتالي در ايران

با گسترش اســتفاده کشــورها از آموزش از راه دور در
شرایط شــیوع ویروس کرونا ،بررسي شکاف دیجیتالی
ميان مناطق توسعهیافته و کمتر توسعهیافته و بین اقشار
اجتماعی ثروتمنــد و فقیر بهصورت ویــژه مورد توجه
قرار گرفته است .بر اساس تحلیل پژوهشکده اقتصادی
دانشــگاه عالمه طباطبایی ،تا 50درصــد تغییرات فقر
چندبعدی در ایران با متغیر آموزش قابل تحلیل است  .به
تعبیر دیگر ،دسترسی افراد جامعه به آموزش در دهههای
اخیر تبدیل به عامل اصلــی فقر یا خروج از آن شــده
است؛ ازاینرو هرگونه آسیب به وضعیت آموزشی اقشار
آسیبپذیر به معنای تشدید فقر در سالهای آتی خواهد
بود .براي تبيين اين موضوع ،بايد ديد چه ميزان شکاف
دیجیتالی در دسترسی اقشــار مختلف مردم به فناوری
اطالعات در کشــور وجود دارد و این شکاف دیجیتالی
تا چه اندازه با شکافهای اقتصادی و اجتماعی در کشور
منطبق است .بر اساس دادههای ســال ،2020بیش از
80درصد از ايرانيان کاربر اینترنت هستند و 20درصد از
جمعیت از اینترنت استفاده نمیکنند .ازنظر دسترسی
به فناوری اطالعات نيز آمارهاي مركز آمار ايران حاكي
از اين اســت كه 31درصد مردم ايران فاقد تلفن همراه
هوشمند هســتند و 51درصد از مردم از رایانه شخصی
استفاده نميكنند .البته در اين مورد ،سهم خانوارهاي
روستایی فاقد دسترسی به رایانه شخصی 65درصد است.
ازنظر دسترســی به اینترنت نيز 35درصد خانوارهای
کشور از اینترنت اســتفاده نمیكنند که این رقم برای
روستاییان به 57درصد میرسد .همچنین ازنظر سواد
اســتفاده از فناوری اطالعات ،حدود 39درصد از افراد،
فاقد ابتداییترین مهارت رایانهای (کپیکردن اطالعات)
و 18درصد از آنان فاقد ابتداییترین توانایی استفاده از
اینترنت (جستوجو و دانلود) هستند.
از سوي ديگر ،در ایران ،شکاف بین استانهای ثروتمندتر
و کمتر ثروتمند کشــور ازنظر درصد کاربران اینترنت

مشــهود اســت بهگونهای كه اســتانهای ثروتمندتر
اعم از بوشهر ،تهران ،ســمنان و یزد ،بیشترین کاربران
اینترنت را دارند و اســتانهای کمتر برخــوردار اعم از
سیستانوبلوچســتان ،کردستان و خراســان جنوبی،
کمترین کاربران اینترنت را در کشــور دارند .از نگاهي
ديگر ،شکاف روستا  -شــهر نیز عامل تعیینکننده در
شــکاف دیجیتالی محســوب میشــود؛ بهگونهای كه
26درصد خانوارهای روستایی در سال 96به تلفن همراه
و 65درصد به رایانه دسترسی نداشــتهاند و 56درصد
از ایشان نيز فاقد دسترســی به اینترنت بودهاند .از این
مهمتر ،استانهای با نرخ بیســوادی روستایی بیشتر،
دسترســی کمتری به فناوری اطالعــات دارند و از اين
نظر ،اســتانهای اردبیل ،آذربایجان غربی ،کردستان و
سیستا نوبلوچستان وضعیت وخیمتری دارند.
فشار كرونا به آموزش كودكان

آمــوزش بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اهرمهــای
توانمندسازی اقشــار نیازمند ،بهصورت ویژه از شرایط
شــیوع کرونا تحت تأثیر قرار گرفتــه و بايد تمهيدات
ويژهاي بــراي جبران تبعــات بستهشــدن مدارس و
دیجیتالیشدن آموزشها بر تحصیل کودکان انديشيده
شود .طبق اعالم يونيسف90 ،درصد کشورهای جهان
در دوره كرونا وادار به اســتفاده از ظرفیت رســانههای
عمومی و تکنولوژیهای آنالین برای آموزش از راه دور
به کودکان شــدند  .ایران نيز روش آموزش از راه دور با
استفاده از ترکیب رسانههای عمومی و آنالین را اتخاذ
كرد .از آنجاکه آموزش در دوران شــیوع ویروس کرونا
عمدتا متکی به ظرفیت فنــاوری اطالعات و آموزش از
راه دور بوده ،نگرانی عمده در ایــن خصوص ،وضعيت
شــکاف دیجیتالی موجود ميان خانوارهای برخوردار
و خانوارهای کمتر برخوردار اســت كه مانع دسترسی
کودکان به آموزشهای رسمی کشور میشود .دادههای
گزارش معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار نشان میدهد
در ايران شکاف قابلتوجهی بین استانها از نظر تعداد
کاربران اینترنت وجود دارد و نکتــه قابلتوجه در این
خصوص این است که استانهای با تعداد کاربر اینترنت

گزارش وزارت کار نشــان ميدهد:
آموزش يكــي از اركان مؤثــر بر فقر
چندبعدي است و مجازيشدن آن در
دوره كرونا بهواسطه شكاف ديجيتالي
ميان مناطق و اقشــار مختلف ،خطر
توسعه فقر را تقويت كرده است
دادههــای گــزارش معاونــت رفاه
اجتماعي وزارت كار نشان میدهد در
ايران شکاف قابلتوجهی بین استانها
ازنظر تعداد کاربران اینترنت وجود دارد

کمتر ،دارای جمعیت بیسواد بیشــتری نیز هستند و
این امر ،در شــرایطی که نیاز به آموزش از راه دور برای
کاهش نرخ بیســوادی وجود دارد ،حائز اهمیت است.
این وضعیت ،در مورد جمعیت روستایی بهصورت ویژه
نگرانکننده است و شــکاف قابلتوجهی بین جمعیت
روستایی و شهری در نرخ باسوادی و نرخ نفوذ اینترنت
وجود دارد .با عنایــت به اینکه دسترسینداشــتن به
آموزش به افزایش احتمال گرفتارشــدن در تله فقر و
محرومیت و افزایش ورودی حجم دستگاههای حمایتی
منجر میشود و اين شکاف دیجیتالی بر تعداد کودکان
بازمانده از تحصیــل خواهد افزود ،الزم اســت وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بهعنوان سیاستگذار رفاهی
کشور در این خصوص اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
درواقع ،هزینههای برطرفکردن مشــکل دسترســی
خانوارهای کمبضاعت به آموزش از راه دور بهمراتب کمتر
از هزینههای سنگین ناشی از ترک تحصیل و بیسوادی
اقشــار آینده کشور اســت .برآوردها نشان میدهد که
هر دالر ســرمایهگذاری برای افزایش ثبتنام در مقطع
پیشدبستانی 9دالر به جامعه ازنظر کاهش هزینههای
ترک تحصیل یــا تکرار پایه تحصیلــی در صورت عدم
قبولی سود میرساند .تجربه یونیسف در شرایط شیوع
کرونا در این زمینه در کشورهای کمتربرخوردار مشتمل
بر تأکید مضاعف بر آموزش کــودکان از طریق رادیو و
تلویزیون ،رایگانكردن هزینههــای اینترنت ،آموزش
و توزیع لپتاپ و گوشی بین اقشار کمبضاعت است.
شکاف دیجیتالی برحسب وضعیت تحصیلی

يكي از مــوارد قابلتأمل در مورد شــکاف دیجیتالی،
وضعيت اين شــاخص برحسب تحصیالت ميان اقشار
مختلف اجتماعی است .آمارهاي مركز آمار از وضعيت
دسترســي ايرانيان به اينترنت ،رايانــه و تلفن همراه
در سال 96و دوره قبل از شــيوع كرونا نشان ميدهد
از بين جامعــه نيازمند آموزش ،بدتريــن وضعيت به
دانشآموزان پايه ابتدايي اختصاص داشته كه 39درصد
به تلفــن همراه64 ،درصــد به رايانــه و 59درصد به
اينترنت دسترسي نداشتهاند .البته از سال 96تا اواخر
سال 98كه رسما شيوع كرونا در ايران تایيد و مدارس
وارد فاز آموزش مجازي شدند ،قطعا ضريب نفوذ تلفن
همراه ،رايانه و اينترنت در اين پايه نيز افزايش داشته و
در طول دوره كرونا نيز رشد آن ادامه پيدا كرده است؛
اما شــكاف ميان اين آمارها با وضعيتي كه بهرهمندي
دانشآموز از آموزش مجازي را تضمين كند به حدي
است كه ميتوان گفت بخش قابلتأملي از دانشآموزان
بهخصوص از اقشــار کمدرآمد و محروم در اين دوره
با كســري آموزش مواجه بودهاند و به همين نســبت
احتمال افزايش فقر چندبعــدي براي آنها وجود دارد.
بر اســاس اين آمارها ،در جامعه دانشگاهي 99درصد
افراد به تلفن همراه93 ،درصد بــه رايانه و 97درصد
به اينترنت دسترسي داشــتهاند و بهترين وضعيت را
در بهرهمندي از آموزش مجازي تجربه كردهاند اما در
دوره دوم متوسطه و پیشدانشــگاهی وضعيت كمي
نامســاعدتر بوده و در دوره راهنمايي و اول متوسطه
خأل جديتري بــراي بهرهمنــدي از آموزش مجازي
وجود داشته است.

مديران صنعت نفت و گاز ايران در نخستين جلسه مشترك خود
با حضور مديرعامل شركت ملي نفت و اعضاي كميسيون برنامه
و بودجه مجلس ،عمليــات نجات پارسجنوبــي را آغاز كردند.
برآوردها نشان ميدهد؛ از 4سال آينده توليد گاز از ميدان مشترك
پارسجنوبي بين ايران و قطر به اندازه يك فاز افت میكند؛ زنگ
خطري جدي كه ايجاب ميكند سرمايهگذاري در بخش باالدستي
اين ميدان گازي از هماكنون شروع شود .برآوردها نشان ميدهد
براي جلوگيري از افت فشار گاز پارسجنوبي به  25تا 30ميليارد
دالر ســرمايهگذاري نياز خواهد بود ،حال بايــد ديد آيا مجلس
ميتواند اين بودجه را تامين كند؟
بهگزارش همشهري ،محمد مشكينفام ،مديرعامل شركت نفت
و گاز پارس ،اعالم كرد :توليد گاز از ميدان مشترك پارسجنوبي
به پيك (اوج) ظرفيت رسيده و از 4ســال آينده ،ساالنه به اندازه
يك فاز پارسجنوبي افت توليد خواهد داشــت .بهگفته او ،روزانه
۷۰۰ميليون مترمكعب از پارسجنوبي۲۵۲ ،ميليون مترمكعب
از ساير ميدانها و ۷۰ميليون مترمكعب از بخش گازهاي همراه
با نفت توليد ميشود .او ميزان برداشت تجمعي گاز غني از ميدان
مشــترك پارسجنوبــي را يكهزارو۹۹۴ميليــارد مترمكعب
اعالم كرد و افزود :ارزش محصــوالت پارسجنوبي در اين مدت
۳۵۹ميليارد دالر برآورد ميشود.
مصرف باالي گاز در ايران باعث شده تا بخشــي از نياز داخلي با
برداشت از ميدان گازي پارسجنوبي تامين و بخشي هم از گازهاي
همراه ميدانهاي نفتي پوشش داده شود .همين امر چالش جدي
در مسير برداشت صيانتي از چاههاي نفتي ايران ايجاد كرده و افزون
بر اين پتانسيل ايران را براي حضور در بازار جهاني گاز تحتتأثير
قرار داده است .مشكينفام با بيان اينكه از ابتداي توسعه اين ميدان
تاكنون ۸۰ميليارد دالر سرمايهگذاري شده است ،افزود :هر يك
از سكوهاي اصلي اين ميدان با ظرفيت ۲۸ميليون مترمكعب ،گاز
مصرفي يك ميليون خانوار را تأمين ميكند .مديرعامل شــركت
نفت و گاز پــارس ارزش محصوالت هر پااليشــگاه پارسجنوبي
را روزانه 10ميليون دالر برآورد كرد و افــزود :ارزش محصوالت
هر يك از پااليشــگاههاي گازي پارسجنوبــي 3.5ميليارد دالر
در سال برآورد ميشــود كه نزديك به يك درصد توليد ناخالص
داخلي است.
2راه پيش روي ايران

او با ابراز نگراني از وضع توليد گاز پارسجنوبي براي ســالهاي
آينده گفت :توليد گاز از پارسجنوبي به پيك ظرفيت رســيده،
اما پيشبيني ميشــود از 4سال آينده ،ســاالنه به اندازه يك فاز
پارسجنوبي (۲۸ميليون مترمكعب) با افت توليد مواجه شود.
مشكينفام تحقق اســتمرار توليدگاز را نيازمند اجراي 2راهكار
حفظ و نگهداشت توليد از پارسجنوبي و توسعه ديگر ميدانهاي
گازي اعالم كــرد و گفت :تاكنون ۱۵درصــد گاز درجاي ميدان
معادل ۶۲تريليون فوت مكعب برداشــت شــده و با تأسيســات
موجود پارسجنوبي ميتوان ۵۰درصد گاز درجاي ميدان را كه
۲۱۰تريليون فوت مكعب محاسبه شده ،برداشت كرد .اين مقام
مسئول ســرمايه مورد نياز براي توسعه ديگر ميدانهاي گازي را
17.5ميليارد دالر برآورد كرد و گفت :با سرمايهگذاري ۲۰ميليارد
دالر در ميدان مشــترك پارسجنوبي ،برداشت ۷۵درصدي گاز
محقق خواهد شد.

عبور سخت از زمستان سرد

البته فعال در كوتاهمدت سياست مقطعي وزارت نفت تالش براي
عبور از پيك مصرف گاز در زمستان پيش رو خواهد بود .چنانكه
محسن خجستهمهر ،مديرعامل شركت ملي گاز ايران ميگويد:
زمســتان امســال را با حداكثر تعهد خود به توليد گاز ســپري
ميكنيم .او تأكيد كرد :بهدنبال اين هســتيم كه زمستان امسال
را با تعهد كامل شــروع و به پايان برســانيم ،همچنين با تكميل
فازهاي  ۱۴ ،۱۳و  ۲۲تا  ۲۴به حداكثر توليد گاز از ميدان مشترك
پارسجنوبي برسيم12 .شهريورماه گذشته جواد اوجي ،وزير نفت
در نخستين بازديد خود از پارسجنوبي اعالم كرد :نخستين رديف
شيرينسازي پااليشــگاه فاز 14پارسجنوبي زمستان امسال به
بهرهبرداري ميرسد .وي تأمين سوخت زمستاني را از مهمترين
دغدغههاي وزارت نفت در سالجاري برشمرد و گفت700 :ميليون
مترمكعب يا بهعبارتي 70درصد گاز مصرفي كشــور از اســتان
بوشهر و مجموعه پااليشــگاههاي فازهاي دريايي پارسجنوبي
تأمين ميشود.
اميد به فاز 14

تكيهگاه مقامهاي وزارت نفت به تكميل هرچه ســريعتر فاز14
پارسجنوبي است كه عمليات احداث آن 25خرداد 1389شروع
شده و كنسرسيومي به رهبري سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايران با مشــاركت شــركتهاي داخلي در حال اجراي آن است.
هدف از اجــراي اين طرح توليد روازنــه 56.6ميليون مترمكعب
گاز غني ،توليد روزانه 75هزار بشكه ميعانات گازي ،توليد ساالنه
يك ميليون تن گاز مايع ال پي جي به همراه توليد ســاالنه يك
ميليون تن گاز اتاق براي تامين خوراك واحدهاي پتروشــيمي
و توليد 400تن گوگرد در هر روز اعالم شده است .براساس اعالم
محمدمهدي توســليپور مجري فاز 14پارسجنوبي ،پيشرفت
مجتمع پااليشگاهي اين فاز به ۸۶درصد رسيده و با بهرهبرداري از
نخستين رديف شيرينسازي اين فاز ،سه رديف باقيمانده بهترتيب
با فواصل زماني  2تا 3ماهه وارد مدار بهرهبرداري ميشوند .بهگفته
اين مقام مسئول در شركت نفت و گاز پارس از ابتداي بهرهبرداري
از 4ســكوي طرح توســعه فاز ۱۴پارسجنوبي در ســال۱۳۹۷
تاكنون۳۶ ،ميليارد مترمكعب گاز از بلوك دريايي اين فاز برداشت
شده است.
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در گفتوگوي همشهري با مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت

رونمايي از پروژه خودرويي وزارت صمت

واردات خودرو از نيمهدوم سال آينده محقق ميشود اما اين موضوع در دراز مدت تأثير چنداني بر
بازار خودروهاي داخلي نخواهد داشت
علي ابراهيمي

خبرنگار

اين روزها بازار خودرو تشديد ركود ،افت شديد
خودرو
معامالت و نوسان قيمت را تجربه ميكند .همزمان
چانهزني براي رفع ابهامات شوراي نگهبان به طرح
واردات خودرو درمجلس ادامه دارد .از سوي ديگر رضا فاطمي

آلو ،هلو و موز ارزان شدند

گرانترين محصول ميو ه در ميادين ميوه و ترهبار در
بخش ميوههاي وارداتي آناناس است
با پايان فصل گرما ،قيمت بعضي از ميوههاي تابستانه و
تر هبار
همچنين موز در ميادين رو به كاهش گذاشته و تا 5هزار
تومان كاهش در نرخها مشاهده ميشود.
به گزارش همشهري ،مقايسه قيمتها در تازهترين نرخنامه سازمان
ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران با نر خ خردهفروشيهاي سطح
شهر ،حاكي از اختالف 40درصدي قيمت ميوه در ميادين با ميانگين
ت مغازههاست .البته قيمتها در بعضي ميوهفروشيهاي تهران
قيم 
به اندازهاي باالست كه اختالف نرخ بعضي اقالم از 40درصد هم فراتر
ميرود.
مقايسه قيمتها نشان ميدهد بهعنوان نمونه ،تفاوت در قيمت نارنگي
به 50.5درصد ،انار به 48.5درصد ،گالبي ،خربزه و طالبي به 48درصد
و سيب قرمز و زرد به 45درصد ميرسد .طبق نرخنامه جديد ميادين
ميوه و ترهبار ،قيمت هر كيلوگرم شليل و شبرنگ 5هزار تومان ،انجير
سياه 3.500تومان ،انواع آلو 1.500تومان ،هلو 900تومان ،خرمالو
200تومان ،موز آمريكاي جنوبي 400تومان و ســاير انواع موز هزار
تومان در ميادين كاهش يافته اســت .البته بعضي ميوهها هم كمي
گرانتر شدهاند؛ قيمت انواع انگور ،خربزه و طالبي در ميادين ميوه و
ترهبار ،نسبت به نرخنامه قبليهزار تومان افزايش داشته و قيمت ساير
انواع ميوه نيز ثابت مانده است.
هماكنــون گرانترين محصول ميــو ه در ميادين ميــوه و ترهبار در
بخش ميوههاي وارداتي آناناس اســت كه 59هزار تومان قيمت دارد
و در ميوههاي توليد داخل كشور نيز پســته تازه با 103هزار تومان
قيمت براي هر كيلو ،صدرنشين محسوب ميشود .در ميان ميوههاي
فصل سرما نيز در ميادين ســيب و پرتقال با قرار گرفتن در محدوده
9تا11هزار توماني شرايط به نسبت خوبي دارند و خرمالو و به نيز ،با
14و15هزار تومان قيمت با توجه به نوبرانه بودن چندان گران محسوب
نميشوند .در ميوهفروشيهاي سطح شهر هر كيلو خرمالو قيمتي بين
32تا40هزار تومان دارد و هر كيلو سيب و پرتقال بين 18تا30هزار
تومان بهفروش ميرسند.
قيمت موز بعد از تغييراتي كه از سوي وزارت جهادكشاورزي در قوانين
واردات آن ايجاد شد و افزايش قيمت آن را به همراه داشت ،هنوز در
ميوهفروشيهاي سطح شــهر از 35هزار تومان پايينتر نيامده اما در
ميادين سقف قيمت اين ميوه 28هزار تومان تعيين شده است.
قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و ترهبار تهران
كيلو/تومان

نام محصول

كيلو/تومان

انار

13.900

ليموشيرين

14.900

نام محصول
خرمالو

14.000

زالزالك

18.000

به

15.000

گريپفروت

9.800

پرتقال رسمي جنوب

9.200

نارنگي تخم ژاپني

10.900

سيب قرمز لبنان

10.400

خيار گلخانهاي

9.100

سيب زرد لبنان

10.800

هلو انجيري

19.000

انگور شاهرودي

15.200

شليل و شبرنگ

10.000

انگور بيدانه قرمز

20.800

انجير سياه

15.000

انگور بيدانه سفيد

18.900

انجير زرد

25.000

خربزه و طالبي

8.900

نارگيل

42.000

گالبي شاهميوه

26.000

موز آمريكاي جنوبي

27.800

در طرح جديد وزير صنعت ،ساماندهي
توليد و بازار خودرو چگونه پيشبيني شده است؟

بر مبناي طرح وزير صمت در حــوزه خودرو9 ،پروژه
مشخص تعريف شــده اســت .يكي از مهمترين اين
پروژهها ،اصالح ساختار قيمت در زنجيره ارزش خودرو
است .شركتهاي خودروســاز بزرگ ايران عمدتا به
واسطه مشكالتي كه در فرايند قيمتگذاري خودرو
وجود داشته در 3سال گذشته 85تا 90هزار ميليارد
تومان زيان كردهاند .پيشبيني ميشود با تداوم روند
فعلي ،ميزان زيان خودروســازان به 100تا 120هزار
ميليارد تومان برســد .با اين شرايط اقدام عاجل براي
ســاماندهي صنعت خودرو الزم بود .بر اين اســاس
بررسيهايي براي حل اين مشكل صورت گرفت و در
نهايت مقرر شد براي رفع مشكالت به قيمتگذاري در
زنجيره ارزش خودرو و نه محصول نهايي خودروسازان
وارد شويم.
بهطور مشخص منظور از اصالح ساختار
قيمت در زنجيــره ارزش خــودرو در اين طرح
چيست؟

وقتي كــه ميخواهيم خودرويي توليــد كنيم ،بايد
قطعات مختلفي در فرايند خطوط توليد به محصول
نهايي يعني خودرو تبديل شــود .براي توليد قطعات
خودرو نيز قطعهسازان بايد مواداوليه را از طريق بورس،
پتروشــيمي يا از طريق واردات تأمين کنند و قطعه
نهايي را تحويل خودروســازان بدهند .بر اين اساس،
بايد به مجموعه زنجيره ارزش خودرو از توليد مواداوليه
گرفته تا تحويل خودرو به مشــتريان وارد شويم كه
بتوانيم فرايند قيمتگذاري خودرو را با كاهش هزينه
تمامشــده توليد اصالح كنيم .الزمه تحقق اين هدف
انجام اصالحاتي در تثبيت قيمت تامين مواداوليه توليد
قطعات است .در بخش خودروسازي نيز بايد كاهش
هزينه تمامشده توليد اتفاق بيفتد و در زمينه قطعات
وارداتي نيز مواردي كه ميتــوان با آن كاهش هزينه
تمامشده قطعات وارداتي را محقق كرد ،شناسايي شده
است .همچنين كاهش هزينههاي ســربار در فرايند
توليد خودرو پيشبيني شــده كه اين امر در دو پروژه
ديگر كه بر مبناي آن اصالح ساختار مالي و مديريتي
ايران خودرو و سايپا مدنظر قرار گرفته دنبال ميشود.
در اين پروژهها ،فــروش اموال مازاد خودروســازان
و شناســايي نحوه عملكرد و واگذاري شــركتهاي
غيرمرتبط زيرمجموعه دو خودروساز بزرگ مورد توجه
قرار گرفته است تا همه منابع درآمدي و تسهيالتي كه
خودروسازان ميگيرند بهطور مســتقيم وارد فرايند
توليد خودرو شود .براساس پيشبيني صورتگرفته
امكان كاهش قيمت تمامشده خودروها در 6ماه آينده
به ميزان 5درصد ،يكسال آينده 12درصد و تا 18ماه
آينده تا 20درصد وجود دارد .البته اين كاهش قيمت
تمامشده درصورت تثبيت ساير نهادههاي توليد خودرو
محقق ميشود و اگر نرخ تورم افزايش يابد يا افزايش
قيمتي را در ساير مواداوليه توليد خودرو ،شاهد باشيم،
بايد در قيمت تمامشــده توليد خودرو ديده شود .اما
براساس پروژه اصالح ساختار در زنجيره ارزش خودرو
و درصورت تثبيت قيمت نهادههــاي توليد ،حداكثر

امين ،وزير جديد صمت از ارائه طرح اصالح ساختار بازار خودرو
براي بهبود شرايط توليد و عرضه و كاهش قيمت خودروهاي
داخلي خبر داده است؛ طرحي كه اخيرا در جلسه شورايعالي
هماهنگي اقتصادي ارائه شد .با سهيل معمارباشي ،مديركل
صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در
مورد جزئيات طرح وزير جديد صمت براي ساماندهي توليد و
بازار خودرو گفتوگو كردهايم.

در 18ماه آينده شاهد كاهش هزينه تمامشده توليد
خودرو خواهيم بود.

يعني اين طرح در دورههاي زماني كوتاه
و بلندمدت اجرايي ميشود؟

بله .در اجراي اين طرح دوره زماني كوتاهمدت 6ماهه
و بلندمدت 18ماهــه براي اصــاح و كاهش هزينه
تمامشــده توليد و قيمت خودرو درنظر گرفته شده
است .بحث ما اين اســت كه برخي ناكارآمديها در
صنايع خودروســازي وجود دارد كه بايــد از دل كار
خارج شــود .رفع اين ناكارآمديها در برنامه كاهش
قيمت تمامشــده خودروســازان ديده شــده و بايد
شــركتهاي خودروســازي تا 18ماه آينده قيمت
تمامشده محصوالت خود را تا 20درصد كاهش دهند.
اما از طرف ديگر بايد شركتهاي خودروسازي به جايي
برسند كه توليدات آنها همراه با زيان نباشد و نبود توليد
با زيان نيز بهمعناي آن نيست كه قيمت همه محصوالت
خودروسازان با شيب و نرخ تورم يكساني افزايش يابد.
در اين طرح فرايند قيمتگذاري قيمت
خودروهاي داخلي بهصــورت تدريجي اصالح
ميشود يا يكباره؟

براي اصالح فراينــد قيمتگــذاري و عرضه خودرو
بهدنبــال آن نيســتيم تــا قيمت همــه محصوالت
خودروسازان بهطور يكســان افزايش يابد بلكه برخي
خودروهاي پرتيراژ را داريم كه بايد شيب افزايش قيمت
اين خودروها خيلي ماليم باشد اما برخي خودروهاي
توليد داخل يا مونتاژ داخل با تيراژ پايين وجود دارد كه
بايد قيمت اينگونه خودروها بهگونهاي افزايش يافته
و اصالح شود كه در مجموع ســبدعرضه محصوالت
خودروسازان ،زيانده نباشد.
اما آزادسازي قيمت خودروهای كمتيراژ
قبال نيز در شوراي رقابت مطرح شده ،چه تفاوتي
بين طرح وزير صمت با شيوه شوراي رقابت وجود
دارد؟

شيوه قيمتگذاري خودرو در شوراي رقابت اشكاالت
زيادي داشــت؛ مثال نميتوان قيمت پايــه خودرو را
قيمتهاي سال 90يا 92درنظر گرفت و افزايش نرخ
تورمبخشي صنعت خودرو را با شاخصهايي كه بانك
مركزي براي كل اقالم كااليــي ميبيند ،لحاظ كرد.
وضع تورمي كه در حوزه خودرو اتفاق ميافتد ،مشخص
اســت .روند قيمت ورق فوالدي ،مواد پتروشــيمي و
آلومينيوم ،بر قيمت تمامشده خودرو تأثير مستقيمي
دارد؛ بهعنوان مثال قيمت هــر كيلوگرم آلومينيوم از
ابتداي امسال تاكنون دوبرابر شــده ،ساير مواداوليه
توليد خودرو نيز چنين رشــد قيمتي را تجربه كرده
است .اما شوراي رقابت افزايش قيمت 7تا 8درصدي
را براي خودروهاي پرتيراژ داخلي تصويب ميكرد كه
متناسب با رشد هزينه تمامشده توليد خودرو نبود.
يعني در طرح جديد وزارت صمت نرخ
تورمبخشي صنعت خودرو بهگونهاي ديگر لحاظ
خواهد شد؟

طبق اين طرح ،نرخ تورم در حداقــل بازههاي زماني
ممكن در قيمت تمامشده توليد و نرخ فروش خودرو
لحاظ ميشــود .مرجع اعالم نرخ تورمبخشي صنعت

افزايش تيراژ 100هزار دستگاهي خودرو تا پايان امسال به 10هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

خودرو ،بانــك مركزي اســت .وزارت صمت در حال
مذاكره با بانك مركزي براي اعالم حداقل بازه زماني
است كه ميتواند نرخ تورمبخشي خودرو را اعالم كند.
در هر بازه زماني كه بانك مركزي نرخ تورم بخشــي
را اعالم كنــد ،بايد نرخ خودرو نيز اصالح شــود .فكر
ميكنيم كه اعــام ماهانه نرخ تورم بخشــي از بانك
مركزي قابل اجرا است.

يعني با اين روند ديگر شــوراي رقابت
متولي تعيين قيمت خودرو نخواهد بود و اين كار در
وزارت صمت انجام ميشود؟

در اين زمينه ديدگاههاي مختلفي مطرح است .شايد
اين كار در وزارت صمت يا نهاد ديگري انجام شود ،يا
اينكه با تغيير رويه قيمتگذاري خودرو در شــوراي
رقابت انجام شود .در جلســات مختلف در مورد اين
موضوعات بحث شده اما تا زماني كه مصوبهاي در اين
زمينه بهطور قانوني تصویب و ابالغ نشــود ،نميتوان
رويه مشخصي براي قيمتگذاري خودرو را اعالم كرد.
واقعيت آن است كه فعال نميتوان گفت كه قرار است
چه نهاد يا دستگاهي متولي جديد تعيين قيمت خودرو
باشد .اين موضوع در كليات طرح مطرح شده است و
بايد در اين زمينه ابتدا مصوبهاي از دولت اخذ و احتماال
تبديل به طرح قانوني شود.
در اين طرح ،آيا آزادســازي و اصالح
قيمت خودرو منوط به واردات خواهد بود؟

در زمينــه آزادســازي قيمــت خــودرو و واردات با
خودروســازان صحبتهايــي داشــتهايم كــه اگر
قيمتگذاري دســتوري خودروهاي پرتيراژ داخلي
لغو و سبد محصوالت اين شركتها از زياندهي خارج
شــود ،تا چه حد قادر به افزايش تيــراژ توليد تا پايان
ســالجاري خواهند بود .با بررســيهايي كه صورت
گرفت مشخص شد خودروســازان ميتوانند تا پايان
امسال200 ،هزار دســتگاه افزايش ظرفيت توليد ،با
قيمتهاي اصالح شده ،داشته باشند .اگر سبد قيمت
محصوالت خودروسازان اصالح شود اين امكان وجود
دارد كه با بهرهگيري از ظرفيتهــاي خالي موجود،
خودروي بيشتري توليد كرد .يكي از داليل تنش قيمت
در بازار خودرو ،كمبود عرضه است؛ يعني افزايش عرضه
خودرو ،ميتواند تأثير مثبتي بر بازار خودرو داشته باشد.
هدفگذاري امسال توليد خودرو ،يك ميليون دستگاه
اســت اما با تهميدات اين طرح ميتوان انتظار توليد
يك ميليون و 150هزار دســتگاه خــودرو را تا پايان
امسال داشت.
در شرايطي كه خودروسازان با مشكل
كمبود نقدينگي ،زيان انباشــته 50هزار ميليارد
توماني و بدهي معوق كالن به قطعهسازان مواجه
هســتند ،در اين طرح چه تدبيــري براي تامين
نقدينگي مورد نياز براي رشد تيراژ توليد خودرو و
بهبود كيفيت انديشيده شده است؟

براي تامين نقدينگي مورد نياز براي رشد توليد و بهبود
كيفيت خودروها در اين طرح تامين مالي زنجيرهاي
خودروسازان در دستور كار قرار گرفته كه بر مبناي آن
مقرر شده تا تسهيالت بهطور جداگانه بهخودروساز،
قطعهســاز و زنجيره تامين مواداوليه خودرو پرداخت

تغيير جهت پول در بازار سرمايه

آمارها نشان ميدهد بازار سرمايه در 7ماه
بورس
امسال نسبت به پارسال تغيير جهت داده
است .امسال بخش عمده نقدينگي صرف
معامالت اوراق بدهي شــده ،برخالف پارسال كه بخش
عمده نقدينگي صرف دادوستد سهام شد .در 7ماه پارسال
81درصد از معامالت به سهام اختصاص داشت درحاليكه
اين ميزان امســال به كمتر 30درصد رسيده و در مقابل
حجم معامالت اوراق بدهي به 51درصد از كل معامالت
بازار سرمايه رسيده است.
به گزارش همشهري ،آمارها نشــان ميدهد ارزش كل
معامالت بازارسرمايه در 7ماه امســال نسبت به پارسال
4درصد رشد كرده است ،اما برخالف پارسال ،امسال بخش
عمده نقدينگي صرف معامالت بازار اوراق بدهي شــده
است .بهنظر ميرسد علت اصلي نزول شاخصهاي بورس
نيز همين موضوع است.
طبق اين اطالعات ارزش كل معامالت بازار سرمايه در 7ماه
امسال به 2800هزار ميليارد تومان رسيده كه اين مقدار
نسبت به سال گذشــته 110هزار ميليارد تومان افزايش
نشان ميدهد اما برخالف 7ماه ســال قبل كه 81درصد
از كل معامالت بازارسرمايه به ســهام اختصاص داشت
امسال سهم مبادالت انجام شده در بازارسرمايه به كمتر از
30درصد رسيده و در مقابل حجم معامالت اوراق بدهي
به 51درصد رسيده كه نشــان ميدهد جريان نقدينگي
امسال برعكس شــده و بازار اوراق بدهي جاي بازار سهام
را گرفته است.
بهنظر ميرسد نزول شاخصهاي بورس ريسك معامالت
بازارسهام را افزايش داده و موجب شده جريان نقدينگي

رشد معامالت اوراق بدهي

آمارها نشان ميدهد از مجموع كل معامالت انجام شده
در7ماه امسال 1400هزار ميليارد تومان به معامالت بازار
اوراق بدهي اختصاص يافته كه 51درصد از كل معامالت
اســت و بخش عمده آن نيز در فرابورس دادوستد شده
است .ســال قبل در همين دوره 5درصد از كل معامالت
به بازار اوراق بدهي اختصاص داشت .طبق اين اطالعات
پارســال 122هزارو 395ميليارد تومان اوراق بدهي در
بازار سرمايه دادوستد شده بود كه امســال اين مقدار با
1058درصد افزايش به 1418هزار ميليارد تومان رسيده
است .اين ميزان معامالت انجام شده در بازار اوراق بدهي
در 7ماه امســال 11.5برابر معامالت انجام شده در بازار
سهام اســت .طبق اطالعات موجود ،مانده اوراق بدهي
قابل معامله در بازارســرمايه در پايان مهرماه امســال به
432هزارو 500ميليارد تومان رســيده كه در مقايسه با
پارسال 30درصد رشد نشان ميدهد .از مجموع كل مانده
اوراق بدهي بازار ســرمايه 375هزار ميليارد تومان يعني

با توجه به وضع مالي خودروسازان چه
ميزان اعتبار نياز اســت تا رشد حداقل 200هزار
دستگاهي تيراژ توليد را شاهد باشيم؟

در اين زمينه نميتوان رقم دقيقــي را اعالم كرد ولي
متوســط هزينه توليد حداقل 150ميليون تومان به
ازاي هر خودرو اســت كه 70تا 80درصد آن (100تا
110ميليون تومــان) هزينه مواداوليه توليد اســت.
اگر اين 100ميليون تومان را در 100هزار دســتگاه
خودروي مورد انتظار ضــرب كنيم ،نيازمند اعتباري
معادل 10هزار ميليارد تومان هستيم .بايد اين ميزان
اعتبار تا آخر ســال براي اهداف پيشبينيشده براي
رشد توليد 100هزار دستگاه خودرو بهخودروسازان
پرداخت شود .در اين زمينه با بانكها مذاكراتي شده
اما تسهيالت بانكي تنها منبع تأمين اين اعتبار نخواهد
بود و تأمين اعتبار از طريق بازار سرمايه ،اوراق گام و...
نيز مدنظر است .اين تسهيالت بهحساب خودروسازان
اما بــه زنجيره تامين خــودرو مانند قطعهســازان و
عرضهكنندگان مــواد اوليــه پرداخت ميشــود تا
خودروسازان قادر به تامين قطعات و رشد تيراژ توليد
خودرو باشند.
در اين طرح براي ايجاد قطبهاي جديد
خودروسازي چه پيشبينيهايي شده است؟

اكنون در كنار خودروســازان بزرگ ايــران ،حداقل
سه خودروساز بخش خصوصي شــامل گروه بهمن،
كرمانموتور و مديران خــودرو را داريم و پيشبيني
ميشــود اين تعداد در آينده نزديك با اضافهشــدن
ماموت خودرو به 4شــركت خودروساز افزايش يابد.
روي اين شركتهاي خودروســازي حساب ويژهاي
براي افزايش تيراژتوليد خودرو باز شده است .براساس
برنامه توليدي كه اين شــركتهاي خودروسازي به
وزارت صمت ارائه كردهاند ،تاكنون سهمي 10درصدي
در مجموع تيراژ توليد خودرو دارند .براساس برنامهاي
كه وزير صمت درنظر دارد ،بايد تا سال1404حداقل
20درصد ســهم بازار خودرو متعلق به شركتهاي
بخش خصوصي باشد.
در طرح مذكور رشد تيراژ توليد از طريق
تعامل با شركاي خودروساز خارجي آسيايي مانند
هند و تركيه يا اروپايي چگونه خواهد بود؟

در شرايط فعلي خودروسازان ايراني با برخي شركاي
خارجي بهخصوص چينيها براي توليد خودرو تعامل
دارند .عالوه بر آن برخي شــركتهاي خودروســاز
اروپايي و آســيايي هم بهدليــل تحريمها بهصورت
غيرمستقيم و بدون نام و نشان با بعضي از شركتهاي
خودروســازي ايران كار ميكننــد .در اين زمينه نيز
اگر شركتهاي خودروسازي برنامهاي داشته باشند
وزارت صمت پشتيباني ميكند ،ضمن اينكه جوينت
ونچري با برخي شركتهاي خارجي براي سرمايهگذار
مشترك توليد خودرو شكل گرفته است .البته در زمينه
همكاري با شــركتهاي هندي برنامهاي نداريم زيرا

ميليارد تومان كاهش به 804هزار ميليارد تومان رسيده
اســت .پارســال 81درصد از كل معامالت به بازار سهام
اختصاص داشــت كه بخش عمــده آن در بورس تهران
انجام شده بود اين اطالعات بهمعناي آن است كه رغبت
سرمايهگذاران ،ازجمله نزول مداوم شاخصهاي بورس،
براي خريد ســهام در ســالجاري كاهش يافته اســت.
شايد بهدليل افزايش ريســكهاي موجود در بازار سهام
ســرمايهگذاران ترجيح ميدهند به بازار اوراق بدهي يا
پاركينگ پول مهاجرت كنند .به زعم كارشناســان يكي
از داليل كاهش جذابيت بازار سهام نزول يا ثبات در بازار
ارز است كه موجب شده تمايل سرمايهگذاران براي خريد
سهام كاهش يابد.

نيمي از ارزش معامالت بازار سرمايه در 7ماه امسال به بازار اوراق بدهي اختصاص
يافت اما سال قبل در همين دوره 81درصد معامالت به سهام اختصاص يافته بود
در بازار سهام تغيير جهت دهد و به سمت بازار اوراق بدهي
حركت كند .با اين حال برآوردها حاكي است بخشي از اين
تغيير جهت بازار نيز ناشي از سياستهاي كالن دولت است
كه از ابتداي ســالجاري نرخ بهره اوراق بدهي را افزايش
داده است تا جذابيت خريد اين اوراق براي سرمايهگذاران
بيشتر شود .دولت در تالش اســت با افزايش نرخ و حجم
انتشار اوراق بدهي از يك طرف سياستهاي انقباضي را
براي مهار تورم دنبال و از طرف ديگر كسري بودجهاش را
جبران كند.

نشود بلكه اين تســهيالت در چارچوب زنجيره توليد
بهنحوي پرداخت شــود كه از انتهــاي اين زنجيره به
ابتداي آن منتقل شود .در اين زمينه بهدنبال تقويت
بنيه مالي خودروسازان هستيم.

معادل 86.5درصد متعلق به دولت12 ،درصد متعلق به
بخش خصوصي و 1.5درصد متعلق به شهرداريهاست.
اين اطالعات نشان ميدهد دولت از ابتداي امسال تاكنون
121هزارو 500ميليارد تومان اوراق بدهي جديد منتشر
كرده است که بهنظر ميرسد در نيمه دوم سال حجم انتشار
اوراق بدهي شتاب بيشتري بگيرد .از زمان آغاز بهكار دولت
جديد بهويژه در ماههاي مرداد و شهريور حجم انتشار اوراق
بدهي با رشد بسياري زيادي مواجه شده است .هماكنون
260نوع اوراق بدهي در بازار ســرمايه در حال دادوستد

است كه 41درصد از آنها اوراق مرابحه و 35درصد اسناد
خزانه اسالمي است.
نزول معامالت در بازار سهام

با وجود رشد جهشــي معامالت بازار اوراق بدهي ارزش
معامالت بازارسهام در 7ماه امســال در مقايسه با مدت
مشابه پارســال 63درصد كاهش يافته اســت .پارسال
ســهامداران در طول 7مــاه 2186هزار ميليارد ســهام
دادوســتد كرده بودند كه اين مقدار امسال با 1382هزار

مقايسه تركيب معامالت بازار سرمايه در 7ماهه امسال نسبت به پارسال – ارقام به ميليارد تومان
مقدار تغيير
7ماهه 1400
7ماهه 1399
محصول
-1382000
804000
2186000
سهام
1295805
1418200
122395
اوراق بدهي
-6452
7873
14325
قرارداد مشتقه
100253
237530
137277
صندوق قابل معامله
-225
1200
1425
تسهيالت مسكن
105920
335000
229080
كاال
-2943
774
3717
اوراق سلف
-1084
3900
4984
گواهي سپرده
109274
2808477
2699203
جمع

درصدتغيير
-63.2
1058.7
-45.0
73.0
-15.8
46.2
-79.2
-21.7
4.0

معامالت كاال

آمارها نشــان ميدهد ارزش دادو ســتدهاي انجام شده
در بازار مبادالت كااليي بازارســرمايه در 7ماه امســال
46.2درصد رشد كرده كه بخش عمده آن ناشي از رشد
معامالت فيزيكي بورس كاال بوده است .از ابتداي امسال
تاكنون 285هزار ميليارد تومان محصوالت كشــاورزي،
صنعتي ،معدني ،پتروشــيمي و فراوردههــاي نفتي در
بورس كاال دادوســتد شــده كه اين ميزان در مقايسه با
پارسال 100درصد رشد نشــان ميدهد .در 7ماه امسال
ارزش معامالت فراوردههاي نفتي 115درصد ،محصوالت
پتروشــيمي 97درصد و مبادالت محصــوالت فوالدي
در تاالر صنعتي و معدني 97درصد افزايش يافته اســت.

با وجود رشد جهشــي ارزش معامالت اوراق
بدهــي ارزش معامالت بازار ســهام در 7ماه
امســال 1382هزار ميليارد تومــان معادل
63درصد كاهش يافته است

شركت ماهيندرا كه قبال شريك خودروسازان ايراني
بود ،با شــركاي ايراني خود همكاري نكرد .برنامهاي
براي توليد مشترك خودرو با خودروسازان تركيهاي
نيز مطرح نيست.

كاهش قيمت خودرو از طريق واردات
در طرح مجلس دنبال ميشود اما بنابر اعالم وزير
صمت زيرســاختهاي انجام اين كار هنوز فراهم
نيست ،بهطور مشــخص رويكرد وزارت صمت به
واردات خودرو چيست؟

در زمينــه واردات خــودرو وزير صمــت به صراحت
ديدگاههاي خود را اعالم و تأكيد كرده كه اين وزارتخانه
مخالف واردات خودرو نيست .خودروسازان نيز هيچگاه
مخالفتي بــا واردات خودرو ندارند زيــرا خودروهاي
وارداتي به هيچ وجه در رده قيمتي خودروهاي توليد
داخل نبودهاند .ضمن اينكــه اكنون قيمت خودروي
وارداتي كه بتواند اســتانداردهاي اجبــاري 85گانه
سازمان ملي اســتاندارد را پاس كند ،نميتواند كمتر
از 14تا 15هزار دالر باشد .بر اين اساس خودروهايي
كه وارد خواهند شد براي افراد خاصي وارد ميشود كه
مشتري خودروهاي خارجي هستند و در نهايت نيز بر
بازار اينگونه خودروها مؤثر خواهد بود.
هــدف واردات خودرو رشــد عرضه
و كاهش قيمتها اعالم شــده بهنظر شما تأثير
كوتاهمدت و دراز مدت ايــن اقدام بر بازار خودرو
چه خواهد بود؟

بهنظر نميرسد واردات 20تا 70هزار دستگاه خودروی
وارداتي تأثيــر چنداني بر قيمت و بــازار خودروهاي
پرتيراژ داخلي داشته باشد .اين شيوه واردات تنها به
رشــد عرضه و ســاماندهي بازار خودروهاي خارجي
منجر خواهد شــد .اگرچه ممكن است از لحاظ رواني
در ابتداي واردات خودرو قيمــت خودروهاي داخلي
در بازار نيز با كاهش مختصري مواجه شود اما در ادامه
اين شوك فروكش خواهد كرد .بر اين اساس واردات
خودرو مشكلي از عامه مردم حل نخواهد كرد .با اين
حال وزير صمــت در مجلس اعالم كــرد که مخالف
واردات خودرو نيســت اما با توجه به اينكه اولويت با
واردات و تنظيم بازار كاالهاي اساســي و تامين نياز
ارزي كشور است و درصورت آزادسازي واردات خودرو
نيازمند يك تا 2ميليارد دالر منابع ارزي هستيم و اين
شرايط بنابر اعالم بانك مركزي ،عرصه را براي واردات
ساير كاالهاي اساسي تنگ خواهد كرد ،لذا پيشنهاد
وزير صمت آن بوده كه بايد زيرساختهاي اجراي اين
طرح فراهم شود.
با اين روند درصــورت تصويب نهايي
طرح واردات خودرو ،اين طرح از چه زماني اجرايي
خواهد شد؟

پيشنهاد وزير صمت آن است كه اجازه داده شود تا ابتدا
طرح اين وزارتخانه براي رشــد توليد ،بهبود كيفيت،
افزايش عرضــه و كاهش قيمــت خودروهاي داخلي
اجرايي و نتايج اجراي اين طرح در بازار ديده شــود و
ســپس در مورد واردات خودرو تصميمگيري شود .با
اين روند بهنظر ميرسد احتماال واردات خودرو عمال از
نيمهدوم سال آينده محقق خواهد شد.
با وجود رشــد معامالت در بــورس كاال ارزش معامالت
انجام شــده در بورس انرژي در 7ماه امســال نسبت به
پارسال 36هزار ميليارد تومان كاهش يافته و از 81هزار و
451ميليارد تومان به 45هزار ميليارد تومان رسيده است.
طبق اين اطالعات در7ماه سالجاري 335هزار ميليارد
تومان كاال در بورس كاال و انرژي دادوستد شده كه جمع
اين ميزان 106هزار ميليارد تومان بيشتر از پارسال است.
معامالت صندوقها و وام مسكن

آمارها نشان ميدهد ســهامداران در 7ماه امسال نسبت
مدت مشابه سال قبل نقدينگي بيشتري را صرف معامالت
صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله كردهاند و ارزش
معامالت اين صندوقها در همــه بورسها افزايش يافته
است بهطوري كه در 7ماه امسال معامالت صندوقهاي
سرمايهگذاري دركل بازار ســرمايه به 237هزار ميليارد
تومان رسيده اســت اين ميزان 100هزار ميليارد تومان
يعني رقمي معادل 73درصد بيشتر از پارسال بوده است.
بهنظر ميرسد بخشي از داليل افزايش سرمايهگذاري در
اين صندوقها به افزايش ريسكهاي موجود در بازار سهام
و نزول شاخصها بازميگردد كه سهامداران ريسكگريز را
ترغيب كرده وارد اين صندوقها شوند.
اين اطالعات نشان ميدهد بازار اوراق تسهيالت مسكن
فرابورس نيز با رونق زيادي مواجه نبوده و حجم معامالت
اوراق تسهيالت مســكن كه بانام «تســه» در فرابورس
شناخته ميشــود نيز نسبت به ســال قبل 15.8درصد
كاهش يافته است .در 7ماه امسال متقاضيان وام مسكن
1200ميليارد تومان اوراق تســهيالت مسكن دادوستد
كردهاند كه اين ميزان 225ميليارد تومان كمتر از پارسال
است .بهنظر ميرسد علت اصلي كاهش معامالت اين اوراق
وقوع ركود در بازار مسكن است .افزايش شديد قيمتها در
بازار مسكن به كاهش قدرت خريد منجر شده است ضمن
اينكه اين اوراق ديگر كفاف خريد مســكن را نميدهد و
نميتواند منبع مهم تامين مالي براي خريد خانه باشد.
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خوزستان؛

بارندگيهاي شديد در گيالن موجب طغيان رودخانههاي استان شد و 2كشته برجاي گذاشت
كمبود اعتبار ،مهمترين عامل به ثمرنرسيدن اقدامات پيشگيرانه در سيل گيالن شناخته شده است

محتاج باران ،نگران سیالب

فرشته رضايي
خبرنگار

نادره وائليزاده

خبرنگار

زخم كهنه آبگرفتگي
آبگرفتگي معابر و منــازل به دنبــال بارندگي در يك
دهه گذشته خســارتهاي زيادي بهدنبال داشته است.
بهگفته مسعود انصاريان ،مديركل پيشين بنياد مسكن
خوزســتان ،در آبگرفتگي آذر 1398اهــواز و كارون،
1566واحد مســكوني و 7واحد تجاري خســارت ديد
و۵۰واحد مسكوني به كلي ويران شد.
مديركل مديريت بحران اســتانداري خوزســتان هم با
اشاره به خســارت آبگرفتگي پارســال به 9هزار واحد
مسكوني در 4شهرســتان ميگويد :طبق مصوبه دولت
قرار شد 5هزار واحد مسكوني در ماهشهر ،اهواز ،كارون،
هنديجان و بندرامام ساخته شود كه بيشترين آن مربوط
به بندر امام و ماهشهر اســت .براي هركدام از واحدهاي
احداثي 185ميليون تومان تسهيالت و كمك بالعوض
درنظر گرفته شده است .از اوايل امسال ساخت واحدها در
بندر امام شروع شده؛ بهطوري كه 1200واحد از مرحله
پيريزي گذشته است.
شهاب صديقي ميافزايد :درمجموع 4هزار واحد مسكوني
مشمول تعميرات شدند كه كارشان تمامشده است.
تكليف بر زمين مانده شهرداريها

اهواز بيش از 400نقطه بحراني آبگرفتگي دارد .قانون،
دفع آبهاي ســطحي را به شــهرداريها تكليف كرده
است ،اما در اهواز و اغلب شــهرهاي خوزستان بهدليل
نداشتن شبكه مجزا از شبكه فاضالب براي عبور آب باران
استفاده ميشــود .اين در حالي است كه شبكه فرسوده
و پير فاضالب در روزهاي عادي نيز ناكارآمد اســت و با
وجود پيگيري ،شــهرداري اهواز حاضر به پاســخگويي
دراين باره نشد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب اهواز اما توضيح ميدهد:

طرحهاي اضطراري دفع آبهاي سطحي خوزستان در حالي هنوز نيمهتمام مانده كه رئيسجمهوري
5شهريور در نخستين سفر استاني خود قول به سرانجام رســيدن آنها را داده بود .در اين سفر مهلت
يكماههاي براي اجراي طرحهاي فوري پيشــگيري از آبگرفتگيهاي پاييز تعيين شــد و وزير نيرو
و وزير كشور مكلف شــدند براي پايان پروژههاي آب و فاضالب اهواز روزشــمار بگذارند .سيدكريم
حســيني ،نماينده اهواز ،كارون ،باوي و حميديه در مجلس درباره مصوبات ســفر رئيسجمهوري به
خوزستان ميگويد :بعد از اين سفر نشســتي با معاون اجرايي رئيسجمهوري داشتم و قرار است به
دستور رئيسجمهوري براي پيگيري مصوبات در خوزســتان حضور يابد .وي رفع مشكالت آبرساني،
شبكه فاضالب و دفع آبهاي سطحي را از اولويتهاي استان عنوان ميكند و ميافزايد :يكي از مسائل
مطرحشده در نشست اخير با وزير كشور هم مشــكل آبگرفتگيها بود .همچنين با وزير نيرو در اهواز
جلسهاي برگزار و مشكالت را مطرح كرديم كه برهمين اساس وعده داد طرح آبرساني غدير تا نيمه اول
سال آينده به اتمام برسد .حسيني خواستار تسريع در اجراي طرحهاي فاضالب و دفع آبهاي سطحي
ميشود و اضافه ميكند :اعتبار آب و فاضالب و دفع آبهاي سطحي پرداخت شده است؛ اگرچه ممكن
است بگويند كافي نبوده .اجراي اين طرحها آغاز شده ،اما هنوز به اتمام نرسيده است .اصرار ما بر اين است
كه آمادگي الزم قبل از بارشها ايجاد و نقاط بحراني اصالح شود .قرار است هفته آينده نشست مشتركي با
شهرداري اهواز و آبفا برگزار شود و وضعيت پروژههاي آبهاي سطحي را بررسي كنيم.

اگر باران نرم و آهسته ببارد ،شبكه فاضالب از عهده عبور
دادن آن برميآيد ،ولي ظرفيت بارانهاي شديد و سيلآسا
را ندارد .امسال در اهواز و برخي شهرها همچون ماهشهر
و بندرامام اقداماتي براي تقويت ايســتگاههاي پمپاژ و
توسعه ،تعمير و بهسازي خطوط شــبكه در حال انجام
است تا مشكالت كمتر شود.
محمدرضا كرمينژاد در گفتوگو با همشــهري با اشاره
به شناسايي 88نقطه بحراني در آبگرفتگي سال 98در
اهواز ميگويد64 :نقطه اصالح شده و بقيه در حال انجام
است .عالوه بر اينها مجموعه استانداري ،شهرداري و آبفا
56نقطه مشكلدار را تعيين كردند (برخي از آنها با طرح
آبفا همپوشاني داشته است) كه بهصورت اشتراكي اجرا
شود كه 90درصد آنها نيز به اتمام رسيده است .اخيرا نيز
80نقطه ديگر تعيين شده كه اصالح آنها آغاز شده است.
به جز اينها مراجعههاي مردمي را نيز در دستوركار داريم و
مشكالت شبكه فاضالب در 77نقطه ديگر از شهر اهواز نيز
توسط آبفا در حال برطرف شدن است .جاهايي كه داريم
كار ميكنيم نقاط اضطراري هستند و به جز اينها نقاط
بحراني ديگري هم وجود دارد.
بهگفته وي ،اين طرحها قرار اســت 20روز تا 3ماه آينده
به پايان برسد و اگر تا آن موقع باران نيايد يا باران شديد
نداشته باشيم ،مشكلي خاصي نخواهيم داشت.
اعداد نجومي شبكه
خوزستان 85شهر دارد .اداره كل امور شهري استانداري،
شهرداريها را مكلف به انجام تعهدات خود در اليروبي تا
پيش از شروع بارندگيهاي پاييزي كرده است.
مديركل دفتر فني استانداري خوزستان 14شهر استان
را داراي بيشترين مشكل آبگرفتگي در زمان بارندگي
ميداند و ميگويد :بعد از آبگرفتگيهاي سال  98و 99
سازمان بازرسي كل كشور به مسئله ورود و شهرداريها را
ملزم كرد در مدت 6ماه مطالعات دفع آبهاي سطحي را
انجام دهند .براي اطمينان از اينكه مطالعات شهرداريها
توجيه فني و اقتصادي داشته باشد ،داوري آن را طي يك
تفاهمنامه به دانشگاه شهيد چمران اهواز واگذار كرديم و
از 4ماه پيش بررسي طرحها در حال انجام است.
هدايتاهلل زارعزاده با بيان اينكه 62شهر مطالعات خود را
به استانداري ارائه دادند ،ميافزايد :از اين تعداد مطالعات
3شهر به اتمام رســيده و آماده تصويب است .مطالعات

41شــهر قابل تصويب به شــرط اصالحات جزئي است
كه تمام شــهرهاي مشــكلدار جزو اين دسته هستند.
مطالعات 11شــهر بهدليل نقصهاي اساســي غيرقابل
بررسي هستند و عودت داده شدهاند و مطالعات 6شهر نيز
در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه شــهرداريها بايد مطالعات را از منابع
اعتباري خودشان انجام دهند ،اما براي اجرا دولت وعده
داده است كه كمك كند ،میگوید :البته اين اعتبار هنوز
پرداخت نشده است .فقط براي شهرداري اهواز قرار است
50ميليارد تومان از محل اعتبار استاني و براي آبادان از
محل اعتبار بهسازي بافتهاي فرسوده تامين شود.
بهگفته وي ،اگرچه طرحهاي ضربتي و عالجبخشــي در
حال اجراست ،اما شــبكه فاضالب همان شبكه قديمي
و فرسوده است كه هنوز مشــكالتي دارد و اين ميتواند
موجب شود همچنان بحران داشته باشيم.
زارعزاده ادامه ميدهد :بــراي اجراي طرح دفع آبهاي
سطحي شهرهاي استان 10هزار ميليارد تومان اعتبار نياز
است كه اخيرا طي مكاتباتي به رياستجمهوري ،وزارت
نيرو و وزارت كشور اعالم شده است .طبق همين برآوردها
طرح اهواز نيز 6200ميليارد تومان اعتبار نياز دارد .اعداد
اعتباري طرح آبهاي ســطحي واقعا نجومي است و اگر
اجراي هر كدام از آنها چند سال طول بكشد ،با احتساب
تورم بسيار بيشتر هم خواهد شد.
بيسهمي از نفت
خوزستان ،همچنان از تامين اعتبار شبكه دفع آبهاي
ســطحي ناتوان اســت .در اين ميان جاي مســئوليت
اجتماعي صنايع بزرگي چون نفت و فوالد هم خالي است.
حجتاالسالم حسن درويشيان ،رئيس سازمان بازرسي
كشور سال گذشــته در بازديد از منازل آبگرفته گفته
بود كه سالها حق خوزستان از آاليندگي نفتي پرداخت
نشده و جمع آن با جرايم حدود ۲۰۰هزار ميليارد تومان
است كه حتي اگر ۵۰درصد آن پرداخت ميشد بسياري
از مشكالت امروز در خوزستان وجود نداشت .در گيرودار
آبگرفتگي پارسال كاربران شبكههاي اجتماعي همراه
با ويدئويي از يكي از ساكنان سربندر كه از 2بشكه خالي
نفت براي خود قايقي ساخته بود ،شعري را بازنشر كردند:
«سيل آمد و صد شكر كه آســوده خيالي  /سهم تو شد از
نفت ،دو تا بشكه خالي».

طغيان رودخانهها
ســيل روزهاي آخر هفته گيالن از صبح روز چهارشــنبه
(28مهر) كل اســتان را درگيــر كرد و موجــب باالآمدن
آب رودخانههــا ،طغيــان آب و تخريــب حجــم زيادي
از زيرســاختهاي جادهاي شد و 2نفر از شــهروندان اين
اســتان را به كام مرگ كشــاند .مديركل بحران گيالن در
گفتوگو با همشــهري درباره ســيل اخير گفت :افزايش
بارندگي در آخر هفته گذشته منجر به جاريشدن سيل و
طغيان تمام رودخانههاي استان در شهرستانهاي آستارا،
تالش ،رضوانشهر ،ماسال ،فومن ،شفت ،صومعهسرا ،رشت،
سياهكل ،الهيجان ،آستانهاشرفيه ،لنگرود ،املش و رودسر
شد.
تكرار حادثه
امير مرادي با اشــاره به مرگ ۲نفر در گيالن گفت :با وجود
اينكه مديريت بحران استان و دستگاههاي امدادي و خدماتي
در مناطق پرخطر و درگير سيل در حالت آمادهباش بودند
اما ســيل منجر به فوت 2گيالني شــد .ايــن 2حادثه روز
پنجشنبه در ماسال و صومعهسرا اتفاق افتاد و در هر 2حادثه
بياحتياطي ،عامل اصلي بود .براساس شواهد و گفت ه حاضران
و نيروهاي امدادي در صحنه ،تذكر الزم به اين فرد داده شده
بود ،اما اصرار راكب موتور به حركت در هواي باراني و از روي
پلي كه درگير سيل و طغيان بود منجر به فوت اين عزيز شد.
البته يك شهروند ديگر صومعهسرايي در جريان سيل مفقود
شــده اســت و گروههاي امدادي هنوز موفق به پيداكردن
وي نشدند .در ماسال نيز زني ۷۰ساله به داليلي نامشخص
داخل رودخانه افتاده است كه تيم امدادي جسد وي را پيدا
كردند .وي با اشاره به گزارش هشــدار نارنجي هواشناسي
مبني بر بارندگي بين  ۱۰۰تا ۱۵۰ميليمتر در گيالن گفت:
حجم بارندگي طي مدت ۴۸ساعت از ميزان پيشبينيشده
هواشناسي فراتر رفت و به ۲۷۰ميليمتر بارندگي در غرب و
شرق استان رسيد.
پلهاي تخريبشده افتتاح نشد
مديركل بحران گيالن با بيان اينكه بسياري از زيرساختها،
راهها و پلها در جريان سيل اخير آسيب ديدهاند ،ميگويد:
تا چند سال ديگر بايد شاهد مرگ و جانباختن افراد باشيم؟
چرا پيش از وقوع اين حوادث دستگاهها نسبت به پيشگيري
اقدام نميكنند؟ مرادي با اشاره به حوادث سال ۹۷در گيالن
پس از ســيل توضيح ميدهد :در اين حــوادث چند پل در
فومن ،صومعهسرا ،تالش و ...كامال تخريب شدند كه با وجود
گذشت 3سال حتي يكي از اين پلها هم افتتاح نشده است.
فقط چند پل آبنما ســاختهاند كه آن هم براي عبور موقت
مردم محلي است نه استفاده دائمي .بنابراين سيل منجر به
تخريب آنها هم ميشود چون مستحكم نيستند.
وي ادامــه ميدهد :از ســوي ديگر ،هنوز اعتبار ســال۹۷
مديريت بحران اختصاص پيدا نكرده اســت و دســتگاهها

۱۰پروژه نيمهتمام در مديريت بحران
مديركل مديريت بحران اســتانداري گيالن با بيان اينكه
حداقل ۱۰پروژه نيمهتمام در حوزه مديريت بحران وجود
دارد كه اغلب شامل پلهاســت ،ميگويد :متأسفانه درون
اســتان همافزايي الزم براي دريافت اعتبار و رفع مشــكل
رودخانهها اعم از اليروبي و گابيونبنــدي وجود ندارد .در
سالهاي اخير هم بدون توجه به هشدارها ،ساخت و سازهاي
بسياري در حريم رودخانهها انجام شده است و دستگاههاي
ذيربط اعالم ميكنند بودجهاي براي رفع اين مشكل ندارند
و باز هم چشم انتظار اعتبار مديريت بحران هستند .مرادي
با تأكيد بر اينكه ســيل هر لحظه مــا را غافلگير ميكند و
رودخانههاي گيالن ديگر گنجايش سيل را ندارند ،سيل اخير
در غرب گيالن را نادر توصيف كرد و گفت :روز پنجشنبه سيل
در پونل با دبي ۴۰۰گزارششده كه بسيار نادر بوده است و
در اين رودخانه هر ۲۰۰سال يكبار اين اتفاق رقم ميخورد.
وي با بيــان اينكــه رودخانههاي ماســوله رودخان ،پيش
رودبار ،پل سهخواهران ،سفيدرود ،امامزاده ابراهيم ،رودبار
چيره ،پل بداب ،شفارود و گشــت رودخان در روز گذشته
سيالبي و دچار خسارت شــدند ،ميافزايد :براي ترميم اين
خرابیها نيازمند تخصيص حداقل ۱۰۰ميليارد تومان اعتبار
هستيم تا اقداماتي مثل ديوارهسازي ،كفبندي رودخانهها
و ساختپلها را انجام دهيم .الزم است دستگاههاي مرتبط
ازجمله آب منطقهاي و راهداري با پيگيري تخصيص اعتبار،
خسارتها را جبران كنند.
كاهش دما در نوار شمالي
بارندگي و كاهش دما فقط به گيالن نرســيده است و طبق
اعالم رئيس مركز ملي پيشبينــي و مديريت بحران ،دما
تا ۱۰درجه در نوار شــمالي كاهش يافته و ســامانه بارشي
جديد به كشور وارد شده اســت .بهگفته صادق ضياييان،
آذربايجانغربي و آذربايجان شــرقي ،اردبيل ،استانهاي
ساحلي خزر ،خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي شاهد
وقوع بارندگي ،رعد و برق و وزش باد شديد موقت هستند.
توفان شن در جنوب شرقي
در عين حال كه نوار شمالي كشــور درگير سيالب و بارش
هســتند ،در روزهايپنجشــنبه و جمعه آخر هفته ( ۲۹و
۳۰مهر) نوار شرقي كشور بهويژه در منطقه زابل باد شديد
منجر به خيزش گرد و خاك ،كاهش كيفيت هوا و ديد افقي
در اين مناطقشد .مديركل هواشناسي سيستان و بلوچستان
با بيان اينكه وزش باد شديد و گردوخاك از عصر پنجشنبه
در شمال استان شروع شده است به همشهري ميگويد :اين
گرد و خاك روز جمعه به توفان گردوخاك و شن تبديل شد
و شعاع ديد افقي در ۲شهر را به زير هزار متر كاهش داد.
محســن حيدري با بيان اينكه بيشينه ســرعت توفان در
زابل به ۱۰۴كيلومتر بر ساعت و در زهك به ۸۶كيلومتر بر
ساعت رسيده است ،ميافزايد :توفان شن موجب شد تا صبح
ديروز(جمعه) كمينه ديد افقي در فرودگاه زابل به ۷۰۰متر
و در هواشناسي زهك به ۸۰۰متر كاهش يابد .بهگفته وي،
براساس آخرين خروجي نقشــههاي پيشيابي و مدلهاي
جوي ،وزش بادهاي شمالي تا امروز(شنبه) در شمال استان
ادامه دارد اما از شدت گرد و خاك كاسته ميشود.

عكس :مهر

قرارگاه آب و فاضالب يكي از 3قرارگاهي بود كه فروردين
امسال در اســتانداري خوزستان تشكيل شــد تا براي
جلوگيري از آبگرفتگي مجدد شهرها چارهانديشي كند.
اين قرارگاه براي شهرداريها و شركت آبفا تكاليفي تعيين
كرد .در اين قرارگاه ،اداره كل بحران مســئول پيگيري
طرحهاي ضربتي و عالجبخشــي دفع آبهاي سطحي،
اداره كل امور شــهري مســئول پيگيري اليروبي شبكه
فاضالب و آبهاي سطحي و دفتر فني استانداري مسئول
پيگيري انجام مطالعات طرح جامع دفع آبهاي سطحي
در شهرداريها شدند .مديركل مديريت بحران استانداري

صدها نقطه بحراني

بررسي پروژههاي آبهاي سطحي اهواز در هفته آينده

مكث

يكماه از پاييز خشــك خوزستان
گزارش ميگذرد .بعد از تابســتان خشك و
طوالني ،حاال چشــم كشــاورزان به
آسمان اســت تا باران ببارد ،اما شهريها نگران از
آبگرفتگي دوباره خانهها ،دست و دلشان ميلرزد.
هواشناسي خوزســتان ،آذر را آغاز بارندگي پاييزه
پيشبيني كرده ،اما با وجود اين تأخير ،شــهرهاي
خوزستان هنوز آماده باران نيستند و نگراني از تكرار
آبگرفتگي همچنان ادامه دارد .پاييز سال گذشته
بارندگي شديد در 3روز ،برخي شهرهاي خوزستان را
براي ســومين ســال متوالي زير آب برد و اهواز،
كوتعبداهلل ،ماهشهر ،هنديجان ،آبادان ،خرمشهر،
شادگان ،رامهرمز ،رامشــير و ايذه در اين بارشها
گرفتار ســيل و آ بگرفتگي شــدند .ماهشهر با
170ميليمتــر ركــورددار بود و اهــواز نيز حدود
90ميليمتر بارندگي را تجربه كرد .شدت خسارتها و
كوتاهي مسئوالن ،باالخره پاي سازمان بازرسي كل
كشور را به آبگرفتگيهاي خوزستان باز كرد؛ آنها
وعده دادند با مقصران برخورد و خسارتها جبران
شود ،اما با گذشت نزديك به يك سال از اين وقايع،
اخبار خوبي از آمادگي شهرها براي فصل بارندگي به
گوش نميرسد.

خوزستان به همشهري ميگويد :تا زمان اجراي طرحهاي
جامع دفع آبهاي سطحي شــهرها كه در حال مطالعه
است ،قرار شد طرحهاي ضربتي و عالجبخشي اجرا شود
تا امسال شــاهد اتفاقات سالهاي گذشته و آبگرفتگي
شهرها نباشيم .براي اين كار شهرهاي اهواز ،كوتعبداهلل،
بندرامام ،آبادان ،خرمشــهر و چمران بهعنوان شهرهاي
هدف و اولويتدار تعيين شدند.
صديقــي از روند اقداماتــي كه در اين شــهرها در حال
اجراست ،ابراز نارضايتي ميكند و ميافزايد :به جز بندر
امام كه پيشــرفت نسبي داشــته ،عملكرد بقيه شهرها
رضايتبخش نيســت و باتوجه به نزديك شدن به زمان
بارندگي اقدامات بايد تسريع شود.
وي درباره اجراي طرحها توضيــح ميدهد :در بندر امام
تقريبا 70درصد كار انجام شــده و بقيه كار شامل خريد
پمپ اســت كه صنايع پتروشــيمي متعهد به تامين آن
شده .اين پمپها قرار اســت تا 40روز آينده نصب شود،
اما اين شهر در زمينه اليروبي شبكه عقبماندگي و نياز
به تسريع دارد.
صديقي با بيــان اينكه در طرح ضربتي اهــواز 56نقطه
بحراني تعيين شــد كه شــهرداري اهواز و شركت آبفا
بهصورت اشتراكي با نظارت استانداري اجرا كنند ،ادامه
ميدهد :اين طرح كه از دي پارسال آغاز شده و تا شهريور
امسال حدود 85درصد پيشرفت داشته ،شامل اقداماتي
همچون اليروبي و لولهگذاري است .در طرح عالجبخشي
اهواز نيز 80نقطه مشخص شــد كه حدود 310ميليارد
تومان اعتبار نياز دارد .براســاس ارزيابيهاي ما تعهدات
شــهرداري اهواز پيشــرفت خوبي ندارد و علت آن هم
نبود اعتبار اســت .وي با بيان اينكه كوتعبداهلل بهدليل
مشكالت شــهرداري عقبماندگي دارد ،ادامه ميدهد:
در شــهر چمران مطالعات دفع آبهاي سطحي به پايان
رسيده است و مشكل مالي هم ندارد؛ بنابراين بايد طرح
خود را براي حفاري و لولهگذاري هرچه سريعتر آغاز كند.
در خرمشهر كار متوقف شــده بود كه با آمدن فرماندار
جديد دوباره فعال شــد و در آبادان هم حكم شــهردار
بهتازگي امضا شــده و قرار اســت كار از هفته آينده آغاز
شــود .صديقي با بيان اينكه اعتبار دفع آبهاي سطحي
هنوز به شــهرداريهاي پرداخت نشده است ،ميافزايد:
طبق تبصره 13قانون بودجه امسال قرار بود براي مقابله و
جلوگيري از آبگرفتگي به شهرهايي كه داراي مطالعات
آبهاي سطحي هستند500 ،ميليارد تومان اختصاص
يابد و شهرداريها نيز همين مقدار اختصاص دهند ،اما
اين اعتبار هنوز پرداخت نشده است.
وي تأكيد ميكند :احتمال ميدهيم بارندگي تا 40روز
ديگر آغاز شــود و اميدواريم تا زمان اتمام طرحها اتفاق
خاصي نيفتــد .البته تمام برنامهريزيهــا براي آمادگي
مواجهه با بارندگي 160ميليمتری كه پارســال اتفاق
افتاده بود ،انجام شده و ارزيابيها نيز به همان نسبت است.

عكس :همشهري /علیرضامحمدی

62شهر از85شهر خوزستان بعد از دستور سازمان بازرسي
كل كشور مطالعات خود را درباره دفع آبهاي سطحي به
استانداري خوزستان ارائه كردهاند كه از اين تعداد فقط مطالعات
3شهر به اتمام رسيده و آماده تصويب است

سيل در گيالن جان 2نفر را گرفت؛ اين
حادثه
خبر كوتاه اســت ،اما در طول سال با
شدت و ضعف چندبار تكرار ميشود.
هشــدارهاي زرد و نارنجي هواشناسي در استان
پربارشي چون گيالن چيز عجيب و غيرعادي نيست
اما اين هشدارها و تخريبهاي پس از آن ،همچنان
منجر به پيشگيري از بحراننشده است.

براي پيگيري اين اعتبار ورود و مطالبه نميكنند .از طرفي
پيمانكاراني براي پروژهها انتخاب ميشــوند كه توان الزم
اجرايــي و مالي ندارند و مدام چشــم بــه راه اعتبار دولت
هستند .هماكنون هزينه اتمام يك پل حدود ۱۰۰ميليارد
تومان است.

اجرای طرحهاي اقتصادي و راهسازی؛ مهمترين خواسته اردبيليها
پوپك قاسمي

خبرنگار

اردبيــل ،جمعــه 30مهــر
پیگیری ميزبــان رئيسجمهوري بود؛
ســيدابراهيم رئيســي در
هشتمين سفر استاني خود بههمراه وزرا در
اردبيل حضور يافت تا دولت بيشتر در جريان
مشكالت و برنامههاي توسعهاي اين استان
قرار گيرد.
نبود سرمايهگذاري خارجي و داخلي
اســتان مرزي اردبيل از قطبهاي كشــاورزي و
گردشگري كشور اســت ،اما با وجود اين در طول
سالهاي گذشته به توسعه مطلوب دست نيافته.
محروميت در زيرساختها ،نبود توسعه صنعتي،
بيكاري و مهاجرت جمعيت شــهرها و روستاها از
مشكالتي است كه گريبانگير اين استان شده.
يكي از فعاالن اجتماعي اردبيل با بيان اينكه استان
از نظر سرانه ورزشــي ،تخت بيمارستاني ،فضاي
آموزشي و مطالعه در ردههاي پايين كشوري قرار
دارد به همشــهري ميگويد :سرانه درآمد در اين
استان تقريبا حدود نصف ميانگين كشوري است.
مصطفــي جمشــيدزاده بــا اشــاره بــه تأثير

ســرمايهگذاري خارجــي در فقرزدايي توضيح
ميدهد :ميزان سرمايهگذاري خارجي در اردبيل
تقريبا صفر و سرمايهگذاري داخلي هم بسيار اندك
است .واحدهاي صنعتي موجود اســتان يا راكد
هستند يا با حداقل ظرفيت اشــتغال و توليد كار
ميكنند .وي اظهار اميدواري ميكند که در سفر
رئيسجمهوري مشكالت استان بهصورت ريشهاي
بررســي و راهحلهاي عملي بــراي كوتاهمدت و
بلندمدت ارائه شود.
اجراي طرحهاي اقتصادي
محسن واثقي ،ديگر فعال سازمانهاي مردمنهاد
هم با بيان اينكــه مهاجرت در اردبيــل بهدليل
مشــكالت اقتصادي فزاينده اســت ،درخواست
ميكند براي توسعه اقتصادي استان ،منطقه آزاد
تجاري اجرا ،منطقه ويژه اقتصادي تعيين تكليف
و راهاندازي و مشــكالت واحدهاي صنعتي براي
استفاده از حداكثر ظرفيت اشتغالزايي حل شود.
پرســتو قاســمي از فعاالن سياســي اجتماعي
اســتان نيز با بيان اينكه راه ارتباطي اين استان،
پاشنهآشــيلي براي توسعه شــده است ،توضيح
ميدهد :اردبيل از نظر برخــورداري از بزرگراه در
رتبه سيام كشور قرار دارد و در جادههاي شمال
استان همواره شاهد تصادف پي در پي هستيم.

وي ميافزايد :توســعه بزرگراهي و بهبود كيفيت
جادههاي اســتان از مطالبههاي اهالي استان در
سفر رئيسجمهوري به اردبيل است كه اميدواريم
مورد توجه قرار گيرد ،زيرا در طول ادوار مختلف
وعدههاي زيادي در اين زمينه داده شده اما عملي
نشده است.
اين بانوي اردبيلي با تأكيد بر اينكه ظرفيت مرزي
استان تاكنون مورد غفلت قرار گرفته و عناويني
مانند منطقه آزاد ،بندر خشــك و اتصال به ريل

آهن تا نقطه مرزي در حد شعار باقي مانده است ،از
رئيسجمهوري درخواست ميكند حل مشكالت
معيشتي مردم در نوار مرزي را با اجراي طرحهاي
اقتصادي پايدار دنبال كند.
تسريع پروژههاي توسعهاي
نماينده اردبيل ،نير ،نمين و سرعين هم تسريع در
تكميل راهآهن اردبيل و ادامه آن تا پارسآباد مغان،
تسريع در توســعه بزرگراهها ،اجراي منطقه آزاد

تجاري ،رفع معضالت بخش كشاورزي و حمايت
از واحدهاي توليــدي و صنعتــي را از مهمترين
مطالبههاي مردم اردبيل عنوان ميكند.
صديف بــدري تأكيــد ميكند کــه تحقق اين
انتظارات در گروي توجه بــه موضوعهاي مهمي
ازجمله برنامهمحوري ،استفاده از نيروهاي توانمند،
داشــتن روحيه تعامــل و مشــاركت و پرهيز از
حواشي است.
نگاه عادالنه به حقابههاي استان
نماينده ادوار گذشته استان و عضو هيأت رئيسه
مجلس هفتم نيز به همشــهري ميگويد :اردبيل
در 10ســال آينده ،بحران تامين آب آشاميدني و
كشاورزي خواهد داشت و اختصاص سهم عادالنه
اســتان از حقابه قزلاوزن و ارس براي اين بحران
ضروري است ،اما در اين زمينه اقدامي انجام نشده.
در ســفر هيأت دولت به اردبيل انتظار داريم اين
مسئله مورد بررسي قرار گيرد و نگاه عدالتمحور
به حقابه اين استان مطرح شود.
حسن نوعياقدم با اشاره به مطالبات استان درباره
پروژههاي نيمهتمام اظهار ميكند :ما انتظار داريم
در اين ســفر اعضاي هيأت دولت با مردم شفاف
ســخن بگويند و با وعدههــاي بيفرجام موجب
رنجشخاطر اهالي استان نشــوند .همچنان كه
اتمام راهآهن از 3دولت پيش وعده داده شــده و
تاكنون عملي نشــده و موجب بياعتمادي مردم
شده است.
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پاييز خشك ايران

خبرهای کوتاه

رئيس مركز ملي خشكسالي :اميدمان به زمستان است

ع زيستي
  اجماع جهاني براي غلبه بر نابودي تنو 

عكس :همشهري /عقیل مهقانی

محمد مدادي مديركل دفتــر موزه و ذخاير ژنتيك ســازمان حفاظت
محيطزيســت در تشــريح پانزدهمين اجالس جهاني كشورهاي عضو
كنوانسيون تنوع زيستي ســازمان ملل متحد( )COP15گفت :در اين
اجالس پيرامون چارچوب جهاني تنوع زيستي پسا ۲۰۲۰كه يك سند
راهبردي براي حفاظت از تنوع زيستي است ،برای بهرهبرداري پايدار از
تنوع زيستي و تسهيم عادالنه منافع ناشي از آن تا سال ۲۰۵۰تصميمگيري
شد .مدادي به مهر گفت :چارچوب جديد پيشنهادي براي تنوع زيستي
پسا ۲۰۲۰بر مبناي تئوري تغيير بنا نهاده شده است و سياستگذاريها و
اقدامات فوري در سطح تمام جامعه و در مقياسهاي جهاني ،ملي و محلي
با هدف توقف روند زوال تنوع زيستي تا سال ۲۰۳۰و پرداختن به احياي
تنوع زيستي از دست رفته تا سال ۲۰۵۰الزم است صورت پذيرد.

  افتتاح دبيرخانه و سايت ملي اسالم و محيطزيست

رئيس سازمان محيطزيست با حضور در اداره كل حفاظت محيطزيست
خراسانرضوي ،سايت و دبيرخانه ملي اسالم و محيطزيست را افتتاح و
راهاندازي كرد .به گزارش مهر ،علي سالجقه در اين مراسم گفت :تمام
مباني اسالم بر پايه و اساس محيطزيست است .او با اشاره به اينكه انسان
جزئي از مخلوقات است و نبايد به محيطزيست آسيب برساند ،گفت:
توازن و توســعه پايدار بايد بر مبناي آموزههاي قرآني باشد .سالجقه
گفت :آموزههاي ديني ما براي يكايك مباحث محيطزيستي دستورات
دارد و اصليترين منبع ما قرآن كريم است كه بارها در اين كتب آسماني
اشارات زيادي به مباحث محيطزيستي شــده است .رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست با تأكيد بر سمنسازي در اين زمينه درخواست
تشكيل سمنهايي را مطرح كرد كه بتوانند فرهنگ و آموزههاي ديني
را گسترش دهند و ترويجدهنده اين افكار مترقي باشند.

  پرونده ثبت جهاني «هگمتانه تا همدان» به يونسكو رفت

ث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي با اشاره به اينكه
مشاور وزير ميرا 
در سالجاري 6پرونده براي ثبت جهاني ارسال شده است ،گفت :يكي
از اين پروندهها ،پرونده «منظر تاريخي هگمتانه تا همدان» بود كه براي
بررسي ايرادها به يونسكو ارسال شد .محمدحسن طالبيان در حاشيه
بازديد ارزيابان يونسكو از كاروانســراي تاريخي «تاجآباد» در پرونده
ثبت جهاني كاروانسراهاي ايران اعالم كرد :بعد از ايراديابي ،پروندهها
مورد بررسي دوباره قرار ميگيرند و پروندهاي كه كمريسكتر است در
سالجاري براي ثبت جهاني ارسال ميشود و بقيه پس از رفع ايرادها
سال بعد ارسال خواهند شد.

  دستور احداث بازارچه دائمي صنايعدستي در موزه فرش

طاعون به کمک حياتوحش مازندران آمد!
فرمانده يگان حفاظت محيطزيست مازندران :امسال مجوز شكار حياتوحش
بهدليل شيوع طاعون نشخواركنندگان در مازندران صادر نميشود

قربانگاه پرندگان مهاجر امسال و در
حیات
فصل شــكار امنتر از سال قبل شده
وحش
اســت .دليل آن اما احتمال شــيوع
طاعون نشــخواركنندگان كوچــك در مازندران و
احتمال آلودگي دامهاي اهلي در اين بيماري حيات
وحش اعالم شده است.
مازندران بهويژه فريدونكنار لقب قربانگاه پرندگان
مهاجــر را بهخود اختصاص داده اســت و ســاالنه
بخشي از پرندگاني كه از سرزمينهاي شمالي براي
زمســتانگذراني به نيمه جنوبي و آفريقا مهاجرت
ميكنند ،از آســمان ايــران عبــور و در تاالبها و
درياچههاي ايران زمستان گذراني ميكنند.
مهاجرت پرندگان اما در ايــران با چالش بزرگي به
نام صيد و شكار غيرمجاز مواجه است .تا آنجا كه در
سالهاي گذشته روسيه در اخطاري به ايران اعتراض
كرده بود كــه بهدليل وجود شــكارچيان نيمي از
جمعيت پرندگان مهاجر پس از پايان فصل مهاجرت
به ســرزمين اصلي بازنميگردند و در ايران به دام
صيادان و بعد هم پيشخوان فروش بازار فريدونكنار
ميافتند و سر از سفره ايرانيها درميآورند.
با باال گرفتن اعتراضات جهاني به شــكار پرندگان
مهاجر زمستان گذران كه از سرزمينهاي شمالي و
سيبري به نيمه گرم تر يعني هند و آفريقا مهاجرت
ميكنند و بخشــي از آنها تا پايــان فصل مهاجرت
در ايران ماندگار ميشــوند ،دولت ايران و سازمان
حفاظت محيطزيست اقدام به مقابله با شكار پرندگان

مهاجر كردند و پس از شــيوع كرونا در ايران شكار
پرندگان و گونههاي حياتوحش را ممنوع كردند.
ممنوعيت 5ساله شكار در ايران براي دادن فرصت
تنفس به حياتوحش و ايجاد امكان زادآوري بيشتر
گونههاي حياتوحش گام ديگري بود كه همراه با
اعتراضهاي داخلي فعاالن محيطزيست به شكار
پرحجم پرندگان مهاجــر و اخطارهاي بينالمللي
اتخاذ شد.
حاال مســلم آهنگــري ،فرمانده يــگان حفاظت
محيطزيست استان مازندران به ايرنا گفته است كه
سالجاري ،اقدامات سختگيرانهاي براي برخورد با
متخلفان و شكارچيان حياتوحش درنظر گرفتهايم
كه صادر نشدن مجوز شكار يكي از اين برنامههاست.
وي با تأكيد بر اينكه شيوع بيماري نشخواركنندگان
در اســتان مازندران بســيار جدي و نگرانكننده
اســت ،هشــدار داد :با توجه به اينكه اين بيماري
ميتواند به دامهاي ســبك و ســنگين استان هم
سرايت كند ،پايش عرصههاي ملي و حفاظت شده
اســتان مازندران براي جلوگيري از هرگونه شكار
نشخواركنندگان در يك ماه گذشته از سوي يگان
حفاظت محيطزيست افزايش چشمگير داشته است.
آهنگري تصريح كرد :بهطور قطع در ســالجاري
مجوزي براي شــكار پرندگان و نشخواركنندگان
در استان مازندران صادر نخواهيم كرد و درصورت
هرگونه قانونشــكني با متخلفان برخورد قاطعانه
انجام ميشود.

فرمانده يــگان حفاظت محيطزيســت مازندران
با اعــام اينكــه  ۳۰۰محيطبان در  ۷۰ايســتگاه
محيطباني اســتان وظيفه حفاظت از عرصههاي
ملي و مناطق حفاظت شده براي جلوگيري از شكار
نشخواركنندگان و پرندگان را برعهده دارند ،گفت:
بدون همراهي مــردم و ســازمانهاي مردمنهاد،
حفاظت از اين عرصهها امكانپذير نيست و در زمان
حاضر افزون بــر  5هزار تن از جوامــع محلي براي
حفاظت از محيطزيســت در كنــار يگان حفاظت
هستند.
وي افزود :از ابتداي فروردين ســالجاري تاكنون
 ۳۰۰قبضه اسلحه شكاري توســط نيروهاي يگان
حفاظت استان از شكارچيان متخلف كشف و ضبط
شد و  ۳۲۰شكارچي هم با تشكيل پرونده به مراجع
قضايي معرفي شدند.
آهنگري گفــت :از ابتداي فروردين تــا  ۲۰مهرماه
امســال  ۱۰نفــر از كاركنــان يــگان حفاظــت
محيطزيســت مازندران در درگيري با شكارچيان
زخمي شدهاند كه با طي شدن روند درماني آنان ،اين
افراد به ايستگاههاي محيطباني بازگشتهاند.
مازنــدران با داشــتن  ۵۳۰هــزار هكتــار عرصه
زيستمحيطي و تاالب بينالمللي ميانكاله ،سرخرود
و  ۸۰۰دهنه آببندان ،همه ساله پذيراي بيش از ۱.۵
ميليون بال جمعيت پرندگان مهاجر زمستان گذران
است كه طبق آمار رسمي يك پنجم اين پرندگان از
سوي شكارچيان غيرمجاز و مجاز شكار ميشوند.

بحران كمآبي امسال بيش از گذشته خود
خشکسالی را به رخ ميكشــد و در تازهترين اتفاق
مشخص شده است كه آبان ماه امسال هم
خبري از بارش كافي باران وجود ندارد .حتي براساس
نقشههاي هواشناسي ،مشخص شــده است كه پاييز
ايران تا آغاز زمســتان ،كمبارش و خشــك ميماند و
بدينترتيب ايران خشكترين پاييز خود را پشت سر
ميگذارد.
همين ديروز احد وظيفه رئيس مركز ملي خشكسالي و
مديريت بحران سازمان هواشناسي كشور به خبرگزاري
مهر گفت كه ميانگين بارشها در كل كشور طي مهرماه
سالجاري نســبت به ميانگين بلندمدت كمتر بود و
بدينترتيب با پاييز خشك و كمبارش بهويژه در آبانماه
مواجه هستيم.
ايران مهر ماه پاييزي را هم بدون بارش مناسب پشت سر
گذاشته است و بهگفته كارشناسان هواشناسي ،از ابتداي
مهرماه تاكنون بهجز در نوار شمالي و منتهياليه جنوب
شرق كشور ساير نقاط كشور بدون بارندگي سر كردند.
احد وظيفه گفته اســت كه از ابتداي مهرماه تاكنون
بهطور متوسط 2.4ميليمتر بارندگي در كشور رخ داد
كه اين ميزان در دوره بلندمدت 5.3ميليمتر اســت.
بنابراين ميانگيــن بارندگيها در كل كشــور كاهش
قابل مالحظهاي نسبت به بلندمدت داشته و تقريبا در
غالب مناطق كشور از جنوب البرز تا مناطق مركزي و
شرق كشور بهجز خراسان شمالي و نوار شمالي كشور
بارندگي رخ نداده يا اگر هم بارش اتفاق افتاده ،بســيار
ناچيز بوده است.
رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان
هواشناســي كشــور گفته است :نوار شــمالي كشور
بيشــترين بارندگيها را طي مهرمــاه دريافت كرده و
هرچند كه مقدار بارندگيها در اســتانهاي واقع در
نيمه شمالي و نوار شمالي كشور بيشتر از ساير مناطق
بوده ،اما خطه شمال نيز شرايط مطلوبي نداشته و مقدار
بارندگيها در اســتانهاي گيالن و مازندران كمتر از
حد نرمال بوده است .بدتر آن كه استان مازندران طي
يكماه گذشته تقريبا نصف بارش بلندمدت را دريافت
كرده است.

بهگفته وظيفه ،با توجه به شرايط اقليم كشور ،بارندگيها
طي مهرماه عمدتا محدود به نوار شــمالي كشور شد.
بارندگي در استانهاي حاشــيه البرز ازجمله تهران،
زنجان و ســمنان نيز كمتر از حد نرمال بــوده .به اين
معنا كه ميزان بارندگي در استان تهران از ابتداي پاييز
تاكنون 0.7ميليمتر بوده .درحاليكه اين اســتان در
بلندمدت 7.3ميليمتر بارش دريافت ميكرده است.
الگوهاي پيشبيني وضعيت هواشناسي مشخص كرده
كه آبانماه بسيار خشــك و كمبارش پيش روي ايران
اســت و اين وضعيت حداقل تا آذرماه تــداوم خواهد
يافت .بارندگي آبانماه بهشدت كمتر از نرمال خواهد
بود و وضعيت بارندگي آذرماه نيز اميدواركننده نيست.
رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان
هواشناسي اميدوار اســت كه با عبور از آذرماه و با آغاز
ش در كشور
فصل زمستان ،شــرايط متحول شود و بار 
به حد نرمال برسد .بهگفته احد وظيفه ،بهنظر ميرسد
براســاس پيشبينيها ،زمستان امســال به وضعيت
نرمال برسيم ،اما زمستان پربارشي نخواهيم داشت و
زمستان 1400نيز به كمبارشي گرايش دارد.
رئيس مركز ملي خشكســالي ســازمان هواشناسي
ميگويد :حدود ۴۵درصد بارندگي فالت ايران مربوط
به بارشهاي 3ماه زمستان است؛ بنابراين اگر بارندگيها
طي زمستان امسال در حد نرمال باشد ميتوان اميدوار
بود كه حدود  ۴۰تا ۴۵درصد بارندگي ساالنه را دريافت
كنيم و خشكسالي امسال بهشدت سال گذشته نخواهد
بود.
وظيفه دماي پاييزي كشور را حدود  0.5تا يكدرجه
ســانتيگراد باالتر از حــد نرمال اعالم كــرد و گفت:
ميانگين دماي كل كشــور از ابتــداي مهرماه تاكنون
0.9درجه سلسيوس بيش از نرمال بوده اما پيشبيني
ميشــود كه تا اواســط هفته آينده ،دما در تمام نقاط
كشور به استثناي نوار جنوبي و جنوب شرق حدود يك
تا ۴درجه كمتر از بلندمدت باشد .همچنين هفته آينده
نيز دما بهويژه در نيمه شرقي كمتر از حد نرمال خواهد
بود و در نيمه غربي در شرايط تقريبا نرمال قرار ميگيرد؛
بنابراين انتظار ميرود طي  4تا  5هفته آينده كشــور
بهلحاظ دمايي در شرايط نرمال قرار بگيرد.

عكس :همشهري /امین نظری

وزير ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي اعالم كرد كه به موزه
فرش دستور داده است ،بخشي از فضاي اين موزه به بازار دائمي هنرهاي
سنتي و صنايعدستي تبديل شود .به گزارش ايسنا ،عزتاهلل ضرغامي
در سخنراني سمپوزيوم يكصدسال گردشگري ايران گفت :از معاون
صنايعدستي ميپرسم كجا محصوالت صنايعدستي را عرضه ميكنيد؟
ميگويد در بازار تهران ۳۰غرفه بود كه كرونا آمد و غرفهها بسته شدند.
او گفت :هنرمندان صنايعدســتي در انواع و اقسام هنر غوغا كردهاند،
فقط جايي براي عرضه ندارند .ضرغامي افزود :در كنار موزه فرش ،فضاي
بزرگي وجود دارد كه مثل بيابان افتاده،جنوب آن پارك است و مردم
در آنجا در رفتوآمد هســتند؛ در آن فضا گربهها از سر و كول هم باال
ميروند ،كودكان كار آنجا جمع شدهاند و آنقدر كثيف است كه يكبار
كه سرزده رفتم ،خواهش كردم ورودي اين فضا را تميز كنند ،اينجا موزه
است ،مردم حداقل رغبت كنند وارد موزه شوند .حدود يكماه پيش هم
درخواست كردم آن محوطه باز را فورا به محل نمايش يا فروشگاه دائمي
صنايعدستي تبديل كنند .جمعيتي كه آنجا ميآيد هيچ كجاي تهران
نيست ...جمعهها غلغله است و از پيادهروي آن نميتوان حركت كرد.
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فرهنگ حفظ منافع ملي را تمرين كنيم

ناصر ايماني ،تحليلگر اصولگرا در گفتوگو با همشهري از وظيفه متقابل دولت و جريان سياسي منتقدش گفت
سلمان زند
خبرنگار

نقد و انتقــاد از دولت حق
گف 
توگو رقباي سياســي اســت.
طبيعي است كه جريانهاي
سياسي همواره منتقد يكديگر باشند.
وقتي كه يك جريان در قدرت اســت و
مسئوليت بر عهده اوست ،بهطور طبيعي
در جايگاه پاســخگويي قرار ميگيرد.
انتقادها اما گاهي بيش از آنكه سازنده
باشــند ،موجب تخريب ميشــوند.
تخريبهايي كه اثرگــذاري آنها چنان
ميشود كه موجب آسيبديدن سرمايه
اجتماعي و كاهش اعتماد مردم به دولت
ميشود.
جد لهاي سياســي گاه وضعيت را به
جايي ميرســاند که موجب بيتفاوتي
جامعه ميشود؛ چنانكه مردم نه نقدها
را باور ميكنند و نه پاســخها را جدي
ميگيرند .امري كه آسيبش جدي خواهد
بود و نارضايتي از همه جريانها را در پي
خواهد داشــت .بر همين اساس رئيس
دولت جديد هم بارهــا احياي اعتماد
عمومي را در اولويت خود عنوان كرده
است.
در اين زمينه و براي دريافت پاسخ اينكه
وظيفه جناح رقيب در قبال دولت مستقر
چيســت و چگونه بايد رفتار كنند كه
منافع ملي و منفعت كشور دستخوش
نقد و تخريب قرار نگيرد يا اينكه چگونه
ميتــوان منافع ملــي را از جدلهاي
سياســي جدا كرد؟ گفتوگوهايي با
تحليلگران و فعاالن سياسي هر دو جناح
انجام دادهايم.
اينبار با ناصر ايماني ،تحليلگر اصولگرا به
گفتوگو نشستيم .او در اين زمينه معتقد
اســت «عالوه بر اينكه جريان سياسي
مقابل دولت در مورد انتقادهايش مسئول
است ،دولت مستقر هم در قبال منتقدان
د كه منصفانه
مسئول است و بايد سعي كن 
رفتار كند و با پاســخهاي خود موجب

تحريك منتقدان و جريان رقيب نشود».
امري كه بارها در دورههاي گذشته شاهد
آن بودهايم .ايماني تأكيد ميكند كه بايد
فرهنگ حفظ منافع ملي را تمرين كنيم
و هم دولت و هم منتقــدان آن دولت،
صرفنظر از اينكه چه دولتي با چه گرايش
سياسي در كشور مستقر است ،بايد مرز
منافع ملي را رعايت كنند.
متن كامــل اين گفتوگــو را در ادامه
بخوانيد.
از نظر شــما بعد از انتخابات
وظيفه جرياني كــه در انتخابات پيروز
نشــده در قبال دولت چيست و چگونه
بايد رفتار كند؟

عليالقاعده جرياني كه در انتخابات پيروز
نميشــود بايد تالش كند كه بــه بازيابي
مشكالت سياسي و دروني آن جريان يا جناح
بپردازد كه به چه علت در اين انتخابات پيروز
نشده است .همچنين اين جريان اگرچه حق
انتقاد به دولت مستقر را دارد ،اما بايد سعي
كند كه منافع ملي كشــور را در نقدهايش
درنظر داشته باشد .اما نكتهايكه ميخواهم
به اين كلياتي كه هميشه صادق است اضافه
بكنم ،اين است كه ما االن در وضعيت بسيار
ويژهاي بهسر ميبريم و اين وضعيت شايد
در دورههاي قبلي به هيچوجه به اين شكل
نبوده اســت .وضعيت اقتصــاد ،تورم ،نرخ
بيكاري و مشــكالت بســيار بههمتنيده و
پيچيدهاي در عرصه اقتصادي كشور داريم
كه بازكردن اين گرهها توســط هر دولتي
كه باشد ،كار بسيار مشكلي است .از طرفي
ديگر مســائل خاصي كه در اطرافمان و در
منطقه داريم .در كنار اينها ،مسئله حلنشده
تحريمهاي ناجوانمردانه .همه اينها شرايطي
را بهوجود آورده است كه اگر هر دولتي در
واقع سكان كار را بهدست ميگرفت ،وضعيت
بسيار سختي را در پيش داشت.
من نميخواهم به اين بپــردازم كه مقصر
يا مقصران يا داليل اينكه كشــور به اينجا
كشيده شده ،چه عواملي بوده .همچنان كه
دولت آقاي رئيسي هم بهدرستي از ابتدا و در

اين چند ماهي كه سر كار آمده تالش كرده
اســت كه به داليل مختلف به اين موضوع
نپردازد و بهنظر من كار هوشمندانهاي هم
بوده است .به هر حال ،بايد توجه كنيم كه
شرايط كشور اكنون اين است.
دقيقا مسئله همينجاست و
ممكن است جريان مقابل اين موارد را
درنظر نگيرد و به آنها توجه نكند...

هر جرياني كه ميخواهــد عملكرد دولت
را نقد كند ،قطعا بايد به اين شــرايط توجه
داشته باشد چون اگر نداشته باشد ميتوان
گفت كه منافع ملي كشــور را لحاظ نكرده
اســت و رودرروي مــردم قــرار ميگيرد.
سوءاستفاده از شــرايط موجود توسط هر
جريان و گروه سياســي به بهانه نقد دولت
امري كامال ناپسند است كه در تاريخ كشور
باقي خواهد ماند.
بنابراين االن فكر و ذكر همه جريانها اعم
از آنها كه در انتخابات پيروز نشدهاند يا هر
جريان ديگر ضمن اينكه حق دارند نقادي
كنند ،بايد اجــازه دهند كه كشــور از اين

شرايط ســخت عبوركند تا بعدا بشود در
شرايط مناســبتر به كنشهاي سياسي
معمول پرداخت.

چه پيشنهادي داريد كه منافع
ملي از جدلهاي سياسي جدا شود و اين
رفتارها تكرار نشود؟

يك تفاوت عمدهاي كه دولت قبل و جريان

آنهــا کــه در انتخابــات پیروز
نشدهاند یا هر جریان دیگر ضمن
اینکه حق دارنــد نقادی کنند
اما باید اجازه دهند که کشور از
این شرایط ســخت عبور بکند
تا بشود در شــرایط مناسبتر
به کنشهای سیاســی معمول
پرداخت

منتقد آن دولت با دولــت فعلي و جريان
منتقد دولت فعلي دارد ،اين اســت كه در
دولت گذشته ،مســئوالن ذيربط دولتي و
رئيس دولت گاه بســيار نسبت به تحريك
جريــان مقابل خــود اقدام ميكــرد .اگر
خاطرتان باشــد ،رئيس دولت قبل نسبت
به جريان منتقد خــود رفتار غيرمودبانه و
بعضا توهينآميز داشت و همين خود يكي
از عوامل مهم تحريككردن جريان منتقد
خودش بود.
اما در دولت فعلي خوشــبختانه هم رئيس
دولت و هــم اعضاي دولــت در اين زمينه،
حداقل تا االن ،كه اميدواريمادامه هم داشته
باشد ،هوشمندانه رفتار ميكنند و از ادبيات
ناشايست و حتي اشاره به رفتارهاي منتقدان
خودشان كه تا چندماه پيش كشور را اداره
ميكردند و آن را به اين وضعيت كشاندهاند،
پرهيز دارند .بنابراين منتقدان دولت فعلي
تحريك نميشــوند .اين فرق بسيار مهمي
است؛ يعني اگر شما ميبينيد كه در دولت
قبل جريان منتقد رفتار تندي نســبت به

دولت داشــتند ،يكي از عوامل اين بود كه
تحريكشــان ميكردند .اما جريان منتقد
دولت فعلــي اصال توســط دولت تحريك
نميشــود بنابراين انتظار هــم ميرود كه
رفتارها متعادلتر شود.
پس شما اين وظيفه را دوجانبه
ميدانيد و براي حفظ همان منافع ملي هم
براي جريان منتقد وظايفي قائل هستيد
و هم معتقديد كه دولت وظايفي در قبال
منتقدانش كه در قدرت نيستند ،دارد؟

كامال درست است .يك امر متقابل است به
ميزاني كه مسئوالني كه در قدرت هستند،
نسبت به منتقدان خودشان منصفانه رفتار
كنند ،متقابال جريــان منتقد هم منصفانه
رفتار خواهد كرد .اين يك امر طبيعي است
و اگر هم جريان منتقد منصفانه رفتار نكند،
قاعدتا ازســوي افكار عمومي طرد خواهد
شد .من نميخواهم بگويم حتما اگر دولت
مســتقر ،با منتقدان خود رفتــار منصفانه
داشته باشــد ،رفتار متقابل خواهد ديد ،نه!
اما احتمال رفتار منصفانه را بســيار بيشتر
ميكند .براي مثال ،ببينيــد رفتار رئيس
قوه قضاييه فعلي با كساني كه محكوميت
سياسي دارند ،چقدر پســنديده است كه
متقابال منتقدان هم مجبور شدهاند واكنش
مثبت نشــان دهند .ولي اگــر الفاظ آقاي
روحاني عليه منتقدان خود بهويژه درمورد
برجام را در 8سال گذشــته يادآوري كنم،
خواهيد ديد كه چقدر الفاظ نامناسبي بود.
در نتيجه طرف مقابل هم به اينسو كشيده
ميشد كه انتقاداتش تندتر باشد و مرزها را
برميدارد.

حال از نظر شما چه مسائلي
موجب ميشــود كه حفظ منافع ملي از
سوي فعاالن سياسي رعايت نشود؟

يكــي از فاكتورهايي ك ه موجب ميشــود
منافع ملي رعايت نشود همين فاصلههاست.
ما بايد فرهنگ حفــظ منافع ملي را تمرين
كنيم و هم دولت و هم منتقدان آن دولت،
صرفنظر از اينكه چه دولتي با چه گرايش
سياســي دركشور مستقر اســت ،بايد مرز
منافع ملي را رعايت كنند .حال منافع ملي
گاهي اوقات مسائل كالن اقتصادي است،
گاهي اوقات سياست خارجي و گاهي اوقات
مسائل امنيتي اســت .ما بايد به يك درك
متقابل در جامعه سياســي خود برسيم كه
مرزهاي منافع ملي را بشناســيم و آنها را
رعايت كنيم.

در حاشيه
استمرار جنجال محرمانگي

براساس طرح نظارت بر دارايي مسئوالن ،سامانه ثبت اموال
كامال «محرمانه» است و جنبه «امنيتي» دارد
موضوع محرمانه بودن اموال مسئوالن اين روزها همچنان بهعنوان يكي
از مسائل داغ و بحثبرانگيز در ميان سياسيون و كاربران فضاي مجازي
مطرح اســت .در جديدترين واكنشها به اين بحث ،حسن نوروزي،
نايبرئيس كميسيون قضايي و حقوقي در تشريح اقدامات كميسيون
متبوعش بهعنوان كميسيون تخصصي پيگيریكننده اين موضوع خبر
داده است كه در جلســه اخير ادامه رسيدگي به طرح نظارت بر اموال
مسئوالن پس از ترك مسئوليت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ماده۳
و تبصره آن به تصويب اعضاي كميسيون رسيده و براساس اين مصوبه
كميسيون ،تمام دستگاههايي كه اطالعات مالي افراد را در اختيار دارند،
ت اسناد ،سازمان بازرسي ،بانكها و ...ملزم و موظف
همچون سازمان ثب 
شدند تا اطالعات مالي مسئوالن را بهمنظور ثبت در سامانه در اختيار
قوه قضاييه قرار دهند.
نوروزي در گفتوگو با ايسنا افزوده است كه در تبصره اين ماده نيز كه به
تصويب اعضاي كميسيون رسيده ،آمده است كه سامانه مورد نظر براي
ثبت اموال مسئوالن كامال «محرمانه» است و جنبه «امنيتي» دارد.
طي روزهاي گذشــته موضوع مهر تأييد مجلس يازدهــم بر قانون
محرمانگي اموال مسئوالن و البته امنيتي بودن آن و انتشار آن توسط
برخي رسانهها و بازتاب آن در شبكههاي اجتماعي باعث شد تا تعدادي
از نمايندگان مجلس نسبت به آن واكنش نشان دهند و از اساس ماجرا
را به دوران مجلس هشــتم و مجمع تشخيص مصلحت زمان آیتاهلل
هاشميرفسنجاني مرتبط كنند .چنان كه احمد اميرآباديفراهاني،
نماينده قم در حساب كاربري اش در اينباره نوشت«:مجلس هشتم
مصوب ميكند همه مسئوالن كشور اموال خود را اعالم نمايند .شوراي
نگهبان آن را مغاير قانون اساسي ميداند .با اصرار مجلس هشتم مصوبه
به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشــود و بعد از مدتي با قيد
محرمانه تأييد ميشود .اين چه ربطي به مجلس يازدهم دارد؟»
بهرغم عيان شدن سبقه زماني تصويب اين قانون اما روند نقد مجلس
در اين ماجرا چنان بود كه سبب شد محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس
نيز از تريبون مجلس به آن واكنش نشــان دهد و در نطقي اعالم كند
كه مجلس يازدهم براي محرمانه بودن اموال مسئوالن هيچ مصوبهاي
نداشته است .فرايند تصويب قانون در مجلس كامال مشخص است و
نمايندگان در اين خصوص تصميمي نگرفتهاند ،اين تصميم مربوط به
مجلس هشتم است و در فرايند ديگري بررسي و تصويب شده است.
پيش از دفاع قاليباف از عملكرد مجلس ،شوراي نگهبان نيز در اينباره
توضيحاتي داده بود؛ هادي طحاننظيف ،ســخنگوي شوراي نگهبان
اعالم كرده بود كه درخصوص طرح رســيدگي بــه دارايي مقامات و
مسئوالن ،متن جديدي به تصويب مجلس نرسيده و مصوبه فعلي نيز
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبهاي خالف
شرع و قانون اساسي نباشد حتما شوراي نگهبان آن را تأييد ميكند.
هماكنون قانون حاكم ،قانون مجمع است و بايد ديد آيا مصوبهاي در
مجلس به تصويب ميرسد يا نه .شوراي نگهبان پيشتاز ثبت دارايي و
اموال مسئوالن در سامانه بود.
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تازههاي نشر
بري ليندون
«بري ليندون» نوشته ويليام تكري
را محمود گودرزي به فارســي
برگردانده كه به تازگي از ســوي
نشر برج منتشر شده است.
بري ليندون ،داســتان زندگي پرفراز و
نشــيب جواني را روايت ميكند كه براي
رسيدن به شــكوه و عظمت ،از هيچ عملي فروگذار نيست :قمار،
دوئل و سرقت .خاطرات بري ليندون دريچهاي بسيار مهم براي
ورود عالقهمندان به ساحت ادبيات انگلستان است .نثر ساده و روان
و در عين حال درونمايههاي شيرين و جذاب آن و همچنين زبان
طناز و طعنهزنانه نگارنده ،اين اثر را منحصر به فرد كرده اســت.
خاطرات آقاي بري ليندون ،تالشي براي نمايش قرن 18انگلستان
و ريشــههاي حقيقي اشــرافزادگي و نجيبزادگي اســت كه
بهصورتي غيرصريح و ضمني به نقد اين احوال ميپردازد.
اين اثر همچنين نمايش شرارتها و بياخالقيهاي فردي است
كه دائما مشغول منزهكردن خود از هر اتهام غيراخالقي است .از
اينرو درگيرشدن خواننده با روايت داستان از زبان چنين انساني
ميتواند آموزنده باشد .نشر برج اين كتاب 376صفحهاي را به بهاي
92هزار تومان منتشر كرده است.

ديگر آمريكاييها
«ديگــر آمريكاييهــا» رمانــي
352صفحهاي ،نوشته ليال لعلمي
اســت كه بيتا ابراهيمي آن را به
فارسي برگردانده .كتاب در عين
حال كه داستاني جنايي است ،همگام با
آن ماجراي آشكارشدن رازهايي پنهان
است كه شهري را درگير خود ميكند ،خانوادهاي را در تبوتاب
آشكارشدن اين رازها از هم دور و در لحظاتي به هم نزديك ميكند
و مســئوليت اخالقي انســانها را در قبال يكديگر صرفنظر از
باورمنديها و محل تولدشان تعيين ميكند .نوعي از داستان كه
ميتواند همزمان عطش مخاطبان داســتانهاي جنايي و درام را
برطرف كند و در عين حال دربرگيرنــده گفتمانهاي مهمي در
ساحت حيات اجتماعي و سياسي افراد باشد .داستان،زاده ذهن
ليال لعلمي ،نويسند ه مراكشي است كه در آمريكا زندگي ميكند.
بالطبع ،تجربيات زندگي چنين انساني در آمريكا در اين داستان
نمود پيدا كرده اســت .آشــنايي با اين تجربهها در قالب داستان
ميتواند آشنايي بديعي باشد .زبان داستان هم ساده و گوياست.
ي ســاخته و پرداخته شدهاند و
شخصيتهاي داستان با ريزهكار 
ارتباط برقراركردن با آنها راحت است .اين كتاب به بهاي 94هزار
تومان منتشر شده است.

استقبال از كتابهاي تزئيني

خريد كتابهاي تزئيني از چند ســال پيش تاكنون
همچنان طرفداران خاص خود را دارد و از آنها بهخوبي
استقبال ميشود .يگانه رشيديان ،فروشنده كتابهاب
تزئيني در اينبــاره به همشــهري ميگويد«:خريد
كاالهاي لوكس و تزئيني هميشــه با اســتقبال مردم
مواجه اســت .كتاب هم از اين مقوله مستثني نيست
و اين روزها مشــتريان ما عالقه بسياري به كتابهاي
تزئيني دارند .اينكه مردم صرفــاً بهدنبال خودنمايي
هستند به نوبهخود خوب نيست اما در تجارت و فروش
بايد به خواسته مشتريان اهميت داد؛ بنابراين ما هم در
ميان كاالهاي خود كتابهاي تزئيني را ارائه ميكنيم.
كتابهاي تزئيني زيبايي خاص خود را دارد و شــايد
دليل اينكه مردم جذب اين كتابها ميشــوند همين
زيبايي اســت .البته بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه
گاهي اين كتابها تنها براي تزئين نيســت و از فضاي
داخلي آنها ميتوان براي نگهداري اشيا و وسايل ديگر
هم استفاده كرد» .رشيديان با بيان اينكه هماكنون در
طولماه حدود 60عدد از اين كتابها فروخته ميشود،
میافزاید«:قيمت اين كتابها از 30هزار تومان شروع
ميشــود و بســته به نوع و كيفيت كتاب قيمت آنها
متغير است».

كتاب
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بررسي يك پديده عجيب اجتماعي -فرهنگي در حوزه كتاب

ي دکوری!
رونق بازاركتابها 
در يك دهه اخير و بهويژه طي چند ســال گذشته شاهد گسترش و ترويج
سعيده مرادي
روزنامهنگار
پديدهاي در جامعه ايراني هستيم كه در آن كتاب بيش از آنكه يك كاالي
فرهنگي باشد ،به وسيلهاي تزئيني و حتي لوكس براي زيبايي و دكور خانهها و دفاتر كار تبديل شده و
به نمادي نصف و نيمه براي فخرفروشي بدل شده است .بســياري از افراد صرف ًا كلكسيوني از انواع
كتابهاي گرانقيمت و معروف دارند ،بدون اينكه حتي يكي از آنها را مطالعه كرده باشند .همچنين
مدتي است كه خريد و فروش ماكتهاي چوبي و پالستيكي زيبا از جلد كتابهاي سرشناس خارجي
كه قيمت آنها از قيمت يك جلد كتاب واقعي بيشتر است رونق گرفته تا اين ماكتها به ويترين خانهها
و كتابخانهها جلوهاي خاص ببخشد .اين موضوع دستكم نشان ميدهد كه جامعه ما ارزش و اهميت
كتاب و مطالعه را ميداند كه عدهاي در اين گردونه ،تظاهر به كتاب خواندن ميكنند و داشتن كتابهاي
چندجلدي و گرانقيمت را ،ولو ماكتهاي پالستيكي و چوبيشان را افتخار ميدانند.

دوري از كتابهاي حقيقي

فروش كتابهاي تزئيني خوب اســت و شــايد دليل
استقبال مردم از اين دســت كتابها دور شدن آنها از
فضاي مطالعه و كتابخواني باشد .محمد دهقان ،يكي
ديگر از فروشــندگان كتابهاي تزئيني در اينباره به
همشــهري ميگويد«:در طولمــاه حداقل 70كتاب
تزئيني ميفروشــم و هرچه ميگذرد افراد بيشــتري
خواســتار اين كتابها ميشــوند .اين كتابها نماي
زيبايي دارند و اســتقبال خوبي از آنها ميشود .قيمت
كتابهاي تزئيني مناسب است و شايد شرايط اقتصادي
موجود و هزينه كمي كه مردم براي خريد آنها پرداخت
ميكنند ،دليل اســتقبال از اين كتابهاســت .البته
معتقدم كتابخوان واقعي در هر اوضاع و احوالي از خريد
و مطالعه كتابهاي واقعي غافل نميماند و كتابهايي
از اين دست بيشــتر براي آن دسته از افرادي است كه
صرفاً اداي روشنفكري و كتابخواني را درميآورند».
آنهايي كه دنبال فخرفروشي و خودنمايياند

متأسفانه ظهور و گســترش اســتفاده از تلويزيون و
برنامههاي نسبتاً متنوع آن تاحدودي كتاب و كتابخواني
را كمرنگ كرده اســت .اين موضوع بــا ظهور فضاي
مجازي و توسعه اينترنت بهشــدت رنگ باخت و افراد
بيشــتري از فضاي كتاب و كتابخواني فاصله گرفتند؛

فضايي كه جاذبه بسياري براي مخاطبان آن داشت و
باعث شد تا افراد بيشتري روزبهروز به سمت آن گرايش
داشته باشــند .اماناهللقراييمقدم ،جامعهشناس در
اينباره به همشــهري ميگويد« :هماكنون افراد تنها
با يك جســتوجوي ســاده در اينترنت ميتوانند به
كتاب مورد عالقه خود دسترســي پيدا كنند .بنابراين
مردم بهجاي خريد كتاب به ســايتها روي ميآورند.
همين موضوع باعث شده تا بازار كتاب و كتابخواني با
مشكل مواجه شود و تيراژ كتابها بهشدت كاهش يابد.
اين كاهش تيراژ هم يكي از شاخصهاي عقبماندگي
يك جامعه است .وقتي تيراژ كتاب كم شود ،بهتدريج
سطح مطالعه هم پايين ميآيد .متأسفانه ما جوانان را

به مطالعه عادت نميدهيم و اين موضوع در ابتداي امر
به آموزش و پرورش برميگردد .از نظر من فروريختگي
فرهنگي عميقــي در جامعه بهوجود آمــده كه قابل
كتمان نيســت .اين فروريختگي بر اثــر ندانمكاري
وزارت آموزش و پرورش اســت .در آموزش و پرورش
بهجاي آنكه دانشآموز محوري رواج داشــته باشــد،
معلممحوري و يكسري شــيوههاي نادرست تدريس
رايج اســت و اين محدود به امروز نيست و سالهاست
كه اين فرهنگ نادرســت جريان دارد .در مدارس ما
معلمها دانشآموزان را هيچوقت مجبــور به مطالعه
نميكنند و تنها براساس يكسري كتابهاي مشخص
و دستورالعملهاي يكنواخت به دانشآموزان آموزش

ميدهنــد .همچنين در مدارس كارهــاي مازاد براي
مطالعه انجام نميشــود .بنابراين ميتــوان آموزش و
پرورش را مقصر اصلي دانست .البته نقش خانواده هم
بيتأثير نيست اما آموزش و پرورش نقش پررنگتري
دارد .در كشــوري مانند انگليس هر دانشآموزي كه
وارد دبيرستان ميشــود ،بعد از مدرسه بايد 2ساعت
به كتابخانه برود و مجلهها و روزنامههاي روز را مطالعه
كند و نتيجه مطالعه را در قالب گزارشي بهعنوان يكي از
برنامههاي درسي خود تهيه كرده و تحويل معلم بدهد؛
اتفاقي كه هيچوقت در ايران نيفتاده اســت .متأسفانه
امروز در كشور ما فرهنگ مطالعه وجود ندارد و حتي
برخي يك صفحــه روزنامه هم نميخواننــد .يكي از
شاخصهاي توســعهيافتگي ميزان مطالعه است كه
اين مقدار در ايران بسيار اندك است .در واقع كتاب و
كتابخواني از جامعه رخت بربسته است و اين امر مهم
سبك شمرده ميشود» .قرايي ميگويد «:در اوضاعي
كه سطح كتاب و كتابخواني بســيار پايين است ،يك
دسته از افراد براي اينكه بگويند ما اهل مطالعه هستيم
به ســمت گردآوري كتابها و ايجــاد كتابخانههايي
ميروند كه فقط نماي كتــاب را دارند و در اصل فقط
تصويري از كتاب را به نمايش ميگذارند .اين موضوع
بيشتر ناشي از فخرفروشــي و خودنمايي است كه اين
روزها بهصورت فرهنگ در ميان غالب افراد رواج دارد.
مردم با همين كتابخانهها يا خريد و استفاده از جواهرات
آنچناني يا سوار شــدن بر ماشــينهاي گرانقيمت
ميخواهند خودشان را به ديگران نشان دهند و معرفي
كنند .در جامعهاي كه معنويات كمرنگ شــده است،
ماديات جــاي آن را ميگيــرد .در جوامع اينچنيني
مردم تنها براســاس ظواهر قضاوت ميشوند .بنابراين
عدهاي از كتابهاي دكوري استفاده ميكنند تا بگويند
ما آدمهاي بافرهنگي هستيم اما دريغ از اينكه كتابي
مطالعه كنند».
قراييمقدم معتقد است آموزش و پرورش نقش بسيار
مهمي در ســوق دادن نســل جوان به ســمت كتاب
وكتابخواني دارد؛«اين نهاد بايد از روشهاي يكنواخت
و ماشيني دست بردارد و به ســمت مطالعات جامع و
كتابخانهاي پيش برود .معلمها بايــد دانشآموزان را
مجبور كنند كه كتابها را در كتابخانه مطالعه كنند .تا
اين اتفاق نيفتد هيچ اميدي به بهبود شرايط نميتوان
داشــت .روشهاي تدريس بايد بر مبناي روشهاي
مكاشفهاي باشد و اين امر محقق نميشود مگر اينكه
دانشآموزان به سمت مطالعههاي جانبي هدايت شوند.
همچنين نياز اســت كه در مدارس هم كتابخانههاي
قابلقبول ايجاد شــود .امروزه كدام مدرسه كتابخانه
مجهز و آنچناني دارد؟ بنابراين نياز اســت تا مدارس
به كتابخانههاي پر از كتاب و امكانات مجهز شوند».

9
آيينه ،حرف ،نور
در مكتب ابن عربي
نشست هفتگي شهركتاب،
دریچه سهشــنبه چهــارم آبان
ســاعت ۱۱صبح به نقد و
بررسي كتاب «آيينه ،حرف ،نور در مكتب
ابن عربي» اختصــاص دارد كه با حضور
قاســم كاكايي ،طاهر اولوچ و داود وفايي
بهصورت مجازي برگزار ميشود.
به تازگــي كتاب «آيينه ،حــرف ،نور در
مكتب ابن عربي» نوشــته طاهر اولوچ با
ترجمه داود وفايي و به همت نشر مركز
منتشر شده است.
اين كتــاب ،كندوكاوي تمــام و كمال و
صريح در انديشــه ابن عربي بــا تكيه بر
فتوحات مكيه است .اولوچ در اين كتاب
همــه جنبههاي نظرگاه ابــن عربي را با
تدقيق بررسي كرده و به كاوش در وحدت
وجود مدنظر او در عرفان ،فلسفه ،فقه و
كالم پرداخته است.
آيينه ،حرف و نور ،كلمههاي پربسامد در
فتوحات مكيه هستند كه اين كتاب ،شرح
و بسط معاني و تفاسير آنها در آراي ابن
عربي را به خوبي انجام داده و موجب شده
يكي از معتبرترين منابع در شرح و تفسير
اين عالم بزرگ در اختيار ما قراربگيرد.
عالقهمندان ميتوانند اين نشســت را از
اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب
به نشــاني  ،ketabofarhangكانال
تلگرام  bookcityccو صفحه اين مركز
در سايت آپارات پيگيري كنند.

10
نيما شايان
خبرنگار

پس از ماجراي بازداشــتهايي كه 5ســال قبل از سوي
گزارش قوهقضاييه در ارتباط با صندوق ذخيره فرهنگيان صورت
گرفت ،اين صندوق بيش از هر زمان ديگري زير ذرهبين رفت؛
بهطوريكه با فعاليت جمعي از نمايندگان مجلس هيأت تحقيقوتفحص از
صندوقذخيرهفرهنگيانتشكيلشد.مسائليمانندسوءمديريت،اختالس،
فساد مالي و ...عناويني بودند كه از ســوي نمايندگان مجلس درباره اين
صندوق عنوان ميشد .ازجمله اسداهلل عباسي ،نماينده مردم رودسر گفته
بود« :در صندوق ذخيره فرهنگيان بهطور خاص اندوخته سالهاي طوالني
خدمت اين قشــر زحمتكش مورد دستبرد قرار گرفته اســت ».يا جبار
كوچكينژاد ،رئيس كميته تحقيقوتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان كه
مدت يك سال بعد ،از محرز شــدن تخلف 15هزار ميليارد توماني در اين
صندوق خبر داد .هرقدر كه ابعاد مســائل و مشــكالت صندوق ذخيره
فرهنگيان روشنتر ميشد ،اعتماد فرهنگيان نسبت به صندوقي كه بخشي
از سرمايه خود را در آن ســپردهگذاري كرده بودند ،بيشتر سلب ميشد و
مطالبه از نمايندگان براي تعيين سازوكاري براي نظارت مستمر بر عملكرد
صندوق رو به فزوني ميرفت.
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دورخيزبرايتغييرماهيتصندوقذخيرهفرهنگيان
 42نمايند مجلس تالش دارند با تبديل اين صندوق به نهاديعمومي راه نظارت بر آنرا هموار كنند

هشدار درباره دولتي شدن صندوق فرهنگيان

همزمان با آغاز يازدهمين دوره مجلس شــوراي اسالمي ،نمايندگان در
طرحي با قيد دوفوريت خواستار تغيير ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان
شــدند و طراحان آن ،هدف را ايجاد امكان نظارت بيشتر بر عملكرد اين
صندوق عنوان كردند .حاال كه بيش از يكسال از ارائه اين طرح ميگذرد،
انتقاداتي از سوي سازمان معلمان ايران نسبت به طرح نمايندگان مجلس
مطرح شده است؛ بهطوريكه طاهره نقيئي ،دبيركل اين تشكل فرهنگيان
در صفحه شــخصي خود در يكي از شــبكههاي اجتماعي نوشته است:
«فرهنگياني كه در26سال اخير عضو صندوق ذخيره بودهايد بههوش باشيد!
اموال و داراييهاي صندوق از آن شماست ...تعدادي از نمايندگان مجلس به
استناد بند «ك» تبصره 12بودجه 1400قصد دارند اساسنامه صندوق را در
مجلس از خصوصي به دولتي تبديل كنند».
انتقاد دبيركل سازمان معلمان ايران درباره مخالفت با دولتي شدن صندوق
ذخيره فرهنگيان را با يكي از نمايندگان مجلس كه از طراحان اصلي تغيير
ماهيت اين صندوق اســت ،درميان گذاشتيم .علياكبر كريمي ،نماينده
مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با همشهري در واكنش
به اين انتقادها ميگويد« :اصال چنين چيزي نبوده و نيست كه نمايندگان
مجلس بخواهند صندوق ذخيره فرهنگيان را دولتي كنند .ما بههيچوجه
موافق دولتي كردن صندوق ذخيره فرهنگيان نبوده و نيستيم .منتها برخي
تالش ميكنند تا القا كنند كه نماينــدگان مجلس بهدنبال دولتي كردن
صندوق هستند».
اما محمدتقي سبزواري ،عضو شوراي مركزي و مسئول كارگروه صندوق
ذخيره فرهنگيان در سازمان معلمان ايران در اينباره به همشهري گفت:
«طرح 42نماينــده مجلس يازدهم كه عنــوان ميكنند صندوق ذخيره
فرهنگيان بايد از ابتداي تاسيس بهصورت يك شركت دولتي يا عمومي ثبت
ميشده ،محل اختالف و مناقشه است .نمايندگان عنوان ميكنند كه چون
تشكيل صندوق ذخيره فرهنگيان براساس مصوبه دولت بوده و اين مصوبه
به وزارت آموزشوپرورش پيشنهاد داده تا اين صندوق بهمنظور گشايش

معيشتي و رفاهي فرهنگيان ايجاد شود ،بنابراين اين صندوق بايد دولتي يا
عمومي باشد».
پيشينهدولتيشكلگيريصندوقذخيرهفرهنگيان

پيشينه تشكيل صندوق ذخيره فرهنگيان از اين قرار است كه محمدعلي
نجفي ،وزير وقت آموزشوپرورش در پي مصوبه دولت ،هيأت امناي صندوق
را تشكيل ميدهد و سپس با سرمايه اوليهاي به مبلغ 100هزار تومان به
نام اعضاي هيأتامنا ،نسبت به ثبت صندوق در اداره ثبت شركتها اقدام
ميكند .سبزواري با اين استدالل كه پس از ثبت صندوق ذخيره فرهنگيان
در اداره ثبت شركتها ديگر تشكيل اين صندوق در مجلس شوراي اسالمي
يا هيأت وزيران مورد بررسي قرار نگرفته اســت ،نتيجه ميگيرد كه اين
صندوق خصوصي است؛ چون فقط براي شركتهاي خصوصي امكان ثبت
در اداره ثبت شركتها وجود دارد.
عضو شوراي مركزي و مســئول كارگروه صندوق ذخيره فرهنگيان در
ســازمان معلمان ايران در اينباره ميگويد« :نمايندگان مجلس عنوان
ميكنند كه وزير وقــت آموزشوپرورش با ثبت صنــدوق در اداره ثبت
شــركتها ،دچار تخلف شــده اســت .نمايندگان حاال پس از 26سال
ميخواهند آنچه را كه تحت عنوان تخلف وزير وقت ميدانند ،اصالح كنند،
اما سازمان معلمان ايران ميگويد چنانچه به فرض محال هم آن وزير وقت
اشتباه كرده باشد ،معلمان در زمان تشكيل صندوق بنا به آن شرايط و آن

اساسنامه و وعده و وعيدها در صندوق مشاركت كردهاند .حاال بعد از26سال
از فعاليت صندوق ذخيره فرهنگيان ،نه عادالنه و نه منصفانه و نه عقالني
است كه بياييم يك حق ايجادشده براي فرهنگيان را سلب كنيم».
بررسي سوابق شــكلگيري صندوق ذخيره فرهنگيان نشان ميدهد در
اساسنامهاي كه از همان آغاز تاسيس براي اين صندوق تدوين شده ،مقرر
شده است كه وزير و معاون وزير بهعنوان رئيس و نايبرئيس هيأت امنا
باشند كه هر دو دولتي هستند .همچنين بعد از صدور فراخوان اوليه براي
ثبتنام معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان ،قرار بوده دولت نيز به اندازه
پرداختي معلمان به صندوق پرداخت كند و اين مجموعه سرمايهاي براي
معلمان شود.
مجلس در طرح تغيير ماهيت صندوق دنبال چيست؟

علياكبر كريمي ،نماينده پيگير تغيير ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان با
اشاره به همين مشاركت دولت در تامين منابع صندوق ،توضيح ميدهد:
«در اساســنامه صندوق ذخيره فرهنگيان بههيچوجه ماهيت حقوقي
مشخصي ذكر نشده و اين باعث سوءاســتفاده از اين صندوق شده است.
صندوق ذخيره فرهنگيان اصال نميتواند خصوصي باشــد؛ چون دولت
نيمي از منابــع آن را تامين ميكند .منابع صنــدوق ذخيره فرهنگيان
اينگونه تامين ميشود كه از يك تا 5درصد از حقوق فرهنگيان كسر و وارد
صندوق ميشود و به همين اندازه از سوي دولت به صندوق پرداخت صورت

ميگيرد .اين صندوق از بدو تاسيس زيرنظر وزير آموزشوپرورش بوده و
اعضاي هيأتامناي صندوق با نظر وزير انتخاب ميشوند و كامال در اختيار
وزارت آموزشوپرورش است؛ بنابراين نميتواند خصوصي تلقي شود ».او
ميافزايد« :براي اينكه صندوق ذخيره فرهنگيان قانوني شود ،الزم است
به فهرست مؤسسات عمومي غيردولتي اضافه شود .شهرداريها مصداق
بارز سازمانهاي عمومي غيردولتي هستند و تامين اجتماعي ،هاللاحمر،
كميته ملي المپيك ،كميته امداد امامخميني(ره) و بنياد مستضعفان هم
هيچكدام دولتي نيستند ،ولي خصوصي هم نبوده و بخش عمومي هستند.
پيشنهاد مشخص جمعي از نمايندگان مجلس يازدهم اين است كه براي
اينكه شخصيت حقوقي صندوق ذخيره فرهنگيان شفاف باشد و همچنين
امكان نظارتي بهتري بر اين صندوق فراهم شود ،شخصيت حقوقياش
عمومي غيردولتي باشد».
اما محمدتقي سبزواري ،كنشــگر حوزه فرهنگيان در توجيه خصوصي
بودن صندوق با وجود بهرهمندي از منابع دولتــي ،میگوید« :در همان
آغاز تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ،مرحوم حسن حبيبي ،معاون اول
رئيسجمهور وقت براي تعيين بودجه اين صندوق مرقوم ميكند كه در اين
زمينه به استناد ماده 17فصل 4هزينهها مساعدت شود .اين ماده مربوط به
كمكهاي دولت به بخش خصوصي است .اين يعني خود دولت هم پذيرفته
است كه صندوق ذخيره فرهنگيان داراي ماهيت خصوصي است و تاكنون
هم هيچ دولتي مدعي عمومي يا دولتي بودن صندوق نشده و فقط جمعي

از نمايندگان مجلس يازدهم هستند كه نسبت به دولتي يا عمومي شدن
صندوق طرح دادهاند».
اصل ماجراي مخالفت كنشگران با تغيير ماهيت صندوق

اصل ماجراي مخالفت سازمان معلمان ايران با تغيير ماهيت صندوق ذخيره
فرهنگيان به مصوبه2سال گذشته درباره اين صندوق برميگردد .سبزواري،
عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران در اينباره توضيح ميدهد« :در
تغييرات جديدي كه در اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان در يك پروسه
2ساله ايجاد شده و اين تغييرات در ســال 1400در هيأتامنا تصويب و
در اداره ثبت شركتها به ثبت رســيده ،ارزش مالكانه تعريف شده است.
در طول 26سال گذشته ،فرهنگيان فقط سود بسيار اندكي ميگرفتند
و در ارزش مالكانه شريك نبودند؛ يعني يك زماني شركتي را 20ميليون
تومان خريداري كرده بودند ،ولي اآلن آن شركت 500ميليارد تومان ارزش
دارد ،اما سود فرهنگيان افزايش پيدا نكرده است .با تغييرات جديدي كه
در اساسنامه ايجاد شده است بايد سود فرهنگيان براساس ارزش مالكانه
افزايش پيدا كند؛ اين در حالي است كه اگر صندوق ذخيره فرهنگيان دولتي
شود ،اين امكان از بين خواهد رفت .همچنين ما بيم ورود افراد فرصتطلب و
استفاده نهادهاي دولتي از منابع صندوق ذخيره براي جبران كسري بودجه
دولت را داريم».
اظهارات و نگرانيهاي اين كنشــگر حوزه فرهنگيان در حالي است كه
نمايندگان پيگير تغيير ماهيت صندوق ذخيــره فرهنگيان هم عنوان
ميكنند كه طرح اخيــر خود را بهخاطر منافع معلمــان به مجلس ارائه
كردهاند .علياكبر كريمــي ،نماينده مــردم اراك در مجلس ميگويد:
«تاكنون در دفاع از حقوق فرهنگيان بسيار فرياد زدهايم كه بايد منافعي
كه از صندوق به فرهنگيان تعلق ميگيرد چند برابر ميزان فعلي باشد ،ولي
عدهاي منفعتطلب در اساسنامه صندوق دست بردند و منافعي كه حق
فرهنگيان است را از آنها دريغ كردند .چند سال است روي مباحث صندوق
ذخيره فرهنگيان در حال بررسي هستيم و در دهمين دوره مجلس شوراي
اسالميدرزمينهتحقيقوتفحصازاينصندوقبهطورمفصل تالشكرديم
و درنهايت برخي پروندههاي مشكلدار سرمايهگذاري و بانكي مربوط به
صندوق درآمد .هماكنون هم كميسيون اصل 90مجلس پيگير موضوع
مشكالت اين صندوق است».
او قاعدهمند شدن نظارت بر صندوق ذخيره فرهنگيان را مستلزم خارج
شدن آن از وضعيت خصوصي ميداند« :صندوق ذخيره فرهنگيان براي
بررسي صالحيت افرادي كه در آن مجموعه كار ميكنند ،اصال بخشي با
عنوان حراست ندارد .سازمان بازرسي كل كشور بر سر يكي ،دو پرونده ورود
كرده ،ولي مسئوالن صندوق با طرح عنوان خصوصي بودن ،همكاري الزم
را انجام نميدهند .از مديرعامل تا معاونان صندوق و اعضاي هيأتمديره
3هلدينگ آن همه بازنشسته هستند .با وجود اينكه قانون منع بهكارگيري
بازنشستگان را تصويب كردهايم اما آنها در اجراي اين قانون طفره رفته و
ميگويند ما خصوصي هستيم .عمده افرادي كه مسئول اداره اين صندوق
هستند بدون كوچكترين سابقه كار اقتصادي و بنگاهداري ،به عضويت
در هيأتمديره و مديرعاملي شــركتها و هلدينگهاي صندوق ذخيره
فرهنگيان رسيدهاند كه اميدواريم اين مشكالت با افزايش نظارت بر صندوق
حل شود ».كريمي به عنوان طراح اصلي اين طرح درباره صندوق ذخيره
فرهنگيان و سرنوشت آن  ،اعالم كرد« :هنوز اين طرح در حد پيشنهاد است؛
چون براي آن ،درخواست فوريت شده بود ،هنوز فوريت آن در صحن مجلس
مطرح و تصويب نشده است».
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به سوی آینده
ترافيك ايستگاههاي فضايي
در مدار زمين
الكهيد مارتين ،نانوركس و وويجر اســپيس براي راهاندازي يك
ايســتگاه فضايي تجاري با خدمه دائمي تا سال 2027با يكديگر
همكاري ميكنند .اين پلتفرم نيمهبادي با نام استارلب ()Starlab
در دسترس دولت و صنعت خصوصي آمريكا قرار خواهد گرفت.
به گزارش وبسايت نيواطلس ،با توجه به اينكه ايستگاه فضايي
بينالمللي « »ISSبراي بازنشستگي و پايان كارش تا سال2030
برنامهريزي شــده اســت ،اياالتمتحده بهدنبال شــركتهاي
خصوصي بوده كه تا پيش از آن تاريــخ جايگزيني براي  ISSدر
مدار تجاري نزديك زمين  CLDبسازند .يكي از اين ايستگاههاي
پيشنهادشده ،استارلب است كه ميتواند نخستين ايستگاه فضايي
ب آيد .هدف ايستگاه فضايي استارلب انجام
تجاري رايگان بهحسا 
انواع فعاليتها ازجمله علم عمومي ،تحقيقات مواد ،رشد گياهان،
آموزش فضانوردان و گردشگري اســت .عالوه بر اين ،بايد به اين
موضوع هم اشاره كنيم كه با اين كار ،حضور آمريكا در فضا درست
در زماني ادامه خواهد داشت كه چين نيز برنامه پروازهاي فضايي
خود را با جديــت خاصي دنبال ميكند .چينيهــا اخيرا با اعزام

ي در حال تكميلشان برنامههاي خود
3فضانورد به ايستگاه فضاي 
را در اين خصوص پيش بردهاند.
اوايل هفته گذشــته 3تايكونوت (فضانورد چيني) با موفقيت در
ايســتگاه فضايي تيانگونگ مستقر شــدند كه اين طوالنيترين
ماموريت خدمه پكن تا به امروز محســوب ميشود .اين ايستگاه
فضايي در مدار نزديك بين  340تا 450كيلومتري سطح زمين قرار
دارد و قرار است در اواخر سال آينده ميالدي كار ساخت آن تكميل
شود .چينيها 11ماموريت را براي ساخت تيانگونگ برنامهريزي
كردهاند كه تاكنون 5تا از آنها را با موفقيت به انجام رساندهاند.
توسعه استارلب توسط شركت ارائهكننده خدمات تجارت فضايي
نانوركس انجام ميشــود و وويجر اســپيس نيز بخش تجارت را
مديريت خواهد كــرد؛ ضمن اينكه كار ســاخت و راهاندازي اين
ايستگاه فضايي نيز توسط شركت الكهيد مارتين صورت خواهد
گرفت .ايستگاه آنها از يك ماژول زيستگاه با قابليت بزرگشدن و
يك گره اتصال فلزي تشكيل شده است .حجم آن 340مترمكعب
خواهد بود؛ ضمن اينكه 4صفحه خورشيدي ،مجموعا 60كيلووات
نيرو توليد خواهد كرد .در همين حال ،يك سيستم كنترلكننده
محيطي احياكننده و پشتيباني حيات  ECLSSاز خدمه دائمي
آن كه شــامل 4فضانورد به اضافه بازديدكنندگان از اين ايستگاه
ميشود ،پشــتيباني ميكند .همچنين يك بازوي روباتيك براي
انجام آزمايشهاي خارج از ايســتگاه و همچنين بارگيري وجود
خواهد داشــت .ليزا كاالهان ،معاون الكهيــد مارتين و مديركل
بازرگاني عمران اين شركت ميگويد« :ما از اينكه بخشي از چنين
تيم خالق و توانمندي بودهايم ،هيجانزده هســتيم؛ تيمي كه به
هر شــركتي اجازه ميدهد از نقاط قوت اصلي خود استفاده كند.
تجربه گسترده شــركت الكهيد مارتين در ساخت فضاپيماها و
سيستمهاي پيچيده ،همراه با نوآوري تجاري شركت نانوركس و
تخصص مالي وويجر به تيم ما اين امكان را ميدهد تا يك ايستگاه
فضايي متمركز بر مشتري ايجاد كند كه چشــمانداز آينده ما را
در اين مســير تقويت خواهد كرد .ما سرمايهگذاري قابلتوجهي
در فناوري زيستگاه كردهايم .خواســته ما اين است كه يك طرح
ســفينه فضايي مقرون به صرفه و مأموريتي براي اســتارلب نيز
پيشنهاد دهيم».
در صــورت محقــق شــدن برنامههــا ،شــايد در بيــن
سالهاي2027تا 2030شاهد حضور همزمان 3ايستگاه فضايي
در مدار زمين باشيم كه اين در نوع خود اتفاقي بينظير محسوب
ميشود.
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محمد كرباسي

دبير گروه دانش و فناوري

روز پنجشنبه سرانجام
فناوري نمایشگاه جیتکس یا به
قــول خــود اماراتیها
جایتکس در یک رویداد بیسابقه پس
از شــیوع بیماری کووید ۱۹-به پایان
رسید .در گرمای هوای دوبی که تقریبا
برای خیلیها راهرفتن طوالنیمدت در
خیابان را طی روز غیرممکن میکرد،
مشتاقان فناوری خودشــان را به هر
ســختی به مرکز تجارت جهانی دوبی
رســانده بودند .هزینههای گران این
شــهر و رویداد هفته فنــاوری دوبی
همزمان با اکسپو ۲۰۲۰باعث شده بود
تقریبا هتلی خالی از گردشگر نباشد.
آنطور که آمارها میگویند بیشــتر از
۴هزار شــرکتکننده از 140کشــور
جهان فقط برای جیتکــس به امارات
آمدند تا درباره دنیای فناوری بحث و
تبادل نظر کنند .از سال ۱۹۸۱امارات
این نمایشگاه را با نام  GITEشروع کرد
و از تنها یک سالن مرکز تجارت جهانی
دوبی حاال به این رویداد بزرگ رسیده
است که میتواند در روزهای داغی که
شاید برای هیچ مسافری مناسب نباشد
خیل عظیم گردشگران را به این شهر
بکشاند .عالوه بر رونق گردشگری ،این
نمایشگاه در طول ۴۰ســال گذشته
کاری کرده که بازدیدکنندههای عادی
حاضر باشــند برای یک روز بازید آن
۱۵۰درهم (رقمی بیشتر از یکمیلیون
و 100هزار تومان) بپردازند.
فناوری را دیگر در جهان نمیتوان یک
حوزه مجزا دانست .فناوری در همهجا
از زندگی روزمره تا پزشــکی و صنعت
رسوخ کرده و جهانشمول شده است.
«اختاپوس فناوری» دیگر جایی باقی
نمانده که فتح نکرده باشد.
اشتیاق پساکرونا

در بســیاری از کشــورهای جهان با
گسترش واکسیناسیون دیگر بهتدریج
محدودیتهای کرونا در حال کاهش
است .شاید به همین خاطر این رویداد
فناوری امســال بیشــتر مورد توجه
جهانی قــرار گرفت .رشــید العمری،
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مطالعات جديد در برخي از نقاط دنيا نشان ميدهد افرادي كه با وجود دريافت 2دوز واكسن در اثر
ابتال به كوويد 19-درگذشتند ،دچار كهولت سن و چند بيماري زمينهاي بودند

پایان جیتکس زیر تیغ آفتاب

نمایشگاه فناوری دوبی در گرمای امارات پس از 5روز شلوغ به پایان رسید و
درسهای مهمی برای آینده باقی گذاشت

استراتژیست تجاری شرکت VMware

در گفتوگو با همشهری در این رابطه
میگوید :اشتیاق مردم برای دیدن از
نزدیک همدیگر وصفناشــدنی است.
من ۲۵ســال اســت در این نمایشگاه
حضور دارم و اینبــار به وضوح تمایل
بیشــتر مردم و صاحبان مشاغل برای
حــرفزدن رودررو و شبکهســازی را
دیدم .او تاکیــد میکند هرچند کرونا
باعث شــد دنیای مجازی و کار از راه
دور بیشتر مورد توجه قرار بگیرد اما در
نهایت انسان موجودی اجتماعی است.
دوستداران فناوری در این نمایشگاه از
حرفزدن و قهوهخــوردن با هم لذت
بردند .این رویداد نشان داد که جهان

اولویت مهم؛ امنیت سایبری

در حال برگشــتن بــه وضعیت عادی
است.
مسیرهای آینده

جیتکس بیشــتر از هر چیز با حضور
هزاران شــرکت فناوری نشان داد که
مسیرها و ترندهای دنیای فناوری در
چه مسیری حرکت میکند.
هوش مصنوعی هرچند در گذشــته
هم وجود داشــته امــا محصوالت و
ســرویسهای معرفیشــده در این
نمایشــگاه نشــان داد که باید جهان
خودش را برای بازتعریف هوش آماده
کند .از کنتــرل ترافیــک خیابانها
تا پزشــکی و روباتیک قــدرت هو ش

افزایش حمالت سایبری در جهان باعث شــد که یک سالن جیتکس امسال به امنیت
سایبری و شرکتهای فعال در این حوزه اختصاص پیدا کند که تعداد آنها در جهان افزایش
چشمگیری داشته است .محمود السامی،معاون منطقهای شرکت Forcepointدرباره
افزایش فعالیت شرکتهای فناوری در این حوزه به همشهری میگوید :فناوری و اطالعات
دیجیتال حاال پایهها و بنیان اقتصاد کشورها را تشکیل داده است .به همین خاطر مشخص
است که حفاظت از امنیت دیتا بیشتر از هر وقت دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
تقریبا روزی نیست که یکی از شرکتهای مهم جهان هدف حمالت باجافزاری قرار نگیرد.
به گفته السامی دوران کرونا باعث شد تا شرکتهای مهم و بزرگ هم بیشتر از گذشته
پلتفرمهای خود را به فضای ابری ببرند و این مسئله باعث شده طی  2سال گذشته امنیت
سایبری برای شرکتها و افراد بسیار مهمتر از گذشته شود.

مصنوعی بســیار بیشــتر از گذشته
شــده و تقریبا در هر حوزهای در حال
قدرتنمایــی اســت .روباتهای به
نمایــش درآمده در نمایشــگاه هم به
خوبی نشان میداد که هوش مصنوعی
آینده جهان را تغییر میدهد.
روبهرو شدن با واقعیت جدید

بهخوبی این نمایشــگاه نشان داد که
واقعیت مجازی در ســالهای آینده
نقش بســیار پررنگتــری در جهان
خواهد داشت .شاید زمانی گروهی این
فناوری را فقط برای بازی و سرگرمی
محســوب میکردند اما حاال واقعیت
مجازی راهش را به پزشــکی ،ورزش،
صنعت ،آموزش و حوزههای بســیار
دیگر باز کرده اســت .چندین شرکت
حاضر در این نمایشــگاه در حال کار و
توسعه متاورس بودند .متاورس یا جهان
مجازی یک ابرواقعیت مجازی است که
کاربران قادر خواهند بــود از هرجای
جهان بــه آن وصل شــوند .روندهای
جیتکس و فعالیت جدی شرکتها در
این حوزه نشان میداد که فاصله زمانی
با این ماجرا خیلی زیاد نیســت .یکی
از پنلهای جیتکس امســال حتی به
بازاریابی در متاورس اختصاص داشت!

موارد گزارششــده
زهرا خلجي
مــرگ بــر اثــر
خبرنگار
كوويــد 19-حتــي
باوجود واكسيناســيون كامل ،هــم باعث ترس
و ابهام بســياري از مــردم و هم سوءاســتفاده
گروههاي ضدواكسنها شده است .اما مطالعات
انجام شــده در اين زمينه ثابت ميكند كه چند
فاكتور در رقم خوردن ايــن اتفاق ،نقش پررنگي
ايفا ميكند .اخيرا كالين پاول ،نخســتين وزير
خارجه سياهپوست آمريكا ،بر اثر عوارض ناشي از
كوويد 19-درگذشت ،باوجود آنكه بهطور كامل
واكسينه شده بود .اما او تنها كسي نيست كه پس
از واكسيناسيون كامل بر اثر ابتال به كوويد 19-از
دنيا ميرود .هرچند درصد اين افراد بســيار كم
است .اما چه مسائلي باعث اين موضوع ميشود؟
سالخوردگي و بيمار يهاي
زمينهاي

يافتههــاي يــك مطالعــه
جديــد در ايتاليــا نشــان
ميدهد احتمــال مرگومير
افراد واكسينهشــده در برابر
كوويد 19-بســيار كم است،
مگر بسيار سالخورده و پيش
از ابتال به كرونا ،دچار بيماري
سخت ديگري باشند.
ايــن مطالعــه كه از ســوي
مؤسسه بهداشت ملي انجام
شده است ،شامل بررســي دادههاي بسيار زياد
از ميزان مرگومير كوويد 19-اســت كه نشان
ميدهــد ميانگين ســني افرادي كــه با وجود
واكسيناسيون كامل از دنيا رفتهاند85 ،سال بوده
است .بهطور ميانگين آنها نيز 5بيماري زمينهاي
داشــتند .اين در حالي اســت كه متوسط سني
مرگ در بين آنهايي كه واكسن تزريق نكردهاند،
78سال با 4بيماري زمينهاي بوده است.
مواردي نظير مشكالت قلبي ،زوال عقل و سرطان
همگي در نمونههاي مرگ واكسينهشــدهها به
وفور يافت ميشــد .اين تحليل كه از يكم فوريه
تا  5اكتبر ســالجاري انجام شد ،سوابق پزشكي
671مورد مرگومير ناشــي از كوويد واكسينه
نشــده و 171مورد كامال واكسينهشده را مورد
مطالعه قرار داد.

دكتر دان وين متخصــص بيماريهاي عفوني
و ميكروبيولوژيســت در دانشــگاه مــك ژيل
ميگويد :موارد عفونــت مثبت كه به ابتالي بعد
از واكسيناســيون اطالق ميشــود ،به چندين
علت رخ ميدهد .گونه دلتــا از گونههاي ديگر
كوويد 19-عفونيتر است و اين ميتواند يكي از
علتها باشد .ايمني پس از واكسيناسيون ممكن
اســت در طول زمان كاهش يابد و فاكتور ديگر
اين است كه سيســتم ايمني برخي افراد اصال
قوي نيست .بهگفته وين گروهي از افراد هستند
كه شــرايط يا درمانهايي را سپري ميكنند كه
سيستم ايمني آنها را به خطر مياندازد و مانع از
آن ميشــود كه بتوانند حتي با دريافت واكسن
پاســخ ايمني كافي بدهند .در مورد پاول هم بايد
بگوييم كه او 84ساله بود و از چند بيماري ازجمله
سرطان خون كه باعث كاهش توانايي بدن در مبارزه
با عفونت ميشود ،رنج ميبرد.
افــراد ســالخورده همچنين
ممكــن اســت عكسالعمل
ضعيفتري به واكســن داشته
باشــند .رود راســل ،اســتاد
ويروسشناســي و ايمونولوژي
در دانشگاه مموريال ميگويد:
افرادي كه مدنظر من هستند،
افراد مسن هستند .ما تشخيص
داديم كه ســطح آنتيباديها
كاهــش مييابد و ســپس در
افراد سالمند شــانس مبارزه با
عفونت درصــورت ابتال ،پاييــن ميآيد85 .درصد
افراد آمريكايي كه باوجود واكسيناســيون كامل بر
اثر كوويد درگذشــتند ،باالي 65سال بودند .دكتر
سمير سينا ،مدير سالمندان در  Sinai Healthو
شبكه بهداشت دانشگاه در تورنتو ميگويد :شنيدن
اخبار مرگ افراد در اثر ابتال به كوويد حتي با وجود
واكسيناسيون كامل ،باعث ايجاد شك و ابهام درباره
اثربخشي واكسنها ميشود .اما ما بايد بدانيم آنهايي
كه واكسينه شدهاند شانس بسيار كمي براي ابتال
به بيماري حتي مرگ بر اثــر بيماري در برابر افراد
واكسينهنشده دارند .آژانس بهداشت عمومي كانادا
تخمين زده اســت كه افراد كامل واكســينه شده
79درصد كمتر دچار بستري ميشوند و 62درصد
كمتر با ابتال به اين بيماري ميميرند .فقط 5درصد
مرگها در بين افراد واكسينهشده بود.
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رئيس ســازمان غــذا و دارو در گفتوگو با همشــهري بــه ابهامات درباره واكســنهاي
داخلي ،دالیل تاخير در توليد و مشــكالت مطرح شده از ســوي توليدكنندهها پاسخ داد

مريم سرخوش
خبرنگار

برخيشركتهايغيرمرتبطباواكسنسازي،درخواستتوليدواكسندادند.توليدكنندهها
اصرار دارند صفر تا صد پروژه را خودشــان انجام دهند .برخي سازندهها در جريان توليد،
دچار ضعفهايي شدند .گروهي در روند ساخت واكسن براي تكميل كارآزمايي با كمبود
داوطلبمواجهشدهاندوبهدليلنگذراندنفاز،3نتوانستندمجوزمصرفاضطراريبگيرند

آمار واکسنهای وارد شده به کشور از ۱۲۰میلیون دوز گذشت ،در حاليكه سهم واكسنهاي
داخلي از اين واكسنهاي تزريق شده ناچيز بود .از زمستان سال گذشته ،تعداد قابل توجهی
ازشرکتهایمرتبطوغیرمرتبطحوزههایداروییواردپروژهملیواکسنشدهانداماواکسن
تولید شده از سوی آنها با گذشت بیش از 8ماه از صدور برخی مجوزها ،عدد مطلوبی را به خود
اختصاص نمیدهد .تاکنون 5شرکت به مرحله تزریق عمومی و اجرای کارآزماییهای بالینی
رسیدهاند اما هنوز نتوانستهاند نیاز انبوه واکسن در کشور را تامین کنند .از ميان تمام توليد
كنندهها ،تنها شركت شفافارمد همان سازنده بركت بود كه توانست 10تا 12ميليون دوز واكسن تحويل وزارت بهداشت
ن هم در
دهد كه گفته ميشود تا اواسط مهر ،از اين تعداد حدود  5ميليون دوز تزريق شده است .هر چند كه اين واكس 
روزهاي اخير در برخي استانها با كمبود مواجه شده و گروهي براي تزريق دوز دوم با مشكل روبهرو شدهاند .البتهحیدر
محمدی ،مدیرکل غذا و داروي سازمان غذا و دارو در اين باره گفته كه اين اتفاق به دليل تقاضاي زياد ،رخ داده كه با ورود
 2واكسن توليدي انستيتو پاستور و اسپايكوژن ،اين كمبودها جبران ميشود .پاستوکووک واکسن مشترک ایران – کوبا
دومین واکسن دریافت کننده مجوز مصرف اضطراری اســت و تاکنون  6میلیون دوز از این واکسن در اختیار وزارت
بهداشت قرار گرفته است .اسپایکوژن توليد مشترك ایران – استرالیا هم 2میلیون واکسن بستهبندی آماده تحویل به
وزارت بهداشت دارد اما ظاهرا هنوز در سبد واکسیناسیون قرار نگرفته است2.واکسن فخرا و رازی هم به اذعان مديران
آنها ،در پیچ و خم برگزاری کارآزماییهای بالینی فاز 3مانده و چالشهای کمبود داوطلب باعث کندی مطالعات آنها شده
است؛ اتفاقی که با اعتراض آنها مواجه است و یکی از توقف خط تولید خبر میدهد و دیگری از توقف پروژه واکسن .گفته
ميشود اين شركتها با دریافت مجوزهای اولیه ،هر کدام 40میلیون دالر ارز دولتی برای تجهیز زیرساختها و مطالعات
دریافت کردهاند ،اما اصرار به اجرای صفر تا صد پروژههای واکسنسازی ،نداشتن تخصص و برنامه دقيق ،تاکید بر پوشش
حداکثری واکسیناسیون با واکسنهای خارجی و  ...منجر شد تا سهمي از سبد واكسيناسيون كشور نبرند .چالشهاي
توليد واكسن داخلي ،موضوعي است كه محمدرضا شانهساز ،رئيس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با همشهري ،مطرح
ميكند .او 5دليل عمده را براي به نتيجه نرسيدن توليدات داخلي عنوان ميكند.
با وجود اینکه پروژه واكسن ملي در كشور
از زمستان ســال ۹۹با عدد قابل توجهي از شركتهاي
متقاضي ساخت واكسن آغاز شد ،اما با گذشت بيش از
8ماه ،هنوز نتيجه مطلوبي از توليد و عرضه اين واكسنها
بهدست نيامده است .دليل اين تأخير چيست؟

از همان ابتدا مؤسسههايي به سمت توليد واكسن آمدند كه

عموما شركتهاي حرفهاي در اين حوزه نبودند؛ براي مثال
يك مؤسسه نظامي و دانشــگاه يا حتي توليدكننده دارويي
داشتيم كه پيش از اين واكسن دامي توليد ميكرد و درخواست
توليد واكسن كرونا داد .اين شركتها و مؤسسهها ،از همان
ابتدا ،اصرار داشــتند صفر تا صد پروژه واكسن را خودشان
انجام دهند .همين موضوع مشكالتي به همراه داشت ،چراكه

124928

بالتكليفي2/5ميليوندوزواكسنرازي

 5عامل تأ خیر در توليد

واكسنهاي داخلي

165

كل آمــار جا نباختگان

وقتي كار شروع شد ،شاهد تفاوتهايي در اجراي كارآزماييها
بوديم ،مثل اينكه برخي از اين توليدكنندهها در فاز حيواني
تجربه خوبي داشتند ،برخي در كارآزماييهاي باليني انساني
توانستند مسير ســريعتري را نسبت به ساير شركتها طي
كند ،عملكرد يك شركت در فناوري توليد مورد توجه بود و
يكي ديگر در كارهاي آزمايشگاهي خوب پيش ميرفت .اين
توليدكنندهها هر كدام در قسمتي از پروژه توليد واكسن تبحر
داشتند و وقتي وارد مسير توليد شدند ،همان اصرار به اجراي
صفر تا صد و نبود تبحر كافي در تمام قسمتها ،آنها را با تأخير
براي ورود به مرحلههاي بعدي مواجه كرد .از ســوي ديگر
فرايند كامال سختگيرانه و نظارت شديد وزارت بهداشت بر
فرايند عرضه دارو و واكسن در بازار مصرف از همان ابتدا باعث
شد تمام اين شركتها تالش در راهاندازي خط توليدي داشته
باشند كه استانداردهاي وزارت بهداشت را بگذراند و درنهايت
محصولي مطمئن در اختيار مردم قرار بگيرد .اين فرايند هم
باعث تأخير در راهاندازي خط توليد شركتهاي واكسنساز
شد اما هماكنون ديگر نگراني در اينباره وجود ندارد.
اما تعللهاي رخداده موجب ازدســترفتن
زمان كارآزماييها و چالش كمبود داوطلب شده است.

در اينباره اقداماتي انجام شده است .مدلهاي آماري مختلف
وجود دارد كه درباره واكسنها و كارآزماييها درنظر گرفته
ميشود .بر اين اساس زماني كه ديديم با كاهش داوطلب مواجه
هستيم و تعدادشان براي شركت در مطالعات كمتر از قبل شده
است ،تزريق واكسننما در كارآزمايي فاز 3را حذف كرديم و
مدتي است كه تمام شركتكنندهها در فاز مطالعاتي ،واكسن
واقعي دريافت ميكنند .هماكنون كارآزمايي باليني 2واكسن
فخرا و رازي در حال انجام اســت و به هيچيك از داوطلبان
واكسننما تزريق نميشود .داوطلبان يا يكي از اين دو واكسن

را دريافت ميكنند ،يا واكسن سينوفارم .اين طرح علمي جديد
با عنوان  non inferiority trialدر اجرا هيچ مشكلي ندارد
و براي كمك به مطالعات با هدف سرعت بخشيدن به روند
نمونهگيريها برنامهريزي شده است.
تمام ماجرا به اين موضوعات محدود نميشود.
برخي توليدكنندگان روند كند بوروكراسي اداري سازمان
در صدور مجوزها و حمايت نكردن سازمان غذا و دارو را از
ديگر عوامل تأخير در اجراي كارآزماييها عنوان ميكنند.
در اينباره حتي اخباري از سوي مسئوالن «فخرا» منتشر
شد كه از احتمال تعطيلي پروژه خبر داده بود .مؤسسه
رازيهمخبرازتوقفخطتوليدشدادهبود.دليلچيست؟

هيچيك از واكســنهاي ايرانــي با فرايند تأخير ناشــي از
بوروكراسي اداری مواجه نبودهاند .اين مسئله را سازمانهاي
مختلف نظارتي در كشور طي چندماه اخیر بارها مورد بررسي
قرار داده و همه اذعان داشــتهاند كه تأخير در فعاليتهاي
واكسنســازها درگير بوروكراســي اداري از سوي سازمان
غذا و دارو و وزارت بهداشــت نبوده ،بلكه ضعفي از ســوي
توليدكنندگان در يكي از مسيرها وجود داشته است.
موضوع ديگري كه از ســوي توليدكنندهها
مطرح ميشــود ،ماجراي پيشخريدهاســت .آنها
گاليه ميكنند كه وزارت بهداشــت بهعنوان خريدار،
پيشخريدي انجام نميدهد و اين موضوع منجر به توقف
فعاليتشان شده است.

ما پيشــنهاد داديم واكســنهاي رازي و فخرا بــا توجه به
سرمايهگذاريهایی كه كردهاند ،پيشخريد شوند .هماكنون
هم موضوع قراردادها مصوب شده و در چند روز آينده خبرهاي
خوبي در اينباره منتشر ميشود .با اين حال پيشخريد اين
دو واكسن منوط به تصويب اعتباراست و ميزان پيشخريد

ك و نيم ميليون دوز خواهد
از هر يك از اين دو واكسن هم ي 
بود .البته اين تنها شامل واكســنهايي است كه در مرحله
سوم كارآزمايي باليني قرار دارند و درباره واكسنهاي بركت،
پاستور و اسپایکوژن ديگر نيازي به پيشخريد نداريم ،چراكه
آنها مجوز مصرف اضطراري دريافت كردهاند و واكسنهاي
توليديشان از سوي وزارت بهداشت خريداري شده و در سبد
واكسيناسيون كشور قرار ميگيرد.
پيش از اين نســبت به تعداد واكسنهاي
توليدشــده يا در مرحله توليد براي كرونا ،انتقادهاي
زيادي وارد شده بود .به اعتقاد شما ،الزم بود اين تعداد
واكسنتوليدشود؟بهترنبودكهتمركزبرتعدادمحدودي
واكسن ميشد تا زودتر هم به نتيجه ميرسيدند و عرضه
آنها سريعتر اتفاق ميافتاد؟

در اينباره تعداد شــركتها و تعدد واكسنها مطرح نيست،
چراكه تمام واكسنهايي كه به مرحله آزمايش ميرسند لزوما
قرار نيست به نتيجه هم برسند .در هر جايي از دنيا ممكن است
بسياري از توليدكنندگان پروژه واكسن را آغاز كنند اما اين
مسئلهبهمعنايتوليدنهاييواكسننيستوميتوانندحتيبه
اين نتيجه برسند كه واكسن اثربخشي الزم را نداشته و چرخه
توليد آن متوقف شود .اتفاقي كه ميتواند به اصالح مسير يا
توليد يك واكسن ديگر هم منجر شود.
اما تأخير در ورود اين واكســنها به ســبد
واكسيناســيون با وجود وعدههاي بســيار ،منجر به
بياعتماديبرايتزريقواكسنميشودواينتصورراايجاد
ميكند كه آنها در اين زمينه نتوانستند موفق عمل كنند.

نتايج حاصل از واكسنها و اثربخشــي آنها در كاهش ابتال
و مرگومير ،براي ما قابلقبول اســت .در ادامه مردم به اين
واكســنها اعتماد خواهند كرد و همان اتفاقــي كه درباره

خريد واكسنهاي داخلي در كشور با صدور مجوز مصرف
اضطراري يا آغازكارآزماييهاي فاز 3با پيشقراردادها
محقق ميشود؛ موضوعي كه از ســوي رئيس سازمان
غذا و دارو اعالم شده ،اما محمدحسين فالح مهرآبادي،
سخنگوي پروژه واكســن رازي كووپارس ميگويد که
اين مسئله تاكنون براي اين واكسن محقق نشده است:
«با وجود اینکه بيش از 17هزار نفر در كارآزمايي باليني
كووپارس واكسن دريافت كردهاند ،اما هنوز ما نه مجوز
مصرف گرفتهايم و نه قرارداد پيشخريد براي ما محقق
شده است .براساس وعدههاي شفاهي و مكتوب قرار بود
واكسنسازهايي كه به فاز سوم ميرسند و تزريق به بخش
عمدهداوطلبانانجامميدهنددرصورتنبودعارضهجدي
در كارآزماييها ،قرارداد پيش خريدشان نهايي شود يا
با دريافت مجوز اضطراري واكسن آنها خريداري شود.
اما اين اتفاق تاكنون رخ نداده است ».بهگفته او ،رازي5 ،
ميليوندوزواكسنتوليدكردهاست،نيميازاينواكسنها
كنترلكيفيراگذراندهاند،اماتكليفآنهامشخصنيست.
خواسته اصلي ما حمايت از واكســن رازي مانند ساير
ش خريد انجام شود ،تعهدي براي
واكسنهاست .وقتي پي 
توليد ايجاد ميشود ،اما وقتي اين اتفاق نميافتد ،توليد
ح مهرآبادي ميگويد «:توليد واكسن
سخت ميشود .فال 
رازي ،بهعنوان پروژه ملي و راهبردي مصوب و از هزينه
دولت براي سرمايهگذاري آن استفاده شده است ،اما حاال
در مرحله بهرهبرداري ،اتفاقي كه انتظار ميرفت ،محقق
نشده است ».اين مســئول از رقابت شكلگرفته ميان
توليدكنندگان واكسن انتقاد ميكند« :متولي واكسنها،
وزارت بهداشت است و نميتوان از مجموعههاي خصوصي
و دولتي واكسنساز انتظار همگرايي داشت .وزارت بايد
ميزان نياز خود به واكسن را براساس واردات و توليد داخلي
برنامهريزي كند .اينكه چه ميزان بايد توليد شود و يا چه
شركتي از چرخه توليد حذف شود ،براساس تصميم اين
وزارتخانه انجام ميشود .اين مسئله ميتواند به همگرايي
توليدكنندگان منجر شود تا سبد واكسن كشور را تامين
كنند ».بهگفته او ،بايد براي تزريق واكسن در يك سال
آيندهبرنامهريزيشود،توانتوليدواكسنهايداخليبايد
مشخص و با شركتهاي توليدكننده قرارداد امضا شود».

واكســن بركت افتاد ،براي ديگر واكسنها هم خواهد افتاد.
برخي واكسنهاي داخلي ،از تعدادي از واكسنهاي وارداتي،
اثربخشيبهتريدارند،ازسويديگرنتايحفازسومواكسنهاي
داخلي در حال انتشار اســت ،آنها تأييديه گرفتهاند و خط
توليدشان فعال شده است ،بنابراين در اين وضعيت ،ظرفيت
توليد آنها به نقطه مطلوب ميرسد .مشكلي در عرضه انبوه اين
واكسنها در آينده نيست و براي تزريق دوز بوستر يا يادآور ،بر
واكسنهاي داخلي تمركز ميشود.
ن وارد شود؟
يعني ديگر قرار نيست واكس 

تصميمگيري درباره واردات واكسنهاي خارجي از سوي هيأت
امناي ارزي براساس نياز واكسن چه دو دوزي و چه بوستر و
با توجه به اعالم معاونت بهداشت ،صورت ميگيرد .هماكنون
سياستگذاري در اينباره درنظر گرفتن واردات واكسنهاي
خارجي و توليد داخلي واكسن است و قراردادها بر اين اساس
بسته خواهد شد.

اختالل در روند كارآزمایی بالینی با كمبود داوطلب
چند روز پيش بود كه مدير پروژه واكسن
فخرا به يكي از خبرگزاريها اعالم كرد
در حال برنامهريــزي براي توقف توليد
اين واكسن هستند .او دليل اين اتفاق را
پيشخريد نكردن واكسنهاي داخلي
و صادر نشدن مجوز مصرف اضطراري،
اعالم كرد.
حاال اما محمد كريمينيا ،كارشــناس
سازمان پدافند زيســتي كشور و يكي
از فعاالن در توليد واكســن فخرا ،در
اينباره توضيحاتي به همشهري ميدهد
و ميگويد« :بهدليل فقدان قانونگذار در
زمينه واكسن ،تامين و توليد واكسنهاي
كرونا دچار چالشهايي شده است .كشور
نياز به همگرايي بيــن توليدكنندگان
واكسن دارد؛ چه آنها كه توليد كردهاند
مثل رازي و پاســتور و چه آنها كه قرار
است توليد كنند.
اين اقدام هم بايد با هدف جلوگيري از

رقابتهاي آينده صــورت گيرد چراكه
بازار واكســن داخلي محدود است و
سهمي كه از بازار به شركتها ميرسد
ميتواند سرمايهگذاريها را مختل كند».
كريمينيا معتقد است براي قانونگذاري
و تصميمگيري در حوزه واكســن ،بايد
سازماني جز ســازمان غذا و دارو ورود
پيدا كند.
او ادامه ميدهد« :به يك مرجعيت كامل
در حوزه واكسن نياز داريم تا نيازسنجي
و برنامهريزيهاي الزم را انجام دهد .اين
سازمان بايد بخشهاي خصوصي و دولتي
را هدايت كند و مانع رقابتي شدن عرصه
توليد واكسن شود.
حتي كميته ملي واكسن كرونا هم يك
قانونگذار در اين زمينه نيســت .ما به
ســازماني نياز داريم كه منسجم باشد،
اساسنامه داشته باشــد و برنامهريزي
كند .در نبود اين ســازمان ،به هر حال

ايجاد چنين چالشهايي قابل پيشبيني
است ».اين كارشناس سازمان پدافند
زيســتي كشــور ،به چالش عجيب
واكسنسازها براي دريافت مجوز مصرف
و خريد توليداتشان هم اشاره ميكند و
ميگويد« :واكسنهاي داخلي در مرحله
كارآزمايي فاز 3بهدليل كمبود داوطلب
با چالش مواجه شدهاند.
اين مســئله فرايند توليد را به تأخير
انداخته و بــا وجود اينكــه برخي از
واكســنها آماده توليد هســتند اما
تا صدور مجوز يا پيشخريد ريســك
توليد را به جان خــود نميخرند .براي
پيشخريد واكســنها نتايج فاز 3مهم
اســت اما حاال وضعيتي پيش آمده كه
بهدليل واكسيناسيون ،تعداد داوطلب كم
شده است .براي اينكه پيشخريد صورت
گيرد ،بايد فاز 3تكميل شود ،درحاليكه
با اين وضعيت ،فاز 3تكميل نميشود».
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فوالد

1

3
پرسپوليس

غريبه با بحران
غمشكستبهالهاللخيليزودفراموششدوپرسپوليسباپيروزيپرگلدراهواز،بحرانهاياحتماليراپسزد

اولين هفته از ليگ برتر فوتبال ايران با يك برد باارزش براي پرسپوليس
به پايان رسيد .شــاگردان يحيي گلمحمدي كه بهخاطر بازي در ليگ
قهرمانان آسيا ديرتر از ساير تيمها به ليگ رسيده بودند با اين پيروزي
خاطره تلخ شكســت مقابل الهالل را تا حدود زيادي فراموش كردند.
برتري  3بر يك مشكيپوشان پرسپوليس در زمين حريف در حالي رقم
خورد كه فوالد از 2سال قبل در خانه خودش شكست نخورده بود .نماينده
خوزســتان دقيقا از 13آبانماه 98تا ديروز با مربيگري جواد نكونام در
خانه خودش بدون شكســت مانده بود اما عبداهلل ويسي در اولين
مسابقهاي كه روي نيمكت اين تيم نشست در فوالد آرهنا شكست

را پذيرفت تا ركورد فوالد به خاطرهها بپيوندد .جالب اينكه آخرين باخت
فوالد نيز مقابل همين پرسپوليس بود كه 2سال قبل با پنالتي مهدي ترابي
رقم خورد .در آن روز گابريل كالدرون روي نيمكت پرسپوليس نشسته بود
و نكونام اولين فصل حضورش را در فوالد سپري ميكرد.
جدال ديشب فوالد-پرسپوليس نيمه اول دلچسبي نداشت .هيچ يكاز
2تيم در نيمه اول توان رســيدن به دروازه حريف را نداشتند و موقعيت
خاصي روي دروازهها خلق نشد .پرســپوليس با  2تغيير نسبت به بازي
با الهالل ،احسان پهلوان و مهدي عبدي را از ابتدا جانشين سعيد آقايي
و آلكثير كرده بود .با اين تعويضها يك بار ديگر جاي اميري تغيير كرد

و او در دفاع چپ قرار گرفت تا راه نفوذهاي صالح حرداني دفاع راســت
مليپوش فوالد را مسدود كند .اميري در اين كار موفق بود و اجازه نداد
حرداني تندوتيز خطــري روي دروازه تيمش ايجــاد كند .در نيمه دوم
پرســپوليس روي يك كرنر با يكي از ضربات سر آشناي رضا اسدي قفل
دروازه حريف را باز كرد .اسدي كه ســرزن متبحري است و در سايپا و
تراكتور از اين گلها زياد زده بود ،يكي از همان ضربات آشنايش را روي
كرنر عاليشاه زد و اولين گل رســمياش را در لباس پرسپوليس جشن
گرفت4 .دقيقه بعد از اين گل ،يحيي با  2تعويض چهره پرســپوليس را
هجوميتر كرد .او حامد پاكدل و آلكثير را بهجاي پهلوان و عبدي به زمين

فرستاد تا تحرك بيشتري در خط حمله ايجاد كند .تصميم يحيي ثمر داد
و تيم او چندين موقعيت گل ديگر هم به دست آورد تا اينكه در دقيقه72
توسط پاكدل به گل دوم رسيد .در ادامه فوالد صاحب يك پنالتي مشكوك
شــد و با ضربه پريرا فاصله را كم كرد اما باز هم ميزبان نتوانست به بازي
برگردد و گل آلكثير در دقيقه 84شكست ويسي را پرگلتر كرد .فوالد
فصل گذشته قهرمان جامحذفي شده بود و جدال اين تيم با قهرمان 5ساله
ليگبرتر يك ماكت از سوپرجام ايران هم بود .مسابقهاي كه پرسپوليس را
از يك بحران احتمالي دور نگه داشت و در عوض فوالد را از همين ابتداي
فصل وارد بحران كرد.

طارمي و كاله
بيپشم اسكوچيچ
بارسلونا

17:45
فردا

روز فوتبال

رئالمادرید

19:00

منچستریونایتد

فردا

لیورپول

اینتر

فوتباليها خودشان را آماده يكروز جذاب كردهاند ،روزي كه با الكالسيكو آغاز ميشود
با مصاف منچستر و ليورپول ادامه پيدا ميكند و به بازي اينتر و يووه و مارسي و پاريسنژرمن ختم ميشود

22:15
فردا

15

یوونتوس

لب فرو بند كه
خاموشي به!
مروري بر  5جمله جنجالي و
بدموقع مهدي طارمي
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نكته بازي
همين تراكتور قهرمان آسيا ميشد؟

فيروز كريمي كه طي آمد و رفتهاي
بيشمار نيمكت تراكتور در طول
چندماه گذشته يكبار سرمربي
اين تيم شــد و رفت ،حاال براي
دوميــن دوره هدايت تيم تبريزي
را برعهده دارد .او در مرحله يكهشتم
نهايي ليگ قهرمانان آسيا با يك گل مغلوب النصر عربستان
شد .آن زمان شــايد خيليها انتظار يك شكست پرگلتر را
براي تراكتور ميكشــيدند .فيروز كريمي هم از اين موقعيت
استفاده كرد و اين باخت را در حد يك پيروزي بزرگ باال آورد؛
آنقدر كه گفت« :شايد اگر من زودتر ميآمدم ،تراكتور قهرمان
آسيا ميشد!» راستش وقتي در هفته اول ليگ تراكتور طي
نيم ساعت 4گل از گلگهر سيرجان دريافت كرد ،ياد همين
اظهارنظر فيروزخان افتاديم .خــدا واقعا به الهالل و تيمهاي
شرقي رحم كرد كه كريمي زودتر سرمربي تراكتور نشد!
بيرون بودي هم همين را ميگفتي؟

احمدرضا براتي را حتما ميشناسيد؛
همان كارشناس خوشصحبتي كه
زماني به برنامه  90دعوت ميشد.
او امروز در فدراسيون فوتبال شاغل
است و چنين ســمتي دارد« :عضو
هيأترئيســه و رئيس كميته تدوين و
تطبيقمقرراتفدراسيونفوتبال».خداوندسمتايشانراطوالنيتر
بفرمايد! براتي در گفتوگويي كه اخيرا با سايت همين فدراسيون
داشــته ،به دفاع از عملكرد مجموعه متبوعش پرداخته و گفته:
«بازخوردي كه مردم به فوتبال نشان ميدهند حاكي از آن است
كه افكار عمومي نظر كامال مثبتي درخصوص عملكرد فدراسيون
دارد ».اينكه چرا بايد يك عضو حقوقي خودش را مكلف بداند وارد
نقدهاي محتوايي از فدراسيون شود و از اين مجموعه دفاع كند واقعا
جاي تعجب دارد .اين كارها وظيفه افراد ديگري است و درشأن يك
حقوقدان نيست .واقعا اگر او بيرون بود ،باز همين حرف را ميزد؟
نه ديگر در اين حد!

حاشــيه بزرگ اين روزهاي فوتبال
ايران ،كنايه عجيب مهدي طارمي به
دراگان اسكوچيچ است كه عالوه بر
راه انداختن يك بحث داخلي داغ،
حتي در رسانههاي اروپايي هم بازتاب
داشته .اســكوچيچ از ضعف تاكتيكي
بازيكنان ايراني سخن گفته و طارمي هم جواب او را به شكل نسبتا
تندي داده است .طبيعتا اين روزها زياد در اين مورد بحث ميشود،
امامهديمهدويكياسرمربيتيمملياميدسعيكردهدراينزمينه
ميانجيگريكند.اوميگويد«:چنينتنشهاييدرهمهجايجهان
پيش ميآيد و طبيعي است .موضوع بايد مديريت شود ».خب البته
تنش داريم تا تنش .گاهي بازيكنان غرولندي به مربي ميكنند و
نيمچه اعتراضي دارند ،اما اينكه در اوج نتيجهگيري تيم ،بهترين
بازيكن كشور رســما عليه كادرفني قيام كند ،يك داستان ديگر
است.آش شورتر از اينهاست آقاي مهدويكيا!

آماربازي

متريكا

اســتقالل در نخســتين بــازي فصل
جديدش هوادار را با يك گل شكست
داد .در اين بازي اميد گل آبيپوشــان
1/42بــود و هــوادار فقط بــه اندازه
0/17گل توانست موقعيت ايجاد كند .در اين بازي مالكيت توپ 2
تيم تقريبا برابر بود و استقالل فقط 2درصد بيشتر از حريف مالكيت
داشت .شاگردان مجيدي 431پاس ردوبدل كردند و تيم عنايتي
فقط 29پاس كمتر داد .اما در دقت پاس برتــري 79به 71از آن
استقالليها بود .درنهايت استقالل 15شوت زد كه 6شوت اين تيم
در چارچوب دروازه بود .هوادار هم 6بار موفق به شوتزني شد كه 2تا
از اين شوتها در چارچوب دروازه استقالل قرار گرفت.

1/42

بهترين بازيكن ميدان در بازي استقالل
و هــوادار ،جعفر ســلماني بــود كه
نمره8/33را از ســايت متريكا دريافت
كــرد .ســلماني كــه پيــش از اين
بازيهايش در استقالل و تيمملي با انتقادات زيادي روبهرو شده
بود ،اين بار به خوبي توانست شايستگيهايش را به نمايش بگذارد
و خالق نخستين 3امتياز فصل براي آبيها باشد .او در مقابل هوادار
عالوه بر گلي كه زد 3شوت ديگر هم در چارچوب دروازه حريف زد،
يعني 67درصد شــوتهاي داخل چارچوب آبيها در اين بازي را
سلماني زده است .اين بازيكن كه از ليگ پرتغال به ايران برگشته
تا اين فصل را در استقالل سپري كند3 ،تكل موفق و 10نبرد موفق
هم در اين بازي داشت تا امتياز خيلي خوب 8/33را بگيرد و باالتر
از رضاوند بهترين بازيكن زمين شود.

8/33

بعد از جعفر سلماني كه تنها نمره باالي
8اين بازي را گرفــت ،آرش رضاوند با
نمره7/77دومين بازيكن برتر آبيها و
دومين چهره برتر ميدان بود .رضاوند
87/9درصد پاسهايش سالم به مقصد رســيد تا بعد از سياوش
يزداني دومين بازيكن دقيق ميدان باشــد .او بيشــترين عملكرد
دفاعي را در اين بازي داشت و با 13عملكرد دفاعي باالتر از سايرين
قرار گرفت .بعد از رضاوند بهترتيب حســين حســيني با ،7/66
ارســان مطهري با  ،7/53مهدي مهديپور با  ،7/31اميرحسين
حسينزاده با 7/26و سياوش يزداني با 7/17ديگر بازيكنان موفق
استقالل در اين ميدان بودند .در تيم حريف نيز دروازهبان آنها يعني
مسلم حقشناس با نمره7/23بهترين چهره تيمش بود.

7/77

برنامه بازيها

يادداشت
طارمي و كاله بيپشم
اسكوچيچ
طغيان آشــكار مهدي
رسول بهروش
طارمي عليه كادر فني
خبرنگار
تيــم ملي تحــت هيچ
شرايطي قابلقبول نيســت؛ بهويژه كه اين شورش
بيدليل ،در كشــاكش مرحله انتخابي جامجهاني
انجام ميشود .بحران و تشــنج براي تيم ملي سم
است .هنوز هيچچيز تمام نشده و تنها يكي دو تساوي
يا شكست غيرمنتظره ،ميتواند دوباره كار را براي تيم
ايران مشكل كند .كمتر از  20روز تا بازي بعدي تيم
ملي باقي مانده و به واقع روشن نيست چرا بهترين
بازيكن كشور در چنين شــرايطي شمشير را عليه
سرمربي از رو ميبندد .اين نخستين بار نيست كه
طارمي با رفتارهايش همــه را نااميد ميكند .يك
حقيقت تلخ در مــورد مهدي اين اســت كه او در
جنبههاي شخصيتي و حرفهاي به اندازه ابعاد فني
و فوتبالي رشــد نكرده .در اين مورد فقط ميشود
تأسف خورد.
با اين همه اما ،در رقم خوردن غائله اخير ،شــخص
دراگان اسكوچيچ هم مقصر است .مهدي طارمي
زماني متوجه شد كاله سرمربي تيم ملي پشم ندارد
كه اجازه پيدا كرد در اردوي آبانماه سال گذشته و
نيز بازي دوستانه با بوســني حاضر نشود .آن زمان
شرايط مهدي در پورتو متزلزل بود و او ترجيح داد
به جاي همراهي با تيم ملي در يك بازي دوستانه،
سر تمرينات بماند و خودش را به كونسيسائو ثابت
كند .اين از آن كارهايي است كه معموال بازيكنان
خيلي متعصب و وفادار بــه تيمهاي ملي انجامش
نميدهند .بهعنوان مثال به ياد نداريم كه علي دايي
يك اردوي تيم ملي را به ميل خودش از دست داده
باشد .مهدي طارمي اما اين كار را كرد .خيلي بهتر
بود كه آن زمان اسكوچيچ  2خط مصاحبه ميكرد
و ميگفت شــخصا صالح ديده به مهدي مرخصي
بدهد و به بهبود جايگاه او در تيم باشگاهياش كمك
كند ،اما دراگان اين كار را نكرد .او خودش را به آن راه
زد .در ايران شايعه كردند طارمي مصدوم است ،اما
آخرش روزنامه پرتغالي آبوال افشا كرد اين بازيكن
حضور در تمرينات پورتو را بــه همراهي تيم ملي
ترجيح داده است.
اگر اسكو امروز با شمشير عريان و بران ستاره تيمش
رودررو شده ،خودش هم مقصر است .زماني كه شما
در مواجهه با بازيكنان تيمت ابتكار عمل را از دست
ميدهي و به ساز آنها ميرقصي ،نخستين تيشه را به
ريشه خودت زدهاي .اين نسل ،از آن نسلهايي نيست
كه «ساز» را زمين بگذارد؛ اگر يكبار رقصيدي ،حاال
حاالها بايد وسط باشي .اسكوچيچ ديروز به طارمي
باج داد و امروز دارد چوبش را ميخورد .امروز هم اگر
وا بدهد ،فرداي بدتري در كار خواهد بود.

لب فرو بند
كه خاموشي به!

ليگ برتر -هفته دوم
یکشنبه ۲آبان۱۴۰۰
نفت مسجدسلیمان  -سپاهان
مس رفسنجان  -پدیده

16:00

دوشنبه ۳آبان

مروري بر  5جمله جنجالي و بدموقع مهدي طارمي

هوادار  -پیکان

16:00

بهروز رسايلي| انتشار يك توييت عجيب و بدموقع از مهدي طارمي ،جنجال
عجيبي در فضاي فوتبال ايران راه انداخت .توييت مهاجم ايراني پورتو ،يك
واكنش منفي به مصاحبه اخير دراگان اســكوچيچ در مورد ضعف تاكتيكي
بازيكنان ايراني بود .درحاليكه بهنظر نميرســيد سرمربي تيم ملي چيز
خيلي بدي گفته باشد ،طارمي ترجيح داد به اين بهانه بار ديگر اختالفش
با او را آشكار كند .كاش اما چنين جدل بيفايده و دشمنشادكني ،وسط
مسابقات انتخابي جامجهاني راه نميافتاد .هرچند اين نخستين بار نيست
كه طارمي با اظهارنظرهاي نسنجيده ،نادرست يا حداقل نابجا و بيموقع،
جنجال بهپا ميكند.
من بزرگتر پرسپوليس هستم

بعدها از اين جمله خيلي انتقاد شد و هنوز هم بسياري
براي طعنه زدن به طارمي به آن اســتناد ميكنند.
موضوع به ليگ پانزدهم مربوط ميشــود؛ زماني كه
بازيكنان پرسپوليس در اعتراض به مسائل مالي دست
به اعتصاب زده بودند .خبرنگاران براي تهيه گزارش به
محل تمرين رفتند ،اما مهدي طارمي مانع از انجام كار
آنها شد .نمايندگان رسانهها اعتراض كردند و گفتند
در اين مورد بزرگان باشگاه بايد نظر بدهند ،اما طارمي
مدعي شد« :بزرگتر تيم من هستم ».اين در حالي
است كه او تازه دومين فصل حضورش در پرسپوليس
را پشت سر ميگذاشت و زمان چنداني از به شهرت
رسيدنش نميگذشت .چند روز بعد طارمي انتساب
چنين جملهاي بهخودش را تكذيب كرد ،اما ديگر كار
از كار گذشته بود.
حاجي به عشق خودت برميگردم

پاي مهــدي طارمي در بزرگتريــن پرونده حقوقي
 20ســال اخير پرســپوليس در ميان بود؛ جايي كه
او بهطور ناگهاني به ريزهاســپور تركيه پيوست و بعد
به شكل غيرقانوني به پرســپوليس برگشت .طارمي
بدجوري سرخها را دچار مشكل كرد ،اما چون خيليها
فكر ميكردند او به عشق تيم به ايران برگشته ،كمتر
مالمتش ميكردند .اين شرايط ادامه داشت تا زماني كه
روشن شد طارمي با وعده دريافت پول درشت دوباره
پرسپوليسي شده است .حسين هدايتي فايل مكالمه
خصوصياش با اين بازيكن را منتشر كرد كه بدترين

جمله طارمي در آن ،اين بود« :حاجي به عشق خودت
دارم برميگردم ».اگرچه رفتار هدايتي در افشاي يك
گفتوگوي خصوصي بسيار زشت و غيراخالقي بود،
اما اين داستان و چانهزني طارمي بر سر دريافت پول
بيشتر نشان داد عشق به باشگاه در ميان نبوده است.
غائله مربوط به آن فايل ،خيلي روي پايگاه اجتماعي
طارمي تأثير گذاشت.
شايد خيريتي در كار است

بدترين و مشهورترين جمله نابجايي كه مهدي طارمي
شايد در تمام زندگياش به زبان آورد همين است .اين
اظهارنظر او در واكنش بــه حكم انضباطي فيفا عليه
پرسپوليس بود؛ جايي كه خودش محروم و پنجرههاي
نقلوانتقاالتي پرسپوليس بسته شد .بيگمان هيچ
سودي در اين داستان نبود و اشتباه طارمي و مديران
وقت باشگاه ،پرسپوليس را به دردسر انداخت .طارمي
اما با اين اظهارنظر ،آتش خشم مردم را شعلهور كرد.
درســت يا غلط ،هنوز خيليها عقيده دارند اگر آن
زمان پرسپوليس حق يارگيري داشت ،در فينال ليگ
قهرمانان برابر كاشيما شكست نميخورد و قهرمان
آسيا ميشد.
اين نسل را كيروش ساخته است

واكنــش مهدي طارمي بــه صعود ايــران از مرحله
پيشمقدماتي جامجهاني هم حسابي بحثبرانگيز
شد .در شرايطي كه تيم ملي دست بهكار بزرگي زده
و با شكست عراق و بحرين در منامه گره كور صعود را

ذوب آهن  -استقالل
فجرشهید سپاسی  -گلگهر
تراکتور -صنعت نفت

18:00

چهارشنبه 5آبان
آلومینیوم  -فوالد

باز كرده بود ،مهدي طارمي در بازگشت كاروان تيم
ملي به تهران نتايج كسبشده را پاي سرمربي پيشين
تيم ملي نوشت و گفت« :اين ثمره نسل خوبي است
كه كيروش براي ما ساخت ».در اين مورد زياد بحث
شــده و بزرگترين باگ منطقي ادعاي طارمي هم
آن است كه مارك ويلموتس با همين نسل موفق به
كسب نتيجه نشد .با اين حال فارغ از همه مجادالت
منطقي ،اين اظهارنظر هيچ نتيجهاي غير از دامن زدن
به دوقطبي كاذب «كيروش -غيركيروش» نداشت.
مشكالت جاي ديگري است

ال تر و تازه اســت و نيازي به
اين آخري هم كــه كام 
يادآوري ندارد .دراگان اســكوچيچ در گفتوگويي با
يكي از رســانههاي اروپايي ،بازيكنان ايراني را از نظر
تكنيك و قدرت بدني بســيار خوب توصيف كرده و
فقط از ضعف تاكتيكي آنها ســخن گفته بود .حرف
بد و بيربطي بهنظر نميرسد ،چيزي هم نيست كه
براي نخستينبار گفته شده باشد .مهدي طارمي اما
واكنشي عجيب به اين مصاحبه انجام داد و بعد از بازي
پورتو برابر ميالن در توييتر نوشت« :بايد عرض كنم
بازيكنان ايراني عالوه بر تكنيك فردي و جنگندگي ،از
لحاظ دانش فوتبال و تاكتيك خيلي درك بااليي دارند،
ولي متأسفانه مشكالت جاي ديگري است ».اگرچه
اسكوچيچ منتقدان زيادي دارد ،اما اين مدل برخورد
بازيكن با سرمربي هيچ كجاي دنيا پذيرفتني نيست و
به همين دليل هم خيليها در اين چند روز از طارمي
گاليه كردند .بله؛ واقعا مشكالت جاي ديگر است!

پرسپولیس  -نساجی

18:00

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰
ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰
ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱
کره جنوبی  -ایران

فوتبال ايران
ميزبان سپاهان ،ميزبان نيست
هفته دوم ليگ برتر فوتبال فردا با 2بازي
در اهواز و رفسنجان آغاز ميشود

همه منتظر سردار
از تهران تا زنيت؛ انتظارها براي بازگشت آزمون
روي فرم ادامه دارد
در روز سوم از مسابقات مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا ،زنيت سنپترزبورگ با يك گل برابر
يوونتوس مغلوب شد .برخالف انتظارها ســردار آزمون اين بازي را از روي نيمكت ذخيرهها
شروع كرد و تنها در نيمساعت پاياني توانســت در زمين حاضر شود .پس از پايان مسابقه
سرمربي زنيت در مورد چرايي اتخاذ اين تصميم گفت« :سردار بعد از مصدوميتش هنوز
روي فرم نيامده و آمادگي كامل ندارد ».اين مسئله در آخرين بازي آزمون براي زنيت در
ليگ روسيه هم آشكار شد؛ زماني كه او با كارت قرمز داور از زمين اخراج شد .حقيقت آن
است كه آزمون در 2بازي اخير تيم ملي درخشش مورد انتظار را نداشت .او البته در هر دو
بازي پاس گل داد ،اما از بازيكني مثل آزمون كيفيت بهمراتب باالتري انتظار ميرود .سردار
در بازي با امارات يك پنالتي خراب كرد و نمايش او برابر كره هم خيلي خوب نبود .حتي دراگان
اسكوچيچ بعد از بازي به اين نكته اشــاره كرد و گفت« :اين بهترين روز سردار نبود ».درمجموع از
تهران تا زنيت ،انتظارها براي بازگشت آزمون روي فرم همچنان ادامه دارد .در اين ميان تا فيفادي بعدي،
4بازي باشگاهي باقيمانده و اميدواريم حضور در اين مسابقات به آزمون براي كسب آمادگي بيشتر كمك كند.
ما براي مسابقات تيم ملي نياز داريم كه او را در بهترين فرم ممكن ببينيم.

بحران مدافعان

عملكرد عجيب بازيكنان دفاعي تيم ملي ،در رده باشگاهي
تيم ملي ايران بعد از  3كلينشــيت در مرحله انتخابي جامجهاني ،ســرانجام در بازي چهارم دروازه خود را
به روي كرهجنوبي باز شده ديد .اين در حالي اســت كه ما روي حمالت كرهايها مخصوصا در دقايق پاياني
ميتوانســتيم حداقل يكگل ديگر هم بخوريم .پيــش از آن هم در ديدار با امــارات خوشاقبال بوديم كه
كمكداور ويدئويي اخراج شجاع خليلزاده و موقعيت گل مسلم حريف را وتو كرد .هرچند كل آن داستان،
باعث نميشود اصل جا ماندن خط دفاعي ايران از ياد برود .به واقع بسيار عجيب بود كه علي مبخوت توانست
 40متر با دروازهبان ما تك به تك شود .او فقط اگر يكثانيه زودتر حركت كرده بود ،روشن نيست االن ما چه
جايگاهي در جدول ردهبندي داشتيم .همه اينها باعث ميشود تا حدودي نگران خط دفاع تيم ملي باشيم ،اما
همه داستان همين نيست .مسئله اينجاست كه مدافعان تيم ملي اين هفتهها در رده باشگاهي هم عملكرد
چندان قابلقبولي ندارند.
مجيد حسيني كه در سالهاي گذشته از او بهعنوان پديده خط دفاعي ايران ياد ميشد ،اين سالها حضوري
محو و عجيب در ليگ باشگاهي تركيه داشــته اســت .بهطور كلي فوتبال تركيه براي بازيكنان ايراني يك
جغرافياي عجيب به شمار ميآيد كه كمتر كسي آنجا موفق بوده .حسيني هم گاهي بازي كرده و گاهي روي

نيمكت نشسته و كال معلوم نيست چه ميكند .او هفته گذشته در قلب خط دفاعي كايسرياسپور به مصاف
آالنيا اسپور رفت و شكست سنگين 6بر 3را تجربه كرد .يكي از اين 6گل را هم خود مجيد وارد دروازه كايسري
كرد تا شب بدش تكميل شود.
از آن طرف شــجاع خليلزاده هم بهعنوان يكي از مدافعان اصلي تيم ملي ،با الريان قطر همچنان روي دور
ناكامي گام برميدارد .اين تيم در آخرین بازیاش در ليگ ستارگان با  3گل مغلوب الدوحيل شد .آنها  3هفته
پيش هم 4گل از السد خورده بودند .الريان در 6بازي اخيرش 13گل دريافت كرده كه در برخي از آنها رد پاي
اشتباهات خود شجاع به وضوح به چشم ميخورده است .بهطور كلي بهنظر ميرسد سطح فني اين بازيكن
پس از پيوستن به ليگ قطر افت كرده و اين خبر خوبي براي دراگان اسكوچيچ نيست.
اگر قرار باشد سختگيري بيشتري به خرج بدهيم ،بايد به نيمكتنشيني احمد نوراللهي در الشباب امارات هم
اشاره كنيم؛ آنچه بهنظر ميرسد تأثيرش را روي كيفيت احمد در مسابقات ملي هم گذاشته و ما واقعا نمايش
چشمگيري از او در برابر كرهجنوبي نديديم .هر چه هست ،عوامل دفاعي تيم ملي كمي نگرانمان كردهاند و
اگر قرار باشد افت آنها ادامه بيابد ،كار براي ما سخت خواهد شد.

بعد از پايان نخســتين هفته از فصــل جديد ليگ
برتر ،بالفاصلــه هفتــه دوم اين رقابتهــا از فردا
(يكشنبه) آغاز ميشود .در نخســتين روز از هفته
دوم 2 ،بازي در شــهرهاي اهواز و رفسنجان برگزار
ميشــود كه زمان هر دو بازي ساعت 16فرداست.
تيم سپاهان كه از مدعيان اصلي قهرماني محسوب
ميشــود و در نخســتين روز هم پيروز شده ،فردا
در دومين بازي بــه مصاف نفت مسجدســليمان
ميرود .نفت مسجدسليمان در هفته اول يك امتياز
از زمين پيكان بيرون كشــيد و حاال در نخســتين
بازي خانگياش ميزبان ســپاهان قدرتمند خواهد
بود .اگرچــه اين ميزباني در ورزشــگاه خانگي تيم
نفت نخواهد بود چون زمين چمن اين ورزشــگاه
فعال شــرايط ميزباني را ندارد و بازي قرار است در
اهواز برگزار شــود .اين هم يك پوئــن مثبت براي
نويدكيا و تيمش محسوب ميشود كه ميتوانند در
اهواز و در چمني بهمراتب باكيفيتتر از ورزشــگاه
مسجدسليمان كارهاي تاكتيكي خود را مقابل تيم
نفت پياده كنند .محرم نويدكيــا در جريان برتري
مقابل مس رفسنجان از نمايش تيمش كامال راضي
نبود اما تيــم او نمره فني  7/2را از ســايت متريكا
دريافت كرد كه براي نخســتين بــازي فصل نمره
خوبي است .گلهاي سپاهان را در اين بازي مدافعان
و هافبكها زدند و خط حمله پرقدرت ســپاهان با
مغانلو و شــهباززاده هنوز پايش به گلزني باز نشده
است .نفت مسجدسليمان در مقابل سپاهان هم مثل
بازي هفته اول به يك بازي كامال دفاعي روي خواهد
آورد تا شايد از دومين بازياش هم يك مساوي بدون
گل بيرون بكشد .نفت فصل گذشته با محمود فكري
توانست سپاهانيها را در زمين خودشان بدون گل
متوقف كند كه همان مساوي يكي از داليل قهرمان
نشدن سپاهان بود.
در دومين بازي فردا پديده مشــهد به رفســنجان
ميرود تا در دومين هفته از ليگ بيستويكم ميهمان
شاگردان محمد ربيعي باشد .ربيعي با تيم متمولي
كه خريدهاي متعددي در نقلوانتقاالت داشته در
هفته اول مغلوب سپاهان شد و بالفاصله بعد از آن
بازي نام گادوين منشا را هم به ليست خريدهايش
اضافه كرد .مس فردا ميزبان تيمي است كه خودش
در نخستين ميزباني به گل نرسيده و با تساوي بدون
گل مقابل آلومينيوم به كارش پايان داده است .بايد
ديد نبرد 2تيم گلنزن هفته اول ،گلي دربرخواهد
داشت يا نه.
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ليگ برتر انگلیس

روز فوتبال

برنامه بازیها

فوتباليها خودشان را آماده يكروز جذاب كردهاند ،روزي كه با الكالسيكو آغاز ميشود
با مصاف منچستر و ليورپول ادامه پيدا ميكند و به بازي اينتر و يووه و مارسي و پاريسنژرمن ختم ميشود
فردا بهمدت 6/5ساعت جهان هستي متوقف ميشود و ابر و باد و مه و خورشيد و
فلك به مسابقات فوتبال يكشنبه چشم ميدوزند .در عوض امروز از بازي حساس
و جذاب خبري نيست .به ليست بازيهاي امروز نگاه كنيد و آن را كنار بازيهاي
فردا بگذاريد .امروز در انگليس چلسي و نوريچ با هم روبهرو ميشوند و برايتون

و سيتي به مصاف هم ميروند اما بازي مهم هفته قرار است فردا بين منچستر و
ليورپول برگزار شود .امروز در اســپانيا بيلبائو و ويارئال بازي دارند اما فردا در
مهمترين بازي هفته ،بارســا و رئال به مصاف هم ميروند تا يكالكالسيكوي
جذاب را برگزار كنند و پس از آن هم اتلتيكومادريد و سوسيهداد با هم روبهرو

غريبترينالكالسيكويقرن

بارسا و رئال در حالي به مصاف هم ميروند كه براي نخستين بار
نه مسي نه رونالدو و نه راموس در اين رقابت حضور ندارند
فردا شاهد نخســتين الكالسيكو بدون مســي و سرخيو راموس
خواهيم بــود .الكالســيكوي بدون مســي و كريســتيانو براي
نخســتينبار از نوامبر 2005و البته بدون راموس .راموس 45بار
با پيراهن رئال مقابل بارسلونا بازي كرد و 5بار هم موفق به گلزني
شد .عملكرد مسي در الكالسيكوها به اين شكل بود كه در 45بازي
26گل به رئال زد اما پس از جدايي كريستيانو رونالدو هرگز موفق
به ثبت گل يا پاسگل در اين مسابقه نشد.
اين الكالسيكوي شماره247خواهد بود .تاكنون نتيجه 2بريك
پرتكرارترين نتيجه اين مسابقه بوده كه 44بار به ثبت رسيده است.
كمتكرارترين نتايج هم -11يــك5-5 ،2-6 ،2-7 ،2-8 ،6-6 ،و
3-5بوده25 .بار هم  2تيم به تساوي يك -يك رضايت دادهاند.
در مجموع ديدارهاي رسمي و دوستانه 102برد به رئال رسيده
و 115پيروزي به بارســا .در ديدارهاي رسمي رئال مادريد 98برد
دارد كه  2تا بيشتر از بردهاي رقيب است.
كريستيانو رونالدو با 7گل در 6بازي پياپي ،بهترين دستاورد را
در گلزنيهاي مداوم در اين مسابقه دارد .زامورانو با 5گل در 5بازي
و سانتياگو برنابئو با 8گل در 4بازي در ردههاي بعدي قرار دارند.
بيشترين تعداد برد در تاريخ الكالسيكو بهترتيب به پاكو خنتو
از رئال با 21برد و مسي و بوسكتس با 19برد تعلق دارد.
رئال در 10الكالسيكوي اخير در نوكمپ صاحب 3پيروزي،
4تساوي و 3شكست بوده است.
بنزمــا در ســال2021آمار فوقالعادهاي از خــودش بر جاي

گذاشــته .او 40گل و 16پاسگل به نام خودش ثبت
كرده .مقايسه كنيد با عملكرد مسي در اين سال كه
39گل و 14پاسگل بوده .بنزمــا اخيرا در دادگاه
پرونده اخاذي از والبوئنا ،همبازي سابقش حاضر
شده و دادگاه حكم به جريمه 75هزار دالري و
حبس تعليقي 10ماهه عليه او داده .كريم پيش
از الكالســيكو با مصدومان و در ســالن وزنه
تمرين ميكرد اما انگار مچ پايش مشكلي ندارد
و براي بازي فردا در تركيب رئال خواهد بود.
او در 39رويارويــي قبلي با بارســا
10گل به ثمر رسانده است.
كريم اين فصــل عالي كار
كرده و هيچ بازيكني بيش از
8پاسگل او را نتوانسته ثبت
كند .زوج او و وينســيوس
18گل و 11پاسگل در اين
فصل دارد.
جــرارد پيكه كــه زننده
تكگل بارســا به دينامو كييف و
نخستين گل اين تيم در ليگ قهرمانان
اين فصل بود ،با 34سال و 260روز سن
به مســنترين بازيكن اين تيم در ليگ
قهرمانان تبديل شد كه موفق به گلزني

بارسا روبهرو شده و هر 3بازي را با برد پشت سر گذاشته است.
كريم بنزما ،كارواخال و آزار به اين بازي رسيدند .بيل ،ايسكو،
يوويچ و سبايوس هنوز مصدوميت دارند .مندي و مارسلو هم كه
در بازي با شاختار از مصدوميت برگشته بودند.
آنســو فاتي بهطور كامل قادر به بازي اســت .پدري هنوز
مصدوم است و وضعيت دمبله هم مثل گذشته است .آرائوخو هم
بهدليل مصدوميت در فيفادي اين بازي را از دست داده بود اما
جوردي آلبا بهتازگي درگير آسيبديدگي مچ پا شده و احتماال
به اين بازي نخواهد رسيد .درصورت غيبت او ،سرجينيو دست
بهاجبار در پســت مدافع چپ بــازي خواهد كرد .دســت در
بازيهاي اخير بهعنوان وينگر راســت هم در تركيب به ميدان
رفته بود.
سرخيو آگوئرو هم از مصدوميت برگشــته .مسي خواهان
معاوضه او با ايكاردي اســت امــا فعال آگوئرو بايد نخســتين
الكالسيكوي خود را تجربه كند .او در 14بازي درحاليكه براي
اتلتيكومادريد و منچسترسيتي بازي ميكرد ،هرگز در برابر رئال
مادريد پيروز نشــد .حاصــل تقابلهاي او با رئال 3تســاوي و
8شكست با اتلتيكو و يكتساوي و 2باخت با سيتي بوده است.
 4الكالسيكوي قبلي با قضاوت سانچس مارتينس كه قرار
اســت بازي فردا را هم قضاوت كند با اين نتايج به پايان رسيد؛
رئال مادريد  - ۲بارسلونا صفر (سوپرجام  ،)۲۰۱۷رئال مادريد
صفر -بارسلونا ( ۳الليگا  ،)2017-18بارسلونا  - ۵رئال مادريد
يك (الليگا  )2018-19و رئال مادريد صفر -بارســلونا ( ۳جام
حذفي  .)2018-19داور  VARاصال خوشايند رئاليها نيست و
هواداران اين تيم ليستي بلند باال از اشــتباهات ارناندس كه از
كودكي با پيراهن بارسا عكس دارد ،منتشر كردهاند.
الكالسيكوي نيوكمپ توسط 83شبكه بينالمللي ،بيش از
500روزنامــه نگار معتبــر و بيش از 30دوربين پوشــش داده
ميشود.

الکالسیکویایتالیا

سولسشائرپسازيككامبكرؤياييدرليگقهرمانان
بهليورپولرسيد ه تيميكهاينفصلباختيدركارنامهندارد
دقيقا در روزهايي كه سولسشائر بيش از هر زمان ديگري
در آســتانه اخراج قرار ميگيــرد ،ســتارهها به دادش
ميرسند .اين فصل كريستيانو رونالدو يكتنه باعث ابقاي
اين سرمربي نروژي شده .منيونايتد در بازي خانگي 2گل
از آتاالنتا عقب بود ،اما ستارهها كامبك زدند و رونالدو هم
تير آخر را بر پيكره حريف ايتاليايي وارد كرد .رونالدو در
بازگشت به منيو 6گل ازجمله گلزني در هر 3بازي ليگ
قهرمانان به نام خودش ثبت كرده .كريســتيانو با گلزني
به آتاالنتا اكنون به 38تيم مختلــف در رقابتهاي ليگ
قهرمانان گل زده كه او را از مسي عبور داده است .رشفورد
هم پس از بازگشت از مصدوميت طوالني در هر دو بازي
آخر به لستر و آتاالنتا گل زده است .هنوز ديدارهاي سخت
منچستر به پايان نرســيده و درواقع اين سومين ديدار
سخت از مسابقات دشوار ششگانه اين مقطع آنهاست.
منچستريونايتد با سولسشائر پس از 120سال در 3بازي
متوالي از لسترسيتي شكست خورد .براي اين مربي امشب
ي كه در اين
ديدار سنتي با ليورپول در پيش است؛ ليورپول 
فصل به هيچ تيمي نباخته است.
ليورپول در 21بــازي اخير خود در تمــام رقابتها،
شكســت نخورده؛ 15برد و 6مساوي .طوالنيترين روند
شكستناپذيري ليورپول ازماه ميسال 1989شروع و
به تيم تحت هدايت ســركني داگليــش برميگردد ،با
ركورد 24بازي بدون شكست.
مو صالح اكنون در 9بازي متوالي موفق به گلزني
شــده كه از اين حيث در باشگاه ركورددار است .او
هفته گذشته در ليگ قهرمانان 31گله شد.
در 201رويارويــي قبلــي 81بــرد ســهم

خواهند شــد .بولونيا و ميالن هم بازي مهم امروز ايتاليــا را برگزار ميكنند،
درحاليكه فردا رم ميزبان ناپولي است و اينتر هم در خانه به مصاف يووه ميرود.
به بازيهاي جذاب فردا شب مصاف مارسي و پاريسنژرمن را هم اضافه كنيد
كه هميشه جزو بازيهاي مهم ليگ فرانسه بوده و خواهد بود.

ميشود؛ مسنتر از سيلوينيو كه در فصل 2008-09دروازه شاختار
را باز كرده بود.همچنين پيكه شانزدهمين گلش در ليگ قهرمانان
را به ثمر رساند تا در كنار روبرتو كارلوس باالتر از راموس و الگراي
مدافع اين رقابتها لقب بگيرد.
15گله بهعنوان گلزنترين
ِ
مودريچ مقابل بارســا چهارصدمينبار با پيراهن رئال در يك
رقابت رسمي به ميدان ميرود .هافبك خالق كروات در بازي مقابل
شاختار در ليست مسنترين بازيكنان تاريخ رئال از سانچيس عبور
كرد؛ مودريچ 36سال و 40روز و سانچيس 36سال و 25روز.
بدنيســت نگاهي هم به آمار مربيان حاضر در الكالسيكو
داشته باشيم .آنچلوتي در 4الكالسيكو
حاضر بــوده و صاحــب 3باخت و
يكبرد شــده .اين در حالي است
كه كومان فصل گذشــته هر دو
الكالسيكويش را به رئال باخته و
بردي مقابل اين تيم ندارد.
خط هافبــك 3نفره رئال
متشــكل از كاســميرو،
مودريچ و كــروس ،در
مجموع 12بار در كنار
هم ا لكالســيكو را
آغــاز كردهانــد كه
حاصــل آن 6بــرد،
3تســاوي و 3باخت
براي مادريد يها بوده
است.
داويد آالبا هم قاعدتا چون
در بايرن مونيخ بازي كرده ،آمار
خوبــي در رويارويي با بارســا
دارد .اين بازيكن اتريشي 3بار با

الكالسيكويانگليس!

يووه با قدرت خودش را به داربي ايتاليا رسانده تا رودرروي
اينترهجومياينزاگيقراربگيرد

منيونايتد بوده و 68پيروزي از آن ليورپول؛ 58بازي ديگر
هم به تساوي كشيده شده است.
تياگو به اين بازي هم نميرســد اما كرتيس جونز در
دسترس است.
تركيب احتمالي منچســتر :دخهآ ،ليندلوف ،مگواير،
ونبيساكا ،لوك شــو ،پوگبا ،مكتاميني ،برونو فرناندز،
گيرنوود ،رشفورد و كريستيانو رونالدو.
تركيب احتمالي ليورپول :آليسون بكر ،آرنولد ،ماتيپ،
ويرجيل ،رابرتسون ،هندرســون ،فابينيو ،ميلنر ،صالح،
مانه و فيرمينو.

در میان همه باشــگاههای بزرگی که در سریآ وجود
دارند ،دیدار اینتر و یوونتوس بــه داربی ایتالیا معروف
شــده .با توجه به وضعیت  2تیم در چند ســال اخیر،
داربی برازنده این مسابقه است .یووه با آلگری و شوک
جدایی کریستیانو رونالدو نتوانست شروع خوبي داشته
باشــد اما کمکم اوضاع تغيير كرد .حاال چند هفتهاي
است بردها در لیگ قهرمانان و سریآ ،اعتبار را به غول
تورینی برگردانده است .یوونتوس برای اولینبار از فصل
 2018-19توانســته 3بــازی ابتدایی خــود در لیگ
قهرمانــان را پیروز شــود و جالب اينكه بــار قبلی هم
آلگری ســرمربی یوونتوس بوده اســت .پیروزی یک
بر صفر برابر زنيت ،ششــمین برد پیاپــی یووه در
همه رقابتهــای این فصل بود .هــر 4برد آخر با
نتیجه یک بر صفر به دســت آمــد .اما برعکس،
اینتر در لیگ شــروعی توفانی داشت اما در لیگ
قهرمانان بد نتیجه گرفت که در هفتههای اخیر
این روند برعکس شــده .ســیمونه اینتزاگی در
بازگشت به رم و بازی با تیم سابق خود یعنی التزیو،
 3بريك بازنده شد اما هفته گذشته اولین بردش را در
لیگ قهرمانان با پیــروزی مقابل پدیده این
فصل – شــریف تیرول -جشن گرفت
و به جدول مسابقات برگشت .یووه
با آلگری کامال تدافعی است و اینتر
بــا اینتزاگی برخالف اینتــر آنتونی
کونته کامال تهاجمی .ژکو درباره اینتر گفته اســت:
«این اینتر تهاجمیترین تیمی است که پس از
حضورم در سیتی با مربیگری روبرتو مانچینی

در آن بازی کردهام ».او در 11بازی پس از انتقال از رم
به اینتر توانسته 7گل و 2پاسگل به نام خود ثبت کند
که 5گل آن در ورزشــگاه جوزپه مهآتزا بوده .برای بازی
امشب 57هزار بلیت به فروش رفته .یوونتوس با 14امتیاز
در رده هفتم جای دارد و اینتر با 17امتیاز در رتبه سوم.
دســت هیچیک از  2تیم فعال به صدر جــدول و ناپولی
24امتیازی از 8بازی و میالن 22امتیازی نمیرســد .در
256رویارویی قبلی 114برد به یووه رسیده که 110تای
آن در دیدارهای رسمی بوده .سهم اینتر هم از بردها 78بار
از جمله 72پیروزی در دیدارهای رسمی بوده63 .بازی هم
به تساوی منجر شده است.

شنبه 1آبان1400

پس از درخشش ايرانيها در ليگهاي اروپايي و حتي
ليگ قهرمانان كه مهدي طارمي ركورد بيشــترين
دوندگي را بهخــودش اختصاص داد ،در رقابتهاي
درجه دوم اروپايي هم ايرانيها كارهايي انجام دادند.
بهطور مثال در ليگ كنفرانس اروپا و در هفته سوم
اين ليگ تازه تاسيس،اللهيار صيادمنش براي زوريا
لوهانســك مقابل زســكا صوفيه گل زد تا اين تيم
اوكرايني به نخستين برد در اين رقابتها دست يابد.

زوريا در همان گروهي قرار دارد كه آاسرم با مورينيو
و البته با تركيب دوم خود بــا نتيجه 6بر يك به يك
تيم گمنام و اسمسخت نروژي باخت .شهاب زاهدي
و اللهيار صيادمنش بهطور كامــل براي زوريا بازي
كردند و اللهيار موفق شد در دقيقه  ،۶۴تكگل بازي
را به زيبايي هرچه تمامتر به ثمر برساند.
عليرضــا جهانبخش هم كه در پلــيآف ليگ اروپا
توانسته بود براي فاينورد گل بزند ،سرانجام نخستين

گلش را در مرحله گروهي ليگ كنفرانس اروپا به ثمر
رساند .او زننده گل اول تيم هلندي در پيروزي 3بر
يك برابر يونيون برلين بــود .جهانبخش 83دقيقه
براي فاينورد بازي كرد و در دقيقه  ،11نخســتين
گل بازي را به ثمر رســاند .فاينورد با اين پيروزي
 ۷امتيازي و صدرنشين گروه  Eشد.
در گروه  Hليگ اروپا هم دينامو زاگرب درحاليكه
صادق محرمي را پس از يك بازي غيبت78 ،دقيقه
در تركيب خود داشــت با نتيجه 2بــر يك بازي را
به راپيدوين در زمين اين باشــگاه اتريشــي باخت
و 3امتيــازي باقي ماند .حاال وســتهم در اين گروه

هفتهنهم

چلسی  -نوریچ

15:00

اورتون  -واتفورد

17:30

لیدز  -ولورهمپتون

17:30

ساوتهمپتون  -برنلی

17:30

کریستال پاالس  -نیوکسل

17:30

برایتون  -منچسترسیتی

20:00

برنامه بازیها
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هفتهنهم

برنتفورد  -لسترسیتی

16:30

وستهام  -تاتنهام

16:30

منچستریونایتد  -لیورپول

19:00

اللیگا اسپانیا
شنبه 1آبان1400

برنامه بازیها

هفتهدهم

والنسیا  -مایورکا

15:30

کادیز  -آالوس

17:45

الچه  -اسپانیول

20:00

بیلبائو  -ویارئال

22:30

برنامه بازیها

یکشنبه 2آبان1400

هفتهدهم

سویا  -لوانته

15:30

بارسلونا  -رئالمادرید

17:45

بتیس  -رایو وایه کانو

20:00

اتلتیکومادرید  -رئالسوسیداد

22:30

برنامه بازیها

دوشنبه 3آبان1400

هفتهدهم
22:30

ختافه  -سلتاویگو

سری آ ایتالیا
شنبه 1آبان1400

برنامه بازیها

هفتهنهم

سالرنیتانا  -امپولی

16:30

ساسولو  -ونیز

19:30

بولونیا  -آث میالن

22:15

برنامه بازیها

یکشنبه 2آبان1400

هفتهنهم

آتاالنتا  -اودینزه

14:00

هالس ورونا  -التزیو

16:30

فیورنتینا  -کالیاری

16:30

آاس رم  -ناپولی

19:30

اینتر  -یوونتوس

22:15

بوندسلیگا آلمان
شنبه 1آبان1400

برنامه بازیها

هفتهنهم

آرمنیا بیلفلد  -دورتموند

17:00

بایرن مونیخ  -هوفنهایم

17:00

الیپزیش  -گریتر فورت

17:00

وولفسبورگ  -فرایبورگ

17:00

هرتابرلین  -مونشن گالدباخ

20:00

برنامه بازیها

یکشنبه 2آبان1400

هفتهنهم

کلن  -بایرلورکوزن

17:00

اشتوتگارت  -یونیون برلین

19:00

بوخوم  -فرانکفورت

21:00

لیگ یک فرانسه
برنامه بازیها

ادامه درخشش ايرانيها در اروپا

23023602

9امتياز از 3بــازي دارد و 3تيم ديگــر 3امتيازي
هستند .يك بازي هم در الليگا2-موسوم به سيگوندا
ديويژن برگزار شد ،همان ليگي كه هر هفته شاهد
درخشــش امير عابدزاده اســت .اينبار عابدزاده
نتوانست براي هفتمين بار كلينشيت كند و نتيجه
مســابقه تيم بونفرادينا در زمين ساراگوســا يك-
يك تمام شــد اما دروازهبان ايرانــي تيم ميهمان
3موقعيت تيم ميزبــان را مهار كرد تــا حداقل از
شكست جلوگيري كرده باشــد .با اين تساوي تيم
بونفرادينا 19امتيازي شــد و به رده چهارم جدول
سقوط كرد.

شنبه 1آبان1400

هفتهیازدهم

نانت  -کلرمون

18:30

لیل  -برس

22:30

برنامه بازیها

یکشنبه 2آبان1400

هفتهیازدهم

نیس  -لیون

14:30

النس  -متز

16:30

لوریان  -بوردو

16:30

رنس  -تروا

16:30

رن  -استراسبورگ

16:30

موناکو  -مون پلیه

18:30

مارسی  -پاری سن ژرمن

22:15

16
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گلزن

فوالد سیرجان فصل گذشته قهرمان لیگ برتر والیبال شد|.مجتبی صالح|

الهام محمودي
روزنامهنگار

از ملوانان بياموزيد

آيين رونمايي از لباس تيم فوتبال زنان شهرداري سيرجان براي
اعزام به جام باشگاههاي آسيا برگزار شد .البته آنچه در عمل رخ
داد ،معرفي مسئوالن شهرداري ســيرجان بود .تيزري كه اين
گوبوي
باشگاهبراينشاندادنلباساينفصلتيممنتشركرد،رن 
حرفهاي نداشت .با پيشرفت تكنولوژي و همگانيشدن امكانات
تدوين ،ويدئوهايي كه باشگاههاي كشــور از معارفه بازيكنان يا
رونمايي از پيراهن منتشر ميكنند ،بســيار بيكيفيت است و
چنگي به دل نميزند .كاش باشــگاهها در ايــن زمينه ،از ملوان
بندرانزلي ياد بگيرند كه ويدئوهايش غوغاست .ملوانيها 2فصل
است كه با تيزرهايشان خودي نشان ميدهند.

ليگ واليبال؛ همان هميشگي

بدون تيم ،بدون سرمربي

بازيهاي آسيايي داخل سالن به تعويق افتاد تا خيال فدراسيون
فوتبال بابت انتخاب مربيان تيم ملي فوتسال آسوده شود۷ .ماه
است كه فدراسيون شهابالدين عزيزيخادم نتوانسته تكليف
كادر فني فوتســال زنان را مشــخص كند؛ معضلي كه نگراني
فوتساليها را در پي داشته است .در اين ميان اتفاقات بيسابقهاي
نظير درگيري بين نامزدهاي سرمربيگري و اعضاي فدراسيون،
همچنين تهديد و شــكايت نيز رخ داد اما با اين همه جنجال و
ماجرا،بازهمسرمربيتيممليودستيارانشمعرفينشدند.گفته
ميشودباتعويقبازيهايآسياييداخلسالن،معرفيكادرفني
به فروردين ۱۴۰۱موكول شده است .اينكه چرا فدراسيون هيچ
برنامهاي براي تيم قهرمان آسيا ندارد ،سؤالي است كه مسئوالن
هيچ جوابي به آن ندادهاند.

ليگ 14تيمي از فردا آغاز ميشود .پاس گرگان و مس رفسنجان تازهواردها هستند .گرگانيها بعد از 11سال غيبت ،اين فصل با بازيكنان سرباز به ليگ آمدهاند
ليگ برتر واليبال ايران از فردا آغاز ميشود؛ ليگي كه تفاوت چنداني با فصلهاي
گذشته ندارد .اين فصل هم مثل همه سالهاي گذشته ،سر تعداد تيمها ،بدهيها،
ماندن و رفتن سقوطكنندهها و ...بگومگو بود .اما باز مثل هميشه ،آنهايي كه قدرتش
را داشتند حرفشان را به كرسي نشــاندند .از 14تيم فصل پيش12 ،تيم امسال هم
هستند .آذرباتري اروميه و راهيابملل سنندج كه طبق قانون بايد به دسته پايينتر
ميرفتند امسال هم در ليگبرتر بازي ميكنند اما شهرداري قزوين و خاتم اردكان
كناركشيدهاند.بهگفتهفدراسيون،اردكاننتوانستازعهدهتعهداتمالياشبربيايد
و شهرداري قزوين هم براي حضور در فصل جديد ليگ اعالم آمادگي نكرد .جاي اين
دو تيم را پاس گرگان و مس رفسنجان گرفتهاند كه از ليگيك آمدهاند .گرگانيها
پس از 11سال دوري از ليگ ،با نام پاس در مسابقات شركت ميكنند .آنها تيمشان را
با بازيكنان سرباز بستهاند .مس رفسنجان هم براي نخستينبار در واليبال تيمداري
ميكند .آنها با اينكه در فوتبال ميلياردي هزينه كردهاند اما در واليبال خساست به
خرج دادهاند و تيم متوسطي را راهي ليگ كردهاند .فدراسيون امسال آذرباتري و
راهيابملل را كه فصل پيش سقوط كرده بودند ،در ليگ حفظ كرد ه كه اين كار توجيه
منطقي ندارد .شايد دليل فدراسيون براي نگهداشتن آذرباتري ،واليبالخيز بودن
اروميه باشد اما بايد از فدراســيون پرسيد مگر چند بازيكن بومي در اين تيم بازي
ميكند؟ هم شهرداري اروميه و هم آذرباتري كمترين بازيكن بومي را دارند.

اصفهانيها عين آلمانيها

اعضاي شــوراي شــهر اصفهان در تقدير از بازيكنان مليپوش
اين شهر ،لوح تقدير و ظرف مســي دادند .اين كار اصفهانيها،
براي آلمانيها خاطره است .سال ۱۹۸۹وقتي زنان آلمان براي
نخستينبار قهرمان اروپا شدند ،فدراسيون فوتبالشان با اهداي
ســرويس قهوهخوري از خجالت بازيكنانش درآمد .از آن اتفاق
سالها گذشته و سالهاســت كه وضعيت زنان در آلمان بسيار
متفاوت اســت اما در ايران ،الگوبرداري از همان روش منســوخ
در جريان اســت .اين كار اصفهانيها بازيكنان را شــاكي كرد و
در استوريهاي اينســتاگرامي دلخوريشــان را نشان دادند.
هاجر دباغي در كنايه به مســئوالن اصفهاني گفت« :لطفا موقع
رأيگيريها كه ميشــه ياد ما نيفتيد و از ورزش زنان بهعنوان
شعار تبليغاتيتوناستفادهنكنيد».

فصل  1353-1354در حال برگزاري است و در همه اين سالها بيثباتي مشكل اساسي آن
بوده است؛ هرسال تعداد تيمها و اسامي تيمها تغيير ميكند .در اين موضوع فقط فدراسيون
مقصر نيست .درست است فدراسيون براي رفتوآمد تيمها قوانين سفت و محكمي ندارد اما
خود باشگاهها هم تقصير دارند .چرا باشگاهي مثل كاله آمل كه ميلياردها در واليبال هزينه
كرد و حتي اسپانسر تيمهاي ملي هم بود ،به يكباره از صحنه دور شد؟ چرا رفتن آنها براي
كسي مهم نبود؟»
حميدي ميگويد« :برگزاري ليگ چه ســودي براي واليبال دارد؟ يكي از استفادههايي كه
واليبال بايد از ليگ ببرد ،كشف بازيكنان جديد است .اين بازيكنان بايد از مناطقي كه بازيكنان
مســتعد دارند به واليبال معرفي شود اما بيشــتر مناطق واليبالخيز در ليگ تيمي ندارند.
كرمانشــاه كه زماني  30تا 40بازيكنان تيم ملي را تامين ميكرد20 ،سال است كه در ليگ
نمايندهاي ندارد .با اين حال كرمانشاهيها سال پيش9ناظر در ليگ داشتند .غيبت خراسانيها
هم در ليگ نگرانكننده است .آنها براي چهارمين فصل تيم ندارند درحاليكه بازيكنان مستعد
زياد دارند .لرستانيها هم با اينكه بازيكنان زيادي به واليبال معرفي كردهاند ،سالهاست كه
هيچ تيمي نداشتهاند .يكي از وظايف فدراسيون و سازمان ليگ ،ساماندهي و برنامهريزي براي
واليبال است .ساماندهي يعني درگيركردن و سرمايهگذاري در مناطقي كه بازيكن دارد».
تفكر مادي

تحليل جمشيد حميدي از مربيان شاغل در ليگ و سطح فني آنها هم جالب است« :ليگ
بهترين فضا را براي فعاليت مربيان فراهم كرده است اما بيشتر مربياني ديده ميشوند كه
گروه رسانهاي قويتري داشته باشند .واليبال مربيان جوان خوبي دارد اما اين مربيان كمتر
دنبال دانشافزايي هســتند .آنها در قبال پول خوبي كه از باشگاهها ميگيرند بايد دانش

بيثباتي

جمشيد حميدي ،كارشــناس واليبال در گفتوگو با همشهري به نكاتي درباره ليگ برتر
واليبال اشاره كرده و بيثباتي را مهمترين مشــكل اين رقابتها ميداند« :ليگ واليبال از

خودشــان را باال ببرند اما اين كار را نميكنند .در اين ســالها كدام مربي در كالسهاي
مربيگري اروپا شركت كردهاند يا از نزديك تمرينات باشگاههاي بزرگ را ديدهاند؟ تفكر
بعضي از مربيان مثل تفكر بعضي از بازيكنان مادي است ».اين كارشناس واليبال با اشاره
به اينكه آذرماه امسال تيم فوالد ســيرجان بايد در جام باشگاههاي جهان شركت كند ،از
فدراسيون و سازمان ليگ ميپرسد« :آيا اين موضوع در برنامهريزي ليگ لحاظ شده است؟
جام باشگاههاي آسيا چندي پيش برگزار شــد و تا هفته پيش ميزبان باشگاههاي جهان
مشخص نبود ،با اين حال فدراســيون هم در برنامهريزيهاي ليگ ،حضور فوالد در اين
مسابقات را لحاظ نكرده است».
برنامه

فصل جديد ليگ برتر واليبال با بازي سايپا و پيكان آغاز ميشود و جدال فرداي اين دو تيم
تهراني ،بازي افتتاحيه اين رقابتها خواهد بود .برنامه كامل هفته اول به شرح زير است:
يكشنبه 2آبان 1400

سايپا -پيكان ،سالن فدراسيون واليبال؛ ساعت15
شهرداري اروميه -راهيابملل مريوان ،ساعت16
سپاهان -مس رفسنجان ،ساعت16
لبنيات هرازآمل -پاس گرگان ،ساعت16
شهرداري ورامين -هورسان رامسر ،ساعت16
شهداب يزد -شهرداري گنبد ،ساعت16
فوالد سيرجان ايرانيان -آذرباتري اروميه ،ساعت18
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ساده

 -1كاركرده و كهنه -از لوازم
خانگي گازي -قالب كمربند
 -2كلمــه هشــدار -تــوده
مردم عــادي -واحدي براي
اندازهگيري دما
 -3شرح زندگاني اين عارف
بزرگ در تذكرهاالولياي عطار
آمده است
 -4واحد انداز هگيري حجم
مايعــات -گياهــي علفي از
خانواده الله -مذكر
 -5افسار -ايالتي در آمريكا-
دومين دورقمي
 -6فرســتادن -فيلســوف
انگليسي قرن بيستم  -پارساي
ديرنشين
 -7تركيب فلز با اكســيژن-
ناپايدار
 -8ســطل چاه -گردشگاه
جنوب شهر مشهد -صندلي
سواركاري
 -9همسايه كلمبيا و درياي
كارائيب -لبه تيز شمشير
 -10برادر مــادر -تابناك-
هدردادن
 -11از درجــات نظامــي-
نوشيدني حرام -چند وكيل
 -12شهر زيارتي -تيرانداز-
از استانهاي مركزي عراق
 -13مجموعه شعري سروده

زندهياد عمران صالحي
 -14ورزشگاه ميالن ايتاليا-
آبزي عظيمالجثه -سگ در
گويش عرب
 -15نيمصــداي ســگ-
شــاهدان -نوعــي خــط
نوشتاري اسالمي
عمودي:

 -1گياه بدون دانه -گرفتاري
و مزاحمت -جهت
 -2امر به يافتن -بزرگترين
گوزن ايراني -رماني نوشــته
فهيمه رحيمي
 -3فهرست غذاي رستوران-
پايتخت مقدونيه -شيوه
 -4كربن خالــص -از قوانين
ســهگانه فيزيــك مكانيك
نيوتن
 -5سوره هشتادوهفتم -اما-
كودك پاريسي رمان بينوايان
 -6آسايش -ثبات و پايداري-
محصول درخت
 -7شادمان -معاشر
 -8فلز قرآني -داستاني مشهور
از مارك تواين -همراه چاي
 -9طلبكــردن چيــزي-
رفتارهاي متقابل
 -10زندانيــان -قومــي در
قفقاز -هنرمند
 -11گرد و مــدور -فيلمي

ساخته داريوش مهرجويي با بازي
ليال حاتمي -كودكي
 -12قند نيشــكر -سرپرست امور
بقعه
 -13از الفبا -ميوهاي با طعم ترش و
شيرين -نيروگاه شمال
 -14مقابل شنونده -نايبالسلطنه-
قهرمان داستان ايلياد
 -15شــخص -زاهد گوشهنشين-
فيلسوف اســامي و ملقب به معلم
ثاني
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سخت

تيم ملي اســكيتهاكي روييخ زنان ايــران در كاپ آزاد
امارات دوم شد .ايران در اين تورنمنت سهجانبه 2پيروزي
ت و برگشت با روسيه هم به
مقابل امارات داشت .در بازي رف 
يك پيروزي و يك شكست رسيد و با اين نتايج فيناليست
شد .در فينال ايران و روســيه براي سومينبار بازي كردند
كه نتيجه بازي ســوم هم  3بر یک به نفع روسها شد .تيم
ايران براي نخستينبار بود كه مسابقات بينالمللي را تجربه
ميكرد .آنها براي حضور در مســابقات قهرماني آســيا و
قهرماني جهان آماده ميشوند.

شــناگران ايران در  2روز اول مســابقات جامجهاني
مسافت كوتاه قطر ،به  2ركورد جديد ملي و يك سهميه
مســابقات قهرماني جهان رسيدند .ســينا غالمپور تا
ديروز موفقترين شــناگر ايران در اين مسابقات بود.
او در فينال 50متر آزاد شــنا كرد و ششم شد و ركورد
جديدي براي ايران ثبت كرد .غالمپور اين مســافت را
در 22ثانيه و 26صدم ثانيه شنا كرد .او يكماه قبل در
مسابقات انتخابي تيم ملي ركورد 22/49ثانيه را ثبت
كرده بود .موفقيت مهم او در 100متر آزاد بهدست آمد.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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ساده

مقام دوم زنان ايران در امارات

ركوردشكني در آبهاي قطر

او اين مسافت را در 48/60ثانيه شــنا كرد و به ركورد
ورودي مسابقات قهرماني جهان كه آبانماه در ابوظبي
برگزار ميشود ،رســيد .غالمپور با اين ركورد ،هم به
فينال مســابقات صعود كرد و هم ركورد ملي اين ماده
را شكست .ركورد قبلي اين ماده هم با زمان 49ثانيه و
9صدم ثانيه بهخود او تعلق داشت .متين بالسيني هم
در ماده ۴۰۰متر آزاد ركوردشكني كرد .او با ثبت زمان
4دقيقــه و 6ثانيه و 63صدم ثانيه ،هفتم شــد .ركورد
قبلي اين ماده با زمان 4دقيقه و 5ثانيه و 76صدم ثانيه
به اميرعباس امراللهي تعلق داشت .مسابقات قطر امروز
به پايان ميرسد.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

كمبود وسايل حملونقل عمومي در مسير ونك به رسالت

تعداد وسايل حملونقل عمومي در مسير ميدان ونك به ميدان رسالت
چه در بخش تاكسي و ون و چه در بخش اتوبوسراني ناكافي است .مويد
اين مطلب صفهاي طوالني بهخصوص در ايام اوج تردد يعني صبح و
عصرهاست .از سوي ديگر سواركردن مسافر كمتر در ون و تاكسيها
به اين وضع دامن ميزند و بههرحال با شــرايط موجود چارهاي جز
رعايت اين موارد نيست .تقاضا ميشود وسايل حملونقل افزايش يابد
تا هم ترافيك كمتر شود ،هم شغل جديد ايجاد شود و هم مسافران
سرگردان نشوند.
آزادانديش از تهران

كارگران شهرداريهاي دشتآزادگان10ماه حقوق معوقه دارند

تعداد زيادي كارگر و پرسنل خدماتي در 6منطقه شهرداري شهرستان
دشت آزادگان هستيم كه از زمستان سال گذشته حقوق نگرفتهايم،
درحاليكه مشغول كار هستيم2 .سال براي ما بيمه رد نميشود و اين
وضع اسفبار زندگيهاي ما را تا مرز از هم پاشيدگي پيش برده و چه بسا
زندگيها كه بر باد رفته است .مسئوالن صداي ما را بشنوند.
محمدي از دشت آزادگان

زمينهايپروازيهواپيماهايبدونسرنشينتصرفشدهاست

تا مدتي قبل زمينهايي در اطراف تهران براي پروازدادن هواپيماهاي
بدون سرنشــين وجود داشــت كه عالقهمندان داراي گواهينامه از
ســازمان هواپيمايي كشــوري در آنها هواپيماهاي خود را به پرواز
درميآوردند .اكنون مدتهاست اين عالقهمندان سرگردان هستند
زيرا متأسفانه زمينهاي مورد اســتفاده آنها يا تصرف شده يا اجازه
بهرهبرداري از آن به عالقهمندان داده نميشود .از سوي ديگر مدتي
است گواهينامههاي عالقهمندان تمديد اعتبار نشده است .هماكنون
سازمان مشخصي ،متولي رسيدگي به اين موضوع نيست ،درحاليكه
اين تفريح سالم عالوه بر تشويق و سرگرمكردن جوانان ،به پيشرفت
صنعت هوانوردي هم كمك ميكند .از مسئولين درخواست داريم تا
به مشكالت عالقهمندان به اين سرگرمي علمي و صنعتي توجه كرده
و آنها را رفع كنند.
امانپور از تهران

حوادث

شنبه  1آبان  1400شماره 8343

شمارش معكوس براي محاكمه كيوان.الف
كيوان.الف كه به اتهــام آزار و اذيت دختران جوان در
بازداشت بهســر ميبرد قرار اســت چند روز ديگر در
دادگاه انقالب محاكمه شود .شمارش معكوس براي
محاكمه اين متهم در شــرايطي آغاز شده كه اتهام او
افساد فياالرض است.
بهگزارش همشهري ،رسيدگي به اتهامات كيوان .الف
از اوايل شــهريورماه سال گذشــته آغاز شد .پس از
آنكه در فضاي مجازي توييتر و اينستاگرام هشتگي با
عنوان تجاوز خبرساز و جنجالي شد .برخي از افرادي
كه بهگفته خودشان قرباني تجاوز شده و جرأت نكرده
بودند شــكايت كنند ،در فضاي مجــازي به بازگويي
روايتهاي تلخي از لحظاتي كه قرباني تجاوز شــدند

مرديبعدازقتلهم

پرداختند تا شايد از اين طريق بتوانند متجاوز را رسوا
كنند .بسياري از اين روايات تكاندهنده عليه يكي از
دانشجويان دانشــگاه تهران به نام كيوان .الف بود كه
بازتاب گستردهاي داشت .دختري جوان مدعي شده
بود كه كيوان او را فريب داده و به خانهاش كشانده و بعد
از تعارف نوشيدني مسموم به او تجاوز كرده است .بقيه
دختران نيز روايات مشابهي عليه اين مرد مطرح كردند
و اين در حالي بود كه هيچ دختري از ترس آبرويش از
فرد متجاوز شكايت رسمي نكرده بود.
آنطور كه قربانيان مطرح كرده بودند ،متهم دانشجوي
رشته باستانشناسي بود كه پس از آشنايي با دختران
دانشجو در دانشگاه يا فضاي مجازي آنها را به خانه خود

دعوت ميكرد .دختران دانشجو مدعي شدند كه وي
مشروبات الكلي سرو ميكرده كه آنها پس از نوشيدن از
هوش ميرفتند .وقتي هم بههوش ميآمدند كه كار از
كار گذشته بود و متوجه ميشدند كه به آنها تجاوز شده
است .روايتهاي افشاگرانه از اين مرد باعث جريحهدار
شــدن احساســات عمومي جامعه مخصوصا زنان و
دختران شد .در ادامه مأموران پليس امنيت عمومي،
وارد عمل شده و متهم را دستگير و در نهايت 5نفر از
اين متهم بهطور رسمي شكايت كردند.
با تكميل تحقيقات ،پرونده براي رسيدگي به دادگاه
كيفري استان تهران ارسال شد .قضات دادگاه پس از
بررسي شكايت تجاوز به عنف 5دختر عليه كيوان .الف

اتهام متهم را افساد فياالرض دانستند و به اين ترتيب
پرونده براي رسيدگي به شعبه ۲۸دادگاه انقالب تهران
ارسال شد.
حاال در شرايطي كه جلسه رســيدگي به اين پرونده
چندمرتبه به تعويق افتاده اســت ،وكيل شــاكيان از

قتل همسر؛24ساعت پس از آشتي
سربهزندگياشپايانداد

زني كه با شوهرش اختالف داشت
جنایی و يك سال جدا از او زندگي ميكرد
با حكم دادگاه به خانه همسرش
بازگشت اما 24ساعت بعد توسط شوهرش به قتل
رسيد و عامل جنايت نيز به زندگياش پايان داد.
به گزارش همشهري ،ساعت 13:30چهارشنبه
گذشته به قاضي محمدجواد شفيعي خبر رسيد
كه زني حدودا 45ساله در خانهاش به قتل رسيده
است .با اعالم اين گزارش ،بازپرس جنايي تهران
به همراه تيم تجســس پليس آگاهي در محل
جنايت حضور يافتند و با جسد زني مواجه شدند
كه بر اثــر خفگي جان باخته بــود .زن جوان به
همراه همسر و كودك 9سالهاش زندگي ميكرد
اما روز حادثه فرزند اين زوج در خانه پدربزرگ و
مادربزرگش بود و در محل حادثه حضور نداشت.
با توجه به اينكه خبري از شــوهر اين زن نبود و
بهنظر ميرسيد فرار كرده است فرضيه جنايت
از ســوي وي قوت يافت .اما در ادامه تحقيقات،

حقايقي فاش شــد كه حدس تيم جنايي درباره
اينكه شوهر اين زن قاتل است را به يقين تبديل
ميكرد.
بررســيها حكايت از اين داشــت كه اين زوج
از حدود يك ســال و نيم قبل بــا يكديگر دچار
اختالفات شديدي شــده بودند به حدي كه زن
جوان از يك سال قبل خانه را ترك كرده و جدا
از شــوهرش زندگي ميكرد .ماجراي اختالف
آنها به دادگاه خانواده كشيده شده و مرد جوان
از همســرش براي ترك خانه شكايت كرده بود.
ســرانجام دادگاه حكم بر الزام بــه تمكين داد
و اين يعنــي زن جوان بايد به خانه همســرش
بازميگشــت .با اعــام اين حكم و وســاطت
خانوادهها و بزرگان فاميــل ،زن جوان يك روز
قبل از حادثه با شوهرش آشتي كرده و به خانهاش
برگشت .اما روز حادثه پدر شوهر اين زن هرچه
به موبايل عروس و پسرش زنگ زد تا احوالشان را
جويا شود ،آنها جواب ندادند و تماسها بيپاسخ

ماند .پدر شــوهر با توجه به اختالفاتي كه ميان
عروس و پسرش بود ،بهشدت نگران وضعيت آنها
و عدمپاسخگوييشان شده و خودش را به خانه
آنها رساند .اما هرچه زنگ زد كسي در را باز نكرد و
او ناچار شد قفل در را بشكند .پدرشوهر وقتي قدم
در خانه عروس و پسرش گذاشت با پيكر بیجان
عروس و غيبت پسرش مواجه شد و وحشت زده
پليس را خبر كرد.
تصميم مرگبار

با مشخص شدن اين حقايق معلوم شد كه كسي
جز شوهر اين زن قاتل نيست كه پس از جنايت
فرار كرده بود .از سوي ديگر پزشكي قانوني ساعت
مرگ زن جوان را به چند ساعت قبل يعني صبح
روز چهارشنبه اعالم كرد .همچنان كه نام شوهر
اين زن در ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفته و
تحقيقات در محل جنايت ادامه داشت دقايقي بعد
گزارش يك حادثه سقوط مرموز مردي به قاضي

محمد جواد شفيعي بازپرس ويژه قتل كه در محل
جنايت در حال تحقيق بود اعالم شــد .بهگفته
مأمور پليس كه با تلفن قاضي كشــيك تماس
گرفته بود ،قرباني مردي جوان و مجهولالهويه
بود كه از طبقه نوزدهم برجي در تهران به پايين
پرتاب شده و جان باخته بود.
اهالي ســاختمان ،مرد جوان را نميشناختند و
بهنظر ميرسيد از ساكنان برج نيست .مشخصات
او با همســر زني كه به قتل رســيده و نامش در
ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفته بود مطابقت
داشــت .به اين ترتيب مشخص شــد كه عامل
جنايت در جريان درگيري با همسرش وي را به
قتل رسانده و ساعتي بعد قدم در برج مسكوني
گذاشــته و از تراس طبقه نوزدهم خودش را به
پايين پرتاب كرده تا به زندگياش پايان بدهد.
به اين ترتيب اجســاد اين زوج جوان با دستور
قاضي جنايي تهران به پزشكي قانوني منتقل شد
و تحقيقات در اينباره ادامه دارد.

شراكت از گيالن

رانندگان بدون پالك جريمه و بازخواست شوند

تاكنون بســيار ديده بوديم كــه برخي از رانندههــا پالك خودروي
خودشان را ميپوشانند تا وارد طرح شوند اما به تازگي برخي رانندگان
پالك خودرويشــان را ميكنند تا با خيال راحت وارد محدوده طرح
ترافيك شوند .آخرين بار اين موضوع را در خيابان زرتشت نرسيده به
خيابان وليعصر به چشمام آمد كه بسيار نامناسب است زيرا ميتواند
كار را به سودجوييهاي خطرناك بكشاند.
بالغتي از تهران

مخابرات استان البرز پيامك هزينه تلفن را ارائه نميدهد

بعد از جمــعآوري قبضهاي كاغــذي روال بر اين شــده كه ميزان
پرداختي مشتركين تلفن ثابت ،توسط پيامك به ايشان اطالع داده
شود .متأسفانه مخابرات اســتان البرز اين كار را نميكند و در نتيجه
مشتركان از ميزان بدهي خود به مخابرات آگاه نيستند .بهدنبال اين
ناآگاهي و بدون هيچ اطالعرســاني قبلي مخابرات به يكباره تلفن را
قطع ميكند و دليل آن را بدهــي معوقه اعالم ميكند ،درحاليكه از
قبل اعالم و اخطاري در اين زمينه نداده است! از مسئولين مخابرات
استان البرز درخواست دارم تا مانند استان تهران با ارسال پيامك ،به
مشتركين اطالعرساني كنند.

مهار آتشسوزي در مركز درماني
آتشســوزي در يكي از مراكز درماني پايتخت با حضور
داخلي بموقع آتشنشانان مهار و از پيشــروي شعلههاي آتش
جلوگيري شد.
بهگزارش همشــهري ،ســاعت ۵:٣١دقيقه صبح جمعــه يك مورد
آتشسوزي در يك مركز درماني در خيابان انقالب ،خيابان برادران مظفر
جنوبي به سامانه  ١2۵سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري
تهران اطالع داده شد و دقايقي بعد آتشنشانان 3ايستگاه آتشنشاني به
همراه خودروهاي پشتيباني به محل اعزام شدند.
ســيد جالل ملكي ،ســخنگوي آتشنشــاني تهران در اينباره گفت:
آتشنشــانان مشــاهده كردند كه در قســمت حياط اين بيمارستان
هفتطبقه با پوشش سيمان و ورقهاي آهني بخشي ايجاد شده بود كه

بهعنوان تاسيسات از آن استفاده ميشد .اين محل دچار آتشسوزي شده
بود و ميزان شــعله و حرارت در ابتدا زياد بود .خوشبختانه چون حادثه
در حياط اتفاق افتاده بود ،مشكلي براي داخل بيمارستان بهوجود نيامد
و اما مقداري دود از طريق پنجرهها به بخشي از طبقات نفوذ كرده بود.
ملكي در ادامه گفت :آتشنشانان همزمان با خاموشكردن آتش وارد
ساختمان شدند و بيماران حاضر در ســاختمان را خارج كردند .حدود
٣٠نفر براي پيشــگيري به بخشهاي امنتر منتقل شــدند و پس از
ي محل مجددا به محل مراجعه كردند.
ايمنساز 
وي تأكيد كرد :اين حريق مصدوم نداشت و آتش بهسرعت خاموش شد.
تخليه دود و ايمنسازي نيز انجام شده است .محل پس از بررسيهاي
كارشناسي تحويل داده خواهد شد.

قانون حمايت از معلوالن همچنان اجرا نميشود

بهعنوان عضوي از جامعه معلوالن كشور از مسئوالن عالي تقاضا دارم
قانون حمايت از معلولي را كه 4سال قبل به تصويب رسيد اجرا كنند
تا مشكالت معلوالن كمتر شود .بهعنوان يك معلول نخاعي بهدليل
خانهنشيني مداوم اغلب دچار زخم بســتر ميشوم كه با گراني لوازم
بهداشتي و درماني مشكالتم چند برابر شده است.
پويا جامه كوهي از بوشهر

پاسخ مسئوالن
مشكل همپوشاني خطوط اتوبوسراني اكباتان و خط مترو حل شد

روابطعمومي سازمان تاكسيراني شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام
مردمي با موضوع «نابساماني در خطوط اتوبوسراني اكباتان در ستون
با مردم روز 11مهرماه پاسخ داده است :با توجه به اينكه هرگونه تغيير
در خدماترساني ناوگان اتوبوســراني اعم از تغيير محل حملونقل،
تغيير مسير و مواردي از اين دست براساس مصوبات كميته حملونقل
و ترافيك شهرداري مناطق صورت ميپذيرد ،به استحضار ميرساند كه
باتوجه به دسترسي مناسب ساكنان شهرك اكباتان به مقاصد انقالب
اسالمي ،ميدان وليعصر(عج) و متروی دانشگاه شريف از طريق خط4
مترو (ارم سبز  -شهيد كالهدوز) و همپوشاني خطوط اتوبوسراني در
اين منطقه با خط متروي موصوف بهمنظور استفاده بهينه از ناوگان
در خطوط پرمسافر ،با تصميم كميته حملونقل ترافيك شهرداري
منطقه مربوطه ،خطوط اتوبوسراني به مقاصد مذكور جمعآوري شد.
گفتني است هماكنون خط گردشــي( 237شهرك اكباتان -ميدان
آزادي) با ناوگان مينيبوس مناسب با تقاضاي سفر ،اقدام به جابهجايي
اهالي شهرك اكباتان بهسمت متروي اكباتان و ميدان آزادي ميكند.

زورگيري از 25سالمند
مقابل عابربانكها
مرد جوان با كمين كردن مقابل خودپردازها با تهديد
چاقو كارت و رمز عابربانك زنان و مردان مســن را
زورگيري و موجودي حسابشان را خالي ميكرد.
به گزارش همشهري ،اواسط مهرماه امسال بود كه
زن ســالخوردهاي به پليس آگاهي شهرستان ري
مراجعه و اعالم كرد كه هنگام اســتفاده از دستگاه
خودپرداز بانــك بوده كه ناگهان مــردي با تهديد
سالح سرد رمز كارتش را گرفته و موجودي حساب
بانكياش را به كارتي ديگر منتقــل كرده و فراري
شده است .بهدنبال اين شكايت رسيدگي به موضوع
در دستوركار مأموران پليس آگاهي شهرستان ري
قرار گرفت .در شرايطي كه مأموران به دنبال يافتن
ســرنخ از متهم بودند شكايت مشــابهي روي ميز
آنها قرار گرفت كه شــاكي آن نيز فردي سالخورده
بود كه در مقابل دســتگاه خودپرداز با تهديد چاقو
حساب بانكياش خالي شــده بود .شباهت اين دو
سرقت نشــان ميداد كه بهاحتمال زياد عامل هر
دو سرقت يك نفر است .شناسايي هويت فردي كه
پول شاكيان بهحساب او واريز شده بود ميتوانست
گره اين پرونده را باز كند امــا زماني كه مأموران با
پيگيري شــماره كارتي كه پولها به آن واريز شده
بود صاحب آن را شناسايي كردند ،معلوم شد كه او
فردي بدون مكان و احتماال كارتن خواب است كه
كارتش را به سارق اصلي فروخته است .تحقيقات

در اينباره ادامه داشــت تا اينك ه سرانجام مأموران
با استفاده از شــيوههاي پليسي هويت متهم اصلي
را شناسايي و او را در مخفيگاهش دستگير كردند.
متهم در جريان بازجوييها به سرقت از 25زن و مرد
سالخورده اعتراف كرد و گفت كه با شناسايي افراد
سالخورده و تنها مقابل دســتگاههاي عابر بانك به
آنان نزديك شده و در فرصتي مناسب با تهديد چاقو
رمز كارت آنان را گرفته و موجودي حسابشان را
به كارت اجارهاي خودش واريز كرده است .سرهنگ
دوستعلي جليليان ،فرمانده انتظامي شهرستان ري
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت :هماكنون متهم
در بازداشت به ســر ميبرد و تحقيقات براي يافتن
مالباختگان احتمالي ادامه دارد.

انفجــار گاز شــهري در سوســنگرد باعث
جانباختن 2خواهر شــد و شمار ديگري نيز
در اين حادثه بهشدت مجروح شدند .بهگزارش
همشــهري ،عارف اصل شرهاني ،مدير ﺭﻭﺍبط
عمومي مركز اورژانس خوﺯســتاﻥ در اينباره
گفت :ســاعت  ۲۳:۱۵شامگاه چهارشنبه ۲۸
مهرماه در تماس با شــماره  ۱۱۵فوريتهاي
پزشــكي ،خبر آتشســوزي يك باب منزل
در منطقه ابــوذر خيابان فجر  ۵سوســنگرد
اطالعرساني شد .بهدنبال اين خبر بالفاصله
۲دســتگاه آمبوالنس به محــل حادثه اعزام
شدند و دقايقي بعد با روشن شدن ابعاد حادثه
۲آمبوالنس ديگر نيز به آنجا اعزام شــد .وي
در ادامه گفت :در اين حادثــه  ۲خواهر بر اثر
شدت سوختگي و خفگي در دم جان باختند و
۲دختر ديگر كه سوختگي ۷۰درصدي داشتند
بعد از انجام اقدامات اوليه در بيمارستانهاي
سوسنگرد به بيمارســتان سوانح و سوختگي
آيتاهلل طالقاني اهواز اعزام شدند .مدير ﺭﻭﺍبط
عمومي مركز اورژانس خوﺯســتاﻥ در پايان
افزود :پدر ،مادر و كودك  ۳ساله اين خانواده
 7نفره نيز دچار سوختگيهاي سطحي شده
بودند .بهگفته وي علت دقيق وقوع اين حادثه
مرگبار در دست بررسي است.

8كوهنورد كه در ارتفاعات دشــت الر مفقود
شده بودند ،پس از يكروز جستوجو توسط
نيروهاي هاللاحمر نجات يافتند .بهگزارش
همشهري ،ساعت ۲۱:۳۰پنجشنبه خبري در
مورد مفقودشدن 8كوهنورد كه به ارتفاعات
قله ريزان در منطقــه افجه رفتــه بودند ،به
جمعيــت هاللاحمر اطالع داده شــد كه در
پي آن امدادگران جمعيت هاللاحمر استان
تهران به محل اعزام شدند و جست وجوهاي
خود را آغاز كردند .جستوجو در مناطق دشت
هويج ،يال غربي آتشكوه به ســمت قله آغاز
شد و در مرحله اول ،عمليات تا ساعت  ۶صبح
جمعه ادامه داشــت اما بينتيجه بود .تا اينكه
از صبح جمعه 3تيم ديگر نيــز وارد عمليات
جست وجو شدند و با استفاده از بالگرد عمليات
جستوجو ادامه پيدا كرد .سرانجام كوهنوردان
مفقودشده كه 8نفر بودند ،نجات پيدا كردند.
محمدحسن قوسيان ،ســخنگوي جمعيت
هاللاحمر گفت :عمليات جستوجو تا ظهر
جمعه طول كشيد و سرانجام هر 8كوهنورد
مفقودشده پيدا شدند و تيمهاي جستوجو
آنها را به مكاني امن منتقل كردند.

سامانه  137زنگ ميخورد اما كسي پاسخگو نيست

حسيني از تهران

انفجار گاز در سوسنگرد
2قرباني گرفت

نجات كوهنوردان گمشده
در ارتفاعات دشت الر

عالمه از كرج

سامانه  137شهرداري تهران زنگ ميخورد اما كسي پاسخگو نيست.
در ساعات مختلف شبانهروز امتحان كرده و بارها ديدهام كهاين سامانه
زنگخور ندارد ،درحاليكه به هر سازمان و ارگاني كه شكايت كنيد
عنوان ميكنند كه مشكالت خود را با سامانه  137درميان بگذاريد.

محاكمه كيوان.الف در روز 23آبان خبر ميدهد .شيما
قوشه در اينباره گفت :قرار بود متهم اواخر شهريورماه
در دادگاه انقالب محاكمه شــود ،امــا دادگاه به روز
يكشنبه چهارم مهرماه موكول شد ولي در اين تاريخ
هم دادگاه برگزار نشد و بهتعويق افتاد.
وي در ادامه گفت :ابتدا به پرونده متهم در شعبه پنجم
دادگاه كيفري يك استان با اتهام زناي به عنف رسيدگي
شد اما قضات دادگاه اعالم كردند اقدامات متهم مقدمه
افساد فياالرض است و پرونده براي رسيدگي به دادگاه
انقالب ارسال شــد .حاال براي ســومينبار قرار است
۲۳آبانماه متهم در دادگاه محاكمه شود.
وكيل شاكيان درباره تعداد قربانيان متهم گفت :ابتدا
حرف از 40شاكي بود اما تاكنون فقط ۵نفر كه موكل
من هستند اساميشان در پرونده ديده ميشود و فرد
ديگري از متهم شكايت نكرده است.

كوتاه از حادثه

با وام ازدواج چه ميتوان كرد؟

واقعا با اين ميزان وامي كه در اختيار افراد تازه متاهل قرار ميگيرد،
چه كاري ميتوان كرد؟ اين رقم به خريد وسايل ضروري هم نميرسد.
از مسئولين تقاضا داريم ســقف اين وام را متناسب با قيمتهاي روز
افزايش دهند.
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جانباختن پليس وظيفهشناس
در صحنه تصادف  2تريلي
مامور وظيفهشــناس پليس راهور كه براي بازكردن
ترافيك در صحنه تصادف 2تريلي حاضر شده بود ،بر
اثر تصادف جان خود را از دست داد.
به گزارش همشهري ،ســاعت  ۲۳:۳۰پنجشنبه به
پليس مشهد خبر رسيد كه تصادفي در آزادراه شهيد
شوشتري در 5كيلومتري شــهر ملكآباد ميان يك
دســتگاه كاميون و تريلــي رخ داده و 2نفر مجروح
شــدهاند .بهدنبال اين حادثه ســرهنگدوم سهراب
عارفخاني از پليسراه به همــراه خودروهاي امدادي
ازجمله اورژانس ،هاللاحمر و آتشنشاني در صحنه
حاضر شدند .همزمان با انجام اقدامات در جريان اين

تصادف ،در محور مخالف آزادراه ،يعني مسير ملكآباد
به مشــهد وســايلنقليه بهدليل تجمع خودروهاي
امدادي كنجكاو شــده و توقف كرده بودند .سرهنگ
عارفخانــي درحاليكه لباس شــبرنگ و چراغ اليتر
پليس به همراه داشت ،براي حركتدادن خودروهاي
متوقفشده در حاشيه آزادراه به مسير مخالف جاده
حركت كرد اما هنگام عبور از عرض جاده يك دستگاه
پژو  ۴۰۵بهشدت با او برخورد كرد .سرهنگ حسين
ميشمشت ،رئيس پليسراه خراسانرضوي در اينباره
گفت :اين خودرو در مسير ملكآباد به سمت مشهد
در حركت بوده و بهدليل تصادف و تجمع خودروهاي

فرار مرگبار مرد مرموز از دست پليس
وقتي مأموران پليس به زن و مردي كه سوار بر موتور بودند مشكوك شدند ،به آنها
دستور ايست دادند ،اما راكب بدون توجه به اخطار پليس به فرار خود ادامه داد و همين
تصميم به قيمت از دست رفتن جانش تمام شد .بهگزارش همشهري ،بامداد ديروز
مأموران پليس در غرب تهران در حال گشتزني بودند كه به سرنشينان موتورسيكلتي
كه پالكش مخدوش بود ،مشكوك شدند .زن و مرد جوان رفتارهاي مرموزي داشتند
و مأموران پليس به گمان اينكه آنها قصد سرقت دارند ،به سمتشان رفتند .زن و مرد
جوان اما به محض ديدن پليس وحشت كردند و راكب موتور تصميم به فرار گرفت.
با اين حال پليس دستور ايســت داد ،اما راكب موتور بدون توجه به اخطار پليس به

امدادي در آن طرف آزادراه ،توجهي به روبهروي خود
نداشت كه منجر به برخورد با نيروي پليسراه شد .وي
ادامه داد :سرهنگ عارفخاني در صحنه تصادف مجروح
و به بيمارستان كامياب مشهد منتقل شد اما بهعلت
جراحت زياد در ساعت  ۱:۳۰دقيقه بامداد فوت شد.
براساس اين گزارش ،سرهنگ دوم سهراب عارفخاني
متولد ۱۳۵۸و داراي 3فرزند بود.

فرار خود ادامه داد .در اين شرايط عمليات تعقيب و گريز آغاز و راكب موتور ناگهان
وارد اتوبان باكري شد و بهصورت خالف جهت با سرعت باال حركت كرد ،ولي سرعت
سرسام آور و حركت در جهت خالف موجب شــد تا با يك خودروي  206تصادف
كند .در اين حادثه مرد راكب كه حدودا 28ســاله بود در دم فوت شد ،اما زن جوان
كه بهشدت آسيب ديده ولي زنده بود توســط اورژانس به بيمارستان انتقال يافت.
مأموران در ادامه به بازرسي وسايل زن و مرد مرموز پرداختند ،اما هيچگونه مدركي
كه هويت آنها را فاش كند بهدست نياوردند ،به جز يك حكم جعلي كه مربوط به يكي
از ارگانهاي نظامي بود و مشخص نبود به چه دليل داخل جيب مرد فوت شده است.
از سوي ديگر ،گزارش اين حادثه مرگبار به قاضي حبيباهلل صادقي ،بازپرس جنايي
تهران اعالم شد و او دستور انتقال جسد قرباني و انجام انگشت نگاري را صادر كرد تا
هويت وي بهدست آيد .تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد.
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ادبوهنر

شنبه  1آبان  1400شماره 8343

رنگينكمان موسيقي اقوام

گفتوگو با كارگردان فيلم كوتاه «آخرين الاليي در تهران»

عکس :ابوذر احمدزاده

چهاردهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران
كار خود را در كرمان آغاز كرد

گروههاي موســيقي در اين دوره ،نشستهاي پژوهشــي هم برگزار ميشود كه
نخستين نشست روز گذشته جمعه در آخرين روز مهرماه برگزار شد .دومين نشست
پژوهشي امروز اول آبانماه برگزار ميشود تا سخنرانان درباره مقوله ريتم در موسيقي
اقوام ،متر ،ضربان ،پالس ،ريتم وابسته به متن و ريتم آزاد و منظم گفتوگو كنند.
سومين نشست پژوهشي نيز يكشنبه 2آبان ماه ،با موضوع ترمينولوژي (واژهشناسي)
«مقام» در موسيقي اقوام ايران و رابطه آن با موسيقي دستگاهي برگزار خواهد شد.
جشــنواره تا دوم آبانماه به دبيري كامران مرآتي ادامه دارد و 4تا 5گروه هر روز به
اجراي برنامه ميپردازند؛ آثاري كه توسط 7داور از ميان آثار ارسال شده ،ارزيابي و
انتخاب شدهاند .اجراها از ساعت 18شروع و تا 20ادامه دارد.

قهرمان ايراني در هاليوود

اصغر فرهادي با سومين اسكار ،نامش كنار اينگمار برگمن ثبت خواهد شد
آرش نهاوندي
هيأت معرفي نماينده ســينماي ايران به مراسم ســاالنه آكادمي اسكار ،فيلم
مترجم
«قهرمان» به كارگرداني اصغر فرهادي را بهعنوان نماينده ســينماي ايران در
اسكار  2022انتخاب كرد .رائد فريدزاده ،دبير و سخنگوي هيأت معرفي فيلم ايراني به اسكار اعالم كرد كه اعضاي
اين هيأت پس از بررسي44فيلم اكران شده ايراني3 ،فيلم «دشت خاموش»« ،بندربند» و «قهرمان» را واجد
شرايط تشخيص دادند كه پس از طي مراحل بازبيني و بررسي تخصصي فيلمها ،رايگيري و تجميع نظرات
صورت گرفته كه در نتيجه آن فيلم قهرمان به كارگرداني اصغر فرهادي بهعنوان گزينه نهايي انتخاب شد.
فريدزاده خاطرنشــان كرد كه با امضــاي اعضاي اين هيــأت ،فيلم قهرمان بهعنوان نماينده ســينماي
ايران به مراسم اسكار سال 2022معرفي خواهد شد .امســال هيأت معرفي فيلم ايراني به فرهنگستان
علوم و هنرهاي ســينمايي اســكار  ،2022از هنرمندان پيشنهادي خانه ســينما شامل محمدعلي
نجفي (كارگردان و رئيس هيأتمديره خانه ســينما) ،پريوش نظريه (بازيگر) ،مهدي ســجادهچي
(فيلمنامهنويس) ،محمدمهدي عسگرپور (كارگردان و دبير جشــنواره جهاني فيلم فجر) ،شادمهر
راســتين (فيلمنامهنويس) ،فريدون جيرانــي (فيلمنامهنويس و كارگردان) ،رســول صدرعاملي
(تهيهكننده و كارگردان) ،رامين حيدريفاروقي (كارگردان) و رائد فريدزاده (دبير شوراي بينالملل
و معاون بينالملل بنياد ســينمايي فارابي) تشــكيل شــده بود .فيلم قهرمان در جشنواره فيلم
كن2021كه تابستان گذشته برگزار شد ،موفق شد بهطور مشــترك با فيلم «كوپه شماره »6
ساخته يوهو كوآسمانن ،كارگردان فنالندي جايزه بزرگ اين جشنواره را كسب كند.
اصغر فرهادي در سال 2012برنده جايزه اسكار بهترين فيلم خارجيزبان براي فيلم «جدايي
نادر از سيمين» شد .همچنين در سال 2017نيز فيلم«فروشنده» به نويسندگي و كارگرداني
او توانست جايزه اسكار بهترين فيلم خارجيزبان را كسب كند.
ركوردداران جايزه اسكار

اصغر فرهادي درصورت بردن جايزه اسكار در رشــته بهترين فيلم بينالمللي ،سومين
اسكار خود را به ايران خواهد آورد و از رده سوم به رده دوم باشگاه ركوردداران دريافت
جايزه اســكار در رشــته بهترين فيلم بينالمللي صعود خواهد كرد .فدريكور فليني
و ويتوريو دسيكا2 ،فيلمســاز برجسته و نامآور ســينمايي ايتاليا هركدام با دريافت
4جايزه اسكار در رشته بهترين فيلم خارجي (بهترين فيلم بينالمللي) ،ركوردداران
دريافت جايزه اسكار هستند .اينگمار برگمن ،فيلمساز مطرح سوئدي نيز با دريافت
3جايزه اسكار در رشته بهترين فيلم بينالمللي در رده دوم ركوردداران دريافت اين
جايزه قرار دارد .آكيرا كوراساوا و اصغر فرهادي نيز هر كدام با 2جايزه ،رده سوم
ركوردداران دريافت جايزه را بهخود اختصاص دادهاند.
در رشته بهترين كارگردان كه اصغر فرهادي هم امسال شانس نامزدي در اين
رشته را دارد ،تا به امروز جان فورد با 4جايزه و قرانك كاپرا و ويليام وايلر بهطور
مساوي با 3جايزه ،ركوردداران دريافت جايزه اسكار هستند.

رقباي قهرمان در رشته بهترين فيلم

اصغر فرهادي در اين دوره با فيلم «قهرمان» همچنين از شانس حضور در
فهرست بهترين فيلمهاي جايزه اسكار برخوردار است .فيلم قهرمان براي
كسب جايزه اسكار در اين رشته ،رقباي قوياي نظير «بلفاست»« ،قدرت
سگ»« ،شاه ريچارد»« ،تراژدي مبكث» و «مادران موازي» را خواهد
داشت .فيلم بلفاست از هماكنون بيشترين شانس براي كسب جايزه
اسكار در رشته بهترين فيلم را دارد .اين فيلم به كارگرداني كنت برانا
تاكنون موفق به كسب برترين جايزههاي سينمايي در جشنوارههاي
ســينمايي «ميدلبرگ» و «ميل والي» شده است .همچنين كنت
برنا در جشنوارههايي كه فيلم سياه و سفيد و خانوادگي و شخصي
«بلفاست» نمايش داده شده شخصا حضور يافته و به معرفي اين
فيلم پرداخته است.

سينما يعني تجربه فضا
محمد وحداني منتقد فيلم است كه
محمدناصر احدي
امسال با نخستين فيلم كوتاهش به
روزنامهنگار
تهران»

نــام «آخرين الاليــي در
در سي و هشــتمين جشــنواره فيلم كوتاه تهران حضور دارد .او متولد
سال 1357و فارغالتحصيل دوره دكتري رشــته برق ،گرايش مخابرات از
دانشگاه تلكام پاريس است .با او درباره فيلمش و اينكه چطور از حيطه نقد
فيلم به فيلمسازي وارد شده گفتوگو كرديم .وحداني با وسواس و دقت يك
منتقد جدي به سؤاالت ما پاسخ داد و از كليگويي پرهيز كرد كه همين به
خواندني شدن اين گفتوگو كمك كرد.

شما بهعنوان منتقد فيلم شناخته ميشويد و منتقدان زيادي
بودهاند كه چه در سينماي ايران و چه در سينماي جهان فيلمساز شدهاند.
وسوسه فيلمسازي چطور به سراغ شما آمد؟

وسوسه كارگرداني فيلم از اواخر نوجواني
با من بود .از آنجايي كه رشته تحصيلي و
كارم را در زمينه مهندسي برق انتخاب كرده
بودم و با توجه به اينكه فيلمسازي خودش
يك شغل تماموقت است الجرم در مقطعي
تصميم گرفتم به حوزه نقد فيلم پناه ببرم.
نقد فيلم اجازه ميداد تمــاس واقعيام با
سينما و هنر حفظ شود در عين حال كاري
را كه در زمينه مهندسي مخابرات دوست
داشتم ادامه دهم .اسم وبالگ سينماييام
را از رمان ايشــي گورو گرفته بودم« :بازمانده روز» و نقــد فيلم بازمانده روزم
بود ،پس از اتمام ساعات طوالني كاريام .فرصتي براي سير در دنياي سينما
و ادبيات .تا اينكه به چهل ســالگي نزديك شدم و حس كردم چقدر حيف اگر
نتوانم يكبار كارگرداني يك فيلم را تجربه كنم ،يك نيروي غيرقابل كنترلي
كه همه اين سالها سرك ميكشيد .اين بود كه يك دوره يكساله فيلمسازي
عملي را در دانشــگاه  Eicarدر پاريس گذراندم و بالفاصله آماده ســاخت
نخستين فيلمم شدم.

وقتي يك منتقد به فيلمسازي رو ميآورد ،توقعات از او بيشتر
است .اين انتظار به لحاظ رواني روي شما اثري داشت؟ مثال در انتخاب سوژه
يا سبك فيلم؟

موقع ساخت اين فيلم با خودم يك قرار گذاشتم .تصميم گرفتم فيلمي بسازم كه
خودم بهعنوان بيننده اشتياق چندبار ديدنش را داشته باشم .نويسنده سينمايي
بودن ممكن اســت با خودش نوعي خودآگاهي غيرالزم به پروسه ساخت فيلم
وارد كند .امكان دارد فيلمهايي با مدلهاي متنوع را دوست داشته باشيم و نفوذ
چنين گرايشي موقع ساخت ،همگن بودن فيلممان را مخدوش كند .خودآگاهي
افراطي «فرصت» است كه ميتواند تبديل به «تهديد» شود .اگر با كمي اغراق
بخواهم توضيح دهم با خودم قرار ديگري گذاشتم :در مرحله نوشتن شهودي و
حسي جلو بروم و در بازنويسيها به آن و ِر منتقد فيلم اجازه حضور و مانور بدهم.
در دكوپاژ و هنگام فيلمبرداري در انتخاب بين  2گزينه هميشه حسي عمل كنم
اما در پست پروداكشن سعي كنم آن خودآگاهي حضور غالب داشته باشد .فكر
ميكنم اين حضور دوگانه منجر به نوعي تنش در ســاخت فيلم ميشود كه به
نفع اثر تمام ميشود.

در خالصهاي كه از فيلم شما منتشر شده نام فروغ فرخزاد آمده و
همين باعث كنجكاوي است كه فروغ چه نقشي در فيلم شما دارد؟ خصوصا
كه اين روزها يكي دو فيلم بلند درباره فروغ در دست ساخت است.

ترجيح ميدهم كه شكل حضور فروغ را در آخرين الاليي در تهران براي خواننده
اين متن اســپويل نكنم .همينقدر بگويم كه سينما براي من تجربه فضاست و
كارگرداني يعني مستقر كردن حســي بيننده در يك فضا و در مجاورت آدمها.
چيزي كه دوست داشتم اين بود كه بهجاي پرداخت مستقيم به يك شخصيت،
اطراف او بچرخيم و در فاصله ببينيمش ،شايد منجر به درك و دريافت عميقتري
از او شود.
ايده اوليه فيلم از كجا آمد؟

سردرگم بهرام
دوستم اميرحسين سيادت پيشنهاد كرد داســتان كوتاه كالف
ِ

نمایی از فیلم آخرین الالیی در تهران

فهيمه پناهآذر
چهاردهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران
روزنامهنگار
شامگاه پنجشنبه ۲۹مهرماه با حضور استاندار
كرمان در محل باغموزه وزيري اين شهر آغاز بهكار كرد .جشنواره موسيقي نواحي
ايران با شعار «وحدت در كثرت اقوام » از ۲۹مهر تا ۲آبانماه بهصورت غيررقابتي
برگزار ميشود .به گزارش همشهري ،سال گذشته جشنواره بهدليل شرايط كرونا
فقط بهصورت آنالين برگزار شد ،اما امسال از فضاي باز استفاده ميشود و البته به
شكل مجازي هم جشنواره برگزار خواهد شــد .اين جشنواره طي ۴روز متوالي در
بخشهاي تكنوازي ،گروهنوازي و نشستهاي پژوهشي برگزار خواهد شد .تكنوازي
حسين كريمنژاد ،هنرمند قشقايي آغازگر جشنواره بود .در مراسم افتتاحيه اين دوره
از جشــنواره كه با ياد و نام پروين بهمني ،بانوي الاليي ايران آغاز شــد ،هر يك از
گروههاي هنري از نقاط مختلف ايران به اجراي موسيقي پرداختند .عالوه بر اجراي
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صادقي را بخوانم .ايده تكاندهنده كافكايي اين قصه چيزي بود كه مدتها پياش
ميگشتم .حاال به آناضافه كنيد اشتياقم به داستانهاي متمركز بر آشنايي يك
مرد و زن در يك مكان و زمان بسيار محدود و اين تركيب را اضافه كنيد به عالقهام
به حال و هواي تهران دهه 40شمسي.

زمان فيلم شما حدود ۳۰دقيقه است و در ميان فيلمهاي كوتاه،
تقريبا زمان زيادي اســت .نگران نبوديد كه اين مدت زمان روي كار اثر
منفي بگذارد و مثال هزينه توليد باال برود يا كار از لحاظ جذابيت و  گيرايي
كسلكننده شود؟

زمان تقريبا
تمركز داستان «آخرين الاليي در تهران» بر آشنايي دو نفر در يك ِ
يكساعته است .بنابراين نياز داشتم كه مرحله به مرحله نزديك شدن دو نفر را
از نظر حسي نشان دهم .اين قصه نياز به طمأنينهاي داشت تا بيننده اين سير را
تجربه كند .ميدانستم اين ريتم و اين مسير گام به گام اگر خوب از كار در بيايد
بيننده گذر زمان را حس نميكند .اين را هم اضافه كنم كه نســخه اصلي فيلم
حدود 34دقيقه است .از طرفي تنها فيلمهاي زير 30دقيقه شرايط شركت در
جشنواره فيلم كوتاه تهران را دارند .ما مجبور شــديم حدود 4دقيقه از فيلم را
كوتاه كنيم.

شما از بازيگران حرفهاي اســتفاده كردهايد .حضور بازيگران
حرفهاي در فيلم كوتاه چه اثري دارد؟

فكر ميكنم هر فيلمسازي بايد از ابتداي پروژه تكليفش را با شكل توليد فيلمش
مشخص كند .براي مثال شــخصيتها در فيلمنام ه «آخرين الاليي در تهران»
ِ
ديالوگ روزمره (توام
طوري حرف ميزدند كه ديالوگهايشــان نه از جنس
با مكث و تكرار) در ســينماي اجتماعي بود و نه از جنــس ديالوگ در فيلمها
و ســريالهاي تاريخي ايراني .ديالوگها را من در مرز آهنگين و ســاده بودن
توأمان نوشــته بودم .براي همين فكر ميكردم بازيگري بايد آن را اجرا كند كه
ي و مغازلههاي
تجربه متنهاي نمايشي را داشته باشــد تا بتواند اين مدل لفاظ 
ي
كالمي را به شكل متقاعدكنندهاي اجرا كند .آقاي ثانيفر از همان تمرينها 
اوليه خيالم را راحت كرد كه شيوه اجراي ديالوگها را ميتواند تبديل به امتياز
كارمان كند .ما از شيوه گويش روزمره فقط كمي فاصله ميگرفتيم ،اين ميزان و
حد برايمان مهم بود و فقط يك بازيگر حرفهاي ميتوانست آنرا از كار دربياورد.
از طرفي شخصيت دختر ،ســيمين ،طي داســتان از نظر عاطفي در موقعيت
سختي اســت .او تازه از يك رابطه بيرون آمده و آن روز خاص در شرايط روحي
باثباتي نيست.
ســيمين در ســكانسهاي مختلف فيلم حال و هواي متفاوتي دارد .حفظ اين
حالت سينوسي و البته همزمان بهوجود آوردن يكپارچگي كار بازيگر حرفهاي
است .از اين نظر تجربه صحنه تئات ِر خانم پسياني در اين سالها و كار با متنهاي
متنوع ،بهخصوص نقش پيچيدهاش در تئاتري كه حدود 4سال قبل ديده بودم
(صددرصد به كارگرداني آقاي اسماعيل كاشي) ،خيالم را راحت ميكرد .مثال
ديگري درباره همكارانم بزنم .ما ميدانســتيم كه فضاي عكاسي بايد به شكل
مطلوبي از كار در بيايــد و اين مكان براي ما مثل يكي از شــخصيتهاي فيلم
بود .به همينخاطر به ســراغ آقاي كيوان مقدم رفتيم كه از پروژهها و آثار قبلي
ايشان ميدانستيم چقدر دغدغه طراحي و اشتياق و هنر ساخت چنين فضاهاي
ويژهاي را دارد.
توليد كار چقدر طول كشيد؟

ما 8جلسه فيلمبرداري داشتيم .پيشتوليدمان براي پيدا كردن لوكيشن و آماده
كردن عكاسي كوتاه نبود .اما مراحل پستپروداكشن بهخاطر اينكه به دوره شروع
همهگيري كرونا در ايران خورد طوالني شد.

نيكي كريمي
و تهيهكنندگي «همديدار»
پروانه ســاخت فيلــم جديد نيكي كريمــي با نام
خبر
«همديدار» اخيرا صادر شــده و فعــا در مرحله
پيشتوليد اســت .بهگــزارش همشــهري ،بعد از
«آتاباي» كه نيكي كريمي كارگرداني آن را عهدهدار بود ،اين بازيگر

اين بار سراغ تهيهكنندگي فيلم «همديدار» به كارگرداني مهدي
نوروزيان رفته است .فيلمنامه «همديدار» بهصورت مشترك توسط
مهدي نوروزيان ،علي اصغري و سپيده قرباني نوشته شده است.
مهدي نوروزيان پيش از اين با فيلم كوتاه «كشتن جويي» نامزد
جايزه بهترين فيلم كوتاه اسكار شده و جايزه بهترين فيلم كوتاه
جشنواره آتالنتا را بهدست آورده است .فيلم ديگر نوروزيان «لئو»
در بخش مسابقه جشــنواره «تورنتو» و همچنين بخش مسابقه
فستيوال «لندن» به نمايش درآمده است.

قتل در صحنه فيلمبرداري
در اتفاقي عجيب الك بالدوين ،بازيگر آمريكايي در صحنه فيلمبرداري
سینما فيلم جديدش با شليك گلولهاي كه قرار بود مشقي باشد ،فيلمبردار
فيلم را كشت و كارگردان نيز بهشدت مجروح شد .به گزارش ورايتي،
هنگام ساخت فيلم مســتقل جديد «زنگار» در نيومكزيكو ،الك بالدوين ،بازيگر و
تهيهكننده اين فيلم باشليك گلولهاي كه قرار بود از اسلحهاي مشقي باشد موجب
كشته شدن هالينا هاچينز ،مدير فيلمبرداري ۴۲ساله شده است؛ ضمن اينكه جوئل
سوزا ،كارگردان فيلم نيز مجروح شده و هماكنون تحت مراقب پزشكي در بيمارستان
است .هنوز هيچ فردي در اين رابطه دســتگير نشده و بازپرسان در حال بازجويي و
مصاحبه با شــاهدان عيني اين اتفاق تلخ در اين پروژه ســينمايي هستند و گفته
ميشود الك بالدوين در حال پاسخگويي به بازپرسان اداره پليس بوده است .پروژه
ساخت فيلم «زنگار» تا زماني نامعلوم متوقف شده است و همه عوامل فيلم كه بهشدت
تحتتأثير اين ماجرا قرار گرفتهاند با خانواده هالينا هاچينز ابراز همدردي كردند.

الك بالدوين ،بعداز حادثه
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وعده تازه آمريكا براي دفاع از تايوان

كيوسك

جو بايدن برخالف دههها رويكرد محتاطانه آمريكا در قبال مسئله تايوان و چين ،اعالم كرده
است كه درصورت حمله نظامي پكن ،واشنگتن از تايوان دفاع خواهد كرد

روزگار بحراني آنكارا

همزمان با وخيمشدن شرايط ارزي و تورمي تركيه ،تنشهاي اين كشور با قدرتهاي غربي نيز رو به افزايش است
«اردوغان سالها پيش گفته بود شكست در
گزارش انتخابات شــهرداري بهمعناي شكست در
مجلس و دولت است؛ او بهخوبي ميداند چه
سرنوشتي در پيش دارد .ما فعال نظارهگر هستيم تا موعد
رقابت حقيقي در انتخابات فرا برســد ».اينها بخشي از
سخنان اخير اكرم امام اوغلو ،شــهردار جديد استانبول
است؛ مردي كه گفته ميشــود رقيب اصلي اردوغان در
انتخابات رياستجمهوري سال 2023خواهد بود .او به
روشــني از بحران اين روزهاي تركيه ســخن گفته كه
نشــانههاي آن در تمامي حوزهها ،از اقتصــاد گرفته تا
امنيت ،ثبات داخلي و حتي سياست خارجي نمايان شده
است .امام اوغلو قصد دارد از همان مسيري كه اردوغان
براي رسيدن به قدرت طي كرده ،از شهرداري استانبول
به كرسي رياستجمهوري برسد.
در جريان آخرين تحوالت ،نيروهــاي امنيتي تركيه در
عملياتي ضربتي ،عوامل وابســته به 5شبكه جاسوسي
رژيم صهيونيستي را دستگير كردند .اين رخداد بيسابقه
در حالي صورت ميگيرد كه دولت تركيه پس از روي كار
آمدن بايدن در آمريكا تالش داشت روابط خود با تلآويو
را از طريق اقداماتي نظير بازگشت سفرا و يا افزايش ميزان
مبادالت تجاري بهبود ببخشد.
به نوشــته روزنامه ديلي صباح كه ازجمله رســانههاي
نزديك به دولت اردوغان شــناخته ميشــود ،سازمان
امنيت و اطالعــات تركيه (ميت) ،يگانــي ويژه را براي
رصد و پيگيري عوامل مرتبط با موســاد در داخل خاك
اين كشور بهكار گرفته است .اين يگان پس از یک سال
انجام عمليات پيچيده اطالعاتي ســرانجام موفق شده
در شامگاه چهارشنبه15 ،شــهروند عربي-اسرائيلي را
كه تحت عناوين شغلي يا تحصيلي مشغول جمعآوري
اطالعات حســاس از دولــت تركيه بودهانــد با اجراي
عملياتي همزمان دســتگير كند .اين روزنامه همچنين
مدعي شده دهها شــهروند تركيه در ســطوح مختلف
نيز بهدليل همكاري با نيروهاي موســاد در بازداشــت
بهسرميبرند.
ســازمان اطالعات تركيه يك هفته قبل هم 6شــهروند
روسي ،ازبكي و اوكرايني را به جرم جاسوسي در جريان
عملياتي مشــابه دســتگير كرده بود .اتهام ايــن افراد،
جاسوسي سياسي و نظامي براي روسيه است و رسانههاي
نزديك به دولــت از صدور احكام زندان  15تا 20ســاله
براي آنــان خبر ميدهنــد .روزنامه يني شــفق تركيه،
عملياتهاي اخير سازمان اطالعات را ضربشستي مهم
براي دشمنان تركيه توصيف كرده اســت .در مقابل اما
رسانههاي منتقد دولت اردوغان ،از تالشي سازمانيافته
براي امنيتيكردن فضاي تركيه ســخن ميگويند .براي
مثال روزنامه جمهوريت در ســرمقاله خود با اشــاره به
عملياتهاي اخير ســازمان اطالعات و بازتاب گسترده

آن در رسانههاي دولتي ،مينويسد :اردوغان پيش از اين
ثابت كرده از هيچ ابزاري براي حفظ قدرت دريغ نميكند.
او اكنون بهدنبال ايجاد جو امنيتي در كشــور اســت تا
انتخابات را تحت تأثير قرار دهد و در اين راه حاضر است
سياست خارجي تركيه را نيز به گروگان بگيرد.
سخنان جنجالي اردوغان

همزمان با تحوالت بيسابقه امنيتي و سياسي در تركيه،
اظهارات جنجالي اردوغان طي روزهاي اخير نيز بازتاب
گستردهاي در ســطح رســانههاي داخل و خارج از اين
كشور داشته است .او روز گذشــته در جريان تازهترين
ســخنراني خود مقابل اعضاي حزب عدالت و توســعه،
سفراي 10كشور غربي را تهديد به اخراج از تركيه كرد.
علت اين تهديد ،بياني ه مشترك وزراي خارجه كشورهاي
آمريكا ،كانادا ،نيوزيلند ،فرانســه ،آلمان ،ســوئد و چند
كشــور اروپايي ديگر در حمايت از عثمان كافال ،زنداني
سياسي تركيه اســت .اردوغان گفت :شما در جايگاهي
نيستيد كه درسهاي حقوق بشري به تركيه بدهيد؛ به
وزير خارجه گفتم ديگــر نميتوانيم چنين رفتارهايي را
از سوي اين كشورها تحمل كنيم .اگر مجددا اشتباهي از
سوي اين كشورها سر بزند ،بايد بيدرنگ سفراي آنها از
آنكارا اخراج شوند.
رئيسجمهور تركيه در بخش ديگري از ســخنان خود
با بيان انتقادات تندي از مواضع ضداســامي رهبران و
سياستمداران غربي ،گفت :اسالمهراسي همچون سرطان
در ميان كشــورهاي غربي در حال رشــد است .بخش
عمده اين پديده ناســالم به برنامههاي سياسي رهبران
طمعكار غربي برميگردد اما ما نبايد اجازه دهيم فضاي
ضداسالمي در سايه منافع سياسي يك عده سياستمدار
فاسد تقويت شود .اردوغان تأكيد كرد :جهان اسالم حق
بزرگي به گردن غرب و تمام دنيــا دارد و بايد با احترام
نسبت به مسلمانان برخورد شود.
رئيسجمهور تركيه پيش از اين نيز در واكنش به تهديد
برخي نمايندگان كنگره آمريكا مبني بر مخالفت با فروش
جنگندههاي اف 16-به آنكارا گفتــه بود :اگر پيامهاي
منفي از ســوي دولت بايدن دريافــت كنيم ،بيدرنگ
مذاكره با مســكو بــراي خريد جنگنده ســوخو را آغاز
خواهيم كرد .او در ســخناني كه به روشني از تيرهشدن
روابط تركيه با غرب حكايت دارد ،تأكيد كرد :همانطور
كه در پرونده موشكهاي اس 400-به همه ثابت كرديم،
امنيت ملي تركيه فراتر از تمام مالحظات سياســي قرار
دارد .اين اظهــارات در حالي بيان ميشــود كه وزارت
خارجه آمريكا اعالم كرده درصورت اقدام تركيه به خريد
جنگندههاي روسي ،تحريمهاي بيشتري را عليه اقتصاد
اين كشور وضع خواهد كرد.
طي روزهاي اخيــر ،اردوغان فارغ از مســائل مربوط به

سياســت خارجي ،در مورد مســائل داخلي تركيه نيز
مواضعي داشته كه جنجالي بوده اســت .او روز گذشته
در نطق خود براي اعضاي حزب عدالت و توســعه براي
نخستينبار به صراحت از وضعيت شبكههاي اجتماعي
در تركيه انتقاد كرده و خواستار نظارت بيشتر بر اينترنت
شد .اردوغان گفت :هزاران پايگاه شايعهساز 
ي كه از سوي
بيگانگان حمايت ميشوند و امنيت رواني و ثبات اقتصادي
كشور را هدف گرفتهاند .همانطور كه طي سالهاي اخير
بهتدريج وابستگي خود به بيگانگان در صنايع دفاعي را
كاهش دادهايم ،بايد بهسوي تقويت تواناييهاي داخلي
در حوزه اينترنت و فضاي مجازي حركت كنيم .منتقدان
اردوغان اين اظهارات را نشانههايي نگرانكننده از برنامه
دولت براي كاهش آزاديهاي اجتماعي و سياسي بهشمار
آوردهاند.
سقوط آزاد لير ادامه دارد

در سايه التهابهاي داخلي و خارجي تركيه ،روند كاهش
ارزش لير مقابل دالر به شــكل بيســابقهاي ادامه دارد.
ارزش هر دالر در بازارهاي آنكارا و اســتانبول به بيش از
9هزار و 600لير افزايش يافته است .اين در حالي است كه
براساس پيشبيني روزنامه جمهوريت ،دالر بهزودي مرز
10هزار لير را هم پشت سر خواهد گذاشت.
از ســوي ديگر ،رئيس جديد بانك مركــزي تركيه نيز
در نخســتين تصميم خود ،نرخ بهره بانكي را تا حدود
2درصد كاهش داده است؛ امري كه ميتواند تأثير منفي
بر وضعيت لير داشته باشــد .پول ملي تركيه كه يكي از
باثباتترين ارزهاي منطقه خاورميانه بهحساب ميآمد،
ظرف 3سال گذشــته درگير تالطم و بحران شده است.
به نوشــته روزنامه العربي الجديــد ،افزايش بدهيهاي
خارجي تركيه ،تشديد بحرانهاي منطقهاي اين كشور
در چندين جبهــه ،تحريمهاي آمريــكا و البته ويروس
كرونا ،مهمتريــن داليل كاهش ارزش ليــر مقابل دالر
بهشمار ميروند.
اين در حالي است كه با سقوط لير ،تورم تركيه به بيش
از 19درصد افزايش يافته است .اگرچه كاهش ارزش لير
با توجه به ظرفيتهاي اقتصــاد تركيه ميتواند نتايجي
ازجملــه افزايش نرخ گردشــگري و همچنين صادرات
خارجي را بهدنبال داشــته باشــد ،اما بدونشك پايگاه
اجتماعي دولت در سايه تشــديد تورم متزلزل خواهد
شد .از ســوي ديگر ،در جريان تازهترين تحوالت ،گروه
ويژه اقدام مالي عليه پولشويي در آخرين گزارش خود،
تركيه را در ليست خاكستري قرار داده است .علت اين
تصميم براســاس بيانيه گروه ويژه« ،كــمكاري دولت
تركيه در مبارزه با پولشويي براي تامين مالي تروريسم»
عنوان شده اســت .پيشبيني ميشود اين رخداد ،تأثير
چشمگيري بر وضعيت بحراني لير تركيه داشته باشد.

كرونا؛ تلفات 115هزار نفري كادر درمان در جهان
سازمان بهداشت جهاني
رويداد در تازهترين آمار خود از
تلفــات كادر درمان در
جهــان اعالم كــرده كه دســتكم
115هزار نفــر از نيروهاي پزشــك،
پرستار و بهيار در كشورهاي مختلف
جهان جان خود را در اثر ابتال به كرونا
از دست دادهاند.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني،
اين افراد در 16ماه نخست همهگيري
كرونا جان خود را از دست دادهاند .به
گزارش خبرگزاري فرانسه اين سازمان
داليلي چون كمبود امكانات بهويژه در
آغاز همهگيري كرونا و توزيع ناكافي
واكسن در كشورهاي فقير را ازجمله
علت مرگومير كادر درمان اعالم كرده
است .وضعيت واكسيناسيون همچنان
در برخي مناطق جهان بحراني است.
طبق اعالم ســازمان بهداشت جهاني
در آفريقا فقط ۱۰درصد از پرستاران و
بهياران در برابر كرونا واكسينه شدهاند،
درحاليكه اين رقم در اكثر كشورهاي
ثروتمند۸۰درصد است.
دكتر تدروس آدهانوم ،رئيس سازمان

بهداشت جهاني ،ديروز در سخناني از
سران كشورهاي گروه ۲۰درخواست
كرد براي توزيع عادالنه واكسن كرونا
در جهــان تصميمــي اتخــاذ كنند.
گروه 20متشكل از 20اقتصاد بزرگ
جهان است .ســران اين كشورها قرار
است شنبه هفته آينده در رم ،پايتخت
ايتاليا ،گرد هم آيند.
سازمان بهداشــت جهاني اعالم كرده
تا پايان سالجاري ميالدي يعني 2ماه
ديگر ،بايد 40درصــد از مردم جهان

بهطور كامل واكسينه شوند .اين ميزان
اكنون حدود 37درصد است .اين طرح
بــراي موفقيت بــه ۵۰۰ميليون دوز
واكسن نياز دارد .در شرايطي كه برخي
كشــورهاي فقير همچنــان در حال
اجراي دوز اول واكسيناسيون هستند،
كشــورهاي ثروتمند واكسيناسيون
دوز سوم را هم آغاز كردهاند؛ مرحلهاي
كه به آن واكسيناسيون تقويتي گفته
ميشود.
طي حدود 22ماهي كه از شيوع كرونا

ميگذرد ،بيش از 243ميليون نفر در
سراســر جهان به اين ويروس مبتال
شــدهاند .حدود 4ميليون و 950هزار
نفر نيز طي اين مدت جان خود را در
اثر ابتالي به ويروس از دست دادهاند.
آمريكا ،برزيل ،هند ،مكزيك و روسيه
بهترتيب بيشترين تعداد مرگومير را
داشتهاند .طي روزهاي اخير ،روسيه
به كانون توجه بحران كرونا در جهان
تبديل شده است .همزمان با بحراني
شدن وضعيت كرونا در روسيه ،احتمال
شيوع گونه جديد كرونا در اين كشور
نيز قوت پيدا كرده است .مرکز کنترل
و پیشــگیری از کرونا و بیماریهای
عفونی روسیه با انتشار بیانیهای اعالم
کرد که با شناســایی  37هزار و 141
مورد ابتال بــه کرونا در  24ســاعت
گذشــته ،باالترین رقم ابتالی روزانه
از زمان شــیوع این ویــروس در این
کشور به ثبت رسیده است .همچنین
با جانباختن  1064بیمار دیگر طي
يك روز ،مجموع قربانیــان کرونا در
روسيه به  228هزار و  453نفر افزایش
یافته است.

جو بايدن ،رئيسجمهور آمريكا ،گفته
آمريكا
است كه كشورش درصورت حمله
چين به تايوان ،از متحد شرقي خود
دفاع خواهد كــرد .به گزارش بيبي ســي ،اين
موضعگيري رئيسجمهور آمريــكا در تعارض با
دههها سياست عد ممداخله مســتقيم در امور
متقابل چين و تايوان است .صحبتهاي بايدن چنان
خبرساز و غيرمنتظره بود كه بعدا سخنگوي كاخ
سفيد به برخي رسانههاي آمريكايي گفت كه اين
اظهارنظر بايدن بهمعناي تغيير سياست آمريكا در
مسئله تايوان نيست .موضع هميشگي آمريكا اين
است كه درصورت حمله چين يا هر كشور ديگري
به تايوان ،خود اين كشور بايد بتواند از خويش دفاع
كند.
پيش از اين ،واشنگتن سياست «ابهام استراتژيك»
را در پيش گرفته بود؛ به اين شــكل كه بهصورت
عامدانه از توضيح واكنش احتمالي خود درصورت
حمله چين به تايوان طفره ميرفت و عمال چين را
در حالتي از ترس و نگراني دائمي نگه داشته بود.
به همينخاطر اســت كه صحبتهاي اخير بايدن،
ميتواند پيامدهاي مهمي در روابط چين و آمريكا و
تايوان داشته باشد.
بايدن در يك نشست كه سيا نان باني برگزاري
آن بوده ،اين صحبتها را مطرح كرده اســت .در
اين مراســم ،يكي از حاضران به آزمايش موشك
هايپرســونيك توســط چين كه اخيرا خبر آن
منتشر شده ،اشــاره كرد و از بايدن پرسيد كه آيا
ميتواند وعده بدهد كه از تايوان دفاع كند و اينكه
رئيسجمهــور آمريكا چــه كار ميتواند بكند تا
كشورش را همپاي تحوالت نظامي چين نگه دارد.
بايدن در پاسخ به سؤال اول او گفت« :بله و بله ».او
همچنين گفت« :نيازي نيست كه نگران باشيم آيا
آنها قويتر خواهند شد يا نه ،چون چين ،روسيه و
بقيه دنيا ميدانند كه مــا قويترين قدرت نظامي
تاريخ هستيم ».در ادامه دوباره بحث دفاع آمريكا
از تايوان در مقابل چين مطرح شد و اندرسون كوپر،
گزارشگر مشهور سي ان ان اين سؤال را مطرح كرد
و بايدن هم دوباره گفت كــه آمريكا چنين كاري
خواهد كــرد؛ «بله ،ما تعهد داريم كــه اين كار را
انجام دهيم».
يك سخنگوي كاخ سفيد اما در سخناني كه بهنظر
ميرسد تصحيح صحبتهاي بايدن است به برخي
رسانههاي بزرگ آمريكايي گفته است كه آمريكا
تغييري در سياســتهايش در قبال مسئله چين
و تايوان اعمال نكرده و همان اســتراتژي قبلي را
در پيش دارد.
اين نخستين بار نيست كه بايدن چنين موضعي
ميگيرد .او در ميانه تابســتان هم صحبتهاي
مشــابهي را مطرح كرد و آن موقع هم سخنگوي
كاخ ســفيد صحبتهاي او را اصالح كرد .آمريكا
بهصورت رسمي با تايوان رابطه ديپلماتيك ندارد

اما تحت قانون روابط تايوان ،به اين كشور اسلحه
ميفروشد .براســاس اين قانون ،آمريكا بايد به
تايوان كمك نظامي كند تا ايــن جزيره بتواند از
خود دفاع كند .آمريكا با چين روابط رسمي دارد
و همچنين بهصورت ديپلماتيك موضع چين كه
تنها يك دولت چين وجود دارد را هم به رسميت
ميشناسد.
اين موضع براي دههها حاكم بوده اما تغيير موازنه
نظامي در شرق آسيا و در پي آن تحركات نظامي
اخير چين در حريم هوايي تايوان ،مواضع پيشين
را به چالش كشيده است .در داخل چين ،برخي به
اين باور رسيدهاند كه آمريكا ،ديگر مانند سابق
تمايل ندارد كه به هر قيمتي از تايوان دفاع كند
و وارد يك چالش عظيم شــود .برخي ديگر پا را
فراتر گذاشته و معتقدند كه چين ،از نظر نظامي
چنان قدرتمند شده كه درصورت دخالت نظامي
آمريكا ،ميتواند اين قدرت نظامي را پس بزند.
از ســوي ديگر ،آمريكا هم در سالهاي اخير،
همزمان بارفتن چين ،توجه بيشــتري به شرق
آسيا و درياي چين از خود نشان داده و با همين
ديدگاه است كه گفته ميشود آمريكا ميخواهد
از خاورميانه خارج شود تا تمركز بيشتري در شرق
آسيا داشته باشد.
همزمان با پرواز جنگندههاي چيني در حريم هوايي
تايوان طي يكماه گذشته ،اعالم شد كه برخي از
نيروهاي آمريكايي مدتهاست در تايوان مستقر
هســتند و به نيروهاي نظامي اين كشور آموزش
ميدهند .اين خبر در اوج قدرتنمايي نظامي چين
در منطقه منتشر شد و بهنظر ميرسد به نوعي كار
آمريكا براي فرونشاندن عطش نظامي چين باشد.
تنشها چنان در منطقه باال بود كه برخي حتي از
وقوع جنگ جهاني سوم صحبت ميكردند .با اين
حال شي جين پينگ ،رئيسجمهور چين در نهايت
در صحبتهايي كه ميتوان آن را عقبنشــيني
خواند گفت كــه اتحاد چين و تايــوان بهصورت
صلحآميز صورت خواهد گرفت.
چين ،تايوان را بخشــي از كشــور خود ميداند.
رئيسجمهور چين پيش از اين گفته بود كه تايوان
به سرزمين مادري باز خواهد گشت؛ چه با صلح و
چه با زور .اما اين عقبنشيني قطعا موقت خواهد
بود؛ چون پكن بهشدت خود را از نظر نظامي تقويت
خواهد كرد و در آيندهاي نزديك ،احتماال از موضعي
باالتر شــرايط را ارزيابي خواهد كرد .آنها اخيرا
يك موشك هايپرسونيك آزمايش كردهاند كه به
گزارش وال استريت ژورنال ،قابليتهاي آن حتي
آمريكا را هم شــگفتزده كرده است .هماكنون
تنها چين و روسيه مدعي شدهاند كه نسل جديد
موشكهاي هايپرسونيك را در اختيار يگانهاي
خود قرار دادهاند .آمريكا هنوز رسما از اين سالح
جديد كه عمال غيرقابل ردگيري اســت ،رونمايي
نكرده است.

هفتهنامه اشپيگل [آلمان]

هلند؛ بهشت گروههاي مافيايي

مجله اشپيگل در شماره اخير خود ،در گزارشي با
عنوان «پنير ،هروئين و جانيها» نوشته كه هلند
در سايه سياستهاي ضعيف دولت در مبارزه با
موادمخدر ،به بهشت گروههاي مافيايي در اروپا
تبديل شده است .اين گروهها مسلح هستند و
دولت توانايي مقابله با آنها را ندارد.

هفتهنامه اكونوميست [انگليس]

اقتصاد لحظهاي

مجله اكونوميست نوشته كه بحران كرونا باعث
شد تا بســياري از تحليلگران اقتصادي ،در
برآوردهايشان دچار اشتباه شوند .مثال هيچكس
به نفت80دالري حتي فكر هم نميكرد .به نوشته
اكونوميست ،دوره كرونا يك دوره گيجي در علم
اقتصاد بوده است .اين بحران باعث شده دولتها
بهتحليلپارامترهاياقتصادخردروآورندوميزان
رزرواسيون هتلها ،خريد بليت هواپيماها و نوع
تراكنش كارتهاي بانكي را رصد كنند و در لحظه
براي اقتصاد خود تصميم بگيرند .اين يك انقالب
در اقتصاد است.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

مالقات مجازي بايدن و شيجين پينگ

مقامات كاخ سفيد اميدوارند با ترتيبدادن يك مالقات مجازي بين جو بايدن و همتاي چيني او ،اين پيام را به دنيا
مخابره كنند كه دولت جديد آمريكا توانايي مديريت مســئوالنه روابط با رقبايش را دارد .تنش نظامي در روابط
2طرف در دولت بايدن ،متحدان آمريكا را نگران كرده است و حاال كاخ سفيد در واكنش به اين نگرانيها به فكر
برگزاري نشست مجازي  2رهبر افتاده است .از آنجا كه بهخاطر همهگيري كرونا انجام نشست معمول در اين سطح
وجود ندارد ،كاخ سفيد ميخواهد نشستي مجازي بهصورت ويدئو كنفرانس برگزار كند .اين نشست احتماالماه
آينده برگزار خواهد شد.

نبرد سرنوشتساز قدس

منطقه باب العامود در مسجداالقصي بار ديگر
شاهد درگيريهاي گسترده ميان شهروندان
فلسطيني با نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي
اســت .روزنامه العربي الجديد در گزارش خود
اين درگيريها را نبردي سرنوشتســاز بر سر
حفظ هويت عربي-اسالمي شهر قدس توصيف
ميكند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
درگير مشو با دشمن ،پيش از توانايي و قدرت.
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« ُگلآقا»ي ُگل

من در مقــام يك
حميدرضا محمدي
طنز نو يــس ،
بهاصطالح بچههاي جبهه ،تخريبچي هستم ،اما در
اين تخريب هم ،قصد حمايت و تأييد خوبيها را دارم.
كيومرث صابريفومني ،پيشينه طنزنويسيهايش
محدود و محصور به فكاهينامهاي كه بنياد گذاشته
بود ،نبود .او از خيلي ســال قبل ،طنزنگاري را شروع
كرده بود؛ از ســتون «دو كلمه حرف حســاب» در

صفحه سو ِم روزنامه اطالعات،
با امضاي «گلآقا ».اين ستون
كه از23دي1363منتشر شد،
نشان داد كه صابريفومني
چــه قريحــه فوقالعادهاي
در نوشــتن طنــز دارد كه
البته بــاز هــم پيشتر در
ســالهاي پيش از انقالب
در مجله فكاهي «توفيق»
بهخصــوص در ســتون
«هشــت روز هفتــه»
آزموده بــودش و ثابت
كــرده بــودش .اما
همــان ســتون،
توانست نقطه عطفي
در طنزنويســي ايران و
احياگر طنز مطبوعاتي
بعد از انقالب باشد.
او طنــز صحيــح را
ميدانست و تفاوتش
بــا طنز ســخيف
را ،و بههميندليــل
حتــي طناز يهاي
سياسياش در اوج
جنــگ تحميلي،
در همان ســتون
روزنامه اطالعات،
خواندنــي شــد و
پرخواننده .او چنان
ظريف و نظيف
مينوشــت
كه هيچ مقام و مسئولي ،دلگير و دلخور نشد؛
چون به دقايق زبان طنز آگاهــي تام و تمام
داشــت و مقصود و منظورش ،مشــفقانه و
همدالنه بود .همه اينها سببي شد تا توفيق
را الگو قرار دهد و مجله خودش را راه بيندازد؛

زندگیپدیا

آلمان ،پرچمدار بازيافت طالي كثيف
سامان رضايي
بيش از نيم قــرن از 1970ميالدي
است كه بشر با تصويب كنوانسيون
بينالمللــي در زمينــه مديريــت
پسماند بهصورت رســمي پذيرفته
اســت كه بايد براي رشته كوههايي
كــه از زبالــه ميســازد تمهيدي
بينديشــد .بارها و بارها اين واقعيت
كه منابع طبيعي انــدك و بازيافت
زباله در واقــع بازيافت طالي كثيف
اســت در رســانهها بازتاب داشته و
بسياري از كارشــناسهاي داخلي
هم با طرحهاي آنچناني و دهانپركن
قصد داشــتند براي زبالههاي ايران
نســخه جديدي بپيچند .اما اختراع
دوباره و چند باره بــرق تا كي؟ بايد
پذيرفت كه برق سالهاست اختراع
شــده و اگر نبوغي هست بايد صرف
بهبود مصرف و اســتفاده از آن شود.
دربــاره مســئله بازيافت هــم بايد
پذيرفت كــه روشهاي اســتفاده
مجدد از پســماندهاي خشك وتر
سالهاست اختراع شده است .نگاهي
به آمارهاي جهاني نشــان ميدهد
آلمان بــا 56.1درصد احياي زبالهها
پرچمدار بازيافت زباله در جهان است.
اين ميزان بــراي زبالههاي مرتبط
با محصوالت بســتهبندي شــده به
بيش از 70درصد ميرسد .بنابراين
بيرودربايستي ميتوان از روشهاي
آنها براي اين منظور اســتفاده كرد
و اگر نبوغي در اين زمينه داشــتيم
ميتوانيم به اين روشها اضافه كنيم.
اگر همچنان دنبال انگيزه براي اين
كار هســتيم ذكر اين آمار هم خالي
از لطف نيست كه آلمان ساالنه يك

ميليون تن زباله پالســتيكي قابل
بازيافت به جهان صــادر و انواع خام
زباله را براي بازيافت آنها وارد ميكند.
اما ژرمنها براي رسيدن به اين هدف
چه كار ميكنند؟ بيمقدمه بايد گفت
تفكيك زباله در مبدا آلماني ،يعني
اختصاص متوسط 4مترمربع در هر
آپارتمان براي جمعآوري زبالههاي
تفكيك شــده .يعني  750شركت
كوچك و بزرگ كه فقط و فقط روي
جمعآوري صحيــح و بازيافت زباله
فعاليت ميكننــد .در آلمان هنگام
خريد بيشتر بطريها(پالستيكي يا
شيشهاي) افراد پول اضافه پرداخت
ميكنند .بعد از خالي شدن شيشهها،
آنها را به فروشگاهها پس ميدهند و
مبلغ پرداخت شده اضافه ،به آنها پس
داده میشود .اين سيستم باعث شده
كه مردم بطريها را دور نینداخته و به
محيطزيست كمك بيشتري كنند.
فقط در نيروگاه برق شــهر ماگدبورگ
روزانه حجم عظيمي زباله ســوزانده و
به برق تبديل ميشــود .برق يك سوم
شهر يا بيش از ۵۰هزار واحد مسكوني
را همين نيروگاه با سوخت زباله تامين
ميكند .در آلمان تفكيك زباله از مبدا،
حركتي فرهنگي و داوطلبانه نيست .اين
يك قانون الزماالجراست كه تخطي از آن
ابتدا تذكر و درصورت تكرار جريمه دارد.
چنانچه جمعآوري و تفكيك زبالههاي
تفكيك نشده به دولت هزينهاي تحميل
كند اين هزينه را خانوار يا كارگاهي كه
مسئول آن است بايد پرداخت كند.
دولت آلمــان براي بازيافــت زباله
سرمايهگذاريهاي بلندمدتي کرده
كه البته خيلي زود به سوددهي رسيده
است.

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

«گلآقا» .طنزنامهاي
كه در دهههاي  70و
 80جريانســاز شد.
وقتي در اول آبان 1369
ن
 يعني درست همي روزها  -بهروي دكههاي
مطبوعاتــي نشســت،
نخستين هفتهنامه طنز
بعد از انقالب نام گرفت.
«گلآقا» محفلي شد براي
بسياري از طنزنويسان و
كاريكاتوريستهايباسابقه
و البته جــوان؛ از منوچهر
احترامي ،احمــد عرباني و
محمدرفيع ضيايي گرفته
تا ابوالفضل زرويي نصرآباد
و رضا رفيع و در آن 22سال،
چند نســل از روزنامهنگاران
طنز ايران در آن طنز نوشتند
و طرح كشيدند .پنجشنبهها
برايشسرودستميشكستند
و خيلــي زود شــمارگانش تا
سقف100هزار نسخه هم رفت.
كانــون خالقيــت
گلآقــا در آبدارخانه
آنجــا ميگذشــت،
بــا 5شــخصيت
محورياش؛ «گلآقا»،
«شــاغالم»« ،غضنفر»،
«ممصــادق» و «كمينه
(عيال ممصادق)» و نوك
پيكان طنازيهــا بيش از
ديگر مســئوالن ،زندهياد
حســن حبيبي بود كه جز
آخرين سال انتشــار مجله
در همــه آنســالها ،عنوان
معاون اول رئيسجمهوري را
بر عهــد ه داشــت و يكي از پاهــاي ثابت
جلد مجله .امــا صابري از جاييبــهبعد ،ديگر
خســته شــد و حالوحوصله هر ناز و ادايي را
نداشت .او به اين نتيجه رسيد که ديگر نميتوان
طنزهاي دلخواه  -بهويژه در حوزه سياســي  -را

عدد خبر

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

منتشــر كرد و تصميم گرفت كار را متوقف و گلآقا
را تعطيل كند؛ يك تعطيلي خودخواسته .آنروز كه
پانصدوشصتوچهارمين شــماره  -كه بهجاي آن،
«شــماره آخر» درج شــده بود  -گلآقا از چاپخانه
درآمد ،پنجشــنبه دوم آبان  - 1381يعني درست
همينروزها  -بود و آن زيرزميــن كوچك اجارهاي
خيابان جردن براي هميشه تعطيل شد و چه غريب
كه تولد و توقفش با يكروز اختالف ،همزمان با هم
شد .خودش در آن واپسين شماره ،منظومهاي سرود
كه مطلعش« ،بوالعجب روزگار ميبينم  /همه را زير
بار ميبينم» بود و ختامش« ،حال اوقات اين گلآقا را/
تلخ چون زهرمار ميبينم»
كيومرث صابريفومني كه بگذاريــد همان گلآقا
صدايش كنيم كه برازندهترين اســت برايش ،بدون
گلآقا ،فقــط 554روز دوام آورد و شــمار پلههاي
زندگياش روي عدد 63متوقــف ماند .حاال نه ديگر
گلآقا در ميان ما هســت و نه گلآقا ،اما نام هردو تا
هميشــه بر تارك تاريخ فرهنگ و مطبوعات ايران
ميدرخشــد و البته حاال كه كوچه چهارم خيابان
قائممقام فراهاني به نام او ،مسمی يافته است ،هرروز
ش چشم مردم ايران است ،و ايبسا كه
و هميشه پي 
بيشتر هم ميدرخشد.

درصد

طبق اعالم وزارت آموزش
و پرورش و اطالعات شبكه
شاد( كانال اطالعرسانی
مراقبان سالمت مدارس ) از
مجموع دانشآموزان  ۱۲تا
۱۸ساله 6میلیون و  ۳۰۵هزار
و  ۵۴۱نفر واكسینه شدهاند
و آمار واكسیناسیون
دانشآموزان به 69/13درصد
رسیده است و با توجه به
اینكه طرح واكسیناسیون
دانشآموزان در روزهای
اخیر مورد استقبال خوب
دانشآموزان و والدین
آنها قرار گرفته است،
هنوز كار واكسیناسیون در
استانهای مختلف ادامه
دارد.

درصد

در این میان استان هرمزگان
با آمار 91/4درصدی بیشترین
و استان قم با 46/02درصد
كمترین میزان تزریق
واكسن را در این گروه سنی
داشتهاند.

درصد

همچنین براساس این
اطالعات63/31 ،درصد
دانشآموزان تهرانی واكسن
خود را دریافت كردهاند .طرح
واكسیناسیون دانشآموزان
 ۱۲تا ۱۸ساله بهصورت اختیاری
با اجازه والدین همچنان ادامه
دارد .البته توصیه میشود
كسانی كه هنوز واكسن
نزدهاند ،زودتر برای دریافت
واكسن مراجعه كنند تا زمینه
ایمنی خود و خانواده خود را
فراهم كنند.

گرینویچ

اعتراضانفرادياماموفق

مســافري كه در متــروي نيويورك به
تنهايي به ماســك نداشتن چند مأمور
پليس اعتراض داشت سرانجام توانست
تغييري را كه بهدنبال آن بود ،ايجاد كند.
به گزارش ياهونيــوز ،اين مرد جوان در
خطوط قطارهاي زيرزميني متروپليتن
به ماسك نداشــتن چند مأمور پليس
اعتراض كرد .مامورهاي يادشده به جاي توجه به اعتراض او اين مرد را از ايستگاه
بيرون انداختند .فيلمهايي كه از اين برخورد پليس در فضاي مجازي منتشــر
شد باعث شده مسئوالن پليس نيويورك به موضوع واكنش نشان دهند .اكنون
نهتنها قرار است با مامورهاي خاطي برخورد قانوني شود بلكه به تمام مامورهاي
پليس تذكر داده شد كه همگي به ماســك زدن ملزم هستند .يكي از كاربرها
نوشت :او با يك اعتراض انفرادي موفق شد تغييري ايجاد كند.

بازداشت روبات هنرمند

روبات هنرمند آي-دا ،نخستين روبات
هنرمند انســاننما پيــش از برگزاري
نمايشــگاهش در مصــر بــه گمــان
جاسوس بودن بازداشت شد .قرار است
نمايشگاهي از آثار اين هنرمند روباتيك
در نزديكي اهرام جيزه در مصر برگزار
شود .البته اين نخستينباري است كه
به يك نمايشگاه هنر معاصر اجازه برپايي در نزديكي اهرام جيزه داده ميشود،
اما در پي نگرانيهاي مصر درباره اينكه شــايد اين روبات بخشي از يك برنامه
جاسوسي عظيم باشد« ،آي-دا» و سازنده آن بهمدت  ۱۰روز در گمرك اين
كشور نگه داشته شــدند .در نهايت اين روبات عصر چهارشنبه يعني يك روز
پيش از روز افتتاحيه نمايشگاهش آزاد شد .نمايشگاه «ابديت اينجاست» از
امروز ،پنجشــنبه تا  ۷نوامبر ادامه خواهد داشت و با همكاري وزارت ميراث و
گردشگري مصر و وزارت امور خارجه اين كشور برگزار ميشود .آثار اين روبات
هنرمند پيش از اين نيز در موزه طراحي و مــوزه ويكتوريا و آلبرت به نمايش
گذاشته شده بود.

همه آنهايي كه اصرار عجيبي براي مقابله با علم روز
فاطمه عباسي
دنيا دارند و همچنان واكسن كرونا را هيواليي عجيب
و غريب ميدانند و حاضر نيستند به هيچ عنوان زير بار واكسن زدن بروند ،تا چند
روز ديگر بايد فكري براي رفتن به سركار و جاهاي عمومي بكنند .آنطور كه رئيس
سازمان اداري و استخدامي كشور گفته ،از امروز يعني اول آبان همه سازمانها بايد
از حضور كارمنداني كه بدون عذر موجه حداقل دوز نخســت واكسن را دريافت
نكردهاند ،در محل كار جلوگيري كنند.
همانطور كه در جريان هستيد دوركاري هم در تهران حذف شده و كارمندان بايد
در ساعت كاري اعالم شده در ادارات حاضر شوند .اگر واكسن زدهايد كه هيچ ،اما
اگر هنوز در حال مبارزه هستيد ،يا بايد قيد كار كردن در اداره يا سازمان را بزنيد،
يا هر 72ساعت يكبار تست كرونا بدهيد .البته اين تست دادن هم زمان دارد و اگر
بعد از يكماه مصوبه ستاد ملي و استاني كرونا از سوي كاركنان ادارهها اجرا نشود،
يكماه انفصال از خدمت شامل آن ميشــود .بعد از آن هم احتماال حكم اخراج
ميرود توي پروندهشان و تمام .شايد فكر كنيد اين سختگيري زيادي است ،اما
آنطور كه وزير بهداشت و ساير مقامات بهداشــتي گفتهاند موج ششم كرونا در
آبانماه رخ ميدهد.
از سوي ديگر بهگفته مصطفي رضايي ،رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت
رعايت پروتكلها از ۹۰درصد به حدود  ۴۵تا ۵۰درصد رسيده است و پيشبيني
ميشود كه پيك ششم كرونا از پيك پنجم خطرناكتر باشد؛ به همين دليل دولت
براي مقابله با شيوع بيشتر كرونا و الزام به واكسيناسيون ،اعالم كرده شرط دريافت
برخي از خدمات ،ارائه كارت واكسيناسيون است .اكنون در بيشتر كشورهاي دنيا
مردم نهتنها براي رفتن به ادارات و محيطهاي كاري ،بلكه براي حضور در اماكن
عمومي مانند سينماها ،مراكز خريد و حتي رستورانها بايد واكسن زده يا تست
بهروز همراه داشته باشند.
در كشــور ما هم اين طرح از امروز اجرا شــده و اميدواريم در مرحلههاي بعد در
مكانهاي عمومي نيز با جديت به اجرا درآيد.

مكاني در آفتاب

نصب چراغهاي بیشتر برای آسایش زنان

پــس از اعتراضهــاي پرشــمار زنان
انگلســتان به نبــود احســاس امنيت
در ســاعات شــبانه خيابانهاي لندن،
نخســتوزير اين كشــور دســتور داد
چراغهاي بيشتري در خيابانهاي شهرها
نصب شود .به گزارش سايت بريتانيايي
متــرو همچنيــن شــمار دوربينهاي
سيسيتيوي هم افزايش يافته است تا زنان بتوانند در ساعات شب راحتتر
تردد كنند .اعتراضها پس از به قتل رسيدن زني به نام سارا ادوارد بيشتر شد و
حاال پليس به وسيله دوربينهاي يادشده قرار است بيش از پيش امنيت را در
خيابانهاي انگلستان و بهويژه لندن برقرار كند.

واكسن نزدينيا

بهعنوان كسي
سعيد مروتي
كه هميشه در
دوران تحصيل از مشق نوشتن فراري بودم،
تماشاي مشق شــب كيارســتمي در پاييز
كسالتبار سال ۶۸نميتوانست منطقي باشد.
آگهي چاپ شده مشق شب هم در مجله فيلم
براي ما عمال ضدتبليغ بود« :مشــق شب را
نبينيد
اگر براي فيلم داستاني به سينما ميرويد.
مشق شب را نبينيد
اگر براي ديــدن بازيگران محبــوب خود به
سينما ميرويد.
مشق شب را نبينيد
اگر براي سرگرمي و گذراندن وقت به سينما
ميرويد.
اما...
اگر صرفا براي تفريح و ســرگرمي به سينما
نميرويد ،اگر در سيســتم آموزشــي كشور
نقش هر چند كوچكي داريد ،اگر معلم ،مربي
و كارشــناس امور تربيتي هستيد ،اگر فرزند
دبستاني داريد ،مشق شب را حتما ببينيد.
اين فيلــم بــراي بچههــا نيســت ،درباره
بچههاست .اين فيلم را بدون حضور فرزندان
دبستاني خود ببينيد».
همهچيز ايــن آگهي بــه صراحت ميگفت
اين فيلم را مــا نبايد ببينيــم .اصال فيلمي
كه نه داســتان دارد و نه بازيگــر محبوب را
چرا بايد ميديديم؟ مگر از تماشــاي «خانه
دوست كجاست؟» كه تازه داستاني هم براي
تعريف كردن داشــت چه لذتي برده بوديم
كه برويــم فيلم بدون داســتان كارگردانش
را كه موضوعش هم نوشــتن مشــق است،
تماشــا كنيم؟ همه اينها را در زنگ تفريح به
همكالســيام كه اصرار داشت برويم فيلم را
ببينيم گفتــم .اما او چســبيده بود به جمله
آخر آگهي كه بچهها را از ديدن مشــق شب
نهي ميكرد .همان جذابيت هميشگي ميوه
ممنوعه.
 بريم ببينيم چيه كه بچهها نبايد ببينن. خب بــه ما چه؟ مــا ديگه بچه دبســتانينيستيم .خيلي عاشق مشــق نوشتن بوديم
حاال بريم فيلمش رو هم ببينيم؟!
آن سالها من عالوه بر مجله فيلم ،خواننده

مشق شب در آزادي

هفتهنامــه هدف هــم بــودم .اول بهخاطر
صفحات ورزشــي و خبرهاي حاشيهاياش
از فوتبال كه مشابهاش را نميشد در كيهان
ورزشي و دنياي ورزش خواند و بعد بهخاطر
2صفحه ســينمايياش كه پرويز نوري آنها
را در ميآورد؛ صفحههايي كه خالف عادت
آن روزگار بود و به دل ما مينشســت .مثال
درحاليكه مجله فيلم براي فيلمهاي كسالت
بار تاركوفســكي و پاراجانف ســتايش نامه
درميآورد ،پرويز نوري در هدف حرف دل ما
را ميزد و پنبه استادان روس را حسابي ميزد.
همانطور كه كلك فيلمهاي عرفاني ايراني را
هم با نوشتههاي كوتاه اما صريحش ميكند.
اين صراحت غريب در حمله به ســينمايي
كه براي مــا غيرجذاب و مــال آور بود (و با
خواندن نقدهــاي مجله فيلم هــم نظرمان
نســبت به آنها عوض نميشــد) ارزشمند
بود .چاپ شــدن نقدي مثبت بر مشق شب
در هفتهنامه هدف ،ميتوانســت انگيزهاي
براي ديدن فيلــم كيارســتمي ايجاد كند.
مشكل اينجا بود كه نقد مثبت مشق شب را
جهانبخش نورايي نوشته بود كه مجله فيلمي
بود .چند شماره بعد پرويز نوري هم يادداشت
ستايشآميزي درباره فيلم كيارستمي نوشت.
هدف چهارشنبهها منتشر
ميشد و ما پنجشــنبه در
سينما آزادي نشسته بوديم
تا مشق شب روي پرده برود.
با تصاويري مستند از مدرسه
و حياط و كالس و بچههايي
كه مقابل دوربين كيارستمي،
احتماال از ســر ترس ،از عشق
و عالقهشــان به مشق نوشتن
ميگفتند .كيارستمي با بچهها
حرف مــيزد و بعدها منتقدي
نوشــت كه حضورش در فيلم
مثــل بازجوهاســت .كاركرد
فيلم براي ما زنده شــدن همه
مصيبتهاي دوره دبســتان بود
و حس رضايــت از اينكه هرچه
بود گذشت .نيمي از صندليهاي
ســينما آزادي خالي بود و نيمه
پرش هم متعلق به آدم بزرگهايي

بود كه تعداديشان همان اوايل فيلم ،سالن را
ترك كردند .مشق شب را سالها بعد دوباره
ديدم و اين بار تماشــايش به اندازه دفعه اول
آزاردهنده نبــود .فيلم جــزو بهترينهاي
كيارســتمي نيســت ،ولي بهعنوان سندي
تصويري از يك دوران ،در نــوع خود جالب
توجه است .چند وقت پيش كه فيلم «زالو»
ساخته بهمن كيارستمي در فضاي مجازي
منتشر شد ،خيليها ياد مشق شب افتادند.
ازجمله همان همكالســي دوران راهنمايي
كه حاال خودش درگير پســر بازيگوشــش
است و بهتر عوالم سازنده مشق شب را درك
ميكند .ميماند تعجب عدهاي از تصويري كه
فيلم زالو از كيارستمي ارائه كرده؛ بهنظرم اين
افشاگري يا انتقام پسر عليه پدر نيست .بهمن
كيارستمي در زالو تصويري صادقانه از عباس
كيارستمي ارائه داده تا آنها كه نميدانستند
بدانند تنها ايرانــي برنده نخل طالي كن هم
مثل خيلي از پدرها ،به همان شــيوه سنتي
مالوف ،نگران درس و مشق پسرش بوده .ما
البته اين را در همان ســالهاي دور فهميده
بوديــم .از همــان زماني كه گــول نقدهاي
هفتهنامه هدف را خورديم و راهي ســينما
آزادي شديم.

