
بازيداللها
دربازارمسكن

تجليل مديريت شهري از قهرمانان كشتي

 برخي دالل ها واحدهاي كف قيمت را خريداري مي كنند و زماني كه مردم 
در صف خريد مسكن هستند، با سودهاي قابل توجه آن را مي فروشند

 شهردارتهران: پايتخت نياز به يك بازآفريني هويتي دارد كه بخشي از اين هويت
نياز به پيشكسوتان ورزشي و نخبگان تهران دارد

معمای ادامه منع تردد شبانه
 طرحی كه از مردم تا فرمانده مقابله با كرونای پايتخت با آن مخالفند 

اما به داليل نامعلوم لغو نمی شود
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 روابط با ايران را 
به آمريكا گره نزنيد

آغازفصل سیالب 
در استان های 

بارانی

مذاكره كننده ارشد هسته ای كشورمان 
فردا برای از سرگيری رايزنی ها با اتحاديه 

اروپا راهی بروكسل می شود

توصيه رئيسي به سفراي اروپايي

بازگشت اسد
 تغيير رفتار كشورهای غربی و عربی

 در قبال دولت سوريه پس از گذشت 
۱۰سال نشان می دهد معادالت منطقه ای 

به سود بشار اسد تغيير كرده است

 »او بازگشــته است«؛ نشــريه معتبر 
نيوزويك در تازه ترين شــماره خود با 
انتشــار اين تيتر به همراه تصوير بشار 
اسد، رئيس جمهور ســوريه، در سطح 
رســانه هاي جهان جنجالي به پا كرده 
است. اين نشريه حقيقتي را به تصوير 
كشيده كه اگرچه براي همه روشن شده، 
اما هنوز بيان آن در برخي محافل غربي 
و عربي پرهزينه است. حتي سخت ترين 
مخالفان دولت ســوريه مي دانند كه 
ســقوط دمشــق رؤيايي ازدست رفته  

است. صفحه23را بخوانيد.

هشــدارهای هواشناســی بــرای 
چندميــن بــار در پاييز امســال در 
حالی صادر می شــود كه به ويژه در 
استان های شــمالی، شــمال غربی 
و جنوبی عدم اليروبــی رودخانه ها 
و بهســازی حريــم آنهــا، مقابلــه 
 با ســيالب را ســخت تر كرده است. 

صفحه6 را بخوانيد.
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 ديپلمات ارشد 
چهارشنبه در بروكسل

معاون سياســي وزير امور خارجه 
فردا - چهارشــنبه - براي گفت وگو 
كميســيون  هماهنگ كننده  بــا 
مشترك برجام به بروكسل مي رود. 
علي باقري كني ديروز در حســاب 
توييتري خود نوشت: روز چهارشنبه، 
هماهنگ كننده كميسيون مشترك 
برجام را در بروكسل مالقات خواهم 
كرد تا گفت وگوهايمــان را درباره 
مذاكرات نتيجه محــور ادامه دهيم. 
وي اضافه كرد: ايران مصمم به انجام 
مذاكراتي اســت كــه تحريم هاي 
ظالمانه و غيرقانونــي را به صورت 
كامل و مؤثر لغو كرده، عادي ســازي 
روابط تجاري و اقتصــادي با ايران را 
تضمين كرده و ضمانت هاي معتبري 
براي عدم بدعهدي بيشــتر فراهم 
كند. معاون سياسي وزير امور خارجه 
اضافه كرد: مســئله اين است كه آيا 
طرف هاي مقابــل از آمادگي واقعي 
براي انجام تعهدات خــود، ازجمله 
فراخواندن يك ناقض غيرعضو به ترك 
خط مشي ها و ميراث مخرب گذشته 
برخوردارنــد؟ باقري كني تصريح 
كرد: ادامه سياست شكست خورده 
فشــار حداكثري قطعــا نمي تواند 
موانع پيش روي »مذاكرات براي لغو 
تحريم هاي غيرقانوني و ظالمانه« را 
بردارد، بلكه بر پيچيدگي هاي فراوان 
مذاكرات خواهد افزود. از آخرين دور 
مذاكرات كه هفته آخر خردادماه در 
وين برگزار شد بيش از 4ماه مي گذرد. 
دور هفتم اين مذاكــرات به تعويق 
افتاد و با تشكيل دولت سيدابراهيم 
رئيسي، بروكسل به عنوان محل دور 
بعدي مذاكرات انتخاب شده است. در 
آخرين اخباري كه درباره دور جديد 
مذاكرات منتشر شــده بود برخي 
نمايندگان مجلــس خبر از برگزاري 
مذاكرات بروكسل در پايان مهرماه 
داده بودند. اين نشســت اما برگزار 
نشد و درخصوص داليل تعويق آن نيز 

توضيحي ارائه نشد.

ث
مك

گزارش

 ماجرای تلخ پناهجويان ايراني
 در مرز ليتواني

ســفارت ايران در بالروس مأمور پيگيري وضعيت پناهجويان 
ايراني در مرز ليتواني شــد. براســاس گزارش هاي غيررسمي 
13تبعه ايراني شــامل 10مرد و 3زن چند روز است كه در مرز 
بالروس و ليتواني گرفتار شــده  و گفته مي شود در دماي صفر 

درجه بدون غذا منتظر ورود به مرزهاي اتحاديه اروپا مانده اند.
در نخســتين واكنش هاي رســمي بــه اين موضوع ســعيد 
خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه گفت: متعاقب اطالع 
وزارت امورخارجه از موضوع، سفارت جمهوري اسالمي ايران 
در بالروس ماموريت يافت با فوريت اين موضوع را پيگيري كند. 
بر اين اساس سفارت بالفاصله در تماس با وزارت خارجه و ديگر 
نهادهاي ذيربط بالروســي، اقدام به كسب اطالعات تكميلي 
درخصوص وضعيت هموطنان گرفتار در مرز بالروس - ليتواني 
و حل مشــكالت آنها كرد. طي اين تماس ها، سفارت خواستار 
همكاري نهادهاي ذيصالح بالروســي براي دسترسي به اتباع 
ايراني گرفتار در مرز و رســيدگي فوري به وضعيت آنها شده 

است.
وي تأكيد كرد: با توجه به اهميت و فوريت موضوع، تالش شده 
با افراد گرفتار ارتباط مســتقيم برقرار شود كه بر همين اساس 
عالوه بر تماس تلفني سفير با يكي از اتباع گرفتارشده، هيأتي از 
سفارت براي رسيدگي به وضعيت اتباع ايراني و تمهيد شرايط 
بازگرداندن آنها به ميهن عازم منطقه مرزي بالروس- ليتواني 
شد كه براساس گزارش هاي دريافتي هم اكنون در منطقه مرزي 
به سر مي برد و در تعامل با مرزباني منطقه اي، در تالش است در 

اسرع وقت مشكالت هموطنان گرفتار را مرتفع كند.
ســخنگوي وزارت خارجه بيان كرد: سفارت كشورمان به طور 
مستمر در تماس با نهادهاي ذيربط بالروســي بوده و نگراني 
جدي جمهوري اسالمي ايران از وضعيت اتباع ايراني گرفتار در 
مرز را رســما به اطالع طرف بالروس رسانده است، ضمن آنكه 
اين موضوع از طريق ســفارت بالروس در تهــران نيز پيگيري 

شده است.
خطيب زاده بيــان كرد: اطمينــان داريم دولــت بالروس در 
چارچوب روابط دوســتانه تهران- مينســك، همكاري الزم و 
كافي براي رفع مشــكالت اين اتباع ايراني را خواهد داشــت و 
وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران نيز تا رفع مشكل اين 

هموطنان اين موضوع را با جديت پيگيري خواهد كرد.

 رئيس جمهور هنگام دريافت استوارنامه 
برخــي ســفراي خارجــي در نهاد دولت

رياســت جمهوري از آنان خواســت 
تحت تأثير فشارهاي آمريكا براي مقابله جويي با ايران 
قرار نگيرند. سفراي جديد سوئيس، بلژيك، فنالند، 
قبرس، آذربايجان و قرقيزستان ديروز با سيدابراهيم 
رئيســي ديدار داشــتند. براســاس گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، سيدابراهيم رئيسي 
پس از دريافت استوارنامه »كريستين دوسي« ، سفير 
جديد سوئيس در تهران با بيان اينكه روابط 2 كشور 
همواره دوستانه بوده است، گفت: سوئيس همواره 

نقش مثبتي در حفظ و گسترش صلح داشته و انتظار 
مي رود در دوران جديد نيز بتواند نقش مستقل خود 
را در برابر سياست هاي يكجانبه گرايانه آمريكا حفظ 

كند.
رئيسي پس از دريافت استوارنامه سفير جديد بلژيك 
نيز با اشاره به سوابق روابط دوستانه 2 كشور گفت: 
ايران عالقه مند به گسترش همكاري ها با بلژيك و 
اروپا در عرصه هاي اقتصادي و تجاري است اما نبايد 
اجازه دهيم بيگانگان بر اين روابــط تأثير بگذارند. 
او با بيان اينكه جمهوري اســالمي ايران همواره به 
تعهدات خود پايبند بوده است، گفت: با وجود اين، 

كشورهاي اروپايي به تعهدات خود در برجام عمل 
نكردند. كشورهاي اروپايي چه در توافق برجام و چه 
در مسائل ديگر نبايد به نحوي عمل كنند كه آمريكا 
احساس كند اروپا حوزه نفوذ اوست. رئيس جمهور 
گفت: آمريكا به دنبال توسعه و تحميل اراده ظالمانه 
خود در دنيا است، اما كشــورهاي ديگر نبايد اجازه 
دهند يكجانبه گرايي و دست اندازي آمريكايي ها به 
مناطق مختلف در دنيا ادامه يابد. رئيس جمهور ضمن 
دريافت استوارنامه سفير جديد فنالند نيز خطاب به 
او گفت: اميدواريم اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي 
بتوانند در مسير استقالل راهبردي پيشرفت و خود 

را از سياست هاي توســعه طلبانه آمريكا جدا كنند، 
چرا كه يكجانبه گرايي آمريكا به نفع جهان نيست. 
سيدابراهيم رئيسي ضمن تأكيد بر لزوم پايبندي اروپا 
به تعهدات خود در قبال ايران، خطاب به سفير جديد 
فنالند گفت: اميدواريم در آستانه ۹0 سالگي روابط 
2 كشــور و در دوره مأموريت شما شاهد گسترش 
روابط ايران و فنالند باشــيم. رئيسي غير از سفراي 
اروپايي با سفراي كشــورهاي منطقه اي آذربايجان 
و قرقيزستان هم ديدار و گفت وگو داشت. او پس از 
دريافت استوارنامه سفير جديد قرقيزستان در تهران 
گفت: با توجه به عضويت 2 كشــور در سازمان هاي 
متعدد منطقه اي ازجمله اكو و شانگهاي، بسترهاي 
مناســبي براي همكاري دوجانبــه در زمينه هاي 
تجاري و ترانزيت وجود دارد. ســطح كنوني روابط 
تجاري و اقتصادي 2 كشور مطلوب نيست و بايد با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود، سطح همكاري هاي 
دوجانبه را ارتقا داد. سفير جديد قرقيزستان در تهران 
نيز در اين ديدار با تبريك آغاز پروسه عضويت دائمي 
ايران در سازمان شانگهاي گفت: حضور ايران به عنوان 
يكي از اعضاي اصلي ســازمان همكاري شانگهاي 
مي تواند زمينه گسترش بيش از پيش روابط تهران و 
بيشكك را فراهم كند. وي روابط تجاري و بازرگاني، 
سرمايه گذاري مشــترك و ترانزيت را از مهم ترين 
ظرفيت هاي موجود براي گسترش تعامالت 2 كشور 
دانست و گفت: فرارسيدن سي امين سالگرد برقراري 
روابط ديپلماتيك فرصت مناســبي براي طراحي 
راهكارهاي گسترش روابط 2 كشور در عرصه هاي 

مختلف است.

رئيسي با سفير آذربايجان گفت وگو نكرد
دريافت استوارنامه سفير جديد آذربايجان در ايران 
روز دوشنبه بدون نشســت و گفت وگوهاي مرسوم 
رئيس جمهور با ســفراي خارجي برگزار شد. پايگاه 
اطالع رساني رياســت جمهوري تنها يك تصوير از 
تقديم استوارنامه ســفير آذربايجان به سيدابراهيم 
رئيســي منتشــر كرد و گزارشــي از گفت وگوي 
رئيس جمهور با او منتشر نشــد. روابط آذربايجان 
با ايــران اخيرا بر ســر صحبت هاي الهــام علي اف 
رئيس جمهور اين كشور و تحركات نظامي اين كشور 

در مرزهاي 2كشور دچار تنش شده بود.

روابط با ايران را به آمريكا گره نزنيد
توصيه رئيسي به سفراي اروپايي

مذاكره كننده ارشد هسته ای كشورمان فردا برای از سرگيری رايزنی ها با اتحاديه اروپا راهی بروكسل می شود

تهــران ميزبان دومين نشســت 
همســايگان افغانســتان است؛ ديپلماسی

نشستي كه با حضور وزراي خارجه 
ايران، پاكســتان، ازبكســتان، تاجيكســتان و 
تركمنستان برگزار مي شود و وزير خارجه چين به 
شكل مجازي در آن حاضر خواهد بود. هيأتي از 
طالبان به اين نشست دعوت نشــده و تاكنون 
حضور مجازي مقامي از روسيه نيز در اين نشست 
قطعي شده اما مشخص نيست كه اين كشور در 
چه سطحي در نشســت تهران شركت مي كند. 
البته ضميــر كابلوف، نماينده ويژه روســيه در 
افغانستان به خبرگزاري اسپوتنيك گفته است 
اين كشور احتماال در ســطح وزيران در نشست 
همسايگان افغانستان كه روز چهارشنبه در تهران 
برگزار خواهد شــد، شــركت مي كند. نشست 
پيشين 6كشــور همسايه افغانســتان به شكل 
مجازي و به ميزباني پاكستان برگزار شد و در آن 
آخرين تحوالت و وضعيت اين كشور مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت. حاال به فاصله يك هفته از 
برگزاري نشســت مســكو براي بررسي اوضاع 
افغانستان كه 10 كشــور در آن حضور داشتند، 
تهران ميزباني دومين نشست همسايگان كابل را 
به عهده گرفته اســت. موضوعي كــه حاكي از 
نقش آفريني ايران در معادالت منطقه و افغانستان 
است و نشــان مي دهد كه بررسي تحوالت اين 
كشــور ازجملــه اولويت هــاي وزارت خارجه 

كشورمان است. 
در اين بين كارشناسان مسائل منطقه نيز اعتقاد 
دارند كه تحوالت در افغانستان بر معادالت منطقه 
اثر بسياري خواهد داشت و به همين دليل مقامات 
كشورمان نيز تأكيد دارند كه براي آينده صلح و 
ثبات در خاورميانه بايد دولــت فراگير ملي در 

افغانستان روي كار بيايد.

رايزني هاي وزير خارجه و نقش آفريني ايران 
در معادالت منطقه

حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان 
در روزهــاي اخير تماس هاي تلفني بســياري 
با مقامات منطقه و مقامــات بين المللي درباره 
افغانستان داشت. اميرعبداللهيان در رايزني های 
تلفني خود با وزراي خارجه قطر، عمان، تركيه، 
پاكســتان، اندونزي، دبيركل ســازمان ملل و 
دبيركل سازمان همكاري اسالمي نگراني هايي را 
نسبت به وضعيت افغانستان و گسترش حمالت 
تروريستي در اين كشور مطرح كرد. او همچنين 
در تماس هايــي جداگانه همتايــان خود در 6 
كشور همسايه را به نشســت تهران دعوت كرد. 
تاكنون ذبيح اهلل مجاهد، معــاون وزير اطالعات 
موقت افغانســتان نشســت برنامه ريزي شده 
تهران را »خوب« توصيف كرده اســت. حسين 
اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان در نشست 
نخســت مجازي كه به ميزباني پاكستان برگزار 

شد، از آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي در 
اختيار گذاشــتن تمامي امكانات خود به منظور 
پيشــبرد مذاكرات بين االفغاني خبر داده بود. 
اين در حالي است كه تالش هاي وزارت خارجه 
حتي پيش از آغاز درگيري هاي داخلي و سلطه 
طالبان بر افغانستان نيز آغاز شده بود و نشستي 
ميان هيأت هايی از گروه هاي مختلف افغانستان 
و طالبان در تهران برگزار شــد. اما مدتي پس از 
آن و با خروج نيروهاي آمريكايي از افغانســتان 
درگيري ها آغاز شد و حاال پس از قدرت  گرفتن 
طالبان نيز تالش هاي وزارت خارجه كشورمان 
براي نقش آفريني در معادالت منطقه و افغانستان 
ادامه دارد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
خارجه نيز در نشست خبري خود درباره جزئيات 
و محورهاي نشست كشورهاي همسايه افغانستان 
در تهران گفت: اين نشست يك روزه خواهد بود. 
دستوركار نشســت تهران ادامه گفت وگوهايي 
است كه در دور اول به صورت مجازي برگزار شد. 
اين كشورها متمركز خواهند بود كه به تشكيل 
دولت فراگير در افغانســتان و صلــح و ثبات در 

افغانستان كمك كنند.

محورهاي نشست يك روزه تهران چيست 
اما نشست همسايه هاي افغانستان در شرايطي 
برگزار مي شــود كه به نظر مي  رسد كه نشست 
مسكو درباره افغانستان چندان به نتايج ملموس 
و روشني دست پيدا نكرد. نشستي كه 10كشور 
ازجمله ايران و هيأتي از افغانســتان نيز در آن 
حاضر بودند. از ايران حسن كاظمي قمي، نماينده 
ويژه رئيس جمهور كشورمان در امور افغانستان 
كه به تازگي به اين ســمت منصوب شده است، 
به همراه سيدرســول موسوي، دســتيار وزير و 
مديركل آسياي جنوبي وزارت خارجه در نشست 
مسكو شركت كرد. سيدرسول موسوي اما پس از 
پايان نشست مسكو درباره نتايج آن در توييتي 
نوشت: سومين نشســت فرمت مسكو با وجود 
بحث هاي جدي و پر محتوا در مورد همكاري هاي 
منطقه اي براي برقراري صلح، ثبات و امنيت در 
افغانستان بدون نتيجه كه مي بايست در بيانيه 

مشترك نشست منتشر مي شــد، پايان يافت. 
از نظر من ضعف مديريت نشســت و عدم تالش 
براي رســيدن به اجماع دليل عدم صدور بيانيه 
مشترك است. اين در حالي بود كه وزارت خارجه 
روسيه اعالم كرد كشورها در پايان اين نشست 
بيانيه اي مشترك امضا مي كنند. از سوي ديگر 
حمالت تروريستي عليه شيعيان افغانستان هم 
از موضوعاتي است كه در نشســت تهران بر آن 
تأكيد بسياري خواهد شــد؛ چرا كه سخنگوي 
وزارت خارجه نيز در اين زمينــه  تأكيد كرد: با 
تمامي طرف ها در افغانستان از جمله طالبان در 
تماس هستيم. طالبان مسئوليت مستقيم و ويژه 
در حفظ امنيت و صلح و ثبات و آرامش مردم و 
همچنين ســالمت تمامي گروه ها و اقليت هاي 
افغانستان ازجمله هزاره ها و شيعيان دارد. جامعه 
جهاني بايد به صورت مشخص درباره ادامه اين 
خشونت ها و باالگرفتن اين خشونت ها حساسيت 

ويژه اي داشته باشد.

صلح و ثبات در گرو تشكيل دولت فراگير ملي
بعــد از قدرت گرفتــن طالبــان در كابــل 
رئيس جمهوري و وزيرخارجه كشــورمان بارها 
تأكيد كردند كه راه  حل حركت افغانســتان به 
سمت ثبات تشــكيل دولت فراگيرملي است؛ 
دولتي كه طالبان نيز دســت كم در ظاهر وعده 
آن را داده اما گفته كه تشكيل آن زمان بر است. 
البته ديگر كشورهاي منطقه اي و جهان و مقامات 
نهادهاي بين المللي نيز بر همين موضع تأكيد 
دارند تا دولت افغانستان نماينده همه گروه ها و 
اقوام اين كشور باشد. حال بايد ديد كه نشست 
تهران براي بررسي آخرين تحوالت در كابل به چه 
دستاوردهاي ملموسي در اين زمينه خواهد رسيد 
و ايران و ديگر كشورهای همسايه چه تصميماتي 
دراين باره اتخاذ مي كنند. ســيدكمال خرازي، 
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي پيش از اين 
در مصاحبه اي تأكيد كرده بود كه تمام تحوالت 
افغانستان به شكل لحظه به لحظه در ايران رصد 
مي شود و منافع مشروع جمهوري اسالمي بايد 

در اين كشور تامين شود.

ميزباني تهران از دومين نشست افغانستان 
تشكيل دولت فراگير و برقراري صلح و ثبات در افغانستان محورهاي برگزاري اين نشست است 

 FATF واكنش ايران به برخوردهای سياسی
برخي اعضاي مجمع و نمايندگان مجلس به قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي واكنش نشان دادند

بيانيه اخير گروه ويژه اقدام 
مجمع 

مالــي )FATF( كه اعالم تشخيص
كرد ايــران همچنان در 
ليست ســياه اين كارگروه باقي مانده ، 
واكنش هــاي متفاوتي در پي داشــته 

است. 
آخرين اين واكنش ها ســخنان عضو 
كميســيون برنامــه و بودجه مجلس 
اســت كه تأكيد كــرد: »بخشــي از 
محدوديت هاي FATF منطقي است 
كه ايران با پذيرش آنها مخالفتي ندارد، 
اما در مقابل ايــران حاضر به پذيرفتن 
برخي از مواد اين معاهده كه موضوعات 

سياسي را دنبال مي كند نيست.« 
جعفر قادري، عضو كميســيون برنامه 
و بودجــه مجلس دربــاره بيانيه اخير 
FATF در مورد ايران گفت : »برخورد 
سياســي FATF با ايران مشهود است 
و نبايد سرنوشت توســعه كشور را به 
تحريم ها و حضــور در آن پيوند بزنيم. 
اين نهاد مي توانــد محدوديت هايي را 
در بحث مبادالت اقتصادي براي كشور 

ايجاد كند، اما نبايد سرنوشت توسعه 
 FATF كشور را به تحريم ها و حضور در

پيوند بزنيم.« 
به گــزارش ايرنا، قــادري بيانيه گروه 
ويژه اقدام مالــيFATF درباره ايران 
را سياسي خواند و گفت: ايران با تمام 
توان از حقوق خود دفاع مي كند و براي 
 FATF پيشرفت كشور معطل حضور در

يا سازمان هاي بين المللي نمي ماند.
عضــو كميســيون برنامــه و بودجه 
مجلس تصريح كرد: برخورد سياســي 
با مســئله FATF در محافل و مجامع 
بين المللي باعث شــده تا اين نهاد در 
قالب مسئله اقتصادي به اهرم و ابزاري 
براي سياســت بازان و سياستمداران 
بين المللي تبديل شــود و آنها از اين 
ابزار براي پيشبرد اهداف خود استفاده 

كنند.
محمد صدر، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام نيز در واكنش به بيانيه 
اخير گروه ويژه اقدام مالي گفت:دولت 
بايد موضعش را درباره اين بحث هر چه 

سريع تر روشن كند.
او همچنين در پاســخ به اين سؤال كه 
فضاي مجمع هم اكنون به سمت بررسي 
يا عدم بررســي اين اليحه است، گفت: 
اين مسئله ربطي به فضاي مجمع ندارد 
و مربوط به درخواست دولت و تصميم 
رئيس و دبير مجمع تشخيص است و 
طرح دوباره آن بايد اين مســير را طي 
كند و دولت بايد بخواهد تا دوباره اليحه 

FATF در مجمع مطرح شود.
به گزارش اعتمادآنالين، صدر با تأكيد 
بر اينكه در شرايط فعلي تكليف بررسي 
اين اليحه و سرنوشت آن روشن نيست، 
افزود: پيش از اين رهبري به درخواست 
دولت قبلي دســتور دادند تا موضوع 
دوباره بررسي شــود و قاعدتا بايد در 
دســتور كار قرار مي گرفــت اما هنوز 

چيزي روشن نيست.
پيش تر نيز غالمرضــا مصباحي مقدم، 
عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت،  با 
بيان اينكه با قرار گرفتن مجدد نام ايران 
در ليست سياه FATF تغيير تازه اي در 

مراودات تجاري ايران رخ نمي دهد، در 
اين باره اعالم كرد كه FATF نه داغي 

دارد و نه درفشي.
 فقط در ايــن حد اعــالم مي كند كه 
كشورها غيرهمكار هســتند و در اين 
موضوع نتيجه را دولت ها و شــركت ها 

مي گيرند.
 به گزارش ايرنا، مصباحي مقدم درباره 
قرار گرفتن مجدد نام ايران در ليست 
ســياه FATF و وضعيــت مــراودات 
اقتصادي ايــران تأكيد كــرد: با اقدام 
FATF در قــرار دادن مجدد نام ايران 
در ليست سياه اين گروه، تغيير تازه اي 
در مراودات مــا رخ نمي دهد. وي اين 
موضوع را غيــر از تحريم هاي آمريكا 
عنوان كرد و گفت: تحريم هاي آمريكا 
از نوع تحريم هايي است كه اگر كسي 
رعايت نكند، نمي تواند با اين كشــور 
تجارت كند و اگر كســي تخلف كند، 
توسط اين كشور تنبيه شده و جريمه 
خواهد شــد درحالي كه FATF چنين 

ترتيب اثرهايي ندارد.

انتصاب رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك
محمد صادق خياطيــان با حكم 

رئيس جمهور به عنوان رئيس مركز انتصاب
اســتراتژيك  بررســي هاي 
رياست جمهوري منصوب شد. به گزارش فارس، 
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
وظيفه تدوين، صورت بنــدي و ترويج گفتمان 
رئيس جمهور، انجام تحقيقات درباره راهبردها و 

اولويت هاي ملي، توليد انديشــه و محتواي راهبردي مورد نياز دولت در زمينه هاي 
سياسي، علمي، اجتماعي و فرهنگي با استفاده از شبكه نخبگاني و انديشگاهي را بر 
عهده دارد. از زمان راه اندازي »مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري« تاكنون 
محمدرضا تاجيك، عليرضا ذاكر اصفهاني، پرويز داوودي و حســام الدين آشــنا در 

دوره هاي مختلف رياست آن را برعهده داشته اند.

مشكالت حوزه اجرايی ناشی از حذف مردم  است 
 محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس با اشاره به نقش مردم در نهضت 

امام خمينی)ره( و پيروزی انقالب اسالمی تاكيد كرد: ما در اداره  مجلس
كشور مردم را از عرصه های مختلف يا حذف كرديم يا دسته بندی و 
گروه بندی كرديم و مشكالتی كه امروز در حوزه اجرايی داريم ناشی از حذف مردم  
است. قاليباف  كه ديروز در اجالسيه اساتيد بسيج صالحين سخنراني مي كرد، در 
ضرورت توجه به مشاركت دادن مردم در امور گفت: از اول اسالم تا امروز هرجا اسالم 
آسيب ديده، همه مشكالت از اين بوده كه مردم نبودند. نبايد مردم را از هم جدا 
كنيم و وقتی تشكيل حكومت داديم مردم از هر مذهب، قوم، دين و طايفه ای مهم 
هستند، مخصوصا وقتی در سايه نظامی مانند نظام جمهوری اسالمی قرار دارند. 

البته همراه كردن مردم كار سختی است، پس صالحين مهم هستند. 

  نامه هاي سفرهاي استاني ركوردشكني مي كند؟
گزارش هاي منتشر شــده درباره حجم نامه هــاي مردمي در 

سفرهاي اســتاني رئيس جمهور حكايت از شمارش 100هزار دولت
موردي آنها دارد. ســيدابراهيم رئيسي تاكنون به 8استان سفر 
كرده است.  رئيسي جمعه هفته گذشته به اردبيل سفر كرد. براساس گزارش 
خبرگزاري صداوســيما، حامد عاملي، اســتاندار اردبيــل در بازديد از واحد 
ارتباطات مردمي سفر رئيس جمهور به اســتان گفت: 23هزار نامه مردمي به 
رئيس جمهور ثبت، بررسي، پااليش و به دستگاه هاي مربوطه ارجاع داده شده 
است. قبل از اين استانداري كهگيلويه و بويراحمد نيز درخصوص سفر استاني 
نهم مهرماه رئيس جمهور از ثبت 8۹ هزار و 814 نامه و درخواست مردمي در 

استان خبر داده بود.

انتقاد تند محسني اژه اي از عملكرد يك قاضي
رئيس قوه قضاييه كه از زمان تصدي اين جايگاه به دنبال اصالح برخي رويكردها 

و فرايندها بوده و در سخنان اخير خود ضمن حمايت از نقد دستگاه قضا تأكيد قضايی
كرده بود اگر قاضي حكم خالف بّين شرع صادر مي كند بايد مورد سؤال قرار 
بگيرد؛ در نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه ضمن روايت يك گزارش از عملكرد يك 
قاضي، شــديدا از رفتار او انتقــاد كرد. به گزارش مركز رســانه قوه قضاييه، غالمحســين 
محسني اژه اي   گفت: روز گذشته گزارش يك نهاد نظارتي درباره عملكرد يك قاضي به دستم 
رسيده كه حقيقتاً دلم به درد آمد كه اين شخص نه به خاطر فقر يا كمبود در زندگي، بلكه به دليل 
تمايالت نفساني دچار لغزش هايي شده است. محسني اژه اي ادامه داد: شياطين و دشمنان سعي 
مي كنند از نقطه ضعف انسان استفاده كنند و ما كه مي خواهيم پرچمدار انقالب و الگوي حسنه 
در جهان باشيم، بايد بيش از همه به سنگيني مسئوليت توجه كنيم و نبايد در مقابل ناماليمات، 

كمبود ها و فشار ها صبرمان لبريز شود و از پاي درآييم.
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مدیریت شهر

زاكاني در جلسه تودیع و معارفه معاونان و مدیران ارشد شهرداري مطرح كرد

تحول با عدالت، آزادي، عقالنيت و معنويت
شهردار تهران: باید از حوزه فناوري و حمل ونقل تعریف 

جدیدي داشته باشيم
مراسم تودیع و معارفه مدیران و معاونان شهرداري تهران با گفت و گو و 
تبادل نظر ميان مدیران جدید و مدیران دوره گذشته برگزار شد. در این 
مراسم، بخشي از برنامه ها و دستاورد هاي دهه هاي گذشته شهرداري 
تهران مطرح و رویكرد نوین شهرداري در سال 1400براي تداوم رشد 

و توسعه پایتخت تشریح شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، شــهردار تهران در این نشست با بيان 
اینكه براي تحول جامعه باید بــر عدالت، آزادي، عقالنيت و معنویت 
تأكيد كنيم، گفت: باید از حوزه فناوري و حمل ونقل تعریف جدیدي 
داشته باشيم؛ به صورتي كه در این خصوص توان بيشتري گذاشته شود 
و از نيروهاي متخصص، تكيه گاه و مطمئن استفاده كنيم تا بتوانيم از 
حقوق خود دفاع و حوزه فكر و اندیشه را جاري كنيم و هم اینكه مبتني 

بر فناوري ظرفيت ها را در مسير درست پيش ببریم.
عليرضا زاكاني افزود: اداره شهر فوق العاده پيچيده و سخت است كه 
با زحمت این اتفاق رقم مي خورد. دوســتان سال ها این زحمت را در 
معاونت ها و سازمان ها به دوش كشــيدند و با تالش مانند یك دوي 
امدادي مسير را طي كردند. این مسير براي آنها باقيات صالحات و براي 
ما انباشت تجربه است. از طرفي جاي تشكر دارد از دوستاني كه قبول 
مســئوليت كردند؛ چون در جمهوري اسالمي قبول مسئوليت روي 
سيم خاردار رفتن است و مهم این است كه خروجي كار اثرات تحولي 

جدي را در شهر داشته باشد.
 او افزود: از ابتدا تالش كردیم تا 3جزء را به طور مستقيم دنبال كنيم. 
جزء اول نخبگي، فكر و اندیشه بود و تالش شد بتوانيم شبكه نخبگي در 
سطح شهر و زیرمجموعه ها در سطح محالت اجرا و كارهاي فرهنگي به 
نخبگان محالت واگذار شود. در سطح دوم، واگذاري كار به خود مردم 
بود كه در این حوزه حمایت و صيانت از مجموعه هاي خود شهرداري 
صورت گرفت. بخش سوم فناوري و هوشمند سازي  است كه این بخش 

مي خواهد لوكوموتيو ما باشد. 
شــهردار تهران ادامه داد: طــی ۲ ماهي كه از حضــور اینجانب در 
شهرداري تهران مي گذرد، مسير را به همراه هم طي كردیم. در ابتداي 
مسير با مسئوالن و معاونان دوره قبل همراه بودیم كه از زحمات آنها 
قدرداني مي كنم. سعي كردیم مســيري كه انتخاب و در آن حركت 
مي كنيم ناظر به یك ریل گذاري باشد. موضوع انتصابات خيلي زمان بر 
شد، ولي انجام یك ریل گذاري هم در انتصابات و هم در رشد و ارزیابي 

افراد به ما كمك كرد.
او ادامــه داد: موضوع بعدي كرونا بود كــه كاري مهم و جدي در این 
خصوص صورت گرفت. در حال بررســي برنامه هاي تحولي تا عيد و 
بعد از آن هستيم. در این خصوص همه مجموعه ها در حال پيگيري 

هستند تا برنامه اي ویژه و تحولي داشته باشيم.
زاكاني در بخــش دیگري از صحبت هــاي خود با اشــاره به والدت 
پيامبر)ص( و امام صادق)ع( گفت: پيامبر اسالم)ص( در 40سالگي 
كمال پيدا كردند. این اتفاق با امامــت ادامه پيدا كرد تا به فضل الهي 
بتواند در نهایت راه منجر به یك حاكميت همه جانبه در گيتي شود. 

همه ما چشم انتظار امام عصر)عج( و زمينه ساز حضور او هستيم.

بي توجهي دولت به حمل ونقل عمومي
مشاور شهردار تهران نيز در این مراسم، كسري 5هزار دستگاه اتوبوس 
و یك هزار و 500 واگن مترو در شهر تهران را نتيجه 1۶سال بي توجهي 

دولت ها به بخش حمل ونقل عمومي پایتخت عنوان كرد.
ســيدمناف هاشــمي، ترافيك را یكي از معضالت اصلي شهر تهران 
برشــمرد و گفت: براساس نظرســنجي هاي رســانه اي و اجتماعي 
اصلي ترین خواسته مردم مرتبط با رفع آلودگي هوا و ترافيك است و 
البته رفع این چالش ها جزو محورها و برنامه هاي اصلي شهردار تهران 

محسوب مي شود.
معاون پيشين حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران گفت: نتيجه 
این بي توجهي ها محصولي است كه امروز داریم؛ یعني نزدیك 5هزار 
دستگاه كسري اتوبوس، بيش از یك هزار و 500 دستگاه واگن در شهر 
تهران و ایستگاه هاي مترویي كه تا پيش از این باید تكميل مي شد و 
امروز مي توانستيم تمام منابع را در بخش اتوبوس و واگن مترو هزینه 
كنيم، اما متأسفانه هنوز درگير ساخت ایستگاه مترو هستيم. هاشمي 
با اشــاره به اقداماتي كه در طول 1۷ ماه فعاليتش در ســمت معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران انجام شده، گفت: در این مدت 
قرارداد ۲50اتوبوس منعقد و 14ایســتگاه افتتاح شــد كه بار بسيار 
ســنگيني بود و منابع آن از محل اوراق مشاركت با كمترین فشار به 
شهرداري تامين شد. درواقع منابع اوراق مشاركت در سال هاي ۹۷ تا 
۹۹ محقق و سبب شد تا معاونت را با ۲هزار ميليارد تومان موجودي 
در حساب، تحویل دهم. این در شرایطي است كه در ابتداي كار ، ۲هزار 

ميليارد تومان بدهي داشتيم.

   پرويز سروري، نايب رئيس شوراي شهر تهران : تاكسيرانان قشر زحمتكش جامعه هستند كه متأسفانه 
در دوره هاي گذشته نسبت به مطالباتشان ازجمله موضوع بيمه، كوتاهي صورت گرفته است. قطعا مديران 
شهري و اعضاي شوراي شهر تهران در اين دوره تالش مي كنند، تاكسيرانان به حق شان برسند. براساس 
مسئوليت اجتماعي در جلساتي كه با مسئوالن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشتم موارد را پيگيري 

كرديم و اميدواريم خيلي زود با راه حل منطقي اين مشكل را حل كنيم.

   ميثم مظفر، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران : 
در گذشته راننده ها پس از دريافت پروانه تاكسيراني تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي گرفتند اما اخيرا 
سازمان تاكسيراني اين شيوه را حذف و به سمت ثبت نام در سامانه سوق داده است كه برخي از تاكسيرانان 
در جريان اين روند نبودند و از بيمه تكميلي محروم شده اند. به طور كلي اكنون تنها يك سوم تاكسيرانان 
بيمه تكميلي دارند درصورتي كه همه راننده هاي تاكسي بايد از اين بيمه استفاده كنند و مديريت شهري 

بايد پيگير اين موضوع باشد.

  حبيب كاشاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران : 
مديريت شهري بايد پيگير معيشت و درمان كاركنان باشد. تاكسيرانان سال هاست با مشكل بيمه دست 
به گريبان هستند و در اين دوره تالش مي كنيم اين مشكالت با عزم جدي و همكاري ساير نهادها حل شود. 
تهيه پيش نويس قرارداد بيمه هاي عمر و تكميلي مي تواند اقدام ارزشمندي باشد كه پس از بررسي هاي 
جامع به لحاظ حقوقي و مشخص شدن سهم تاكســيرانان، با شركت هاي معتبر منعقد می  شود و بخش 

زيادي از مشكالت اين قشر  را حل می   كند. 

كوتاهي در دوره هاي گذشته

كاهش سن مديران شهري
در دوره جديد مديريت شــهري سن مديران به شكل 
قابل توجهي كاهش يافته اســت. به گزارش همشهري، 
مشاور و مديركل حوزه شهردار تهران گفت: »براساس 
آمار و ارقام اعالم شده توسط كانون ارزيابي تخصصي 
مديران، مدرك گرايي، تخصص گرايي و جوان گرايي از 
مهم ترين دغدغه هاي اين كانون به حساب آمده و افراد 
مورد تأييــد اين كانون از كارايي هــاي الزم برخوردار 
هستند.« سجادمحمد علي نژاد ادامه داد: »كاهش سن 
مديران يكي از ويژگي هاي انتصابات اين دوره اســت؛ 
به نحوي كه انتصاب 70درصدي مديران زير ۴۵ســال 
)انتصاب 3.۵برابري دهه شصتي ها در مقايسه با ادوار 
پيشين مديريت شهري( را در اين دوره شاهد هستيم.« 
به گفته او، از ديگر ويژگي هاي شاخص كانون ارزيابان در 
اين دوره، انتصاب ۹7درصدي مديران شهرداري تهران 
از ميان افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و 
دكتري به نسبت ادوار گذشته است كه بر تخصصي بودن 

نقش اين كانون صحه مي گذارد.

ث
مك

مراســم تقدیر از قهرمانان كشتي آزاد و 
فرنگي در رقابت هاي جهاني۲0۲1 نروژ، گزارش

ورزشــي فرهنگــي  مجموعــه   در 
قمر بني هاشم)ع( واقع در خيابان فدایيان اسالم با شركت 
وزیــر ورزش و جوانــان، شــهردار تهــران و جمعي از 
پيشكسوتان و كشتي گيران برگزار شــد. وزیر ورزش و 
جوانان در این مراســم گفت: اعتقاد بر این است كه روي 
سكوي قهرماني رفتن كار ورزشــكار است اما نگهداري 
قهرمانان و رعایت شرایط جســمي و روحي آنها وظيفه 
دیگران اســت. مدیران و تصميم گيــران به مثابه باغبان 
ورزشكاران هستند اما در تنه عظيم ورزش كشور خيلي ها 
یادگاري نوشــتند و رفتند و فقط از ثمره ورزش كشــور 
اســتفاده كردند بدون آنكه از آن نگهداري كنند. حميد 
ســجادي افزود: واقعيت این اســت كه در بســياري از 
كشورهاي دنيا آغاز مســابقات با حضور شهردار برگزار 
مي شود و اعالم مي كنند كه مثال افتتاح مسابقات آسيایي 
به دست شهردار یكي از شهرهاي ژاپن افتتاح مي شود. در 
ایران هم باید به این سمت حركت كنيم و شهردار تهران 
در رویدادهاي ورزشي كه در تهران برگزار مي شود حضور 
داشته باشد و شهرداران و اســتانداران دیده شوند چون 
براي ميزباني زحمت مي كشند. او به مشكالت ۲ باشگاه 
پرسپوليس و استقالل اشــاره كرد و توضيح داد: وظيفه 
وزارت ورزش و جوانان رسيدگي به تيم هاي فوتبال هم 
اســت و خوشــبختانه شــهردار تهران، خود براي حل 
مشكالت این دو تيم پيشقدم شــد و قرار است به زودي 

جلسه اي براي رفع مشكالت برگزار شود.
 وزیر ورزش و جوانان با بيان اینكه خيلي ها اعتقاد دارند 
كه در ورزش همگاني مي توان از شهرداري كمك گرفت، 
افزود: پيشنهاد شــده كه برنامه ریزي، حمایت و توليت 
ورزش همگاني به شهرداري ها ســپرده شود؛ به ویژه در 
تهران كه شهرداري بيش از هزار مجموعه ورزشي دارد. 
بارها به مجموعــه وزارت ورزش و جوانان اعالم كرده اند 
كه در نگهداري و واگذاري و اجاره مجموعه هاي ورزشي 
باید از شهرداري ایده بگيرید؛ چرا كه در حساب و كتاب و 

تعرفه ها بسيار دقيق است.
ســجادي بيان كرد: حتما باید از ظرفيت سازمان ورزش 
شهرداري استفاده كرد و این ســازمان الگو شود تا سایر 
ادارات كل در كشور هم همين راه  را براي توسعه ورزش 

همگاني دنبال كنند.
شهردار تهران نيز كه در این مراسم حضور داشت با بيان 
اینكه ملي پوشان عرصه كشتي كشورمان، قهرمان ملي 
هستند، گفت: این كشتي گيران با مبنا قرار دادن خصلت 
و اخالق پهلواني رقابت و مدال هاي ارزشمندي را كسب 
كردند. این ورزشكاران توانستند غرور و عزت ملي را براي 

ایران اسالمي به ارمغان آورند.
عليرضا زاكاني گفت: این خصلت نشان از ریشه دار بودن 
روحيه پهلواني و كشــتي در كشــورمان دارد، برخالف 
بسياري از كشــورها كه با در خدمت گرفتن ورزشكاران 

درصدد كسب افتخار هستند.
او بــا بيــان اینكه از 5ســالگي همــراه با پــدر خود به 
ســالن كشــتي مي رفت، خاطرنشــان كرد: اميدوارم با 
سرمایه گذاري ویژه اي كه صورت مي گيرد، چه درخصوص 
قهرمانان و عالقه مندان به ورزش خدمات بهتري را ارائه 

دهيم. من افتخار مي كنم كه در خدمت ورزش باشم. 
او خطاب به كشــتي گيران گفت: شما ميراث گرانبهایي 
خلق كرده اید كه باید قدر دانســته شــود و مایه افتخار 
ماست. مهد كشــتي، ایران اســت، این ورزش در خون 
و پوســت ما قرار دارد. شــهردار گفت: تهران نياز به یك 
بازآفریني هویتي دارد كه بخشــي از ایــن هویت نياز به 
پيشكســوت و نخبگان تهران دارد، ما باید تمام امكانات 

الزم را براي رسيدن به چنين هدفي فراهم كنيم.
رئيس فدراسيون كشتي نيز در این مراسم گفت: ابتداي 
صحبت خود مي خواهم دربــاره مكاني كه امروز گرد هم 
آمدیم )مجموعه فرهنگي ورزشي قمر بني هاشم( توضيح 
دهم و باید بگویم در گذشته این مكان كارخانه توليد چرم 
بود و سال85 كه در شوراي شهر تهران مسئوليت گرفتم 
موضوع را دنبال كردم تا شــهرداري منطقه این مجتمع 
را تصاحب كرد. عليرضا دبير با بيــان این مطلب كه این 

مجموعه داراي سند است، افزود: براساس مصوبه شوراي 
شهر تهران قرار بود 4ســالن ساخته شود كه تنها جنوب 
آن ساخته شد و ساختمان هاي شرق و غرب و شمال آن 
باقي مانده كه اميدوارم شهردار تهران آن را دنبال كند و به 
سرانجام برسد. دبير با بيان این مطلب كه شهردار تهران 
بعد از رئيس جمهور اجرایي ترین فرد است، ادامه داد: هر 

اقدامي در تهران انجام شــود به تبع آن در دیگر شهرها 
نيز اتفاق مي افتد. ظرفيت شــهرداري تهــران به اندازه 
10وزارتخانه است و مردم از آشــپزخانه تا مكان دفن با 

شهرداري تهران سر و كار دارند. 
رئيس فدراســيون كشــتي ادامه داد: بزرگان كشــتي 
یادشان است كه در گذشــته 1.5ميليون نفر كشتي گير 

فعال در كشور داشــتيم كه امروز براساس آمار ثبت شده 
نزدیك به 30هزار نفر است. من در مازندران گفتم كشتي 
در تهران از بين رفته اســت و نگذاریــد در مازندران نيز 
همين اتفاق رخ دهد. اگر كرمانشــاه، مشــهد، تهران و 
 مازندران در رقابت با یكدیگر باشــند، كشتي آزاد بسيار

 پيشرفت مي كند.

تاكســيرانان از یك ســو به دليل فرسودگي 
خودروهایشــان دغدغه نان دارند و از سوي 
دیگر به دليل مشكالت بيمه اي، نگران سالمتي 
و هزینه هاي سرسام آور درمان خانواده هستند. 
به گفته محمود عباسي، نماینده و سخنگوي 
تاكسيرانان پایتخت، این مشكالت بارها مطرح 
شده اما صدایشان به جایي نرسيده است. او به 
همشهري گفت: »رانندگان تاكسي با توجه به 
شرایط كاري شان نياز به بيمه تامين اجتماعي 
دارند و این نياز حق شهروندي آنان است كه 

در مجلس و ســازمان تامين اجتماعي، ثبت 
شده اما فرایند بروركراسي اداري چون سدي 
محكم در برابر این حق قد علم كرده اســت.« 
به گفته او عده اي از رانندگان، تاكســي هاي 
خود را فروخته یا به دیگري منتقل كرده اند و 
براساس قانون، بيمه راننده قبلي باید به راننده 

فعلي منتقل شود.
سخنگوي انجمن تاكسيرانان تهران تأكيد كرد: 
»این كار خيلي پيچيده نيست و طبق قانون 
باید انجام شود كه بنا به دالیلي سازمان تامين 

اجتماعي از این كار امتناع مي كند. همچنين 
از سال۹۲ سازمان تامين اجتماعي فهرستي 
از تاكســيراني براي بيمه كــردن رانندگان 
نپذیرفته است و به همين دليل تعداد زیادي از 

تاكسيرانان بيمه نيستند.« 
همچنين براســاس قانون، دولت مكلف است 
50درصد ســهم بيمه تاكسيرانان را پرداخت 
كند كه در سال هاي گذشته دولت به تعهداتش 
عمل نكرده است و به گفته عباسي، تاكسيرانان 
مجبور شدند 100درصد سهم بيمه را بپردازند 

كه این امر سبب نارضایتي و گالیه مندي آنها 
شده اســت. بيمه تكميلي هم مشكل دیگري 
است كه تاكســيرانان با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند كه او در توضيح بيشــتر گفت: »در 
یك سال گذشته كارگزاري كه مسئوليت بيمه 
تكميلي تاكسيرانان را به عهده گرفته آنطور كه 
باید و شاید به وظایفش عمل نكرده و راننده ها 
نتوانســتند فاكتورهــا و رســيد هزینه هاي 
درمان خود را نقد كننــد. همچنين به دليل 
اطالع رساني نادرســت، برخي از تاكسيرانان 
بيمه تكميلي نشــده و از مزایــاي آن محروم 

شده اند.«

ماهيگيري مراكز اسقاط از آب گل آلود
تاكســي فرســوده عالوه بر تهدید ســالمت 
شهروندان، سبب افت كيفيت خدمت رساني 
مسافران مي شــود. از این رو كار كردن با این 
تاكسي ها خوشایند راننده ها نيست و استفاده 
از آنها براي مســافران جذابيت ندارد. حدود 
80هزار دستگاه تاكسي در تهران وجود دارد 
و روزانه 4.5ميليون مســافر با استفاده از این 
ناوگان در پایتخت كشــور جابه جا مي شوند 
و تاكســي ســهم ۲۲درصدي از حمل ونقل 
درون شــهري دارد. از این رو نوسازي ناوگان 
ضروري است و به گفته حسن سالك غالمي، 
یكي از تاكسيرانان قدیمي شهر، افزایش قيمت 
خودروها، سبب كند شدن فرایند نوسازي شده 
است. او گفت: »تسهيالت ۹0ميليون تومان 
با كارمزد 4درصد براي نوســازي تاكســي ها 
پيش بيني شده اســت كه با توجه به افزایش 
قيمت خــودرو، مبلغ قابل توجهي نيســت و 
تاكسيران باید حداقل 50ميليون تومان هم 
آورده داشته باشــند تا بتوانند تاكسي پراید 
تحویــل بگيرند. به همين دليــل راننده هاي 
تاكسي رغبتي براي نوســازي ندارند.« او به 
موضوع اسقاط تاكسي هاي فرسوده هم اشاره 
و گفت: »مبلغ اســقاط براي خودروهاي پژو 
و ســمند ۲0ميليون تومان و خــودرو پراید 
14ميليون تومان تعيين شده است كه به دليل 
نبود نظــارت كافي مراكز اســقاط و به دليل 
ایرادات غيرمنطقي ملبغ 4 تا 5ميليون تومان 

پيشنهاد داده مي شود و این هم دليل دیگري 
است كه تاكسيرانان از طرح نوسازي استقبال 

نمي كنند.«

بيمه طبق قانون هدفمندي يارانه ها
مدیرعامــل اتحادیه تاكســيرانان شــهري 
كشــور كه در جریان مشــكالت تاكسيرانان 
اســت، مطالبات این قشــر را بحق دانست و 
به همشــهري گفت: »مشــكالت مربوط به 
بيمــه و نوســازي تاكســي هاي فرســوده، 
مختص تاكســيرانان پایتخت نيســت و در 
اكثر كالنشهرهاي كشــور با این موارد مواجه 
هستيم.« مرتضي ضامني به قانون هدفمندي 
یارانه ها اشــاره و عنوان كرد: »براساس قانون 
هدفمنــدي یارانه هــا مصوب ســال138۶، 
تاكسيرانان مشــمول بيمه تامين اجتماعي 
مي شــوند و در همين قانون مقرر شده است 
اعتبار این كار از منبع درآمد هاي هدفمندي 
یارانه ها تامين شود اما امروز با جامعه بزرگي 
از تاكسيرانان مواجه هستيم كه 50درصد شان 
بيمــه نيســتند.«  او موضوع بيمه نشــدن 
راننده هاي جدید از سال۹۲ را تأیيد كرد و با 
بيان اینكه از این سال تا كنون سازمان تامين 
اجتماعي فهرست جدیدي از تاكسيرانان قبول 
نكرده اســت، گفت: »در گذر زمان وضعيت 
تاكســيرانان به دالیل مختلف ازجمله فوت، 
بازنشســتگي، واگذاري و... تغيير مي كند و از 
این رو باید فهرســت آنها در ســازمان تامين 
اجتماعي به روز شود كه متأسفانه سال هاست 
این كار انجام نشده است. همچنين در گذشته 
فهرست راننده هاي تاكسي دستي به سازمان 
تامين اجتماعي ارسال مي شد و پایش اطالعات 
درج شده در فهرست ها نشان مي دهد تخلفات 
صورت گرفته است و برخي از افراد كه راننده 
تاكسي نيســتند نامشــان در فهرست ثبت 
شده و از خدمات بيمه تاكســيرانان استفاده 
مي كنند.« به گفته ضامني حل مشــكل بيمه 
تاكسيرانان كار سختي نيست؛ »نياز به انجام 
كار خارق العاده نيست و با حذف اسامي ای كه 
به هر دليلي اشتباهي در فهرست تاكسيرانان 
ثبت شده، مي توان نام تاكسيرانان را جایگزین 

كرد؛ كاري كه سال هاست مسئوالن وعده اش 
را مي دهند اما چرا عملي نمي كنند جاي سؤال 
دارد.« كمبود اعتبار هم موضوع دیگري است 
كه مدیرعامل اتحادیه تاكسيراني شهري كشور 
به آن اشاره و عنوان كرد: »این موضوع صحت 
ندارد و براي شــانه خالي كردن از مسئوليت 
است؛ چراكه اعتبار و قانون این كار پيش بيني 
شده اســت. طي این سال ها تاكســيرانان از 
حق شان محروم بودند و اكنون وقت آن است 
مطالباتشــان با جدیت پيگيري شود و قطعا 
تمركز بيشتري روي این كار خواهيم داشت.«

نوسازي تاكسي ها بايد سرعت گيرد
نوسازي تاكسي هاي فرسوده نه تنها در پایتخت 
بلكه اولویت اول اتحادیه تاكســيراني شهري 
كشــور اســت و به گفته مدیرعامــل اتحادیه 
تاكسيراني شــهري كشــور تا پایان سال باید 
30هزار دستگاه تاكسي فرســوده در كشور و 
10هزار دستگاه در پایتخت نوســازي و وارد 

ناوگان شوند. 
ضامني با بيان اینكه در ۶  ماه نخست سال حدود 
4۲50دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شده اند، 
گفت: »از ســال ۹5روند نوســازي بسيار كند 
پيش رفته و حدود ۷8هزار دســتگاه تاكســي 
فرسوده نوسازي شده است و براي تحقق اهداف 
پيش بيني شده چاره اي جز سرعت دادن به این 
فرایند نداریم.« تاكسي هایي كه بيش از 10سال 
از زمان توليدشــان مي گذرد، براساس مصوبه 
هيأت وزیران فرسوده محســوب مي شوند و از 
این رو براساس اطالعات موجود بيش از 1۹۲هزار 
دستگاه تاكسي فرسوده در كشور وجود دارد كه 
به گفته مدیرعامل اتحادیه تاكسيرانان شهري 
كشور تا پایان امسال به حدود ۲4۲هزار دستگاه 
مي رسد. او با اشــاره به خودروهاي فرسوده در 
تهران گفت: »حدود 80هزار دســتگاه تاكسي 
در تهــران فعاليــت مي كنند كه ميــزان قابل 
توجهی از آنها )حــدود 4۷هزار دســتگاه( به 
سن فرســودگي رســيده اند و نياز به نوسازي 
دارند كه اميدواریم با تدابير اندیشيده شــده و 
 مشاركت و همراهي تاكسيرانان فرایند این كار 

تسریع شود.«

تجليل مديريت شهري از قهرمانان كشتي
  شهردارتهران: پایتخت نيازمند بازآفریني هویتي است كه بخشي از این هویت نياز به پيشكسوتان ورزشی

 و نخبگان تهران دارد؛ ما باید تمام امكانات الزم را براي رسيدن به چنين هدفي فراهم كنيم
  وزیر ورزش و جوانان: شهردار تهران  براي حل مشكالت   ۲ تيم استقالل و پرسپوليس 

پيشقدم شد و قرار است به زودي جلسه اي براي رفع مشكالت برگزار شود

قهرمانان و مدال آوران سرمايه مردم هستند
معاون شهردار تهران در مراسم تجليل از مدال آوران كشتي، گفت: شما ورزشكاران سرمايه جمهوري اسالمي ايران و مردم ايران هستيد، سرمايه مردم فقط مادي نيست، بلكه 
آنچه مهم است، نيروي انساني و قهرمانانش است. محمدامين توكلي زاده با بيان اينكه قرار بود اين مراسم هفته گذشته برگزار شود، خطاب به كشتي گيران گفت: تا رسيدن به 
اين مرحله و قهرماني، راه سخت و بزرگي در پيش بود كه انجام داديد و قله نشين شديد. او با تأكيد بر اينكه جامعه ايران خيلي به روحيه و نگاه ورزشكاران و قهرمانان نياز دارد، 
توضيح داد: در كشور مشكالتي وجود دارد كه با كمك ورزشكاران حل مي شود. شما قهرمانان مي توانيد براي جامعه جوان ما الگوسازي كنيد تا افتخارتان چندبرابر شود؛ چرا كه 
نگاه ها بيش از گذشته روي شما و به سبك زندگي شما ست. ما نياز داريم كه شما ورزشكاران كنار مردم باشيد. دل مردم براي چهره هايي مثل جهان پهلوان تختي تنگ شده است.
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مدیران شهري در گفت وگو با همشهري از مطالبات بحق رانندگان تاكسي گفتند و خواستار حمایت دولت براي تحقق آنها شدند

چراغ سبز به حل مشكالت ناوگان زرد

بيمه و نوســازي، 2مشــكل و البته مطالبات 
تاكسيرانان است كه طي سال هاي گذشته گره آنها گزارش2

به جاي بازشــدن، محكم تر شده و الينحل باقي 
 مانده اند. به همين خاطر، مديريت شهري جديد به دنبال رفع 
بخشي از مشكالت اين قشر است. البته موضوعي كه مطالبات 
تاكسيرانان را سخت مي كند اين است كه بسياري از مسائل آنها 
به چند نهاد وابسته اســت. به گونه اي كه ريسمان هاي كالف 
پيچيده مشكالت تاكسي دارها، در دست چند بانك، وزارت كار 
و رفاه، بيمه تامين اجتماعي و شهرداري است. بر همين اساس، 

مديرعامل جديد سازمان تاكسيراني شهر تهران در گفت وگو با 
همشهري از پيگيري مشــكالت اين قشر خبر داد و گفت كه 
موضوع بيمه تاكســيرانان با كمك، حمايت و همراهي دولت 
انجام شدني است. مهدي اسماعيل بيگي درخصوص نوسازي 
ناوگان تاكســيراني هم گفت: »فرايند نوسازي درست پيش 
نمي رود و از اين بابت مشكل جدي داريم و بايد در اين فرايند 
اصالحات انجام شود تا بتوانيم با ســرعت بيشتري نوسازي 
تاكسي ها را انجام دهيم؛ چرا كه اگر با همين روال پيش برويم تا 
پايان سال فقط مي توانيم به يك سوم قولي كه داده شده است، 
عمل كنيم.« جان صحبت هاي او در اين جمله: »قول نمي دهم 
به زودي مشكالت تاكسيرانان را حل كنم اما قول مي دهم با تمام 

توان و تالش مشكالت را پيگيري كنم.« خالصه شد.
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   تب قيمت ها در بازار ارز و پول
بانك مركزي مي گويد ميانيگن نرخ دالر آمريكا در بازار ارز ايران از 16.5هزار تومان در بهار ســال 
گذشته با حدود 42درصد رشــد به 23.5هزار تومان رسيده است. اين گزارش مي افزايد: رشد پايه 
پولي در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال 30.7درصد، رشــد پول 44.6درصد، سپرده هاي 
ديداري 23.747.4درصد، اسكناس در دست مردم 23.7درصد، سپرده هاي غيرديداري 38.2درصد، 
كل سپرده هاي بخش غيردولتي 39.8درصد و نقدينگي هم 39.4درصد رشد داشته است. افزون  
بر اينكه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در خرداد امســال نســبت به خرداد سال گذشته 
30.6درصد، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 45درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 70.4درصد 
و به بانك ها 39.7درصد جهش كرده است. براساس نماگرهاي بانك مركزي در 3ماهه نخست امسال 
نسبت تسهيالت غيرجاري به كل سپرده هاي ريالي بانك ها با كاهش 1.6درصدي به 6.1درصد، نسبت 
تسهيالت غيرجاري به كل تسهيالت ارزي با 14.8درصد به 10.1درصد و نسبت كل تسهيالت غيرجاري 
به كل تسهيالت هم با 6درصد افزايش به 7.1درصد رسيده است. بانك مركزي مي گويد شاخص كل 
قيمت سهام در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 10.6درصد نزول داشته و تعداد سهام و ارزش 

سهام مورد معامله در بازار سهام ايران به ترتيب 41.8درصد و 59.5درصد ريزش كرده است.
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گفت وگو

در گفت وگوي همشهري با دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران اعالم شد

توليدكنندگان روغن نباتي درپی دالر 4200 تومانی
 از 5 ماه پيش حدود 350ميليون يورو ارز ترجيحي مورد نياز واردات روغن خام 

 و دانه هاي روغني تخصيص نيافته و تامين اين ارز بين بانك مركزي و
وزارت جهادكشاورزي پاسكاري مي شود

موافقان سياست حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در حالي بر چالش توزيع رانت 
ارزي و عدم استفاده اغلب مردم از منافع آن تأكيد مي كنند كه مخالفان حذف 
ارز ترجيحي از خسارت هاي معيشتي و اجتماعي ناشي از حذف يكباره اين ارز 
خبر مي دهند. چندي پيش احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي با 
اشاره به هزينه هايي كه ارز 4200توماني بر فعاالن اقتصادي تحميل مي  كند، 
اعالم كرد: »مدت هاست موضوع حذف ارز 4200توماني مطرح است اما اجرايي 

نمي شود و اين روند بايد تغيير كند. نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايتگر مسير توسعه باشيم، 
تصميم گيري در برخي نهادها هزينه بسياري را به جيب فعاالن اقتصادي تحميل كرده و قدرت رقابت را 
كاهش مي دهد.« روغن نباتي ازجمله كاالهاي اساسي است كه به دليل وابستگي بيش از 85درصدي به 
واردات مواداوليه، مشمول دريافت ارز ترجيحي است. با اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي صنايع 

روغن نباتي ايران در مورد چشم انداز حذف ارز ترجيحي اين صنعت گفت وگو كرده ايم.

زمزمه هاي حذف ارز ترجيحي كاالهاي 
اساســي به گوش مي رســد. به نظر شما ميزان 
وابســتگي صنعت روغن نباتي به ارزترجيحي و 

هدفمندي پرداخت اين ارز چگونه است؟
واقعيت آن است كه صنعت روغن نباتي براي واردات 
روغن خام و دانه هاي روغني وابستگي ارزي بيش از 
85درصدي دارد؛ چرا كه ميــزان توليد داخل روغن 
خام يا دانه هاي روغني جوابگــوي نياز كارخانه هاي 
داخلي نيســت. با وجود ايــن، زمزمه هاي حذف ارز 
ترجيحي اين صنعت در حالي به گوش مي رســد كه 
طبق آمارهاي موجود در سامانه هاي وزارتخانه هاي 
جهادكشــاورزي و صنعت، معدن و تجارت، ميزان 
هدفمندي ارز ترجيحي تخصيص يافته به روغن نباتي 
بيش از 95درصد بوده اســت چرا كه روغن نباتي با 
قيمت مصوب درج شده در سامانه سازمان حمايت در 
همه فروشگاه هاي زنجيره  اي، خرده فروشي هاي سطح 
شهر و... عرضه مي شود. عالوه بر آن سازمان حمايت بر 
همه مستندات هزينه تمام شده توليد از واردات روغن 
خام و دانه هاي روغني تــا توليد و عرضه روغن نباتي 
نظارت دارد و محصول نهايي نيز طبق قيمت مصوب 
سازمان حمايت عرضه مي شــود و مي توان گفت كه 
روغن نباتي جزو كاالهاي اساسي است كه قيمت آن 
در نقاط مختلف كشور كمترين تغيير و نوسان را دارد.
اما برخي نوســان قيمــت و عرضه 
روغن نباتي در بازار را بيانگــر هدفمند نبودن 
پرداخت ارز ترجيحي مي دانند، نظر شما چيست؟

كم فروشي و گرانفروشــي جزو تخلفاتي است كه در 
بازارهمه اقالم كااليي اتفاق مي افتد و بايد ســازمان 
حمايت و ساير دستگاه هاي نظارتي با اينگونه تخلفات 
برخورد كند. هيچ تخلفي در كارخانجات توليد روغن 
نباتي در زمينه قيمت و كيفيــت صورت نمي گيرد، 
عالوه بر اين كارخانه هاي روغــن نباتي هر كيلوگرم 
فروش محصوالت خود را در سامانه جامع تجارت ثبت 
مي  كنند و خريدار نيز بايد خريــد اين محصوالت با 
مشخصات را تأييد و مثال اعالم كند كه اين مقدار كاال 
را با مبلغ مشخص شده خريداري كرده است؛ چرا كه 
در اين زمينه مباحث مالياتي و... نيز ثبت مي شود. اين 
شيوه عرضه كاال نشــان مي دهد كه ميزان تخلف در 
توليد و عرضه روغن نباتي در كارخانجات اگر نگوييم 
صفر اما بسيار ناچيز اســت. اما اينگونه تخلفات در 
فروشــگاه هايی كه روغن با قيمت باالتر به مشتريان 
فروخته مي شود، هميشه وجود داشــته و نوسانات 
قيمتي كه در اينگونه فروشگاه ها اتفاق مي افتد، تخلف 

محسوب مي شود.
به گفته بسياري از مشــتريان پس از 
كمبود و گراني روغن نباتي، كيفيت انواع روغن 
مايع و جامد افت محسوسي داشته و حتي شائبه 
اســتفاده از روغن پالم در توليد اين محصوالت 
مطرح است، اين انتقادات تا چه حد درست است؟

احتمال افت كيفيت يا استفاده از روغن پالم در توليد 
روغن نباتــي وجود ندارد؛ چرا كه وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكي و ســازمان ملي استاندارد 
و تحقيقات صنعتــي ايران بر همه فراينــد توليد از 
واردات روغن خام گرفته تا توليد و عرضه روغن نباتي 
توليد شــده در ســطح بازار نظارت دارند و همه اين 
فرايندها طبق استانداردهاي تدوين شده و با نظارت 
اين دســتگاه ها صورت مي گيرد، حتي بعد از اينكه 
محصول توليد مي شود نيز وزارت بهداشت در سطح 
فروشگاه ها به صورت رندوم چك، كيفيت روغن نباتي 
عرضه شده را كنترل مي كند. با اين روند شايعاتي كه 
درزمينه افت كيفيت روغن نباتي مطرح مي شود، به 
هيچ عنوان صحت ندارد. گرچه مشكالت تخصيص 
ارز و تامين مواداوليه به بخش توليد منتقل مي شود 
و در مواردي باعث كاهش ميزان توليد شده است، اما 
از لحاظ كيفي به دليل نظارت هاي متعدد، هيچ افتي 

را شاهد نبوده ايم.
به نظر شــما تأثير حذف ارز ترجيحي 
روغن نباتي بر قيمت و توليد اين محصول چگونه 

خواهد بود؟ 
بايد ببينيم كــه درصورت حــذف ارز ترجيحي، ارز 
مبناي واردات روغن خام و دانه هــاي روغني با چه 
قيمتي تعيين مي شــود تا تأثير ميزان افزايش نرخ 
ارز بر قيمــت روغن نباتــي را محاســبه كنيم. اما 
بايد درنظــر بگيريم كه اكنون از يــك بطري روغن 
900گرمي توليدي 70درصد هزينه تمام شده با ارز 
4هزار و 200توماني   و 30درصد با ارز نيمايي تامين 
مي شود و بديهي اســت كه به هر ميزان كه نرخ ارز 
واردات مواداوليه توليد روغــن افزايش يابد، قيمت 
خرده فروشي اين محصول در بازار نيز بيشتر مي شود. 
اما به طور رســمي هنوز موضوعي در مورد حذف ارز 

ترجيحي صنايع روغن نباتي براي واردات روغن خام 
و دانه هاي روغني اعالم نشده و ما نيز اينگونه مطالب 
را از جرايد و رسانه ها مي شــنويم. بااين وجود هنوز 
نمي دانيم كه با حذف ارز ترجيحي قيمت روغن نباتي 
تا چه حد افزايش خواهد يافت و اين موضوع بستگي 
به تصميمــي دارد كه در مورد نــرخ ارز واردات اين 

مواداوليه گرفته مي شود.
تأثير حذف ارز ترجيحي بر روند تامين 
مواداوليه و توليد روغن نباتي چگونه خواهد بود؟ 
بديهي است كه با حذف ارز ترجيحي و تغيير مبناي 
ارز واردات روغن خام و دانه هاي روغني به ارز نيمايي 
يا آزاد، صنايع روغن نباتي در وهله نخست نيازمند 
سرمايه در گردش بيشــتري براي واردات اينگونه 
مواداوليه خواهند بود و ممكن اســت تأثير منفي بر 
ميزان توليد روغن در كشور داشــته باشد. از سوي 
ديگر  ممكن اســت ايــن امر ميزان مصــرف روغن 
نباتي در كشــور را هدفمند كند چرا كــه با افزايش 
چند برابري قيمت روغن نباتــي، ميزان تقاضا براي 
خريد و مصــرف اين محصول نيــز كاهش مي يابد. 
با وجود اين، بايد منتظر مانــد و ديد ميزان افزايش 
قيمت روغن نباتي به دليل تغيير مبناي ارز واردات 
مواداوليه چقدر خواهد بود. در مورد واردات مواداوليه 
نيز اكنون بيشــترين واردات روغن خام و دانه هاي 
روغني توســط كارخانجات روغن نباتــي يا تجار و 
وارد كنندگاني انجام مي شــود كه ايــن كار را براي 
صنايع انجام مي دهند. اين در حالي است كه اكنون 
فرايند تخصيص ارز 4200توماني براي واردات روغن 
خام بسيار كند و طوالني است و ممكن است با تغيير 
نرخ ارز مبنــاي واردات، اين فرايند كوتاه تر شــود. 
همانطور كه اعالم شــده، صنعت روغن نباتي براي 
تامين مواداوليه مورد نياز بيش از 85درصد وابسته 
به واردات است و سهم روغن خام يا دانه هاي روغني 
در تامين مواداوليه كارخانجــات روغن نيز تابع نرخ 
جهاني اين دو محصول است و در مواقعي كه قيمت 
روغن خام پايين تر است، سهم روغن خام در توليد 
افزايش مي يابد و با كاهش نرخ جهاني دانه روغني، 
سهم اين نهاده در توليد روغن نباتي افزايش مي يابد 
اما در مجموع اكنون 60درصد روغن نباتي با روغن 
خام وارداتي و حدود 40درصد با دانه روغني توليد 

مي شود.
روند تاميــن و تخصيص ارز ترجيحي 
مورد نياز صنايع روغن نباتي از ابتداي امســال 

چگونه بوده است؟
واقعيت آن اســت كه صنعت روغن نباتي از چند ماه 
پيش بالتكليف مانده است؛ چرا كه ارز ترجيحي مورد 
نياز واردات مواداوليه اين صنعت تامين نشده است. 
اين شــرايط موجب شــده تا اكنون حدود260هزار 
تن انــواع روغن خــام بيــش از 5 ماه كــه نيازمند 
تخصيص 350ميليون يــورو ارز اســت، در بنادرو 
گمركات كشور رسوب كند و اگر اين بالتكليفي ادامه 
يابد، فروشــندگان روغن و دانه هاي روغني در ساير 
كشورهاي جهان نيز از فروش روغن خام و دانه هاي 
روغني به توليد كنندگان ايراني خودداري مي كنند. 
شرايط به گونه اي شده كه نه مردم و نه توليد كنندگان 
روغن نباتي نمي دانند كه تكليف تخصيص ارز مورد 
نياز واردات روغن خام و دانه هاي روغني چه مي شود. 
متأســفانه درخواســت هاي توليد كننــدگان براي 
تخصيص ارز 4200تومانــي مورد نياز جهت واردات 
روغن و دانه هاي روغني بين وزارت جهادكشاورزي 
و بانك مركزي پاسكاري مي شــود. به اين معني كه 
يا وزارت جهادكشاورزي اين درخواست ها را با تأخير 
بســيار به بانك مركزي ارائه مي كند  يــا اينكه روند 
تخصيص ارز براي واردات اين اقالم در بانك مركزي 

بسيار كند و حتي متوقف شده است.

بانك مركزي جزئيات رشــد 
6.2درصــدي با احتســاب 
ارزش افزوده بخــش نفت و 
4.7درصــدي بدون نفت در بهار امســال را 
منتشر و از برخي متغيرهاي كليدي پولي و 
مالي پرده برداري كرد. با اين حال آنچه اين 
نهاد منتشر كرده، در برخي شاخص ها شفاف 
نيست و جاي خالي برخي ارقام ديده مي شود 
ازجمله اينكه جزئيات تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص در بخش ساختمان و ماشين آالت 
در گروه كشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن 
و خدمات در بهار امسال منتشر نشده و تنها 
اعالم شده كه شــاخص كل تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص در بهار امســال نسبت به بهار 

سال گذشته 3.5درصد افت داشته است.
نماگرهاي جديد بانك مركزي از افت و خير 
شاخص ها و متغيرهاي مختلف در برابر فشار 
كرونا و تنگناي تحريم ها نشــان مي دهد كه 
هرچند اقتصاد ايران از ركود خارج شــده اما 
زير پوست اقتصاد كشور همچنان روندهاي 
آماري به گونه اي اســت كه احتمال تضعيف 
شاخص رشد اقتصاد در بلندمدت را تقويت 
مي كند. ازجملــه اينكه بخش كشــاورزي 
در برابر خشكســالي در معرض ريسك قرار 
دارد، بخش ســاختمان با رشد منفي بيش 
از 12درصدي مواجه است و بخش خدمات 
هم كه با رشد 7درصدي مواجه شده، با افت 
تقاضا براي گرفتن مجــوز در همه بخش ها 
روبه رو شــده است. نشانه اي آشــكار از افت 
تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش خدمات 
ايران به واسطه آوار كرونا بر كسب وكارها كه 
بيانگر اين واقعيت مسلم است كه در بخش 
بازرگاني داخلي تقاضا براي مجوز جهت ايجاد 
واحدهاي صنفي 17.8درصد در بهار امسال 

نسبت به بهار سال پيش افت داشته است.

رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت
به گــزارش همشــهري، تازه تريــن نماگر 
اقتصادي بانك مركزي نشــان مي دهد كه 
در بهار امســال شــاخص توليد كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي ايران نســبت به بهار ســال 

گذشــته 5.7درصد و تعداد جواز تاســيس 
واحدهاي صنعتي هم 20.9درصد و ميزان 
سرمايه گذاري براي ايجاد واحدهاي صنعتي 
161درصد قد كشــيده اســت. اين گزارش 
مي افزايد: تعداد پروانه هــاي بهره برداري از 
واحدهاي صنعتي در بهار گذشته نسبت به 
بهار سال قبل 31درصد و سرمايه گذاري هم 

495درصد رشد داشته است.

افت سرمايه گذاري در بخش مسكن
تعداد پروانه هاي ســاختماني صادر شده در 
مناطق شــهري ايران در بهار امسال نسبت 
به بهار سال گذشــته با افت 4.9درصدي به 
34.5هزار پروانه رسيده و در كالنشهر تهران 
تنها 1.5هزار پروانه ساختماني صادر شده كه 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.8درصد 
افت را نشان مي دهد. اين در حالي است كه 
تعداد پروانه هاي ســاختماني در شهرهاي 
بزرگ ايــران با رشــد 12.2درصدي مواجه 
شــده و در 3ماهه نخست امســال 8.8هزار 
پروانه ســاختماني صادر شــده است. با اين 
حال در ســاير مناطق شــهري تقاضا براي 
دريافــت پروانــه ســاختماني بــا كاهش 
9.3درصدي به 24هزارو200فقره رســيده 
است. برآوردهاي بانك مركزي نشان دهنده 
افزايش قيمت تمام شــده ســاخت مسكن 
در ايران اســت به گونه اي كه شاخص بهاي 
خدمات ساختماني 81درصد و شاخص بهاي 
توليدكننده مصالح ساختماني 101درصد در 
بهار امسال نسبت به بهار پارسال رشد كرده 
كه عالمتي است از تورم پيش نگر در بخش 
مسكن كه مي تواند قيمت تمام شده ساخت 

را افزايش دهد.
شاخص ديگري كه شاخص سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در ســاختمان هاي جديد 
مناطق شهري است، نشــان مي دهد ميزان 
ســرمايه گذاري در ســاختمان هاي جديد 
27.2درصــد، ســاختمان هاي نيمه تمام 
93درصد و ســاختمان هاي تكميل شــده 
9.3درصد و در كل 57.2درصد رشــد كرده 
اســت. از نظر توزيع جغرافيايي هم رشــد 

سرمايه گذاري بخش خصوصي در بهار امسال 
نسبت به بهار پارسال در كالنشهر تهران تنها 
4.1درصد بــوده درحالي كه در شــهرهاي 
بزرگ ايران 73درصد و ساير مناطق شهري 
78.7درصد برآورد شده است. اين شاخص ها 
نشان از كوچ سرمايه گذاري بخش ساختمان 
از كالنشــهر تهران و تمركز آنها روي ساير 

كالنشهرها دارد.

ضربه كرونا به اصناف
شاخص نگران كننده در گزارش جديد بانك 
مركزي اوضاع نامناســب در بخش بازرگاني 
داخلي اســت به گونه اي كه در بهار امســال 
نسبت به بهار پارسال تعداد مجوزهاي صادر 
شــده براي صنوف توليــدي 16.5درصد، 
صنوف توزيعي 14.2درصد، صنوف خدماتي 
24.7درصد و كل صنــوف 17.8درصد افت 
داشته است. عالمتي روشن از اينكه به دليل 
كرونا و شرايط اعمال شده بر فعاليت صنوف 
تقاضا براي ايجاد واحدهاي صنفي به شدت 
افت كرده اســت. به بيان روشن تر با تشديد 
امواج كرونا و اعمال محدوديت هاي قرنطينه 
انگيزه براي گرفتن جواز كسب وكار در بخش  
بازرگاني داخلــي را به شــدت كاهش داده 
و همين اتفاق در فصل زمســتان ســال98 
همزمان با نمايان شدن نخستين نشانه هاي 
شــيوع كرونا هم تكرار شــده بود. البته در 
هر چهارفصل ســال99 تقاضا بــراي ايجاد 

واحدهاي صنفي رشد داشته است.

استمرار غيبت آمارهاي مهم
نماگرهاي جديد بانــك مركزي همچنان بر 
مبناي استمرار غيبت آمارهاي مهم و كليدي 
استوار شده به گونه اي كه جزئيات نرخ تورم 
محاسبه شده توسط بانك مركزي از سال98 
به بعد منتشر نمي شــود و جاي خالي آن به 
چشم مي خورد. افزون بر اينكه نه تنها بانك 
مركزي تغييرات نرخ تورم در بخش مصرف را 
اعالم نمي كند كه اين كتمان آمارها شاخص 
بهاي توليدكننده را هم در برگرفته است. از 
ديگر آمارهاي به روز نشــده در اين گزارش 

مي توان به توقف انتشــار داده هاي مرتبط با 
وضع مالي دولت ازجمله ميــزان درآمدها و 
هزينه هاي جاري، ميزان واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي و مالي در بودجه هاي سنواتي مانند 

فروش نفت و فروش اوراق قرضه اشاره كرد.

معماي صادرات و درآمد نفتي
از ديگر عالمت هاي مبهم در گزارش اقتصادي 
منتشر نشــده بانك مركزي، ميزان توليد و 
صادرات نفت خام ايران است كه پس از خروج 
آمريكا از برجام انتشــار اين آمارها متوقف 
شــده با اين حال بانك مركزي اعالم كرده 
كه ميزان صادرات نفتي ايران شــامل ارزش 
نفت خام، فرآورده هــاي نفتي، گاز طبيعي، 
ميعانــات گازي از 62ميلياردو768ميليون 
دالر در ســال96 به 21ميلياردو43ميليون 
ريال در ســال99 كاهش يافته است. افزون 
بر اينكه ميزان صادرات نفتي ايران در 3ماهه 
نخست سال گذشته 3ميليارد و865ميليون 

دالر بوده و در بهار امسال به 8.7ميليارد دالر 
رسيده است كه پيش بيني مي شود درصورت 
تداوم روند كنوني ميزان صادرات نفتي ايران 
در پايان امســال به حدود 35ميليارد دالر 
برسد كه نسبت به سال هاي 98 و 99، رشد 
خواهد داشت اما به ميزان سال هاي96 و 97 

نخواهد رسيد.
 ايران در ســال96 روزانه 3.8ميليون بشكه 
نفت توليــد و 2.3ميليون بشــكه هم صادر 
مي كرد اما از آن زمان بــه بعد ميزان توليد و 
صادرات روزانه نفت ايران به روزرساني نشده 
است. براساس داده هاي وزارت نيرو در بهار 
امســال توليد بــرق در نيروگاه هاي بخاري 
6.3درصد، گازي 69درصد، سيكل تركيبي 
21.3درصد و آبي 24.1درصد رشــد داشته 
اما توليد بــرق در نيروگاه هاي ديزلي، اتمي 
و انرژي هاي نو 48.6درصــد افت كرده و در 
كل توليد برق ايران در بهار امسال نسبت به 
بهارسال پيش 24.2درصد رشد داشته است.

نبض بازار مســكن در تهران ايــن روزها  مسكن
متفاوت می زند و درحالی كه فروشندگان 
واقعی اقــدام به عرضه خانه خــود به بازار 
كرده انــد و مصرف كنندگان هم درحــال گرفتن مظنه 
قيمت ها و يافتن خانه مطلوبشان هستند اتفاق تازه ممكن 
اســت معادالت را برهم بزند؛ چراكه به گفته فعاالن بازار 
مسكن اين روزها در سايه افت تعداد معامالت، دالل ها با 
هدف كسب سود در كوتاه مدت وارد بازار شده اند، اين اتفاق 
ممكن اســت طرف عرضه و تقاضا را  به سمت سوداگری 

سوق دهد.
  به گواهي مشــاوران امالك شــهر تهران، در شــرايط 
فعلي خريدوفــروش عمومي و مصرفي مســكن تقريباً 
متوقف است و همين تعداد پايين معامالت نيز عمدتاً به 
خريدوفروش هاي داللي مربوط مي شود. امير رضايي، فعال 
و كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه برخي از دالالن 
ملكي برخالف جريان آب شــنا مي كنند، به همشهري 
مي گويد: در بازار فعلي كه فروشــنده هاي واقعي در كف 
قيمت هم حاضر به فروش مي شوند، برخي از دالل ها فعال 
هستند و با خريد اين امالك و فروش شان با قيمت متوسط 
به دالالن ديگر يا معدود متقاضيان واقعي سود مي كنند. 
به گفته رضايي، برخی از اين دالالن نيز واحدها را در كف 
قيمت براي سرمايه گذاري ميان مدت خريداري مي كنند و 
حتي االمكان تنظيم سند نهايي مالكيت را به زماني موكول 
مي كنند كه قادر به فروش آن باشــند. او با اشاره به اينكه 
در ركود مســكن حتي اگر قيمت ها متعادل شود، باز هم 
خريداران كمي پاي معامله مي آيند، مي افزايد: مردم وقتي 
خريدار مسكن هستند كه دورنماي قيمتي آن افزايشي 
باشد و برخي از دالالن واحدهاي كف قيمت را براي فروش 
در دوره هاي مقطعي رونق خريداري مي كنند و زماني كه 
مردم در صف خريد مسكن هستند، با سودهاي قابل توجه 

آن را مي فروشند. 

مردم در انتظار آغاز نهضت ساخت مسكن
تكليف دولت در ســاخت 4ميليون واحد مســكوني تا 
چشم انداز 1404 درصورت اجراي كامل مي تواند 4ميليون 
خانوار فاقد مســكن را خانه دار كند و اين موضوع حداقل 
براي اقشــار كم درآمد كه اميد خانه دار شدن آنها در بازار 
معمولي نزديك به صفر اســت، فرصت خوبي محسوب 
مي شود، اما شواهد حاكي از اين است كه حتي درصورت 
موفقيت دولت در ســاخت 4ميليون واحد مســكوني، 
اثرگذاري آن بر بازار مسكن شهري و رفع مشكالت ريشه اي 
اين بازار شرط و شروطي دارد و نيازمند اتفاق بزرگي است 

كه بايد در ساختار اقتصاد ايران رخ دهد.
به گزارش همشهري، از زمان آغاز به كار سامانه ثمن براي 
نام نويسي متقاضيان مسكن دولتي، تقريباً روزانه 100هزار 
نفــر در نهضت ملي مســكن ثبت نام كرده انــد و برآورد 
مي شــود تا 28آبان كه مهلت ثبت نام به پايان مي رسد، 

قريب به 3ميليون نفر در اين سامانه ثبت نام كنند. در اين 
وضعيت، گزارش ميداني همشهري از مشاوران امالك و 
فعاالن بازار مسكن حاكي از اين است كه حداقل ثبت نام 
اين واحدها تأثيري بر بازار مسكن نداشته باشد و شرايط با 
همين ركودي كه ناشي از تحوالت كالن اقتصاد سياسي و 

سردرگمي سرمايه گذاران است، ادامه پيدا كند.

لزوم پرهيز از محدوديت هاي رانت زا
رئيس اتحاديه مشاوران امالك معتقد است: ارائه هرگونه 
امتياز و تسهيالت اثراتي بر بازار دارد و همين قدر كه ثبت نام 
مسكن دولتي نيز آغاز شود، اتفاق خوبي است، اما در مقطع 
فعلي نمي توان انتظار داشت كه با ثبت نام مسكن دولتي 
بازار مسكن شــهر تغيير قابل توجهي داشته باشد؛ ضمن 
اينكه اعمال هرگونه محدوديت براي ثبت نام نيازمندان 
مســكن در اين طرح ايراد بزرگي است كه تبعات بدي به 

همراه دارد. 
مصطفي  قلي خســروي در گفت وگو با همشهري، نسبت 
به رواج امتيازفروشي مســكن دولتي هشدار مي دهد و 
مي افزايد: از همين  االن دولت بايد تمهيداتي بينديشــد 
كه تا 4ســال آينده هركســي نيازمند واقعي مسكن بود 
بتواند ثبت نام كند؛ در غير اين صورت به زودي مسئوالن 
مجبور مي شوند در مصاحبه هاي خود به دنبال متهماني 
براي داغ شــدن بازار فروش امتياز مسكن بگردند. نكته 
ديگري كه خسروي بر آن تأكيد دارد، استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي در احداث مسكن دولتي است و مي گويد: 
سپردن پروژه هاي بزرگ مسكن دولتي به بنيادها و نهادها 
اتفاق مثبتي براي اقتصاد ايران نيست و دولت بايد بخش 

خصوصي را به بازي بگيرد تا ثمرات نهضت ملي مسكن به 
جامعه برسد.

شرط اثرگذاري مسكن دولتي بر بازار
هر بازار در واكنش به افزايش عرضه با قيمت مناســب، 
تا حدودي متعــادل مي شــود و اگر عرضه هــا قادر به 
متناسب ســازي رابطه عرضه و تقاضا باشند، مي توان به 
آرامش موقتي آن بازار اميدوار بود. اين موضوع شامل حال 
ساخت و عرضه مسكن دولتي نيز مي شود، اما فعاالن بازار 
مسكن مي گويند ركود فعلي بازار مسكن ناشي از تحوالت 
كالن اقتصادي و ابهام در چشم انداز سرمايه گذاران است؛ 
نه شروع ثبت نام 4ميليون مســكن دولتي. از سوي ديگر 
معتقدند كه اثرگذاري براي بازارهاي مســكن برجسته 
كشور نظير بازار مسكن تهران و كالنشهرها، فقط با ساخت 
مسكن دولتي در متن شــهرها امكان پذير بوده و شرط 
اول ساماندهي بازار مسكن با اجراي نهضت ملي مسكن 
استفاده از اراضي دولتي داخل بافت شهري براي ساخت 
مسكن ارزان و يارانه اي است. امير رضايي، فعال و كارشناس 
بازار مسكن با اشــاره به تجربه مسكن مهر، به همشهري 
مي گويد: در طرح مسكن مهر قرار بود احداث مسكن دولتي 
به خانه دار شدن اقشار ضعيف منجر شود و سطح زندگي 
آنها را ارتقا دهد، اما از يك سو بخشي از واحدها به كساني 
رسيد كه از نظر اقتصادي اصاًل به مســكن يارانه اي نياز 
نداشتند، بخشي به دست دالالن افتاد و بخشي نيز تا همين 
امروز تكميل نشده يا به دليل نبود امكانات و زيرساخت هاي 
جانبي، مناسب زندگي نيست. رضايي با مهم قلمداد كردن 
جانمايي احداث پروژه هاي مســكن دولتي مي افزايد: در 

افت و خيز اقتصاد در بهار1400
نماگرهاي جديد بانك مركزي به تصوير كشيدند

 افت 18درصدي تعداد مجوزهاي صادر شده براي واحدهاي صنفي نشان مي دهد
كه همچنان كسب وكارها در برابر كرونا واكسينه نشده اند

بازی دالل ها در بازار مسكن

 علي ابراهيمي
خبرنگار

طرح مسكن مهر، به خصوص در تهران، مكان هاي ساخت 
مســكن مهر در جاهايي بود كه تأثيري در قيمت مسكن 
شهر تهران نداشــت و اكنون نيز ساخت مسكن دولتي به 
شرطي مي تواند بازار شــهري را تحت تأثير قرار دهد كه 
مسكن در بافت شهر و در اراضي شهري دولتي احداث شود 
وگرنه ساختمان سازي در حومه و بيابان عماًل تأثير زيادي 
در قيمت درون شهري نخواهد داشت. البته او بر اين نكته 
نيز تأكيد مي كند كه مسكن دولتي، اميد اقشار ضعيف براي 
خانه دار شدن را زنده مي كند و از اين منظر براي بخشي از 
جامعه مفيد است؛ هرچند با جانمايي درست طرح، مي توان 

اميدوار بود كه اين طرح بركات بيشتري داشته باشد.

جنس متفاوت تقاضاي مسكن دولتي
حامد قيصري، كارشناس بازار مســكن نيز اما و اگرهاي 
زيادي براي اثرگذاري مسكن دولتي بر بازار مسكن شهري 
به خصوص در شــهر تهران مطرح مي كند و به همشهري 
مي گويد: تقاضاي بالقوه مسكن در ايران بيش از 6ميليون 
واحد مسكوني است و اگر قرار باشــد به همه كساني كه 
مستأجر هستند و مسكن ملي ندارند، يك واحد مسكوني 
مرغوب اهدا شود، اين تعداد خانوار حائز دريافت اين واحدها 
هستند، اما تقاضاي بالفعل در بازار مسكن تهران كه قدرت 
مالي خريد مسكن در شرايط امروز بازار را دارد، به مراتب 
كمتر از اين رقم است. قيصري با اشاره به تفاوت ماهيتي 
مسكن دولتي و مسكن شــهري در كالنشهرها مي افزايد: 
وقتي مســكن ارزان قيمت در بافت حومه اي شهر احداث 
مي شــود، عماًل قادر به جذب تقاضاي مؤثر و بالفعل بازار 
نيست؛ چراكه اين افراد به دنبال تأمين مسكن در متن شهر 
هستند. در مقابل اقشار كم درآمد و كساني كه دوره انتظار 
آنها براي خريد خانه به بيش از 100سال رسيده، تنها راه 
خود براي خانه دار شدن را خريد همين مسكن دولتي در 
شهرك هاي حاشيه اي مي بينند، اما مسئله اينجاست كه 
خارج شدن اين افراد از بازار مســكن شهري فقط اندكي 
به كاهش تقاضاي بازار اجاره منجر مي شود و اثر كالني بر 

قيمت مسكن شهري ندارد. 
او با اشاره به اينكه به دنبال جهش قيمت مسكن، بازار اجاره 
به شدت متشنج شــده، ابراز اميدواري مي كند با احداث و 
تحويل مسكن دولتي حتي در شهرهاي حومه اي تهران و 
كالنشهرها، بخشي از مستأجران تضعيف شده در تنش اخير 
اقتصادي مفري پيدا مي كنند و هزينه زندگي آنها تعديل 
مي شود، اما معتقد است به واسطه رشد هزينه توليد مسكن 
و تورم مستمر نهاده هاي ساختماني، حتي احداث مسكن 
دولتي در متن شهر نيز قدرتي براي كاهش قيمت مسكن 
ندارد؛ مگر اينكه قواعد مؤثر بر هزينه توليد مسكن نظير 
زمين، عوارض و قيمت نهاده ها تعديل شود و شاخص هاي 
كالن اقتصادي نيز به ساحل آرامش برسد تا نقدينگي براي 
در امان ماندن از تورم به بازار كاالهاي سرمايه اي ازجمله 
مسكن هجوم نبرد. رضايي، كارشناس بازار مسكن نيز اين 
موضوع را تأييد مي كند و مي گويد: قيمت زمين، عوارض، 
دستمزد نيروي كار و مصالح ساختماني، اجزاي اصلي توليد 
مسكن هستند و وقتي اين 4عامل با تورم قابل توجه روبه رو 
باشد، چندان نمي توان چشــم انداز خوش بينانه اي براي 

كاهش قيمت مسكن متصور بود.

فعاالن بازار مسكن مي گويند متقاضيان مسكن دولتي از جنس تقاضاي مؤثر بازار نيستند و حتي خروج قطعي آنها نيز تأثيري بر مناسبات بازار ندارد
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قيمتزعفراندربازارداخليافزايشمييابد
گراني زعفران و كاهش قدرت خريد مصرف كننده داخلي در سال هاي اخير زعفران را براي بيشتر مردم به 
كااليي لوكس تبديل كرده و حاال افزايش كف قيمت خريد حمايتي، نرخ هاي داخلي را هم رو به باال خواهد برد؛ 
امري كه به احتمال زياد اين ادويه گرانبها را براي تعداد بيشتري از مصرف كنندگان، دور از دسترس خواهد 
كرد. رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران كشور درباره تأثير اجراي طرح حمايتي بر بازار داخلي گفت: 
بازتاب حمايت از زعفران كاران و ثبات بازار خارجي، قطعا در بازار داخلي هم به صورت تثبيت قيمت آشكار 

خواهد شد. زعفران كااليي است كه معموال براي ارزش افزوده خريداري مي شود و اگر قيمت آن در درازمدت ثبات داشته باشد، خريدار 
داخلي هم با خيال راحت خريد خود را انجام مي دهد و از آنجا كه زعفران هميشه در دسترس خواهد بود، نوسانات گاه و بيگاه و كمبود 
جنس و بحران قيمت در بازار رخ نخواهد داد، با اين حال افزايش كف قيمت خريد زعفران تا 20.5ميليون تومان مي تواند به دليل افزايش 
قيمت، بر مصرف داخلي تأثير كاهشي داشته باشد. ميري معتقد است كه هم اكنون با توجه به كرونا و برگزارنشدن مراسم و مهماني ها 
مصرف زعفران نسبت به سال هاي قبل پايين آمده اما با عادي شدن شرايط و پايان پاندمي مي توان انتظار داشت كه اين افت مصرف در 
آينده نزديك جبران شود. به اعتقاد او، قيمت زعفران با توجه به خواص دارويي آن به هيچ عنوان باال نيست و مردم اگر زعفران را نه فقط 

براي رنگ بخشيدن به غذا، بلكه براي خواص دارويي آن مصرف  كنند، سرانه مصرف قطعا افزايش خواهد داشت.
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روند نزولي بازار ســهام ديروز هم  بورس
ادامه يافت و شــاخص كل بورس 
تهران با 1.7درصد افت مواجه شد 
اين نزول در شرايطي تداوم يافت كه آمار ها نشان 
مي دهد كه بخش زيــادي از نقدينگي راهي بازار 
اوراق بدهي شده و سهم دادوستد سهام به شدت 

كاهش يافته است.
به گزارش همشــهري، با وجود رشد40درصدي 
شاخص كل بورس تهران از خرداد تا پايان مرداد، 
از هفته نخست شهريورماه ورق برگشته و شاخص 
كل بــورس تهران با نزول مواجه شــده اســت؛ 
به طوري كه شــاخص كل بورس تهــران در اين 
مدت نزديك به 14درصد افت كرده اســت. اين 
نزول با افزايش حجم انتشار اوراق بدهي مصادف 
بوده و آمارها نیز نشان مي دهد صرف نظر از افزايش 
انتشار اين اوراق، ارزش معامالت اين اوراق نیز در 
بازار سرمايه به شكل محسوســي افزايش يافته 
است و اين به معناي آن است كه به دلیل ركود در 
ساير بازارها و سیاست هاي كالن دولت، نقدينگي 
راهي پاركینگ پول يا بازار اوراق بدهي شده است.

ميزان انتشار اوراق بدهي 
آمارها نشان مي دهد حجم انتشار اوراق بدهي در 
مرداد ماه161 و در شهريور ماه 60درصد رشد كرده 
است و اين به  معناي آن است كه فقط در ماه هاي 
مرداد و شهريور نزديك به 85هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهي منتشر شده و جمع كل اوراق بدهي 
منتشر شده در نیمه نخست ســال به 110هزار 
میلیارد تومان رسیده است. اوراق بدهي منتشر 
شده در ماه هاي مرداد و شــهريور 3.3برابر 4 ماه 
نخست سال اســت. طبق اين اطالعات دولت در 
مرداد ماه امســال 32هزار و670میلیارد تومان و 
در شهريور ماه 52هزار و100میلیارد تومان اوراق 

بدهي فروخته است.
صرف نظر از میــزان انتشــار اوراق بدهي، حجم 
معامالت اين اوراق نیز در بازار ســرمايه افزايش 
يافته اســت؛ به طوري كه طبق آمار هاي موجود 
ارزش معامالت اوراق بدهي در 7ماهه سال جاري 
با 1058درصد رشد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل به 1418هزار میلیارد تومان رســیده است. 
اين میزان معامالت انجام شــده در بــازار اوراق 
بدهي در 7 ماه امسال 11.5برابر معامالت انجام 
شــده در بازار سهام اســت، اما در مقابل با وجود 

رشد جهشــي معامالت بازار اوراق بدهي ارزش 
معامالت بازار سهام در 7 ماه امسال در مقايسه با 
مدت مشابه پارسال 63درصد يعني رقمي معادل 
1382هزار میلیارد تومان كاهش يافته است. در 
7ماهه سال قبل 81درصد از معامالت به معامالت 
سهام اختصاص داشــت؛ درحالي كه اين میزان، 
امســال به كمتر از 30درصد رسیده و جاي آن را 
معامالت اوراق بدهي گرفته اســت كه اين روند 
همچنان ادامه دارد و منجر به افت شاخص هاي 

بورس شده است.

نزول 1/7درصدي
در مبادالت روزگذشــته نیز معامالت بازار سهام 
تحت الشعاع معامالت اوراق بدهي بود؛ به طوري 
كه ارزش معامالت بــازار اوراق بدهي به بیش از 
35هزار و604میلیارد تومان رســید؛ درحالي كه 
حجم معامالت خرد معادل 3هزار و762میلیارد 
تومان بود و ايــن به معناي آن اســت كه ارزش 
معامالت بازار اوراق بدهي در داد و ستد هاي ديروز 
9.5برابر معامالت سهام بود. اين رويه باعث شد 
كه ديروز شاخص كل بورس تهران با 1.7درصد 
افت مواجه شده و بعد از هفته ها بار ديگر به كانال 

يك میلیون  و 300 هزار واحد سقوط كند.
طبق آمارهاي موجود دركنار افزايش حجم انتشار 
اوراق بدهي ارزش معامالت اوراق بدهي نیز در بازار 
سرمايه به شكل فزاينده اي افزايش يافته؛ به طوري 
كه ارزش معامالت ايــن اوراق در برخي روز ها به 
بیش از 47 هزار میلیارد تومان رسیده كه در تاريخ 

بازار سرمايه بي سابقه است. ورود نقدينگي به اين 
بازار منجر به خروج گسترده نقدينگي از بازار سهام 
شده است. به طوري كه از 25مهر ماه تاكنون بیش 
از 3200میلیارد تومان نقدينگي از بازار ســهام 

خارج شده است.

اعتراض 2 نماينده مجلس
همزمان با افزايش حجم انتشار اوراق بدهي و 
افزايش معامالت آن در بازار سرمايه 2 نماينده 
مجلس خواستار كنترل عرضه اين اوراق از سوي 
دولت شــدند. محمدرضا پورابراهیمي، رئیس 
كمیســیون اقتصادي مجلس در همین رابطه 
گفت: بازار، كشــش عرضه اين حجم از اوراق 
قرضه را ندارد. نخستین اقدام دولت در مديريت 
بورس بايد جلوگیري از عرضه بیش از حد اوراق 
قرضه دولتي باشد. او با بیان اينكه تصمیمات 
دولت در مديريت بازار سرمايه بايد كارشناسي 
شده و علمي باشد، تأكید كرد: بازار سرمايه فقط 
محل تامین مالي دولت نیست و متعلق به همه 
بنگاه هاي اقتصادي اســت؛ اگر حضور دولت 
در اين حوزه انحصاري باشد در بورس تحولي 
ايجاد نمي شود. مجتبي توانگر، نماينده مردم 
تهران در مجلس نیز ديروز در تويیتي خطاب 
به رئیس سازمان بورس نوشت: ديروز بیش از 
35هزار میلیارد تومان اوراق بدهي فروخته شد. 
عرضه افسارگسیخته اوراق دولتي باعث نابودي 
سرمايه مردم در بورس شده است. هزينه هاي 

دولت را از جیب مردم تامین نكنید.

چهارشنبه گذشته اسماعیل قادري فر، معاون وزير  بازار
جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستايي در نشســتي خبري از ابالغ طرح خريد 
حمايتي زعفران خبــر داد و اعالم كرد كه اجــراي اين طرح از 
دوشنبه هفته گذشته در استان هاي خراسان  رضوي، خراسان 

جنوبي و خراسان شمالي آغاز شده است. 
مشكالت حوزه تولید زعفران در سال هاي اخیر به ويژه در سال 
زراعي منتهي به مهر امسال باعث شــد انگیزه كشاورزان براي 
كشت زعفران كاهش يابد و اين عاملي بود كه گفته مي شود در 
كنار شرايط آب و هواي خشك، افت تولید امسال زعفران را باعث 
شده است. حاال دولت كف قیمت خريد زعفران را 20.5میلیون 
تومان تعیین كرده تا كشاورزان به فروش ارزان محصول خود به 
دالل ها مجبور نشــوند. 20میلیون توماني شدن زعفران نگین، 
ايده اي بود كه با همت ذي نفعان حوزه تولید و صادرات زعفران از 
سال گذشته مطرح شد؛ ايده اي كه همان زمان هم شرط تحقق 
آن، پشتیباني دولت اعالم شد. حال با ابالغ طرح خريد حمايتي، 
پشتوانه الزم براي اين طرح ايجاد شده و اين انتظار وجود دارد كه 
در كنار حمايت از تولیدكننده و صادركننده، ثبات قیمت زعفران 

انگیزه زعفران كاران براي تولید را افزايش دهد.

شرط تأثيرگذاري اين طرح تداوم آن است
رئیس اتحاديه صادركنندگان زعفران در گفت وگو با همشهري 
تأكید كرد: طرح خريد حمايتي درصورت تداوم، كمك مؤثري 
به تولید و صــادرات خواهد بود. اين طــرح درصورتي مي تواند 
مؤثر واقع شــود كه خريد زعفران از امروز تا برداشت محصول 
1401تداوم داشته باشــد و هر زمان كه نیاز به خريد حمايتي 
احساس شــود، خريد با همین قیمت از كشــاورز انجام شود. 
غالمرضا میري، خريد حمايتي با قیمت اعالم شده 20.5میلیون 
تومان را كمــك مؤثري به تولیدكنندگان دانســت و گفت: در 
ســال هاي اخیر قیمت تمام اجناس و كاالهاي مرتبط با تولید 
10تا 15برابر شده درحالي كه قیمت زعفران هیچ تغییري نداشته  
اســت، در نتیجه اجراي اين طرح در درجه اول حمايت مؤثري 

از كشــاورزان خواهد بود اما صادركنندگان هم از اجراي طرح 
حمايتي سود مي برند. 

میري اضافه كرد: صادركننده وقتي ببیند قیمت ثابت اســت با 
اطمینان خاطر بیشــتري مي تواند در بازار كار كند، وقتي بداند 
قیمت پشــتوانه دارد و دولت به اين قیمت پايبند اســت، اين 
اطمینان در تجار ايجاد خواهد شــد كه قیمــت از اين پايین تر 
نخواهد آمد، پس مي تواند براي خود برنامه ريزي داشته باشد، 
امروز با خیال راحت، خريدش را انجام دهد و جنس را دپو داشته 
باشد تا هر زمان كه خريدار جنس خواست بتواند در اسرع وقت آن 
را تامین كند. درحالي كه تا امروز روال كار بر اين بود كه ما سفارش 
را از خريدار مي گرفتیم و روي يك قیمت به توافق مي رسیديم اما 
زمان تهیه جنس با نوسان بازار مواجه مي شديم كه لطمه زيادي 

به صادركننده وارد مي كرد.

كاهش مشكالت قيمت گذاري
میري با اشاره به تأثیر سوء نوسان قیمت زعفران بر تعامالت تجار 
با مشــتري هاي بین المللي اضافه كرد: مزيت ديگر طرح خريد 
حمايتي اين است كه خريداران خارجي هم ديگر امیدي به خريد 
با قیمت پايین تر نخواهند داشت، تا پیش از اين، نوسانات بازار 
در مشتر ي هاي خارجي اين امید را ايجاد مي كرد كه مي توانند 
در فصل خاصي با قیمت پايین تري زعفران بخرند اما اگر طرح 
خريد حمايتي تداوم داشته باشد، خريدار خارجي هم مي داند كه 
اين كف قیمت است و با طیب خاطر خريدش را بر مبناي همین 

قیمت انجام مي دهد.

ظرفيت بسته بندي بيش از توليد است
ايران با تولید بیش از 95درصد زعفران دنیا، سهم بسیار پايیني 
از بازار جهاني اين محصول را دارد و بخش مهمي از اين نقیصه به 
نبود بسته بندي هاي متناسب با ذائقه بازارهاي هدف نسبت داده 
مي شود. سال هاست زعفران ايران به صورت فله سر از كشورهاي 
ديگري مثل اسپانیا در مي آورد و با بسته بندي هاي بازارپسند و 
با برند اين كشور روانه كشــورهاي ديگر مي شود. تأكید معاون 

روند نزولي بازار سهام ديروز هم ادامه يافت و شاخص كل بورس 1/7درصد افت كرد
همشهري بررسي مي كند؛ زعفران 20.5میلیوني چقدر انگیزه تولید را افزايش مي دهد؟

وزارت جهادكشــاورزي بر اجراي برنامه هايــي در حوزه بهبود تغيير قاعده بازي در بازار طالي سرخبازارسهامزيرسايهمعامالتاوراقبدهي
صنايع بســته بندي، صنايع تكمیلي و توزيع زعفران در حالي 
اســت كه به گفته فعاالن حوزه صادرات، ظرفیت هاي مناسبي 
در حوزه بسته بندي در كشــور موجود است كه به داليلي مورد 
استفاده قرار نمي گیرد. رئیس اتحاديه صادركنندگان زعفران 
با تأكید بر اينكه برنامه ريزي وزارت جهادكشاورزي با توجه به 
ارزش افزوده و ارزآوري بیشــتر فرآورده هــاي زعفران، بايد در 
حوزه صنايع تبديلي و تكمیلي باشد، در اين زمینه گفت: ظرفیت 
بســته بندي زعفران هم اكنون به مراتب از ظرفیت تولید بیشتر 
اســت و اگر ما 400تن تولید زعفران داشــته باشیم 1000تن 
ظرفیت بسته بندي استاندارد در كشور وجود دارد، به طور مثال 
در سال99 بسته بندي زير 10گرم، تا 20درصد رشد داشته است، 
اما عوامل جانبي باعث مي شود دست تجار براي استفاده از اين 

ظرفیت بسته باشد.

رقباي ما تسهيالت 2درصدي مي گيرند 
میري در توضیح اين عوامــل گفت: عدم ثبات نــرخ ارز باعث 
مي شود صادركنندگان نتوانند حتي براي يك هفته به مشتري  
جهاني قیمت ثابت بدهند، درحالي كه كشورهاي ديگر زعفران 
ايران را با تسهیالت 2درصد در سال مي خرند و در انبارهايشان 
دپو مي كنند و با تكیه بر ثبات قیمت در بازارهاي كشور خود، به 
مشتري هاي بین المللي قیمت يكســاله مي دهند. اين شرايط 
رقابت تجار ايراني را در بازار جهاني مشكل كرده است. از سوي 
ديگر، هزينه حمل يك كیلوگرم زعفران براي تجار به دلیل حجم 
باالي بسته بندي هاي ريز بین 3تا 30میلیون تومان تمام مي شود. 
چه كسي در اين زمینه از صادركننده حمايت مي كند كه بتواند با 

رقیب بین المللي رقابت كند؟ 

تحريم داخلي و بين  المللي
تحريم و مشكالت ناشي از آن عامل ديگري است كه ظرفیت هاي 
صادراتي زعفران را محدود كرده است. میري، نبود امكان ارتباط 
بانكي با دنیا و مشكالت تبادل پول را از بزرگ ترين دشواري هاي 
حوزه صادرات دانست و افزود: دنیا مشكالت تبادل پول و كاال را 
حل كرده اما براي تجار ايرانــي به دلیل محدوديت هاي تحريم 
و محروم بودن از سیستم ســوئیفت و ال سي، تعامل با مشتري 

خارجي به سختي امكان پذير است.
 از سوي ديگر صادركنندگان از ســال97 با مشكالت تعهدات 
ارزي هم مواجهند. 3سال است كه ما داد مي زنیم ارز حاصل از 
صادرات را برمي گردانیم و اگر كوچك ترين بدهي معوقي از سوي 
صادركنندگان زعفران وجود دارد، اتحاديه پرداخت مي كند اما 
شما به جاي اينكه صادركننده را به واريز ارز به سامانه نیما وادار 
كنید، اين ارز را به قیمت توافقي از ما بخريد. يا واردكننده هاي 
كاالهاي لوكس مثل گوشي و لوازم آرايشي را با صادركننده ها 
لینك كنید تا ارز مورد نیاز آنها را تامین كنیم، نه اينكه ما ارز را با 
5تا 6درصد هزينه برگردانیم و دولت اين ارز را 2تا 3هزار تومان 
ارزان تر در سامانه نیما از ما خريداري كند، اين منطقي نیست. 
اين مسئله باعث مي شود مســیر قاچاق باز شود و صادركننده 
نمي تواند با قاچاقچي رقابت كند چون بايد میلیون ها تومان بیشتر 

از قاچاقچي براي خروج زعفران از كشور هزينه كند.
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استاندار گلســتان هفته گذشته از تصويب ســكونتگاه ويژه در 
روستاي زيارت خبر داد. اين خبر در حالي منتشر شد كه روستاي 
زيارت طي 2دهه اخير با ساخت وسازهاي غيرمجاز به ويژه ساخت 
ويال از سوي افراد غيربومي تقريبا بافت اصلي و سنتي خود را از 
دست داده اســت.  اين روســتا پيش از تخريب هاي گسترده در 
بافت تاريخي، يكي از روستاهاي نمونه كشور بود كه در مطالعات 

روستايي و دانشگاهي مورد مطالعه قرار مي گرفت.

بازبيني طرح هادي 
تخريب هاي گسترده در روســتاي زيارت دليلي شد تا تصويب 
ســكونتگاه ويژه، نگراني فعاالن محيط زيست و منابع طبيعي از 
ساخت و سازهاي جديد و اين بار قانوني در محدوده منابع طبيعي 
اين روستا را افزايش دهد؛ مسئله اي كه معاون عمراني استانداري 

گلستان هم بر آن تأكيد مي كند.
عفت همدم درباره اين سكونتگاه به همشهري مي گويد: با استقرار 
كارگروه فراقوه اي در استان و طرح موضوع زيارت بازبيني طرح 
هادي اين روستا در دستور كار قرار گرفت و نگاه ما در طرح، حل 

مشكل بوميان بود.
او با بيان اينكه از قديم در خارج از محدوده طرح هادي پيشــين 
روستا سكونتگاه ها و خانه هايي بنا شده بود، مي افزايد: پايان كار 
و پروانه ساخت بسياري از اين خانه ها مربوط به دهه۶0 بود. اين 
موضوع امكان تخريب بناهاي خارج از محــدوده طرح هادي را 
نمي داد، زيرا ســاخت و سازشــان قانوني بود، اما از سوي ديگر، 
خدمت رســاني را دچار مشــكل مي كرد زيرا در محدوده بافت 

روستايي تعريف نشده بودند.
به گفته همدم، آنچه با عنوان ســكونتگاه ويژه در شــوراي عالي 
معماري و شهرســازي مصوب شــده در حقيقت بازنگري طرح 
هادي زيارت با هدف رفع مشكل بومياني است كه مشكلي مشابه 

آنچه گفته ايم، دارند.
او درباره مبارزه با ساخت و سازهاي غيرمجاز هم توضيح مي دهد: 
اين مصوبه نه فقط مغايرتي با مبارزه با ساخت و سازهاي غيرمجاز 
و رفع تصرف از اراضي ملي در محدوده زيارت ندارد بلكه با نظارت 
مستقيم دادستان گرگان، موضوع رفع تصرف از اراضي زيارت با 

قدرت انجام مي شود. 
طرح سكونتگاه ويژه يا همان طرح هادي جديد مصوب شده، اما 
ابالغ نشده است. پس از تصويب هر نوع ساخت و سازي  در خارج 
از چهارچوب هاي تعريف شده طرح، غيرمجاز محسوب مي شود و 

روند قانوني برايش اجرا خواهد شد.

تأكيد بر افزايش نظارت ها 
يك كارشــناس مديريت شــهري هم درباره اين طرح توضيح 
مي دهد: با توجه به حساســيت هايي كه دربــاره زمين خواري و 
ويالسازي گسترده 20سال گذشته در روســتاي زيارت وجود 
داشت و همچنين ساخت مسكن هاي روستايی به صورت پراكنده 
و خارج از محدوده معين روستا، بازبيني طرح هادي ولو به قيمت 

افزايش محدوده بافت ضروري بود.

ضيا ماليري با بيان اينكــه موضوع خلع يد در ويالهاي غيربومي 
با مسكن بوميان متفاوت است، مي افزايد: دادن پروانه ساخت به 
اين خانه ها از ابتدا داراي اشكال بود و عمال پروانه  ساخت آنها طي 
فرايندي مغاير با قانون صادر شده است. برخي از اين پروانه ها در 
دهه۶0 و برخي دهه۷0 صادر شده است و عمال بايد همان زمان 
از اين ساخت ها جلوگيري مي شد كه نشد، اما بعد از گذشت 30 
يا 40سال طبيعتا نمي توان اهالي را از خانه هايشان خارج كرد و 

گفت بايد بر پروانه هاي شما نظارت مي شد.
وي با تأكيد بر اينكه نظارت بر اجراي ســكونتگاه هاي ويژه بايد 
افزايش پيدا كند، مي افزايد: تعيين حدود جديد در بافت روستايي 
به خودي خود مي تواند مستعد سوءاستفاده باشد. از سوي ديگر 
موضوع حســاس ديگري پيش مي آيد و آن، اينكه ممكن است 
برخي از ساخت هاي بدون پروانه يا ويالها در محدوده جديد قرار 

گرفته باشد.
 اين موضوع بر حساسيت هاي خلع يد از ساخت هاي غيرقانوني و 
فاقد مجوز مي افزايد. چون به عنوان مثال شما با تعدادي خانه يا 
ويال سر و كار داريد كه همه غيرقانوني ساخته شده اند، اما برخي 
اكنون در محــدوده بافت قرار مي گيرند و احتمــاال مي توانند با 
پرداخت جريمه پروانه دريافت كنند و برخي خارج از محدوده كه 
تحت هيچ شرايطي پروانه نمي گيرند و طبيعتا بايد خلع يد شوند. 

اين موضوع مطمئنا اعتراض هايي در پي خواهد داشت.
او اضافه مي كند: اينجا نقش نهادهاي نظارتي و تصميم گير بسيار 
پررنگ خواهد شــد. از ديدگاه من به عنوان يك كارشــناس هر 
سازه فاقد پروانه بايد تخريب شود، اما احتماال اين تصميم دولت 
نخواهد بود و براي ساخت هاي بي پروانه در محدوده بافت تصميم 

ديگري خواهد گرفت.
     

ساخت و سازهاي غيرقانوني در روستاي زيارت گلستان تا جايي 
گسترده شده است كه سال گذشــته نماينده ويژه قوه قضاييه و 
كارگروه ويژه مبارزه با زمين خواري در سفري به گلستان وضعيت 
اين منطقه را بحراني و كوتاهي مسئوالن طي سال هاي گوناگون 
در اين زمينه را غيرقابل اغماض توصيف كرد. آنچه طي 20سال بر 
روستاي زيارت و با فروش اراضي كشاورزي بر افراد غيربومي رفت، 
طي يك دهه گذشته در روستاي ييالقي درازنو كردكوي، منطقه 
حفاظت شده جهان نما و روستاهاي ييالقي علي آبادكتول در اين 
استان نيز در شرف وقوع است و به نظر مي رسد عزم جدي اي براي 

مقابله با آن وجود ندارد.

هنوز يك هفته از ســيل در 
گيالن نگذشــته اســت كه گزارش

سازمان هواشناسي بار ديگر 
براي اين استان هشدار نارنجي صادر كرده 
اســت. پيش بيني هاي هواشناسي نشان 
مي دهد از امروز، سه شنبه )4مهر( گستره 
بارش كل سواحل درياي خزر، شمال غرب و 
خراسان شمالي را فرامي گيرد و همچنين 
در كردســتان، همدان، مركزي، قزوين و 
البرز افزايش ابر، رگبار بــاران و وزش باد 
انتظار مي رود. شــدت بارش ها در گيالن، 
مازندران و شــمال اردبيل بيشــتر است.

در  چهارشــنبه  فــردا،  بارش هــا 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
گيالن و غرب مازندران ادامه دارد و ممكن 
است منجر به بروز آب گرفتگي هاي شديد و 

سيالب شود.
به گزارش ايرانشهر، هشدارهاي هواشناسي 
براي چندمين بار در پاييز امسال درحالي 
صادر مي شود كه هرسال در فصل بارندگي 
به ويژه در استان هاي شمالي، شمال غربي و 
جنوبي كه در حوضه آبريز رودخانه ها قرار 
دارند اليروبي نشدن رودخانه ها، بهسازي 
نشــدن حريم آنها به دليل كمبود اعتبار، 
مقاوم نبودن پل هــا و آبنماهــا و كمبود 
اعتبار مقابله با ســيالب در دســتگاه هاي 
متولي شــرايط را از آنچه هست، سخت تر 
مي كند. ســيل هاي ويرانگر فروردين98 
در خوزستان، لرســتان و گلستان، سيل 
هفته گذشته گيالن با 2كشته و بسياري از 
سيالب هايي كه به دليل مخاطرات فراوان از 
مرحله هشدار نارنجي به قرمز تغيير وضعيت 

مي دهند، نتيجه همين مشكالت است.

تبديل وضعيت نارنجي به قرمز در گيالن 
گيــالن در حالــي طبــق هشــدارهاي 
هواشناســي از فردا برفي و باراني مي شود 
و دماي هوا در اين استان 15درجه كاهش 
مي يابد كه چند روز پيش هم درگير سيل 
بود و شــدت بارندگي موجب خســارت 
50ميلياردي به زيرساخت ها ازجمله پل ها 
و راه هايي روستايي آن شد و فوت 2نفر را 

در پي داشت.
مديــركل مديريت بحران گيــالن با بيان 
اينكه از اواخر مهر تاكنون 3هشدار نارنجي 
هواشناسي براي استان صادر شده است به 
همشهري مي گويد: هشدار نارنجي يعني 
آب در رودخانه ها سيالبي مي شود و ميزان 
بارش ها از 100ميلي متــر باالتر مي رود؛ 
براي مثال ما در هشدار قبلي 2۷0ميلي متر 
بارش را داشــتيم. اين در حالي اســت كه 
رودخانه هاي گيــالن گنجايش اين حجم 
از آب را ندارد و به دليل ساخت وســازهاي 
بي رويه در حريم رودخانه ها وضعيت در هر 
بارش بحراني تر مي شود و هشدار نارنجي را 
به هشدار قرمز تبديل مي كند و آب از مسير 

خود خارج مي شود.
امير مرادي  تالش، اســالم، ماسال، فومن، 
لنگــرود، شــلمان و... را از مناطق بحراني 
گيــالن معرفــي مي كنــد و مي افزايــد: 
در روزهــاي اخير همه امكانات را بســيج 
كرديم تا خســارت هاي گذشــته پل ها را 
تا حد ممكن ترميم كنيــم، اما اعتبار ملي 
براي ترميم اساسي خسارت ها به دست ما 
نرسيده است. با توجه به اين كمبود اعتبار 
در بارش هايي مثل بارش  هفته گذشــته 
مســيرهاي رودخانه هــاي مــا خطرناك 
هستند. با توجه به هشــدارهاي پيش رو 
3روز ســخت را خواهيم داشــت و هر آن 
ممكن است بي احتياطي منجر به حوادث 

ناگوار شود.
وي با بيان اينكه در سيل هفته گذشته يك 
دامدار در نتيجه بي توجهي به هشــدارها 
جان خود را از دســت داد، ادامه مي دهد: 
خواهش ما اين است كه مردم مراقب باشند؛ 
زيرا امكانات ما محدود اســت. در شرايط 
فعلي همه شهرها آماده و پاي كار و مشغول 
مقاوم سازي ديواره رودخانه ها هستند، ولي 

همچنان پل هاي ما امنيت ندارند.
مديركل بحران گيالن با بيان اينكه بسياري 
از زيرســاخت ها، راه ها و پل ها در جريان 
سيل اخير آســيب ديده اند، مي گويد: در 
سيل سال9۷ در گيالن چند پل در فومن، 
صومعه سرا، تالش و... كامال تخريب شد كه 
با وجود گذشت 3ســال حتي يكي از اين 
پل ها هم افتتاح نشــده اســت. فقط چند 
پل آبنما ســاخته اند كه آن هم براي عبور 
موقت مردم محلي است؛ نه استفاده دائمي؛ 
بنابراين ســيل منجر به تخريــب آنها هم 

مي شود.
وي با بيان اينكــه هنوز اعتبار ســال9۷ 
مديريت بحران اختصاص پيدا نكرده است، 
مي افزايد: حداقل 10پــروژه نيمه تمام در 
حوزه مديريت بحران وجود دارد كه اغلب 
شامل پل هاست. در ســال هاي اخير هم 
بدون توجه به هشدارها، ساخت وسازهاي 
بســياري در حريم رودخانه ها انجام شده 

است و دستگاه هاي ذيربط اعالم مي كنند 
بودجه اي براي رفع اين مشــكل ندارند و 
باز هم چشم انتظار اعتبار مديريت بحران 

هستند.
به گفته وي، بستر رودخانه هاي گيالن كه 
حدود 500كيلومتر اســت از اواخر ســال 
گذشته تاكنون توسط آب منطقه اي گيالن 
اليروبي شده، اما ســيل اخير منجر به پر 
شدن و رســوب گذاري مجدد كف برخي 
از رودخانه ها شده و فرصت اليروبي مجدد 

ايجاد نشده است.

آمادگي نسبي مازندران
در مازندران هم گرچه هشــدار بارندگي و 
سيالب صادر شده و وقوع سيالب در پاييز 
به واسطه جاري شــدن رواناب ها و طغيان 
رودخانه هــا پديده اي تكراري اســت، اما 
برخي اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري 
از خسارات ناشــي از وقوع سيالب موجب 
شده است اين استان در مهار سيالب برخي 
مناطق ازجمله غرب طي چند ســال اخير 

موفقيت هايي داشته باشد.
ساخت ســدهاي سرشــاخه گير به عنوان 
يكي از زيرساخت هاي اصلي جلوگيري از 
وقوع ســيل يكي از اقداماتي است كه طي 
سال هاي اخير در مازندران مورد توجه قرار 
گرفت و سبب شد برخي مناطق سيل خيز 
از امنيت بيشــتري در زمان بارندگي هاي 

سيل آسا برخوردار شوند.
شهريور امســال دهمين بند سرشاخه گير 
در غــرب مازنــدران كــه روي رودخانه 
ميجران رامسر ساخته شد به بهره برداري 
رسيد. با ســاخت اين ســدها و بندهاي 
سرشاخه گير توان تخريبي سيالب به دليل 
جدا شدن شــاخه ها و تنه هاي درختان و 
ســنگ هاي بزرگي كه همراه با سيالب به 
مناطق پايين دســت حركــت مي كنند و 
قدرت تخريب را افزايش مي دهند و عامل 
افزايش گســتره آب گرفتگي مي شــوند، 

كاهش مي يابد.
در شرق استان نيز چند سد سرشاخه گير 
ساخته شده تا احتمال وقوع سيالب كاهش 
يابد. يكــي از اقدامات جاري و هرســاله 
براي جلوگيري از وقوع ســيالب، اليروبي 
رودخانه هاســت كه به گفتــه مديرعامل 
شركت آب منطقه اي مازندران، امسال نيز 

در دستور كار قرار گرفت.
محمدابراهيــم يخكشــي با بيــان اينكه 
اليروبي رودها در طول سال انجام مي شود، 
مي افزايد: در آستانه پاييز و اوايل اين فصل 
به منظور جلوگيري از طغيان رودخانه ها و 
پاكسازي مسير رود اين اقدام بيشتر مورد 
توجه قرار مي گيرد و امسال نيز اليروبي رود 
در مناطقي كه احتمال بــروز خطر وجود 

داشت، انجام شد.
مديركل مديريت بحــران مازندران نيز در 
گفت وگو با همشهري با بيان اينكه اليروبي 
رودخانه ها به صــورت مداوم بايــد انجام 
شود، گفت: پس از سيل سال9۷ تمركز و 
توجه بر اليروبي رودها بيشتر شد و اعتبار 
قابل توجهي نيز براي ســاخت ديواره هاي 

حفاظتي اختصاص يافت.
علي اصغــر احمدي بــا بيان اينكــه براي 
روزهاي آينده به همه دستگاه هاي مرتبط 
و شــهرداري ها آماده باش داده شده است، 
مي افزايــد: اقدامــات الزم بــراي كاهش 
خسارات را انجام داديم، اما طبيعتا نمي توان 
عنوان كرد به هيچ وجه سيل رخ نمي دهد 
يا درصورت وقوع ســيل هيچ خســارتي 
ايجاد نخواهد شــد. اميدواريم با توجه به 
اقدامات انجام شــده و آمادگي هاي ايجاد 
شده درصورت وقوع سيل شاهد خسارت 

كمتري باشيم.

نگراني چهارمحال و بختياري از تغيير 
اقليم 

چهارمحال و بختياري هــم با وجود اينكه 
در ميان اســتان هايي كه بــراي روزهاي 
جاري هشدار هواشناسي دريافت  كرده اند، 
قرار ندارد، اما به دليل قرارگيري در حوضه  
آبريز رودخانه ها هميشــه در معرض خطر 
است. طي سال هاي گذشــته وقوع سيل 
خســارت هاي جاني و مالي بســياري به 
اين اســتان وارد كرده  اســت. در سيالب 
فروردين مــاه139۷ و بارش هــاي بهــار 
ســال1398، تعدادي از روستاهاي استان 
در شهرستان هاي كوهرنگ، لردگان و اردل 
به سبب وقوع سيالب به صورت اضطراري 
جابه جا شــدند. از ســوي ديگر بيشترين 
خطر رانش زمين پــس از بارندگي نيز در 
شهرســتان هاي اردل، كوهرنــگ، كيار و 
لردگان گزارش شده  است و از ميان بيش از 
30 گسل شناخته شــده حدود 18 تا 20 
گسل فعال در استان چهارمحال وبختياري 

وجود دارد.
به گفته سرپرست اداره كل مديريت بحران 
چهارمحال و بختياري، در اين استان نقطه 

امني از نظر خطر سيالب وجود ندارد.
خسرو كياني با بيان اينكه شدت اين رخداد 
طبيعي در برخي نقاط ازجمله در مناطق 
شــمالي نســبت به مناطق جنوبي كمتر 
است، مي گويد: اگرچه اداره  كل هواشناسي 
براي پاييز سال جاري در استان، زمستان 
كم بارشــي را پيش بيني كرده است، اما به 
سبب تغيير اقليم، احتمال وقوع بارش هاي 
شــديد در مدت زمان اندك وجود دارد و 
همين موضوع موجب مي شــود احتياط 
الزم را درنظر داشــته باشيم. بررسي هاي 
انجام شــده نشــان مي دهد 4۷روســتا و 
ســكونتگاه در چهارمحال وبختيــاري در 
معرض مخاطرات طبيعي قرار دارند كه طي 
ســال هاي اخير با آغاز مطالعات الزم براي 
جابه جايي و بهســازي اين روستاها تالش 
شده تا امنيت و معيشــت اين روستاييان 

تأمين شود.

خوزستان آماده سيالب نيست
خوزســتان هنــوز هــم نتوانســته از 
خسارت هاي سيل سال 98 و ماندگي آب 
طي روزها پس از ســيل قد راست كند. با 
وجود اين، استاندار خوزستان تأكيد مي كند 
كه تاكنــون اقدامات مناســبي در زمينه 

اليروبــي رودخانه هاي اين اســتان انجام 
نشده است؛ اين در حالي است كه خوزستان 
به دليل جلگه اي و مسطح بودن، آب را در 
خود نگه مي دارد و ســيل، خســارت هاي 
چندبرابري نســبت به ديگر مناطق كشور 

براي آن به همراه دارد.
استاندار خوزستان با بيان اينكه در زمينه 
اليروبي بســتر رودخانه هاي خوزســتان 
نياز به اقدام اساســي و زيرساختي است، 
مي گويد: بــا وضعيت موجــود درصورت 
بارش سيل آسا در خوزستان، مزارع دچار 
آبگرفتگي مي شوند، اما سيالب وارد خانه ها 

نخواهد شد.
صادق خليليان تأكيد مي كند كه با توجه 
به تجربه سيل ســال 98 يك سري طرح 
به صورت مجموعه اي از پروژه ها در دست 
مطالعه قرار گرفته كه ساخت سد بختياري 
در مناطق باالدســت، اليروبي رودخانه ها 
و ســاخت ســيل بند در مناطق روستايي 

ازجمله آنهاست.

لرستان؛ نگران سيل 
لرســتان هم مانند خوزســتان در سيل 
سال98آســيب بســيار ديد؛ درحالي كه 
اليروبي رودخانه هاي اســتان مي توانست 

بخش بزرگي از اين آسيب را كاهش دهد.
حجم ســيالب فروردين98ديوار ساحلي 
شــهر پلدختر را در همان ســاعات اوليه 
شكســت و ورود آب بــه شــهر، 5هــزار 
ميليارد تومان خســارت به بار آورد. پس 
از اين اتفاق و در 2ســال گذشته، عالوه بر 
اليروبي رودخانه هاي لرســتان، ســاخت 
ديواره ســاحلي رودخانه كشكان پلدختر 
هم به عنوان مطالبه اي مردمي مطرح بود، 

اما اين طرح هنوز به پايان نرسيده است.
فرماندار پلدختــر درباره اجــراي بخش 
باقيمانده ديواره ساحلي رودخانه كشكان 
به همشــهري مي گويد: 3900متر ديوار 
ســاحلي در اطراف رودخانه بايد ساخته 
شود كه تاكنون حدود 2300متر از ديوار 
اعتبار گرفته و اجرا شده است. امسال هم 
بيش از 300متر ديگر از ايــن ديواره اجرا 
شده، اما باقيمانده آن به دليل كمبود اعتبار 

معطل است.
حســن رضاييان با بيان اينكه براي تامين 
بودجه مورد نياز پيمانكار، براي ادامه ساخت 
اين ديواره مكاتبه شده است، اظهار مي  كند: 
تالش ما اين است كه ديوار ساحلي تكميل 
شود و اين منطقه براي هميشه از خطرات 
ســيل در امان بمانــد. وي با بيــان اينكه 
تمهيدات الزم براي پيشگيري از خسارات 
ســيل در حال انجام اســت تا وقايع سال 
98در اين شهرســتان تكرار نشود، درباره 
برنامه ها براي اليروبي رودخانه كشــكان 
اظهار مي كند: نقاط ضروري مانند حوضه 
چگني به بدر اليروبي شده است، اما نقاط 
ديگري هم درصورت كارشناسي اليروبي 
خواهند شد. رودخانه هاي خرم آباد مانند 
كرگانه و خرم رود هم به اليروبي نياز دارند 
كه به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اي 
لرســتان، اليروبي رودخانه »كرگانه« در 
حال انجام است و امســال يك ميليارد و 
300ميليون تومان براي اليروبي رودخانه 
»كرگانه« در اختيار شركت آب منطقه اي 

لرستان قرار گرفته.
داريوش حسن نژاد درباره رودخانه خرم رود 
هم مي گويد: سال گذشته عمليات اليروبي 
رودخانه با تهاتر شن و ماسه با كارگاه هاي 
شن و ماسه و پرداخت وجه نقد انجام شده 

است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اي لرستان 
با بيان اينكه بعضي نقاط رودخانه به دليل 
ريختن نخاله و بيــرون آمدن درختچه ها 
نياز به تنظيف دارند، اظهار مي كند: نظافت 
رودخانه بايد از سوي شهرداري انجام شود.

هشدارهای هواشناسی برای چندمين بار در پاييز امسال در حالی صادر می شود كه به ويژه در استان های شمالی، شمال غربی و جنوبی 
عدم اليروبی رودخانه ها و بهسازی حريم آنها، مقابله با سيالب را سخت تر كرده است

ميراثآغازفصل سیالب در استان های بارانی

 تصويب سكونتگاه ويژه 
در روستاي زيارت

فرایند زمان بر الیروبی رودخانه ها
هر سال با آغاز فصل بارش ساكنان حاشيه رودخانه ها نگران از بروز سيل روزگار 
مي گذرانند؛ سيلي كه با اقداماتي مانند ساخت ديواره ها و همين طور با اليروبي 
رودخانه ها مي توان از خساراتش جلوگيري كرد. پس از سيل فراگير سال1398 
دولت براي سال گذشــته 250ميليارد تومان اعتبار جهت اليروبي رودخانه ها 
اختصاص داد كه با اين اعتبار تا دي ســال گذشــته بيش از 2150كيلومتر از 
رودخانه هاي كشور اليروبي شد؛ رقمي كه هر چه بر آن اضافه شود نقاط بيشتري 

از رودخانه هاي كشور امن و از خطر سيالب دور مي شود.
سخنگوي سازمان مديريت بحران كل كشور درباره 
اليروبي رودخانه ها به همشهري مي گويد: در كشور 
ما بيش از 1۴۶هزار كيلومتــر رودخانه وجود دارد 
كه 30هزار كيلومتر آن از شهرها و 50هزار كيلومتر 
از روســتاها عبور مي كند. اليروبي اين رودخانه ها 
فرايندي بلندمدت اســت كه انجام آن چند سال 

زمان نياز دارد.
علي بختياري با بيان اينكه بيشترين بارش هاي كشور در فصل پاييز آغاز مي شود 
و در زمستان و بهار به حداكثر ميزان خود مي رسد، مي افزايد: بيشتر استان هاي 
كشور مثل استان هاي شمال، شمال غرب و استان هاي جنوبي واقع در حوضه آبريز 

رودخانه هاي كشور مستعد وقوع سيالب هستند.
وي درباره اقدامات مؤثر اين سازمان براي فصل سرماي امسال اظهار مي كند: به 
همه استانداران دستورالعمل آمادگي در برابر مخاطرات فصل سرما اعالم و از آنان 
خواسته شده است كه ستادهاي مديريت بحران را در همه شهرستان ها برگزار 
كنند تا سياستگذاري و هماهنگي هاي الزم براي خطرات احتمالي هر شهرستان 

انجام شود.
بختياري با بيان اينكه به استان ها توصيه شده اســت حوادث را پايش كنند تا 
آمادگي برخورد با آنها را داشته باشند، مي افزايد: مناطق پرخطر در استان ها بايد 
شناسايي شود تا تجهيزات الزم براي مقابله با خطرات يا انجام اليروبي رودخانه ها 

به موقع تامين شود.
سخنگوي سازمان مديريت بحران با اشاره به اين نكته كه اليروبي رودخانه ها يكي 
از اقدامات پيشگيرانه مؤثر در سيل هاست، مي گويد: اقدامات ما در سال99 كه 
با توجه به تجربه  سال98 انجام شد، نشان مي دهد اليروبي رودخانه ها در كاهش 
خسارات سيل ها بسيار مؤثر است و اقداماتي مانند آبخيزداري، آبخوان داري، 
مديريت منابع آب و هشدار سيل مي تواند خسارات و تلفات سيالب ها را كم كنند.
وي ادامه مي دهد: اليروبي رودخانه در حيطه وظايف وزارت نيرو مي گنجد و كنترل، 
جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي در محدوده شهرها برعهده شهرداري هاست. 
درباره اقدامات غيرسازه اي هم قوانين و مقرراتي وجود دارد كه مشكل خاصي 
نداريم و بحث تقسيم كار ميان دستگاه ها و هماهنگي وجود دارد. به طور كلي در 
اين زمينه ســازمان هاي ديگري مانند جمعيت هالل احمر و نيروهاي مسلح هم 
بايد به ســازمان مديريت بحران براي اجراي اقدامات پيشگيرانه مثل اليروبي 

كمك  كنند.
     

در فصل منابع آب در بودجه1۴00 رقمي معــادل 837ميليارد و 118ميليون و 
700هزار تومان)1۴درصد از كل سهم 121ميليارد و 193ميليون و 900هزار توماني( 
به مهندسي رودخانه ها و اليروبي اختصاص يافته بود كه با توجه به افزايش مناطق 
نيازمند اليروبي، بسيار اندك به نظر مي رسيد. به همين دليل نمايندگان اواخر 
سال گذشته بودجه اي را در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار دادند تا 
صرف ساماندهي رودخانه ها شود. براساس قانون بودجه1۴00 به منظور پيشگيري 
و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و اليروبي رودخانه ها و آب بندان ها 
به  شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده 
شد تا بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها را با مزايده 
به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه به شرط واريز حقوق دولتي واگذار كنند.

ث
مك

   آماده باش در فومن و تالش
بخشدار مركزي فومن به عنوان يكي از مناطق در معرض خطر گيالن در هشدارهاي پيش 
رو به همشهري مي گويد: در بخش مركزي فومن 3پل آبنما داريم كه آنها را بسته  و از قبل 
هشدارهاي الزم را به مردم محلي داده ايم. زينب كمالي، رودبار چيره، كلفت و خطيب گوراب 
را 3پل آبنماي حساس در شهرستان معرفي مي كند و مي افزايد: معموال در مواقع سيل اين 
پل هاي آبنما زير آب مي روند. فرماندار تالش هم با اشاره به خسارت هاي سيل در تالش در 
سال هاي اخير از اختصاص حدود 5هكتار زمين به افراد خسارت ديده از سيل سال گذشته 
در تالش كه خانه هايشان تخريب شده بود، خبر مي دهد. محمدحسين شاهكويي با اعالم 
آماده باش در نقاط مختلف تالش مي گويد: در 2روز گذشته ديواره هاي رودخانه خالكايي 
ماسال با حمل سنگ هاي وزني در دوطرف ديواره مقاوم سازي شد. در سال جاري نيز پايه هاي 
پل اصلي تالش با بتن ترميم شد و طبق برنامه معاونت عمراني فرمانداري تالش با اختصاص 
2ميليارد تومان اعتبار ۴متر به عرض آن افزوده مي شود. همچنين ديواره پل اسالم كه سال 

گذشته به علت سيل تخريب شده بود، ترميم شد.

ستاره حجتي 
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تسليت به همكار  

 با نهايت تأسف و تأثر مطلع شـديم همكارعزيزمان آقاي حسن سهليان  
در غم از دست دادن  مادر به ســوگ نشسته است. براي درگذشته رحمت 

الهي و براي بازماندگان صبر از درگاه ايزد منان خواهانيم .
همكاران شما در موسسه همشهري
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وزارت منابــع آب عــراق در اقدامي 
عجيب و در نامه  به مقامات عالي آن حقابه

كشــور در شــوراي وزيــران، دفتر 
رئيس جمهوري، دفتر رئيس مجلس و وزارت امور 
خارجه عراق، خواستار شــكايت از ايران به ديوان 
بين المللي دادگســتري )دادگاه الهــه( به بهانه 
عدم تخصيص ســهم حقابه عراق از منابع مشترك 

آبي با كشورمان شده است.
اين اقدام در حالي صورت گرفته اســت كه به گفته 
مســئوالن ايراني، حقابه اين كشــور از منابع آبي 
مشترك تامين شــده و اگر قرار باشــد اين كشور 
براي تامين نشدن حقابه هاي خود شكايتي ارسال 
كند، بايد سراغ تركيه برود؛ چون تركيه با سد هاي 
متعدد و عظيمي كه بر رودخانه هاي دجله و فرات 
احداث كرده، عمال وضعيت كشــاورزي، شــرب و 
محيط زيســت عراق را به مرحله فروپاشي رسانده 

است.
چندي پيش فريدون عباسي، عضو كميسيون انرژي 
مجلس اعالم كرد كه اگر ايران در زمينه احداث سد 
و كنترل آب اقدامي انجام داده، مطابق با معاهدات 

بين المللي رفتار كرده و تخلف نداشته است.
پروژه هــاي عظيم تركيه در مهــار آب در مرزهاي 
شرقي خود نه تنها ايران كه كشورهاي آذربايجان، 
ارمنســتان، عراق و ســوريه را نيز تحت تأثير قرار 
داده است. فريدون عباسي نيز در گفت وگو با ايلنا 
اعالم كرده كه سدســازي هاي تركيه بر رودخانه 
اروند و كارون در ايران نيز اثر گذاشته و حتي باعث 
شده زمان مد، آب خليج فارس پيشروي كند و آب 
شور وارد كانال هاي رود بهمنشــير و اروند شود و 
نخلســتان هاي آبادان، جزيره مينو و خرمشهر را 

بخشكاند.
اساســا همه كشورها مجاز به اســتفاده از آب هاي 
ســرزميني خود هســتند و براســاس معاهدات 
بين المللي پيش از زمان مشخصي كه بين 2كشور 
تعيين و نهايي مي شود مي توانند طرح هاي توسعه اي 
خود را بــه اجرا بگذارند. به گفته عضو كميســيون 
انرژي مجلس »در مورد آب هاي مشترك غربي بين 
ايران و عراق طبق معاهده اي كه در زمينه آب هاي 
مرزي وجود دارد، هر كشــوري كه اقدام به ساخت 
ســد روي رود مرزي مي كند بايــد حقابه اي را هم 
براي كشور مقصد آب رود درنظر بگيرد؛ ضمن اينكه 
براساس همين معاهده تا سال2020 لزومي نداشت 
كه براي احداث سد با كشورهاي همسايه هماهنگي 

صورت بگيرد.«
در مرز ايران و عراق 36رودخانه جريان دارد و اكثر 

خبرهای كوتاه

ورودگردشگرانخارجيبهشرطتزريقواكسنوتست
كروناآزادشد

دستورالعمل نحوه حضور گردشگران خارجي در شرايط كرونا در ايران 
اعالم و ابالغ شد. بر اين اســاس گردشگراني كه 2دوز واكسن كرونا را 
تزريق كرده باشند و گواهي تست منفي PCR داشته باشند، مي توانند 
ويزاي گردشگري ايران را دريافت و به كشورمان سفر كنند. براساس 
مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا، اين دســتورالعمل بنابر اعالم »در 
چارچوب رعايت بهداشت عمومي و سالمت جامعه، با توجه به اثرات 
مثبت گردشگري بر اقتصاد كشــور، كارآفريني، ايجاد اشتغال و براي 
حفظ بازارهاي هدف گردشگري، احياي كسب وكارهاي آسيب ديده اين 
بخش و در عين حال، حفظ سالمت شهروندان و با بهره گيري از نظرات 
كارشناســان و هم انديشي با دســتگاه هاي متولي مطابق با مصوبات 
هشتاد و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا« تهيه شده است. 
نزديك به 2سال بود كه به دليل پاندمي كرونا در جهان مرزهاي ايران 
روي گردشگران خارجي بسته شده بود و اين وضعيت 20 ماه كشور را 
از درآمد ارزي ناشي از ورود گردشــگران خارجي محروم كرد. اكنون 
با تالش وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي ستاد ملي 
مقابله با كرونا اعالم كرده است كه ورود و خروج مستقيم و غيرمستقيم 
مسافري )گروهي و انفرادي( اتباع ايراني و خارجي از/ به مرزهاي زميني 
همانند مرزهاي هوايي با ارائه كارت واكسن،  آزمايش PCR منفي و 
رعايت پروتكل ها و دستورالعمل هاي مورد تأييد وزارت بهداشت،  درمان 

و آموزش پزشكي از اول آبان ماه امسال بدون مانع است. 

ثبتچگاسفليدرفهرستانتظاريونسكو
محوطه باستاني چگاسفلي پس از 4فصل كاوش اين محوطه باستاني در 
خوزستان، به دليل ارزش هاي باستاني و تاريخي با عنوان پرونده منظر 
آييني چگاسفلي در فهرست انتظار يونســكو براي ثبت جهاني قرار 
گرفت. به گزارش همشهري، آثار باستاني به دست آمده از كاوش هاي 
باستان شناختي در محوطه باستاني چگاسفلي، متعلق به 6هزار سال 
قبل و مربوط به فرهنگ هاي پيش از تاريخ و قبل از آغاز تمدن عيالميان 
در ايران است. باستان شناس ها توانسته اند در اين محوطه باستاني به 
كشف نخستين گور با معماري آجري برسند كه به گفته عباس مقدم، 
سرپرســت هيأت كاوش هاي باستان شناختي چگاســفلي، الگوي 
گورهاي آجري دوره عيالمي در 3هزار سال پس از اين تاريخ بوده است. 
باستان شناس ها به گفته عباس مقدم همچنين توانسته اند در گورهاي 
چگاسفلي كه آرامگاه  هاي خانوادگي بوده است به جمجمه هايي دست 
يابند كه تعمدي در دوران كودكي تغيير شكل يافته است تا اين افراد را 
از ديگر ساكنان 6هزار سال قبل چگاسفلي متمايز كند. آنها همچنين 
يك نيايشگاه مربوط به فرهنگ هاي پيشــاتاريخ تا پيش از آغاز دوره 
عيالمي يافته اند كه در قربانگاه آن جســد دست نخورده 16بز قرباني 
شده قرار داشت. باستان شناس ها هنوز نمي دانند كه 6هزار سال قبل 
ساكنان چگاسفلي چه پرستشي داشتند، اما در بررسي ها به اين نتيجه 
رسيده اند كه ساكنان 6هزار سال قبل در چگاسفلي اعتقادات بسيار 
قوي داشته و براساس معماري قبور به زندگي پس از مرگ بسيار معتقد 
بودند و به همين دليل در معماري قبور خود با ظرافت تمام از سنگ هاي 

تراش خورده و در يك نمونه از آجر استفاده كرده اند.

 وزارت منابع آب عراق خواستار شكايت از ايران در الهه بابت حقابه شد
 عضو كميسيون انرژي مجلس: عراق به جاي شكايت از ايران سراغ تركيه برود

جای خالی ديپلماسی آب  در روابط ايران و عراق

اين رودخانه ها از كوه هاي واقع در 2اســتان ايراني 
همجوار با عراق يعني كرمانشــاه و ايالم سرچشمه 
گرفته و وارد اين كشور مي شوند. به گفته هوشنگ 
قمرنيا، استاد تمام گروه مهندسي آب دانشگاه رازي، 
رژيم هاي حقوقي رودخانه هاي مرزي متفاوت است 
و بسته به نوع قراردادها و توافقات بين 2كشور ميزان 
بهره برداري و توسعه در حوضه هاي آبريز مشترك 
مي تواند متفاوت باشد. او در گفت و گو با همشهري 
مي گويد: آنچه هم اكنــون در معاهدات بين المللي 
مورد حقابه هاي ايران از رودهاي مرزي غربي درنظر 
گرفته شــده حداقل 50درصد اســت، اما به دليل 
ضعف در ديپلماســي آب در چند دهــه اخير اين 
حقابه ها در معرض تهديد قرار گرفته است. تيم هاي 
مذاكره كننده حتما بايد متشــكل از كارشناسان 

خبره اي باشند كه مســائل حوضه آب را به درستي 
بدانند و از حقابه هاي ايران كوتاه نيايند.

او دربــاره قوانيــن بين المللــي در بهره بــرداري 
از رودخانه هــاي مشــترك مي گويــد: توافقنامه 
هلسينكي در ســال1966 بر اين نكته تأكيد دارد 
كه هر كشــوري در داخل مرزهاي خود به صورت 
منصفانه حق استفاده از حوضه هاي مشترك را دارد. 
در اين خصوص، كميســيون حقوق بين الملل در 
سال1991، 4اصل شامل استفاده معقول و عادالنه 
از آب هاي مشــترك، الزام به عدم آسيب رســاني 
محسوس به ســاير كشــورهاي كنار رود، التزام به 
همكاري با هم و تبادل مستمر آمار و اطالعات بين 
كشورهاي ذينفع را پيشنهاد كرده است. بحران هاي 
ناشــي از آب جزو بحران هــاي ژئوپليتيكي بوده و 

برخالف بحران هاي سياســي كه در نشســت ها و 
كنفرانس ها به راحتي حل و فصل مي شوند، راه حل 
ســاده اي ندارند؛ زيرا ارزش هاي جغرافيايي مانند 
آب، جزو منافع ملي يك كشور محسوب شده و قابل 

معامله نيستند.
هوشنگ قمرنيا، اســتاد تمام گروه مهندسي آب 
دانشــگاه رازي نيز مانند عضو كميســيون انرژي 
مجلس معتقد اســت كه تركيه حقابه هاي قانوني 
كشورهاي عراق، ايران و سوريه را پرداخت نمي كند 
و با احــداث ســدهاي متعدد و عظيــم معاهدات 
بين المللي را زير پا گذاشته است. او مي گويد: تركيه 
تاكنون از پذيرش 2رودخانه دجله و فرات به عنوان 
رودهاي بين المللــي امتناع كرده و با اســتفاده از 
ضعف كشورهاي سوريه و عراق به دليل جنگ هاي 

داخلي و همچنين ضعف ديپلماســي وزارت امور 
خارجه ايران، پروژه هــاي آبي عظيمي به نفع خود 
اجرا و به بهره برداري رســانده اســت. از طرفي در 
آينده عوامل ديگري نظير ثبات سياسي كشورهاي 
عراق و ســوريه و گسترش شهرنشــيني، صنعت، 
كشــاورزي و همچنين به دليل تغييــرات اقليمي 
و كمبود بارندگــي و منابــع آب در منطقه و لزوم 
تامين آن، مجــددا موضوع حقابه هاي ذكر شــده 
توسط كشورهاي ذي نفع و صدمه ديده مطرح و فقر 
فرهنگي و اختالفات ريشه دار قومي حاكم بر منطقه 
مجددا رقابت ها و تنش هاي سياسي جديدي را در 
بين كشورهاي ذي نفع به وجود خواهد آورد. به نظر 
می رسد آينده روشــن و بدون تنشي براي منطقه 

پيش بيني نمي شود.
زاب كوچــك يكي از مهم تريــن حوضه هاي  آبريز 
مشترك بين 2كشــور ايران و عراق است كه تنها 
بخشــي از آن براي احياي درياچه اروميه استفاده 
خواهد شد. مراحل عمليات عمراني تونل انتقال آب 
زاب هنوز به اتمام نرسيده است. وزارت نيرو در مورد 
اعداد مربوط به تخصيص رودها معموال شــفافيت 
ندارد، ولــي به گفته ناصر آق، عضــو هيأت علمي 
دانشــگاه اروميه و مدير وقت پژوهشكده درياچه 
اروميه در ســال94 »زاب رودخانه اي اســت كه از 
داخل ايران به عراق مي رود و حــدود يك ميليارد 
و200ميليون مترمكعب آب دارد. برنامه ايران اين 
است كه بتواند 50درصد آن را به عنوان حقابه ايران 
به كشور انتقال دهد، اما از اين ميزان ايران قرار است 
650ميليون مترمكعب را از طريق تونل انتقال آب 
زاب به درياچه اروميه برساند. البته بهداد چهره نگار، 
هماهنگ كننــده مطالعات ســتاد درياچه اروميه 
چنين عددي را تأييد نمي كند و مي گويد آنچه  به 
نفع درياچه برداشته مي شود يك ششم آن چيزي 
است كه در اين اكوسيستم وجود دارد و ايران مابقي 
اين آب را نه تنها به عنوان حقابه زمين هاي كشاورزي 
پايين دست سد كاني سيب كه براي عراق نيز درنظر 

گرفته است.
او در گفت وگو با همشــهري مي گويــد: آبي كه از 
حوضه آبريــز »كالس« رودخانه زاب بــه اروميه 
منتقل خواهد شد، جزو طرح هايي است كه خيلي 
پيش تر قرار بود براي توســعه كشاورزي در اروميه 
استفاده شود، ولي با توجه به آسيب هايي كه توسعه 
كشاورزي به درياچه اروميه تحميل كرد، تصميم بر 
اين شد كه اين آب جبران خسارات بخش كشاورزي 
به درياچه باشد؛ هر چند كه اين با آن اصال برابري 
نمي كند. كســري كه در نتيجه برداشت بي رويه از 
حقابه درياچه اروميه ايجاد شــده با انتقال حدود 
650ميليون مترمكعــب آب در ســال اصال قابل 

جبران نيست.

زهرارفيعي
خبرنگار
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دريچه تازه هاي نشر

رونمايي فهرست ٣٧ و 
٣٨ الك پشت پرنده

فهرست 3٧ و 38 الك پشــت پرنده كه به 
معرفي كتاب هاي برگزيده بهار و تابستان 
٩٩ مي پردازد، جمعه هفتم آبان به صورت 

آنالين رونمايي خواهد شد.
به گزارش همشــهري، در ايــن روز نزديك 
به200 عنوان كتاب كه با امتيازهاي مختلف 
به اين فهرســت ها راه پيدا كرده  اند از طريق 
صفحه اينستاگرام شهر كتاب مركزي معرفي 
مي شــود و كودكان، نوجوانان و بزرگساالن 
مي توانند همــراه صحبت  هــاي چند تن از 
نويســندگان بــا كتاب هــاي آنها بيشــتر 
آشنا شــوند. در شــيوه ارائه فهرست جديد 
الك پشت پرنده تغييراتي ايجاد شده كه در 
اين برنامه درباره آن توضيحاتي ارائه مي شود 
تا مخاطبــان بتوانند راحت تــر كتاب هاي 
موردنظر خــود را انتخاب كــرده و در زمان 
جســت وجوي اينترنتي راحت تر و در زمان 
كمتری به آنها دســت پيدا كنند. الك پشت 
پرنده فهرســتي از كتاب هاي برتر هر فصل 
براي كودكان و نوجوانان است. اين كتاب ها را 
گروهي از منتقدان، كارشناسان و نويسندگان 
كودك و نوجوان با بررسي كتاب هاي هر فصل 
انتخــاب مي كنند. عالقه منــدان مي توانند 
كتاب هــا را از اين فهرســت انتخــاب و از 
شهركتاب مركزي و ساير كتابفروشي  ها تهيه 

كنند.

  سقوط وال استريت
دهه 1٩20 دهه دگرگوني و هيجان در سراسر جهان غرب 
بود. جنگ جهاني اول تازه به پايان رسيده و تحوالت سياسي 
و اقتصادي گوناگوني در حال شكل گيري بود، اما بيشترين 
رونق اقتصادي پس از جنگ متعلق بــه آمريكا بود، چراكه 

كمترين آســيب را از جنگ ديده بــود. آمريكا به منظور 
كمك به بازسازي اروپا به گسترش صنايع خود پرداخت 

كه موجب رونق اقتصادي بي سابقه اي در كشورش شد و صدها هزار سرمايه گذار 
ُخرد با هدف كسب سودهاي بادآورده جذب بازار ســهام شدند. در اين كتاب 
زمينه هاي رشد اقتصادي آمريكا پس از جنگ جهاني اول و تأثير آن بر رشد بازار 
سهام، ورود سرمايه گذاران طبقه متوسط به بازار سهام و عوامل سقوط اين بازار 
و پيامدهاي آن بر زندگي مردم آمريكا بررسي مي شود. »سقوط وال استريت« 
نوشته »ناتان آسنگ« را فاطمه شاداب به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي 

انتشارات ققنوس در 11٩صفحه به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

  تلويزيون
يكي از تأثيرگذارترين اختراعات در طول تاريخ بشر تلويزيون 
است كه همچنان در حال شكل دادن به زندگي مردم در سراسر 
جهان است. برخي آن را قدرتي تأثيرگذار و مهم و برخي آن را 
ابزاري براي تبديل مردم به »توده اي بي مغز« مي دانند كه فقط 

مي خواهند سرگرم شوند. اين در حالي است كه تلويزيون 
در حال تغيير همه جنبه هاي زندگي مردم در سراسر جهان 

اســت. از شــيوه تبليغات گرفته تا نحوه هواداري از تيم مورد عالقه تا شيوه هاي 
آموزش و يادگيري، از اين رو جدا كردن تاريخ تلويزيون از تاريخ كل جهان غيرممكن 
است. در اين كتاب با برنامه ها، فيلم ها و سريال هاي تأثيرگذار و ماندگار در آمريكا 
آشنا مي شويم و سير تغيير برنامه ها و ساليق مخاطبان را دنبال مي كنيم. اين كتاب 
را »كيتي كاوا« نوشته و سرور صيادي آن را به فارسي برگردانده است. تلويزيون را 

انتشارات ققنوس در 118صفحه به بهاي 35هزار تومان منتشر كرده است.

  روبور فاتح
»روبور فاتح« نوشــته »ژول ورن« را زهرا فالح شــاهرودي به 
فارسي برگردانده و به تازگي از ســوي انتشارات ققنوس منتشر 
شده اســت. اين كتاب، رماني آينده نگرانه از ژول ورن است كه 
رؤياي پرواز و پيشــرفت تدريجي علم بشر در راه تحقق اين رؤيا 
را در بطن ماجرايي مهيج به تصوير مي كشــد. 2رقيب و دشمن 
بالقوه سرشناس از اعضاي باشگاه هوانوردي فيالدلفيا، به همراه 
مهندسي ناشناس، قهرمانان اين رمان اند كه جدال لفظي آنها 

بر سر مباحث تخصصي به نبردي جانانه مبدل مي شود. در اين 
داستان، همراه با اين شخصيت هاي پيچيده و »آلباتروس« شگفت انگيز به سير در 
جغرافياي جهان مي رويم، قاره ها را يكي پس از ديگري درمي نورديم و براي لحظاتي 
قلمروي ايران پهناور نيز پيش چشمانمان در آينه زمان پديدار مي شود. در نهايت 
جدا از ماجرايي علمي و تخيلي، ژول ورن پليدي ها و نيكي هاي سرشت آدمي را در 
خالل شرح سرگذشت قهرمانانش به نمايش مي گذارد. اين رمان 285صفحه اي به 

بهاي 48هزار تومان منتشر شده است.

 سعیده مرادي
خبرنگار

ردپاي كرونا در عملكرد كتابخانه هاي عمومي در گفت وگو با مسئوالن 2كتابخانه

قدرت خريد كتابخانه ها كاهش يافت

پاندمي كرونا تمام جوانب زندگي ما را تحت تأثير 
قرارداده اســت و ردپا و اثر اين ويروس سمج و 
فلج كننده در هر بخش و بحثي ديده مي شود. 
به ويــژه اينكه كرونا مشــكالت و فشــار هاي 
اقتصادي ناشي از تحريم ها را دوچندان كرد و 
عالوه بر سالمت جسمي و رواني مردم، معيشت 
و رفاه آنها را هم نشانه رفت. كرونا در بحث توليد 
و فروش كتاب هم كاماًل تأثيرگذار بود كه برگزار 
نشــدن نمايشــگاه بين المللي كتاب به صورت 
فيزيكي در 2سال اخير و كم شدن يا حذف كامل 
كتاب از سبد خريد خانوار ها ازجمله آثار و نتايج 
آن اســت. حتي كتابخانه ها هم از اين ويروس 
منحوس و شرايط بد اقتصادي موجود در امان 
نماندند و نه تنها كتاب هــاي اهدايي به آنها كم 
شد، بلكه قدرت خريدشان هم به شدت كاهش 
يافت. در اين گزارش ســراغ 2كتابخانه بزرگ 
ايران رفته ايم تا بررسي كنيم كه منابع و ذخاير 
كتاب آنها در اين سال ها چه شرايطي داشته و 
به ويژه در بحث اهداي كتــاب چه وضعيتي را 

پشت سر گذاشته اند.

كرونا باعث شد تا اهداي كتاب به كتابخانه 
كاهش يابد

متأســفانه با شيوع 
كرونــا در 2 ســال 
مجموعــه  اخيــر 
اهدايــي در قالــب 
كتابخانه شخصي به 
كتابخانــه مجلس 
نداشتيم. همچنين كرونا باعث شد كتاب هاي 
ناشران شهرستاني و منابع التين از سبد خريد ما 
حذف شــوند. علي اكبــر زارع بيدكــي، مدير 
مجموعه سازي منابع كتابخانه مجلس شوراي 
اســالمي با بيان ايــن مطلب به همشــهري 
مي گويد:»كرونا نه تنها باعث شد در خريد كتاب 
دچار مشكل شويم، بلكه دريافت و اهداي كتاب 
به كتابخانه هم به حداقل رســيد. در گذشته و 
قبل از شيوع كرونا ميزان كتاب هاي اهدايي به 

كتابخانه بســيار خوب بود. اما اكنون شــرايط 
اقتصادي به گونه اي است كه افراد بيش از اينكه 
به دنبال اهداي كتاب و كتابخانه هاي شخصي 
خود باشــند به فكر فــروش آنها هســتند. در 
اوضاعي كه تا پيش از شيوع كرونا و در سال هاي 
قبل از آن، حداقل يك تا دو كتابخانه شخصي در 
سال به كتابخانه مجلس اهدا مي شد، اما اكنون 
پيشــنهاد اهــداي مجموعــه كتابخانه هاي 
شــخصي به كتابخانه مجلس تقريبــاً به صفر 
رســيده اســت؛ همچنين ميــزان اهدايــي 
كتاب هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه هر 
ســال 2تا 4هزار جلد بود و گاهي هم به 5هزار 
جلد مي رســيد، امســال به دليل شــرايط بد 
اقتصادي و كرونا، به 150جلد كاهش پيدا كرده 

است.«
زارع بيدكي مي گويد كه عــالوه بر اين، بودجه 
خريد كتاب در كتابخانه مجلس هم به شــدت 
كاهش يافته اســت؛»در ســال هاي گذشته با 
توجه به برگــزاري نمايشــگاه هاي بين المللي 
كتاب تهــران و برپايي نمايشــگاه هاي كتاب 
اســتاني، منابع كتابخانه از طريق بودجه هاي 
اختصاصــي و حمايت هــاي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، دائم به روزرســاني مي شد؛ اما 
كرونا به روز رســاني كتاب ها در كتابخانه را از 
دو منظر با مشــكل رو به رو كرد؛ نخست اينكه 
با تعطيلي نمايشگاه هاي استاني، خريد منابع، 
محدود به ناشران و كارگزاران تهراني شد و به 

همين دليل كتابخانه مجلس از ســال گذشته، 
از كتاب هاي ناشــران شهرستاني محروم شده 
است. دومين تأثيرمنفي كرونا در به روز رساني 
منابع در اين كتابخانه، كاهش شــديد بودجه 

خريد كتاب بود.«
مدير مجموعه ســازي منابع كتابخانه مجلس 
درباره محدوديت هايي كه رقم بودجه و امكان 
خريد محــدود در تهيــه منابــع كتابخانه اي 
به وجود آورده اســت، می افزايد: »بســياري از 
منابع به ويژه در حوزه التيــن، به خاطر كمبود 
بودجه در ســال هاي اخير از فهرست انتخاب 
منابع و خريد حذف شــدند؛ درحالي كه پيش 
از اين، بودجه نامحدود كتابخانه مجلس، باعث 
مي شــد تا دائماً منابع جديدی را خريداري و 
منابع كتابخانه به صورت مســتمر به روزرساني 
شود. امسال با توجه به محدوديت هاي موجود، 
در 6ماهه نخست سال 150 ميليون تومان در 
3نوبت دريافت كرديم كه حدودا با اين بودجه، 
توانســتيم هزار جلد كتاب به كتابخانه اضافه 
كنيم. همچنين با دريافت 50 ميليون تومان 
بودجه جديد هم 600جلد كتاب ديگر به منابع 

كتابخانه اضافه خواهد شد.«

كاهش قدرت خريد كتاب 
شــيوع كرونا و در كنار آن اوضاع اقتصادي و  
گراني هاي موجود باعث شــد تا خريد كتاب 
براي كتابخانه كاهش يابد، اما تأثيري بر اهداي 

كتاب به كتابخانه نداشت. 
مريم ميقاني، مدير 
كتابخانــه تاريخي 
ملك با بيــان اين 
بــه  مــــــطلب 
هــــــــمشهري 
مي گويد:»در يكي 
دو سال اخير باتوجه به اينكه اوضاع اقتصادي 
بد بــوده اســت و آنچنان هــم كتابي چاپ 
نمي شود و از سوي ديگر همچنين در اين بازه 
زماني ديگر نمايشگاهي هم برگزار نشده است، 
متأسفانه نتوانسته ايم مانند سال هاي گذشته 
براي كتابخانه كتاب خريداري كنيم و قدرت 
خريدمــان كاهــش پيداكرده اســت. البته 
خوشــبختانه اين وضعيت بر اهداي كتاب به 
كتابخانه تأثير زيادي نداشــت. عالوه بر اين 
خودمان هم در اين مدت سياســت هايي را 
دنبال كرده ايم كه باعث شده تا اهداي كتاب 
نسبت به گذشته نه تنها كاهش نداشته باشد 
بلكه افزايش هم داشته است. به عنوان مثال ما 
بــا ســازمان ها، انتشــاراتي هاي مختلف و 
دانشگاه ها رايزني هاي الزم را انجام داديم و از 
آنها خواستيم درصورت تمايل به كتابخانه ما 
كتابی را اهدا كنند كه خوشــبختانه آنها نيز 
تعامل خوبي با ما داشتند و به اين درخواست 
پاســخ مثبت دادند. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمي هم در اين مدت حدود 4 هزار جلد 
كتاب و مجموعه را به كتابخانه ما اهدا كرد و 
اعتباري بالغ بــر 10 ميليون تومــان به آن 
اختصــاص داد. در كنــار ايــن نهادها، چند 
مجموعه بزرگ از افراد خاص هم به كتابخانه 
اهدا شــد. ازجمله مجموعه اســتاد حسين 
زمرشيدي، چهره ماندگار حوزه معماري كه به 
وصيت ايشان خانواده اســتاد مجموعه اي از 
كتاب هاي ايشان را كه بيش از هزار جلد كتاب 
بود به كتابخانه اهدا كردند. همچنين حدود 
200 جلــد از كتاب هاي مرحــوم چيتچيان 
بزرگ، پدر وزير ســابق نيرو توسط خانواده 
ايشان به كتابخانه اهدا شد. بنابراين بايد بگويم 
كه خدا را شــكر اهداي كتــاب در اين مدت 
شــيوع كرونا به قوت خود باقي بود و كاهشی 
نداشت. البته قابل ذكر اســت كه كم يا زياد 
شدن اهداي كتاب در كتابخانه ملك چندان به 
كرونا ربط نداشته و اين امر حتي اگر كرونايي 
هم وجود نداشته باشــد ممكن است در يك 

سال كم و در سالي ديگر زياد باشد.«
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ايثارگران بدانند

مسير گمشده در مجلس
طي روزهاي اخير نمايندگان مجلس طرح هايي را به منظور اصالح 
بخشــي از قوانين مصوب ايثارگران ارائه مي دهنــد كه در واقع 
طرح هاي جامعي براي حل مشكل جامعه ايثارگري نيست بلكه 
حل مشــكل بخش محدودي از ايثارگران بوده و نمي تواند تأثير 
قابل توجهي بر حل مشكالت عمومي ايثارگران باشد. اگر مجلس 
اين اهتمام را دارد كه معضالت جامعه ايثارگري را حل كند بايد پا 
را فراتر از طرح هاي جزئي گذاشته و به گره گشايي هاي عمده اي 
بپردازد كه ايثارگران را آزار مي دهد. طــرح الحاق يك تبصره به 
ماده 18 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب 
اسالمي از مصاديق همين موارد است، اين در حالي است كه هيأت 
عمومي ديوان عدالت اداري اين قانون را به رسميت نمي شناسد و 
بخشي از مواد آن را به استناد ماده ۷6 قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران فسخ و ملغي االثر كرده است.حال نمايندگان به دنبال 
اصالح ماده اي از آن هستند كه اگر اصالح هم  شود مؤثر در بهبود 
وضعيت عموم ايثارگران نيست. آنان در توجيه الحاق اين تبصره به 
ماده 18 قانون تسهيالت استخدامي واجتماعي جانبازان آورده اند:

اجراي اين ماده براي كساني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي 
ارشد هستند به سادگي محقق شده اســت ولي براي ايثارگراني كه 
داراي مدرك تحصيلي دكتري هســتند اين ماده به درستي اعمال 
نشده است، به گونه اي كه يك فرد ايثارگر با مدرك كارشناسي ارشد 
اگر مدرك دكتري تخصصي نيز بگيرد از نظر دريافت مزاياي شغلي 
تفاوتي با حالت قبل ندارد و يك فرد ايثارگر با مدرك دكتري تخصصي 
با يك فرد غيرايثارگــر داراي همان مدرك از نظــر حقوق و مزايا و 
امتيازات شغلي برابر مي شود كه اين موضوع با ماده 18 قانون مذكور 
تناقض و مغايرت دارد. استدالل مسئولين مربوطه در دستگاه هاي 
اجرايي براي چنين وضعيتي اين است كه در نظام تحصيالت تكميلي 
كشــور آخرين مقطع تحصيلي دكتری اســت و فراتر از آن مدرك 
تحصيلي ديگري براي پرداخت مزايا وجود ندارد. از آنجا كه اين مسئله 
با روح كلي قانون مذكور مبني بر ايجاد انگيــزه لحاظ كردن امتياز 
ايثارگري براي اين افراد مغايرت دارد و موجب نارضايتي آنان شده 
است لذا ضرورت دارد درخصوص اعمال اين امتياز براي ايثارگراني كه 
موفق به اخذ مدرك دكتري تخصصي مي شوند امتيازي معادل تفاوت 

امتياز ميان مدرك ديپلم و كارشناسي اعمال شود.
براي ايــن منظور بيــش از 60نماينده اين طــرح را امضا كرده و 
تبصره اي به شــرح زير به عنوان تبصره 2 براي الحاق به ماده 18 
قانون تسهيالت ارائه داده اند: جانبازان با مدرك دكتري تخصصي 
از نظر احتساب امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين، به 
نسبت تفاوت امتياز دو مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري 
تخصصي )ديپلم با كارشناسي( از امتيازات باالتر بهره مند مي شوند.

 11 ماه پيش، از نردبان موج سوم كرونا كه باال مي رفتيم، 
ستاد ملي مقابله با كرونا طرح منع تردد شبانه را تصويب گزارش

كرد ؛ طرحي كه قرار بود بعد از فروكش كردن موج سوم و 
چهارم كرونا در كشور برداشته شود اما اين روزها با كم شدن تب و تاب 
موج پنجم همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. آن هم در روزهايي كه 
در تاالرهاي پذيرايي، مراكز گردشگري و مهدكودك ها و حتي مدارس و 
كال س هاي درس دوباره باز شده اســت، اين قانون سفت و سخت اجرا 
مي شود و طبق اعالم پليس راهور، تا اطالع بعدي خبري از لغو آن نيست.

جريمه هاي چراغ خاموش
اولين شــب آذر 1399 بود كه خيابان هــا ناگهان تهي از ماشــين، 
موتورســيكلت، وانت و كاميون و...شــد. راننده هايي كه اين قانون را 
ناديده مي گرفتند، مي دانســتند كه قطعا 200هــزار تومان جريمه 
مي شوند، به خاطر همين ميزان تردد در شهرها به شدت كاهش پيدا 
كرده بود و خيابان ها هرشــب رأس ساعت 9 در ســكوتي ممتد فرو 
مي رفت. از 11 ماه پيش تا كنون، تنها تغيير ايجاد شــده در اين طرح، 
زمان اجراي آن بود كه به 22 تا 3صبح تبديل شد. شهرهاي بزرگ بعد 
از تصويب و اجراي اين طرح 3پيك كروناي ديگر را پشت سر گذاشتند 
و چندباري از قرمز به نارنجي و زرد و حتي ســبز تغيير رنگ دادند. تا 
اينجاي كار كمتر كسي نسبت به منع تردد شبانه اعتراضي مي  كرد و 
خواهان لغو آن بود اما در ابتداي پاييز امسال كه ۷6درصد گروه هدف در 
شهر هاي بزرگ مانند تهران واكسينه شدند، دوركاري اداره  ها لغو شد، 
ساعات كار فروشگاه ها و رستوران ها افزايش پيدا كرد و حتي تاالرهاي 
عروسي باز شد، مردم نسبت به تشــديد لغو منع تردد شبانه معترض 
شدند و برايشان سؤال شد كه چرا ستاد ملي مقابله با كرونا همين يك 

طرح را نگه داشته و حاضر به لغو آن نيست.
»تا كنون هيچ مصوبه اي از ستاد ملي مقابله با كرونا براي لغو ممنوعيت 
شبانه به پليس راهور ابالغ نشده اســت.« اين تنها پاسخي است كه 
رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا درباره چرايي 
لغو نكردن طرح منع تردد شــبانه مي دهد. به گفته ســرهنگ احمد 
شــيراني، تنها در تعطيالت 6روزه مــرداد 1399، 600هزار خودرو 
در كشور جريمه شــدند كه البته جريمه   منع تردد بين شهري را هم 

شامل مي شد.
كار طرح منع تردد شبانه به جايي رسيده است  كه روز گذشته عليرضا 
زالي، رئيس ستاد مقابله با كروناي اســتان تهران در جلسه اين ستاد 
گفت: ديگر طرح ممنوعيت تردد شــبانه تأثيري در كنترل بيماري و 
كاهش تجمعات خانوادگي ندارد و به ستاد ملي كرونا پيشنهاد مي كنيم 
اين طرح در پايتخت لغو شود. او گفته است: شكل تردد شبانه در 6 ماهه 
دوم سال تغيير پيدا مي كند و ساعت هاي انتهايي شب خلوت تر است و 
ساعات ابتدايي شلوغ تر شده و از سوي ديگر محدوديت منع تردد شبانه 

در كاهش تجمعات خانوادگي تأثير نداشته است. زالي ادامه داد: اين 
موضوع حجم كار زيادي به ناجا تحميل كرده اســت و زماني تصويب 
شد كه واكسيناسيون در كار نبود اما امروز طرح واكسيناسيون در حال 
اجر اســت و به همين منظور اين محدوديت كاربردي ندارد. استاندار 
تهران هم روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با كرونای استان تهران 
گفت كه طرح منع تردد شبانه كارايی الزم را ندارد و پيشنهاد حذف آن 

را به ستاد ملی مقابله با كرونا خواهيم داد.
بسياري از شهروندان با استدالل اينكه براي آنها در اين 11 ماه پيامك 
جريمه نيامده، با خيالي آسوده در معابر تردد مي كنند، غافل از اينكه 
تنها از طريق اســتعالم اينترنتي مي توان فهميد كــه چقدر بابت آن 
جريمه شده اند. »مريم مواليي« از شــهروندان تهران است كه قانون 
منع تردد شبانه در تهران تا كنون 4ميليون تومان جريمه روي دستش 
گذاشته ؛ جريمه اي كه چراغ خاموش و بي صدا به نامش زده شده است. 
او مي گويد: »تنها پيامي كه براي منع تردد شبانه دريافت كردم، پيامك 
اخطار بود. اما وقتي خالفي خودرو را گرفتم متوجه شــدم 4ميليون 
تومان براي تردد در معابر شهر جريمه شــده ام و از آن بي خبر بودم. 
بعدا متوجه شدم بسياري از اطرافيان ديگرم هم در همين دام افتاده 

و با تصور اينكه ديگر جريمه نمي شوند در سطح شهر تردد داشتند.«

باعث بي احترامي به قوانين شدند
هرچقدر مردم در ماه هاي ابتدايي در رعايت قانون منع تردد شــبانه 
سنگ تمام گذاشــتند، رفته رفته تمكين آنها به قانون كمرنگ شد و 
با روش هاي مختلف وارد معابر عمومي شــدند. بسياري با پوشاندن 
پالك يا مخدوش كردن آن، بعضي با تردد در معابري كه دوربين طرح 
ترافيك ندارد، برخي با عضو شــدن در خودروهاي اينترنتي و انواع و 

اقسام روش هاي ديگر.
مهسا يكي از كســاني اســت كه همان روزهاي اول فهميد كه اگر در 
محدوده خارج از طرح ترافيك رانندگي كند، جريمه نخواهد شد. پس 
بدون هيچ اضطرابي در شهر تردد مي كند: »استفاده از خودرو شخصی 
براي تردد در شهر، بسيار امن تر از وسايل نقليه عمومي و يا تاكسي و... 
است. حاال كه بيشتر ممنوعيت ها برداشته شده است همچنان تردد 
شبانه در معابر درون شهري ممنوع است؟ تا حاال كدام مسئول ستاد 
ملي مقابله با كرونا اســتدالل هايش در اين باره را گفته كه من درباره 
آن فكر كنم و قانع شوم كه نبايد شــب از خانه بيرون بيايم؟ در ضمن 
مسئوالن نمي دانند كه با اين هزينه هاي باالي تاكسي و خودروهاي 
اينترنتي نمي شود كه هم روز و هم شب با آنها تردد كرد؟« فرزاد هم 
از شهرونداني است كه با مخدوش كردن پالكش شب ها در شهر تردد 
مي كند و اين را بدون خجالت مي گويد: »بعد از مدتي متوجه شدم كه 
بســياري از كارمندان دولت مثل طرح ترافيك كه دارند، مجوز تردد 
شــبانه هم دارند و اين موضوع خيلي من را ناراحت كرد. اين شد كه 
تصميم گرفتم با اين روش در شهر تردد كنم وگرنه هيچ كس دوست 
ندارد قوانين را زير پا بگذارد. مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا واقعا 
توضيح دهند هدفشان از ادامه اين طرح چيست؟ وقتي وضعيت شهرها 

عادي شده و شهروندان درجه يك در مناطق باالي شهر از همان ابتدا 
بدون نگراني با ماشين شخصي در شهر تردد مي كردند؟«

دور زدن به سبك تاكسي اينترنتي
اگر در 11 ماه گذشته سر و كارتان در ساعات پاياني شب به خيابان ها 
و معابر شهر افتاده باشد، حتما با راه حل هاي دور زدن طرح ممنوعيت 
تردد شبانه آشنا شده ايد يا حداقل اين موضوع ذهنتان را درگير كرده 
است كه اگر ممنوعيت همچنان برقرار است، چرا همچنان خودروهاي 
شــخصي زيادي در معابر مركز شــهر به چشــم مي خورند؟ رسول 
شهروندي عادي است كه پاسخ روشــني به اين سؤال مي دهد: »بعد 
از اينكه تردد شبانه ممنوع شد، اداره اي كه در آن كار مي كنم ليستي 
از مشــخصات خودرو كارمندان تهيه كرد تا براي دريافت مجوز تردد 
شــبانه اقدام كند. حتما ديگر اداره ها و شركت هاي بزرگ هم چنين 
ليستي را تهيه كرده اند. همين موضوع باعث شد تا برخي افراد بدون 
دليل خاصي، از امكان تردد شبانه برخوردار باشند و عده اي كه چنين 

فرصتي نداشتند از آن محروم بمانند و جريمه شوند.«
منع تردد شبانه، به روش هاي ديگري هم دور زده شد. رسول مي گويد: 
»آژانس ها و تاكسي هاي اينترنتي مجوز تردد شــبانه را دارند. بعد از 
تصويب اين طرح، تعداد زيادي از افراد بــراي دور زدن آن، به عنوان 
راننده در اپليكيشــن هاي تاكســي اينترنتي ثبت نام كردند و مجوز 
گرفتند. درحالي كه منطقي نيست فردي با خودرو گرانقيمت بخواهد 

مسافر جابه جا كند.«

دردسرهاي يك ممنوعيت
منع تردد شبانه براي شهرونداني كه در محدوده طرح ترافيك قرار 
دارند هم قوز باالي قوز است. »ريحانه عابدي نيا« از كساني است كه 
در همين محدوده زندگي مي كند. او مي گويد:»تا پيش از اين حداقل 
مي دانستيم كه عصرها امكان استفاده از خودروي شخصي را داريم و 
برخي از كارها را در اين ساعات انجام مي داديم. اما با ممنوعيت تردد 
شبانه، خودروي شخصي براي ما هيچ كاربردي ندارد و ما رسما امكان 
استفاده از آن را نداريم.« از شــب هايي مي گويد كه اين منع تردد او 
و خانواده اش را به دردســر انداخته بود:»2  ماه پيش من و خانواده ام 
به كرونا مبتال شــديم. با هزار زحمت از متخصص عفوني براي پدرم 
نوبت ويزيت گرفته بوديم ؛ پزشك ســاعت 11شب به ما وقت داد. با 
خودروي شخصي نمي توانســتيم او را به مطب ببريم. مجبور شديم 
از تاكسي هاي اينترنتي استفاده كنيم. وقتي به راننده ها مي گفتيم 
كه بيمار كرونايي داريم سفر را لغو مي كردند.  چندين بار مجبور به 
درخواست خودرو  شديم و با هر بار درخواســت، مبلغ كرايه بيشتر 
از قبل مي شــد. اين ســؤال همواره در ذهن مــن مي چرخد كه آيا 
در چنين شرايطي استفاده از خودروي شــخصي بهتر از خودروي 
عمومي نيست؟«  حاال مردم به خصوص در شهرهاي بزرگ منتظرند 
تا ببينند تكليف اين طرح كه در ابتدا موقتي بود، چه خواهد شــد؟ 
سكوت مسئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا باعث ايجاد شايعه هاي 
متعدد حول محور اين موضوع شده است. طرحي كه چند روز ديگر 

يك ساله خواهد شد.

گزارش همشهری درباره طرحی كه از مردم گرفته تا فرمانده مقابله 
با كرونای پايتخت با آن مخالفند اما به داليل نامعلوم لغو نمی شود معمای ماندگاری منع تردد شبانه

مرضيه موسوي
خبر نگار
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   مسئله اي به  نام حذف نشدن 
داده

محمدجعفر نعناكار در مورد عدم  امكان حذف 
ديتاي كاربــران در پلتفرم هــاي ايراني، اين 
موضوع را يكي از مشــكالت موجود مي داند 
و مي گويد: »بــا اين حال، اگر فــردي به طور 
رسمي)نه اسمي( يك سيم كارت دست دوم را 
بخرد، اپراتور كدملي خريدار و فروشنده را روي 
سيم كارت جابه جا مي كند و از سامانه شاهكار 
اين سيم كارت به  نام خريدار شناخته مي شود. 
بنابراين اگر اين ســيم كارت در سامانه هاي 
قضايي، سالمت، مالي و موارد ديگر ثبت بوده 
و خدمات مي گرفته، پس از اين كار، اين خدمات 

ري ست مي شود.« 
اما اينكه پلتفرم ها قابليت حذف حساب كاربري 
)delete account( ندارند، مسئله مهمي 
محسوب مي شود. از آنجا كه قاعده اي براي اين 
كار وجود ندارد، اپراتورها را نمي توان ملزم به 

اين كار كرد.
نعناكار اما مي گويد: »در اين شرايط سازمان هاي 
صنفي مانند نظام صنفي رايانه اي كشور بايد با 
خردجمعي اكوسيستم و نه حاكميت، قاعده اي 
را وضع كنند كه براســاس آن چارچوبي براي 
پلتفرم ها تعيين شــود تا آنها ملزم به رعايت 
مواردي از اين قبيل شوند. اين قواعد مي تواند 
شامل عدم  درخواســت داده اضافه يا قابليت 
حذف حساب كاربري باشد.« اين در حالي است 
كه بسياري از پلتفرم هاي خارجي مانند واتساپ 
عالوه بر قابليت تغيير شماره، از قابليت حذف 
حساب كاربري برخوردارند و  با حذف حساب 
كاربري در واتساپ كل بك آپ رمزنگاري شده 

هم حذف مي شود.

 اكنون با گسترش فضاي مجازي 
حفاظت از داده هاي كاربران از فناوري

اهميت ويژه اي برخوردار شده 
است. اين داده ها گاهي از سوي پلتفرم ها مورد 
سوء استفاده قرار مي گيرند و گاهي از سوي 
هكرها به ســرقت مي رونــد. حتي در بخش 
توليد محتــوا گاهي كاربران ديگــر اقدام به 
انتشــار محتواهاي اختصاصي مي كنند كه 
به خاطر درنظر نگرفتن كپي رايت، شكايت و 
گاليه توليدكننده اصلي را بــه همراه دارد. 
به عنــوان نمونه اگر مثال از اپليكيشــن هاي 
تاكســي اينترنتــي اســتفاده كنيــد تمام 
مسيرهاي سفرهاي شــما در اين پلتفرم ها 
باقي مي مانــد و كاربر هيچ وســيله اي براي 
حذف ديتاي خصوصي خود از روي سرور اين 

شركت ها ندارد.
چند سال پيش اليحه اي از سوي دولت تدوين 
شد تا بتواند حقوق كاربران را براي حفاظت 
از داده هاي آنها تامين كنــد، اما اين اليحه 
به نتيجه نرســيد. با اين حــال، مدتي پيش 
مجلس شوراي اســالمي طرحي را با عنوان 
»طرح حمايت و حفاظت از داده و اطالعات 
شخصي« تدوين كرده اســت. اما مسئله اي 
كه اين روزها مطرح مي شود اين است كه تا 
زمان تصويب اين طرح و تبديل آن به قانون، 
آيا مي توان از حقوق كاربران در مقابل افشاي 
اطالعات و داده ها حمايــت كرد. آيا كاربران 
مي توانند حســاب كاربري خــود را در يك 

پلتفرم به طور كامل حذف كنند.

وجود قواعد كلي
محمدجعفر نعناكار، حقوقداني كه در حوزه 
نوآوري و فناوري فعاليت مي كند در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: »اگرچه ما اكنون قانون 
خاصي در مورد حفاظت از داده هاي كاربران 
نداريم و به نظر مي رســد خأل قانوني در اين 
حوزه وجود دارد، اما واقعيت اين اســت كه 
اگر قانوني به طور اخص نداشته باشيم، به طور 

كلي قواعدي در اين مورد داريم.«
اين حقوقدان به چند مــاده قانوني ازجمله 
ماده62 قانون تجارت الكترونيكي اشــاره 

مي كند. نعناكار در توضيح اين ماده مي گويد: 
»اگر در يك پلتفرم محتوايي را ايجاد كنيد، 
براساس قانون سال79)تجارت الكترونيكي( 
و قانــون1348 اثر كاربــر داراي كپي رايت 
است. اگر اين كپي رايت از سوي يك پلتفرم 
نقض شود، پلتفرم مسئول جبران خسارت 
است. حتي اگر اين محتوا از سوي كاربران 
ديگر نقض شــود، باز هــم قابليت پيگيري 

دارد.«
او همچنين به ماده2 قانون مسئوليت مدني 
اشاره مي كند كه براســاس آن »در موردي 
كه عمل واردكننده زيان، موجب خســارت 
مادي يا معنوي زيان  ديده شده باشد، دادگاه 

پس از رســيدگي و ثبوت امر، او را به جبران 
 خســارات مزبور محكوم مي كند و چنانچه 
عمل واردكننده زيان فقــط موجب يكي از 
خسارات مزبور باشــد دادگاه او را به جبران 
همان نوع خســاراتي كه  وارد كرده محكوم 

خواهد كرد.«
ماده65  قانون تجارت الكترونيكي هم تصريح 
مي كنــد كه »اســرار تجــاري الكترونيكي 
»داده پيام«ي اســت كه شــامل اطالعات، 
فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار 
و روش هــا، تكنيك ها و فرايندهــا، تاليفات 
منتشــر نشــده، روش هاي انجام تجارت و 
دادوستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطالعات 
مالي، فهرست مشــتريان، طرح هاي تجاري 
و امثال اينهاســت، كه به طور مستقل داراي 
ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار 
ندارد و تالش هاي معقوالنه اي براي حفظ و 
حراست از آنها انجام شده است.« نعناكار به 
اين ترتيب، نتيجه مي گيرد كه براساس قواعد 

كلي مي توان به بعضي موارد استناد كرد.

كاربران چه كنند؟
اگر از ديد كاربر به موضوع نــگاه كنيم، اين 
سؤال براي كاربر پيش مي آيد كه آيا وارد يك 

پلتفرم خاص بشود يا نه؟
اين حقوقدان به اين موضوع اشــاره مي كند 
 كه عمومــا پلتفرم ها بايد يك جــواز پيمان
)license agreement( داشــته باشــند. 
نعناكار با اشــاره بــه ماده5 قانــون تجارت 
الكترونيكي معتقد است كه اين ماده در واقع 
به نوعي همان جواز پيمان محسوب مي شود.

به گفته او »اگر كاربــري مي خواهد در يك 
پلتفرم، وب سرويس يا وب سايت فعاليت كند 
و در عين حال نگران افشاي داده هاست، بايد 
به جواز پيمان پلتفرم رجــوع كند تا ببيند 

اشاره اي به محرمانگي داده شده يا نه؟«
نعناكار با اشــاره به اينكه اگر به اين موضوع 
پرداخته نشــده، حتي المقدور كاربر نبايد از 
خدمات آنها اســتفاده كند و توصيه مي كند 
كه »اگر كاربر مي خواهــد از خدمات چنين 
پلتفرمي استفاده كند، حتما جنبه هاي ايمني 
را رعايت كند و همه اطالعات شخصي خود 
را مانند اطالعات اختياري)مثال تاريخ تولد، 

شماره شبا و...( وارد نكند.« 

بسياري از پلتفرم هاي ايراني امكان حذف داده هاي كاربر را به او نمي دهند و اطالعات 
خصوصي فرد مي تواند تا سال ها روي سرور اين شركت ها باقي بماند

تحقيقات جديد نشان 
داده اختالل شناختي 
كــه آن را اصطالحــا 
مه آلودگي مغزي توصيف مي كنند، شايع ترين 
عارضه طوالني مدت پس از ابتال به كوويد-19، 
حتي در بيماراني است كه در بيمارستان بستري 
نشده اند. كوويد طوالني، سندروم پس از كوويد، 
يا PASC )عواقب پس از عفونت حاد كوويد-19( 
عالئم مداوم جسمي، شناختي يا هر دو است كه 
حداقل 6تا 12هفته پس از مثبت شــدن تست 
كوويد-19نمايان مي شــود. برخي از محققان و 
پزشكان از اصطالح منبع معتبر عصبي-كوويد 
براي توصيف تظاهرات حاد كوويد-19در مغز، 
ازجمله سردرد و از دست دادن بويايي و مشكالت 
نادرتر مانند سكته مغزي، انسفالوپاتي و سندروم 
گيلن باره اســتفاده مي كنند. واكسيناسيون 
مهم ترين راه حلي اســت كه مي توان با درصد 
بااليي به وسيله آن جلوي ابتال به وضعيت حاد 

كوويدـ19 را گرفت.
به گزارش KSL، يك مطالعــه جديد در مركز 
پزشكي مونت سيناي نيويورك انجام و به تازگي 
در مجله JAMA Network Open منتشر شده 
است كه نشان داد تقريبا يك چهارم از بيماران 
كوويد-19ثبت شده در اين مركز بهداشتي، يك 
يا چند اختالل حافظه و شــناختي را ماه ها پس 
از بهبود از بيمــاري كوويد-19تجربه كرده اند؛ 
هرچند كه احتمال دچار شدن بيماران بستري 
در بيمارستان به مه مغزي بيشتر بود، اما داده ها 
حاكي از آن بود كه برخي از بيماران سرپايي نيز 

داراي اختالالت شناختي بودند.
ژاكلين بكر و همكارانش در دانشكده پزشكي 
مونت سيناي نيويورك در اين مطالعه نوشتند: ما 
به اين نتيجه رسيديم كه تعداد زيادي از بيماران 
مبتال به كوويد-19ماه ها پس از بهبود، از عوارض 
اين بيماري مانند مشكالت شناختي رنج مي برند. 
اختالل در عملكرد اجرايي، ســرعت پردازش، 
بالغت زبان، رمزگشايي حافظه و يادآوري در بين 

بيماران بستري غالب بود.
محققان نوشــتند: اين الگو با گزارش هاي اوليه 
توصيف كننده سندروم تداخل عملكرد اجرايي 
پس از كوويد-19مطابقت داشــته و پيامدهاي 
قابل توجهي بر نتايج شغلي، رواني و عملكردي 
دارد. تحقيقات جداگانــه اي كه در ماه آوريل در 
مجله Lancet Psychiatry منتشر شد، نشان 
داد كه از هر سه نفر مبتال به كوويد-19يك نفر 
داراي مشكل سالمت رواني طوالني مدت يا عالئم 

عصبي است.

ثبت در ميان عوارض شايع كوويد-19
مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريكا، 
نداشــتن تمركز و تفكر را با عنوان بخشــي از 
اختالل مه مغزي در ميان فهرســت بيماري ها و 

عوارض پس از كوويد-19قرار داده اســت. اين 
مركز طي پستي در وب سايت خود نوشت: با اينكه 
بيشتر مردم درگير با كوويد-19طي چند هفته از 
بيماري بهبود پيدا مي كننــد، اما برخي تا ماه ها 
دچار عوارض ناشي از اين بيماري مرموز بر ساير 
ارگان هاي بدن مي شوند كه به آن وضعيت پس 
از كوويد-19 مي گويند. شرايط پس از كوويد-
19طيف گسترده اي از مشكالت سالمت جديد، 
عود كننده يا مزمن را به همــراه دارد كه افراد 
مي توانند 4هفته يا بيشتر پس از نخستين ابتال به 

ويروس عامل كوويد-19آن را تجربه كنند.
مطالعه جديد اين محققان شــامل داده هايي 
است كه از آوريل 2020تا مه 2021روي 740بيمار 
كوويد-19بدون سابقه بيماري اختالل مغزي 
يا فراموشي ثبت شده است. متوسط سن اين 
بيماران نيز 49ســال است. عملكرد شناختي 
براي هر بيمــار ارزيابي و محققــان فراواني 
اختالالت شناختي را در بين بيماران تجزيه و 
تحليل كردند. محققان از اين تحليل دريافتند 
كه 15درصد بيماران دچار مشــكل در تلفظ 
درســت كلمات و 16درصد در تنظيم كردن 
مهارت هاي ذهني كه به عملكرد اجرايي معروف 
است، اختالل دارند. همچنين 18درصد با كندي 
در سرعت پردازش شــناختي روبه رو بودند و 
20درصد در توانايي براي پردازش فهرســت 
دسته بندي ها دچار ناتواني شدند. از بين اين 
بيماران همچنين 23درصد در يادآوري حافظه 
و 24درصــد در رمزگشــايي حافظه اختالل 

داشتند.

خطر بيشتر براي بستري شدگان
محققان به اين موضوع اشاره كردند كه بيماران 
بستري شده بيشتر احتمال دچار شدن به اختالل 
در تمركز، عملكرد اجرايــي، رواني در تكلم و 
حافظه بر اثر مه مغزي پس از كوويد-19را دارند. 
براي مثال، وقتي موضــوع به يادآوري خاطرات 
رسيد، محققان دريافتند كه 39درصد بيماران 
بستري دچار اختالل در اين منطقه در مقايسه 
با 12درصد از بيماران غيربستري بودند. در بحث 
رمزگشايي حافظه، داده ها نشان داد كه 37درصد 
از بيماران بستري در مقايسه با غيربستري هاي 

16درصد دچار اختالل بودند.
نويسندگان به احتمال ســوگيري در نمونه هاي 
بيماران اشاره كردند؛ زيرا داده ها بيشتر منطبق 
بر عالئمي بود كه بيماران با توجه به آن به سيستم 
بهداشت مونت سيناي مراجعه كردند. محققان 
مي گويند: ارتباط كوويد-19با عملكرد اجرايي 
سؤاالت كليدي را در مورد درمان طوالني مدت 
بيماران ايجاد مي كند. مطالعــات آينده براي 
شناسايي عوامل خطر و مكانيسم هاي زمينه ساز 
اختالل شــناختي و همچنين گزينه هايي براي 

توانبخشي موردنياز است.

مشكالت مغزي، شايع ترين عارضه كوويد-19مزمن
محققان به تازگي دريافته اند عالئمي مانند اختالل در تكلم و تلفظ، حافظه و عملكرد اجرايي و شناختي 

از عوارض ابتال به كوويد-19است كه به آن عواقب پس از عفونت حاد كوويد مي گويند

حفاظت از اطالعات كاربران؛ اولويت گمشده 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

به سوی آينده

 رشد سريع پلتفرم هاي جديد
براي دوركاري 

بحران كرونا باعث شد تا بسياري از شركت هاي جهان سراغ دوركاري 
بروند. هر چند در ابتدا اين مسئله سخت يا غيرممكن به نظر مي آمد، 
اما به تدريج با پيدا كردن ابزارهاي الزم اوضاع بهتر شد و به همين خاطر 
بعضي شركت ها تصميم گرفتند حتي پس از اين دوران دوركاري را 
ادامه دهند. اســتفاده از فناوري براي انجام وظايف كاري هم باعث 
كاهش خستگي كارمندها در رفت ها و آمدها و ترافيك روزانه مي شود 
هم به شــدت هزينه شركت ها را كاهش داده اســت؛ به همين خاطر 
استارت آپ هاي مختلفي در 2سال اخير براي بهبود شرايط دوركاري 

رشد پيدا كرده اند.
استارت آپ روتين)Routine( يكي از مواردي است كه در هفته هاي 
اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اين استارت آپ در مرحله 

پيش بذري قرار دارد، ولي در همين مرحله توانســته اســت سرمايه  
چشمگير 2.7 ميليون دالري را جذب كند. اين مسئله نشان مي دهد 
كه ســرمايه گذارها به خوبي روند جهاني را رصد كرده اند و مي دانند 

شركت هاي بزرگ بسيار به دوركاري عالقه مند هستند.
پلتفرم روتين درواقع قرار است به يك سؤال كاربران جواب دهد؛ اينكه 

من هم اكنون بايد چه كاري انجام دهم؟
در نرم افزار و اپليكيشــن روتيــن درحقيقت برنامــه روزانه كاري با 
يادداشت ها و تقويم كاربر تجميع مي شود و براي او محيطي را فراهم 

مي كند كه مي تواند به كارهاي خود به راحتي رسيدگي كند.
به گزارش تك كرانچ، بخــش مركزي محيط روتيــن را نوار وظايف 
انجام مي دهد كه مي توان به ســادگي به آن كارها و وظايف جديد را 

اضافه كرد.
در واقع هر صفحه اي كه روتين مي سازد، جزئيات يك وظيفه را در خود 

دارد كه مي تواند كمك شاياني به كاربر بكند.
 Hera همزمان با روتين 3جوان ديگر در حال توسعه پلتفرمي به نام
هستند. اين پلتفرم درواقع تقويم را به محيط اصلي كاري فرد تبديل 
مي كند و به درد كساني مي خورد كه جلسات آنالين فراواني در روز 
دارند. اســتارت آپ Hera هم در اول كارش توانسته 465 هزار دالر 
سرمايه جذب كند. تقويم سفارشي شــده اين پلتفرم اجازه مي دهد 
افراد خيلي سريع تر برنامه هاي خود را درج كنند و عالوه بر اين كاربر 
مي تواند زمان هاي خالي خود را جهت جلسات جديد براي افراد ديگر 
بفرستد. درواقع Hera مي تواند زمان هاي خالي كاربران خود را هم 
براي تنظيم جلسات جديد هماهنگ كند. در زمان جلسات هم اين 
پلتفرم به كاربر خود اجازه مي دهد كه يادداشت هاي الزم را به راحتي 

ثبت كند و بعد آنها را به اپليكيشن هاي ديگر بفرستد.

ترافيك پرتاب هاي فضايي
طي10 روز آينده روزهاي شلوغي در پرتاب هاي فضايي خواهد بود 

و چندين پرتاب از گوشه و كنار جهان انجام مي شود.
به گزارش اسپيس، آژانس فضايي روســيه در شب ششم آبان با 
پرتاب جديد كپسول ســايوز خود هفتاد و نهمين محموله اش را 
به ايستگاه فضايي بين المللي مي رساند. محموله  اي كه همراه اين 
راكت پرتاب مي شود شامل پيشرانه و گاز فشرده شده، غذا، آب و 

ابزارهاي ديگر خواهد بود.
بعد از اين پرتاب اما نوبت به پرتاب هيجــان انگيز ديگري در روز 
يكشنبه نهم آبان مي رســد. در اين ماموريت يك بار ديگر راكت 
مشهور فالكون 9 اســپيس ايكس پرتاب مي شــود تا با كپسول 
كرو دراگون اين شركت 4 فضانورد به ايستگاه فضايي بين المللي 

برسند.

فالكون 9، 3 فضانورد ناسا يعني راجا چاري، تام مارشبرن و كايال 
بارون و همچنين يك فضانورد سازمان فضايي اروپا يعني ماتياز 

مارر را با خود تا ايستگاه فضايي حمل خواهد كرد.
اين پرتاب را مي شود از كانال اسپيس ايكس در يوتيوب به صورت 

زنده ديد و منتظر پرتاب در ساعت 10:51 صبح نهم آبان بود.
مدت كوتاهي است كه اســپيس ايكس وظيفه پرتاب فضانوردها 
را به ايستگاه فضايي برعهده گرفته و ناسا ديگر از كپسول سايوز 
روسيه براي پرتاب هاي خود استفاده نمي كند. استفاده از راكت 
قابل بازيافت فالكون 9 هم باعث شده تا هزينه هاي پرتاب بسيار 
كمتر از گذشته شود. اســتيج 1 راكت فالكون 9 شركت اسپيس 
ايكس بعد از رساندن كپسول يا محموله خود به ارتفاع و مدار مورد 
نظر جهت فرود روي سكوي ثابت دريايي يا زميني موتورهايش را 
روشن مي كند. استيج 1 راكت بعدها مي تواند در پرتاب  هاي ديگر 
مورد استفاده مجدد قرار بگيرد كه يك صرفه جويي مهم در بودجه 

به حساب مي آيد.
شركت خصوصي اكس پيس )ExPace( چين و سازمان فضايي 
ژاپن هم بــه زودي 2 پرتاب ديگر به مدار زمين خواهند داشــت. 
اكس پيس فردا ماهواره Jilin Gaofen 2F را در مدار قرار خواهد 
داد كه بخشي از ماموريت TWIRL كره جنوبي خواهد بود. سازمان 
فضايي ژاپن نيــز در پرتابي مجزا در روز چهــارم آبان ماهواره اي 

ناوبري و زمين ثابت را در مدار زمين قرار خواهد داد.
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بار بيماري ها افزايش پيدا کرده است؛ در 21 ماه گذشته که 
کرونا شايع شد، در کنار بيماران مبتال به کرونا، خيلي هاي 
ديگر روانه بيمارستان شدند. شيوع بيماري هاي غيرواگير 
پيش از پاندمي کرونا هم دردسر ساز بود و علت 82 درصد 
از مرگ هاي کشور به شــمار مي رفت. با شيوع کوويد 19 
در کشــور، ســهم بيماري هاي قلبي - عروقي، سرطان ها، 
بيماري هاي کليوي، بيماري هاي مزمن تنفســي، فشــار 
خون، ديابت و بيماري هاي مغز و اعصــاب، در مرگ افراد 
هم باال رفت، تا جايي که به گفته افشــين استوار، مديرکل 
دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشــت، 40 
درصد فوتي هاي کرونا به بيماري هاي غيرواگير مبتال بودند؛ 
يعني به ترتيب بيماری های قلبــی و عروقی، بيماری های 
مزمن تنفســی، ديابت، فشــار خون باال، در مرگ ها تاثير 
گذاشته است. همچنين بررســي ها نشان مي دهد بيش از 
70 درصد مرگ و ميرها به علت کوويد 19 در افرادي اتفاق 
افتاده که حداقل يک بيماری غيرواگير داشــته يا بيش از 
60 سال ســن دارند. کرونا، ميزان مراجعه به مراکز درماني 
را کم کرد و برنامه هاي غربالگري که براي پيشگيري به ابتال 
به بيماري هاي مختلف را بررســي مي کند را مختل کرد؛ 
غربالگري هايي که از ابتال به انواع سرطان ها و ديابت و فشار 
خون و ... جلوگيري مي کنند يا منجر به تشخيص زودهنگام 
مي شوند. استوار حاال در گفت وگو با همشهري از کاهش 70 
درصدي غربالگري ها در اوايل شــيوع کرونا خبر مي دهد و 
مي گويد:»  تأثير پاندمي کرونا منحصر به خود اين بيماري 
نيست و چه بسا پيامدهاي بيشتري روي شيوع بيماري هاي 
غيرواگير داشته است. يكي از عوامل خطرزاي کرونا، ماجراي 
کم تحرکي است که در ايجاد و شدت بيماري هاي غيرواگير، 
تأثير قابل توجهي داشته است.« براساس اعالم او، در دوران 
شــيوع کرونا، فعاليت هاي فيزيكي مردم به شدت کاهش 
داشته است؛ به طوري که به دنبال کم تحرکي و پرخوري در 
دوران خانه نشيني و دورکاري، چاقي افزايش پيدا کرده که 
اين اتفاق نه تنها خودش يک بيماري است بلكه مي تواند افراد 
را مستعد ابتال به بيماري هاي خطرناك مانند بيماري هاي 
قلبي - عروقي کند. اين مسئول در وزارت بهداشت با استناد 
به گزارش هاي رسيده، تأکيد مي کند که خانه نشيني طوالني 
مدت افراد، ناهنجاري هاي رفتاري و عادت هاي آسيب زايي 

مانند مصرف دخانيات را همراه داشته است.
در ماه هاي ابتدايي شــيوع کرونا، با اختصاص بســياري از 
مراکز درماني به بيماران مبتال به کرونا و تبديل بخش هاي 
غيرمرتبط به کرونا، به آي ســي يوی کرونا، بيماران زيادي 
براي گرفتن خدمات درماني شــان معطل ماندند. از سوي 
ديگر، خيلي ها در ســايه هراس از ابتال به بيماري، به مراکز 
درماني و حتي مطب هــا مراجعه نمي کردنــد؛ اتفاقي که 
منجر به عقب افتادن بســياري از معاينه ها و حتي تشديد 
بيماري هاي قبلي افراد شــد. اين موضوع را مديرکل دفتر 
مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشــت هم تأييد 
مي کند. او يكي از داليل را کمبود تجهيزات فردي و حتي 
بيمارستاني براي مردم و کادر درمان، در اوايل شيوع بيماري 
می داند که منجر شد تا مراجعه مردم به مراکز درماني مختل 
شود. استوار، موضوع غربالگري را بسيار مهم و جدي مي داند 
و مي گويد: مطالعات و بررسي هايي که در اين زمينه انجام 
شده نشان مي دهد، اجراي برنامه غربالگري برخي از انواع 
سرطان ها مانند سرطان پســتان، روده بزرگ و دهانه رحم 

بيش از 70درصد کاهش پيدا کرده است.

افزايش ابتال به سرطان ها در آينده
استوار مي گويد: »کرونا با تأخير در شروع درمان بيماري هاي 
مهم ديگر، آســيب زيادي بر نظام سالمت وارد کرده است، 
براي مثال تنها 4هفته تأخير در تشــخيص سرطاني مانند 
پستان، به شدت بر عواقب درمان آن تأثير مي گذارد، بنابراين 
منطقي است که تا70درصد شاهد تأخير در درمان به موقع 
انواع سرطان باشيم. از ســوي ديگر، عوامل خطر ديگر بر 
افزايش شيوع سرطان در جامعه تاثير دارد؛ مثل کم تحرکي، 
چاقي، تغذيه نامناسب و... که از عوامل بروز ابتال به سرطان 
هستند و در دوران شيوع کرونا، افزايش داشته اند. به همين 
دليل احتمال زيادي وجود دارد که در آينده ميزان ابتال به 

توانمندتر به برنامه هاي پيشــگيري از ابتال به بيماري هاي 
غيرواگير بازگرديم، پرداختن به موضوع کنترل فشار خون، 
بيماري هاي قلبي، پوکي اســتخوان، ديابت، انواع سرطان 
و همچنين بيماري هاي ناشي از ســالمت روان هم در اين 
دوران و هم پس از پايان پاندمي در دستور کار نظام سالمت 

کشور است.«
ماجرا تنها به ابتــال به کرونا محدود نمي شــود، داروهايي 
که براي درمان بيماران مبتال به کرونا تجويز مي شــود هم 
عوارضي قابل توجهي داشته اند که در مطالعات به آنها اشاره 
شده است، مثل داروي رمدســيوير که آنزيم هاي کبدي و 
قند را باال مي برد و حتي برخي متخصصان نسبت به شيوع 
بيماري هاي کبدي در آينده هشدار داده اند. مديرکل دفتر 
مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت در اين باره 
مي گويد: »طبيعي اســت داروهايي مانند رمدســيوير يا 
داروهاي ديگري که هم اکنون بــراي درمان بيماري کرونا 
تجويز مي شود، عوارضي داشــته باشند. اما مسئله مهم تر، 
تصميم گيري براي انتخاب دارو و تعادل بين ســود و زيان 
است. براي مقابله با کرونا بايد در 2بخش اقدام شود؛ يكي 
اقداماتي است که براي جبران مشكالت دوران کوويد-19 
درنظر گرفته مي شود، يعني ساماندهي برنامه هاي مراقبت 
و کنترل بيماري ها و دوم بررسی فعاليت ها و موارد مشابه در 
کشورهاي ديگر اســت. بنابراين الگوبرداري از کشورهايي 
که در زمينه مبارزه با پاندمي ها موفق عمل کرده اند مانند 
کشورهاي آسياي جنوب شرقي ازجمله هنگ کنگ، تايوان 
و کره جنوبي مي تواند در انتخاب عملكرد درست ما تأثيرگذار 
باشــد. بي توجهي ما به اين موضوع در اوايل پاندمي کرونا 
باعث از دست رفتن چنين زماني شد و منجر شد تا نتوان در 

اين زمينه موفق عمل کرد.« 

 كاهش 70درصدي مراجعه به مراكز درماني
عليرضا مهدوي هــزاوه، رئيس اداره پيشــگيري و کنترل 
بيماري هاي قلبي - عروقي وزارت بهداشــت اســت. او از 
کاهش 70درصدي ميــزان مراجعه  به مراکــز درماني در 
سه ماهه اول سال99 خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: 
»اين آمار نشــان مي دهد که مــردم در آن دوره تمايلي به 
مراجعه نداشتند، در سال99 ميزان مراقبت ها و پيشگيري از 
ابتال به بيماري ها، نسبت به سال98 حدود 25درصد کمتر 
شده بود.« او با اشاره به مطالعات انجام شده در خرداد99 از 
مراکز درماني، مي گويد: »نتيجه اين بررسي نشان داد کسي 
جز براي کرونا، به مراکــز درماني مراجعه نمي کند، توصيه 
بين المللي براي مهار کرونا، قرنطينه و تهيه دارو براي بيماران 
براي مدت طوالني بود تا مردم مجبور نشوند از خانه بيرون 
بروند. حتي در اين زمينه، خدمت رساني هاي دفتر مديريت 
بيماري هاي غيرواگير، تعطيل نشد و به صورت مجازي تماس 
با بيماران و کنترل بيماري شان ادامه پيدا کرد. هر چند که در 
ماه هاي اول، اين خدمات تعطيل شد تا افراد تمرکز بيشتري 
بر مراکز درماني داشته باشند.« به گفته او، خدمات پيشگيري 
از ابتال به بيماري هاي واگير، در تمام شهرها ارائه مي شود اما 
در کالنشهرها کمتر مورد اســتقبال قرار مي گيرد؛ چرا که 
اغلب به طور مستقيم به پزشک مراجعه مي کنند. در روستاها 
و شهرهاي ديگر، پايگاه هاي سالمت و خانه هاي بهداشت با 

مراجعه مداوم افراد روبه روست.
کمپين فعاليت بدني، يكــي از پويش هايي بود که قرار بود 
در کنار ساير پويش ها براي بيماريابي اجرا شود، اما به گفته 
رئيس اداره پيشگيري و کنترل بيماري هاي قلبي- عروقي 
وزارت بهداشت، شيوع کرونا، مانع از اجراي چنين کمپيني 
شد؛ »با توجه به اينكه 54درصد از جمعيت باالي 18سال 
کشــور دچار کمبود فعاليت هاي بدني اند، يعني توجه به 
اين موضــوع مي تواند منجر به کاهش ابتال به بســياري از 
بيماري ها شــود.« مهدوي هزاوه از ابالغ دســتوري براي 
پيگيري بيماري هاي مزمــن از طرف معاون بهداشــتي 
وزارت بهداشت به دانشگاه هاي علوم پزشكي خبر مي دهد 
و مي گويد اين خدمات به صــورت حضوري و غيرحضوري 
ارائه مي شود. اين مســئول در وزارت بهداشت، به جزئيات 
پيمايش عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير اشاره مي کند 
و مي گويد: »در اين پيمايش، ميزان فعاليت هاي فيزيكي، 

ميزان مصرف ميوه ها و سبزيجات، قند خون، فشار خون و... 
در جمعيت بالغ اندازه گيري مي شود. آخرين نتايج مطالعه 
دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير مربوط به سال95 بود. 
چنين مطالعه اي دوباره از ابتداي بهمن سال98 آغاز شد اما 
تنها 10درصد پيش رفته بود که کرونا باعث توقف آن شد، 
چرا که نياز به حضور پرسشــگر و معاينات و بررسي هايي 
داشت.« او ادامه مي دهد: »در سال99 نيز در دوره هايي که 
با پيک بيماري مواجه نبوديم، بار ديگر مطالعات انجام شد. 
نتايجي که تاکنون از اين مطالعه به دست آمده نشان مي دهد 
که مشكالت مربوط به فشــار خون و ديابت، رو به افزايش 

است، نتيجه رسمي آن تا 2 ماه آينده منتشر مي شود.«

اختالل در ارائه خدمات مرتبط با مغز و اعصاب
فشــار خون، يكي از عوامل مهم خطر سكته هاي مغزي و 
قلبي به شمار مي رود و حاال فرهاد اعصارزادگان، متخصص 
مغز و اعصاب و نورولوژيســت به اختــالل در برنامه هاي 
پيشگيري از ابتال به بيماري هاي مغزي و اعصاب در دوران 
کرونا اشاره مي کند. او به همشــهري مي گويد: »در زمان 
شــيوع بيماري کرونا، آموزش بيماران براي پيشگيري از 
ابتال به بيماري ها، تحت تأثير قرار گرفت. مثال جلساتي براي 
آموزش به بيماران  ام اس، سكته مغزي و تشنج وجود دارد 
يا همايش هايي در ارتباط با انواع بيماري ها   برگزار مي شد 
که با انتشــار اخبار آنها اطالعات مردم هم باال مي رفت اما 
در دوران کرونا تمام اين برنامه ها متوقف شــد.« به گفته 
اعصارزادگان، در ارتباط با سكته هاي مغزي، زمان طاليي 
وجود دارد که حدود 4ساعت و نيم است، اگر بيماران در 
اين مدت به پزشک مراجعه کنند، زودتر تحت درمان هاي 
تخصصي قرار مي گيرند و امــكان معالجه و بهبودپذيري 
آنها بيشتر مي شــود، به همين دليل آموزش مردم در اين 
خصوص کمک کننده و مؤثر خواهد بود. اعصارزادگان درباره 
افزايش ميزان سكته هاي مغزي و بيماري هاي اعصاب در 
دوران کرونا، تأکيد مي کنــد: »نمي توان با قاطعيت گفت 
در دوران کرونا، سكته هاي مغزي و بيماري هايي مرتبط 
با مغز و اعصاب بيشتر شده است، اما به طور طبيعي، تأخير 
در مراجعه بيماران به مراکز درماني به دليل ترس از ابتال 
به   کرونا، سرويس دهي را مختل مي کند، بنابراين عوارض 
بيماري و مرگ ومير بر اثر ابتال به اينگونه بيماري ها افزايش 

پيدا خواهد کرد.«

از بيماري هاي قلبي غفلت شد
متخصصان مي گويند کرونا خطر ســكته قلبي را تا 4برابر 
افزايش مي دهد. تأثير ابتال به اين ويروس بر عملكرد قلب، در 
ماه هاي گذشته و در مقاله هاي متعددي مورد بررسي قرار 
گرفته است و حاال طاهره سماوات، متخصص بيماري هاي 
قلب و عروق به همشــهري مي گويد: »کوويد-19 بيماري 
تنفسي اســت و عالوه بر اينكه ايجاد عفونت هايي در ريه 
مي کند، آسيب هاي جدي به سيستم گردش خون و قلب 
و عروق وارد می کند. همچنين اين بيماري مي تواند سبب 
اختالل در انعقاد خون شود و درپي آن با ايجاد لخته، عروق 
کرونر و تغذيه کننده قلب گرفته مي شود و درنهايت سكته 
قلبي را منجر مي شــود. حتي گاهي منجر به آمبولي ريه 
مي شود.« ســماوات هم تأکيد مي کند که در دوران شيوع 
کرونا، از بيماري هاي قلب و عروق غفلت شــده است، اين 
در حالي است که بيشترين علت مرگ در ايران، سكته هاي 
قلبي اســت؛ »ابتال به کرونا در افراد مبتال به بيماري هاي 
قلبي - عروقي، ديابت و فشــار خون، يا کســاني که اضافه 
وزن دارند، شديدتر اســت و احتمال مرگ آنها را افزايش 
مي دهد، بنابراين توجه به برنامه هاي مرتبط به پيشگيري 
از ابتال به اين بيماري، مي تواند جلوي بسياري از مرگ ها را 
بگيرد.« سماوات مي گويد: »به طور طبيعي با پاندمي بيماري 
کوويد-19، تعداد مرگ هاي ناشــي از بيماري هاي قلبي - 
عروقي هم افزايش پيدا کرده  است. اين موضوع تنها به دليل 
آسيب پذيربودن اين  افراد نيست، بلكه در دوران کرونا به دليل 
ترس از ابتال به بيماري کرونا، تأخير در مراجعه به موقع به 
مراکز پزشكي براي چكاپ هاي دوره اي و همچنين تجويز 

داروي مناسب باعث تشديد بيماري در افراد شده است.« 

سرطان در کشور افزايش پيدا کند.« براساس اعالم او، کرونا 
در آينده، بار بيماري ها را افزايش مي دهــد. به گفته او، به 
استناد مطالعات انجام شده، بي توجهي نسبت به بيماري هايي 
غير از کرونا، اوايل پاندمي، به 70تا80درصد رســيده بود؛ 
به گونه اي که خدمات مرتبــط با چاقي تا 85درصد کاهش 
داشت. با اين همه اما با افزايش آگاهي مردم و اطالع رساني، 
وضعيت بهتر شــده اســت. او به درگيري نظام سالمت در 
دوران شــيوع کرونا بر مديريت اين بيماري تأکيد مي کند 
و مي گويد: »در 21 ماه گذشــته نظام سالمت به طور کامل 
درگير خدمات مرتبط به کرونا بوده است؛ يعني کارکناني 
که قبال در حوزه بيماري هاي غيرواگير فعاليت داشــتند، 
در اين مدت، به صورت نيمه وقت يا تمام وقت به بخش هاي 
مرتبط با درمان کوويد-19منتقل شــده اند، در بســياري 
از بيمارســتان ها بخش هاي غيرکرونا تعطيل يا تعدادي از 
تخت ها، به بخش هاي درمان کرونا منتقل شــد.« براساس 
اعالم او، در اين مدت، اجراي برنامه هاي کنترل فشارخون 
و ديابت هم با اختالالت جدي مواجه شد. اين موضوع هم 
تنها محدود به ايران نمي شود، گفته مي شود، در اوايل شيوع، 
خدمات مرتبط با اورژانس بيماري هاي قلبي در تمام دنيا 
مختل شد، به طوري که بررسي هاي انجام شده درهند نشان 
مي دهد، در اوايل شــيوع کرونا، خدمات اورژانس ســكته 
قلبي 30درصد کاهش داشته است. اين مسئول در وزارت 
بهداشــت در ادامه درباره برنامه هاي کنترل و پيشگيري از 
ابتال به بيماري هاي غيرواگير اشاره مي کند و مي گويد: »در 
دوران کرونا 5مرحله بسيج مقابله با کرونا در قالب طرح شهيد 
سليماني اجرا شده است. فاز اول آن به غربالگري کوويد-19 

اختصاص داشــت اما درفاز دوم، مراقبــت از بيماري هاي 
غيرواگير هم در غربالگري ها سهمي پيدا کرد؛ يعني از طريق 
تماس هاي تلفني از افراد در مورد سابقه ابتاليشان به بيماري 
ديابت، فشار خون و...  سؤال پرسيده مي شد. بر اين اساس با 
تكيه بر شبكه بهداشت و درمان و بسيج مردمي، تا حدودي 
اختالالت ناشي از کرونا، جبران شد.« او استفاده از خدمات 
غيرحضوري را يكي از داليل جبران شــدن وضعيت قبلي 
مي داند؛ »در دوران کرونا بسياري از پزشكان خدمات خود را 
به طور غيرحضوري به بيماران ارائه مي دادند و افراد زيادي از 

اين طريق ويزيت مي شدند.« 

افزايش   ابتال به كرونا در افراد با بيماري هاي غيرواگير 
متخصصــان مي گويند، آنها کــه مبتال بــه بيماري هاي 
غيرواگيرند، بيش از ديگران در معــرض ابتال به کرونا قرار 
دارند. نمونه آن در افراد درگير ديابت و فشار خون مشخص 
شــد که درگيري با اين بيماري ها، تا چه ميزان افراد را در 
معرض ابتال به انواع شــديد کرونا و حتي مــرگ، قرار داده 
است. اســتوار، در اين باره مي گويد: »در کنار اين موضوع، 
افرادي که بيماري هاي کنترل شده داشتند، با ابتال به کرونا، 
بيماري شان تشديد پيدا کرد، حتي گاهي بيماري قلبي يا 
ديابت که قبل از کرونا تحت کنترل بوده، پس از ابتالي فرد 
به کرونا، دوباره از کنترل خارج شده است.« اين متخصص با 
اشاره به ابتالي طوالني مدت به کوويد-19 مي گويد که اين 
نوع از ابتال به کرونا، تأثير بسيار مخربي بر بيماري هاي کنترل 
شــده دارد و فرد حتي پس از مهار بيماري با آثار طوالني  
مدت آن مواجه مي شــود. به اين دليل بايد توجه بيشتري 

به بيماري هاي غيرواگير داشــت. او پيش بيني مي کند که 
در آينده بيماري هاي غيرواگيــر افزايش پيدا خواهد کرد؛ 
»ما از سال هاي بعد شاهد شيوع انواع بيماري هاي غيرواگير 
خواهيم بود، بنابراين خطر و عواقب کرونا در شيوع بيماري ها 
هم اکنون جدي نيســت و خطر اصلي مربــوط به دوران 
پساکروناســت. البته پيامدهاي کرونا باعث شده افراد در 
سطح هاي باالتري از بيماري خود قرار بگيرند و گزارش  ها 
هم حاکي از آن است که در دوران کرونا با موارد پيچيده تري 

از انواع سرطان ها مواجه مي شويم.«

برنامه هاي كنترل بيماري ها ادامه دارد
تابستان ســال98 بود که وزارت بهداشــت از آغاز کمپين 
کنترل فشار خون خبر داد. براســاس اعالم مسئوالن اين 
وزارتخانه، بيش از 9هزار ايســتگاه اندازه گيري فشار خون 
راه اندازي و قرار شد افراد با شرکت در اين کمپين ها، ميزان 
فشار خونشــان را بســنجند؛ با اينكه اين کمپين در مدت 
تعيين شده اجرا شد اما به دليل شيوع کرونا و تمايل نداشتن 
افراد براي مراجعه حضوري، فازهاي ديگر آن اجرا نشــد و 
حتي به ساير بيماري ها تعميم داده نشد. با اين حال استوار 
تأکيد مي کند که هم اکنون، پروتكل ها و دستورالعمل هاي 
مشابهي براي کنترل بيماري هاي غيرواگير اعمال مي شود و 
در مدت کرونا هم کمپين ها ادامه داشته است؛ مثل کمپين 

مبارزه با بيماري هاي مرتبط با استخوان.
مديــرکل دفتر مديريــت بيماري هــاي غيرواگير وزارت 
بهداشــت حاال تأکيد مي کند کــه برنامه ريزي هايي براي 
دوران پــس از کرونا در حال انجام اســت؛ »ما مي خواهيم 

از ابتداي شــيوع کرونا، برنامــه غربالگــري بيماري ها مختل شــده و به گفته 
مســئوالن وزارت بهداشــت در ماه هاي ابتدايي شــيوع کرونا، غربالگری برخي 
ســرطان ها تا 70 درصد کاهش داشــته اســت. کرونا بار بيماري هــا را افزايش 
داده و اعالم مي شــود در آينده ميزان ابتال به ســرطان در کشــور بــاال مي رود

همشــهري در گفت و گــو بــا متخصصــان از شــيوع بيماري هــاي 
غيرواگيــر در 21 مــاه پاندمــي کرونــا در کشــور گــزارش مي دهــد

رشد سرطان در سایه کرونا

 ايران در شرايطي اقدام 
به توليد واكسن  كرونا 
كرده كه كشــورهاي 
سرمايه دار و با تكنولوژي 
پيشــرفته تر از ايران 
هم تمايلي بــه ورود در 
اين حوزه نداشــته اند. 
واكسن سازي، صنعتي اســت كه رشد آن در 
كشــور ضروري به نظر مي رسد اما اين مسير 
به گونه اي طي شــد كه گويي مي خواستيم از 
ابتدا چرخ را اختراع كنيم و همين مســئله 
تأخير در توليد واكسن ها را رقم زد. از همان 
ابتدا تمركز دنيا بر همكاري با شــركت هاي 
توانمند توليدكننده واكسن بود كه برخالف 
ايران در اين حوزه سرمايه گذاري كردند و با 
يك كار تيمي توليد واكســن از سوي آنها به 
سرعت انجام گرفت. مثال كشور ژاپن با همه 
توانمندي ها واكســن توليد نكرد يا امارات با 
درآمدزايي بســيار باالتر نسبت به كشور ما 
در نهايت با چيني ها مشــاركت و خط توليد 
سينوفارم را در كشور خود راه اندازي كرد. اما 
تأكيد بر تحقيق و توســعه صفر تا صد درباره 
واكسن ها در كشورمان باعث شد تا ما حداقل 
6 ماه براي توليد عقب  بيفتيم، آن هم درحالي كه 
تحريم ها باعث شد برخي اركان توليد واكسن 
به راحتي قابل تهيه نباشد. از سوي ديگر تغيير 
دولت باعث تغيير در سياست ها شد و تا همين 

حاال هم تعيين تكليف نشدن مديران سازمان 
غذاودارو به نوعي بي برنامگي ها در اين مجموعه 
را رقم زده است. در دومين سال از شيوع پاندمي 
كرونا، تزريق واكسن  اصلي ترين راهكار كنترل 
بيماري و عامل كاهش مرگ وميرها تعيين شده 
است، واكسن سازي كشورمان هم با تمركز بر 
پروژه ملي واكسن در مسير توانمندسازي قرار 
گرفته، اما امن ترين شرايط، اولويت قراردادن 
جان انسان ها با تامين واكســن از برندهاي 
معتبر است كه اكنون سرعت خوبي گرفته اما 

مي توانست پيش از اينها اتفاق بيفتد.
 اگر سياســت هاي حاكميتي، حمايت توليد 
داخل و توانمندســازي اين حــوزه بود بايد 
اتفاق موازي در تامين واكسن هاي خارجي و 
پيشرفت واكســن هاي داخلي رخ مي داد اما 
اينطور نشد و در تأخير چند ماهه تامين واكسن، 
توليدات داخلي هنوز هم نتوانسته اند سبد 

واكسيناسيون كشور را پر كنند.
 از ســوي ديگر تأخير در توليد و در نهايت 
تامين نياز كشــور از واكسن هاي خارجي 
موجب تنگ تر شــدن فضــاي فعاليت 
واكسن سازهاي داخلي و ايجاد رقابت ميان 
آنها شده اســت. چرا كه توليدكنندگان ما 
به شكل گلخانه اي رشــد مي كنند و انتظار 
حمايت دارند، بدون اينكه قيمت و كيفيت 
محصوالتشان زير ســؤال برود، همچنين 
رقيبي هم براي آنها وجود نداشته باشد و بازار 

را به صورت انحصاري در اختيار داشته باشند. 
اين امر به هيچ عنوان به معناي توانمندسازي 
يك صنعت در كشور نيست آن هم درحالي كه 
مرزهاي توليد واكسن در دنيا در حال جابه جا 
شدن است، اما توليدكنندگان ما نه تنها به 
توليد انبوه نرســيده اند كه برخي از آنها به 
بهانه نبود حمايــت، از تعطيلي پروژه هاي 

واكسن سازي خبر مي دهند.
 اين درحالي است كه تعدادي از آنها كمك هاي 
مالي و ارز دولتي را براي تامين زيرساخت ها  
و تجهيزات همان ابتدا دريافــت كرده  و به 
نوعي پيش خريد درباره محصوالتشان شكل 
گرفته است؛ وضعيت نادرستي كه تنها درباره 
واكســن ها رقم نخورد و در تامين داروهاي 
درماني همزمان با پيك چهارم و پنجم كرونا، نياز 
شديد به رمدسيوير با روندي اشتباه، هزينه هاي 
گزافي را به سيســتم دارويي كشور و مردم 
تحميل كرد. به هم خوردن تعادل در بازار عرضه 
و تقاضا و توقف واردات، قيمت رمدسيوير ايراني 
و خارجي را چندين برابر افزايش داد و حاال اين 
بي برنامگي ها بر عرضه واكسن هاي داخلي هم 
رقم خورده كه هزينه و زمان قابل توجهي براي 
توليدشان صرف شد اما همچنان نياز كشور از 
واكسن هاي خارجي تامين مي شود. مجموع اين 
عوامل هم تأخير در واكسيناسيون، مديريت 
نشدن كرونا، پيك هاي متوالي و فروكش نكردن 

موج بيماري پس از 2 سال را رقم زده است.

واکسن داخلی و خارجی؛ مسئله این   نبود
 

يكتا فراهاني
خبرنگار

مجتبي بوربور 
 نايب رئيس اتحاديه 
واردکنندگان دارو



ركوردشكنيواكسيناسيونوخداحافظيبامحدوديتها
واردات واكسن و تسريع در روند آن مهم ترين خبر از نگاه روزنامه شهروند بود

اتفاقات بسياري در مهرماه رخ داده كه هر يك 
مي تواند اهميت خاصي داشته و مهم باشند. 
اما از منظر رسانه ما، شايد روند واكسيناسيون در مهرماه و واردات 
واكسن مهم ترين خبر باشد. اينكه هر روز در اين ماه ركورد جديدي 
را به ثبت رسانديم و در بررسي اخبار داخلي، شايد اين موفقيتي 

براي كشور محسوب شود.

بدرودقهرمانايذهاي
ما به زنده نگه داشتن اخالق و انسانيت بيش از هر خبر ديگري در كشور نيازمنديم

فكر مي كنم فداكاري نوجوان ايذه اي، مهم ترين 
خبر مهرماه يا شايد سال باشد. دليل انتخاب 
اين خبر در ميان هزاران اتفاق و خبري كــه در مهر رخ داد و در 
سال ممكن است اتفاق بيفتد، آن است كه نوجواني، بدون اينكه 
قصد شهرت داشته باشــد و بخواهد قهرمان بازي درآورد، بنا به 
سرشت انساني، عملي انجام داد كه به قيمت جانش تمام شد. اما 
همين عمل او باعث شد، جامعه تكاني بخورد. در روزگاري كه همه مردم درگير مسائل 
شخصي هستند و هيچ كس با ديگري كار ندارد، نوجواني پيدا مي شود كه وقتي فرياد 
همسايه هايش را مي شنود، بالفاصله به كمك آنها شتافته و اين كمك و انسان دوستي 
باعث مي شود جان خود را از دســت بدهد. از نظر من اين مهم ترين خبري بود كه در 
مهرماه كه  ماه همين دانش آموزان است، رخ مي دهد. با اينكه خبر بردهايمان در كشتي، 
فوتبال و... خوشحال مان مي كند، ما به زنده نگه داشتن اخالق و انسانيت بيش از هر چيز 

ديگر در كشور نيازمنديم.

تأثيرمستقيموغيرمستقيمبرزندگيمردم
10سال حبس براي رئيس سابق بانك مركزي خبر مهمي براي تجارت نيوز بود

10سال حبس براي رئيس سابق بانك مركزي، 
اتفاق نادري بود و احتماال براي مردم، مسئوالن 
حال حاضر و مسئوالن سابق پيام هاي مهمي داشت. اين خبر حتي 
در روند آينده بازار ارز هم مي تواند مؤثر باشد. اما خبر مهم ديگر 
جدي شــدن مذاكرات بود كه هرچند مانند گذشته توجهات را 
جلب نمي كرد، اما به دليل احتمال اثرگذاري بر زندگي مردم مهم 
به نظر مي رسيد. وضعيت فوق بحراني فرونشست زمين نيز خبر مهم ديگر در مهرماه 
بود. انتشار تصاويري از فرونشســت زمين در اطراف فرودگاه اصفهان و اعالم جايگاه 
چهارم ايران در دنيا از نظر فرونشســت زمين، كمي توجهات را به سمت خود جلب 
كرده. احتماال اين بحران در آينده بيشتر خود را نشان دهد و مستقيم و غيرمستقيم بر 

زندگي مردم تأثير دارد.

واكسيناسيونبيوقفه
 بازگشايي مدارس، دانشگاه ها و مراكز گردشگري موضوع مهم مهرماه بود

خبر و رويدادي كه در  ماه گذشته اتفاق 
افتاد و اواخر ماه سرعت گرفت، بازگشايي 
و سرعت گيري روند واكسيناسيون بود. بازگشايي خصوصا 
در حوزه  مدارس، دانشــگاه ها و مراكز گردشگري موضوع 
مهمي بود كه به نظرم از اهميت قابــل توجهي برخوردار 
است. در كنار اهميت واكسيناسيون مهرماه، خبر مهم ديگر 
پذيرش ايران در اجالس شانگهاي بود كه هر چند در واقع در آخرين روزهاي 
شهريور ماه اتفاق افتاد ولي شايد بشود ادامه اثرگذاري آن را در مهرماه حائز 

اهميت دانست.

تنشهاييميانايرانوآذربايجان
تحولي كه در بزنگاه برجام رخ داد 

تحــوالت منطقــه اي دربــاره آذربايجان 
مهم ترين اتفاق ماه گذشته بود؛ اتفاقي كه 
باعث تنش ميان دو كشور شده و تركيه نيز انگار در ايجاد اين 
تنش ها بي تأثير نبوده است؛تحولي اثرگذار در عرصه سياست، 
بين الملل و اقتصاد كه در بزنگاه توافقات بين المللي، هسته اي و 
برجام، تركيه تحركاتي در منطقه از خود بروز مي دهد. نگراني 
از ورود ايران به جامعه جهاني و بازارهاي بين المللي تركيه را نگران كرده و موانعي 

براي توافق ايجاد مي كند.

دزديلباسازرويبندرخت
با چند نچ نچ ساده، مسير فالكت جامعه را هموارتر خواهيم كرد 

پليس پيشگيري اعالم كرد كه سرقت ها به 
دزدي لباس از روي بند رخت رسيده است. 
به نظرم اين، مهم ترين خبر مهرماه است. چرا كه، نه يك خبر، كه 
خبراالخبار است. نه يك رويداد كه محصول رويدادهاي ساليان 
اخير است. اينكه دزدي به لباس هاي پهن شده روي بند رخت 
رسيده، خبر مهمي است كه اگر به آن توجه نشود و با چند نچ نچ 

ساده از كنارش بگذريم، مسير فالكت جامعه را هموارتر خواهيم كرد.
 در اقتصاد، شاخصي وجود دارد به نام شاخص لباس های زير؛ طبق اين شاخص، 
هر گاه ميزان فروش لباس های زير در جامعه اي كم شود، يعني اوضاع اقتصادي 
مردم وخيم اســت، چراكه تنها به لباس هاي رو، كه ديده مي شــوند بســنده 
مي كنند. اما هر گاه فروش لباس های زير باال برود، گفته مي شود اوضاع خوب 
اســت و مردم حتي به زيرپوش خود هم مي رســند. االن هم گويا بايد درباره 
شــاخص ســرقت از بند رخت تامل كنيم! به نظرم، مهم ترين خبر ماه همين 
خبر بوده و شجاع ترين مسئول نيز جانشين پليس پيشگيري پايتخت بود كه 

صادقانه و بدون الپوشاني اين خبر را اعالم كرد.

اخبار برگزيده ماه

تيتر     يك
رويدادهاي مهم مهرماه از نگاه 

مديران مسئول و سردبيران روزنامه ها و رسانه هاي مجازي

ايرانبهعنوانمهمترينكشورمنطقهخاورميانهازديربازدركانون
توجهرسانههايبينالملليقرارداشتهاست.حضورخبرنگاران
خارجيدركشــورماندربزنگاههاورويدادهــايمهميچون
انتخابات،مهرتأييديبراينتوجهاست.ازآنجاكه،هرخبرنگاريبرپايهسياستهايرسانهمتبوع
خودشرويكردخاصيرادربيانخبرهادارد،باتجميعاينتكثرديدگاهميتواندبهنگاهيكلياز

بازتابوقايعمهمايراندرسطحبينالملليدستيافت..

مذاكرات برجام در وين، تنش هايي كه در هفته هاي 
اخير ميان ايران و جمهوري آذربايجان ايجاد شــده، 
بازديد وزير امــور خارجه ايران از ســوريه، رزمايش 
مشــترك، خروج ابرنفتكش ايران از آب هاي ونزوئال، 
دفع دزدان دريايي از كشتي هاي ايراني در خليج عدن 
و درگذشت ابوالحسن بني صدر در پاريس از مهم ترين 
رويدادهاي مربوط به ايران بودند كه در يك ماه اخير در 

رسانه هاي كشورهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته اند.

خبرگزاريرويترز
ابرنفتكشايرانيودفــعدزداندرياييدر

خليجعدن
15اكتبر رويترز در گزارش مبسوطي باعنوان »ايران 
آمادگي ازسرگيري مذاكرات وين را ندارد؛ اول برنامه 
نشست بروكسل« به نقل از يك مقام ارشد اتحاديه اروپا 
نوشت: اين مقام مسئول كه نخواست نامش فاش شود 
به خبرنگاران گفت: »آنها هنوز آماده مشاركت در وين 
نيستند.« و افزود كه معتقد است تهران »كامالً تصميم 
گرفته به وين برگردد و مذاكرات را به سرانجام برساند.« 
اين مقام ارشد كه نشســت بروكسل را »ايده خوبي« 
توصيف كرد گفت اين ديدار بــه هر دوطرف فرصت 
مي دهد تا متوني را كه از  ماه ژوئن روي ميزهســتند 
بررسي و مسائلي را كه ممكن است تيم مذاكره كننده 

جديد ايران داشته باشد روشن كنند.
رويترز در ادامه به سفر انريكه مورا به تهران اشاره كرد 
و نوشت: مدير سياسي اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده 
اصلي مذاكرات، پنجشنبه و چهار ماه پس  از ازسرگيري 
مذاكرات بين ايران و قدرت هاي جهاني در تهران بود تا 
با اعضاي تيم مذاكره كننده هسته اي ايران ديدار كند. 
ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران، تاكنون از ادامه 
مذاكرات غيرمستقيم با آمريكا در وين خودداري كرده 
است. پس از سفر مورا، وزارت خارجه ايران اعالم كرد 
كه در روزهاي آينده با اتحاديه اروپا در بروكسل مذاكره 

خواهد كرد.
آن كلر لجندر، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه 
هم گفت كه مذاكرات بايد فوراً براي دستيابي سريع 
به توافق از نقطه اي كه در  ماه ژوئن متوقف شده بود از 

سر گرفته شود.
اين خبرگزاري 16اكتبر با تيتر »نيروي دريايي ايران 
حمله دزدان دريايي به نفتكش ايراني را خنثي مي كند« 
به خبر دفع حمله دزدان دريايي به كاروان تجاري ايراني 

توســط تكاوران ناوگروه78 نيروي دريايي ارتش در 
خليج عدن پرداخت و در انتها نوشت: نيروي دريايي 
ايران در سال هاي اخير با گسترش ناوهايش به اقيانوس 
هند و خليج عدن اعزام شده اســت تا از كشتي هاي 
ايراني در برابر حمالت دزدان دريايي سومالي محافظت 

كند.
گزارشــي با تيتر »ابرنفتكش ايراني براي انتقال نفت 
سنگين از ونزوئال حركت مي كند« هم مطلب ديگري 
بود كه رويترز 17اكتبر درباره ايران نوشــت. در اين 
گزارش آمده اســت: براساس اســنادي كه رويترز و 
سرويس هاي رديابي كشتي ها مشاهده كرده اند روز 
شنبه يك نفتكش با پرچم ايران قصد داشت با 2ميليون 
بشكه نفت خام سنگين كه توسط شركت نفتي دولتي
PDVSA تهيه شــده بود از آب هاي ونزوئال حركت 
كند. اين محموله بخشي از توافق PDVSA و همتاي 
ايراني اش، شركت ملي نفت ايران )NIOC(، است كه 
ميعانات گازي ايران را با نفت خام ِمِري ونزوئال مبادله 
مي كند.  ماه سپتامبر اين كشتي درحالي كه 2.1ميليون 
بشكه ميعانات گازي ايران را حمل مي كرد به ونزوئال 

وارد شد.

خبرگزاريالجزيره
مذاكراتبرجاموتوافقميــانايرانوجمهوري

آذربايجان
9اكتبــر، الجزيره در گزارشــي به ســفر حســين 
اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران، به ســوريه و 
ديدار با بشار اسد، رئيس جمهور اين كشور پرداخت. 
در اين گزارش، الجزيره نوشت: اميرعبداللهيان مدت 
كوتاهي پس  از ورود به دمشــق درجمع خبرنگاران 
گفت كه ايران و ســوريه به تازگي براي تقويت روابط 
اقتصادي، تجاري و گردشــگري به توافق رسيده اند 
و بدون ارائه جزئيات بيشــتري اظهار داشت كه اين 
توافق ها بــه زودي به اجرا در خواهــد آمد. همچنين 
اميرعبداللهيان به اسد گفت كه ايران براي از سرگيري 
مذاكرات درباره بازگرداندن توافق هسته اي2015 با 
قدرت هاي جهاني، به وين باز خواهد گشت اما به دنبال 
راستي آزمايي لغو تحريم ها و تضمين هاي الزم است 
كه به گونه اي قدرت هاي غربي اين بار به طور كامل به 
تعهداتشان عمل كنند. اياالت  متحده در سال2018 
اين توافق را به طور يكجانبه كنار گذاشت و ايران معتقد 
است اروپا هم شريك اوست زيرا از تحريم هاي واشنگتن 
حتي در  مواقعي كه مانع تجارت بشردوستانه مي شد 
تبعيت كرد. اين ســومين توقف در ســفر منطقه اي 
اميرعبداللهيان پس  از ديدار از روســيه و لبنان براي 

مذاكرات در سطوح باالست.

خبرگزاري الجزيره 12اكتبر به خبر رزمايش مشترك 
ميان ارتش و سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ايران 
پرداخت و نوشــت: ارتش و سپاه پاســداران انقالب 
اسالمي رزمايش نظامي مشتركي را با محوريت پدافند 
هوايي آغــاز كرده اند كه به گفته آنهــا نيمي از حريم 
هوايي كشور را شامل مي شــود. رهبري اين رزمايش 
دوروزه را كه از ساعات اوليه سه شنبه در منطقه كوير 
مركزي ايران آغاز شد ستاد پدافند هوايي خاتم االنبيا 
به عهده داشت. در خاتمه اين گزارش آمده است: رژيم 
صهيونيستي در ماه هاي اخير بارها درباره پيشرفت 
برنامه هسته اي ايران هشدار داده است.  ماه گذشته، 
آويو كوهاوي، رئيس ســتاد كل نيروهاي مسلح اين 
رژيم، گفت اســرائيل  برنامه هاي نظامي اش را براي 
حمله به ايــران براي مقابله با تالش های هســته اي 
اين كشــور بسيار تســريع كرده اســت. اما مقامات 
ايراني همچنان تأكيد مي كنند كه اين كشــور هرگز 
به دنبال بمب هســته اي نخواهد بود و رزمايش هاي 
اخير درحالي برگزار مي شــود كه هم ارتش ايران و 
هم سپاه رزمايش هايي را انجام داده و مناطق  شمال  
غربي در مرز با جمهوري آذربايجان  را مسلح كرده اند. 
ايران اعالم كرده است كه عالوه بر نيروهاي تروريستي 
كه ســال گذشــته به جنــگ 44روزه آذربايجان و 
ارمنستان وارد شــده اند، از حضور دارايي هاي رژيم 
صهيونيســتي در نزديكي مرزهايش نگران است. در 
گزارش ديگري باعنوان »توافــق آذربايجان و ايران 
براي بهبود روابط از طريــق گفت وگو« كه 13اكتبر 
در خروجي سايت الجزيره قرار گرفت اين خبرگزاري 
نوشــت: جمهوري آذربايجان چندهفته پس  از آنكه 
روابطش بر سر ادعاهاي تهران مبني بر فعاليت ارتش 
رژيم صهيونيستي در اين كشور متشنج شد مي گويد 
كه با حل ديپلماتيك بحران با ايران از طريق گفت وگو 
موافقت كرده است. وزارت خارجه جمهوري آذربايجان 
روز چهارشنبه اعالم كرد كه اين پيشرفت در مذاكرات 
تلفني بين جيحــون بايراموف، وزيــر امور خارجه و 
حســين اميرعبداللهيان، همتاي ايراني اش، حاصل 
شده است. سال گذشته، هواپيماهاي بدون سرنشين 
مجهز رژيم صهيونيستي به آذربايجان كمك كردند 
تا در طول جنگ شــش هفته اي بر سر منطقه مورد 
مناقشــه قره باغ، ارمنســتان را شكست دهد. جنگ 
سال گذشته با آتش بس و ميانجيگري روسيه به پايان 
رسيد.  جمهوري آذربايجان و ايران مدت هاست درباره 
حمايت تهران از ارمنستان در مناقشه چنددهه اي بر 
سر منطقه قره باغ اختالف نظر داشتند. تصميم اخير 
جمهوري آذربايجان براي وضع ماليات جاده اي براي 
كاميون هاي ايراني، تنش بين تهران و باكو را تشديد 

كرده است.

روزنامهگاردين
ازتوفانشاهينتاتوليداورانيوم20درصد

گاردين چاپ لندن 4اكتبر در گزارشي با تيتر »توفان 
شاهين، عمان و ايران را درنورديد« به بررسي شدت اين 
توفان و خسارات جاني و مالي آن در دو كشور ايران و 

عمان پرداخت و نوشت: اوايل روز يكشنبه علي نيكزاد، 
نايب رئيس مجلس ايران گفت كه بيم آن مي رود كه 
6ماهيگيردر اثر اين توفان جانشــان را از دست داده 
باشند. عباســعلي ارجمندي، فرماندار شهر زابل هم 
گفت: روز يكشنبه در اســتان سيستان وبلوچستان، 
122نفر در پي توفــان و گرد وغبار ناشــي از آن كه 
باعث ايجاد مشكالت چشــمي، قلبي و ريوي شد در 

بيمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
10اكتبر هم اين روزنامه انگليسي در گزارشي نوشت: 
رئيس آژانس انرژي اتمي ايران مي گويد كه ايران بيش 
از 120كيلوگرم اورانيوم غني شده 20درصد جمع آوري 
كرده است كه بسيار باالتر از سطح مورد توافق در برجام 
است. اياالت متحده نخستين بار در دهه1960 رآكتور 
تهران را باهدف توليد راديوايزوتوپ ها براي استفاده در 
درمان هاي پزشكي و كشاورزي به ايران عرضه كرد اما 
بعد از آن، زيرساخت اين رآكتور تغيير كرد تا با اورانيوم 
غني شده 20درصدي كه توليدش در سال2012 در 
ايران آغاز شد، كار كند. برآوردها نشان مي دهد كه ايران 
84.3كيلوگرم اورانيوم غني شده 20درصد داشته باشد 
درحالي كه در آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در  ماه مي، اين ميزان 62.8كيلوگرم بود. براساس 
توافق هسته اي2015، ايران قصد نداشت اورانيوم را 
بيش از 3.67درصد غني سازي كند كه بسيار كمتر از 
آستانه 90درصد مورد نياز براي استفاده در سالح هاي 
هسته اي است. چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا و آمريكا 
طي توافق سال2015 با لغو برخي تحريم ها عليه ايران 
درصورت قطع برنامه هسته اي تهران موافقت كردند. اما 
از زماني كه دونالد ترامپ در سال2018 واشنگتن را از 
توافق خارج كرد، تهران به تدريج تعهداتش را براساس 
اين توافق كاهش داد و اياالت  متحده در واكنش به آن، 

تحريم هاي جديدي را اعمال كرد.

درگذشتابوالحسنبنيصدر
9اكتبر، درگذشت نخســتين رئيس جمهور ايران در 
سن 88سالگي، به تيتر بســياري از رسانه هاي جهان 
تبديل شد كه ازآن جمله مي توان به رويترز، الجزيره، 
فرنس پرس، فرنــس  24، روزنامه گارديــن، روزنامه 
الرپوبليكا، راي نيوز ايتاليا، نيوزنت و نيوز اينترنشنال 
اشاره كرد. براي مثال، روزنامه ايتاليايي الرپوبليكا در 
اين خصوص نوشت: ابوالحســن بني صدر، نخستين 
رئيس جمهور ايران پس  از انقالب اسالمي1979، در 
سن 88سالگي در بيمارستاني در پاريس درگذشت. 
خانواده او امروز اين خبر را اعالم كردند و افزودند كه 
او دوره اي طوالني درگير بيماري بوده است. بني صدر 
توانست، هم بين روحانيت شيعه و هم بين آنهايي كه 
لباس هاي سبك غربي مي پوشــند جايگاه خودش 
را محكم كند. تا آنجا كه فيلســوف فرانسوي، ژان پل 
ســارتر، حدود 15ســال پيش  از رياست جمهوري او 
پيش بيني كرد كه بني صدر نخستين رئيس جمهور 
ايران خواهد شــد. بني صــدر ســال 1980، پس  از 
سرنگوني سلطنت در اين كشور به عنوان رئيس جمهور 

انتخاب و يك سال بعد بركنار شد.
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گذشت

این شماره

كروكوديل ها در مشهد
واردات حيوانات براي كسب سود از سالخي آنها، توسط 

فعاالن محيط زيست محكوم شد
ابتدا خبرش آمد و بعد فيلمي دردناك منتشر شد كه خبر نخستين را تأييد 
مي كرد؛ كروكوديل ها را به مشهد كشاندند تا سالخي شوند و ابزاري باشند 
براي تجارت پرسود يك واردكننده كه مي گويند 5 سال است براي دريافت 
اين مجوز اصرار ورزيده است. دوازدهم مهرماه سال جاري، 80 سر كروكوديل 
پرورشي در قالب نخســتين محموله وارداتي از كشور مالزي براي تكثير به 
تنها مزرعه پرورش كروكوديل مشهد رسيدند و در اين مزرعه رها شدند تا 
به روايتي محل نگهداري از آنها تبديل به مكان گردشگري شود و به روايت 
ديگر، پرورش و تكثير داده شوند تا پوســت آنها تبديل به كاالهاي لوكسي 

براي فروش شود. 

روح ملي را با حرف هاي سطحي نخراشيد
كارشناس مسائل فرهنگي به مرور اتفاقات مهم حوزه فرهنگ و 

هنر در مهرماه پرداخته است
در مهر امسال چند اظهارنظر درخصوص تاريخ ايران و آثار باستاني، خاصه آثار 
واقع در پاسارگارد و تخت جمشــيد، واكنش هايي را در ميان مردم و كاربران 
فضاي مجازي برانگيخــت. به عنوان مثال، اين اظهارنظر كه »سلســله پليد 
هخامنشي، كشور را دو دستي تقديم يونان كرد« يا اينكه وجود بناي پاسارگاد 
مانع از كشاورزي مردم است. اين گفته ها اعتراض و حتي حيرت كارشناسان را 
برانگيخت. علي ملك پور، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل فرهنگي، با تأكيد بر 
ضرورت داشتن تخصص و دانش براي اظهارنظر درباره مباحث فرهنگي معتقد 
است كه اظهارنظر غيرتخصصي، بي اخالقي است و موجب بی اعتمادی جامعه 

به اظهارات دولتمردان می شود.

قوت گرفتن رايزني ها در مذاكرات هسته اي
نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با همشهري، مذاكرات هسته اي 

را به عنوان مهم ترين اتفاق سياسي مهر ماه معرفي كرد
ماهي كه گذشت پر از خبرهاي مهم سياسي در حوزه  دولت، مجلس و سياست خارجي 
بود كه هر كدام واكنش هاي مختلفي را در پي داشت. از نظر حسين سبحاني نيا، نماينده 
ادوار مجلس و چهره سياســي اصولگرا،  از ميان تمام اخبار مهم مهرماه اگر بخواهيم 
موضوعي را دســتچين و به عنوان مهم ترين خبر آن را بررسي كنيم بايد به موضوع 
احياي برجام بپردازيم. مذاكرات هســته اي به منظور احياي برجام از فروردين ماه و 
در شهر وين آغاز شد و تاكنون شش دور از اين گفت وگو ها انجام شده است. با پايان 
دور ششم و همزمان با انتخاب سيزدهمين رئيس جمهور خبر موثقي از زمان و نحوه 
برگزاري دور جديد مذاكرات مطرح نشد اما اتفاقات سياسي و رايزني هاي شكل گرفته 

حول برجام در چند هفته اخير، احتمال پيگيري اين مذاكرات را پررنگ كرده است.
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سردبير تجارت نيوز

جواددليري
سردبير روزنامه ايران

عليميرزاخاني
 سردبير روزنامه دنياي اقتصاد

جعفرمحمدي
 سردبير سايت عصر ايران

ايران از نگاه ديگران
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شيوا نوروزي
روزنامه نگار

نورا عباسي
روزنامه نگار

مهرماه اتفاقات مهمي در حوزه ورزش رقم 
خورد كه هر كدام در جــاي خود مهم بود. 
ركودهاي تاريخي در بخــش وزنه  برداري 
و كشتي به ثبت رســيد. در اين  ماه زنان ورزشــكار همپاي مردان ورزشكار 
افتخارآفرين شدند تا به دنيا ثابت كنند كه توانمندند و به خاطر ظرفيت هاي 
بااليشــان حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. ثبت نقــره جهان به نام دختر 
وزنه بردار ايراني، يكتا جمالي براي نخستين بار و خبر صعود تاريخي تيم ملي 
فوتبال زنان ايران به جام ملت هاي آسيا از مهم ترين اخبار حوزه زنان در اين 
مهر ماه بود تا شايد تلنگري براي مســئوالن كشور براي حمايت همه جانبه از 
زنان ورزشكار باشد و آنها را به اين فكر وا دارد تا مديريت بهتري را در راه شكوفا 
كردن استعدادهاي ورزشكاران زن ايراني در پيش بگيرند و اين حوزه را بيش 

از گذشته جدي بگيرند.

تماشاي مسابقات كشتي هاي فرنگي 
اما مهم ترين خبر ورزشــي ای كه از نــگاه رضا جاوداني، گزارشــگر و مجري 
تلويزيوني فوتبال توجه آحاد جامعه را به  خود جلب كرد مســابقات كشــتي 
فرنگي و آزاد بود كه هيجان زيادي در جامعه ايجــاد كرد. حين برگزاري اين 
رقابت ها بارها جمله معروف »شير مادر و نان پدر حاللت دالور« را از زبان هادي 
عامل، گزارشگر رقابت هاي كشتي بابت افتخارآفريني هاي كشتي گيران ايران 
شنيديم. جاوداني در گفت وگو با همشهري مي گويد: »اين دوره از مسابقات 
كشتي قهرماني جهان به ويژه كشتي فرنگي به خاطر دريافت 4مدال طال بسيار 
دلچسب و جذاب بود. تماشاي كشتي هاي فرنگي برايم هيجان بيشتري داشت 
چرا كه بعد از كشتي هاي آزاد برگزار مي شــد و فشار زيادي روي بچه ها بود و 

از همان نخستين روزهاي شيوع كرونا، اين 
ويروس و مســائل مرتبط بــا آن در جايگاه 
مهم ترين اخبار حوزه اجتماعي قرار گرفت. 
اين روند با كمي تغيير همچنان ثابت مانده اســت تا جايي كه حســن 
موســوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، معتقد است 
هنوز هم اخبار مرتبط با كرونا در جايــگاه اول در ميان اخبار با اهميت 

حوزه اجتماعي قرار دارد.
چلــك معتقد اســت واكسيناســيون به دليــل كاركــرد اجتماعي و 
اعتماد ســازي اي  كه ايجاد مي كند، اثرگذاري بااليي بر حوزه اجتماعي 
دارد و به همين دليل بايد مهم ترين اقدام اثرگذار در حوزه اجتماعي را 

مربوط به موضوع كرونا و روند واكسيناسيون دانست.
براســاس گفتــه او سرعت بخشــيدن به واكسيناســيون و شــروع 
واكسيناسيون گسترده زير 18ساله ها در اين  ماه به عنوان مهم ترين خبر 
اجتماعي مهرماه شناخته مي شــود؛ چراكه در آخرين روزهاي شهريور 
زنگ تزريق واكسن به افراد زير 18سال به صدا درآمد و روند دستيابي 

به اين خواسته در مهرماه پيگيري شد.
در 5مهرماه بود كه خبر مهم ورود واكســن براي تزريــق به افراد زير 
18سال از جانب جمعيت هالل احمر منتشر شد؛ اما پس از آنكه هالل 
احمر از ورود نخســتين محموله تك دوز واكســن كرونا )ســينوفارم( 
براي سنين 3 تا 1۷سال به كشور خبر داد، سازمان غذا و دارو با صدور 
اطالعيه اي، انتشــار اطالعات در مورد تك دوز بودن واكسن را ناشي از 
اشتباه در انتقال مطلب دانست. در اطالعيه ســازمان غذا و دارو تأكيد 
شده بود: »واكسن سينوفارم، واكسن تك دوز نبوده بلكه بايد بعد از يك 

شير مادر و نان پدر حاللت دالور 
جاوداني، گزارشگر و مجري برنامه هاي ورزشي تلويزيون: مسابقات قهرماني 

كشتي آزاد و فرنگي حال خوبي را به جامعه تزريق كرد

تزريق واكسن روي دور تند
رئيس انجمن مددكاري ايران معتقد است سرعت گرفتن واكسيناسيون و اهداي 
مسكن به خانواده هاي داراي دو معلول مهم ترين خبرهاي اجتماعي مهر ماه است

ورزش

جامعه

خبرهاي پربازدید حوادث در  ماه مهر
  آغاز نبرد براي قهرماني در بيست و يكمين دوره مسابقات ليگ برتر 

فوتبال ايران 
  شكست پرسپوليس مقابل الهالل/ حذف آخرين نماينده ايران 

  اسكوچيچ: براي بازي پرسپوليس به ورزشگاه رفتم و اشك ريختم
  كشتي فرنگي ايران با 4طال و 2برنز نايب قهرمان جهان شد

  تيم ملي كشتي آزاد ايران با ۳ طال، ۳ نقره و يك برنز سوم جهان شد
  تكرار تاريخ سازي  »يكتا جمالي«؛ نقره جهان به دختر وزنه بردار 

ايراني رسيد
  انتخابي جام جهاني/ توقف ايران برابر كره جنوبي در سكوت آزادي
  فرانسه 2– اســپانيا 1/ خروس ها، قهرمان دومين دوره ليگ 

ملت هاي اروپا
  كارلوس كي روش سرمربي تيم ملي مصر شد

  صعود تاريخي تيم ملي فوتبال زنان ايران به جام ملت هاي آسيا

خبرهاي پربازدید اجتماعي در ماه مهر
  ورود مجلس به نحوه اعزام زائران اربعين

  برگ سبز به عنوان سند خودرو كفايت مي كند 
  يك ماه تا حذف غربالگري و دشوارشدن سقط جنين

  موافقت رهبر انقالب با درخواســت شهيد تلقي  شدن »علي 
لندي«، نوجوان فداكار ايذه ای

  واردات واكسن افراد زير 18سال و تزريق دوز سوم 
  بازگشايي دانشگاه ها و مدارس/ آموزش وپرورش: از نيمه دوم 

آبان مدارس حضوري مي شود
  واكنش پليس به ويدئوي رفتار نامناسب هنگام بازداشت يك 

زن مجرم
  رئيس پليس راهور: در گواهينامه موتورســواري فقط كلمه 

آقايان آمده است
  دامپزشكي: در آب و خوراك مرغ ها، ترياك نمي ريزند

بايد حتما نتيجه مي گرفتند. تماشاي مسابقات به قدري برايم مهم بود كه در 
هر شرايطي كه قرار داشتم در كنار همكاران، دوستان و حتي اگر در موقعيتي 
بودم كه دسترســي به تلويزيون نبود، حتما از گوشي همراه و تبلت رقابت ها 
را دنبال مي كردم. همين  كه در اين مسابقات دل مردم شاد شد و حس غرور 
ملي را تجربه كردند، آن هم در دوره كرونا كــه متحمل مصيبت هاي زيادي 
شده اند، مي طلبد تا از بچه هاي تيم ملي كشتي تشكر ويژه اي كنيم. بايد به آنها 
دست مريزاد گفت كه با تالش خود پرچم كشــورمان را به اهتزاز درآوردند و 
افتخارآفرين شدند. مدت ها بود مردم چنين لذتي را تجربه نكرده بودند و براي 

تقسيم كردن شادي با يكديگر به خيابان ها نيامده بودند«.
وي درخصوص مهم ترين عامل ماندگاري يا دلچسب بودن يك رقابت ورزشي 
عنوان مي كند: »نابرابري؛ زمانــي كه توقع نداريم يــك تيمي حريفانش را 
شكســت دهد به اين دليل كه ابزارها و امكانات الزم را نــدارد. طبيعتا وقتي 
چنين تيمي مي برد و به موفقيت دست مي يابد موجي از هيجان و شادي را به 
جامعه هوادار تزريق مي كند و در تاريخ ورزش آن كشور ثبت مي شود. مديريت 
ضعيف در تمام بخش هاي ورزشي ما موجب شده گرفتن هر نتيجه اي صرفا 
منوط به تالش خود ورزشــكاران ملي باشــد نه اينكه خروجي يك مديريت 
كارآمد و برنامه ريزي شده باشد. شما اگر مســابقات قهرماني كشتي جهان 
را هر ساله دنبال كنيد مشاهده مي كنيد كه معموال دوره هاي بعد از المپيك 
در سطح پايين تري برگزار مي شود. چون در ظاهر امر تيم هاي شركت كننده 
پوست اندازي مي كنند و تمركز اصلي را روي مسابقات المپيكي مي گذارند كه 
در پيش دارند. درصورتي كه در ورزش حرفه اي ما چنين تفكري وجود ندارد و 
بيشتر از اينكه آينده نگري سرلوحه باشد نتيجه برايمان مهم است چون مديران 
ورزشي ميزشــان را با نتيجه نگه مي دارند. آينده نگري خيلي كم در ورزش 

دوره، دوز دوم آن هم تزريق شود و واكسن هاي وارداتي اخير هم مانند 
همان واكسن هاي سينوفارم قبلي كه براي بزرگساالن استفاده مي شد، 

بوده و داراي همان خصوصيات و برند است.«
در بخش ديگري از اطالعيه نيز گفته شــده بود كه واكســن هاي قبلي 
حاوي ويال هاي 6دوز، 10دوز يا 2دوز بودند و اين سري اخير داراي ويال 

تك دوز است و حتما بايد دوز دوم آن نيز تزريق شود.
با ورود اين محموله روند تزريق واكسيناســينون به افراد زير 18سال 
شروع و با سرعت پيگيري شد و در همين راستا بود كه اخباري مبني بر 
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفت. عليرضا كمرئي، 
معاون وزير و ســخنگوي وزارت آموزش وپرورش در مورد بازگشــايي 
مدارس با توجه به افزايش واكسيناســيون دانش آمــوزان توضيح داده 
بود: »مطابق الگوي طراحي شــده، از ابتداي مهر، مناطق روســتايي و 
مدارس كم جمعيت كمتر از 15نفر بازگشايي شدند. تا كنون 4.5ميليون 
دانش آمــوز در زمره گروهي قــرار گرفته اند كه مي توانســتند فعاليت 
حضوري داشته باشند. از نيمه اول آبان نيز براساس همين الگو مدارس 
كم جمعيت گروه بندي مي شــوند و فعاليت خود را به صورت حضوري 

آغاز مي كنند.«
با تكيه بر اطالعاتي كه در 21مهر از ســوي رئيس مركز مديريت شبكه 
وزارت بهداشت در مورد واكسيناسيون گروه سني 12 تا 1۷سال منتشر 
شــد، بايد گفت كه اين رده ســني ۷ميليون و 118هزار نفر را شامل 
مي شــود: »اگر از اين تعــداد، ۷ميليون را دانش آمــوز درنظر بگيريم، 
3ميليون و 633هزار نفر تا ديروز واكسينه شده اند كه 51درصد جمعيت 
را تشكيل مي دهند.« چلك معتقد اســت اگر بخواهيم از موضوع مهم 

كرونا عبور كنيم، بايد خبر تحويل 1400واحد مسكوني خانواده داراي 
دومعلول به باال را در دسته مهم ترين اخبار اجتماعي مهر قرار داد؛ »اين 
مصوبه از پيش برنامه ريزي شده بود اما آيين تحويل آن در مهر ماه رقم 
خورد. اين موضوع به اين دليل كه بخشــي از مشــكالت خانواده هاي 
محروم در حوزه مسكن رفع و رجوع مي شود،  براي من قابل توجه بود. 
هرچند تعداد خانواده هاي نيازمند آن قدر زياد اســت كه اين اقدامات 

گوشه اي از نياز افراد محروم را حل و فصل مي كند.«
در 20مهر و در مراســمي با حضــور وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
و معاونــان هماهنگي و اجتماعي ســتاد اجرايي فرمــان امام، رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل بنياد بركت و معاونان بنياد مسكن و سازمان 
بهزيستي، 1400واحد مسكوني به خانواده هاي داراي دومعلول به باال، 

در مراسمي اهدا شد.

فرهنگ و هنر

حوادث

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

در مهر ماهي كه گذشــت، حوادث و اتفاقات تلــخ زيادي رخ داد 
كه هركدام از آنها كاشانه اي را ويران كرد. اما يك قتل خانوادگي 

بيشترين تأثير را در اذهان عمومي گذاشت.
حوادث و اتفاقات ناگوار منجر به قتل، همواره جزو هولناك ترين پيشامدها به شمار مي رود. حال اگر 
اين فجايع هولناك از ســوي يك همخون صورت گيرد، آن هم در پس يك تصميم آني، دردناك تر و 
غيرقابل باورتر از هر رخدادي خواهد بود. قتل هاي خانوادگي 30درصد كل قتل ها در ايران را شــامل 

مي شوند.
 الهه فراهاني، خبرنگار حوزه حوادث كه سال هاست در حوزه جنايي فعاليت دارد، قتل يك برادرزاده 

36ساله، توسط عمه 5۷ساله اش را هولناك ترين اتفاق مهر 1400مي داند 
و مي گويد: »ســاعت 12ظهر 21مهر، خبر مرگ آرميتا به بازپرس شــعبه 
دوم دادسراي امور جنايي اعالم شد. بررسي ها نشــان داد، آرميتا اعتياد به 
مواد مخدر داشــته و چندبار خانواده اش براي ترك دادن دختر جوان اقدام 

كرده اند اما هر بار مدتي بعد از ترك، دوباره به سراغ مواد مخدر رفته است. 
عمه 5۷ساله كه عامل اين جنايت بود، يك دختر32ساله به  نام ميترا دارد. از 
آنجا كه برادرزاده اش معتاد بود و رفتار نامناسبي داشت دلش نمي خواست 
دخترش با او معاشرت كند اما آنها مدام با هم بيرون مي رفتند و ديروقت به 
خانه برمي گشتند. بارها به دخترها تذكر داده بود اما تذكرهايش بي نتيجه 

بود. 
ميترا نيز به جاي اينكه به حرفش گوش كنــد، از آرميتا طرفداري كرده و با 
بي احترامي مقابلش ايستاده بود. شب حادثه، همين دليل، باعث درگيري 
آنها شد. زن آن قدر عصباني شده بود كه ناگهان چاقويي برداشت و ضرباتي 
به شكم دختر زد. به او گفت كه اگر دست از سر دخترم برنداري، تو را آتش 
مي زنم. او هم در جواب گفته بود كه نمي توانــي كاري كني. زن كه خيلي 

فصلي براي كشتن
 قتل يك برادرزاده 36ساله، توسط عمه

 5۷ساله اش يكي از هولناك ترين حوادث مهر 1400بود

خبرهاي پربازدید حوادث در ماه مهر
  حكم قصاص آرمان اجرا نشد. 

  حكم اعدام الكس برده دار جنسي اعالم شد. 
  آزار جنسي پسربچه هاي تهراني توسط مرد دوچرخه سوار

  سوختگي عميق، علت مرگ علي لندي
  تيراندازي به سه زن در اصفهان

  خفت گير محله عبدل آباد دستگير شد.
  ماموريت مرگبار 2پليس مبارزه با مواد مخدر در گيالن

  مرد رواني همسرش را در خواب با چاقو كشت.
  دوست قديمي، قتل مرد طالساز را انكار كرد.

  جوان 25ساله قرباني دعوا بر سر كاشت گل و گياه
  كالهبرداري زن شياد با عنوان مأمور نيروي انتظامي

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

در مهر امســال اظهارنظر چند تن از مســئوالن و دولتمــردان درخصوص 
تاريخ ايران و آثار باســتاني، خاصه آثار واقع در پاسارگارد و تخت جمشيد، 
واكنش هايي را در ميان مــردم و كاربران فضاي مجازي برانگيخت. به عنوان 

مثال، اين اظهارنظر كه »سلسله پليد هخامنشي، كشور را دو دستي تقديم يونان كرد« 
يا اينكه وجود بناي پاسارگاد مانع از كشاورزي مردم است. اين گفته ها اعتراض و حتي 
حيرت كارشناسان و مردم را برانگيخت. علي ملك پور، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل 
فرهنگي، با تأكيد بر ضرورت داشــتن تخصص و دانش بــراي اظهارنظر درباره مباحث 
فرهنگي معتقد است كه اظهارنظر غيرتخصصي، بي اخالقي است. او درباره پيامدهاي اين 
اظهارنظرهاي غيرتخصصي به همشهري مي گويد: »اظهارنظر يك مسئول درخصوص 
امر فرهنگ و مصاديق آن نيازمند داشــتن پيش فرض هايي ازجمله اخالق و تخصص 
است. منظور از معيار اخالق اين است كه هر كس، به ويژه اگر تريبون و جايگاهي دارد، 
بايد براساس معلومات و گستره دانش خود صحبت كند و به حوزه هايي كه دانش كافي 
درخصوص آن ندارد، ورود نكند. اين ضرورت در مورد كســاني كه داعيه اخالق مداري 
دارند بيشتر اســت و آنها اتفاقا بايد عنايت بيشتري به مسئوليت اين قبيل اظهارنظرها 

داشته باشند.«

فرهنگ، امري تخصصي است
ملك پور در ادامه صحبت درخصوص پيش فرض هــا و صالحيت هاي ورود به بحث 
فرهنگ مي گويد: »فرهنگ امري تخصصي اســت. درست است كه فرهنگ وجهي 
عاميانه و اجتماعي نيز دارد و فرهنگ به واقع نزد مردم اســت؛ ولي از حيث مطالعه 
فرهنگ، سياستگذاري ها و داوري هاي فرهنگي، حوزه اي تخصصي است. متأسفانه 

 روح ملي را با حرف هاي
 سطحي نخراشيد

 در گفت وگويي كوتاه با علي ملك پور، كارشناس مسائل فرهنگي
به مرور اتفاقات مهم حوزه فرهنگ و هنر در مهرماه پرداخته ايم 

خبرهاي پربازدید فرهنگی در ماه مهر
  سفر آندرياس آييبي، رئيس مجلس ملي سوئيس و سفير اين 
كشور به يزد و مذاكره درخصوص گسترش ارتباطات فرهنگي

  انتصاب پيمان جبلي به ِسمت رياست صداوسيما
  درگذشت سيامك اطلسي، بازيگر و دوبلور باسابقه سينما 

و تلويزيون بر اثر كرونا
  درگذشت عالمه حسن حسن زاده آملي در 92سالگي

  درگذشت علي گلستانه، هنرمند نقاش بر اثر عوارض ناشي 
از كرونا

  درگذشت فتحعلي اويسي، بازيگر پيشكسوت در 76سالگي
  درگذشــت آذرتاش آذرنوش، محقق و مشاور عالي مركز 

دايره المعارف بزرگ اسالمي
  درگذشت عزت اهلل مهرآوران، بازيگر و نمايشنامه نويس بر 

اثر ابتال به كرونا
  درگذشــت رحيم رحيمي پور، تهيه كننده و كارگردان بر 

اثر كرونا

طوفان و طال 
11نما از مهم ترين عكس هاي خبري مهرماه 1400

مهرماه نيز گذشت تا تصاويري را در آلبوم پاييز 1400 به ثبت برساند. 
تصاويري كه چندان بي شباهت به روزهاي تلخ و شيرين گذشته نبوده، 
هرچند در نوع خود منحصر به فرد به نظر مي رسد. همه اين تصاوير 
توسط سرويس عكس روزنامه همشهري به عنوان نمايي از مهري كه گذشت، انتخاب شده است. 

بازنمايي روزهايي كه ما و مردم دنيا پشت سر گذاشته ايم.

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

تصوير ماه

انفجار در مسجد شيعيان قندهار، در جنوب افغانستان و در جريان مراسم نمازجمعه ۳۳شهيد و 74مجروح بر جا 
گذاشت. به گفته شاهدان عيني، ۳انفجار در نزديكي مسجد »امام  بارگاه فاطميه« در ناحيه اول شهر قندهار رخ 

داد كه انفجار اول در ورودي و انفجارهاي بعدي داخل مسجد اتفاق افتاد.
 AP :عكس

ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران در سفر به استان فارس، از مجموعه تاريخي تخت جمشيد 
بازديد كرد. انتقال آب خليج فارس در سه خط به استان فارس براي استفاده همه استان فارس و 

اصفهان، از مطالبات مربوط به اين سفر عنوان شده است.

حرفه اي و قهرماني ما اتفاق افتاده است. لذا ما در چنين مسابقات قهرماني اي 
كه نظاره گر بوديد با تمام قوا به ميدان مي رويم اما كشورهايي كه مدال المپيك 
برايشان ارزشمند است سعي مي كنند ورزشكاراني را به مسابقات بياورند كه 
4سال ديگر از آنها بهره ببرند. بنابراين اگر حرفه اي به ورزش نگاه مي كنيم بايد 
ببينيم چه جايگاهي در دنيا داريم و چه توقعي بايد داشته باشيم. هم اكنون 
با مديريت هاي ضعيف و حمايت هايي كه هميشه لنگ مي زند نمي توان هيچ 
توقعي از تيم ها داشــت. به عنوان مثال از پرسپوليس توقع مي رفت در مقابل 
الهالل بازي را ببرد، اما بايد اين سؤال را كرد كه آيا براي دستيابي به اين هدف 
برنامه جامع و هدفمندي انجام شده بود؟ مسئوالن ما كاري براي اين تيم ها 
انجام نمي دهند كه ما بخواهيم توقع گرفتن نتيجه را داشته باشيم. اما اميدوارم 
روزي برسد كه دســت آدم هاي غريبه از ورزش كشور كوتاه شود؛ افرادي كه 
دلسوز نيستند و براي دستيابي به اهداف شان ورزش كشور را به سمت نابودي 

كشانده اند«. 

20مهرماه تيم ملي 
فوتبال ايران با 

كره جنوبي در ورزشگاه 
آزادي و بدون تماشاگر 

به مصاف يكديگر رفتند. 
اين بازي كه در دور دوم 

انتخابي جام جهاني 
2022 قطر برگزار شد، با 
گل عليرضا جهانبخش و 
سوپرسيوهاي بيرانوند 
با نتيجه يك - يك و در 
حالت تساوي به پايان 

رسيد.

در محكوميت تصميم 
قاضي بيطار، قاضي 
تحقيق در پرونده 
انفجار اسكله بيروت، 
بعضي از رهبران 
جنبش حزب اهلل و امل 
متهم شدند. همين امر 
باعث شد تظاهراتي 
از طريق شبكه هاي 
اجتماعي برنامه ريزي 
شود. اين در حالي است 
كه تظاهرات كنندگان 
پيش از رسيدن به 
محل تجمع، با حمالت 
تك تيراندازان 
ناشناس غافلگير 
شدند. در جريان اين 
تيراندازي ها 6نفر 
كشته و ده ها نفر 
مجروح شدند.
AP :عكس

در مهرماه مدارس 
روستايي و عشايري 

به شكل تدريجي 
بازگشايي شد. 
همچنين مجوز 

فعاليت مديريت 
شده و گروه بندي 

شده دانش آموزان 
اول ابتدايي براي 
آشنايي با معلم و 

محيط مدرسه صادر 
شد. مدارس فني و 

حرفه اي و كاردانش 
نيز براي دروس 

مهارتي و كارگاهي 
مجاز به فعاليت و 

بازگشايي حضوري 
بودند.

عكس: همشهري/
حامد خورشيدي 
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 ماهی که
گذشت

این شماره

ليال شريف
روزنامه نگار

ماهي كه گذشــت پر از خبرهاي مهم سياسي 
در حــوزه  دولت، مجلس و سياســت خارجي 
بود كه هر كدام واكنش هاي مختلفي را در پي 
داشت. از نظر حسين ســبحاني نيا، نماينده ادوار مجلس و چهره سياسي 
اصولگرا از ميان تمام اخبار مهم مهرماه اگر بخواهيم موضوعي را دستچين 
و به عنوان مهم ترين خبر مهر ماه آن را بررسي كنيم بايد به موضوع احياي 
برجام بپردازيم. مذاكرات هسته اي به منظور احياي برجام از فروردين ماه و 
در شهر وين آغاز شد و تاكنون شش دور از اين گفت وگو ها انجام شده است. 
با پايان دور ششم و همزمان با انتخاب سيزدهمين رئيس جمهور خبر موثقي 
از زمان و نحوه برگزاري دور جديد مذاكرات مطرح نشد اما اتفاقات سياسي و 
رايزني هاي شكل گرفته حول برجام در چند هفته اخير، احتمال پيگيري اين 
مذاكرات را پررنگ كرده است. سفرهاي منطقه اي اميرعبداللهيان ازجمله 
سفر به مســكو در مهر ماه نيز رنگ و بوي مذاكرات هسته اي داشت و او در 
نشست مشترك با همتاي روســي خود اعالم كرده بود كه درباره بازگشت 
به مذاكرات وين با الوروف مشــورت و تأكيد كرده اســت كه بعد از پايان 
جمع بندي ها به زودي گفت  وگوها از ســر گرفته خواهد شد؛ » دولت آقاي 
رئيسي، دولتي عملگرا و نتيجه گراست و به طرف هاي مقابل با صداي بلند 
مي گوييم در فرصتي كه در حال جمع بندي هستيم، حتما طرف هاي مقابل 
هم بايد تصميم جديدي بگيرند و اراده و نيت واقعي خود را براي به نتيجه 
رسيدن اين مذاكرات و انجام تعهدات شان نشان دهند تا ما آن را به عنوان يك 
نشانه مثبت قلمداد كنيم.« چند روز پس از سفر عبداللهيان به مسكو شاهد 
حضور انريكه مورا، معاون سرويس اقدام اتحاديه اروپا در تهران بوديم. او در 
اين سفر با علي باقري، معاون سياسي وزارت امور خارجه، ديدار كرد. انريكه 

قوت گرفتن رايزني ها در مذاكرات هسته اي 
نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با همشهري، مذاكرات هسته اي را به عنوان 

مهم ترين اتفاق سياسي مهر ماه معرفي كرد

خبرهاي پربازدید سياسي در  ماه مهرسياست
  »محرمانه بودن اموال مسئوالن« و تفسير شوراي نگهبان از 

اين موضوع
  صدور حكم محكوميت رئيس سابق بانك مركزي و معاونش 

به حبس 
  سفر انريكه مورا، معاون مســئول سياست خارجي اتحاديه 

اروپا به ايران
  اميرعبداللهيان خبر داد: نهايي شدن جمع بندي ها در زمينه 

مذاكرات وين در آينده نزديك
  ارسال سوخت به لبنان

  درگذشت سيدابوالحسن بني صدر، نخستين رئيس جمهور 
تاريخ ايران

  سفر حسين اميرعبداللهيان به بيروت و مسكو 
  انتشار جزئياتي درخصوص تفاهمات ايران و عربستان از سوي 

يك رسانه عربي
  بررسي طرح صيانت در مجلس

  بيانيه آژانس بين المللي انرژي اتمي و ادعايش درباره سرويس 
تجهيزات نظارتي تاسيسات ايران 

مورا در قامت هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام، بر آمادگي خود براي 
همكاري با كشورمان و ساير طرف ها در جهت ادامه مذاكرات براي دستيابي 
به نتيجه اي كه مورد پذيرش همه طرف ها باشــد، تأكيد كرد. همچنين در 
پايان اين سفر مقرر شد تا رايزني هاي دو طرف درباره موضوعات مورد عالقه 
طرفين در بروكسل پيگيري شود. در همين راستا، 25مهر نشست غيرعلني 
نمايندگان مجلس با حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه برگزار شد و 
برجام به عنوان يكي از موضوعات اصلي اين نشست مورد گفت وگو قرار گرفت. 
براســاس اطالعاتي كه از زبان نمايندگان مجلس در رابطه با اين نشســت 
غيرعلني منتشر شد، احتمال جدي شدن رايزني ها شدت گرفت. بهروز محبي 
نجم آبادي در رابطه با اين جلسه غيرعلني توييت كرده بود: »به اذعان وزير 
امور خارجه كشورمان، قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها مورد توجه خاص 
كشورهاي مؤثر جهان قرار گرفته است. همه پيامي روشن و جدي را دريافت 
كرده اند. دولت با اين ابزار قدرتمند مذاكرات را هفته جاري آغاز خواهد كرد«. 
حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
نيز در رابطه با بحث مذاكرات هســته اي در جلسه غيرعلني مجلس با وزير 
امورخارجه گفته بود: »وزير امور خارجه درباره مذاكرات هسته اي به صراحت 
اعالم كرد كه سياست جمهوري اسالمي اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر 
عمل است و آمريكايي ها بايد حسن نيت و صداقت خود را نشان دهند و اياالت 
متحده حتما بايستي اقدام جدي قبل از مذاكره را انجام دهد«. بر پايه همين 
اخبار، سبحاني نيا در گفت وگو با همشهري تأكيد كرد كه »آغاز مذاكرات و 
تحوالتي را كه در اين ماه به وجود آمد مي توان به عنوان مهم ترين اتفاق خبري 
يك ماه گذشته معرفي كرد. ما شاهد بوديم كه در  ماه گذشته، آقايان حسين 
اميرعبداللهيان، وزيرامورخارجه ايران و همچنين علي باقري كني، معاون 

سياســي وزارت امورخارجه ديدارهاي مختلفي داشــتند و به كشورهاي 
مختلف براي پيگيري مذاكرات هسته اي سفر كردند« . براساس گفته او به 
اين دليل بايد موضوع هسته اي را به عنوان خبر مهم  ماه مهر در حوزه سياسي 
معرفي كرد كه ريشه مسائل مختلف منطقه اي و جهاني در موضوع هسته اي 
ايران نهفته است؛ »به طور كلي بسياري از تحركات منطقه اي و رايزني هاي 
حول محور مذاكرات هســته اي شكل گرفته اســت. موضوع مهم مسئله 
برجام اســت و اينكه ايران چطور مي خواهد به اين موضوع ورود پيدا كند. 
گفت وگوهايي كه مسئوالن ايران داشتند، نشان دهنده اين است كه ايران از 

مسير خود در حال پيگيري مذاكره است.«

مائده اميني
روزنامه نگار

پربيراه نيست اگر بگوييم دالر همچنان در صدر 
جدول اخبار مهم اقتصادي جاخوش كرده است. 
در مهرماه اين اسكناس استراتژيك آمريكايي 
ركورد سال  جاري را شكست و نرخ 28هزار و 400تومان را به  خود ديد. در واقع روند 
افزايش نرخ ارز در تابستان امسال دوباره آغاز شد و تا پايان مهرماه نوسانات قابل توجهي 
را تجربه كرد اما سهم مهرماه، شكستن ركورد يكساله بود. مدتي بعد از ثبت اين ركورد 
وقتي بازار ارز در مسير كاهش قيمت نسبي در نيمه دوم مهرماه قرار گرفته بود، جدولي 
منسوب به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و ترس بسياري در دل خيلي ها ريخت. در 
اين جدول آينده نرخ ارز با دو سناريو »رفع تحريم  ها« و »تداوم تحريم ها« پيش بيني 
شده بود كه براساس داده هاي آن، درصورت تداوم تحريم ها نرخ دالر براي سال 1406، 
284هزارتومان پيش بيني شده است. داده هاي اين جدول حكايت از آن مي كردند كه 
صورت رفع تحريم حداكثر نرخ دالر در سال مورد اشاره به محدوده 55 هزار تومان 
نزديك خواهد شد. انتشار اين جدول در فضاي مجازي و حواشي ايجاد شده ناشي از 
آن، يكي ديگر از خبرهاي مهم مهرماه بود، هرچند سازمان برنامه و بودجه درحالي كه 
اين آينده پژوهي را نه »رد« و نه »تأييد« كرده در پاسخ به حواشي ايجاد شده اعالم كرد: 
جدول منتشر شده در فضاي مجازي كه به پيش بيني شاخص هاي كالن اقتصادي 
كشور مي پردازد توسط دولت گذشته و براي اطالع و آگاهي از نظرات كارشناسي درون 
سازماني تهيه شده و قابليت استناد ندارد و مورد تأييد سازمان برنامه نيست. هادي 
حق شناس، اقتصاددان، بر اين باور است كه در مهرماهي كه گذشت، در حوزه اقتصاد، 
خبرهاي مهم بسياري مثل عوض شدن رئيس سازمان بورس، انتصاب مديرعامل 
بانك مركزي يا قيمت هاي سرسام آور كاالهايي مثل تخم مرغ و... به گوش مان  رسيده 
اما همچنان نوسانات نرخ ارز و كانال هاي قيمتي كه دالر به آنها وارد يا از آنها خارج 

مي شود، مهم ترين اخبار به نظر مي رسد.

ركورد دالر 
در مهرماهي كه گذشت، نرخ ارز نوسان هاي بسياري را تجربه كرد و ركورد 

سال جاري را شكست 

خبرهاي پربازدید اقتصاد در ماه مهر اقتصاد
  نرخ بيكاري تك رقمي ماند. 

  صندوق بين المللي پول: رشــد اقتصادي ايران در سال  جاري به 
2.5درصد مي رسد.

  صالح آبادي رئيس كل بانك مركزي شد.
  ادعای دالر 280هزار توماني درصورت تداوم تحريم ها 

  كشف 82ماينر در ساختمان بورس تهران
  تخم مرغ به شانه اي 60هزار تومان رسيد. 

  نرخ تورم به 45.8درصد رسيد. 
  رئيس جمهور قانون جهش توليد مسكن را براي اجرا ابالغ كرد.

  دستور رهبر انقالب براي ممنوعيت واردات لوازم خانگي كره اي 
  وزير صمت با آزادسازي واردات خودرو موافقت كرد. 

آنچه بر دالر گذشت...
دالر سال جاري را با نرخ حدود 24هزار تومان آغاز كرد و در ارديبهشت تا 20هزار 
تومان هم رســيد، اما اين آخرين نقطه نزولي جدي دالر بود و بعــد از آن اين ارز 
آمريكايي تقريبا به شكل مستمر افزايش پيدا كرد تا اينكه در مهرماه با ورود به كانال 
28هزار توماني، ركورد يك سال اخير را دوباره شكست. قيمت دالر در ابتدای دوره 
رياست جمهوری سيد ابراهيم رئيسی، 25هزار و 600تومان بود و حاال در لحظه 
تنظيم اين گزارش نرخ آن به حدود 27هزار و 200تومان رســيده است. يعني از 

نيمه مرداد تا نيمه مهر اين ارز، حدود 8درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است.
هادي حق شناس در اين باره توضيح مي دهد: در اقتصاد ايران نرخ ارز لنگر تعادل 
است. به يك معناي ديگر، نوســانات نرخ ارز، تعيين كننده قيمت نه تنها كاالهاي 
صادراتي و وارداتي بلكه حتي قيمت محصوالت روســتايي هم هســت. وقتي در 
اقتصادي مثل اقتصاد سال گذشته ايران، مجموعه صادرات و واردات كشور حدود 
70ميليارد دالر است ولي ارزش توليد ناخالص ملي ايران، چند برابر اين عدد است؛ 
نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز تأثيرگذار در بخش عمده اي از بازارهاي ايران خواهد بود. در 
واقع نرخ ارز منشا تغييرات اقتصادي، در بازار پول ايران است. همچنين دولتي ها به 
واسطه شرايط تحريمي در ايران مجبور به چاپ پول ) مابه ازاي پول هاي بلوكه شده( 
مي شوند و به هر دليلي هزينه هاي جاري دولت بيش از نرخ افزايش درآمد است. در 
نتيجه همه اينها كسري بودجه رقم مي خورد، اين كسري بودجه به افزايش رشد 
نقدينگي مي انجامد و در نهايت حجم پول در اقتصاد افزايش پيدا مي كند و در نتيجه 
نوسانات نرخ ارز در چنين اقتصادي طبيعي مي شود. اين كارشناس اقتصادي ادامه 
مي دهد: به همين دليل ساده نرخ ارز به عنوان يك متغير مستقل، براي كاالهاي 
وارداتي و به طور مشخص نهاده ها، عمل مي كند و وقتي كه نرخ ارز تغيير مي كند، 
قيمت نهاده ها تغيير مي كند و طبيعتاً اين نهاده ها در هر جا كه به كار گرفته شوند، 

تورم به بار مي آيد. مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و هر كاالي اساسي ديگري كه اين روزها 
متاثر از قيمت دالر، ركورد گراني را شكسته اند. اگر دولت بخواهد از اين نوسانات 

مصون بماند بايد دست به يكسان سازي نرخ ارز بزند.

خزان ريال 
در مهرماه اما چه اتفاقي افتاد كه دالر دوباره نرخ 28هــزار تومان را به خود ديد؟ 
حق شناس در پاسخ به اين سؤال مي گويد: قيمت ارز هم مثل هر كاالي ديگري در 
بازار تعيين مي شود. وقتي واژه بازار مطرح مي شود، يعني محل عرضه و تقاضا. در 
محل عرضه و تقاضا، در هر سمت كه اخاللي ايجاد شود چه در سمت تقاضا چه در 
سمت عرضه و چه بار مثبت داشته باشد چه بار منفي، تأثير نهايي آن روي قيمت 
است. او ادامه مي دهد: مثاًل وقتي عرضه ارز زياد شود و از تقاضا پيشي بگيرد، قيمت 
ارز پايين مي آيد يا هنگامي كه تقاضا بيش از عرضه باشد نرخ باال مي رود. اتفاقي كه 
در مهر امسال افتاده همين است كه هم ريشه در متغيرهاي سياسي دارد، هم در 
متغيرهاي اقتصادي. اگر در آبان ماه مذاكرات در وين آغاز شود و ايران و عربستان 

در حل مسائل خود به جمع بندي برسند مي توان به كاهش نرخ ارز اميد داشت.

خبرهاي پربازدید حوادث در ماه مهر
  حكم قصاص آرمان اجرا نشد. 

  حكم اعدام الكس برده دار جنسي اعالم شد. 
  آزار جنسي پسربچه هاي تهراني توسط مرد دوچرخه سوار

  سوختگي عميق، علت مرگ علي لندي
  تيراندازي به سه زن در اصفهان

  خفت گير محله عبدل آباد دستگير شد.
  ماموريت مرگبار 2پليس مبارزه با مواد مخدر در گيالن

  مرد رواني همسرش را در خواب با چاقو كشت.
  دوست قديمي، قتل مرد طالساز را انكار كرد.

  جوان 25ساله قرباني دعوا بر سر كاشت گل و گياه
  كالهبرداري زن شياد با عنوان مأمور نيروي انتظامي

عصباني شده بود با فندك به ســراغش رفت و موها و بدنش را آتش زد. با سروصداي ميترا همسايه ها 
وارد صحنه شدند، زن راگرفتند و آرميتا را به بيمارستان منتقل كردند اما با گذشت 48ساعت و با وجود 

تالش كادر درمان بيمارستان به علت شدت جراحت و سوختگي تسليم مرگ شد.« 
فراهاني مي گويد: »اين اتفاق به دليل شدت و نوع جراحت و نوع قتل، يكي از فجيع ترين اتفاقات  ماه مهر 
است. يكي مهم ترين علل درگيري خانوادگي بحث اعتياد است. بحث اعتياد و بحث تداخل فرهنگي 
يا مسائل جامعه در حال گذر، شكافي كه بين نسل ها وجود دارد، جامعه سنتي و جامعه مدرن، تغيير 
تفكر بين افراد، فرزندان، پدر و مادر، آن تغيير فرهنگي و آن تغيير نگرش ها منجربه اين مي شــود كه 

يك سري نابساماني هايي داخل خانواده هم ايجاد شود.«
اين خبرنگار جنايي معتقد اســت كه حين ارتكاب قتل و اينگونه حوادث ناگوار، افراد مديريتي روي 
رفتار و خشم خود ندارند و حتي دچار جنون آني مي شوند كه بعد از آن به شدت از كار خود پشيمان 
مي شوند. براي افرادي كه مرتكب قتل شده   اند يك پرونده شخصيت تشكيل مي شود و آنها را از منظر 
روانشناسي مورد آزمايش قرار مي دهند. در جلسات روانكاوي حاالت و روحيه اين افراد حين ارتكاب 

قتل مورد بررسي قرار مي گيرد كه آيا دچار اختالالت رواني اند يا نه؟
به گفته فراهاني ارتكاب جرم به عوامل مختلفي بســتگي دارد. در اين پرونده، فصل نيز مي تواند يكي 
از داليلي باشد كه روي خلق و خوي اين زن 57ســاله تأثير گذاشته است. 
روانشناسان وكارشناســان جنايي معتقدند درصد زيادي از زنان در فصل 
پاييز و زمستان به دليل كاهش ميزان نور خورشيد دچار افسردگي و تغييرات 
هورموني مي شوند و همين امر موجب مي شود رفتارهاي غيرمتعارف از آنها 
سر بزند. بسياري دچار بي ارزشي و احساس نااميدي مي شوند و در مواجهه 
با شــرايط پيچيده و خاص نمي توانند تصميمات عاقالنه بگيرند، بنابراين 

فجايع بزرگي مي آفرينند.
براســاس گفته اين روزنامه نگار حوزه حوادث، محيط بســياري از جوامع 
شهري ما به ويژه شهرهاي بزرگ، ايجادكننده خشونت است. يعني شلوغي 
و ازدحام بيش از حد و فشــارهايي كه بر فرد وارد مي شــود يا آموزش هاي 
خشم و خشونت همه مي توانند زمينه ساز بروز خشم در جامعه شوند. ميزان 
خشونت، شــبكه اجتماعي، فيلم ها و سريال هاي خشــن، افكار منفي و در 
جريان اخبار تلخ قرارگرفتن تأثير زيادي در روحيه افراد مي گذارد؛ نگراني 
و ترس را در جامعه گســترش مي دهد و باعث بروز چنين رفتاري در افراد 

مي شود.

خبرهاي پربازدید فرهنگی در ماه مهر
  سفر آندرياس آييبي، رئيس مجلس ملي سوئيس و سفير اين 
كشور به يزد و مذاكره درخصوص گسترش ارتباطات فرهنگي

  انتصاب پيمان جبلي به ِسمت رياست صداوسيما
  درگذشت سيامك اطلسي، بازيگر و دوبلور باسابقه سينما 

و تلويزيون بر اثر كرونا
  درگذشت عالمه حسن حسن زاده آملي در 92سالگي

  درگذشت علي گلستانه، هنرمند نقاش بر اثر عوارض ناشي 
از كرونا

  درگذشت فتحعلي اويسي، بازيگر پيشكسوت در 76سالگي
  درگذشــت آذرتاش آذرنوش، محقق و مشاور عالي مركز 

دايره المعارف بزرگ اسالمي
  درگذشت عزت اهلل مهرآوران، بازيگر و نمايشنامه نويس بر 

اثر ابتال به كرونا
  درگذشــت رحيم رحيمي پور، تهيه كننده و كارگردان بر 

اثر كرونا

بسياري از مسئوالن قادر به تفكيك اين دو ساحت نيستند. اينكه فرِد داراي مسئوليت و منصب، در حوزه اي كه در 
آن دانش كافي ندارد اظهارنظر كند و به فراخور موضوع، مردم را بيازارد، سبب بي اعتمادي مردم به آن فرد يا طيف و 
جناح منسوب به او مي شود. اين قبيل مداخله ها باعث مي شود كه مدير و مسئول مورد نظر، حتي در حوزه تخصصي 
خود نيز از جانب مردم قابل اعتنا و ارجاع نباشند. واقعا چطور مي شود درخصوص تمدن چندهزارساله، بدون ذكر 

حتي يك منبع تاريخي اظهارنظرهاي عجيب كرد؟!«

پاسارگاد، عامل حفظ هويت ملي است
اين كارشــناس حوزه فرهنگ در ادامه به كاركردهاي نمادهاي فرهنگي و تمدني، ازجمله آثار باستاني و پاسارگاد 
اشاره مي كند و مي گويد: »كاركردهاي اين بناهاي تمدني و نقش بي بديل آنها در حفظ هويت ملي ايران و ايرانيان 
در طول اعصار و قرون گذشته بي نهايت اهميت دارد و اگر كسي بر اين باور است كه وجود پاسارگاد مانع كشاورزي 
است، حتما اطالعي از اهميت اين سرمايه ندارد. بناهاي تمدني در همه دنيا ازجمله ايران، عامل همگرايي و انسجام 
اجتماعي، تاريخي و ملي هســتند؛ اين نماد يا بنا ممكن است متعلق به عصري باشد 
كه در آن عصر بار فرهنگي آن متفاوت با جهان معاصر امروز بوده باشد. به عنوان مثال 
زماني كه طالبان مجسمه هاي بودا در باميان را تخريب كردند، تمام جهان واكنش نشان 
داد. اگر بخواهيم از حوزه دين بحث كنيم اين مجسمه ها روزگاري بت بوده اند اما هيچ 
مسلمان دانايي امروزه از تخريب اين مجسمه ها خوشحال نيست و اصال آن را در روزگار 
فعلي بت نمي بيند. براي شهروندان جهاني اين مجسمه ها يا آثار باستاني در ايران، معناي 
فرهنگي دارند.«  او ادامه مي دهد: »بناهاي تمدني در ايران و هر كشوري، نشانه هويت و 
حتي شناسنامه يك ملت است. اين بناهاي فرهنگي و تمدني در ايران، بخشي از ميراث 
جهاني اند و بشريت به پيوندهايي كه اين آثار مولد آن هستند، نيازمند است. ملتي كه با 
تاريخش پيوند نخورد، معلق و بي هويت است. بنابراين، هر ملت خود را با اسطوره هاي 
كهن، ادبيات و هنر، معماري و... بازنمايي مي كند تا احساس ريشه داري كند و همگرايي 
بين اقوام و گروه هاي مختلف در يك قلمرو ايجاد شود. درواقع، اين تمدن تاريخي است 
كه قادر اســت ملت ايران را با قوميت ها، طبقات و مذاهب مختلف حول يك مفهوم و 
آرمان به نام ايران جمع كند. اين ايران با اين تعريف، ايراني فرهنگي و نه صرفا سياسي و 
جغرافيايي است. معطوف به چنين اهميتي، زماني كه يك مسئول، آن هم كسي كه اتفاقا 
سكاندار ميراث فرهنگي كشور است، درخصوص بنايي چون پاسارگاد آنگونه صحبت 
مي كند، روح ملي مردم جريحه دار شده و آدمي ناخوادگاه دلواپس وضعيت فرهنگ و 

هنر در سال هاي پيش رو مي شود!«

محمدرضا گرايي در فينال وزن 67كيلوگرم كشتي فرنگي در مسابقات قهرماني جهان 
صاحب مدال طال شد. تيم ايران در اين مسابقات كه در اسلو نروژ برگزار مي شد، در 

رده بندي با كسب 146امتياز به عنوان نايب قهرمان پس از روسيه قرار گرفت.
عكس: محمدرضا عبدالحميد

تصويري از طوفان 
شاهين كه عمان 
را درنورديد و وارد 
2 استان ايران 
شد. اين طوفان از 
استان سيستان  و 
بلوچستان آغاز و 
سپس وارد هرمزگان 
شد. 52نفر در اين 
طوفان به مراكز 
درماني زابل مراجعه 
كردند و 3نفر در اين 
مدت بستري شدند.

عكس: محمدكسري 
شيراني

با شروع فصل صيد 
در استان هاي گيالن، 

مازندران و گلستان 
كار صيادان تحت 

پوشش 131شركت 
تعاوني رونق گرفت. 

ميزان بنزين مصرفي 
هر صياد در روز 120تا 

130ليتر است. اما 
هنوز بعد از گذشت 
چند سال از وعده 

تخصيص بنزين 
سهميه بندي، بنزيني 
به اين افراد اختصاص 

نيافته است.
عكس: محمد مهيمني

هر ساله حدود 5ميليون پرنده وارد تاالب هاي شمالي كشور مي شوند. مازندران نيز به عنوان قتلگاه اصلي اين 
پرندگان شناخته مي شود. مسئله اي كه باعث شده، اين منطقه به عنوان سياه چاله پرندگان شناخته شود.

عكس: همشهري/حامد عسگرپور

بـــا افزايـش سرعت 
واكسيناسيون، اول 
مهرماه خبر تزريق 

واكسن كرونا به گروه 
سني 6 تا 18 سال يعني 

كودكان و نوجوانان، 
منتشر شد. به نظر 

مي رسد پس از گذشت 
2 سال تحصيلي، 

دانش آموزان قرار است با 
تزريق واكسن  خودشان 

را براي شروع آموزش 
حضوري آماده كنند.

عكس: همشهري/منا 
عادل

رزمايــش فاتحان خيبر نيــروي زميني ارتش با پشــتيباني 
بالگرد هاي هوانيروز در منطقه عمومي شمال غرب كشور برگزار 
شد. در اين رزمايش تيپ هاي 216 زرهي، 316 زرهي، تيپ 25، 
گروه 11 توپخانه، گروه پهپاد و گروه 433 مهندسي رزمي حضور 

داشتند .
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مرضیه حسینی
روزنامه نگار

از اخبار مهم حوزه بين الملل در ماهي كه گذشت، 
تشــديد تنش ميــان ايــران و آذربايجــان بود. 
تنش هايي كه متاثر از اقدامات تركيه و آذربايجان 
در منطقه قفقــاز جنوبي- ارمنســتان رخ داد و 
منافع بين المللي ايران را مــورد تهديد قرار داد، 
به برگزاري رزمايشــي از جانب نيروهاي ســپاه 
پاسداران و ارتش ايران در ششم مهر در مرزهاي 

غربي منجر شد.
 بررســي اين تحــوالت نشــان مي دهــد كه 
آمريكا و اســرائيل صحنه گــردان اين تحركات 
هســتند و در همكاري با آذربايجــان و تركيه و 
همچنين با اســتفاده از انفعال ارمنســتان، در 
ســطح تهديد منافع بين المللي ايــران به ويژه 
در منطقــه خاورميانه برآمده انــد؛ به ويژه اينكه 
مقامات سياســي آذربايجان، به اَشكال مختلف 
در تريبون هاي خود عليــه ايران صحبت كرده و 
مقامات ايران را به تخلفات متعدد متهم كرده اند؛ 
ازجملــه اينكه چنــد روز پيش الهــام علي اف، 
رئيس جمهور اين كشور، بدون هيچ مستنداتي 
ادعا كرد كه ايران و ارمنســتان 30سال است از 
مرزهاي اين كشور كه در اختيار ارمنستان بوده 
اســت، براي قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده 

كرده اند!

اجراي ســناريوي آمريكايي- اسرائیلي در 
قفقاز جنوبي

جعفر خاشع، كارشناس مسائل قفقاز و مديرعامل 
بنياد مطالعات قفقاز، در توضيــح رزمايش اخير 
ايران به همشــهري مي گويد: »رزمايشي كه در 
مناطق شــمال غرب كشــور برگزار شد، به گفته 
مقامات نظامي، رزمايش از پيش برنامه ريزي شده 
و در راستاي آمادگي نيروها و معرفي سياست هاي 
حاكميتي كشور بود. آن چيزي كه در منطقه در 
حال بروز است و حساسيت ايران را برانگيخته به 
سناريو هاي آمريكايي- اسرائيلي براي حل تصنعي 
مناقشات قفقاز جنوبي برمي گردد. بعد از بروز تنش 
و جنگ ميان ارمنســتان و جمهوري آذربايجان 
بر سر قره باغ، هر كدام از كنشــگران منطقه اي و 
بين المللي به دنبال منافع ايجابي و ســلبي خود و 
پيشبرد اهداف و طرح هايشان به بهانه حل و فصل 
اين بحران بودند. در حقيقت حل بحران بهانه اي 
براي پيگيري اهداف سياســت خارجي هر يك از 

اين كنشگران بود«.
خاشــع در ادامه به معرفي طرح گوبل مي پردازد 
و مي گويد: »در اين ميان يكــي از طرح هايي كه 
آمريكايي ها مطرح و پيگيري مي كردند طرح گوبل 
يا طرح معاوضه ســرزميني براي به اصطالح حل 
بحران قره باغ بود. مطابق اين طرح، سرزمين هاي 
جنوب ارمنســتان در مرز با ايــران به جمهوري 
آذربايجان واگذار مي شد تا خاك اصلي به نخجوان 

وصل شود و در مقابل قره باغ به ارمنستان واگذار 
مي شــد. از بين همه طرح هاي مطرح شده براي 
حل بحران قره باغ، اين طرح ضدايراني ترين طرح 
ممكن بود؛ چــرا كه ارتباط زمينــي بين ايران و 
ارمنســتان را قطع و ارتباط ايران با درياي سياه و 
اروپا را به اراده جمهوري آذربايجان متكي مي كرد. 
اين طرح بنا بــه مخالفت هايي كه در آن زمان رخ 
داده عقيم ماند ولي در ماه هاي اخير دوباره به دليل 
بي ثباتي و نامشخص و مبهم ماندن وضعيت قره باغ 
و زمينه چيني هاي قبلــي در چارچوب توافقنامه 
آتش بس در دســتور كار قرار گرفته است. طرح 
در خارج از منطقه نوشته شده و توسط كنشگران 
منطقه اي ازجمله جمهــوري آذربايجان و تركيه 
در حال اجرا بود كه موضع گيري سياسي و عملي 
جمهوري اسالمي ايران تا به االن، سد راه اجرايي 

شدن آن شده است«.
مديرعامل بنياد مطالعات قفقاز معتقد اســت كه 
هدف همه اين جنجال هاي چند ماه اخير چيزي 
نيســت جز اجراي طرح گوبل و اتصال سرزميني 
جمهوري آذربايجان به نخجوان و تركيه؛ در واقع 
هدف از مطــرح كردن به اصطــالح كريدور زنگه 
زور، اعمال حاكميت بر جنوب ارمنســتان و قطع 
ارتباط ايران و ارمنستان و محروم كردن ايران از 
عوايد ناشي از طرح هاي ترانزيتي، ارتباط زميني 
با اتحاديه اقتصادي اوراســيا و ارتبــاط با درياي 

سياه است. 

طرحگوبل؛ضدايراندرحلبحرانقرهباغ
جعفر خاشع، مديرعامل بنياد مطالعات قفقاز از تشديد تنش  ميان ايران و آذربايجان در مهرماه مي گويد

بينالملل

خبرهاي پربازديد بين الملل در ماه مهر
 وقوع 2  انفجار تروريســتي از ســوي گروه داعش در 2مسجد شیعیان در 

ايالت هاي قندوز و سپس قندهار و كشته شدن دست كم 90نفر
 پیروزي مقتدي صدر در پنجمین انتخابات پارلماني عراق با مشــاركت 41درصدي 

عراقي ها
 وقوع درگیري هاي مرگبار چند ساعته در بیروت با هدف بركناري طارق بیتار، 

قاضي ارشد در پرونده رسیدگي به انفجار بندر بیروت در آگوست 2020
molnupira�( تست موفقیت آمیز نخستین قرص ضد كرونا با نام مول نوپیراوير  

vir( ساخت شركت داروسازي مرك آمريكا
 بحران كمبود سوخت در بريتانیا و ازدحام چندروزه در پمپ بنزين هاي اين 

كشور
 برگزاري انتخابات آلمان به منظور تعیین جايگزين آنگال مركل و پیروزي حزب 

سوسیال دمكرات به رهبري اوالف شولتز

آوين آزادي
روزنامه نگار

 ابتدا خبرش آمد و بعد فيلمي دردناك منتشر شد كه خبر 
نخستين را تأييد مي كرد؛ كروكوديل ها را به مشهد كشاندند 
تا سالخي شوند و ابزاري باشــند براي تجارت پرسود يك 
واردكننده كه مي گويند 5 ســال اســت براي دريافت اين 
مجوز اصرار ورزيده است. دوازدهم مهرماه سال جاري، 80 
سر كروكوديل پرورشي در قالب نخستين محموله وارداتي 
از كشور مالزي براي تكثير به تنها مزرعه پرورش كروكوديل 
مشهد رسيدند و در اين مزرعه رها شدند تا به روايتي محل 
نگهداري از آنها تبديل به مكان گردشگري شود و به روايت 
ديگر، پرورش و تكثير داده شــوند تا پوست آنها تبديل به 
كاالهاي لوكسي براي فروش شود. و از آنجا كه براي اثبات 
روايت دوم، شواهد بيشتري در دست بود، در تمام ماه گذشته 
صداي فعاالن محيط زيست به اعتراض بلند بود و نگراني هاي 
بسياري براي توسعه چنين تجارت هاي ضد محيط زيستي 

در بين آنها شكل گرفت.

واكاوي روايت ها 
نام جديد مجموعه اي كه حاشيه هاي آن رسانه ها را پر كرده 
است، »پارك كروكوديل مشهد« است! مجموعه اي در ابتداي 
جاده ده سرخ كه دسترسي دندان گيري ندارد و بعيد به نظر 
مي رسد با هدف توسعه گردشگري ساخته شده باشد. اگرچه 
سرمايه گذار پروژه اينطور ادعا كند و مقام هاي مسئول هم 
پشت اين ادعا بايســتند. مديركل حفاظت محيط زيست 
خراســان رضوي درباره خبر واردات كروكوديل ها توضيح 
داده كه »گردشگري، محور اصلي فعاليت اين مزرعه است.« 
اما معاون ســرمايه گذاري و تامين منابع اداره كل ميراث 

فرهنگي، استان خراســان رضوي مي گويد مجوزي به اين 
مركز داده نشده. در واقع روزنامه پيام به ما خبر داده كه اين 
مزرعه پرورش كروكوديل كه هدف اصلي آن گردشــگري 
خوانده مي شود، هيچ گونه مجوزي از ميراث فرهنگي ندارد 
و شــاهد مثال اين ادعا را ســخنان احمد ديناري، معاون 
ســرمايه گذاري و تامين منابع اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان خراسان رضوي قرار داده: 
»اين مركز هيچ مراجعه اي براي اخذ مجوز از ميراث فرهنگي 
نداشته و ما مجوزي براي گردشگري به اين مركز نداده ايم.« 
حواشي اين خبر تا مدت ها ادامه داشت. مدير كل حفاظت 
از محيط زيست خراسان رضوي كه پيش از رسانه اي شدن 
ماجرا در مصاحبه اي با حمايت از اين صنعت غيراخالقي، 
تجارت پوســت كروكوديل را يك تجارت پرسود و پربازده 
دانسته و اين فعاليت را يك فعاليت اقتصادي موفق معرفي 
كرده بود، حاال به انتشــار بيانيه اي قناعت كرده است؛»در 
مزرعه تكثير و پرورش كروكوديل در مشهد سازوكار كشتار 
نه تنها ديده نشــده، بلكه همانطور كه قبال هــم در اخبار، 
مصاحبه با خبرگزاري ها و رسانه ها اعالم كرده ايم، مسير اين 
مزرعه صرفا تكثير، پرورش، گردشگري پژوهشي و آموزشي 

خواهد بود.«

آفتاب آمد دلیل آفتاب 
كروكوديل هاي حاشيه ساز مهرماه اما، گونه »پروسوس « اند 
كه اين گونه جزو يكي از 5 گونه بــاارزش كروكوديل در 
دنيا محســوب مي شــود و ارزش تجاري بااليــي دارد. 
80كروكوديل گران قيمت در يك مركز براي گردشگري؟ 

به نظر نمي رسد كه اين كار توجيه اقتصادي داشته باشد. 
واقعيت اين است كه فعاالن محيط زيست هيچ ترديدي 
در »كشتار« و »سالخي« كروكوديل ها در اين مركز ندارند. 
از سوي ديگر چند روز پس از انتشار اين خبر، خبرگزاري 
فارس اعالم كرد كه پيدا كردن صفحه اينستاگرام منتسب 
به مالكان يك مزرعه پرورش كروكوديل،  نشان مي دهد 
كه هدف از واردات اين حيوانات، ســالخي و كسب سود 
از آنهاســت. يكي از پســت هاي اين پيج اينستاگرامي 
شــامل 10تصوير از محصوالت گران قيمتي است كه با 
پوست كروكوديل ســاخته شده اند! همچنين يكي ديگر 
از پست هاي اين پيج اينســتاگرامي مربوط به مصاحبه، 
مالك اين مزرعه پرورش كروكوديل در سال ۹4 با يكي از 
نشريات است؛ او در اين مطلب بحث گردشگري را به عنوان 
راهي براي كمك به تامين مخارج مزرعه كروكوديل عنوان 

مي كند نه هدف آن. 
در ادامه مطلب هم قيمت مصنوعات تهيه شــده از چرم 
كروكوديل آورده شده است كه مي تواند صحه بر روايت تلخ 
دوم بگذارد؛ آفتاب آمد دليل آفتاب. البته مشكل پيچيده تر 
و عميق تر از اين ماجراهاست. با اينكه مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيست و شيالت سعي در غيرقانوني نشان 
دادن كشــتار اين حيوان دارند، طبق دستور العمل هاي 
سازمان حفاظت از محيط زيست كه در اين سايت بارگذاري 
شده پرورش كروكوديل به قصد فروش حيوان يا اجزاي 
بدن آن بالمانع دانسته شده اســت. همين قانون نوشته 
و مصوب كار را براي فعاالن و دلســوزان محيط زيســت، 

سخت تر كرده است.

كروكوديلهادرمشهد
واردات حيوانات براي كسب سود از سالخي آنها، توسط فعاالن محيط زيست محكوم شد

محيطزيست

خبرهاي مهرماهي محيط زيست
 بحران فرونشست؛ ايران رتبه 4 فرونشست زمین در دنیا

 علي سالجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زيست شد. 
 علیرضا رزم حسیني، مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور پروژه هاي انتقال 

آب شد. 
 استارت انتقال آب از درياي عمان به 3 استان زده شد.

 اعتراض وكالي مهشاد و ريحانه به اعالم راننده به عنوان تنها مقصر حادثه اتوبوس 
خبرنگاران 

 رد پاي خشكسالي در سد امیركبیر
 كاهش 40 درصدي بارندگي ها؛ پايیز كم بارشي خواهیم داشت. 

 سفیدكوه در آتش سوخت. 
  بزرگ ترين خلیج »خزر« در معرض خشكي قرار گرفت. 

  ساالنه 30 هزار پرونده تخريب جنگل ها و مراتع تشكیل مي شود.

 ماهی که
گذشت

اين شماره

همهسفرهایرئيسجمهور
آغاز سفرهاي استاني سیدابراهیم رئیسي و سخنراني هاي او در 7استان  مختلف كشور باعث شد تا تصوير او بیشترين تكرار را در صفحات اول عكس
روزنامه هاي مورد بررسي داشته باشد. تصاوير حمالت تروريسي اخیر 
در افغانستان، حمله به مسجد شــیعیان و اقدامات اخیر طالبان در افغانستان با 9بار تكرار 
دومین عكس پرتكرار در صفحــه اول روزنامه ها بوده اند و تصاويري از واكسیناســیون 
بزرگساالن و كودكان با 7بار تكرار سومین عكس پرتكرار در روزنامه هاي مهرماه بوده است.

نفوذواكسيناسيون
افزايش مراكز واكسیناسیون در كشور و تالش براي سرعت بخشیدن به روند  واكسیناسیون بزرگساالن و دانش آموزان و... باعث شد تا موضوعات مرتبط سوژه
با واكسیناسیون و كرونا با 49بار تكرار به پرتكرارترين سوژه در صفحات اول 
روزنامه ها تبديل شــود. پس از آن اقدامات خصمانه طالبان در افغانستان با 42بار تكرار دومین و 
موضوع ادامه مذاكرات برجام توسط ايران و كشورهاي اروپايي با 20بار تكرار سومین سوژه موضوع 

پرتكرار صفحه اول روزنامه هاي مورد بررسي در مهرماه بوده اند.

همسايه بد
اقدامات خصمانه آذربايجان در نزديكي مرز ايران و واكنش هاي ايران به اين  اقدامات  توجه تیتر يك روزنامه ها را بیش از ديگر موضوعات در طول ماه مهر تيتر
به خود جلب كرد. رويدادهاي افغانستان و اقدامات تروريسي طالبان علیه 
شیعیان و هزاره ها كه طي اين ماه در افغانستان رخ داده اند با 8 بار تكرار دومین تیتر يك پرتكرار در 
روزنامه ها بوده اند و پس از آن تیترهاي مرتبط با واكسیناسیون و كرونا با 5بار تكرار سومین تیتر يك 

پرتكرار مهرماه به شمار مي روند.

مهر مــاه ســال 1400مثــل همه 
مهرماه هاي ســال هاي گذشــته با 
صداي زنگ مدارس آغاز شــد اما 
مانند سال گذشــته، بچه ها به مدرســه نرفتند و كالس هاي درس 
همچنان غیرحضوري و آنالين برگزار شدند تا فراموشمان نشود كه 
سايه همه گیري كرونا همچنان بر سر جامعه سنگیني مي كند. اگرچه 
همزمان واكسیناســیون كودكان در اين ماه سرعت گرفت و مقامات 
آموزش وپرورش وعده دادند كه دانش آموزان از آبان ماه به مدرســه 
بازخواهند گشت. همچنین مدارس عشــايری و مدارسي كه تراكم 
دانش آموزان در آنها حداكثر 15نفر بود، از ابتداي مهرماه بازگشايي 
شدند تا طلسم كرونايي بســته بودن مدارس به اين ترتیب شكسته 
شــود. در مهرماه 1400كشور شكســت ها، پیروزي ها، جنجال ها و 
تنش هاي زيادي را به خود ديد. اما در میــان تمامي اين موضوعات، 
از نظر آماري موضوع واكسیناســیون گســترده، واكسن هراسي، 
واكسیناسیون دانش آموزان در آستانه سال جديد تحصیلي، واردات 
واكسن و بررســي ادامه يا توقف محدوديت هاي كرونايي در كشور 
 جزو پرتكرارترين سوژه هايي بوده اند كه در میان روزنامه هاي كشور 
)5 روزنامه همشهري، ايران، جمهوري اسالمي، سازندگي و اعتماد( 
به آن پرداخته شده اســت. همچنین فراتر از پرتكرارترين مطالب 
رسانه هاي مكتوب، اخباري مانند فداكاري نوجوان ايذه اي براي نجات 
2سالمند از آتش يا موفقیت هاي تیم ملي كشــتي ايران و تیم هاي 
هندبال و فوتبال زنان كشور، در شــبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي 
آنالين بسیار پربازخورد بوده اند. در ادامه به گزيده اي از پرتكرارترين 
تیترها، عكس ها، سوژه ها و مهم ترين و پربازخوردترين اخباري كه در  
ماه اول پايیز 1400در رسانه هاي مكتوب و آنالين كشور بازتاب يافته اند 
اشاره مي كنیم. تالش شــده در اين نوشتار بیش از هرچیز ديگري بر 

اهمیت و باالبودن بازخورد اخبار توجه شود.

سمیرا رحیمي
روزنامه نگار

ماهقهرمانان
مروري بر آنچه در مهرماه 1400در 
رسانه هاي مكتوب و مجازي رخ داد

رتكرارها
پ

عكسجنجالیزيارتباهواپيماینظامیدوطبقه
يكي از جنجالي ترين تصاويري كه فیلم و عكس آن در شبكه هاي اجتماعي و وب سايت هاي خبري بسیار ديده 
شد، فیلم و عكس وضعیت نامناسب زائران كربال بود كه سوار بر هواپیماي دو طبقه حمل اداوات نظامی راهي 
زيارت كربال شده بودند. ويدئوي اين رويداد در شبكه هاي اجتماعي و يوتیوب هم هزاران بار ديده شده است. 
اخبار مرتبط با برگزاري مراسم اربعین هم در مهرماه بسیار بازخورد داشت زيرا اربعین1400به واسطه همه گیري 

كرونا بدون پیاده روي هاي هرسال برگزار شد و زائران تنها اجازه سفر با هواپیما را داشتند.

تيمملیكشتیايران،اميدمهرماه
امیدبخش ترين رويداد مهر امسال براي ايران، درخشش 
تیم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي در رقابت هاي جهاني 
نروژ بود. موفقیت تیم ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران و 
كسب 7مدال طال و 2 عنوان نايب قهرماني و سومي جهان 

موجي از شادي را در كشور ايجاد كرد.

تیراندازي در اصفهان و ديگر اخبار
  خبر دستگيري و آزاد شــدن فردي كه در اصفهان با تفنگ 
ســاچمه اي به تعدادي از شــهروندان شــليك كــرد يكي از 
پربازخوردترين خبرهاي روزهاي آخــر مهرماه بود. به گفته 
رئيس دادگســتري اصفهان اين فــرد به قيــد وثيقه آزاد 

شده است.
  اظهارات رئيــس ســازمان ميــراث فرهنگي دربــاره حريم 

پاســارگاد و تخت جمشــيد از ديگــر موضوعــات عجيــب و 
واكنش برانگيز  ماه به شمار مي رود.

  انتصــاب پيمــان جبلــي به عنــوان رئيــس جديد ســازمان 
صدا و سيما و پس از آن اظهارات او درباره امكان بازگشت عادل 
فردوسي پور به صداوسيما هم توجه بسياري را در شبكه هاي 

اجتماعي و سايت هاي خبري به خود جلب كرد.

تورم؛بحراناقتصادیماه
در ماه مهــر تــورم همچنان به 
معیشت مردم و سفره هاي مردم 
تاخت و در آخرين گزارش بانك 
مركزي تورم در كشــور به عدد 
43.6 درصد رسید. همچنین تورم 
كاالهاي مصرفي، نقدينگي و رشد 
پايه پولي در اين ماه افزايش قابل 
توجهي يافت. تورم درحالي با آغاز 
به كار دولت سیزدهم رو به افزايش 
گذاشته است كه ابراهیم رئیسي 
همواره آن را خط قرمز دولت خود 
توصیف كرده اســت. او در اوايل 
مهرماه در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصــادي دولت دســتگاه هاي 
اجرايي را موظــف كرد از هرگونه 
اقدامي كه منجر به افزايش تورم 

شود پرهیز كنند.

طالبانوبمبگذاریها
افغانستان در ماهي كه گذشت 2فاجعه بزرگ را پشت سر گذاشت كه نیروهاي داعش مسئولیت يكي از 
آنها را به عهده گرفته است. هردو انفجار در مسجد شیعیان رخ داده است. نیروهاي طالبان در شرايطي 
ادعا مي كنند درحال تحقیق روي اين حمالت تروريستي هستند كه خود درحال تهديد خانواده هاي 
هزاره در واليت دايكندي است تا روستاها و زمین هاي كشاورزي خود را سريع تر تخلیه كنند و به جاي 

ديگري بروند. 

خداحافظیصدراعظم
آنگال مركل، صدراعظم آلمان پس از 16سال از قدرت كناره گیري كرد تا انتخابات آلمان پس از 3 دهه بدون حضور او 
برگزار شود. كناره گیري بدون جنجال مركل از قدرت در رسانه هاي داخلي و خارجي بازتاب گسترده اي داشت. نتیجه 
انتخابات آلمان تا روز 25مهرماه 1400به اين مرحله رسید كه حزب برنده انتخابات، يعني سوسیال دمكرات اعالم كرد 
با سبزها و لیبرال هاي دمكرات آزاد برسر تشكیل دولت جديد توافق كرده است و اين احتمال كه اوالف شولتس، رهبر 

حزب سوسیال دمكرات جانشین آنگال مركل باشد درحال حاضر بسیار قوي شده است.

قربانيانكوويدودرگذشتگانمهر
درگذشت چندين تن از هنرمندان محبوب كشور در 
اثر ابتال به كرونا جامعه هنري كشور را در نخستین ماه 
پايیز داغدار كرد. عزت اهلل مهرآوران، ســیامك 
اطلسي و فتحعلي اويســي در اين ماه در اثر ابتال 
به كرونا درگذشــتند. در اين ماه همچنین آيت اهلل 
حسن زاده آملي در سن 92سالگي به دلیل نارسايي 

قلبي درگذشت.

علیلندی؛چهرهنوجوانماه
انتشار خبر فداكاري باورنكردني نوجوان چهارده ساله 
ايذه اي كه براي نجات 2 زن ســالمند از آتش سوزي 
به شدت مصدوم شد و در نهايت جان خود را از دست 
داد، واكنش هاي زيادي را در شبكه هاي اجتماعي و 

رسانه هاي داخلي و خارجي به دنبال داشت.

تنشباآذربايجان؛جنجالسياسیماه
مهرماه همزمان شــد با چنديــن رويداد جنجالي 
داخلي و بین المللي. يكي از مهم ترين اين رويدادها 
تنش هايي بود كه میان ايران و آذربايجان ايجاد شد.

درخششزنانورزشكار
حضور خانم گالره ناظمي در فینال مســابقات 
جام جهاني فوتسال به عنوان داور چهارم يكي 
از خبرهاي شــادي آور دنیاي ورزش در مهرماه 
1400بود. اگرچه زنــان ورزشــكار در اين ماه 
موفقیت هاي ديگري هم كسب كردند. تیم ملي 
وزنه برداري نوجوانان كشور در رقابت هاي جهاني 
وزنه برداري دختران نوجوان موفق به كسب 2مدال 
برنز و نقره شد. همچنین كسب سهمیه حضور در 
رقابت هاي جهاني توسط تیم ملي هندبال بانوان 
كشور و راهیابي تیم ملي فوتبال بانوان ايران به 
رقابت هاي جهاني از ديگر دستاوردهاي ورزش 

بانوان در مهرماه به شمار مي رود.



    استارت
    تازيانه كلمات 4گله اميدها

تيم اميد ايران در نخستين 
بازي اش تحت هدايت مهدي 
مهدوي كيا، نپال را شكست داد

3فدراسيون و 3كليدواژه كه مايه 
دردسر و سوژه نقد و طنز شدند

خريد خارجی استقالل در اولين بازی اش 2گل زد تا آبی ها  بعد از 6سال به 2برد در 2هفته اول برسند

معارفه 3     ا متيازی كوين يامگا
استقالل با برتری 2 بر صفر مقابل ذوب آهن، هم طلسم نبردن در فوالدشهر را شکست 
و هم بعد از 6سال توانست لیگ را با 2پیروزی آغاز کند. آخرین سرمربی که در استقالل 
توانسته بود از 2هفته اول 6امتیاز بگیرد پرویز مظلومی بود که در لیگ پانزدهم موفق 
به این کار شد و جالب اینکه تیم او در هفته ســوم به همین ذوب آهن باخت. بعد از او 
منصوریان، شفر، استراماچونی و فکری هیچ کدام چنین شروعی در لیگ نداشتند تا 
اینکه فرهاد مجیدی با بردن هوادار و ذوب آهن موفق به این کار شد. فرهاد تیمش را در 
فوالدشهر با دو تغییر نسبت به بازی اول ارنج کرد. اولین تغییر او حضور مهدی مهدی پور 
به جای زبیر نیک نفس بود و دومین تغییر که بسیار کارساز از آب در آمد بیرون رفتن 
سبحان خاقانی و رونمایی از بازیکن خارجی جدید آبی ها یعنی کوین یامگا بود. بازیکنی 
که در همین اولین حضور، خودش را به خوبی اثبات کرد و 2بار دروازه ذوب آهن را گشود. 
این بازیکن فرانســوی که اصالتی کامرونی دارد عالوه بر 2 گلی که زد، با بازی موثر و 

پاس های دقیقش در خط حمله نشان داد بازیکن قابلی است که آبی ها در بازی های آینده 
می توانند حساب ویژه ای روی او باز کنند. او در همان دقایق ابتدایی بازی از ناحیه سر 
دچار مصدومیت شد اما در زمین ماند و 2گل آبی ها را زد. عالوه بر یامگا، حسین حسینی 
هم در 10دقیقه اول این بازی پربرخورد مصدوم شد و جای خودش را به رشید مظاهری 

داد تا دومین کلین شیت فصل استقالل بین دو گلر این تیم تقسیم شود.

  دومین برد قلعه، دومین باخت منصوریان
دیروز عالوه بر بازی ذوب آهن و استقالل، 3بازی دیگر هم از هفته دوم برگزار شد که 
با برتری پیکان، گل گهر و تراکتور به پایان رسید. پیکان در کرج توانست تیم تازه وارد 
هوادار را با 2گل شکست دهد و تیم رضا عنایتی را با دومین باخت طی 2هفته اول آشنا 
کند. محمدحسین فالح و مجتبی حقدوست گل های پیکان را زدند و این تیم از دقیقه51 

با اخراج علیرضا کوشکی 10نفره شد. در شیراز جدال فجرسپاسی و گل گهر تا دقیقه90 
بدون گل مساوی بود اما در وقت های تلف شده میالد زکی پور با شوتی سرکش 3امتیاز 
بازی را نصیب شــاگردان قلعه نویی کرد. به این ترتیب فجرسپاسی هم مثل دیگر تیم 
تازه وارد این فصل از 2بازی اول به هیچ امتیازی نرسید. اما پرگل ترین بازی دیروز در 
تبریز برگزار شد و تراکتور که در هفته اول پرگل باخته بود در هفته دوم پرگل برنده شد. 
شاگردان فیروز کریمی در مقابل نفت آبادان در همان ابتدای بازی با گل پیمان بابایی 
پیش افتادند. صنعت نفت که هفته اول هم در خانه خودش شکست خورده بود نه تنها 
موفق به جبران این گل نشد که در دقایق پایانی 2گل دیگر هم دریافت کرد و با شکستی 
سنگین روانه خانه شــد. تیم علیرضا منصوریان از 2بازی 2باخت، 4گل خورده و صفر 
گل زده دارد و دقیقا در همان مســیری گام برمی دارد که تیم های سابق این مربی گام 

برمی داشتند.
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    هفته تهاجمي!
مهاجمان ايراني شاغل در اروپا هفته 
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چقدر زود شروع كرديد!
حواشي كورس پرسپوليس و سپاهان، از هفته دوم استارت خورد

پرسپوليس و سپاهان 2 مدعي اصلي فصل گذشته بودند كه به ترتيب قهرمان و نايب قهرمان شدند. براي 
فصل جديد هم حداقل روي كاغذ به نظر مي رســد همين دو تيم بخت هاي اصلي كسب جام هستند. 
هر دو به اندازه كافي بازيكن دارند و هر دو هم فصل را خوب شروع كرده اند؛ سپاهان با 2 پيروزي برابر 
مس رفسنجان و نفت مسجدسليمان، پرسپوليس هم با يك برد ارزشمند بيرون از خانه مقابل فوالد. 
شايد همين مسئله هم باعث شده شاهد جدل زودرس )خيلي خيلي زودرس!( بين 2 باشگاه باشيم. 

يعني اتفاقاتي كه قاعدتا بايد در هفته هاي پاياني رخ بدهد، در همين هفته دوم استارت خورده است.
ماجرا به محل برگزاري بازي سپاهان و نفت مسجدســليمان مربوط مي شود. اين بازي قاعدتا بايد در 
مسجدسليمان برگزار مي شد، اما به دليل زيركشت رفتن چمن نفتي ها، ميزباني را به ورزشگاه فوالد 
آره نا در اهواز دادند؛ زميني كه چمن مسطح و صاف دارد و سپاهان هم با استفاده از همين مزيت موفق 

به كسب يك پيروزي راحت 3 بر صفر شــد. حاال باشگاه پرسپوليس و به طور مشخص شخص افشين 
پيرواني به اين موضوع اعتراض كرده و گفته سپاهان بايد در ورزشگاه خانگي مسجدسليمان به ميدان 
مي رفت. اعتراض پيرواني در حالي است كه هنوز معلوم نيســت نفت در مسابقات بعدي اش در كدام 
ورزشگاه ميزبان رقبا خواهد بود. اين گاليه شايد زماني وجاهت بيشتر پيدا مي كرد كه مثال پرسپوليس 

را مي بردند به زمين خانگي نفت و اين تيم ناچار مي شد روي چمن خراب بازي كند.
در هر صورت فارغ از اينكه در آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد و اصال محل ميزباني نفت چطور عوض 
شد، به نظر مي رسد روزهاي بســيار پرهياهويي در انتظار پرسپوليس و سپاهان است. وقتي كل كل و 
حاشيه هاي رقابت بر سر قهرماني از هفته دوم شروع شده، ببينيد در هفته هاي پاياني شاهد چه فضايي 

خواهيم بود! 

تيم ملي اميد ايران در نخستين مسابقه رسمي اش تحت هدايت 
مهدي مهدوي كيا به پيروزي رسيد. اميدهاي ايران كه براي حضور 
در رقابت هاي قهرماني زير 23ساله هاي آسيا تالش مي كنند، در 
بازي هاي مقدماتي اين مســابقات در گروهB حضور دارند. ايران 
در گروهB با نپال، لبنان و تاجيكستان همگروه است و بازي هاي 
اين گروه در شهر دوشنبه تاجيكستان برگزار مي شود. شاگردان 
مهدوي كيا بعدازظهر ديروز در نخســتين بــازي به مصاف نپال 
رفتند و به راحتي با نتيجه 4 بر صفر اين حريف را شكست دادند. 
اميدهاي ايران با تركيب عليرضا رضايي، احمدرضا جاللي، سامان 
فالح، محمد ســلطاني مهر، مهدي هاشــم نژاد، ياسين سلماني، 
ميالد كر، مهدي لموچي، عليرضا باويه، آريا برزگر و محمدمهدي 

محبي مقابل نپال صف آرايي كردند. ايران در ســال2015 نيز با 
نپال همگروه بود كه در آن ســال اميدهاي ايران با هدايت محمد 
خاكپور اين حريف را 5 بر صفر شكســت دادند. اما روز گذشــته 
با وجود برتري و حمــالت زياد ايران، بازي دو تيــم در نيمه اول 
بدون گل مســاوي تمام شد. شــاگردان مهدوي كيا در اين نيمه 
صاحب يك ضربه پنالتي هم شدند كه اين پنالتي توسط ياسين 
سلماني از دست رفت. اما در شــروع نيمه دوم ايران خيلي زود به 
گل اول بازي رسيد. مهدي لموچي، بازيكن فجرسپاسي شيراز در 
دقيقه46 طلسم دروازه نپال را شكست و نخستين گلزن تيم ملي 
اميد در دوره جديد لقب گرفــت. بعد از اين گل، اميدهاي ايران با 
خيال راحت تري به بازي ادامه دادند و 3بار ديگر به گل رسيدند. 

حسين نخودكار، هافبك جوان گل گهر كه از ابتداي نيمه دوم وارد 
زمين شده بود گل هاي دوم و سوم ايران را به نام خودش ثبت كرد 
و ياسين سلماني هم گل چهارم را زد تا پنالتي ازدست رفته نيمه 
اول را هم به نوعي جبران كرده باشد. اين هافبك آينده دار سپاهان 
كه در اردوهاي اخير تيم ملي بزرگساالن هم حضور داشته، در تيم 

اميد بازوبند كاپيتاني را بر بازو مي بندد.
بازي ديروز اميدها قرار بود از شــبكه ورزش سيما به شكل زنده و 
مستقيم پخش شود اما برخالف اعالم هاي قبلي اين اتفاق رخ نداد و 
مسابقه پخش نشد! دومين بازي تيم ملي اميد ايران در اين رقابت ها 
روز پنجشنبه ششم آبان مقابل لبنان خواهد بود و سومين بازي هم 
9آبان مقابل ميزبان مسابقات يعني تاجيكستان برگزار خواهد شد.

بهروز رسايلي| اين روزها حجم انتقادات از فدراسيون فوتبال 
به شدت باال گرفته كه بخشي از اين ماجرا، به اظهارات عجيب 
شــخص عزيزي خادم مربوط مي شــود. در حقيقت رئيس 
فدراسيون فوتبال مطالبي بيان مي كند كه جاي شك و شبهه 
دارد و از همان ها عليه خود او اســتفاده مي شــود. اين البته 
نخســتين بار نيست كه مسئوالن ارشــد فدراسيون فوتبال 
در اســتفاده از كلمات دچار لغزش و بي احتياطي مي شوند و 
گزك دست منتقدان مي دهند. 2 فدراسيون قبلي هم هر كدام 
كليدواژه هايي خلق كردند كه تا مدت ها جهت زير سؤال بردن 

آنها مورد استفاده قرار گرفت.

  علي كفاشيان؛ ليوان جادويي
مهم ترين شاخصه دوران رياست علي كفاشيان بر فدراسيون فوتبال، 
بي تفاوتي او نسبت به مسائل و خونسردي اعصاب خردكنش بود. اين 
شرايط تا جايي ادامه مي يافت كه حتي شائبه بي ارادگي رئيس اسبق 
فدراســيون در اصالح امور به وجود مي آمد. البته كه بخشــي از اين 
داستان به خاطر نوع ورود كفاشــيان به فوتبال بود. او از ابتدا هم قرار 
نبود نفر اول تشكيالت اداري فوتبال ايران باشد. گفته مي شود نهايت 
نقشي كه برعهده كفاشيان گذاشــته بودند، اين بود كه در انتخابات 
فدراسيون فوتبال به محمد علي آبادي ببازد و برود. با اين حال وقتي 
فيفا با نامزدي رئيس وقت سازمان تربيت بدني در انتخابات موافقت 
نكرد، فقط كفاشيان ماند و برنده شد! بنابراين زياد براي او مهم نبود 
چه اتفاقاتي رخ مي دهد. او حتي نسبت به حفظ اقتدار فدراسيون هم 
حساسيت و وسواس چنداني نشــان نمي داد. اوج تبلور اين داستان 
زماني بود كه عادل فردوسي پور در يكي از گفت وگوهايش با كفاشيان 
براي او مثال زد كه: »اگر من بخواهم اين ليــوان را بگذارم آن طرف 
بايد يك دليل مشخص داشته باشد.« كفاشيان اما در كمال صداقت 
گفت: »عادل خان مشكل اينجاست كه اصال ليواني دست من نيست!« 

او به وضوح اعالم كرد در بســياري از اتفاقات فدراسيون ابتكار عمل 
در دستش نيســت. از آنجا به بعد بارها و بارها رسانه ها و منتقدان از 
كلمه »ليوان« و عبارت »ليوان دست كفاشيان نيست« براي انتقاد از 

فدراسيون استفاده كردند.

  مهدي تاج؛ فدراسيون 5ستاره
اواسط دهه90، سايت فيفا در گزارشي با اشاره به صعود 5تيم ملي 
فوتبال ايران در 5رده ســني مختلف به مســابقات جام جهاني، به 
فدراسيون فوتبال كشورمان لقب »5ستاره« داد. بسيار بديهي است 
كه اين لقب خاصيت مقطعي داشته و صرفا براي همان سال و همان 
زمان قابل اســتفاده بود، اما بهره برداري رسانه اي وسيع فدراسيون 
تاج از اين عنوان، كم كم ســطح موضوع را به طنز و شوخي كشاند. 
از اينجا به بعد، اين منتقدان بودند كه عبارت »فدراسيون 5ستاره« 
را تصاحب كردند و در اشــاره به هر نوع بي درايتي و مشكل در هر 
سطحي از اداره فوتبال ايران از آن سود بردند. فرقي نمي كرد تيم ملي 
مشكل اعزام داشته باشد، يك بازي ليگ برتر به تعويق افتاده باشد يا 
در دسته دوم فوتبال تباني شده باشد؛ منتقدان به سرعت به ميدان 
مي آمدند و از چماق »فدراسيون 5ســتاره« براي طعنه به مديران 

وقت استفاده مي كردند. صد البته مشكل از خود آقايان بود كه روي 
اين لقب زودگذر و معمولي بيش از حد مانور دادند.

  عزيزي خادم؛ خوبان عالم
اين بار اما كليدواژه فدراسيون بسيار زودتر از حد تصور ابداع يا برمال شد. 
افراط عزيزي خادم در اســتفاده از تعابير خاصي همچون خوبان عالم، 
مقربان درگاه، نفس حق و... باعث شد خيلي ها او را متهم به خرافه گرايي 
كنند. در همين راستا شايعه قديمي ارتباط او با يك جادوگر و رمال قوت 
گرفت و مخصوصا طفره رفتن عزيزي خادم از تكذيب صريح اين رابطه، 
به آتش انتقادات دامن زد. هم اكنون جو بسيار سنگيني عليه فدراسيون 
وجود دارد و كار به جايي رسيده كه حتي رئيس فراكسيون ورزش مجلس 
هم به عزيزي خادم و وزارت ورزش هشدار داده است. كليدواژه مخرب اين 
فدراسيون، يك تفاوت اساسي هم با قبلي ها دارد. در داستان كفاشيان و 
ليوان يا تاج و فدراسيون 5ستاره، همه  چيز محدود به آفات رايج مديريتي 
همچون دخالت پذيري مديران يا بهره برداري تبليغاتي از كلمات مي شد. 
حاال اما عزيزي خادم متهم است كه به مسائل خرافي و غيرمنطقي بها 
مي دهد و چه بســا به اتكاي آنها تصميم مي گيرد. اين به طور كلي يك 

داستان ديگر است!

  تازيانه كلمات
   3فدراسيون و 3كليدواژه كه مايه دردسر 

و سوژه نقد و طنز شدند

نكته بازي

آماربازي

جذابيت هاي ليگ ايران

كمي زود نيست؟

اين ديگر ناراحتي ندارد

اگر فكر كرده ايد ليگ ايران مثل بقيه 
ليگ هاي پاستوريزه دنياست كه 
همه حــوادث درون زمين اتفاق 
بيفتد، سخت در اشتباهيد. براي 
ما داستان هر بازي از قبل از شروع 
مسابقه آغاز مي شود. اينجا ما كلي خبر 
حاشيه اي جذاب داريم كه اصال ربطي به مسائل فني ندارد و 
عموم مردم را حتي پيش از سوت شروع بازي سرگرم مي كند. 
به عنوان مثال در هفته دوم ليگ برتر، پديده حاضر نشد براي 
بازي با مس رفسنجان به كرمان برود كه خيلي حركت قشنگ 
و پرهيجاني بود. يعني چي كه همه تيم ها بروند بازي كنند؟ 
اينكه هيجان ندارد. كار پديده خيلي هم قشنگ بود. از آن طرف 
هم نفت مسجدسليمان در شهر خودش يك ساعت پشت در 
ورزشگاه مانده تا بازي اش با سپاهان در آستانه لغو قرار بگيرد. 

چه چيزي از اين جذاب تر؟

يكــي از اتفاقات ســؤال برانگيز اين 
روزهــاي فوتبال ايــران، به غيبت 
عليرضــا ابراهيمــي در تمرينات 
پرســپوليس مربوط مي شــود. 
ابراهيمي خريد جديد ســرخ ها در 
خط دفاعي است كه از گل گهر سيرجان 
جذب شده. او در چند جلسه از تمرينات بعد از بازي با فوالد حاضر 
نشد. در مورد اينكه چرا اين اتفاق رخ داده چند روايت وجود دارد. 
برخي مي گويند ابراهيمي مشكالت شخصي دارد، اما منابع ديگر 
از اعتراض اين بازيكن به نيمكت نشيني خبر مي دهند. اگر اين 
فرضيه دوم درست باشد، كمي نگران اين بازيكن خواهيم شد. 
اينكه خريد جديد قهرمان 5 دوره گذشته ليگ برتر در همان هفته 
اول به نيمكت نشيني اعتراض كند و دست به تحريم تمرينات بزند 
خيلي عجيب است. اگر اينطور باشد به نظر مي رسد ابراهيمي راه را 

اشتباه آمده. الاقل پرسپوليس جاي اين كارها نيست.

در اين مدت هجمه هــا روي داريوش 
شــجاعيان زياد بوده اســت. او كه 
دوران ناموفقي را در استقالل پشت 
سر گذاشت، ســرانجام براي ليگ 
بيست ويكم در فهرست مازاد آبي ها 
قرار گرفت. در اين مدت كمتر كســي 
نسبت به جدايي شجاعيان ابراز ناراحتي كرده و گويا اين مسئله به 
مذاق داريوش خوش نيامده است. او يك مصاحبه بغض آلود انجام 
داده و گفته چون مصدوم شده، نتوانسته به تيم كمك كند. خب 
البته در دوران غيراز مصدوميت هم خيلي يادمان نيست شجاعيان 
كمكي به تيم كرده باشد. او حاشيه هاي ديگري هم داشت كه از آنها 
صرف نظر مي كنيم، اما حتي در مورد انتقادها از مصدوميت هم خيلي 
نمي شود سخت گرفت. در بارسلونا هم آسيب ديدگي هاي فراوان 
عثمان دمبله سوژه رسانه ها است. فوتبال حرفه اي همين است و 

بازيكناني كه پول درشت مي گيرند، هميشه زير ذره بين هستند.

متريكا

تيم سپاهان در اين فصل هم عادت فصل 

گذشته اش را فراموش نكرده و همچنان 2/86
در اين تيم تعداد گل  ها بيشتر از اميد 
گل ايجاد شده است. تيم محرم نويدكيا 
در فصل گذشته بهره وري بســيار خوبي از موقعيت هايش داشت؛ 
چنان كه حتي بيشــتر از موقعيت گلي كه ايجــاد مي كرد، به گل 
مي رسيد. زردپوشان اين هفته در جدال با نفت مسجدسليمان با 
3گل به برتري رسيدند و اين در حالي بود كه اميد گل ايجاد شده 
توسط اين تيم 1.88 بوده است. ســپاهان در بازي اول هم 0.98 
اميد گل ايجاد كرد اما 2گل به مس رفســنجان زد. به اين ترتيب 
زردپوشان طي 2هفته به اندازه 2.86 گل موقعيت ايجاد كرده اند 

اما 5گل به ثمر رسانده اند.

 سجاد شهباززاده با كسب نمره8.44 از 

متريكا، بهترين بازيكن زمين در بازي 8/44
سپاهان و نفت مسجدســليمان بود. 
آقاي گل فصل گذشــته ليگ برتر در 
نخســتين هفته فصل جديد موفق به گلزني نشد اما از هفته دوم 
گلزني هايش را آغاز كرد و 2گل از 3گل سپاهان را وارد دروازه نفت 
مسجدسليمان كرد. سجاد در اين مسابقه 3دريبل موفق داشت و 
3بار شوت زد كه 2 شوت او داخل چارچوب بود و هر دو تبديل به 
گل شد. او از متريكا نمره8.44 گرفت و باالتر از گولسياني كه او هم 
نمره عالي 8.41 را دريافت كرده بود، بهترين بازيكن زمين شــد. 
دانيال اســماعيلي فر هم با نمره7.57 سومين بازيكن برتر ميدان 

بود. دانيال در اين بازي هم مثل بازي اول پاس گل داد.

با 2گلي كه سجاد شــهباززاده به نفت 

مسجدسليمان زد، تعداد گل هاي ليگ 30
برتري او در لباس ســپاهان به 30گل 
رســيد. به گواه آمارهــاي متريكا، او 
16گل با پاي راست، 5گل با پاي چپ و 9گل هم با ضربه سر براي 
سپاهان به ثمر رسانده است. 29گل سجاد براي سپاهان از داخل 
محوطه جريمه زده شده و فقط يكي از گل هاي او از پشت محوطه 
جريمه بوده است. تيم هايي كه بيشترين گل را از سجاد خورده اند، 
به ترتيب نفت آبــادان )4گل(، تراكتــور )3گل(، آلومينيوم اراك 
)3گل(، نفت مسجدســليمان )3گل( و نساجي قائمشهر )3گل( 
بوده اند. او پيش از اين در ليگ برتر 20گل براي سايپا و 19گل هم 

براي استقالل زده بود.

استارت 4گله اميدها
تيم اميد ايران در نخستين بازي اش تحت هدايت مهدي مهدوي كيا نپال را شكست داد

برنامه  بازي ها

پنجشنبه 20 آبان 1400

سهشنبه 25 آبان 1400

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 12 بهمن 1400

پنجشنبه 4 فروردين 1401

سهشنبه 9 فروردين 1401

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

شنبه 8 آبان

جمعه 14 آبان

شنبه 15 آبان

دوشنبه 10 آبان

چهارشنبه 5 آبان

آلومینیوم - فوالد

پديده-نفت  مسجدسلیمان

هوادار-پديده

مس رفسنجان-آلومینیوم

آلومینیوم-پرسپولیس

صنعت نفت-فجر سپاسی

فجر سپاسی-استقالل

پرسپولیس-گل گهر

گل گهر-نساجی

استقالل-تراکتور

تراکتور-پیكان

نساجی-صنعت نفت

فوالد-مس رفسنجان

سپاهان-هوادار

ذوب آهن-سپاهان

نفت  مسجدسلیمان-فوالد

پرسپولیس - نساجی

18:00

18:00

18:00

15:30

19:30

20:30

20:00

20:00

20:00

18:00

16:00

16:00

18:00
ليگ برتر- هفته سوم

ليگ برتر- هفته چهارم

16:00
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با طارمي چطور حرف بزنيم؟
اسكوچيچ او را به رئال پيشنهاد مي دهد، اما 

كونسيسائو رفتار بسيار سردتري دارد

جايزه پوشكاش طارمي در خطر
مهدي طارمي 2گل زيبا در سال2021 به ثمر رسانده؛ يكي 
در ليگ برتر پرتغال و شوت از وسط زمين به ژيل ويسنته و 
ديگري مقابل چلسي در ليگ قهرمانان فصل قبل كه با ضربه 
برگردان به ثمر رسيد. پورتو به او لقب مستر پوشكاش داده 
و پوشكاش هم ستاره اسبق رئال مادريد است كه به زدن 
گل هاي زيبا شهرت داشت و جايزه اي به نام او هرساله در 
مراسم فيفا به زيباترين گل فصل تعلق مي گيرد. درحالي كه 
يكشنبه شب همه حواس ها به داربی های اسپانيا ، ايتاليا 
و انگليس بود، در ليگ هلند يك گل زيبا به ثمر رسيد كه 
شانس بااليي براي جايزه پوشكاش اين فصل دارد. سيريل 
انگونگه، وينگر بلژيكي خرونينخن يكي از زيباترين گل هاي 
فصل را با ضربه عقرب مقابل تيم آلكمار به ثمر رساند. اوليويه 
ژيروي فرانسوي يك بار به خاطر گلي مشابه براي چلسي 
جايزه پوشكاش را گرفت و به نظر مي رسد شانس مهاجم 

ايراني باشگاه پورتو براي اين جايزه كم شده باشد.

اين هفته، هفته مهاجمان ايراني شاغل در 
تيم هاي اروپايي بود، از زوج تيم ملي گرفته 
كه در پرتغال و روسيه جشنواره گل به راه 
انداختند تا بازگشــت انصاري فرد و گلزني 
دوباره صيادمنش. همين داستان بهانه اي 
شد تا نگاهي دقيق تر به كارنامه اين 4 مهاجم 

در فصل جاري داشته باشيم.

   بهتر از هميشه
مهدي طارمي با هت تريكي كه اين هفته مقابل 
توندال انجام داد، 7 گله شــد و به صدر جدول 
گلزنان ليگ پرتغال صعود كرد. طارمي امسال 
در 9 بازي ليگي براي پورتو بــه ميدان رفته و 
در مجموع 783 دقيقه براي تيم باشگاهي اش 
توپ زده است. او در 3 بازي اروپايي هم مهاجم 
پورتو بــوده و در 264 دقيقه توانســته يك گل 
وارد دروازه ليورپول كنــد، كاري كه بازيكني 
مثل كريستيانو رونالدو هم نتوانست انجامش 
دهد! طارمي امسال روي هم رفته 1047 دقيقه 
براي پورتو فوتبــال بازي كــرده و 8 گل زده؛ 
يعني به طور ميانگين هــر 131 دقيقه يك گل 
به ثمر رسانده است. البته طارمي در ليگ برتر 
پرتغال، به طور ميانگين هر 112 دقيقه يك گل 
زده كه هم از آمار ســال گذشــته اش در پورتو 

بهتر اســت و هم با آمارش در ســالي كه آقاي 
گل شــد قابل مقايسه نيســت. طارمي فصل 
گذشــته هر 139 دقيقه يك گل براي پورتو زد 
و يك سال قبل از آن با ميانگين هر 131 دقيقه 
يك گل، با پيراهن ريوآوه، آقاي گل مشــترك 

ليگ پرتغال شد.

   بازگشت سردار
ســردار آزمون با 2 گلي كه ايــن هفته مقابل 
اسپارتاك به ثمر رســاند تا در روز پيروزي 7بر 
يك تيمش به عنــوان بهتريــن بازيكن زمين 
انتخاب شود، 7 گله شد و خودش را به رده دوم 
جدول بهترين گلزنان ليگ روســيه رساند. او 
كه حسابي زير فشار انتقاد رسانه ها قرار داشت 
حاال با صدر جدول گلزنــان، 3 گل فاصله دارد 
اما با وجــود اين بهترين گلــزن خارجي ليگ 
روسيه محســوب مي شــود. آزمون امسال در 
10 بازي ليگ روسيه براي زنيت به ميدان رفته 
و در 658 دقيقه توانسته 7 گل براي اين تيم به 
ثمر برساند. او در جام حذفي هم 60 دقيقه توپ 
زده و در همين زمان كوتاه يك گل زده اســت. 
ليگ قهرمانان تنها تورنمنتي است كه آزمون 
در آن بازي كرده و گلي نزده اســت. البته او در 
 اروپا حضوري 135 دقيقه اي داشــته و بيشتر 

نيمكت نشــين بوده اســت. به اين ترتيب بايد 
گفــت آزمــون امســال به طــور ميانگين هر 
107 دقيقه يك گل زده كه آمار بدي به حساب 
نمي آيد. او در ليگ روســيه آمــار بهتري هم 
داشــته و هر 94 دقيقــه يــك گل وارد دروازه 
حريفان كرده است. سردار فصل گذشته به طور 
ميانگين هر 91 دقيقه يك گل در ليگ روســيه 
زد و دومين گلزن برتر اين رقابت ها لقب گرفت.

   مؤثر نيمكت نشين
كريم انصاري فرد امســال در تيم باشگاهي اش 
حال و روز خوشي نداشته است. او تا پايان هفته 
هفتم ليگ يونــان، تنها 2 گل بــراي آاك آتن 
به ثمر رســانده، براي تيمي كــه روي پله دوم 
جدول ايستاده است. البته انصاري فرد امسال 
بيشتر مهره ذخيره بوده و از 630 دقيقه ممكن، 
تنهــا در 185 دقيقه براي تيمــش در ليگ به 
ميدان رفته است. او در جام حذفي بازي نكرده 
امــا در 127 دقيقه حضور در ليــگ كنفرانس 
اروپا، يك گل به ثمر رســانده است. همين آمار 
نشــان مي دهد كريم امســال هر 104 دقيقه 
يك گل براي تيم باشــگاهي اش زده و در ليگ 
به طور ميانگين هر 92 دقيقــه يك گل به ثمر 
رسانده است. انصاري فرد فصل گذشته دومين 

گلزن برتر ليگ يونان بــود البته با ميانگين هر 
176 دقيقه يك گل زده كه در مقايسه با امسال 

آمار نااميدكننده اي به حساب مي آيد.

   روي دور 3 امتيازي
اللهيار صيادمنش يكي ديگر از مهره هايي است 
كه اين روزها روي دور گلزني افتاده است. او پس 
از گلي كه هفته گذشته در ليگ كنفرانس به ثمر 
رساند و مقدمات پيروزي يك بر صفر تيمش را 
فراهم كرد، اين هفته هم در ليگ اوكراين براي 
زوريا گل زد تا بار ديگر تيمش يك بر صفر برنده 
از زمين خارج شود. صيادمنش امسال در ليگ 
اوكراين 712 دقيقه براي زوريا بازي كرده و در 
اين زمان 4 گل براي تيمش زده تا ميانگين هر 
178 دقيقه يك گل را در كارنامه اش ثبت كند. 
او در ليگ كنفرانس هم حضوري 229 دقيقه اي 
داشــته و در اين زمــان يك گل زده اســت. 
صيادمنش روي هم رفته 941 دقيقه براي تيم 
باشگاهي اش توپ زده و در مجموع 5 گل هم به 
ثمر رسانده، آماري كه نشان مي دهد او امسال 
به طــور ميانگين هر 188 دقيقــه يك گل زده 
است. صيادمنش فصل گذشته هر 204 دقيقه 
يك گل ليگي بــراي زوريا زده بــود و حاال اين 

ميانگين را به 178رسانده است.

جهان

به جا مانده از مسابقه 257
ال كالسيكو تمام شد اما آثار آن هنوز باقي است

پرونده ال كالسيكوي شــماره 257با تمام حاشيه هايش بسته 
شد؛ ال كالسيكويي كه نسبت به مسابقات قبلي حواشي كمتري 
داشت. با وجود اين آثار حواشي هنوز از بين نرفته است. پس از 
پايان ال كالسيكو هواداران بارسلونا با رونالد كومان رفتار بدي 
داشتند اما ســرمربي هلندي هنوز تصميم به استعفا نگرفته. 
باشگاه مي خواهد هواداراني را كه بعد از بازي به او حمله كرده اند 
شناسايي و عضويت آنها را لغو كند. ممكن است عليه اين چند 

هوادار اقدامات حقوقي هم صورت بگيرد.
   چند بازيكن از 2 تيم هم دچار مصدوميت شــدند كه ابتدا 
به نظر مي رسيد هيچ كدام آنقدر جدي نباشند. فرانكي دي يونگ 
و آنسو فاتي از بارسا و كورتوا و والورده از رئال با درد بازي را ترك 
كردند. روز گذشته مشخص شد دي يونگ از ناحيه همسترينگ 
دچار آسيب ديدگي شده و حداقل 2 بازي پيش روي تيمش را از 
دســت داده اســت. در عوض، عثمان دمبله پس از يورو براي 
اولين بار به تمرينات بارسا برگشت تا مصدوميت بعدي كه او را 
دوباره از فوتبال دور كند. او ممكن اســت براي بازي فرداشب 
الليگا مقابل رايو وايكانو در ليست بازيكنان دعوت شده هم قرار 

بگيرد.
    رئال از 7 بازي آخر در نوكمپ 12امتياز به دست آورده؛ 3 برد 
و  3تساوي و يك باخت كه اين پنجمين عملكرد خوب رئال در 
مقطع مشابه در زمين حريفان است، پس از 16امتياز از 7بازي 
در زمين بتيس و ســلتا و 15امتياز در زمين ايبــار و آالوس، 
14امتياز از 6بــازي در زميــن بيلبائو و 13امتيــاز در زمين 

سوسيداد.
    در 24اكتبر2020 رئال در نوكمپ با زيدان 3بريك پيروز 
شده بود و دقيقا در همين روز در سال2021 با آنچلوتي 2 بريك 
در همين ورزشگاه پيروز شد. در 9بازي آخر در نوكمپ، رئالي ها 

تنها يك بار باخته اند.
    لوكاس واسكس در ال كالسيكوي برگشت فصل قبل مصدوم 
شــد و ادامه فصل را از دســت داد. او اين بار درحالي كه با ورود 
كارواخال تنها يكي دو دقيقه بود كه از پست دفاع راست به وينگر 
راســت نقل مكان كرده بود، موفق شــد دوميــن گلش را در 
ال كالسيكو به ثمر برساند. او در 12بار حضورش در اين بازي تنها 

يك بار باخته است.
    رونالد كومان مرد بازي هاي بزرگ نيســت. از 11 مسابقه 
بزرگي كه كومان در ليگ و ليگ قهرمانان مقابل تيم هاي بزرگ 
انجام داده، 8 بازي را باخته و تنها يك بازي مقابل يوونتوس در 
مرحله گروهي را پيروز شده كه در آن بازي كريستيانو رونالدو 
به دليل كرونا غايب بود و در بازي برگشــت در نوكمپ 2 گل به 

بارسا زد.
    لوكا مودريچ به 400بازي با پيراهن رئال مادريد رسيد و دني 
كارواخال هم به 300بازي. مودريچ با 36 سال و 45 روز سن، به 
مسن ترين بازيكن تاريخ ال كالســيكو در قرن 21تبديل شد. 
آگوئرو هم تبديل به مســن ترين بازيكني شد كه در نخستين 

ال كالسيكوي خود موفق به گلزني مي شود.
    كوتينيو يك بازي تا رســيدن به 100مســابقه با پيراهن 
بارســلونا فاصله دارد. رسانه هاي انگليســي ادعا مي كنند كه 
درصورت رســيدن او به 100بازي، بارســلونا بايد 20ميليون 
يوروي ديگر به ليورپول بپردازد اما باشگاه كاتالوني اين موضوع 
را قبول ندارد. بارسا اگر 12ميليون يورو داشت، كومان را اخراج 

مي كرد، چه برسد به 20ميليون!
    همزمان با ال كالســيكوي دوم آبان كريستيانو رونالدو در 
تركيب منچستريونايتد به ميدان رفت و 5 بر صفر به ليورپول 
باخت. مسي هم با پاري سن ژرمن نتوانست مقابل مارسي كاري 
از پيش ببرد. مسي براي نخســتين بار از فصل 06-2005 به 

اين سو نتوانست در 4 مسابقه ابتدايي خود در ليگ گل بزند.

مهدي طارمي اين هفته در بازي پورتو برابر توندال هر 3 گل تيمش را 
به ثمر رساند تا نخستين هت تريكش را با پيراهن اين تيم تجربه كرده 
باشد. بعد از اين نمايش درخشان، از سرجيو كونسيسائو سرمربي پورتو 
در مورد مهاجم ايراني اش سؤال شد. او هم در كمال خونسردي، خيلي 
سرد و عادي جواب داد: »به هر حال طارمي اينجاست كه گل 
بزند. او به وظيفه اش عمل مي كند.« اين نخستين 
بار نيست كه كونسيســائو از ادبيات نه چندان 
صميمي در مورد طارمي استفاده مي كند. 
او اوايل فصل گذشته مهدي را نيمكت نشين 
كرده بود و شايد اصال اشتباهش در همين 

مورد باعث از دســت رفتن قهرماني در ليگ پرتغال شد. همان زمان 
هم زياد در مورد طارمي ســؤال مي شــد، اما كونسيســائو با واژگان 
غيرمحبت آميز در مورد اين بازيكن حرف مي زد و حتي يك بار تقالي 
هواداران ايراني طارمي در فضاي مجازي را زير سؤال برد. حاال اين مدل 
برخورد مربي پرتغالي با طارمي را مقايســه كنيد با ادبياتي كه دراگان 
اسكوچيچ در مورد ستاره بوشهري تيم ملي به كار مي برد. مربي كروات 
كه اخيرا اظهارنظرش در مورد ضعف تاكتيكي بازيكنان ايراني موجب 
اعتراض آقاي طارمي شد، همين يك ماه پيش در گفت وگو با يك رسانه 
اروپايي ديگر مدعي شده بود مهاجمان تيم ملي ايران حتي مي توانند 
در رئال مادريد بازي كنند. او گفته بود اگر اين باشگاه اسپانيايي طارمي 
و آزمون را بخرد ضرر نخواهد كرد. او بعد از هر درخشش طارمي در تيم 
ملي هم حســابي از اين بازيكن تمجيد مي كند، اما در چنين شرايطي 
شاهد نافرماني عجيب مهدي عليه اين مربي هستيم. كسي چه مي داند؛ 
شايد شيوه درست برخورد با استعداد و توانايي هاي طارمي، همان روشي 
است كه كونسيسائو در پيش گرفته است. چه بسا كمي تحكم بيشتر و 

عادي جلوه دادن درخشش طارمي، فرمول بهتري براي مهار او باشد!

وضعيت اضطراري

هري مگواير بازگشتي فاجعه بار از مصدوميت داشته. او يك گل به آتاالنتا 
زده اما روي بيشــتر گل هاي خورده منچستر در مصاف اروپايي و ديدار با 
ليورپول مقصر شماره يك بوده اســت. كاپيتان در واكنش به باخت 5 بر 
صفر به ليورپول، گفت: »از تمام هواداران عذر مي خواهم، اين يك عملكرد 
فوق العاده بد بود، از هواداران ممنونم كه تا آخر بازي ما را حمايت كرديد.« 
رونالدو هم واكنشي مشابه داشته و از هواداران تقدير كرده. اين در حالي 
است كه تماشاگران منچستر پس از دريافت گل سوم در نيمه اول شروع به 
ترك ورزشگاه اولدترافورد كردند و پس از اخراج پوگبا در نيمه دوم هم خيل 
عظيمي از آنها راهي خانه شدند. تصويري كه از باال گرفته شده بود نشان 
مي داد انگار حين برگزاري نيمه دوم مسابقه، كوچه  هاي اطراف ورزشگاه 
صحنه راهپيمايي مردم بوده. آنها از وضعيت راضي نيستند و به اين شكل 
اعتراض خود را نشان داده اند. عده اي هم سولسشائر را هو كردند. رومانو 
كه خبرنگار معتبري در حوزه فوتبال به حساب مي آيد، درباره احتماالت 
آينده من يونايتد گفته كه در هيأت مديره باشگاه دودستگي بر سر بركناري 

ســرمربي نروژي وجود دارد. برخي از اعضاي هيأت مديره همچنان روي 
حمايت از سولسشائر فكر مي كنند اما برخي ديگر از آنها در حال بررسي 
وضعيت هستند، هر چند هنوز تصميمي گرفته نشده است. اين خبرنگار 
ايتاليايي ادعا كرده كه هموطنش يعني آنتونيو كونته از حضور روي نيمكت 
سرمربيگري منچستريونايتد استقبال مي كند اما از اين باشگاه انگليسي 
هم اكنون نه تماسي با او گرفته اند و نه مذاكره اي با زين الدين زيدان انجام 
شده است. درباره كونته گفته مي شد كه ترجيح مي دهد فعال تيم نگيرد و 
به دريافت غرامت از اينتر ادامه دهد اما او گزينه جدي نيمكت تيم هايي 
مثل منچستريونايتد، پاري سن ژرمن و نيوكاسل است. شياطين سرخ با اين 
شكست 14 امتيازي باقي ماند و به رده هفتم سقوط كرد. شاگردان اولگنار 
سولسشائر كه از 4بازي اخير ليگ برتري خود تنها يك امتياز كسب كرده اند 
با چلسي صدرنشين 8 امتياز اختالف دارند. آنها در بازي بعدي خود در ليگ 
برتر بايد شنبه هفته آينده در خانه تاتنهام به ميدان بروند كه در ادامه 6بازي 
سخت تونل وحشت اخير آنهاست. خود سولسشائر با وجود شكست 1-6 در 
فصل قبل از اين بازي به عنوان بدترين روز مربيگري اش ياد مي كند. خودش 
هم پذيرفته كه به آخر خط رسيده است: »سخت ترين روزي بود كه من در 
سمت مربيگري داشتم. هيچ كدام از ما خوب نبوديم. ما در بدترين وضعيت 
ممكن هستيم و وضعيت از اين بدتر وجود ندارد. سابقه بسيار زيادي در 
منچستريونايتد دارم و روزهاي بسياري را كنار اين تيم سپري كرده ام ولي 

احســاس مي كنم كه زمان زيادي به تسليم شدن باقي نمانده است.« ريو 
فرديناند، يكي از اسطوره  هاي من يونايتد عكســي از خودش روي تخت 
بيمارستان منتشر كرده و نوشــته: »اين 60دقيقه مرا راهي بيمارستان 
كرد.« پل اسكولز، ديگر اسطوره باشــگاه از پوگبا انتقاد كرده و حق را به 
سولسشائر داده: »همه مي دانند او چه استعدادي است. به او اعتماد وجود 
دارد. با اين حال پوگبا تصميم گرفته قراردادش را تمديد نكند. تنها چيزي 
كه مي بينيم نداشتن نظم و احترام نسبت به مربي و هم تيمي هايش است.« 
باشگاه هم توييت كرده و از ابقاي سرمربي نروژي خبر داده و نوشته: »اوله 
حداقل تا 3 بازي آينده سمت خودش را حفظ خواهد كرد. اين فرصت براي 
جبران به اوله داده شده است.« در وضعيت بازي هاي سخت پيش رو شايد 
عاقالنه نباشد كه مربي جديد بيايد. پس از 3 بازي آينده وقفه فيفادي در 
پيش خواهد بود و آنگاه زمان مناسبي براي تعويض مربي است؛ البته اگر تا 
آن موقع رونالدو و ديگران بار ديگر اوله را از خطر اخراج نجات نداده باشند. 
روز دوشنبه تعدادي از بازيكنان در رختكن بي اعتمادي خود به سولسشائر 
و برنامه هاي او واكنش نشان دادند. جوئل گليزر در شهر فلوريدا ست كه 
با بريتانيا 5ساعت اختالف زماني دارد. از همين رو پيش بيني مي شد آخر 
شب ديشب تصميماتي فوري و چكشي درباره كادر مربيگري توسط مالك 
آمريكايي باشگاه گرفته و منتشر شود. اگر تا ديشب خبري نبوده، پس فعال 

سولسشائر در پست خود ابقا شده تا فيفادي بعدي از راه برسد.

ديشب اوله تا آستانه اخراج پيش رفته بود

برنامه بازي هاي امشب اروپا

اين هفته به دليل تعطيلي ليگ قهرمانان در ليگ هاي داخلي 
كشــورهاي اروپايي بازي ها ادامه مي يابد و البته مثل يكشنبه 
كه همه بازي هاي مهم هفته به ايــن روز افتاده بود، بازي هاي 
خوب در روز دوم يعني فرداشب برگزار مي شود. در الليگا بازي 
مهمي در پيش نيست و آالوس - الچه، اســپانيول - بيلبائو و 
ويارئال - كاديس در تقويم گنجانده شده است. در ايتاليا ميالن 
ميزبان تورينو خواهد بود و الاسپتزيا - جنوا و ونتزيا - سالرنتينا 
2 بازي ديگري است كه كسي به آنها اهميتي نمي دهد. فوتبال 
جزيره هم خالي از بازي حساس است؛ آرسنال - ليدز، چلسي 
- ساوتهمپتون و كويينزپارك رنجرز - ساندرلند دور تازه جام 
اتحاديه را آغاز مي كنند. آلماني ها هم با جام حذفي برنامه وسط 
هفته خود را پر مي كنند؛ دورتموند - اينگول اشتات مهم ترين 
بازي امروز دي اف بي پوكال است. بارسا فردا ساعت20:30 در 
زمين رايو وايكانو به ميدان مي رود تا غم باخت در ال كالسيكو را 
موقتا به فراموشي بسپارد. نتايج اين فصل بارسا در ليگ سينوسي 
و يكي در ميان برد بوده. رئال هم ساعت23 فردا ميزبان اوساسونا 

خواهد بود. همين!

هفته تهاجمي!
مهاجمان ايراني شاغل در اروپا هفته پرگلي را پشت سر گذاشتند
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كهافتادمشكلها...

لژيونريدرفرانسه

ابوالحسن خاكي  زاده، ســاحلي باز برجسته هرمزگاني كه 
پديده مسابقات زير 21سال آسيا-اقيانوسيه شده بود، به 
واليبال ســالني روي آورده و قطر پاسور دوم تيم هورسان 
رامسر در ليگ برتر شده اســت. گفته مي شود او با قرارداد 
2ساله به اندازه 6سال واليبال ساحلي دستمزد گرفته است. 
ساحلي بازان در تمام دنيا باالترين دستمزد را مي گيرند و 
بيشترين درآمد را از اسپانســر دارند ولي اينجا در ورزش 
ايران، تنها چيزي كه در واليبال ســاحلي ديده نمي شود، 
پول و اسپانسر است. اين را هم بگوييم كه خاكي زاده ناچار 
است تيم ساحلي را در مســابقات جهاني تايلند همراهي 

كند. او چندي پيش با تيم زير 21سال قهرمان آسيا شد.

ليگ برتر واليبال باشگا ه هاي كشور هنوز شروع نشده، با حرف 
و حديث زيادي مواجه شده است. براي نمونه بايد بگوييم روز 
شــنبه ناظر فدراســيون به ورامين نرفته بود تا شرايط سالن 
تمرين و مســابقه را مورد بازديد قرار دهــد. به گفته يكي از 
مربيان هورســان، كف پوش خراب سالن گل عباسي با تخته و 
پيچ و مهره وصله پينه شده بود و ميهمانان براي تمرين و اينكه 
بازيكنان آسيب نبينند يا باد توپ ها خالي نشود، با انبردست و 
صرف كلي وقت، ميخ ها و مهره ها را درآورده اند. اينكه مسئوالن 
سازمان ليگ چگونه چنين  مكاني را براي مسابقه تأييد كرده اند، 

نمي دانيم!

بازيكن  جوان و  چپ دست اروميه كه در اردوي تيم جوانان 
هم حضور داشت، به تيم رده دوم ليگ دسته يك باشگاه هاي 
فرانسه پيوست. كاريل داداش آده كه از آشوري هاي اروميه 
است، سال گذشته از پديده هاي نيم فصل ليگ برتر بود. او 
كه در آخرين روز اعزام جوانان بــه ايتاليا خط خورده بود 
به تيم شــامونت پيوســت و بعد از ميالد عبادي پور، ميثم 
صالحي و ســعيد معروف اين توفيق را به دست آورد كه در 
سطح باالي سوپرليگ اروپا بازي كند و شاگرد مربي بزرگي 
چون  پروفسور پرندي شود. كاريل قبل از رفتن به فرانسه در 

تست هاي تيم لوبه ايتاليا هم شركت كرده بود.

نداف ، كاپيتان تيم ملي تنيس بعد از صعود به دسته3 آسيا از نيازها و كمبودهاي اين رشته مي  گويد؛ از پول و مسابقه 

پشت خط زن

بهترينساحليبازآسيادرسالن

ليلي خرســند| حميدرضا نداف به آينده اميدوار است. او نه از 
خودش كه بيشتر از بازيكنان جوان تيم تعريف مي كند؛ بازيكناني 
كه از نظر نداف با اينكه سنشان كم است، اما حرفه اي هستند، 
حتي رفتارشان. تنيس ايران با كاپيتاني نداف و همين بازيكنان 
جوان در مسابقات ديويس كاپ از دسته4 آسيا به دسته3 صعود 
كرد و نداف مي گويد مي شود به بازي در دسته هاي باالتر هم فكر 
كرد. البته اگر فرمول ساده اي كه تنيس دارد، در ايران عملي شود.

  يك دوره  اي رؤياي تنيس اين بود كه به دسته  يك 
ديويس كاپ صعود كند ولي حاال از اينكه از دسته4 به دسته3 

صعود كرده، خوشحال است.
شايد بعضي ها از تنيس اين توقع را داشتند ولي اشتباه بود. ما يك 
مدت در دســته2 بازي مي كرديم ولي به دسته3 سقوط كرديم. 
سال2017 بعد از 10سال به دسته2 برگشتيم ولي به داليلي كه 
نمي خواهم درباره شان صحبت كنم، به دسته4 رفتيم. بايد ببينيم 
در اين سال ها چقدر در تنيس سرمايه گذاري شده، چقدر برايش 
هزينه  كرده اند، چقدر مطبوعات از اين رشته حمايت كرده است 
و... فكر كنم جواب اينها را همه مي دانيم و مي دانيم كه ما شرايط 

رسيدن به دسته  يك را نداشتيم.

  مي دانيم ولي سقوط به دسته4 هم اتفاق خوبي 
براي تنيس نبود.

بله. نبايد اين اتفاق مي افتاد ولي به خاطر لج ولجبازي هايي كه شد، 
اين اتفاق افتاد. آن دوره فضاي فدراسيون فضاي خوبي نبود. حتي 
امسال هم من براي بازگشت به تيم اعتمادي نداشتم. در 10سال 
گذشته رفتارهاي خوبي نشده بود. اما امسال بعد از صحبت با رئيس 
فدراسيون ديدم فضاي خوبي است. تالش فدراسيون اين بود كه 
حواس همه به صعود تيم باشــد. در اين فضا توانستيم به دسته3 
صعود كنيم و حتما هدف بعدي اين اســت كه به دسته2 برسيم. 
البته شرايط ديويس كاپ عوض شده است و دسته2 جهاني است.

 تيم هاي دسته4 چطور بودند؟
عربستان و امارات همراه ما به دسته3 صعود كردند. عربستان تيم 
جوان و كادر خوبي دارد، ســرمايه گذاري خوبي هم كرده بودند. 
حتي تركمنستان هم كه نتوانست صعود كند، خيلي هزينه كرده 
بود. شرايط براي صعود، ســخت بود؛ به خصوص براي ما. بحرين 
ميزبان مسابقات به چند بازيكن ما دير ويزا داد. بازيكناني هم كه 
ويزايشان آماده بود، 7ســاعت در فرودگاه امارات معطل شدند. 
بعضي از رسانه هاي داخلي هم قضيه را به فدراسيون ربط دادند؛ 
درحالي كه مشكل از خود بحريني ها بود. آنها با ما مشكل دارند و 
حتي تيم ملي فوتبال هم براي رفتن به اين كشور با مشكل روبه رو 
شد. بعضي ها از اينكه ما صعود كرديم خوشحال نيستند. نمي دانم 
اين افراد چرا هم وقتي ما مي بازيم ناراحت مي شــوند و هم وقتي 

كه مي بريم!

 تيم ملي جوان شده است و اين صعود با بازيكنان 
جوان اتفاق افتاد. مي شود به آينده اميدوار بود؟

من 28سالم است و كاپيتان تيم بودم. ميانگين سني تيم ما 21سال 
است. اينكه با تيم جوانان توانستيم صعود كنيم، نويد خوبي است. 
جوانان، بازيكنان خوبي هســتند و با اينكــه تجربه ديويس كاپ 
نداشتند اما خوب كار كردند. سينا مقيمي، علي يزداني و... با اينكه 
سن كمي دارند، ولي رفتارهايشان حرفه اي است. اين نكته مثبتي 
بود. آنها به رفتارهايي كه مي كردند آگاه بودند و روي بازي شــان 
تمركز خيلي بااليي داشتند. نكته مهم اين است كه به اين بازيكنان 
فرصت بازي داده شد. سعيد احمدوند كه سال2014مربي تيم ملي 
بود من را دعوت كرد، اما بازيكن اصلي نبودم. ســال هاي بعد هم 
مي توانستم بازي كنم، اما به من فرصت داده نشد. بايد در همين 
سن هاي پايين به بازيكنان بازي داد تا وقتي به سن بيست وچهار ، 
پنج سال مي رسند در اوج باشند. نه اينكه تازه در سن 25سالگي به 

بازيكن فرصت بازي بدهيم.

 يكي از مشكالت هميشگي تنيسورها در ايران، 
بازي نكردن است. آنها براي اينكه بيشتر بازي كنند بايد به 
اروپا بروند و به خاطر هزينه هاي باال اين امكان وجود ندارد. با 
سرمايه گذاري كشورهاي منطقه آسيا مي شود اميدوار بود كه 

اين مشكل تا حدودي حل شود؟
تنيس فرمول ساده اي دارد و نمي توانيم به خودمان دروغ بگوييم. 

در تنيس رنكينگ مهم اســت و براي رسيدن به رنكينگ باال بايد 
تمرين و تالش كني. تنيس، كشتي نيست كه يك مسابقه قهرماني 
آسيا و يك مسابقه قهرماني جهان داشــته باشد، قهرمان شوي و 
همه  چيز تمام. در تنيس هر هفته بايد مسابقه بدهي. اين مسابقات 
هم همه جاي دنيا برگزار مي شود. مهم اين است كه بتواني در اين 
مسابقات شركت كني. بايد اسپانسرها بيشتر حمايت كنند، بازيكن 
در ليگ خوب پول بگيــرد و از اين پول براي مســابقاتش هزينه 
كند. نمي شــود كه بازيكن همان 30ميليوني را كه 15سال پيش 
مي گرفت، االن هم بگيرد. در 10سال گذشته تنيس برنامه ريزي 
درستي نداشت. با اين حال امسال فدراسيون تالش كرد بازيكنان 
بيشتر درگير مسابقه شوند، جايزه بزرگ، ليگ و... برگزار كرد كه 

اميدواريم ادامه داشته باشد.

 تيم انگيزه و شرايط صعود به دسته2 را دارد؟
انگيزه كه هست. مسابقات دســته3 هفت،  هشت ماه ديگر برگزار 
مي شــود. در اين مدت بازيكنان چه آنهايي كه در تيم بودند و چه 
آنهايي كه نبودند، اين فرصت را دارند كه خودشان را آماده كنند. 
اگر فدراســيون بتواند ميزباني را هم بگيرد، خيلي خوب مي شود. 
ســوريه 2 بازيكن خوب دارد كه يكي آلمــان و يكي آمريكا بازي 
مي كند. اردن، مالزي، عربستان و امارات هم خوب هستند. يكي، 
دو تيم ديگر هم در اين دسته بازي مي كنند. مي دانيم كه شانس 

صعودمان كم است، ولي تالش مي كنيم به دسته باالتر برسيم.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال
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افقي:
1- عصاره- بــه كمك اين 
وسيله تصوير بزرگ تري را از 
اشياي كوچك مي توان ديد

2- قورباغه- نوزاد حشــره- 
آسان- شخص

3- برقرار كــــردن ارتباط 
تلفني- كبوتر دشتي- بازار

4- نويســنده نمايشــنامه 
اديپ شــهريار- برچسب- 

به  هوش باش
5- تمــدن مكزيك- همراه 

پشتك- پايتخت يونان
6- گــور- نام هــا- طفيلي، 

پارازيت
7- گوشــه اي در دســتگاه 
شــور- رماني نوشــته رضا 

اميرخاني- پرهيز كردن
8- پيمودن- چهره- دچار 

شوك شده- رنگ نشده!
9- كوارتز رنگي براي نگين 
انگشــتر- خويشــاوندي- 

پيامبر صبور
10- كرانه ها- هر بخش يك 

مجموعه- آينده
11- كافر- زمين مسطح و 
وسيع اطراف كوه- واحدي 

در وزن
12- چيــن و چــروك- 
مهارت- بــا ميل خود آماده 

انجام كاري است

13- گلــي آپارتماني- پيرو 
مذهب شيعه- آماده

14- نام تركي- باقي گذاشتن- 
نوعــي مــار ســمي- حرف 

محرمانه
15- مختــرع آمريكايــي 
تلگراف- بدون فكر قبلي و 

به طور ناگهاني
  

عمودي:
1- فوتبال ســالني- فيلمي 
ســاخته عباس كيارستمي 
و برنده جايــزه نخل طالي 

جشنواره كن
2- پرخور- آتش ســوزي- 

رمان مشهور پائولو كوئيلو
3- غرور و خودپســندي- 

دوستان
4- غمخــوار- از مقام هاي 

كليسايي- نوبت بازي
5- نشــانه جمع فارســي- 

نوشتاري- آسمان بي ابر
6- بي دغدغــــــــــــه- 
عــرب  دگرگون شــده- 

مي گويد: بگو
7- تفاله عسل- به يكديگر 

ساييده شده- گله چارپايان
8- رنگارنگ- پيل الكتريكي
9- اكسير- دوستي مجدد 

پس از قهر- تصوير
10- خاك ســرخ- آفرين 

فرنگي- ادب  آموختن
11- ســازي  زهي- نــخ بافتني- 

چاشني غذايي
12- خانه بــزرگ- بعضي اوقات- 

مأيوس
13- رمانــي از ميــالن كوندرا، 

نويسنده چك- ميانجي
14- نمايندگــي- نزديكــي بــه 

خداوند- از آفات درختان ميوه
15- تابلويــي مشــهور اثــر رنه 

ماگريت بلژيكي- ناگهان

تغلاهنايدامصقر
اياقبهرولبفرب
يتسوگانيدلوصا

چمايلياجيار
هلهوويشرالامش
كيتامتينماژل
كهاهرسيمليلهت
رهطلغميبايغو

شيورديدانمزنك
مخالمربيتسار

هيخبسايلاونمس
طلسترودراها
تراستومسيجربم
تشطبجاومويتكا
اديشربكايلعرنن 15
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  موجودي كارت منزلت بازنشستگان افزايش يابد
به رغم افزايش چندين برابري كرايه اتوبوس ها و مترو، موجودي كارت 
منزلت بازنشستگان همچنان به ميزان چند سال قبل است و 3ماهه به 
پايان مي رسد. مسئوالن پيگير افزايش مبلغ اين كارت در راستاي رفاه 

بيشتر بازنشستگان باشند.
تهراني از تهران 

  مصوبه ستاد كرونا در مورد مستأجرها اجرايي نشد
مستأجري در شهرستان ابهر هستم كه طبق مصوبه ستاد كرونا كه 
اعالم كرده بودند تمامي قراردادها به صورت خودكار تمديد مي شوند، 
منتظر اين اقدام بودم ولي چنين نشد. اكنون نه دادگاه و نه شوراي حل 
اختالف پاسخگو نيستند. صاحبخانه آب منزل را قطع كرده كه مجبور 
به تخليه شويم و گفته گاز و برق را هم قطع مي كند. آيا ضمانتي براي 

اجراي مصوبه ستاد كرونا هست؟ 
علوي از ابهر

  گفتاردرماني تحت پوشش هيچ بيمه اي نيست
من و چند نفر از دوستانم مشكل لكنت زبان داريم و سال هاست نيازمند 
گفتاردرماني هستيم اما متأسفانه هزينه هاي گفتاردرماني سنگين 
است و هيچ بيمه اي هزينه هاي آن را پوشش نمي دهد، درحالي كه ما 
به سن جواني رسيده و با وجود دارا بودن تحصيالت، براي استخدام، 
دچار مشكل هستيم. جامعه با ما رفتار ناپسندي دارد و بهزيستي نيز 
ما را پوشش نمي دهد. مسئوالن به جواني ما رحم كرده و گفتاردرماني 

را زير پوشش بيمه ببرند.
شهروند گرفتار از رودهن 

  تامين اجتماعي در حق بازنشستگان اجحاف مي كند
بعد از 50سال كار مشقت بار با 16سال سابقه بيمه با حقوق حداقلي 
بازنشسته شــدم. هرچه تالش كردم نتوانستم ســنوات خدمتم را 
اثبات كنم و مطمئنم كــه تامين اجتماعي به دليل غيرمكانيزه بودن 
سيستم هايش در ثبت سوابق من اجحاف كرده است. چگونه مي توانم 
اين اجحاف را ثابت كنم. اين موضوع خاص من نيســت و امثال من 

بسيار است.
بازگشا از تهران 

  گراني ميوه را متوقف كنند
انواع ميوه و سبزيجات آنقدر گران شده كه كم كم از سبد خانوار حذف 
خواهند شد. واقعا قيمت برخي ميوه ها به اندازه قيمت خريد پيكان در 
سال54  است. آن هم پيكان هاي بيمه شــده و كيفي. چه زماني قرار 

است به فكر سالمت مردم و رضايت آنها باشند.
محمود بليغيان از اصفهان

  گوش مان دنبال خبرهاي ارزاني است
چند سال اســت مدام خبرهاي بخش هاي مختلف خبري را دنبال 
مي كنيم به اميد اينكه شايد خبري از ارزاني بشنويم ولي همه اش در 
حد  رؤيا باقي مانده است و تاكنون نشده سفره مان رنگ هوس هايمان 

را بگيرد. 
سيدمحمد صداقت جو از تهران

  سازمان ها و وزارتخانه ها بنگاه امالك شده اند
با ورق زدن روزنامه ها مي بينيم كه صفحات آگهي آنها مملو از آگهي 
فروش امالك سازمان ها و وزارتخانه هاست. واقعا گويا راهي جز فروش 
اموال براي تامين هزينه ها  نمانده است. جا دارد مسئوالن راهكاري 

اصولي بينديشند تا گشايشي جدي ايجاد شود.
هاشم اقدامي از شهريار

  درصد جانبازي از مجروحيت تفكيك شود
درصدهاي جانبازي اعطا شــده به جانبازان براســاس ميزان حضور 
آنها در جبهه و عمليات باشــد نه اينكه فردي در بمباران در خانه اش 
آسيب ديده 70درصد جانبازي بگيرد و آن وقت فردي كه مدت ها در 
دل ميدان جنگ بوده و در مبارزه نابرابر تنگاتنگ مجروح شده 5درصد 
جانبازي بگيرد درحالي كه آن مجروح شهري چه بسا اصال هم به خط 
مقدم نرفته و آن رزمنده براي دفاع از ناموس و وطن و خاك كشــور 
راهي خط مقدم شده و جلوي دشمن تا دندان مسلح ايستاده است. اگر 
اعطاي جانبازي براساس حضور در جبهه و آسيب باشد و رزمندگان 

نيز تسهيالت جانبازي بگيرند، عادالنه تر است.
حميدرضا بختيارپور از تهران

  جاده صالح آباد به باقرآباد ايمن نيست
جاده روستاي صالح آباد به باقرآباد در قرچك ورامين نيازمند رسيدگي 
جدي است. اين جاده بيش از 30سال است كه عامل تصادفات مرگبار 
اســت و تاكنون ده ها كشته و زخمي ناشــي از تصادف داشته است؛ 
درحالي كه طول جاده تنها 2كيلومتر است. آيا بهسازي و ايمن سازي  
يك جاده 2كيلومتري آن هم در مدت 30سال كار سختي بوده است؟
رضايي از قرچك

  ابعاد طرح صيانت از طريق رسانه ها روشنگري شود
براي اينكه دغدغه هاي مردم درخصوص طرح صيانت از فضاي مجازي 
حل شود و مسئوالن نيز شفاف سازي  كرده و شبهات را برطرف كنند، 
رســانه ها به خصوص رســانه هاي صوتي و تصويري اقدام به ساخت 
برنامه هايي با محوريت ابعاد طرح صيانت كنند و متناســب با درك 
عمومي جامعه مردم را روشن كنند كه درخصوص اجراي طرح صيانت 
چه اتفاقاتي در ابعاد مختلف رخ مي دهد. در اين صورت مردم از معايب 
و محاسن طرح آگاه شده و درصورت اجراي طرح شاكي نخواهند شد.

ياسين خوب نژاد از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

رسيدگي هيأت ويژه به حكم 
عجيب سارق بادام هندي

به دنبال صدور حكم 10 ماه حبس براي سارق 
3بســته بادام هندي در قم، مركز رسانه قوه 
قضاييه از تشكيل هيأت ويژه در دادگستري قم 

براي رسيدگي به اين حكم خبر داد.
به گزارش همشــهري، در روزهاي گذشــته 
انتشــار حكم عجيب يك قاضي براي سارق 
3بسته بادام هندي از يك مغازه، بازتاب زيادي 
در شبكه هاي اجتماعي داشت. حكم منتشر 
شده از اين حكايت داشــت كه مردي پس از 
ورود به مغازه اي اقدام به خريد كرده و اجناس 
خريداري شده را داخل كيسه پالستيكي قرار 
مي دهد اما به غيراز آنها اقدام به سرقت 3بسته 
بادام هندي كرده و آنها را در جيبش مي گذارد. 
با اين حال صاحب مغازه متوجه ماجرا شــده 
و با شكايت از اين مرد، خواستار رسيدگي به 
پرونده مي شود كه پس از بازبيني دوربين هاي 
مداربسته مشخص مي شود كه سارق اقدام به 
سرقت بسته هاي بادام هندي كرده بود. در اين 
شرايط مرد سارق كه 45ســاله و پدر 3فرزند 
است در دادگاه بدوي به اتهام سرقت محاكمه 
مي شــود و در دفاعيات خود عنوان مي كند 
كه قصد داشــته بعدا هزينه بادام هندي ها را 
پرداخت كند اما با اين حال قاضي دادگاه او را به 
اتهام سرقت به 10ماه حبس و تحمل 40ضربه 
شالق محكوم مي كند كه اين حكم با توجه به 
عدم تجديدنظرخواهي از سوي متهم قطعي 
مي شود. پس از انتشار اين حكم و واكنش  مردم 
به آن در فضاي مجازي، مركز رسانه قوه قضاييه 
اعالم كرد: براي بررســي حكم صادر شده در 
پرونده موسوم به سرقت بادام هندي و موضوع 
عدم تناســب مجازات تعيين شده با جرم رخ 
داده، هيأت ويژه اي در دادگستري استان قم 
تشكيل شده است. با توجه به لزوم تناسب بين 
جرم و مجازات و ابعاد حقوقي اين پرونده هيأت 
مذكور تالش خواهد كرد تا از تمام ظرفيت هاي 
قانوني براي تقليل مجازات و كمك به محكوم 

اين پرونده استفاده شود.

  كشف جسد مردي 
 در زمين كشاورزي

تحقيقات براي كشف اســرار قتل مردي كه 
جسدش در زمين كشــاورزي كشف شده، از 

سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، ظهر شنبه اول آبان  ماه 
جسد مردي در زمين هاي كشاورزي جنوب 
غرب تهران پيدا و بــا حضور مأموران پليس و 
قاضي ساسان غالمي، بازپرس جنايي تهران 
در محل حادثه تحقيقات در اين باره آغاز شد. 
مقتول مــردي حدودا 40ســاله بود كه چند 
ساعت از مرگش مي گذشت. او بر اثر ضربات 
بلوك سيماني كه به سرش وارد شده بود به قتل 
رسيده بود اما هويت وي مشخص نبود. از سوي 
ديگر در نزديكي محلي كه جسد مقتول در آنجا 
پيدا شده بود، خانه اي متروكه وجود داشت كه 
شب ها افراد بي خانمان و كارتن خواب  در آنجا 
مي خوابيدند. هم  اكنون تيمي از مأموران پليس 
آگاهي تهران مامور شده اند با شناسايي هويت 
مقتول بتوانند عامل يا عامالن اين جنايت را 

شناسايي و دستگير كنند. 

فراموشي عجيب ميزباني كه قاتل مهمانش شد
پسري جوان كه دوستش را به خانه اش دعوت كرده بود، 

او را به قتل رساند. اما حاال مدعي است كه نمي داند دليل جنايي
درگيري اش با دوستش چه بود.

به گزارش همشهري، بامداد ديروز ساكنان ساختماني در غرب تهران 
براي اعتراض به صداي بلند موســيقي كه از يكي از واحدها به گوش 

مي رسيد به مقابل اين آپارتمان  رفتند.
پسر جواني در را باز و با ديدن همسايه ها از آنها عذرخواهي كرد و گفت 
تا دقايقي ديگر صداي موسيقي را كم مي كند. اما دقايقي بعد صداي 
فرياد و شكستن وســايل نيز به صداي موسيقي اضافه شد. اين بار كه 
همسايه ها به مقابل آپارتمان طبقه همكف رفتند، با صحنه هولناكي 
مواجه شدند. پســرجوان درحالي كه چاقو به دست داشت و دستانش 
خون آلود بود در را باز كرد. كمي آنطرف تر و در آشپزخانه جسد غرق 
در خون مردي افتاده بود. همسايه ها با ديدن اين صحنه وحشت زده 
به پليس و اورژانس زنگ زدند. طولي نكشيد كه مأموران كالنتري در 
محل حادثه حضور يافتند و مشخص شد مردي كه در آشپزخانه افتاده 
بود، جانش را از دست داده است. ساعت حدود 3بامداد بود و مأموران 
گزارش اين جنايت را به قاضي حبيب اهلل صادقي كشيك جنايي تهران، 
مخابره كردند. با حضور تيم جنايي در آپارتمان مورد نظر معلوم شد كه 

مقتول متولد سال56 و مهمان خانه قاتل )پسر جوان( بوده است. عامل 
اين جنايت كه رفتارهاي عجيبي داشت دستگير شد اما به دليل مصرف 
بيش از حد مشروبات الكلي قادر به صحبت كردن نبود. در اين شرايط 
بازپرس جنايي دستور انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني و بازداشت 

عامل جنايت را صادر كرد.

اقرار به قتل دوست
متهم به قتل كه او نيز متولد سال56 اســت چند ساعت بعد وقتي به 
حالت عادي بازگشــت به ارتكاب جنايت اقرار كرد و گفت كه مقتول 
دوست و همكارش بوده است. وي توضيح داد: تا ساعت 10شب سركار 
بودم و وقتي به خانه برگشتم، دوســتم )مقتول( را به خانه ام دعوت 
كردم. حتي شام هم از رستوران سفارش دادم و حدود 11شب بود كه 
دوســتم به خانه ام آمد. قبل از آمدن دوستم،  مشروبات الكلي مصرف 
كرده بودم كه بــا آمدن او مهماني دو نفره مان را شــروع كرديم و من 
بارديگر مشروب مصرف كردم. فكر مي كنم در مصرف مشروبات زياده 
روي كردم چون از لحظاتي بعد ديگر كنترلم را از دست دادم و هوشيار 
نبودم. اصال نمي فهميدم در اطرافم چه مي گذرد. حتي يادم نيست كه 
همسايه ها چه ساعتي به مقابل خانه ام آمدند و تذكر دادند كه صداي 

موسيقي را كم كنم. وي ادامه داد: نمي دانم چه شد كه درگيري ميان 
من و دوستم شروع شد، حتي يادم نيست كه دعوا بر سر چه بود، فقط 
تصاوير مبهمي در خاطرم مانده است. حتي نمي دانم كي و به چه دليل 
به سمت آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم و با آن به دوست صميمي ام 
ضرباتي زدم. حاال كه به خودم آمده ام به شــدت پشيمانم. اصال قصد 
كشتن دوستم را نداشتم. همه  چيز كامال اتفاقي رخ داد و تنها دليلش 
مصرف بيش از حد مشروبات الكلي بود كه موجب شد مغزم براي چند 
ساعت از كار بيفتد. با اعتراف متهم، بازپرس جنايي براي او قرار قانوني 
صادر كرد و متهم به قتل براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

 مرگ مرموز خانم وكيل 
در باغ ويالي اجاره اي

 بازي 4كودك
در گودال مرگ

»پسربچه تا كمر در خاك فرو رفته 
بود، اما به زحمت توانست خودش داخلي

را نجات دهد. او بايد خبر مهمي را 
به اهالي روستا مي رساند: 7نفر از هم بازي هايش 
زير آوار گرفته شده بودند و با مرگ دست و پنجه 
نرم مي كردند.« اين صحنــه اي تكان دهنده از 
حادثه اي هولناك است كه روز يكشنبه در يكي از 
روستاهاي اطراف چابهار اتفاق افتاد و در جريان 
آن 7كودك زير آوار گرفتار شدند و 4نفر از آنان 
جان خود را از دست دادند. اما اين حادثه مرگبار 

چگونه اتفاق افتاد؟
به گزارش همشــهري، از چنــد روز قبل براي 
ســاخت خانه اي در روستاي بنواســحاق بازار 
شهرستان چابهار گودالي در اطراف روستا حفر 
شده بود. قرار بود خاك اين گودال براي ساخت 
خانه استفاده شود. عمق گودال به حدود 5متر 
مي رســيد و از روزي كه حفر شد، آنجا به محلي 
براي بازي كودكان روستا تبديل شد. اين روستا 
از امكانات اوليه هم محروم است و داشتن پارك 
براي كودكان آنجا رؤيايي دست نيافتني بود. آنها 
در اين چند روزي كه گودال حفر شده بود همه 
كودكي هايشــان را به آنجا مي بردند و از صبح تا 
شب مشغول بازي بودند؛ غافل از اينكه حادثه اي 

بزرگ در راه است.
روز يكشنبه مردان روستا ســركار رفته بودند و 
زن ها هم مشــغول انجام كار خانه بودند. بچه ها 
هم كه اين گودال برايشان حكم شهربازي را پيدا 
كرده بود، از صبح در آن مشغول بازي بودند. آنها 

8نفر بودند؛ 8پســربچه 
6تا 12ســاله. در ميان گرد و 

خاك گودال، كودكي مي كردند و از ســر و كول 
هم باال مي رفتند. عقربه ها ســاعت 11را نشان 
مي داد كه ناگهان حادثه عجيبــي اتفاق افتاد. 
ديواره خاكي گودال كه سســت بود ناگهان فرو 
ريخت و هر 8كــودك را بلعيد. در يك چشــم 
به هم زدن همگي غافلگيــر و زير خروارها خاك 
مدفون شدند. لحظاتي بعد يكي از آنها كه تا كمر 
در آوار فرو رفته بود توانســت خودش را بيرون 
بكشد. پسربچه هنوز به درستي نمي دانست چه 
اتفاقي افتاده و چه باليي بر سر 7هم بازي اش آمده 
است. او وقتي به خودش آمد به زحمت توانست 
راه روستا را پيدا كند. او دوان دوان خودش را به 
چند خانه رساند و درحالي كه بريده بريده حرف 
مي زد به همه فهماند كه ديواره گودال فرو ريخته 
و بچه ها گرفتار شده اند. اهالي روستا يكي يكي از 
خانه ها بيرون آمدند و خودشان را به محل ريزش 
گودال رســاندند. آنها صحنه وحشتناكي را كه 
به چشم مي ديدند باور نمي كردند. 7كودك كه 
تا همين چند لحظه قبل مشــغول بازي بودند، 
حاال زيرخروارها خاك گرفتار شده و سرنوشتي 

نامعلوم پيدا كرده بودند.
هيچ كس به درستي نمي دانســت بايد چه كار 
كند. يكي با دست خاك ها را كنار مي زد و ديگري 
با خود بيل آورده بود. همه اشــك مي ريختند 
و ناباورانــه به دنبال يافتن عزيزان شــان بودند. 
هادي اســالم جدگال، يكي از بزرگان روستا در 
اين باره به همشهري مي گويد: حدود 2متر خاك 
روي بچه ها ريخته بــود. براي كنارزدن خاك ها 
بايد دقت زيادي مي كرديم. چــون ممكن بود 

بيل و كلنگ به بچه ها 
كه زير خاك بودند برخورد 
كرده و به آنها آســيب بيشــتري بزند. همزمان 
درخواســت كمك كرده بوديم اما هيچ كس به 
كمك مان نيامد و خودمان با دســتان خالي به 
جست وجو ادامه داديم. او ادامه مي دهد: حدود 
20دقيقه طول كشــيد تا يكي يكي بچه ها را از 
زيرخاك بيرون كشيديم. باورش سخت بود اما 
4نفر از آنها زير آوار خفه شده بودند و 3نفر ديگر 
نيمه جان بودند. روســتاي كوچــك ما در چند 
دقيقه عزادار 4نفر از فرزندانش شده بود. زن ها 
شيون مي كردند و صداي ناله يك لحظه در روستا 
قطع نمي شود. او درباره سرنوشت 3كودك ديگر 
مي گويد: آنها را خودمان به درمانگاه رســانديم. 
حال شان بد بود. در آنجا كادر درمان تالش زيادي 
انجام دادند تا اينكه بچه ها نجات پيدا كردند. اگر 
پسربچه اي كه خودش را از زيرآوار بيرون كشيده 
و حادثــه را خبر داده بود هم زيــر آوار مي ماند، 
شايد هر 8نفرشان براي هميشه زير خاك دفن 
مي شدند و هيچ كس به درستي از حادثه اي كه 

اتفاق افتاده  بود با خبر نمي شد.
او در ادامه مي گويد: چند ســاعت بعد از اينكه 
پيكر 4پسربچه از زير آوار بيرون كشيده شد، هر 
4نفرشان را به خاك سپرديم و حاال همه روستا 
سياهپوش شده اند. اگر روستاي ما محلي براي 
بازي كردن داشت، شايد هيچ وقت بچه ها براي 
بازي به اين گودال نمي رفتند. اگر كســي به ما 
كمك مي كرد، شايد مي توانســتيم آنها را زنده 
بيرون بكشــيم. ما در روستاي محرومي زندگي 
مي كنيم و هيچ كس به وضعيت ما رســيدگي 

نمي كند.

تشكيل تيم حقيقت ياب
يك روز پس از اين حادثه در شــرايطي كه خبر 
آن در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده بود، يك 
تيم حقيقت ياب براي بررسي ابعاد اين حادثه و 
روشن شدن مقصران آن تشــكيل شد. با تأكيد 
وزير كشور و به دســتور صريح حسين مدرس 
خياباني، استاندار سيستان و بلوچستان، عليرضا 
شــهركي، مديركل مديريت بحران و غالمرضا 
گنجي، مديركل بازرسي اســتانداري به عنوان 
نمايندگان تام االختيار استاندار براي بررسي ابعاد 
اين حادثه عازم اين شهرســتان شدند. استاندار 
سيستان و بلوچستان در دستوري صريح مديران 
كل مديريت بحران و بازرسي استانداري را مأمور 
كرد با حضور ميداني در محل وقوع حادثه، ضمن 
عيادت از مصدومين و همدردي با خانواده هاي 
داغدار، گزارش كامل و جامع از چگونگي وقوع اين 
حادثه را تهيه و اعالم كنند. همچنين به دنبال اين 
حادثه سرپرست آموزش و پرورش پيام تسليتي 
صادر و ابراز اميدواري كرد كه با تدبير خانواده ها و 
ايفاي نقش درست و بهنگام دست اندركاران ديگر 

شاهد چنين اتفاقات ناگواري نباشيم.

ريزش ديواره گودالي كه تبديل به محل بازي 

بچه ها شده بود، حادثه هولناكي را رقم زد

زمين رها شده در بلوار دالوران نظافت و پاكسازي شد
روابط عمومي منطقه4 شــهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با 
عنوان »تعيين تكليف زمين رها شــده در بلوار دالوران« در ستون با 
مردم روز 15شهريور ماه، پاسخ داده است: »به اطالع مي رساند به رغم 
دارا بودن مالك شخصي و عدم دسترسي به ايشان، نسبت به نظافت و 
پاكسازي كامل قطعه زمين موردنظر اقدام شده است،  و ليكن در مورد 
مباحث اراذل و اوباش اقدامي از سوي شهرداري متصور نيست و بايد 

از طريق مراجع ذيصالح در اين خصوص اقدام شود.«

بازپرس جنايي مشهد در حال تحقيق درباره مرگ خانم وكيلي 
اســت كه به طرز مرموزي جان خود را از دســت داده اســت. 
به گزارش همشــهري، پيكر بي جان اين خانم وكيل 39ساله 
در يك باغ ويالي اجاره اي در بلوار طوس مشهد در يك استخر 
كشف شد. ماجرا از اين قرار بود كه اين وكيل جوان به تنهايي 
اين ويال را اجاره كرده بود اما وقتي مهلت اجاره تمام شد، مالك 
ويال سراغ او رفت و پيكر بي جانش را در استخر ديد و پليس را خبر 
كرد. به دنبال اين حادثه قاضي محمود عارفي راد، بازپرس جنايي مشهد 
همراه با تيم بررسي صحنه جرم در محل حادثه حاضر شدند و تحقيقات در اين باره آغاز شد. در 
جريان بررسي پيكر متوفي هيچ آثار ضرب و جرح و آثار تدافعي ديده نشد و در نگاه اول مشخص 
نبود كه خانم وكيل به چه دليلي جانش را از دست داده است. به همين دليل دستور انتقال جسد به 
پزشكي قانوني براي روشن شدن علت مرگ صادر شد. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه متوفي 
مجرد بود و به تنهايي زندگي مي كرد. او يك روز قبل اين ويال را اجاره كرده بود و معلوم نبود كه در 
اين 24ساعت در ويال چه اتفاقي افتاده و او چگونه جان خود را از دست داده است. در همين حال 
قاضي محمود عارفي راد، بازپرس جنايي مشهد در اين باره به همشهري گفت: متوفي باغ وياليي 
در اطراف مشهد را براي يك شب اجاره كرده بود اما ظهر روز بعد وقتي در موعد مقرر آن را تحويل 
نداد، صاحب باغ به آنجا مراجعه كرد و با جسد اين زن مواجه شد. بازپرس جنايي در ادامه گفت: در 
بررسي هاي اوليه آثار ضرب و جرح و دفاع روي جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظري درخصوص 
جنايي بودن اين مرگ نمي توان ارائه كرد و اظهارنظر نهايي درخصوص مرگ اين وكيل پس از ارائه 
نتيجه كالبدشكافي و بررسي هاي بيشتر ممكن است. براساس اين گزارش، خانواده متوفي با طرح 

شكايتي اعالم كرده اند كه به دليل شغل خانم وكيل، ممكن است او به قتل رسيده باشد.

 محمد جعفري
خبرنگار
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   نوروز با زیرخاکی
ديروزاعالمشدكهسريسومسريال»زيرخاكي«بهنويسندگيوكارگردانيجليلسامانوتهيهكنندگي
رضانصيرينيابرايپخشدرنوروز۱۴۰۱ساختهميشود.پيشازاينمخاطبانتلويزيونشاهدپخش
نخستينفصلازسريال»زيرخاكي«درســال۹۹بهعنوانمجموعهتلويزيونيماهرمضانشبكهيك
سيمابودندوفصلدوماينسريالنيزدرخردادسالجاريرويآنتنرفت.»زيرخاكي«محصولمركز
سيمافيلماستكهازشبكهيكسيمارويآنتنميرود.اينسريالاصليترينگزينهشبكهيكبراي

پخشدرايامنوروز۱۴۰۱است.
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ياوريگانه
روزنامه نگار 

از همان نخســتین روز برگزاري جشنواره فیلم كوتاه 
تهران نوشــتیم كه »ايران مال« )بازار بزرگ ايران( 
مکان مناســبي براي برگزاري جشنواره فیلم نیست. 
نوشــتیم كه »جشــنواره به فضايي گرم و خودماني 
نیاز دارد تا شــوري برانگیزد و فضاي سرد ايران مال 
و معمــاري نامتجانس آن با اين صمیمیت تناســبي 
ندارد.« در طول روزهاي برگزاري جشنواره، رسانه هاي 
ديگري هم بودند كــه به محل برگزاري جشــنواره 
معترض بودنــد و دوري اين مجتمع بــزرگ تجاري 
از مركز شهر را دلیل فضاي ســرد حاكم بر جشنواره 
مي دانستند. هرچند شايد مســئوالن جشنواره فیلم 
كوتاه، علت انتخاب مجتمع ايران مال براي برگزاري 
جشنواره را فضاي وسیع و شــرايط مناسب آن براي 
رعايت پروتکل ها عنوان كنند، اما بعید به نظر مي رسد 
كه صرفا كرونا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي، دلیل 
انتخاب ايران مال باشد. ايران مال، بنايي غول آساست 
كه حرف و حديث پشــت آن نهفته اســت. باالخره 
اعتراض ها به ايران مال، در مراســم اختتامیه سي و 
هشتمین جشــنواره فیلم كوتاه تهران به كالم رئیس 
ســازمان ســینمايي نیز راه يافت و محمد خزاعي با 
لحني صريح از سیدصادق موســوي، دبیر جشنواره 
فیلم كوتاه، در پر و بال دادن بیش از حد به ايران مال، 

در پشت تريبون انتقاد كرد. اما ماجرا از چه قرار بود؟

انتقادرئيسازدبير
صحبت هــاي انتقادي محمد خزاعي در میزانســني 
منحصر به فرد رقم خورد.مهمان ويژه مراســم، براي 
اهداي جوايز اصلي روي صحنه حاضر شــده بود كه 

محمد خزاعي به صورت ناگهاني، پشت تريبون رفت 
و گفت: »من از آقاي صادق موسوي خواهش مي كنم 
كه براي برگزاري جشــنواره فیلم كوتــاه، يك مجوز 
براي ايران مال بگیرند. حرمت، ســادگي، صمیمیت 
جشنواره فیلم كوتاه تهران را حفظ كنند. من امشب 
احساس كردم كه با وجود همه زحماتي كه دوستان 
در ايران مال كشیدند، جشنواره فیلم كوتاه ايران مال، 
خیلی بد دارد برگزار مي شــود. آقاي موســوي عزيز! 
بچه هاي فیلمساز ما بايد ساده زيستي را ياد بگیرند؛ 
صداقت و دوستي را ياد بگیرند و با صمیمیت دركنار 
هم باشند. امشــب همه تبلیغات شما براي ايران مال 
بود. يك مجوز مجدد بگیريد بــراي فیلم كوتاه ايران 
مال. ممنونم.« البته نارضايتي خزاعي از جشنواره را 
مي شد از جاي نشستن او در سالن برگزاري مراسم هم 
تشخیص داد. روابط عمومي جشنواره سي و هشتم كه 
به صورت لحظه به لحظه اخبار اين مراسم را در كانال 
واتساپ اهالي رسانه منتشر مي كرد، در همان ابتداي 
مراسم اعالم كرد كه خزاعي، برخالف رسم معمول، به 
جاي رديف اول در رديف هاي میاني نشسته است. با 
اين حال، در شب اختتامیه چه گذشت كه باعث شد 
خزاعي كارد به استخوانش برســد و اين سخنان را به 

زبان بیاورد؟ 

سخنرانيمديرعاملومالك»ايرانمال«
در همان ابتداي مراسم، اتفاق عجیبي افتاد كه احتماال 
در نارضايتي خزاعي از نحوه برگزاري مراسم اختتامیه 
بي تأثیر نبوده اســت.  مديرعامل ايــران مال، به روي 
صحنه رفت و به ســخنراني پرداخت. تصور كنید كه 
مراســم اختتامیه جشــنواره فیلم فجر در سالن برج 
میالد در حال برگزاري اســت و مديرعامل برج میالد 

براي سخنراني به روي صحنه برود. 

صحبت هاي مديرعامل به تیــزر تبلیغاتي ايران مال 
بي شــباهت نبود: »مجموعه ايران مال، پیوند ادب و 
فرهنگ و تاريخ را به راحتي با برگزاري يك جشنواره 
بین المللي به رخ جهانیان مي كشد و اين سازه تمدني، 
به عنوان بزرگ ترين بناي ايران به خود مي بالد. به آقاي 
خزاعي، رئیس محترم سازمان ســینمايي، هم خیر 
مقدم عرض مي كنم. خوشــحالم در سي و هشتمین 
جشنواره بین المللي فیلم كوتاه تهران با مجموعه اي 
بسیار فاخر، در خدمت شما فیلمسازان، هنرمندان و 
عزيزان بوديم.«  آنطور كه روابط عمومي جشنواره 
گزارش داد، قبل از اينکه خزاعي لــب به انتقاد از 
مديريت سیدصادق موسوي بگشايد،  مالك ايران 

مال نیز به صحبت در مراسم اختتامیه پرداخت.
وی گفت: »به نظرم فیلم كوتاه، نمايشي از ترس ها، 
امیدها و آرزوهاست؛ هرآنچه را كه به اختصار به آن 
پرداخته مي شود، نتايج خوبي خواهد داشت، فیلم 
كوتاه هم، چنین اســت. با هزينه كم و در فرصت 
كوتاه ساخته مي شود اما نتايج خوبي دارد. امیدوارم 
اين كار هنرمندانــه روزبه روز پیشــرفت كند. از 
كارگردانان مي خواهم از ايران مال و آنچه در اينجا 
اتفاق افتاده، فیلم كوتاهی بســازند تا مردم بدانند 
اين سازه تمدني، توسط هنرمندان ايراني ساخته 
شده است.« صحبت هاي مديرعامل و مالك ايران 
مال به جاي تبلیِغ اين مجموعه، به ضد  تبلیغ تبديل 
شــد. طبیعتا مديران ايران مال به دنبال اين بودند 
كه از فرصت جشــنواره، براي تبلیغ هرچه بیشتر 
مجموعه خود اســتفاده كنند، اما اگر مشاوران و 
كارشناساني مجرب و آشنا به فن تبلیغات را در كنار 
خود داشتند، حتما از صحبت در مراسم اختتامیه 
صرف نظر مي كردنــد و تبلیغي نامحســوس ، اما 

اثرگذارتر را برمي گزيدند.

اينفيلمهارابهخاطربسپاريد
مروري بر مهم ترين فیلم هاي جشنواره لندن )1(

شصت وپنجمین دوره از جشنواره لندن 
با نمايش فیلم هايي در ژانرهاي متنوع، 
همراه با موضوعــات جذاب، عجیب و بديع توجه تماشــاگران و 
منتقدان زيادي را به خود جلب كرده اســت. به اعتقاد منتقدان 
تعدادي از فیلم هايي كه در جشــنواره لندن نمايش داده شدند 
ازجمله »مموريا«، »تراژدي مکبث«، »شاه ريچارد« و »اسپنسر« 
به صورت بالقوه از شانس دريافت جايزه اسکار 2022در رشته هاي 
مختلف ســینمايي برخوردارند. اين مطلب بــه گزارش منتقد و 
روزنامه نگار ايراني ساكن بريتانیا، به تعدادي از مهم ترين فیلم هاي 
نمايش داده شده در جشنواره لندن اختصاص دارد. ادامه اين مرور 

را فردا بخوانید. 

مموريا
در زمــان نمايش فیلم »مموريــا« به كارگردانــي آپیجتاپونگ 
ويراستاكول، سالن رويال فستیوال به صورت غیرمترقبه اي مملو 
از تماشاگر شده بود؛ چراكه كارگردان اين فیلم از قبل اعالم كرده 
بود قرار نیست اين فیلم روي دي وي دي انتشار يابد. اين فیلم تنها 
دوبار در جشنواره فیلم لندن نمايش داده شد. داستان فیلم مموريا 
كه منتقدان و تماشاگران نظر مساعدي نسبت به آن ابراز كرده اند، 
مانند اغلب فیلم هاي هنري كند پیش مي رود. تیلدا سوئینتن در 
اين فیلم در نقش دختري بازي مي كند كه يك روز صبح هنگام 
بیدار شدن از خواب صداي عجیبي مي شنود و به دنبال منبع صدا 
مي رود. درواقع اين فیلمي اســت كه در آن بیشــتر مکاشفات و 

كشف و شهود به شیوه آيین هاي شرقي و بودايي دنبال مي شود.

نورطبيعي
دنژ ناگ، كارگردان فیلم »نور طبیعي« از استقبال منتقدان از اين 
فیلم در جشــنواره فیلم برلین و اختصاص جايزه خرس نقره اي 
برلیناله به اين فیلم ســخن گفت. »نور طبیعي« همچنین برنده 
جايزه بهترين فیلم جشنواره فجر شده است. در اين فیلم به يکي 
از رويدادهاي فراموش شده تاريخ مجارستان پرداخته مي شود. 
مجارستان در جنگ جهاني دوم از آلمان نازي حمايت مي كرد. 
اين فیلم به مقطعي از تاريخ مجارســتان مي پردازد كه سربازان 
ارتش اين كشــور در مرزهــاي خود با روســیه ضمن همکاري 
با آلمان نــازي از متفقین جاسوســي مي كردند. ايــن فیلم در 
جنگل و محیط هاي دورافتاده روستايي فیلمبرداري و از كتابي 
600صفحه اي به نام »نور طبیعي« اثر پال زاوادا اقتباس شــده 
اســت. البته در فیلم »نور طبیعي« تنها به 6صفحه از رويدادها 
و داســتان هاي اين كتاب 600صفحه اي پرداخته شــده است. 
فیلمبرداري اين فیلم از سوي منتقدان به دلیل دشواري هايي كه 
عوامل تولید فیلم در جنگل متحمل شــدند، مورد تحسین قرار 
گرفته است. دنژ ناگ براي هر چه طبیعي تر جلوه كردن اين فیلم، 
2سال براي يافتن بازيگران محلي مناســب بازي در فیلم »نور 
طبیعي« در مرزهاي مجارستان با روسیه وقت صرف كرده است.

سرماخوردگيپتروف
ســرماخوردگي پتروف نیز ازجمله فیلم هاي تحسین شــده اين 
دوره از جشنواره بود. اين فیلم به كارگرداني كريل سربرنیکوف در 
روسیه مورد سانسور قرار گرفت و كارگردان نیز از حضور مستقیم 
در جشــنواره هاي سینمايي منع شده اســت. بخش عمده اي از 
صداي فیلم »ســرماخوردگي پتروف« در روسیه سانسور شده 
است. كريل ســربرنیکوف كه در زمان نمايش فیلم در جشنواره 
لندن حضور نیافته بود، گفت: امیدوارم مخاطبان انگلیسي زبان، 

متوجه شوخي هاي اين فیلم بشوند.

انتقاد رئیس سازمان سینمايي از دبیر جشنواره فیلم كوتاه تهران 

جشنواره اي در شكم نهنگ

نگاه

حامدصرافيزاده
روزنامه نگار - لندن

دست های نه چندان پر سیما درپاییز 
تلويزيون بیشتر در تب و تاب تغییر مديران است 

هفته اول مهر ماه بود كه پیمان جبلي براي رياست صداوسیما حکم گرفت.  فهيمهپناهآذر
در روزهاي گذشته وي برخي از مديران و معاونت ها در سازمان را منصوب روزنامه نگار 

كرد اما همه منتظر تغییر و تحوالت اساســي در معاونت صدا و ســیما و همچنین مديران شبکه هاي 
تلويزيوني و ســیما فیلم هســتند. حال بايد ديد با تغییر مديران كلیدي در ســازمان آيا تغییري در 
برنامه سازي و سريال سازي سازمان ايجاد مي شود  يا نگاه مديران در سريال سازي و نگارش فیلمنامه ها 
همسو با مديران قبلي خواهد بود. در دومین ماه پايیز برخي از شبکه هاي تلويزيوني سريال هاي جديد 
خود را روي آنتن مي برند، يکي از آنها »سرجوخه« معظمي است كه با چند روز تأخیر، سوم آبان نمايش 

خود را از شبکه3 آغاز مي كند.

آغازسرجوخهازشبكه3
پخش  سريال »سرجوخه« كه پیش از اين تیزرهاي آن از روزهاي پاياني مهر ماه پخش مي شد،  ناگهان به 
تعويق افتاد و حاال مديران شبکه از نمايش سريال خبر مي دهند. قرار است اين سريال سوم آبان ماه روي 
آنتن برود. اين سريال به كارگرداني احمد معظمي و تهیه كنندگي ابوالفضل صفري از سال گذشته وارد 
پروسه تولید شده است. نويسندگي اين سريال را سیدحسین امیرجهاني بر عهده دارد. ساخته تازه احمد 
معظمي و ابوالفضل صفري پايیز سال گذشته كلید خورد و تاكنون در لوكیشن هاي متعددي در داخل 
و همچنین خارج از كشور ضبط شده است. در آستانه پخش اين سريال تازه، جشن پايان تصويربرداري 
آن برگزار شد و مراحل فني كار نیز آخرين مراحل خود را پشت سر مي گذارد. درام جاسوسي اجتماعي 
»ســرجوخه« با 2گروه به صورت همزمان در داخل و خارج كشور فیلمبرداري مي شد و پس از »سارق 
روح«، »ترور خاموش« و »خانه امن« چهارمین همکاري مشــترك صفــري و معظمي تهیه كننده و 

كارگردان سريال است.

سريالتكراريدرشبكه2
به گفته مدير گروه فیلم و سريال شبکه2، اين شبکه 6سريال را در مراحل نگارش فیلمنامه و تولید دارد، 
اما شبکه2 اين شب ها سريال تکراري »زعفراني« به كارگرداني حامد محمدي را روي آنتن دارد. فصل 
دوم »نوار زرد«، فصل چهارم »از سونوشت« و فصل پنجم »بچه مهندس« براي شبکه2 تولید مي شود 

و سريال  »براي او« كه محمدمهدي عسگرپور براي اين شبکه مي نويسد.
حسین تبريزي قرار است سريال »بوسه بر خاك« را كه خودش مشــغول نگارش فیلمنامه اش است، 
 براي تلويزيون كارگرداني كند. اين سريال 15قسمتي در ژانر اجتماعي بوده كه درونمايه مذهبي دارد 

و درباره سرگذشت زندگي بعضي از آدم هاست. 

آقايقاضيرويآنتن
يکي از سريال هايي كه در سکوت خبري كار خود را پیش مي برد، آقاي قاضي است  كه به تهیه كنندگي 
احمد شفیعي تولید مي شود، به زودي روانه آنتن تلويزيون مي شــود. »آقاي قاضي« درامي دادگاهي 
است كه تمام اتفاقات آن در دادگاه رقم مي خورد و همه قســمت هاي آن از موضوعات واقعي اقتباس 
شده اند. فیلمنامه هاي اين سريال كه قرار اســت در 52قسمت تولید شود، توسط 12نويسنده جوان و 
زيرنظر سیدمحمد حسیني به رشته تحرير درآمده اند و در هر قسمت، شاهد 2اپیزود خواهیم بود. در 
سريال »آقاي قاضي« بیش از 300بازيگر نقش آفريني مي كنند كه همه آنها براي نخستین بار جلوي 
قاب تلويزيون مي روند. از ديگر سريال هاي پرقسمت اين روزهاي تلويزيون »بي همگان« است. با پايان 
يافتن مرحله انتخاب بازيگر، تصويربرداري ســريال »بي همگان« از نیمه آبان ماه آغاز خواهد شد. رضا 
كريمي، كارگردان و سعید جاللي و علیرضا كاظمي پور از نويسنده هاي اين مجموعه تلويزيوني هستند. 
اين سريال 100قسمتي كه قرار است در 2فاز 50قسمتي ساخته شود، ملودرامي اجتماعي خانوادگي 

را در تهران به تصوير مي كشد.

رازناتمامدرانتهايراه
همچنین با اتمام تصويربرداري سکانس هاي زمان حال قصه سريال تلويزيوني »راز ناتمام« به كارگرداني 
و تهیه كنندگي امین اماني در تهران، گروه هم اكنون براي ضبط قسمت هاي فینال عازم كشور تركیه 
شده است. براساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته، تصويربرداري اين سريال تا اواخر آبان ماه در تركیه به 
پايان مي رسد. »راز ناتمام« با محوريت روايت زندگي پر فراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر، به اتفاقات 

سال هاي پس از جنگ و نفوذ دشمن در اركان دولت مي پردازد.

جشنوارهفيلمكوتاه،فرصتياستبرايشناسايياستعدادوخالقيتفيلمسازاني
كهبايدبادستخاليفيلمبسازند.بااينكهدرســالهاياخير،شيوههايتوليد
تجاريونيمهصنعتيســينمايبلندبهعرصهفيلمكوتاهنيزنشــتكردهواين

حوزهآماتوريســمنابوخالقهسالهايگذشته
راندارد،اماهنوزهمچيزيكــهيكفيلمكوتاهرا
تماشــاييميكندايدهنابواجرايدرخشانآن
اســت،نهصرفهزينههايگزاِفتوليدياتبليغات.
اگرچنيننگاهيبهجشــنوارهوجودداشتهباشد،
طبيعتاديگرمكانيمثــلايرانمال،برايبرگزاري
جشــنوارهانتخابنميشــود.فيلمكوتاه،عرصه
خالقيتوتوليدومقاومتدربرابرفضايمســلط
سينمايبلنداســت،اماايرانمالباچنينرويهاي
سرسازگاريندارد.ايرانمال،فضايمصرفاست.
دراينمجتمعتجاري،بيشازهرچيزبر»مصرف«
تأكيدميشــود.درايرانمالحتــيخودفضاهم

مصرفميشود.اينمجموعهتجاري،نمودكامليازبرنامهريزيوسازماندهيبراي
مصرفاست.فضايايرانمال،هماننداغلبفضاهايتفريحي،چندپاره،گسيخته
وخردشدهاست.اينگســيختگيوتكهتكهبودن،بابُتوارهانگاريمألوفدر
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منتقدان با شــركت در يك نظرسنجي گسترده 100سريال 
برتر قرن بیست ويکم را برگزيده اند.

 سريال شنود )واير( ساخته ديويد سیمون و اد برنز از سوي 206منتقد، استاد دانشگاه 
و هنرمندان تلويزيون و سینما كه در نظرسنجي بي بي سي كالچر شركت كرده بودند، 
به عنوان بهترين سريال قرن بیستم و يکم شناخته شده است. به گزارش ايندي واير، 
اين بزرگ ترين نظرســنجي انجام شده در ســطح بین المللي درباره محبوب ترين 
سريال هاي سده بیست ويکم است. سريال »مد من« )مردان مديسون( ساخته ماتیو 
ماينز در اين نظرسنجي در رده دوم قرار گرفت. سريال »بريکینگ بد« به كارگرداني 
ونس گیلیگان كه در ايران نیز طرفداران زيادي دارد، در رده سوم واقع شد. اما قرار 
گرفتن سريال »فلیبگ« ساخت فوئبه والر بريج در رده چهارم اين فهرست در عصري 
كه جنبش هاي زنانه به نظر پرقدرت تر از سابق در عرصه هنري حضور دارند، بسیار 

مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
همچنین قرار گرفتن سريال »مي توانم نابودت كنم« به كارگرداني میکائیال كوئل 
كه يك كارگردان زن بريتانیايي اســت، در رده پنجم اين فهرست، باالتر  از سريال 
»تاج و تخت« مورد توجه رســانه ها واقع شده اســت.ديمون لیندلوف كه با سريال 
»بازماندگان« در رده هفتم  اين فهرســت قرار گرفته نیز به دلیل اينکه 3ســريال 
ديگرش نیز در میان 30سريال برتر اين فهرست قرار گرفته اند به عنوان موفق ترين 

كارگردان سريال در سده بیست ويکم درنظر گرفته شده است.
 از 206شــركت كننده در ايــن نظرســنجي، 100نفــر زن و 106نفر مــرد بودند.  
رأي دهندگان از 43كشــور دنیا از آلباني گرفته تا اروگوئه درنظرســنجي ســايت 
بي بي سي كالچر شركت كرده بودند. البته برندگان اصلي اين نظرسنجي، سريال هاي 
تلويزيوني انگلیســي زبان بودند. از 100ســريال برگزيده شــده در اين نظرسنجي، 
79سريال توسط مردان، 11سريال توسط زنان و 10سريال با مشاركت مردان و زنان 

ساخته شده بودند. از میان 3ســريالي كه در اين فهرست محبوب تر از بقیه تشخیص 
داده شــدند، 2ســريال اول »شــنود« )واير( و »مد من« )مردان مديسون( بیشتر 
سريال هايي هستند متمركز بر شخصیت ها، مسائل و روابطي كه در نهادها و سازمان ها 
و شركت ها رخ مي دهد. سريال سوم »بريکینگ بد« بیشتر مربوط به تغییر در تیپ ها 
و ازجمله تغییرات فکري، شغلي و رواني در شخصیت اول سريال است و از اين جهت 
»بريکینگ بد« بیشتر جنبه روايي و داستاني دارد و سريال هاي »شنود« و »مد من« 

بیشتر جنبه روايت داستان اشخاص منفرد در قسمت ها و فصل هاي مختلف را دارند.

قرنسريال
 100سريال برتر قرن در يك نظرسنجي از 206 منتقد انتخاب شدند

آرشنهاوندي
مترجم

پوسترسريالهای»شنود«،»بريكينگبد«و»مدمن«كهدرصدرفهرستقراردارند

ايرانمال،فضايمصرف
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كيوسك
 »او بازگشته است«؛ نشريه معتبر 

نيوزويك در تازه ترين شماره خود با گزارش
انتشار اين تيتر به همراه تصوير بشار 
اسد، رئيس جمهور ســوريه، در سطح رسانه هاي 
جهان جنجالي به پا كرده است. اين نشريه حقيقتي 
را به تصوير كشــيده كه اگرچه براي همه روشن 
شــده، اما هنوز بيان آن در برخي محافل غربي و 
عربي پرهزينه اســت. حتي سخت ترين مخالفان 
دولت سوريه در كشورهايي نظير آمريكا، فرانسه، 
تركيه، قطر، عربستان و ديگر كشورهاي عربي نيز 
مي دانند كه سقوط دمشق و سرنگوني بشار اسد 

رؤيايي ازدست رفته به حساب مي آيد.
10سال قبل، پيش بيني چنين روزي كار آساني 
نبود؛ دوراني كه شــهرهاي ســوريه يكي پس از 
ديگري به دست مخالفان مســلح سقوط كرده و 
دومينوي تعطيلي سفارت هاي خارجي در دمشق 
آغاز شده بود. اجماع كشــورهاي حامي مخالفان 
اسد در سال2012 به ســرعت در ژنو، استانبول، 
دوحه و رياض شكل گرفت و ظرف كمتر از 3ماه، 
پروژه بايكوت جهاني ســوريه آغاز شد؛ پروژه اي 
چندوجهي از قطع روابط ديپلماتيك و اقتصادي 
گرفته تا اخراج ســوريه از اتحاديه عرب و تامين 

نيازهاي مالي و تسليحاتي مخالفان.
با اين حال دولت سوريه به همراه متحدان خود در 
دمشق باقي ماند، مقاومت كرد و سرانجام برخالف 
پيش بيني قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه اي، 
مسير تحوالت خاورميانه را به كلي تغيير داد. حاال 
سوريه و رئيس جمهور اين كشور، يعني بشار اسد، 
بار ديگر به صحنه بازگشته اند؛ اگرچه با اقتصادي 

ويران و كشوري جنگ زده.

آمريكا؛ نااميد از سقوط اسد
بسياري از مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا 
كه طي سال هاي گذشته مسئوليت هاي مهمي در 
پرونده خاورميانه بر عهده داشته اند، اين روزها در 
مصاحبه هاي مختلف، تلويحا از تغيير استراتژي 
واشنگتن در قبال دمشق سخن مي گويند. براي 
مثال رابرت فورد كه نماينده ويژه ترامپ در پرونده 
سوريه بود،  ماه گذشــته در مصاحبه اي جنجالي 
به صراحت گفت: ديگر هيــچ گزينه بديلي براي 
بشــار اســد وجود ندارد؛ هيچ نيروي ميداني يا 
سياســي براي رقابت با او در كار نيست و اسد در 
قدرت باقي خواهد ماند. فــورد همچنين تأكيد 
كرد: البته وضعيت اقتصادي و اجتماعي ســوريه 
فاجعه بار است اما مي توان انتظار داشت اين شرايط 
در درازمدت به تدريج بهبود يابد. از ســوي ديگر 
مونا يعقوبيــان كه در دولت هــاي اوباما و ترامپ 
به عنوان مشاور ارشد وزراي خارجه در امور سوريه 
مشــغول به كار بوده، مي گويد: هيچ شانسي براي 
ايجاد تغيير در رهبري سوريه وجود ندارد؛ مسئله 
اصلي اكنون به شيوه تعامل با اسد مربوط مي شود. 
اين اظهارات از ســوي نمايندگان كشوري بيان 
مي شود كه طي 10سال گذشــته )مخصوصا از 
سال2011 تا 2016( رهبري پروژه سقوط دولت 
اسد در سوريه را بر عهده داشــته است. بسياري 
از ديپلمات هــا و نظاميان آمريكايــي كه امروز از 
تعامل واقع گرايانه با دمشق سخن مي گويند، طي 
سال هاي پيشــين در دولت باراك اوباما مشغول 
به كار بوده اند؛ رئيس جمهوري كه بارها از سقوط 
حتمي بشار اســد طي هفته ها و ماه هاي پيش رو 
ســخن گفته بود. مجله نيوزويك اين چرخش را 
نشانه اي از شكست آمريكا به شمار آورده است. در 
گزارش اين نشريه آمده: ناكامي آمريكا در بحران 

سوريه، يكي از حلقه هاي زنجيره اي بود كه منجر 
به تضعيف موقعيت بين المللي اين كشور به عنوان 

ابرقدرت پس از جنگ سرد شده است.
از ســوي ديگر اما اين صحنه تاريخــي، بازيگران 
پيروزي هــم دارد؛ بازيگراني كــه در صدر آنها نام 
ايران و روسيه، 2 متحد نظامي و اقتصادي سوريه 
قرار گرفته است. عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه 
رأي اليوم در اين باره مي نويسد: آمريكا در حالي براي 
ترك منطقه خاورميانه آماده مي شود كه بسياري از 
سياســت هاي منطقه اي اين كشور در مرحله اجرا 
ناتمام و يا شكست خورده باقي مانده است؛ از تالش 
براي نابودي گروه هاي مقاومت لبنان و فلســطين 
گرفته تا سقوط دولت اســد، تامين امنيت پايدار 

اسرائيل و شكست ايران در نتيجه تحريم ها.

تروريســم و مهاجرت؛ 2 عامل عقب نشيني 
مقابل سوريه

بدون شك مقاومت سوريه و پيروزي هاي ميداني 
اين كشــور عليه گروه هاي تروريستي، در تغيير 
معادالت قدرت هاي غربي و عربــي در قبال اين 
كشور، نقش اصلي را داشته است. اما اين تنها عامل 
عقب نشيني مخالفان اسد و چرخش ناگهاني آنها 
به سوي او نيست. به نوشته نيوزويك، بحران سوريه 
با گذشــت زمان، به تدريج دو خطر اصلي را براي 

جهانيان نمايان كرد؛ توســعه فعاليت گروه هاي 
تروريستي و حركت انبوه مهاجران. بر اين اساس 
بسياري از كشــورهايي كه با ارسال پول، سالح و 
حتي در برخي موارد نيروهاي تروريستي تالش 
داشتند در پروژه سقوط دولت سوريه نقشي ايفا 
كننــد، به تدريج با پيامدهاي خطرناك تشــديد 
بحران در اين كشور روبه رو شدند. اين پيامدها در 
قالب افزايش حمالت تروريستي گروه هايي نظير 
داعش در اروپا و برخي پايتخت هاي باثبات عربي 
و همچنيــن حركت ميليون ها پناهجو به ســوي 

مرزهاي اردن، تركيه و سرانجام اروپا نمايان شد.
در اين ميان آلمان نخستين كشوري بود كه زنگ 
خطر را به صدا درآورد و از سال2017، همكاري هاي 
اطالعاتــي خود با ســازمان امنيت ســوريه براي 
شناسايي گروه هاي تروريســتي را از سر گرفت. از 
سوي ديگر در بين كشورهاي عربي نيز دولت مصر 
به رياست ژنرال عبدالفتاح السيسي، زمزمه هاي لغو 
تحريم هاي سوريه به منظور مقابله با موج تروريسم 
و مهاجرت را آغاز كــرد. البته بايد توجه داشــت 
هيچ يك از اين كشورها، همچون امارات در زمينه 

عادي سازي  روابط با سوريه پيشتاز نبوده اند.

امارات؛ پيشگام مصالحه با دمشق
گفت وگوي تلفني محمد بن زايد، وليعهد ابوظبي 

با بشار اســد، بدون شــك گامي بزرگ در مسير 
بازگشــت ســوريه به صحنه روابــط منطقه اي 
و بين المللي اســت. ايــن مكالمه كوتــاه هفته 
گذشــته صورت گرفت و بازتاب گســترده اي در 
سطح رسانه هاي جهاني داشت. البته تالش هاي 
امارات براي تقويت روابط با سوريه محدود به اين 
مكالمه نمي شــود. امارات نخستين كشور عربي 
بود كه در سال2018 ســفارت خود در دمشق را 
پس از نزديك به 7ســال قطع روابط ديپلماتيك 
بازگشــايي كرد. اين اقدام در شــرايطي صورت 
گرفت كه كشــورهايي نظير عربستان سعودي يا 
قطر همچنان بر تداوم سياست هاي خصمانه خود 

عليه سوريه تأكيد داشتند.
به روايت روزنامه العربي الجديد، امارات در تالش 
اســت تا راهي براي برقراري روابــط اقتصادي با 
دولت سوريه پيدا كرده و نفوذ خود در دوران پس 
از جنگ را تضمين كند. به نوشــته اين روزنامه، 
بسياري از شــخصيت هاي مطرح و حتي اعضاي 
شــاخص خانــواده رئيس جمهور ســوريه طي 
سال هاي پيشــين در ابوظبي اقامت داشته اند. 
نبايد فراموش كرد كه امارات در دهه گذشــته، 
به پايگاهي براي مهار جنبش اخوان المســلمين 
و گروه هاي مرتبط با آن تبديل شــده اســت. بر 
اين اساس، شكست گروه هاي مخالف دولت اسد 
كه عمدتا مورد حمايت كشــورهايي نظير قطر 
يا تركيه قرار داشــته اند، خبر بدي براي ابوظبي 
به حساب نمي آيد. با اين حال يك مانع بزرگ بر 
سر راه تقويت روابط امارات و ســوريه قرار دارد؛ 

تحريم هاي آمريكا.

ترك خوردن ديوار تحريم هاي سزار
تحريم ســزار ميراث دولت ترامپ براي ســوريه 
است؛ براســاس اين تحريم ها كه در سال2019 
تصويب شــد، هرگونه همكاري مالي يا اقتصادي 
با دولت سوريه مشــمول مجازات هاي سختي از 
ســوي وزارت خزانه داري آمريكا مي شود. شدت 
اين تحريم هــا به گونه اي بود كــه چند ماه پس از 
تصويب آن، حتي برخي از شــركت هاي روســي 
نيز خاك ســوريه را ترك كردند؛ شركت هايي كه 
در دوران جنگ 10ساله، همكاري هاي اقتصادي 
خود با دمشق را قطع نكرده بودند. روشن است كه 
هدف از اين تحريم ها، مشــابه اهداف تعيين شده 
براي جنگ داخلي ســوريه است. اما در اين ميان 
به نظر مي رســد روزنه اميدي براي دمشق وجود 
دارد. سران كشورهاي اردن و امارات طي سال هاي 
اخير و مشــخصا پس از روي كار آمــدن دولت 
بايدن، بارها از ضــرورت همــكاري اقتصادي با 
ســوريه به منظور كاهش نفوذ رقبــاي آمريكا در 
دمشق سخن گفته اند. ملك عبداهلل، پادشاه اردن 
در مصاحبه با شــبكه ســي ان ان مي گويد: نتايج 
10سال نزاع مسلحانه در سوريه، ديگر براي همه 
روشن شده اســت؛ اكنون زمان آن فرا رسيده كه 
قدرت هاي غربي اجازه دهند همســايگان سوريه 
به پايان بحران اين كشور كمك كرده و ثبات را به 

منطقه بازگردانند. 
به نوشته نشــريه نيوزويك، كشــورهاي اردن، 
امارات و مصر با اســتفاده از نفوذ خود در آمريكا 
تالش مي كننــد معافيت هاي تحريمــي را براي 
ســوريه تعريف كرده و اين كشــور را به بخشي 
از پروژه شــام جديد تبديل كنند؛ پــروژه اي كه 
شــامل همكاري هاي اقتصادي، تبــادل انرژي و 
تاسيس زيرساخت هاي مشترك حمل ونقل ميان 
كشورهاي عربي مي شود. چراغ سبز دولت بايدن 
براي صادرات گاز مصر از طريق خاك ســوريه به 
لبنان، نخستين نشــانه از نقض تحريم هاي سزار 

به شمار مي آيد. 

فايننشــال تايمز نوشــته كه مقامات دولت 
لهستان، در ميانه تنش بي سابقه با اتحاديه اروپا 
از مسئوالن اين نهاد در بروكسل خواسته اند تا 
دست از تهديدهاي خود بردارند. اتحاديه اروپا 
در پي بروز اختالفات عميق بر سر قانون اين 
اتحاديه، لهستان را به اقدامات تنبيهي ازجمله  
تحريم هاي اقتصادي  تهديد كرده است. اين 
نخستين بار است كه اتحاديه اروپا قصد دارد 
عليه يكي از اعضاي خود، چنين تنبيه سختي 
را درنظر بگيرد. دولت راســتگراي لهستان، 
اخيرا قوانين اتحاديه اروپا را به چالش كشيده و 
اعالم كرده كه قوانين كشوري، مقدم بر قوانين 
اتحاديه اســت. برخي از تحليلگران، احتمال 
خروج لهستان از اتحاديه اروپا يا »پولگزيت« 

را جدي دانسته  اند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

ترامپ، توييتر خود را مي خواهد

لهستان؛ رو در رو با اروپا

نيويورك تايمز در صفحه نخســت به تالش 
دونالدترامپ، براي راه اندازي شبكه اجتماعي 
خود پرداخته و نوشته كه او در 10 ماه گذشته، 
يعني مــدت زماني كه توييتر، فيســبوك و 
يوتيوب صفحه هايش او را حــذف كرده اند، 
دوران ســختي داشــته اما تا چند روز ديگر 
از شــبكه اجتماعي كه وعده اش را داده بود، 
رونمايــي خواهد كرد. ترامپ يك شــركت 
رســانه اي راه اندازي كرده كه قرار اســت با 
شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي جريان اصلي 
از قبيل سي ان ان و همچنين غول هاي فناوري 
مثل گوگل و مايكروسافت رقابت كند. شبكه 
اجتماعي ترامپ با نام »حقيقت« قرار اســت 
از زيرساخت هاي مختص به خود استفاده كند 
و حتي روي بستر خدمات ارائه شده از سوي 
شركت هايي مثل گوگل و آمازون قرار نگيرد؛ 
مســيري كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران 

بسيار دشوار خواهد بود.

كابوس زمستان در شرق و غرب اروپا
همزمان با آغاز سرما در اروپا، كشورهاي اروپايي در مديريت بحران كرونا 

دچار آشفتگي شده اند

بازگشت قرنطينه، شــكاف در توزيع واكسن و افزايش چشمگير 
موارد جديد ابتال به كرونا، سراســر اروپا را در آستانه آغاز دومين اروپا

فصل سرد دوران همه گيري به هم ريخته و دوباره نگراني ها درباره 
پيامدهاي فاجعه بار جوالن بي رحمانه كرونا در اين قاره افزايش يافته است.

به گزارش سي ان ان ، با وجود در دسترس بودن واكسن نسبت به فصل سرد پيش، 
سازمان بهداشت جهاني گزارش داده كه اروپا تنها نقطه در دنياست كه افزايش 
مبتاليان جديد كرونا را گزارش كرده است. اين سومين هفته متوالي بوده كه 

اين منطقه، از  افزايش مبتاليان جديد خبر داده است.
فاجعه، در شرق اروپا و به خصوص روسيه، جايي كه بدگماني نسبت به واكسن در 
اوج است، بيشتر از بقيه قاره است. مردم در شرق اروپا چنان به واكسن بي اعتماد 
هستند كه به گزارش مركز كنترل و جلوگيري از بيماري هاي اروپا، نرخ پوشش 

واكسن به 24درصد رسيده است.
اين شرايط، باعث شد تا لتوني به عنوان نخستين كشــور اتحاديه اروپا مجبور 
شود دوباره قرنطينه ها را برگرداند. تنها 56درصد بزرگساالن هر دو دوز واكسن 
كرونا را در اين كشور دريافت كرده اند؛ آمار در اتحاديه اروپا،  به صورت ميانگين 

76.4درصد است.
در غرب اروپا هم، جايي كه برخي از كشورها تقريبا تمام جمعيت واجد شرايط 
را واكسينه كرده اند، آمار مبتاليان جديد ســر به فلك كشيده است. در آلمان، 
براي نخستين بار از ميانه بهار، نرخ مبتاليان روزانه به 100نفر در هر 100هزار 
نفر رسيده است. بلژيك و ايرلند، بدترين شرايط را در اروپا دارند و به ترتيب نرخ 
ابتالي جديد 325 و 432نفر در هر 100هزار نفر را ثبت كرده اند. وزير بهداشت 
بلژيك آخر هفته گذشته صراحتا اعالم كرده بود كه اين كشور، در موج چهارم 
قرار گرفته اســت. بيش از 85درصد جمعيت بزرگســال اين كشور هر دو دوز 
واكسن را زده اند و مقامات گفته اند بيشتر كســاني كه بستري شده اند  آنهايي 

هستند كه واكسن نزده اند.
تفاوت در نرخ واكسيناسيون، شرق و غرب اروپا را در مقابل هم قرار داده است اما 
هر دو منطقه، در ميزان خيره كننده مبتاليان جديد با هم شانه به شانه حركت 
مي كنند؛ دكتر پتر دروباك، كارشناس بهداشت جهاني در دانشگاه آكسفورد در 
انگليس گفته است كه بازگشايي هاي بيشتر در سطح قاره با اهداف اقتصادي ، 
هواي سرد كه مردم را به محيط هاي بســته و داخلي فرستاده، و گونه به شدت 

مسري دلتا، داليل اوج گيري شديد دوباره تعداد مبتاليان هستند.

فرار از واكسن 
آمار مبتاليان جديد در غرب اروپا شايد زياد باشــد اما به لطف واكسيناسيون 
سراسري، ميزان تلفات و بستري شدن نسبت به كشــورهاي شرق اروپا بسيار 

پايين تر است.
روماني كه چند روز پيش آمار 19.25مورد مرگ ومير در هر يك ميليون را ثبت 
كرده بود،  از ديروز، مقررات منع آمد و شد شــبانه را اعالم و حضور در بسياري 
از محيط هاي عمومي را مشروط به داشتن پاسپورت سالمت كرد. اين كشور، 
يكي از بدترين نرخ مرگ ومير سرانه را در سراسر دنيا دارد. مشكل در اين كشور، 
كمبود واكسن نيست. كشورهاي اتحاديه اروپا، به واكسن هاي زيادي دسترسي 
دارند اما همچون بسياري از كشورهاي منطقه بالتيك تا بالكان، توزيع واكسن 
در روماني هم به شــدت تحت تأثير بدگماني مردم به واكسن و بدگماني نسبت 
به مقامات و عملكرد ضعيف دولت در اطالع رســاني و فرهنگسازي بوده است. 
فقط 35.6درصد از جميعت بزرگسال در اين كشور هر دو دوز واكسن را دريافت 

كرده اند.
اوكراين،  كشور همسايه روماني، پنجشنبه باالترين ميزان ابتالي خود را از زمان 
شروع همه گيري كرونا ثبت كرد؛ 11هزار و 415نفر. اين آمار تنها چند روز بعد 
از آن ثبت شد كه ولوديمير زلنسكي رئيس جمهور اين كشور از مردم خواست تا 
واكسن بزنند تا دولت مجبور به اعمال قرنطينه نشود؛ »ما هم اكنون فقط دو راه 
داريم. واكسيناسيون يا قرنطينه. ما هر روز با اين چالش و اين انتخاب مواجهيم. 
من شخصا به شدت مخالف قرنطينه هســتم... به خاطر اقتصاد كشور.« دولت، 
 جمعه،  مدارس را كه كانون انتشــار كرونا هســتند تعطيل كرد و در پايتخت، 
 مردم تنها با گواهي دريافت واكسن و يا تست منفي كرونا مي توانند از سيستم 

حمل ونقل عمومي استفاده كنند.
روسيه هم سياه ترين روزهاي كرونايي خود را سپري مي كند؛ مسكو از دوشنبه 
قرنطينه اي 10روزه را شــروع كرده و مقامات گفته اند كه زمستاني سياه پيش 
روي اين كشــور اســت. اين كشــور، در روزهاي اخير چندبار باالترين ميزان 
مرگ ومير روزانه را از زمان شروع همه گيري كرونا ثبت كرده است. چهارشنبه 

پيش، هزار و 28نفر در يك روز جان خود را از دست دادند.

واكسن، معجزه نمي كند
در مقابل چشم انداز تيره زمستاني در شرق، غرب خيال آسوده تري دارد؛ دكتر 
دروباك گفته است كشورهاي غرب اروپا به خاطر واكسن روزهاي سياه زمستان 
پيش را تجربه نخواهند كرد و مي توان داليل زيادي براي خوش بيني داشت. اما 

به گفته او،  انگليس ثابت كرده كه واكسن درمان همه  چيز نيست.
اين كشور كه تابســتان تقريبا تمامي محدوديت هاي كرونايي اش را برداشت، 
بيشترين آمار ابتالي روزانه را در غرب اروپا ثبت كرده است. دولت درخواست 
كارشناســان براي اعمال محدوديت و اجباري كردن ماسك و گواهي واكسن 
را رد كرده اســت. اما وضعيت كاركنان بخش درماني در اين كشــور، به شدت 
نگران كننده است و كاركنان به سختي مي توانند همپاي صف بلند آمبوالنس ها 
و بستري هاي جديد جلو بروند. بوريسن جانسون، نخست وزير انگليس به جاي 
اعمال محدوديت ها، از افراد باالي 50ســال و آنهايي كه ريســك بااليي دارند 
خواسته است كه دوز تقويتي دريافت كنند. اما اين كار كافي نيست چون زمينه 
به شدت براي انتشار گونه هاي جديد مهياســت و همين جمعه، آژانس امنيت 
بهداشتي انگليس  گزارش داده كه گونه جديدي در اين كشور شناسايي شده 

است.
دروباگ گفته است: »استراتژي انگليس اين بوده كه بگذاريم واكسن همه كارها 

را انجام بدهد اما من فكر نمي كنم كه فقط واكسن كافي باشد.«
مايك رايان، مدير اجرايي برنامه هاي اورژانسي سازمان بهداشت جهاني گفته 
كه اروپا نبايد دوباره كاري كند كه به زمســتان سياه پارسال و روزهاي سخت 
قرنطينه برگردد. او گفته است: »ما نمي دانيم كه دوره همه گيري در دو يا سه ماه 

آينده چطور خواهد بود... ما بايد كمي هوشيار باشيم... كمي محتاط.«

هفته هــا تنــش ميــان 
نظاميان و سياسيون در آفريقا

سودان به كودتاي ارتش 
و انحالل دولت انتقالي اين كشور منجر 

شد.
در نخستين ســاعات بامداد دوشنبه 
نيروهــاي ارتش بــه فرماندهي ژنرال 
عبدالفتــاح برهــان بــه خيابان های 
و  آمدنــد  پايتخــت،  خارطــوم، 
ســاختمان هاي مهم دولتي را اشغال 
كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
برهان ساعاتي بعد اعالم كرد كه ارتش 
در ارتباط بــا ناامني ها و درگيري هاي 

داخلي در سودان، »ناگزير« به اين اقدام 
شده است. او هدف از كودتا را برقراري 

امنيت اعالم كرده است.
پس از ســرنگوني دولت استبدادي 
عمر البشير در ســال2019، دولت 
انتقالي متشكل از نمايندگان ارتش 
و نمايندگان جامعه مدني ســودان، 
زمام امور را به دست گرفت اما اختالف 
ميان دو طرف طي اين سال ها دائما 
صحنه سياسي سودان را دستخوش 
تنش و التهاب كرده بود. دولت انتقالي 
زيرنظر يك شوراي حاكميتي فعاليت 
مي كرد كه قرار بود در ســال2023 

انتخابات سراسري برگزار كند. چرخه 
نزاع قدرت ميان نظاميان و سياسيون 
در نهايت به كودتاي نظاميان منجر 

شد.
ژنرال عبدالفتاح برهان همچنين اعالم 
كرده كه براي برقــراري نظم و امنيت، 
وضعيت فوق العاده در ســودان برقرار 
خواهد شد. وضعيت فوق العاده به معناي 
كنترل امور به دست ارتش است. برهان 
اما نگفت كه اين وضعيت تا چه زماني 

ادامه خواهد داشت.
شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داده 
كه عبــداهلل حمدوك، نخســت وزير 

ســودان بازداشــت و بــه نقطــه 
نامعلومي منتقل شــده است. عالوه 
بر نخســت وزير، ابراهيم الشيخ وزير 

صنعت، حمزه بلــول وزير اطالعات، 
محمد الفيكي ســليمان عضو شوراي 
حكومت ملي، فيصــل محمد صالح 

مشاور رسانه اي نخســت وزير و ايمن 
خالد فرماندار خارطــوم هم ازجمله 
مقام هايي هستند كه از سوي نظاميان 

بازداشت شده اند.
يك ماه قبل نيز ارتش اقــدام به كودتا 
كــرده بود؛ تالشــي كــه در آن زمان 
نافرجام مانــد. اين بار امــا، گزارش ها 
حكايت از پيــروزي كودتاگران دارد. 
در برخــي از خيابان هــاي خارطوم، 
گزارش هايي دربــاره تجمع اعتراضي 
مردم منتشر شده است. گفته مي شود 
كه مردم با آتش زدن الستيك ها مانع 
تردد خودروهاي نظامي شده اند. قطع 
اينترنت و تماس هاي تلفنــي مانع از 
بازتاب اخبار ســاعات نخست پس از 

كودتا شده است.

تغيير رفتار كشورهاي غربي و عربي در قبال دولت 
سوريه پس از گذشت 10سال نشان مي دهد معادالت 

منطقه اي به سود بشار اسد تغيير كرده است

بازگشت اسد

   بشار اسد؛ بر سر دوراهي مقاومت
شبكه العربيه چندي پيش مدعي شد كشورهاي عربي نظير امارات و اردن در جريان مذاكره با دمشق، شرطي 
را به منظور تقويت روابط اقتصادي و لغو تحريم هاي سزار مطرح كرده اند. اين شرط به روايت شبكه العربيه 
عبارت است از كاهش نفوذ ايران در دمشق و خروج نيروهاي مقاومت از نزديكي مرز فلسطين اشغالي در 
جنوب سوريه. پيش از اين ديويد شنكر، ديپلمات ارشد آمريكا و فرستاده سابق رئيس جمهور اين كشور در 
پرونده لبنان نيز گفته بود: مصري ها معتقدند از طريق بازگرداندن سوريه به آغوش جهان عرب، مي توان نفوذ 
ايران در اين كشور را كاهش داد. براساس اين ادعا، كشورهاي عربي در مذاكرات خود با دمشق اعالم كرده اند 
بدون جلب رضايت آمريكا و اسرائيل از طريق كاهش نفوذ ايران، قادر به لغو فشارهاي تحريمي عليه سوريه 
نيستند. اين ادعا تا كنون از سوي هيچ منبع معتبر يا مقامات سياسي در سوريه تأييد يا تكذيب نشده است.
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كمی قبل از خوشبختی
انیس لودیگ   افرادی كه پولدارند می گويند پول مهم نيست. درحالی كه پول كمك 

 
حال آدم است. اگر پول داشته باشيم می توانيم يك خط تلفن داشته 
باشيم تا هر وقت پكر بوديم به دوســتان مان تلفن كنيم. اگر پول داشته باشيم می توانيم هرازگاهی 
غذاهای خوب بخوريم و مجبور نيستيم بين قفسه ها خم شويم تا از بين مارك های بنجلی كه پايين 
قفسه ها در كف زمين ريخته اند، خريد كنيم؛ درست از همان جايی كه شب ها جوالنگاه سوسك هاست. 
پول داشتن كمك می كند كه اگر دل مان خواست كمی روی مد باشيم، وگرنه مجبوريم لباس های 
مد روز را با 2سال تأخير بپوشيم؛ چون خانم های مهربانی كه در پول غلت می زنند، لطف می كنند و 

لباس هايی كه دل شان را زده به مغازه دست دوم فروشی محل می دهند.

بوك مارك
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كالسيک ها در تهران مدرن/ عکس : همشهری -رضا نوراهلل

زير نور ماه
رضا میركریمی  جالل: چرا انقدر گرفته ای؟

  
سيد: هيچی. فقط نمی دونم چطوری به جای يه پهلوون می شه كشتی 

گرفت.
جالل: تو هم كه همه چيو با كشتی مقايســه می كنی. اين بابابزرگ تو چی كار كرده كه تو نمی تونی 

بكنی؟
سيد: نمی دونم خودمم، ولی اون يه جور ديگه ای بوده. اصال تأثير نفس خاصی روی مردم داشته. به 
قول پدرم وقتی كه صحبت می كرده مردم كه هيچی، در و ديوار هم به حرفاش گوش می كردن. وقتی 
صحبت می كرده همه سراپا گوش، بدون چون و چرا قبولش می كردن. نمی دونم ولی فكر می كنم كه 
اونا اون چيزی كه می گفتن خودشون عمل می كردن و باور داشتن. مثال پدربزرگ خودم بيل دست 

می گرفته و سر زمين كار می كرده، خب وقتی هم كه صحبت می كرده تأثير داشته ديگه.

حافظ

سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست

از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد

 تباِر رفاقت 
در جنوب زاگرس

طرفين برخورد   هوشنگ چالنگی  و  هوشنگ آزادی ور
نوع برخورد  دوستانه؛ آشنايی در خدمت سربازی

محل برخورد    روستاهای ايذه و مالمير
تاريخ برخورد   پاييز 1343

چهره به چهره
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 به سؤال »چی بپزم؟«

درصد
 گزارش های رسمی مركز 
آمار ایران از روند افزایشی 

طالق و كاهش ازدواج در ۱۰ 
سال گذشته حكایت دارد. 
این گزارش نشان می دهد 

كه نسبت طالق به ازدواج از 
سال 9۰تا سال 99از ۱6/3به 
32/9درصد افزایش داشته 
كه روندی افزایشی طی كرده 

است.

36 
درصد

جزئیات دیگری از این آمار 
نشان می دهد كه در سال 
۱39۰ مجموع ازدواج ثبت 
شده ۸۷۴ هزار و ۷۰2 نفر 
بوده كه در سال ۱399 به 

۵۵6 هزار و ۷3۱ نفر كاهش 
یافته است. محاسبات 

نشان می دهد كه ازدواج 
در ایران در فاصله سال های 
۱39۰ تا ۱399، بیش از 36 
درصد كاهش یافته است.

28
درصد

در رابطه با وضعیت طالق 
در كشور آمارها حاكی از آن 
است كه در سال ۱39۰، در 
حدود ۱۴2 هزار و ۸۴۱ نفر 
طالق ثبت شده بود كه در 

سال ۱399 به ۱۸3 هزار و ۱93 
نفر افزایش یافته است. بر 
این اساس، میزان طالق در 
ایران از سال ۱39۰ تا ۱399 
حدود 2۸ درصد افزایش 

داشته است.

صابر محمدی
 تاريخ برخورد: زمســتان ســال 1342بود كه 
هوشــنگ چالنگی 4ماه آموزشــی خدمت را 
در لشــكر 92زرهی اهواز گذراند و شد يكی از 
سربازمعلم های دوره چهارم ســپاهی دانش. 
منوچهر شفيانی هم آنجا همراهش بود و وقتی 
داشتند پس از اتمام 2هفته آموزش تدريس از 
تهران به خوزســتان اعزام می شدند، نگاهی به 
فهرست اعزامی ها انداخته و آنجا اسم هوشنگ 
آزادی ور را ديــده و به چالنگــی گفته بود كه 
چه همراه و رفيقی خواهند داشــت. شفيانی 
پيش از اينكه برود آلمان، بــا آزادی ور در يك 
دفتر انتشــارات همكار بود و او را می شناخت. 
بعدها ادبيات ايــران، منوچهر شــفيانی، اين 
داســتان نويس مسجدســليمانی را صرفــا با 
مرگ مرموز و حاشــيه هايی كه آن مرگ برای 
احمد شاملو ســاخت به ياد می آورد. چالنگی 
را فرســتاده بودند يكی از روســتاهای ايذه و 
مالمير؛ آزادی ور هم از تهران اعزام شده بود به 
روســتای همجوار؛ همجوار نه آنقدر كه بعد از 
مدرسه پياده گز كنند و برسند به هم. خودشان 

می گفتند مسير 3روستايی 
كه آنها برای بچه هايشــان 
تدريس می كردند، صعب العبور 
بود و اســب و قاطــر و جاهايی 
هــم كوهنوردی می خواســت. 
طبيعــت بكر جنــوب زاگرس، 
جغرافيــای آشــنايی چالنگی و 
آزادی ور بود و آن 3روستا، 3حلقه 
از زنجيری بودند كه 3رفيق را به 
هم می رساندند. چالنگی از شوق 

پدرومادرها و بچه ها به سوادآموزی می گفت، از 
نامه هايی كه بچه ها می نوشتند و می فرستادند 
كويت بــرای برادرهايشــان. آزادی ور از خوی 
بدوی روستايی ها می گفت كه خون می داد به 
رگ های جوان شعرشان. اين اواخر هر بار به هم 
می رسيدند، از ســر وكله زدن با بچه های مردم 
و روايت  هايشان از شــعرخوانی های شبانه در 
اقامتگاه های معلم ها می گفتند، اما خاطرات شان 
خالف قاعده مرســوم پرگويی های مردان در 
روايت سال های خدمت، حسرت گذشته و بغضی 
نوستالژيك نبود؛ آنها هر بار كه به آن روستاهای 
ايذه می رسيدند، انگار داشتند متد تبارشناسی 

شعرشان را برای ما صورت بندی می كردند.
رفاقت چالنگی و آزادی ور، عمق و قدمتی غريب 
داشت؛ آنها مدتی هم در مؤسسه فرانكلين همكار 
شدند و با پرويز اسالم پور و همسر او، پشت يك ميز 
می نشستند در اتاق تصحيح و ترجمه؛ جايی كه 
نجف دريابنــدری اداره اش می كرد. بعدها هم با 
اينكه مسيرشــان جدا افتاد و چالنگی معلم شد 
و سر از مالثانی شــهركرد و اهواز و كرج درآورد 
و آزادی ور هم به ســودای ســينما سر به ينگه 
دنيا گذاشــت، رفيق ماندند. ما سال های پايانی 
اين رفاقت را از نزديــك درك كرديم؛ جايی كه 
دوستی ِ نيم قرنه شان، عصب از رفاقت می گرفت و 

به سال های احتضار شعر، جان می داد.

آخر مصور

شرح شهر

نمايشگاه جواهرات كارتيه و هنر اسالمی
يك جعبه دســتمال كاغذی 
مرصع با مرواريد های ســفيد 
و با زمينه ســبز زمردی و آبی 
الجوردی در كنار گوشواره ای با 
طرح بته جغه  و نقوش اسليمی. 
اينهــا توصيف برخــی از آثار 
هنری دوره صفوی نيســتند. 

بلكه توليدات شركت ساعت  و جواهرسازی كارتيه )Cartier ( است كه در 
نمايشگاهی با عنوان »كارتيه و هنرهای اسالمی« در موزه هنر های تزيينی 
شــهر پاريس به نمايش در آمد. به گفته كارشناس اين نمايشگاه، كارتيه 
)1847ميالدی( يكی از معتبرترين و با سابقه ترين برند های توليد جواهر 
و ساعت است كه در دهه های متمادی آثاری ملهم از هنر اسالمی طراحی   

و به بازار عرضه كرده است.

قاشق و چنگال ها چوبی می شوند
متخصصان دانشــگاه مريلند 
آمريكا بــا تكنولوژی جديدی 
كه ابداع كرده  انــد، می توانند 
برخــی مــواد را تــا 23برابر 
فشرده تر و محكم تر كنند. به 
گزارش آديتی ســنترال، اين 
قابليــت جديد بــرای نمونه 

می تواند باعث شود قاشق و چنگال های فلزی در آينده ای نه چندان دور 
از بازار مصرف خارج شــوند و مردم به خريد قاشق و چنگال های چوبی 
اما با درجه اســتحكام فلزات، روی بياورند. پروفسور تنگ لی در اين باره 
گفت: ما در دانشگاه مريلند ابتدا lignin )ليگنين، ماده سلولز مانند و آلی 
كه ليف های سلولز را به هم وصل می كند( را از پروسه ساخت مواد حذف 
كرديم، سپس خارج كردن چربی موجود در چوب توانست استحكام آن 

را باال ببرد.

مشق شب چينی ها آب رفت
دانش آموز های چيــن از اين 
پس تا هشت ســالگی نيازی 
نيست در هيچ آزمون نوشتاری 
شركت كنند و مشق شب تمام 
دانش آموز های اين كشور هم 
حســابی آب رفت و از حجم 
آن كاســته شــد. به گزارش 

بی بی ســی، مطابق قوانين جديدی كه دولت اين كشور تصويب كرده 
است، افزون بر كاهش مشق شب و آزمون های نوشتاری، از سرمايه گذاری 
خارجی هم در صنعت تدريس خصوصی اين كشور جلوگيری می كند؛ 
صنعتی كه تا پيش از اين تغييرات حدود 120ميليارد دالر گردش مالی 
داشت. اين قانون با واكنش های متفاوتی در شــبكه اجتماعی »ِويبو« 
روبه رو شد، به طوری كه برخی كاربران آن را ستودند و ديگران امكان انجام 
فعاليت های فرابرنامه توسط دولت های محلی يا والدين را زير سؤال بردند.

فاطمه عباسی

بهبهانهراهیابیسوسیسبندریبهنیویوركتایمز
گاهی بيان يک دغدغه، بيان يک درد، نياز به بهانه دارد. بهانه منویویژه

سامان رضایی
می خواهد دل تنگ ات می گويی. بهانه نگارش اين ســتون، معرفی و دســتورپخت را كه پيدا می كنی آن را دســتاويز قرار می دهی و هر چه 

صفحه اينستاگرام نيويورك تايمز با متنی حرفه ای تمام اصول خبری و نوشتاری را به اين بهانه می رويم سراغ برخی حواشی آن كه كمی دردآور بود. نخست آنکه اندازه بندری زدن ساندويچی سر چهارراه، موزون و خوشمزه و حتی جالب بود. اما تعريف جامع و مانعی از آن ارائه شده است. تا اينجای ماجرا انعکاس اين خبر به نيويورك تايمز طی چند خط معرفی شده و در همان چند خط، بسيار حرفه ای بودند كه نشــان می داد اين غذای محبــوب ايرانی در صفحه اينســتاگرام شديم، ديديم برخی از كاربر های فضای مجازی متن و عکسی را به اشتراك گذاشته سوسيس بندری در صفحه اينستاگرام نيويورك تايمز بود. صبح از خواب بيدار 
برای معرفی اين غذای محبوب ايرانی رعايت كرده بود اما برگردان اين متن به فارسی 
با اينکه درباره غذای خود ما ايرانی ها بود، چندين و چند اشتباه فاحش داشت. برای 
نمونه واژ ه ها و عبارت انگليسی hot sauce كه در اين متن به معنی سس تند آمده بود، 
به »ادويه داغ« ترجمه و برگردان شده بود. همچنين هيچ اشاره  ای به اين موضوع نشده 
بود كه سايت نيويورك تايمز يک بخش ويژه معرفی غذاهای كشور های مختلف دارد 
كه هر چند ماه يک بار گريزی هم به غذاهای ايرانی می زند و به طور كامل دستور پخت 
آنها را معرفی می كند. از اين چند خط معرفی سوسيس بندری در نيويورك تايمز 
به عنوان مالک 18روزنامه آمريکايی و بين المللی كه بگذريم، نکته ديگری هم جلب توجه 
می كرد؛ اينکه در اينســتاگرام پــس از خوانش خبر راهيابی سوســيس بندری به 
نيويورك تايمز هر قدر هم انگشت شست ات هم تراز سرعت انگشت شست خوان مارتين 
گيتاريست سبک فالمينکوی اسپانيا با مهارت و سرعت روی اينستاگرام حركت می كرد 
باز هم خبری از برگزاری نمايشگاه »كارتيه و هنرهای اسالمی« در فرانسه از زير انگشت 
شست ات رد نمی شد. چند دقيقه ای با اين پرسش مواجه شديم كه برای كاربر های ايرانی 
الهام جواهرسازی كارتيه از هنر دوره صفويه ايران و نقوش اسليمی هنر اسالمی؟اينستاگرام آيا راهيابی دستور پخت سوسيس بندری به نيويورك تايمز مهم تر است يا 

 

تنوع غذايی در ايران شگفت انگيز است. اين 
را هر گردشــگر خارجی كه پايش به يکی از 
رستوران های ايرانی باز شده باشد، می تواند 
تأييد كند. با اين حال، خود ما ايرانی ها از ميان 
انواع و اقســام غذاهای محلی و غيرمحلی 
كشــورمان، تنها چند نمونه را می شناسيم و 
هميشه همان غذاها را می پزيم و می خوريم. 
اين حرف ما نيست، »ســتار كيانپور« مدير 
مركز اطلس خوراك ايرانــی و عضو كارگروه 
ملی گردشــگری خوراك و عضو گردشگری 
خوراك اتاق بازرگانی ايران می گويد كه بيش 
از 8هــزارو500 نوع خوراكی در كشــورمان 
وجود دارد اما مصرف يــک ايرانی كمتر از 50 
نوع از اين تنوع غذای ايرانی در طول عمرش 
است. او معتقد اســت خوراك ايرانی بسيار 
قوی اما رويکرد ما به سمت فست فودها بسيار 
زيادشــده و اين در حالی است كه در خوراك 
ايرانی، بيشترين غذاهای فست فودی مانند 
كباب وجود دارد كه كامل، جامع و سالم است. 
به عبارتی به جز قيمه، قورمه، كوكو، كتلت و 
چند مدل غذای ديگر، غذاهای متنوع بسياری 
در اقصی نقاط كشور هست كه خيلی از ما از 
آنها غافل بوده و هنوز امتحانشان نکرده ايم. به 
همين دليل هم مسئوالن مركز اطلس خوراك 
ايرانی بنا را بر اين گذاشته اند كه خوراكی های 
كشور را به مردم معرفی كنند و كارشان را هم با 
راه اندازی پويشی با عنوان »من ايرانی هستم و 
خوراك ايرانی را دوست دارم« آغاز كرده اند تا از 
اين طريق هم مردم با غذاهای متنوع كشورمان 
آشنا شوند و هم گردشــگری در اين حوزه 
رونق بگيرد. آنها معتقدند كه خوراك درمانی 

و طب ســنتی ما ظرفيتی است كه 
بايد بازنگری شــود تا دوباره بتوان 
آنها را احيا كرد و تــالش می كنند 
خوراكی هايی را كه ظرفيت ثبت جهانی 
دارند، شناســايی كنند و به نوعی هر 

منطقه را از نظر زيست بوم جغرافيايی 
مورد برنامه  ريزی قرار دهند. ضمن 
اينکه قرار اســت بانک اطالعاتی از 
خوراك ها، دمنوش  هــای گياهی، 
گياهان دارويی و انواع نوشيدنی ها، 
از مزرعه تا ســفره تهيه شــود كه 
در همين راســتا برای نخستين بار 
تمــام خوراك های ايرانــی به زودی 

شناسنامه دار می شوند. همانطور كه 
حتما شنيده يا ديده ايد، در بسياری از 
شهرهای دنيا خيابان هايی وجود دارد 
كه به خيابان غذا يا خيابان خوراكی 
معروف هستند و در اين خيابان ها انواع 
خوراكی ها به مردم و گردشگران عرضه 
می شود. خيابان سی تير يک نمونه از 

همين خيابان ها در تهران است. حاال قرار است 
به همت مديران مركز اطلس خوراك ايرانی، 
خيابان غذا در 17كالنشــهر كشور به عنوان 
جاذبه ای جديد تعريف  شود تا هم منجر به ايجاد 
نشاط برای خانواده ها شود و هم رونق اقتصادی 
ايجاد كند.حاال كه وضعيت اقتصادی اين اجازه 
را نمی دهد كه مثل هميشه غذاهايی با گوشت 
و مرغ و برنج را به طور دائم استفاده كنيم، الاقل 
می توانيم با جست وجو در خوراك های ايرانی، 
غذاهای كم خرج تری را از بين 8هزارو500نوع 
غذا پيدا كنيم و برای هميشه پاسخی داشته 
باشيم به اين پرسش تکراری مادرهايمان كه: 

»من چی بپزم؟«

پس از گذشت چندين هفته از بازگشايی موزه ها پس از 
دوره تعطيلی طوالنی به دليل فراگيری كرونا، موزه ها بيش سارا كریمان

از ساير نهادهای فرهنگی بار پذيرش و پاسخگويی شهروندانی را كه با انگيزه های مختلف 
به موزه ها می آيند، به دوش كشيدند. بديهی است كه موزه در تعامل با مخاطب معنا می يابد. 
هر آنچه در طول دوران پاندمی طراحی و اجرا شــد، راهكاری برای امتداد رابطه موزه و 
مخاطب بود. موزه ها برای ابقای خويش در ذهن مخاطب در فضای مجازی فراسوی مكان 
و محل نگهداری و نمايش آثار، حيات خويش را امتداد بخشيدند. اما تجربه بازديد و حضور 
در موزه ها با آنچه در قالب چند تصوير و نوشتار ارائه می شود، قابل قياس نيست. موزه با 
بهره گيری از مجموعه ارزشمند، آثار يگانه و بی همتا، معماری و طراحی و شيوه های نمايش، 
تالش دارد تا برای مخاطب تجربه ای بی بديل و عميقی را فراهم كند. انواع اين روش ها با 
تأثير بر حواس ديداری و شنيداری مخاطب بار معنايی اثر را منتقل می كند. مخاطب به موزه 
می رود تا از اين تجربه بهره مند شود و مجددا بازمی گردد تا تجربه سابق را شبيه سازی  كند. 
در مراجعاتی كه به منظور پژوهش صورت می گيرد اهداف ديگری نيز دنبال می شود. با 
بازگشايی موزه ها و استقبال بازديدكنندگان می توان به اهميت و الزام فعاليت موزه ها در 
فضای اجتماعی و فرهنگی صحه گذاشت. بازگشت بازديد كنندگان به موزه در حقيقت 
جانی دوباره به كالبد تاريخ و هنر می بخشد و فعاليت و تحرك جای خود را به غبار رخوت 
می دهد. در واقع گذر از اين دوره ماهيت و مسئوليتی تازه به موزه ها بخشيد. اين تغيير بر 
رويكردهای تازه موزه ها در دوران پساكرونا نيز قطعا تأثيرگذار خواهد بود. موزه ها به عنوان 
نمادهای فرهنگی و اجتماعی بخشی از نياز شهروندان به هويت شهری، مصرف فرهنگی و 
ارزش های اجتماعی را مرتفع می سازند كه خود موكد اين نكته است كه موزه ها فراتر از 
تفنن در ارتباطی معنوی با مخاطب قرار دارد. امروزه در تهران نزديك به 100موزه فعال 
وجود دارد كه شامل موزه های دولتی، مشاركتی و خصوصی می شود. شهروندان به موزه ها 
بازمی گردند تا ضمن بهره جويی فرهنگی، رابطه خود را با نمادها و نهادهای فرهنگی بازيابی 
كنند. محدوديت های دوره كرونا توجه صاحب نظران را بيش از پيش به اهميت فضاهای 
فرهنگی جلب كرد. ابعاد فردی و اجتماعی ظهور يافته در اين دوران تا پيش از اين بيشتر 
قالب نظريه و پيش بينی داشت. در حقيقت موزه ها به عنوان بخشی از فضاهای فرهنگی 
ارتباط چند اليه انسان را آشكار می كند. ارتباط انسان با گذشته، حال و آينده و ارتباط 

ديداری با هر سطح محدود يا گسترده از كالم در موزه ها به وقوع می پيوندد.
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ایالم در آرزوی 
سوت قطار

 اجرای طرح اتصال ایالم به شبکه سراسری ریلی کشور 
پس از حدود 9سال معطلی، دوباره آغاز شد
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ستاره حجتی
خبرنگار

برای بسیاری از ما باور اینکه هنوز بعد از گذشت حدود یک قرن 
از ورود لوکوموتیو به کشور، هنوز مناطقی هستند که صدای 
سوت قطار را نشنیده اند و چرخ های آهنی آن را به عنوان نمادی 
برای توســعه در قرن اخیر ندیده اند، سخت است، اما آنچه به 
ذهن برخی از ما نمی رسد، برای شهروندان زیادی در ایران یک 
حقیقت است؛ حقیقتی که اســتان ایالم یکی از نمودهای آن 

به حساب می آید.
این حکایت تلخ ایالم اســت؛ ســرزمینی کهن با پهنه وسیع 
مرزی در غرب کشــور که از گردونه توســعه پایــدار، حتی از 
ریل  و چرخ های قطار نیز نصیبی نبرده اســت و مردم این دیار 
سال هاســت در انتظار اجرای طرح هایی به ســر می برند که 

زمینه ساز توسعه حمل ونقل ریلی دراین استان خواهد شد.

یک رویای دیرین
»مهرداد حیرانی« جوانی ۲۰ساله و اهل مهران است. او دراین 
باره می گوید: تا پیش از ثبت نام در دانشگاه، هیچ گاه یک قطار 
را از نزدیک ندیده بودم. همیشه فیلم ها را که می دیدم، آرزوی 
سوار شدن به قطار را داشتم. دانشگاه که قبول شدم، با خانواده 

رفتیم کرمانشاه و از این شــهر با قطار به سمت تهران حرکت 
کردیم؛ برایمان خیلی لذتبخش بود و تجربه جدیدی به حساب 
می آمد. »محنا امیری« هم یکی از شهروندان ایالمی است که 
دراین زمینه می گوید: فکر می کنم داشــتن خطوط راه آهن و 
قطار برای همه مردم ایالم به یک رویا تبدیل شده است. حدود 
9سالی هم می شود که می گویند قرار است ایالم نیز به شبکه 
ریلی متصل شــود، اما تاکنون ما حتی یک سوت قطار را هم 
نشنیده ایم. او ادامه می دهد: وضعیت ایالم در همه حوزه های 
حمل و نقل نامطلوب اســت. ما حتی جاده های مناســب هم 
نداریم. اگر به اخبار نگاه کنید، می بینید که میزان تصادف های 
جاده ای در ایالم باالســت. اتوبوس ها نیز فرســوده هســتند. 
اینها درحالی است که دسترســی به خودروهای سواری برای 

جابه جایی نیز چندان آسان نیست.
این شهروند ایالمی اضافه می کند: اگر بخواهیم به مناطق دور 
برویم، هواپیما بهترین وســیله اســت، اما مگر با این هزینه ها 
و قیمت بلیت ممکن اســت؟ نمی دانم چرا تاکنون اینقدر در 
راه اندازی خطوط حمل ونقل ریلی دراســتان تعلل شده است. 

مردم در حسرت یک قطار مانده اند.

ضرورتی برای توسعه بازرگانی
اگرچه اتصال ایالم به راه آهن سراسری کشور به عنوان مهم ترین 

مطالبه مردم استان، در ســفر اخیر رئیس جمهوری به ایالم، 
به مســئوالن اجرایی کشور گوشزد شــد، اما تجار و بازرگانان 
این اســتان، تحقق این موضوع را نیازی ورای صرفا یک مسیر 
حمل ونقل مســافر می دانند.   »عبید لری« یکی از بازرگانان 
ایالمی دراین زمینه می گوید: تحقق طرح اتصال ایالم به راه آهن 
سراسری یک ضرورت است. با توجه به مرزی بودن ایالم، این 
موضوع نقش حیاتی در داد وستدها و توسعه صادرات و واردات 
ما خواهد داشــت. همه مردم ایران مرز ایالم را به عنوان مسیر 
اصلی تردد به کشور عراق می شناســند. حتی برای رونق این 
شاخه از صنعت گردشگری نیز اجرا و تکمیل این طرح ضروری 

است. 
وی ادامه می دهد: اجرای این طــرح از زمان تصویب تاکنون، 
به مدت 1۰سال به طول انجامیده اســت. این زمان صرف اجرا 
نشده است، بلکه بیشــتر مواقع، به دلیل نبود اعتبار تعطیل و 

متوقف شده است.
 

اختصاص اعتبار برای احیای طرح
اینها درحالی اســت که چندی قبل مدیرکل راه و شهرسازی 
ایالم از آغاز دوبــاره عملیات اجرایی این طــرح خبر داده بود. 
»عبداهلل بهادری« درباره این طرح می گویــد: اتصال ایالم به 
شبکه سراسری کشور از مسیر اســالم آباد دراستان کرمانشاه، 

یکی از مهم ترین طرح های حوزه راه در استان است. این طرح 
از سال139۲ آغاز شده، اما به دلیل محدودیت های اعتباری، با 
وجود ضرورت اجرا، تا ابتدای سال جاری کامال متوقف مانده بود.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس جمهوری بر اجرا و تکمیل 
این مســیر ریلی ادامه می دهد: امســال از اعتبارات »پیوست 
قانون« حدود ۷۰میلیارد تومان، از اعتبارات »متوازن« حدود 
1۰۰میلیارد تومان و اعتبارات »مناطق کم تر توســعه یافته« 
حدود 19میلیاردتومان و درمجموع درحدود 19۰میلیارد تومان 

اعتبار برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است.
 بهادری عنوان می کند: پیمانکار این طرح نیز انتخاب شــده 
و طول مســیری که در مرحله اول مورد اجرا قــرار می گیرد، 
۸۰کیلومتر ازشهرستان اســالم آبادغرب در استان کرمانشاه 
تا شهرستان »چوار« در اســتان ایالم است که هم اکنون برای 

1۷کیلومتر آن قرارداد منعقد شده است.
بهادری درباره جزئیات این قــرار داد جدید نیز اضافه می کند: 
مبلغ قرارداد این طرح حدود 1۶۰میلیارد تومان است و حدود 
3ماه اســت که عملیات اجرایی آن از سمت اسالم آباد به ایالم 

آغاز شده است.

راهی که طی شد
سال139۲ و در ماه های پایانی دولت دهم بود که ساخت راه آهن 

در استان ایالم و اتصال آن به شــبکه سراسری، ازسوی هیأت 
وزیران وقت به تصویب رسید و کلنگ اجرای آن در  سفر وزیر 
وقت راه و شهرسازی به این استان برای ساخت فاز نخست، که از 
ایالم تا اسالم آباد غرب می رفت و از کرمانشاه خط آهن ایالم را به 

شبکه سراسری کشور متصل می کرد، به زمین خورد.
براساس اعالم استانداری ایالم، در ســال139۲ قرار بود طرح 
ریلی طی تفاهم نامه ای میان وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( به اجرا درآیــد، اما اعتبار الزم برای آن تأمین 

نشد.
درچنین شرایطی درسال139۶، ازسوی مسئوالن استانداری 
ایالم اعالم شد مطالعات کلی طرح راه آهن ایالم انجام و نقشه 
اجرایی آن پس از گذشت ۴سال از کلنگ زنی، تهیه شده است. 
همان سال ســاخت راه آهن اســتان ایالم در فهرست ۶طرح 
اولویت دار دولت دوازدهم قرارگرفت و اســتانداری ایالم اعالم 
کرد ۴ تا ۵ســال دیگر، یعنی در ســال 1۴۰۰ یا 1۴۰1، ریل 

راه آهن از ایالم به اسالم آبادغرب می رسد.
تا یک ســال پیش، یعنی مهرماه 1399، تنها دستاورد اجرای 
طرحی که عنوان »اولویت دار« را یدک می کشید، قول مساعد 
وزیر وقت راه و شهرســازی در دیدار با اســتاندار و نمایندگان 
ایالم در مجلس شورای اسالمی، مبنی بر تسریع روند عملیات 

اجرایی این طرح بود.
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صدرنشین ها  و 
 قعرنشین های مطالعه

 در ایران

جوالن موتورهای سنگین 
در جاده امیرآباد

پرونده »محور ساسانی 
کرمانشاه« در راه یونسکو
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توسعه زراعت چوب در البرز
حدود 130هکتار از زمین های استان البرز به طرح زراعت چوب 

اختصاص دارد

ســال های اخیر زراعت چوب به عنوان طرحی ملی با هدف کاهش 
بهره بــرداری از جنگل ها و واردات چوب صنعتی به کشــور اجرایی 
شده است؛ طرحی که از سال گذشته دراســتان البرز نیز آغاز شده و 

حدود 130هکتار از زمین های استان به زراعت چوب اختصاص پیدا کرده است.
این موضوع درحالی است که امسال نیز سهم استان از این طرح 4برابر سال گذشته 
خواهد بود. زراعت چوب یکی از بزرگ ترین طرح های سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور برای حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی است که با اجرای آن، 
تالش شده هم از تخریب جنگل ها جلوگیری شــود و هم فرصتی فراهم شود تا 

آیندگان نیز از این نعمت خدادادی بهره مند شوند.

اجرای طرح های تشویقی 
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل دراســتان البرز با اشاره به نیاز چوبی 
کشور می گوید: نیاز چوبی کشور ســاالنه حدود 10میلیون مترمکعب است، اما 
درحال حاضر 2/5میلیون مترمکعب در داخل تولید می شود. براین اساس با توجه 
به سیاست گذاری سازمان جنگل ها و مراتع، امسال 40هزارهکتار تعهد برای اجرای 

طرح ملی زراعت چوب به استان ها ابالغ شده است.
»محسن کالکری« می افزاید: برای اجرای این طرح در استان البرز 30کلونی نهال 
صنوبر در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده که موسسه تحقیقات در ایستگاه های 
تحقیقاتی قلمه های ارقام شناســنامه دار و پرمحصول را تولید می کند و آن را در 
اختیار نهالســتان اســتان ها قرار می دهد. دبی آب برای آبیاری این منطقه نیز 
13ساعت در هفته است که البته با اختصاص 10ساعت نیز این اراضی زیرپوشش 

آبیاری قرار می گیرند.
وی ادامه می دهد: دولت برای زارعان و متقاضیان زراعت چوب طرح های تشویقی 
درنظر گرفته  و با توزیع نهال رایگان از گونه اصالح نژاد شــده ازســوی موسسه 
تحقیقات جنگل  ها و مراتع  و ارائه تســهیالت ارزان قیمت با بازه تنفســی 6ساله 

پرداخت، سعی در ترغیب کشاورزان برای تولید چوب صنعتی دارد.

اهمیت طرح زراعت چوب
مدیرکل منابع طبیعی البرز با بیان اینکه دراین اســتان گام های خوبی برای 
اجرای طرح زراعت چوب برداشته شده است، به خبرنگارهمشهری می گوید: 
زراعت چوب به معنای کشت گونه های درختانی است که رشد سریعی دارند و 
با اهداف اقتصادی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، صرفه جویی ارزی برای 
جلوگیری از واردات چوب، ایجاد اشتغال، کمک به حفاظت و صیانت پایدار از 
منابع جنگلی و تأمین نیاز سلولزی صنایع پایین دستی چوب، ازسوی زارعان 

انجام می شود.
»حامد فرضی« می افزاید: این طرح از سال گذشته در البرز اجرایی شده و با توجه 
اســتقبالی که به عمل آمده، در 3ســال آینده، البرز می تواند تأمین کننده چوب 

موردنیاز خود باشد.
وی ادامه می دهد: بخشی از چوب مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود 
که خطر آفت زدگی چوب های وارداتی، اعمال تحریم هــا و باال رفتن هزینه های 
گمرکی سبب شده واردات چوب به کشور بســیار محدود شود. بخش دیگری از 
نیاز صنایع چوب سازی استان نیز از جنگل های شمال تأمین می شد که با توجه به 
اینکه برداشت چوب از جنگل های این منطقه هم به مدت 10سال متوقف شده، 

برنامه ریزی برای زراعت چوب در سال های اخیر بیشتر شده است.

کدام درختان کاشته می شوند؟
وی در پاسخ به این سئوال که در طرح زراعت چوب کدام گونه از درختان در استان 
کاشته می شــوند؟ می گوید: طرح زراعت چوب با محوریت درختانی با گونه های 
دارای رشد سریع مانند صنوبر، گزشاهی  و اکالیپتوس است، اما امکان کاشت گز 

شاهی و اکالیپتوس در البرز به دلیل محدودیت های اقلیمی وجود ندارد.
فرضی عنوان می کند: کاشت و برداشت درختان صنوبر بازه زمانی  10ساله دارد 
که پیش بینی می شود از هر 7هکتار، 38مترمکعب چوب صنعتی در البرز برداشت 
شود. همچنین به ازای هرهکتار، هزارو 300اصله نهال رایگان در اختیار متقاضیان 

زراعت چوب قرار می گیرد.
وی ادامه می دهد: اراضی مستعد قابل واگذاری جهت زراعت چوب ازسوی اداره کل 
منابع طبیعی استان و با همکاری فرمانداران شهرستان ها شناسایی و به متقاضیان 

واقعی این موضوع معرفی می شوند.

مزیت های طرح 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز با اشــاره به مزایای طرح زراعت چوب 
می گوید: ایجاد فرصت های شغلی جدید، درآمدزایی برای جوامع محلی، استفاده 
از زمین های بایر، تنفس واقعی تر جنگل و طمع کم تر برای قطع درختان جنگلی، 
تأمین مواد اولیه صنایع سلولزی، تأمین نیاز صنایع چوبی کشور و احتیاج به واردات 

کم تر ازجمله مزایای توسعه زراعت چوب است.
فرضی عنوان می کند: معموال صنوبر 5 تا 7سال بعد به بار می نشیند و اکنون قیمت 
هر هکتار صنوبر 7ساله به 600میلیون تومان رسیده است از طرفی زراعت چوب در 
اطراف مزارع به عنوان بادشکنن عمل هم عمل می کند و مانع از خسارت می شود.

وی با اشاره به نقش جوامع محلی در به هدف رســیدن این طرح اظهار می کند: 
بدون کمک زارعان و کشــاورزان امکان موفقیت این طرح وجود نخواهد داشت. 
ترغیب مردم و بخش خصوصی برای وارد شدن به این صنعت و اعطای تسهیالت و 

بسته های حمایتی ضامن توسعه زراعت چوب است.
این مسئول تصریح می کند: طرفی زراعت چوب یک مولفه بسیار مهم برای حفاظت 
از منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود  حفظ جنگل های طبیعی در استان 
بسیار ضروری است و همواره برداشت غیرمجاز از جنگل ها و قاچاق چوب یکی از 

تهدیدها به شمار می رود.
فرضی اضافه می کند: به همین دلیل باید بــرای توجیه اقتصادی فعالیت زراعت 
چوب از تکنولوژی های روز و کشت تلفیقی و ارقام اصالح شده که نیاز به مصرف آب 

کم تر دارند و زودتر قابل برداشت هستند، استفاده کنیم.

 بعدازظهر هر جمعه ده ها دستگاه موتورسنگین و تعداد زیادی از 
عالقه منــدان به رشــته موتورســواری در جاده نیمه ســاخته 
»رستم کال« به امیرآباد حضور می یابند و این جاده که در حالت 
عادی هم از مسیرهای پرخطر و پرحادثه مازندران محسوب می شود را به پیست 

ســرعت تبدیل می کنند. بین خودروهای عمدتا باری که از این مســیر 
رفت وآمد می کنند، جوالن موتورهای ســنگین و موتورسواران و انجام 
حرکات نمایشی فضایی پرخطر را ایجاد می کند که گاهی هم منجر به 

بروز حوادثی برای این افراد می شود. میل به موتورسواری در مناطق 
شرقی استان مازندران و به ویژه در شهرستان بهشهر باالست و به 

همین دلیل تعداد افرادی که جمعه هــا دراین جاده حضور 
می یابند، قابل توجه است. این موضوع سبب شده برخی از 
بومیان منطقه و رانندگان از این وضعیت گالیه داشته باشند 
و حضور موتورســواران را نوعی مزاحمت برای ساکنان و 
رانندگان بدانند. یکی از شهروندان ساکن رستم کال که 
نخواست نامش عنوان شود، اظهار می کند: جمعه ها اگر 
دراین محور کاری داشته باشم، با استرس برخورد با این 
موتورها باید از جاده عبور کنم. معموال هم سرعت شان 

بسیار باالست. چون در واقع برای اینکه آزادانه و بدون محدودیت 
با هر سرعتی که دل شان خواســت بتوانند رانندگی کنند، به این 

منطقه می آیند.

پیست مناسب نداریم
 عمده این موتورسواران و افرادی که در اطراف مسیر به تماشای 
جوالن آنان می  ایستند، دلیل حضور و تجمع شان در این محدوده 
را نبود فضایی مناسب برای موتورسواری می دانند. »علی رستمی«، 
یکی از جوانانــی که عمدتا جمعه هــا به این منطقــه می رود، به 
خبرنگارهمشهری می گوید: اگر پیست مناسبی برای عالقه مندان 

به موتورسواری در منطقه وجود داشته باشد، کسی ریسک نمی کند که 
اینجا و دراین جاده با موتور حرکات نمایشی انجام دهد. مشکل این است 

که به خواســته عالقه مندان پرتعداد رشته موتورســواری در شرق مازندران 
توجهی نشده است و زیرساخت های مناسبی دراین حوزه نداریم. این اظهارنظر 
را تعدادی از خود موتورســواران هم بیان می کنند و تأکید دارند که نبود یک 
فضای مناسب برای موتورسواری در استان سبب شده آنان چاره ای جز حضور 
در جاده نداشته باشند. البته به گفته یکی از موتورسواران حاضر دراین جمع، 
پیش تر پیستی دراین منطقه وجود داشت که محل حضور موتورسواران بود 
و با تعطیلی آن عالقه مندان به موتورسواری راهی جاده ها شدند و این منطقه 

را انتخاب کردند.

موتورسواران متخلف عضو هیأت موتورسواری نیستند
 این موضوع را رئیس هیأت موتورســواری و اتومبیلرانــی مازندران نیز تأیید 
می کند و به خبرنگارهمشهری می گوید: پیست قبلی متعلق به بخش خصوصی 
بود که در زمینی اســتیجاری ایجاد کــرده بود. »علی یگانگــی« می افزاید: 
ســرمایه گذار آن زمین را از دولت به صورت قرارداد 90ساله اجاره کرد. 
مدتی بعد از فعالیت پیست هم تصمیم گرفت که زمین را به پرورش 
ماهی اختصاص دهد و با تخریب پیست، مجموعه پرورش ماهی ایجاد 
کرد. وی درباره حضور موتورسواران در جاده بندر امیرآباد اظهار 
می کند: بســیاری از افرادی که با موتورهای سنگین دراین 
منطقه یا گاهی در جاده های مختلف استان حضور می یابند، 
عضو هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی نیستند. یگانگی 
ادامه می دهد: طی ســال های اخیر تعــداد افرادی که 
موتورسنگین خریداری کرده اند، بسیار بیشتر شده است 
که بســیاری از آنان عضو هیأت نشده اند. این اقدام و 
تجمع در معابرعمومی مصداق ایجاد مزاحمت و تخلف 
است و هیأت آن را تأیید نمی کند، اما یکی از دالیل 

اصلی نبود فضای مناسب برای این موتورسواران است.

انتخاب زمین برای ساخت پیست سرعت
رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران با 
اشاره به عالقه زیاد به رشته موتورسواری در شرق این استان 
و نیاز به یک پیست مناسب در استان می افزاید: مدت هاست 
برای ساماندهی موتورســواران این منطقه و ایجاد فضایی 
مناســب پیگیری هایی را آغاز کرده ایم که همچنان نیز ادامه 
دارد. یگانگی می افزاید: از حــدود 6 ماه پیش این پیگیری ها 
جدی تر شد و اخیرا نیز جلسه ای با رئیس اداره ورزش و جوانان 
بهشهر و مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران و تعدادی 
دیگر از مسئوالن شهرستان داشــتیم تا زمینی برای ساخت پیست 
اختصاص یابد. وی تصریح می کند: تاکنون زمین های زیادی را بررسی 

کرده ایم که درنهایت یک زمین 20هکتاری در همین منطقه مورد تأیید قرار 
گرفت. این زمین متعلق به اداره ورزش و جوانان است و موقعیت خوبی برای 
ایجاد پیست موتورسواری و اتومبیلرانی دارد، اما یک سری مشکالت حقوقی 
ناشی از تصرف بخشــی از زمین ازســوی برخی افراد وجود دارد که باید رفع 
شود. یگانگی تصریح می کند: نقشه پیست برای اجرا دراین زمین 20هکتاری 
آماده شــده و درصورتی که تکلیف زمین مشخص و مشکالت حقوقی آن رفع 
شود، ساخت پیست را چه با اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان و چه با بودجه 
اعضای هیأت آغاز می کنیم تا عالقه  مندان به این رشــته مهیج در اســتان از 
بالتکلیفی خارج شوند. پیست هم پس از ساخت در اختیار هیأت موتورسواری 

و اتومبیلرانی بهشهر قرار می گیرد.

پرورش استعدادها و کاهش خطر
رئیــس هیــأت موتورســواری و اتومبیلرانی اســتان مازنــدران می افزاید: 
درحال حاضر بیش از 500عضو رسمی دراین هیأت فعالیت می کنند که حدود 
60نفر از آنان در مســابقات مختلف حائز رتبه شده اند، اما نبود پیست سرعت 
ســبب شــده قهرمانان ما برای تمرین به تهران بروند. یگانگی ادامه می دهد: 
پیست جدیدی که پیگیر ســاخت آن هستیم، به نخســتین پیست سرعت 
مازندران تبدیل می شود که از پیست تهران نیز مقداری بزرگ تر است. موضوع 
مهم تر اینکه دراین پیست زیرساخت هایی مانند پارکینگ و پناهگاه موتور نیز 
ایجاد می شود تا عالقه مندان موتورهای خود را در پیست بگذارند و نیازی به 
تردد بین شهری با موتورها نداشته باشــند. در کنار پیست سرعت نیز پیست 
کراس ایجاد خواهد شد. وی اظهار می کند:اگر پیست مناسبی در استان داشته 
باشیم، هم موتورسواران و عالقه مندان به این رشته مهیج متمرکز و ساماندهی 
می شوند و هم ما می توانیم روی مسائل آموزشی بیشتر تمرکز کنیم. همین حاال 
بدون اینکه پیست سرعت داشته باشیم، ده ها چهره شاخص در موتورسواری و 
اتومبیلرانی کشور داریم که هرسال در رقابت های مختلف، مقام کسب می کنند.

یگانگی اضافه می کند: ایجاد یک پیست سرعت هم زمینه ساز خارج شدن پاتوق 
موتورهای سنگین از جاده های بین شهری استان می شود و هم از بروز حوادث 

جلوگیری می کند و پرورش استعدادها را نیز به دنبال دارد.

زهرا اشرف زاده
خبرنگار

سیب زمینی، مزیتی برای کشاورزی کردستان
حدود 8هزار و 500هکتار از اراضی زراعی کردستان زیرکشت پاییزه سیب زمینی رفته است

اشکان جهان آرای
خبرنگار

نبود پیست موتورسواری مناسب در مازندران سبب شده قسمتی از جاده درحال ساخت بندر امیرآباد به محلی 
برای اجرای حرکات نمایشی خطرناک تبدیل شود

 استان کردستان یکی از قطب های تولید 
ســیب زمینی پاییزه در کشــور به شمار 
می رود و دشــت های قــروه و دهگالن و 
روستاهای اطراف این 2شهرستان، جزو مناطق اصلی 
کشــت این محصول در اســتان کردســتان محسوب 
می شوند. این درحالی است که براساس آمارهای ساالنه 
مســئوالن ســازمان جهاد کشاورزی اســتان، بیش از 
95درصد از سیب زمینی کردستان در این 2شهرستان 
کشت و برداشت می شود. 8هزار و 500هکتار از اراضی 
زراعی استان امسال زیرکشت سیب زمینی رفته است و 
براساس پیش بینی های صورت گرفته، قرار است بیش از 
340هزارتن سیب زمینی از این سطح زیرکشت برداشت 
شود. هرساله از اواسط مهرماه کار برداشت سیب زمینی 

در کردستان آغاز می شود.

توسعه کشت پاییزه
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی کردستان با 
بیان اینکه در پاییز امســال 8هزارو 500هزارهکتار از 
اراضی کردســتان زیرکشت ســیب زمینی رفته است، 
اظهار می کنــد: درفصل بهار ســال جاری نیز درحدود 
همین میزان زمین زیرکشت سیب زمینی رفت که رقم 
قابل توجهی است. »حیدر مرادی« به خبرنگارهمشهری 
می گوید: پیش بینی می شــود درســال جاری بیش از 
340هزارتن محصول از ســطح زیرکشت سیب زمینی 
برداشت شــود. این موضوع درحالی است که گسترش 
خشکسالی و بروز برخی مشکالت، سبب ایجاد موانعی 
دراین مســیر شــد. با این وجود عملکرد ســال جاری 
قابل قبول است. وی میانگین عملکرد هر هکتار را 40تن 
عنوان می کند و می افزاید: هنوز برداشت سیب زمینی 

در کردستان  آغاز نشده است. برداشت برخی ارقام 

زودرس آغاز شده، اما میزان آن بسیار کم  است.
 

کارنامه قابل قبول
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح 
می کند: میانگین رتبه تولید محصول سیب زمینی استان 
درسطح کشور، 16 اســت؛ موضوعی که نشان می دهد 
ســیب زمینی کاران کردســتانی عملکرد چشمگیری 
در زمینه توسعه کشت و برداشــت این محصول دارند. 
مرادی ادامه می دهد: اســتان کردستان از لحاظ کشت 
پاییزه سیب زمینی جایگاه ویژه خود را دارد. در واقع از 
این نظر کشــت پاییزه از جایگاه ویژه ای درسطح کشور 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه بیشــترین تولید سیب زمینی استان 
مربوط به قروه و دهگالن اســت، اظهــار می کند: این 
2شهرســتان از قطب های تولید سیب زمینی در استان 

به شمار می روند. براین اساس بیش از 95درصد 
از سیب زمینی تولیدی کردستان در قروه 
و دهگالن کشت می شــود. مرادی ادامه 
می دهد: کیفیت ســیب زمینی استان 
کردستان باالست. کارشناسان معتقدند 

شــرایط آب و هوایی، خاک مناســب و 
مدیریت تغذیه سیب زمینی تولید شده 

در کردســتان از مهم ترین دالیل 
کیفیت باالی این محصول در 

استان است. 

ویژگــی ســیب زمینی 
کردستان

این مسئول به میزان نیترات 
تولیــدی  ســیب زمینی 
استان نیز اشــاره می کند 
و می گویــد: آزمایش ها و 
نمونه برداری هایی که توسط 

مجموعه 

سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی استان 
انجام شده، نشــان می دهد میزان نیترات سیب زمینی 
تولیدی استان در حد اســتاندارد و حتی پایین تر از حد 
مجاز است که این موضوع نشــان دهنده کیفیت باالی 
این محصول در کردستان است. مرادی تصریح می کند: 
بیش از 50درصد از ســیب زمینی تولید شده استان به 
سایر نقاط کشور صادر می شود و اقلیم کردستان عراق از 
مهم ترین مشتریان این محصول استان به شمار می رود. 
وی به مشکالت و محدودیت های صادرات محصول به 
خارج از کشور نیز اشــاره می کند و می افزاید: صادرات 
سیب زمینی شرایط سختی دارد؛ میزان عوارض گمرکی 
صادرات باالست و این موضوع محدودیت هایی را برای 
کشاورزان ایجاد می کند؛ موضوعی که باید تدابیر ویژه ای 

برای آن اندیشیده شود.

مزیت کشاورزی قروه
مرادی درباره کشت ســیب زمینی در شهرستان 
قروه نیز اظهار می کنــد: نزدیک به 4هزارهکتار 
از اراضی آبی قروه زیرکشــت سیب زمینی قرار 
دارد و انتظــار مــی رود 160هزارتن محصول 
تولید شــود. وی بیان می کنــد: 15رقم از 
ارقــام ســیب زمینی متناســب با 
شــرایط منطقه در قروه کشت 
می شود که نشان می دهد این 
شهرســتان از ظرفیت های 
ویــژه ای درایــن حــوزه 

برخوردار است.
بیــان  بــا  مــرادی 
اینکــه بیــش از 800 
ســیب زمینی کار در 
قــروه مشــغول تولید 
این محصول هستند، 
می افزایــد: تولیــد 

سیب زمینی سهم به ســزایی در توسعه اشتغال زایی در 
شهرســتان قروه دارد، به طوری که به دلیل کمبود نیرو، 
در چند ســال اخیر نیروی انســانی مورد نیــاز زراعت 

سیب زمینی از استان های مجاور تأمین می شود.

دهگالن؛ قطب تولید سیب زمینی
وی در ادامه به تولید 6رقم ســیب زمینی در شهرستان 
دهگالن نیز اشاره می کند و می گوید: این رقم ها شامل 
»جلی«، »اســپریت«، »بامبا«، »آگریا«، »ســاتینا« 
و »مارفونا« اســت که در ســطح زمین های زراعی این 
شهرستان کشــت می شــود. مرادی تصریح می کند: 
دهگالن نیز قطب دیگر تولید ســیب زمینی در استان 
کردستان به حساب می آید و درحدود 3هزارو 800هکتار  
از اراضی شهرستان دهگالن زیرکشت این محصول رفته 
اســت. مدیر زراعت جهاد کشاورزی اســتان می گوید: 
براین اســاس می توان گفت که در ســال زراعی جاری 
درحدود 30درصد اراضی شهرستان دهگالن زیرکشت 

سیب زمینی رفته است.

تقویت زیرساخت های توسعه کشاورزی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره 
ضرورت تقویت زیرساخت های توسعه کشت محصوالت 
کشاورزی دراســتان کردســتان نیز می گوید: یکی از 
زیرساخت های اصلی در توسعه کشاورزی در کردستان 
و به ویژه در حوزه کشت ســیب زمینی، ایجاد انبارهای 
موردنیاز و ســردخانه های مدرن اســت. مرادی ادامه 
می هــد: البته باید به ایــن موضوع هم اشــاره کنم که 
درحال حاضر از لحاظ میزان حجم و انبار فنی در استان 
مشکل چندانی وجود ندارد، اما باید نیازهای توسعه ای 
را هم درنظر گرفت.  وی به سیب زمینی کاران کردستانی 
نیز توصیه می کند که به هشدارهای هواشناسی توجه و 
به موقع نسبت به برداشــت محصول خود اقدام کنند تا 

دچار زیان  نشوند.

فرحناز چراغی
خبرنگار

جوالن موتورهای سنگین در جاده امیرآباد
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بررســی میزان مطالعه، از مهم ترین شــاخص هایی است که در سنجش 
سطح موفقیت توسعه فرهنگی در کشــور بسیار به کار می آید و براساس 
آن می توان به تحلیل های فرهنگی قابل توجهی دست یافت. براین اساس 
آمارهای »سرانه مطالعه« جزو شاخص هایی است که همواره توجه بسیاری 
را به خود جلب می کند و نشــان می دهد افراد جامعــه تا چه میزان برای 
مطالعه وقت می گذارند.جدیدترین بــرآورد مرکز آمار ایران که در قالب 
طرح »فرهنگ رفتاری خانوار« انجام شده، نشان می دهد در سال١٣٩٩ 
سرانه مطالعه افراد باسواد ١۵ساله و بیشتر، در ماه به طور متوسط ٨ساعت 
و ١٨دقیقه بوده که به عبارت دیگر ١۶دقیقه و ٣۶ثانیه در روز بوده است. 
از این مقدار، ۶ساعت و ٣٢دقیقه ســرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک 
ساعت و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه نشریات 
مختلف بوده اســت.دراین آمارگیری به ۴٣هزارو٧٠٠خانوارشــهری و 
١٨هزارو٨۶٠خانوار روستایی و درمجموع به ۶٢هزارو۵۶٠ خانوار مراجعه 
شده و مجموع این اطالعات از داده ها و پرسش های مربوط به حوزه کتاب 
و نشریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه، 
سرمایه اجتماعی استخراج شده است.نکته قابل توجه دراین آمارگیری، 
تفکیک براساس استان هایی که دارای بیشترین و کم ترین سرانه مطالعه 
بوده اند، است. با توجه به این موضوع استان های یزد، قم و قزوین بیشترین 
سرانه مطالعه را درسال١٣٩٩ داشته اند و استان های بوشهر، کرمانشاه و 
کهگیلویه وبویراحمد نیز به عنوان اســتان هایی با کم ترین سرانه مطالعه 
معرفی شده اند. با توجه به این موضوع در پرونده ویژه ای به بررسی عوامل 
و پیش زمینه چنیــن وضعیتی دراین ۶اســتان پرداخته ایم که در ادامه 

می خوانید.

کرمانشاه؛ مطالعه، قربانی تورم 
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، کرمانشاه به عنوان یکی از 3استان قعرنشین 
در میزان سرانه مطالعه در کشور مطرح شده است. اســتان  کرمانشاه با 3ساعت و 
۴۰دقیقه، سرانه مطالعه کمي را در سال گذشته به خود اختصاص داده است. البته 
بعد از کرمانشاه، اســتان های کهگیلویه وبویراحمد با 3ساعت و ۲۲دقیقه و بوشهر 
با ۲ساعت و ۴۰دقیقه در ماه، قرار گرفته اند. براساس آنچه مسئوالن کتابخانه های 
عمومی استان می گویند، دراین باره نمی توان تحلیل آماری متقنی ارائه کرد، چراکه 
تاکنون تحقیق و بررســی علمی دقیقی دراین زمینه صورت نگرفته است، اما آنچه 
مسلم است، اینکه ضعف اقتصادی و مشکالت معیشتی از یک سو و دیجیتالی شدن 
زندگی، گسترش شبکه های اجتماعی و در دسترس قرارگرفتن گوشی های پیشرفته 
ازسوی دیگر، از مهم ترین عوامل کم توجهی و حذف کتاب از سبد خانوارها به حساب 
می آید؛ موضوعی که دراستان کرمانشــاه بیش از پیش به چشم می آید و به صورت 
قابل توجهی به کاهش سطح مطالعه ازسوی مردم دامن زده است. در واقع می توان 
گفت بخش زیادی از خانواده های کرمانشاهی به دلیل گرانی و مشکالت اقتصادی، 
خرید کتاب را از فهرست نیازمندی های خود حذف کرده اند. در واقع می توان گفت 
مطالعه از اصلی ترین قربانیان تورم و مشکالت اقتصادی در استان کرمانشاه بوده است. 
ازسوی دیگر کمبودهای موجود در زمینه تقویت فرهنگ مطالعه را نیز می توان از 
دیگر عوامل کاهش سرانه مطالعه دراین استان دانســت. گسترش مراجعه مردم 
به فضای مجازی، به ویژه در روزگار کرونایی کنونی، ســبک مطالعه را تغییر داده و 
به دنبال آن، مراجعه حضوری به کتابخانه های استان نیز کاهش پیدا کرده است. افراد 
بیشتر به سمت مطالعه کتاب های الکترونیکی پیش رفته اند. اینها درحالی است که 
بررسی های انجام شده نشان می دهد بیشترین عالقه مندی مردم کرمانشاه، خرید 
کتاب  با موضوع هایی مانند رمان، داستان کوتاه، روانشناسی، کتاب های طبی و ... 
است. در سال های اخیر اســتفاده از کتاب های صوتی نیز دراستان افزایش یافته و 
درحال حاضر 15 تا ۲۰هزارجلد از این نوع کتاب ها در ۲بخش کودک و نوجوان و نیز 

بزرگسال در کتابخانه های استان کرمانشاه موجود است. 

قزوین و رونق فعالیت های فرهنگی در روزگار کرونایی
نتایج به دســت آمده از طرح »آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار« که ازسوی 
مرکز آمار ایران انجام شده اســت، نشان می دهد اســتان قزوین با 1۲ساعت و 
5۸دقیقه در ماه، درجمع 3اســتان  دارای بیشــترین ســرانه مطالعه در کشور 
قرار دارد. ازســوی دیگر آمارها نشــان می دهد درحال حاضر ۶۰هزار قزوینی 
عضو فعال کتابخانه های عمومی هســتند که به صورت مســتمر از کتاب های 
موجود در کتابخانه ها اســتفاده می کنند. اســتان قزویــن دارای 3۷کتابخانه 
نهادی و ۲۲کتابخانه مشــارکتی است. کارشناســان فرهنگی استان معتقدند 
ازجمله مهم ترین دالیل باال بودن ســرانه مطالعه در این استان تا قبل از دوران 
همه گیری ویروس کرونا، می توان به برپایی نمایشگاه های متعدد استانی کتاب 
و کتابخوانی، طراحی پویش ها و مسابقات ملی، راه اندازی نشست های فرهنگی 
و برگزاری محافل ادبی به مناســبت های مختلف ملی، دینی و اجتماعی اشاره 
کرد. این فعالیت هــا در دوران همه گیری ویروس کرونا نیــز به صورت مجازی 
برقرار بود و اکنون از پرکابردترین بخش های ارائه خدمات کتابخانه ها به شــمار 
می رود. عالوه بر این در روزگار کرونایی کنونی، جلســه های مجازی مشــاوره، 
ســخنرانی در موضوع های متنوع )روانشناســی، تربیت فرزند، تحکیم روابط 
خانوادگی، اقتصاد خانواده، مهارت کارتیمی(، رونمایی و نقد کتاب، نشست ها و 
گفت وگوهای فرهنگی، نشست های »کتاب خوان«، جلسه های ادبی، کارگاه های 
آموزشی، سرگرمی )بازی، کاردستی، اوریگامی( و قصه گویی در راستای استمرار 
فعالیت های فرهنگی و ترویجی در فضای مجازی برگزار شــد و همچنان تدوام 
دارد. این درحالی است که از سال های گذشته تاکنون، برگزاری مسابقات متعدد 
کتابخوانی با همکاری و مشــارکت ارگان ها و سازمان ها ازجمله کانون فرهنگی 
مساجد، ســتاد اقامه نماز، بنیاد بین المللی غدیر و اداره کل آموزش و پرورش از 
دیگر برنامه های اجرا شده دراین استان بوده است. سال جاری نیز به همت نهاد 
کتابخانه های عمومی اســتان، میز »مرجع مجازی« و خدمات تحویل مدرک 
و همچنین تولید محتواهای صوتی ازجمله راه هــای حفظ ارتباط با مخاطبان 
کتابخانه ها بوده اســت. همچنین برای نخســتین بار در کتابخانه های عمومی 
استان، تولید »پادکست کتابخوان« به عنوان خدمتی نوین انجام شد که از این 
طریق، منابع و کتاب های مفید معرفی و در فایل های صوتی 15دقیقه ای مورد 
بررسی و دراختیار مخاطبان قرارگرفت. درمجموع می توان گفت رونق این گونه 
فعالیت ها سبب شــد قزوینی ها درآخرین آمارگیری های انجام شده، به عنوان 

یکی از 3صدرنشین فهرست »بیشترین سرانه مطالعه« در کشور مطرح  شوند.

 کهگیلویه وبویراحمد 
دسترسی محدود به منابع کتابخانه ای

در سال گذشته سرانه مطالعه افراد 15ساله و بیشتر با سواد در ماه به طور متوسط 
۸ساعت و 1۸ دقیقه برآورد شد. آمار این سال نشان می دهد کهگیلویه وبویراحمد 
با 3ساعت و ۲۲دقیقه دومین استان ازنظر نرخ پایین مطالعه است ؛  اتفاقی که در 
سال های قبل هم تکرار شده بود. آمار پایین مطالعه در کهگیلویه وبویراحمد به 
عوامل مختلفی نسبت داده شده است؛ رشــد فضای مجازی، کمبود امکانات و 
کتاب فروشی و محرومیت. به طورکلی ۶5کتابخانه عمومی دراین استان وجود 
دارد که از این تعداد، 3۴مورد کتابخانه شهری و 31مورد هم کتابخانه روستایی 
هســتند. بیش از ۴۷هزارنفر در کتابخانه های عمومی اســتان عضو هستند که 
می توانند از5۷۰هزار جلد کتاب موجــود در کتابخانه های عمومی کهگیلویه و 
بویراحمد اســتفاده کنند؛  در واقع به ازای هر 1۰۰ نفرجمعیت این استان بیش 
از ۷۴کتاب وجــود دارد.بنابر این آمار با توجه به جمعیــت به ازای هر 1۰هزارو 
۷۰۰نفر، یک کتابخانه وجود دارد که نشــان می دهد اهالی درصورت تمایل به 
کتابخوانی دسترسی چندانی به منابع عمومی ندارند. تعداد کتابخانه های استان 
درحالی پایین تر از آمار کشوری و بسیاری از استان ها مطرح می شود که در کل 
کشور رتبه استاندارد فضای کتابخانه ای به ازای هر ۲5هزارنفر جمعیت کمتر از 
۲مترمربع است در حالی که این عدد در استان به ازای هر 1۰۰نفر ۲/۶متر است. 
درحال حاضر و پس از همه گیری ویروس کرونا هم اوضاع کتابخانه های عمومی 
این استان خوب نیست و در تازه ترین خبرها طبق اعالم مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان، ارائه خدمات امانت کتاب در شهرستان های قرمز و نارنجی فقط 
در بخش مخزن امکان پذیر است و حضور اعضای کتابخانه ها در سالن های مطالعه 

ممنوع است.  

قم؛ استان برتر در سرانه مطالعه
قم با 15ساعت و 1۲دقیقه مطالعه در ماه، دومین استان کشور است که بیشترین 
سرانه مطالعه را دارد. براســاس طرح آمارگیری از »فرهنگ رفتاری خانوار«، در 
سال گذشته سرانه مطالعه افراد 15ساله و بیشتر باسواد به صورت متوسط ۸ساعت 
و 1۸دقیقه در ماه برآورد شد که استان قم نزدیک ۲برابر سرانه متوسط کشوری را 
در اختیار دارد. با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به جایگاه ممتاز فرهنگی و 
دانشگاهی قم و مرکزیت حوزه های علمیه برادران و خواهران، هنوز سرانه مطالعه 
کتاب در وضعیت مطلوبی نیست. رتبه اول کشور در چاپ کتاب های دینی و رتبه 
دوم در چاپ و نشر کتاب های عمومی متعلق به قم است. قم یک استان حوزوی - 
دانشگاهی است که با بیش از 95درصد شهرنشینی، باالترین نرخ شهرنشینی را در 
کشور دارد. البته اگر یکی از نشانه های باالبودن سرانه مطالعه را تعداد کتابخانه ها 
و کتاب های موجود در هر شــهر بدانیم، در قم دسترسی به کتاب های تخصصی و 
عمومی به دلیل وجود انتشارات زیاد و تنوع و تعدد مراکز عرضه کتاب، آسان است، 
اما قم با اینکه یک استان فرهنگی محسوب می شود و ساالنه پذیرای هزاران نفر از 
طالب حوزه علمیه است، ازنظر تعداد کتابخانه های عمومی در رده آخر بهره مندی 
اســتان ها از کتابخانه عمومی قرار دارد و ۸۰درصد از کتابخانه های تخصصی قم 
متعلق به بخش خصوصی است. وجود صدها مدرســه علمیه و موسسات و مراکز 
علمی و حوزوی و فعالیت نزدیک به 3۰مرکز آموزش عالی با حدود 5۰هزاردانشجو 
در مقاطع مختلف، از مهم ترین دالیل باالبودن سرانه مطاله دراین استان محسوب 
می شود. برپایی نمایشگاه کتاب هم فرصتی برای تازه های نشر فراهم می کند و با 
توجه به یارانه هایی که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی می دهد، این نمایشگاه در 
راستای ترویج کتابخوانی و چاپ و نشر نقش پررنگی دارد. برخالف سایر استان ها 
که کتاب های رمان و داستان در اولویت نخست سبد خانوار برای خرید کتاب قرار 
دارد، در قم مطالعه کتاب های دینی در اولویت اســت. میزان مطالعه نشریات در 
قم پایین است. شاید یکی از دالیل این مسأله در دســترس نبودن نشریات برای 
شهروندان اســت. درحال حاضر کم تر از 1۰دکه مطبوعاتی در قم وجود دارد که 
جانمایی و پراکندگی این دکه ها براســاس نیاز مخاطبان نیست. ضمن اینکه در 
۲شهرستان کهک و جعفرآباد و شهرهای سلفچگان، قنوات و دستجرد حتی یک 
دکه مطبوعاتی نیز وجود ندارد و مردم این شــهرها به نشریات دسترسی ندارند. 
استان قم در سال های گذشته رتبه نخست ســرانه مطالعه را در کشور دارا بود، اما 
امسال با یک پله نزول، به رتبه دوم رسیده است. از زمان همه گیری ویروس کرونا 
و به دلیل ایجاد محدودیت های اعالم شــده ازسوی ســتاد ملی کرونا، بسیاری از 
پاساژها و مراکز عرضه کتاب و کتابخانه ها تعطیل بودند و دسترسی به کتاب ها در 
۲سطح نخبگانی و عمومی کم تر شده بود. دراین مدت سعی شده با اجرای طرح های 
مختلف سرانه مطالعه پایین نیاید. اگرچه در ماه های گذشته کتابخانه های عمومی 
استان ازنظر فیزیکی تعطیل بودند، اما فعالیت کتابداران در فضای مجازی و اجرای 
برنامه های ترویجی دراین بستر همچنان ادامه دارد. دراین میان یکی از برنامه های 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان که به منظور افزایش سرانه مطالعه و تسهیل 
دسترسی به منابع کتابخانه ای اجرایی شده، طرح »کتاب رسان« با شعار »کتابخانه 

در منزل« است.

یزد؛ صدرنشین سرانه مطالعه ایران 
براســاس آخرین آمارها اســتان یزد با 15ســاعت و 1۶دقیقه مطالعــه در ماه، 
بیشترین سرانه مطالعه را درمیان استان های کشــور به خود اختصاص داده است. 
این درحالی است که باید درنظرداشت بخش مهمی از سرانه مطالعه در یزد، مربوط 
به کتاب های درســی اســت، چراکه یزدی ها به واســطه اهمیتی که برای کنکور 
قائل هستند و جایگاه باالیی که هرســال در میزان قبولی در دانشگاه های دولتی 
به خود اختصاص می دهند، ســرانه مطالعه باالیی دراین حوزه دارند. سختکوشی 
دانش آموزان، مطالبه گری اولیای آنان و اهمیت دادن به درس و کسب علم و دانش، 
سبب حصول این ســرانه شده است. براســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در 
سال گذشته سرانه مطالعه افراد 15ساله و بیش تر در ماه به صورت متوسط ۸ساعت 
و 1۸دقیقه برآورد شده که به عبارت دیگر 1۶دقیقه و 3۶ثانیه در روز بوده است. از 
این مقدار ۶ساعت و 3۲دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ۲3دقیقه 
سرانه مطالعه روزنامه و ۲3دقیقه سرانه مطالعه انواع نشریات بوده است. استان یزد 
11۴کتابخانه دارد که به تفکیک شامل ۸۶کتابخانه  شهری و ۲۸کتابخانه روستایی 
است. آمارها نشان می دهد حدود ۲میلیون و 5۰۰هزارجلد کتاب در کتابخانه های 
استان موجود است؛ آماری که براســاس آن به ازای هر نفر، حدود ۲جلد کتاب در 

کتابخانه های یزد موجود است. 

بوشهر؛ ناموفق در کارزار فرهنگی رونق مطالعه
براساس آخرین آمارهای اعالم شده ازسوی مرکز آمار ایران، بوشهر به همراه استان های 
کرمانشاه و کهگیلویه وبویراحمد، پایین ترین سرانه مطالعه را در سطح کشور دارند. براین 
اساس بوشهر با ۲ساعت و ۴۰دقیقه در ماه، درجمع 3استانی قرار گرفت که کم ترین میزان 
مطالعه را در سال گذشته داشته اند. به اعتقاد کارشناسان، همه گیری ویروس کرونا که به 
تعطیلی پیوسته و وقفه طوالنی مدت در فعالیت کتابخانه های عمومی در استان بوشهر 
منجر شد، در شکل گیری این آمار پایین تأثیر زیادی داشته است، چراکه کتابخانه های 
عمومی از مهم ترین پایگاه ها و پاتوق های فرهنگی عالقه مندان و دوســتداران کتاب و 
کتابخوانی در جامعه و به ویژه در بوشهر محسوب می شود و تقریبا بار اصلی ترویج فرهنگ 
مطالعه دراستان، روی دوش این نهاد پرثمر، اما بدون پشــتوانه و حامی مالی قرار دارد. 
کتابخانه های عمومی افزون بر مخازن سرشار از کتاب های متعدد در رشته ها و عناوین 
مختلف که نیازها و مطالبات مردم در حوزه کتاب را برآورده می کنند، به دلیل برخورداری از 
سالن های مطالعه نقش مهمی در بهبود فرهنگ مطالعه برعهده دارند، اما به نظر می رسد در 
سال های اخیر که نابه سامانی های اقتصادی در کشور بیشتر شد، به همان اندازه نیز اعتبار 
و بودجه اختصاص یافته به حوزه کتاب و کتابخوانی به ویژه دراستان بوشهر هم کاهش پیدا 
کرد، به طوری که دراین سال ها، شورای کتابخانه های عمومی استان که تأثیر بسیار زیادی 
در رونق و پویایی مراکز کتابخوانی داشت، با کم توجهی برخی از مسئوالن مربوط به محاق 
تعطیلی رفت یا اینکه کجدار و مریز برگزار شد و درنهایت هم حاصلی نداشت. البته دراین 
میان نباید از تحقق نیافتن سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمد شهرداری ها که منابع 
اصلی تأمین اعتبار کتابخانه ها هستند نیز غافل شد؛ موضوع مهمی که با وجود صراحت 
قانونی، همواره محل بحث کارشناسان و مســئوالن مربوط بوده و تاکنون راه حلی برای 
باز شدن این گره پیدا نشده است. اینها درشرایطی است که  براساس سند چشم انداز افق 
1۴۰۴، باید به ازای هر نفر، ۴جلد کتاب در کتابخانه های عمومی داشته باشیم که به این 
ترتیب در استان بوشهر که بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزارنفر جمعیت دارد، باید درحدود 
5میلیون کتاب در کتابخانه ها نگهداری شود، درحالی که فقط یک میلیون کتاب داریم. 
براین اساس، به ازای هر نفر، کم تر از یک جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان وجود 
دارد. این موضوع درحالی است که از بین ۶5کتابخانه عمومی موجود دراستان، ۴۰کتابخانه 
در شهرها و ۲5کتابخانه نیز در روستاها فعالیت می کنند که همگی تاالر مطالعه دارند. 
ازسوی دیگر توسعه روزافزون شبکه های اجتماعی و استقبال مردم از فضای مجازی نیز 
سبب شده است تا اهالی فرهنگ و به ویژه رسانه های مکتوب استان بوشهر بیش از پیش در 
کارزار فرهنگی رونق مطالعه آن چنان که باید، موفق نباشند. این درحالی است که روزگاری 
استان بوشهر از پیشگامان و پیشتازان عرصه رسانه در سطح کشور به حساب می آمد، اما 

درحال حاضر از 13۸رسانه فعال، تنها 3۴رسانه مکتوب اعم از روزنامه، هفته نامه و 
ماهنامه مجوز فعالیت دارند که از این تعداد، کم تر از 1۰نشریه به صورت 

مداوم و پیوشته منتشر می شوند که تیراژ قابل مالحظه ای هم 
ندارند. در ســال های اخیر که شاهد گرایش عمومی به 

شبکه های اجتماعی بوده ایم، جایگاه های عرضه 
مطبوعات نیز به تبع ســایر نقاط کشــور، در 

اســتان بوشــهر یکی پس از دیگری به 
محاق تعطیلی رفته انــد، به طوری که 

هم اکنون از 1۰شهرســتان، فقط 
در 3شهرســتان دکــه فعــال 

مطبوعاتــی وجــود دارد که 
۴دکه در مرکز استان، یعنی 
شهر بوشهر،3دکه در شهر 
برازجان مرکز شهرستان 
دشتستان و یک کیوسک 
هم در بندر گناوه فعالیت 
می کننــد. متأســفانه 
مطبوعــات  مشــعل 
در ۷شهرســتان دیگر 
اســتان خاموش است 
ایــن  شــهروندان  و 
نقاط عمال بــه مجالت 

و نشــریات روز کشــور 
دسترسی ندارند؛ موضوعی 

کــه تأثیــر قابل توجهی بر 
کاهش سطح مطالعه در استان 

برجا گذاشته است.
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صدرنشین ها  و قعرنشین های مطالعه در ایران
براساس آخرین آمار، استان های یزد، قم و قزوین بیش ترین و کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد کم ترین سرانه مطالعه در کشور را دارند
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  ضرورت برخورد مناسب با نانوای متخلف
اقدام تأسف بار یک نانوا در روستای »حاجی آباد« اراک که با نصب بنری، از ارائه خدمات به اتباع خارجي 
داخل ایران از جمله مردم افغانستان سرباز زده بود، افکارعمومی این استان را تحت تأثیر قرار داده و مردم 
از این اقدام بسیار ناراحت هستند. اگرچه مسئوالن استان در روزهای آینده اعالم کردند که با این اقدام 
که به بهانه کمبود سهمیه آرد انجام شده است، برخورد قضایی کرده اند، اما باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از 

وقوع چنین حوادثی که چهره مردم مهمان نواز اراک را خدشه دار می کند، جلوگیری شود.
لیال مرادی از اراک

   مشکالت یک کارخانه پارچه بافی
یکی از کارگران کارخانه »سبالن پارچه« در استان اردبیل هستم که مدتی است با مشکالت 
بسیاری مواجه شده اســت. از مسئوالن اســتان تقاضا داریم اقدام های الزم را برای پرداخت 
3ماه حقوق معوقه و بیمه تأمین اجتماعی ما انجام دهند. دراین مدت حقوق خود را دریافت 

نکرده ایم و معیشت خانواده مان با مشکالت اساسی مواجه شده است.
یک شهروند از اردبیل

صدای همشهری

آرین آزادی
خبرنگار

»محور ساسانی« کرمانشاه ازجمله مناطق 
تاریخی این استان به حساب می آید که این 
روزها درمسیر جهانی شدن گام برمی دارد و 
درصورت تحقق این موضوع،  مزیت های گردشــگری 
کرمانشاه به صورت ویژه تری می تواند درخدمت توسعه 

اقتصادی این استان قرار گیرد.
این موضوع درحالی است که کار مطالعه در محور ساسانی 
به سال ها قبل و به دهه۸۰شمسی برمی گردد؛ فرایندی 
که اکنون کارشناسان امیدوارند به ثبت جهانی این منطقه 
ختم شود. در محور ساســانی تعداد زیادی آثار شاخص 
و مهم واقع شده اســت؛ آثاری که اکنون در ۴شهرستان 
اسالم آبادغرب، داالهو، ســرپل ذهاب و قصرشیرین قرار 

دارد.
»کوشک فیروزآباد«، »قلعه سرخ دیزه«، »قلعه یزدگرد«، 
»بنای قلعه یزدی«، »طاق گرا«، »ذیــج منیژه انزل«، 
»قلعه گوری )قلعه گبری(« و چندین اثر مهم و شاخص 
دیگر در ادامه مسیر تا شهرستان قصرشیرین که همگی 
مربوط به دوره ساسانی می شوند دراین منطقه تاریخی 

قرار دارند.

انجام مطالعات موردنیاز
 مدیر پایگاه ملی محور ساســانی کرمانشاه در گفت وگو 
با خبرنگارهمشهری با اشــاره به وجود تعداد زیادی آثار 
تاریخی دراین منطقه از اســتان، می گوید: پرونده محور 

ساسانی کرمانشاه، درصورت تأمین اعتبارهای موردنیاز، 
برای ارسال به یونســکو و درنهایت ثبت جهانی یک ساله 

نهایی می شود.
»امین قهرمانی« ادامه می دهد: درحال حاضر پرونده این 
منطقه تاریخی همچنان در دست مطالعه بوده و همزمان 
مرمت، ساماندهی و تهیه مستند و عکس نگاری نیز در 

حال انجام است.
وی می افزاید: مشکلی که درمســیر ثبت جهانی محور 
ساسانی کرمانشــاه وجود دارد، این اســت که با توجه 
به اینکه »محور ساســانی فارس« پیش از این به ثبت 
جهانی رسیده است، اکنون دیگر نمی توانیم این منطقه 
را با عنوان »محور ساســانی کرمانشاه« به ثبت جهانی 

برسانیم.
قهرمانی ادامه می دهد: ازنظر یونســکو 2پرونده با یک 
نام قابلیت ثبت ندارد، مگــر اینکه این محور را به محور 
ساسانی فارس الحاق کنیم یا پرونده ای با نام و مضمون 
دیگری برای ارائه و ثبت جهانی ارسال شود، چراکه هر 

بنایی یک بار و به یک نام ثبت می شود.
وی عنوان می کند: بــا این وجــود فعالیت های خوبی 
دراین زمینه، چه در تهیــه پرونده و چه دربخش عرصه 
این منطقه، انجام شده است و درحال حاضر در تالشیم 
با بازنگری و به روزرســانی، این فعالیت ها را به سرانجام 

خوشی برسانیم.

شناسایی 17 اثر تاریخی
مدیر پایگاه ملی محور ساسانی کرمانشاه تصریح می کند: 
نزدیک به ۱۷اثر شــاخص از دوره ساسانی دراین محور 

شناسایی شده است که از شهرســتان اسالم آبادغرب 
آغاز می شود و از داالهو و سرپل ذهاب عبور می کند و در 
قصرشیرین به پایان می رسد. این درحالی است که آثار 
تاریخی از دوره ساســانی در دنباله این مسیر در کشور 

عراق نیز وجود دارد.
قهرمانــی اظهار می کند: محور ساســانی بــا توجه به 
طوالنی بودن مســیر و تعدد آثار تاریخی، از اهمیت و 
جایگاه ویژه ای در استان برخوردار است ومی تواند نقش 

قابل توجهی در توسعه گردشگری کرمانشاه ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه این محور از شــانس زیادی برای 
ثبت جهانی برخوردار اســت، می گوید: ســال۱3۸2 
نخستین مطالعات بر روی محور ساسانی در کرمانشاه، 
البته به صورت محدود، آغاز شد و درحال حاضر مطالعات 
انجام شــده درآن مقطع درحال به روزرســانی است. 
تعیین حریم، روابط بین حریم و مستندسازی ازجمله 

فعالیت هایی محسوب می شود که درحال انجام است.

نیاز به بودجه مناسب
این مســئول همچنین با بیان اینکه اعتبارات موردنیاز 
با توجه به میزان کار تعریف می شود، می افزاید: میزان 
اعتبارات براساس میزان کار و مجوز وزارتخانه اختصاص 
می یابد. قهرمانی درباره تعــداد فصل های کاوش  دراین 
محور نیز اظهار می کند: بیشــترین کاوش ها در عمارت 
خسرو در چندین ســال مختلف انجام شده است. هدف 

از کاوش ها نیز 
یی  سا شنا

و تعیین 

عرصه و حریم  آثار است که در آن به دنبال اطالعاتی مانند 
قدمت، نوع معماری و ...هستیم. کاوش ها معموال براساس 

نیاز و اهمیت موضوع انجام می شود.
مدیر پایگاه ملی محور ساسانی کرمانشاه معتقد است 
که ساماندهی و حفاظت از مرمت و آثار باید بیشتر مد 
نظر قرار گیرد. با این وجود طی سال های اخیر، با توجه 
به اعتبارات اختصاص یافتــه، فعالیت های خوبی انجام 

شده است.
قهرمانــی عنوان می کنــد: برای مثال در شهرســتان 
قصرشــیرین ۴اثر شــاخص »بان قلعه«، »چارقاپی«، 
»کانال ساســانی« و »عمــارت خســرو« را داریم که 
خوشبختانه طی سال های گذشــته مطالعات و تعیین 
عرصه و حریم آنها صورت گرفته اســت. بنابراین دراین 
شهرستان با مشکالت کم تری در زمینه انجام مطالعات 

مواجه هستیم.
وی ادامه می دهد: در شهرســتان ســرپل ذهاب با آثار 
بسیار متعددی از دوران ماد و هخامنشی تا دوره ساسانی 
روبه رو هســتیم که مطالعات تعداد کمی از آنها انجام 
شده اســت و آثار زیادی دراین شهرستان و همچنین 
شهرستان اسالم آبادغرب نیاز به تعیین عرصه و حریم 

دارند.
قهرمانی اضافه می کند: سال گذشته از محل اعتبارات 
ملی و استانی توانســتیم اقدام های قابل توجهی را در 
حوزه اجرا و مطالعــات موردنیاز دراین منطقه تاریخی 
انجام دهیم و امیدواریم اگر در ســال جاری نیز میزان 
اعتبارات مانند سال گذشته مناســب باشد، گام های 

مهم تری دراین بخش برداریم.

پرونده »محور ساسانی کرمانشاه« در راه یونسکو

 سه شنبه 4  آبان  1400 
شماره 8345 

بازارچه»هنر و تجربه« با ایجاد 2۵غرفه، به محل مناسبی برای توسعه بازارچه ای برای بانوان سرپرست خانوار قزوین
کسب وکار زنان قزوینی تبدیل شده است

ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار از رویکردهایی بوده که 
درسال های اخیر دراســتان قزوین مورد توجه قرار گرفته است و 
برهمین اساس هم بود که بازارچه »هنر و تجربه« قزوین مردادماه 
امســال با 2۵غرفه در شــهرقزوین افتتــاح شــد؛ بازارچه ای که ازســوی 
مدیریت شهری قزوین برپا شــده و هدف حمایت از بانوان سرپرست خانوار را 

دنبال می کند.
این بازارچه که امیدواری های زیادی را در زمینه حمایت از زنان سرپرســت 
خانوار دراستان ایجاد کرده، در فاز نخست به مساحت هزارو۵۰۰هکتار اجرایی 
شده است و آن گونه که مسئوالن می گویند، اکنون تعداد زیادی از بانوان برای 
اســتفاده از این غرفه ها برای عرضه محصوالت تولیدی و صنایع دستی خود، 

ثبت نام کرده اند و تعداد دیگری نیز خواهان افزایش غرفه ها هستند.

یک نیاز ضروری برای بانوان سرپرست خانوار
یک بانوی سرپرست خانوار در قزوین به خبرنگارهمشهری می گوید: سال هاست 
برای امرارمعاش خود و فرزندانم خیاطی می کنم و چرخ خیاطی برای کارهای 
تولیدی خود را از بهزیســتی گرفته ام، اما برای عرضه محصول خود در بازار با 
مشکل مواجهم. اگر با شــرایطم موافقت شــود، تمایل دارم دراین نمایشگاه، 

پوشاک تولیدی خود را برای فروش ارائه کنم.
»معصومه دلشــاد« می افزاید: چنین ســرپناهی می تواند برای تولید بیشتر 
دلگرم مان کند، چراکه 2خانم دیگری که زیر 3۰ســال ســن دارند و با من به 
کار تولید پوشاک می پردازند نیز سرپرست خانوار هستند و نیازمند یک غرفه 

نمایشگاهی برای ارائه کارهای خود هستیم.
وی ادامه می دهد: اگرچه نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بهزیستی به ما کمک می کنند، اما تالش می کنیم در شرایط اقتصادی فعلی، به 
یک درآمد پایدار دست پیدا کنیم. با توجه به این موضوع، امیدواریم مسئوالن 

شهرداری بیش از گذشته از زنان سرپرست خانوار حمایت کنند.
این درحالی است که براساس آمارهای موجود، درســال های اخیر تعداد زنان 
سرپرست خانوار در قزوین به دلیل افزایش نرخ طالق، افزایش تعداد زندانیان، 
اعتیاد و مهاجرت روند صعوی به خود گرفته است. بنابراین مهارت آموزی به این 
قشر از جامعه، نقش مهمی در ایجاد یک کسب وکار پایدار دارد؛ موضوعی که 

باید مورد توجه متولیان نهادهای مختلف شهری و اجتماعی قرارگیرد. براساس 
آمارهای ارائه شده ازسوی اداره بهزیســتی قزوین، هم اکنون 3هزارو ۶۶۴زن 
سرپرست خانوار زیرپوشش این اداره هستند که با جمعیت خانوار آنان، جمعیتی 

درحدود ۸هزارنفر را تشکیل می دهند.

چشم انداز توسعه غرفه ها
رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری قزوین درباره بازارچه »هنر و تجربه« 
دراین شهر به خبرنگارهمشهری می گوید: این بازارچه برای نخستین بار در کشور 
و با پیشنهاد این سازمان و نیز موافقت شورای اسالمی شهر تصویب و ساخته شد 

که هدف حمایت از بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار را دنبال می کند.
»علیرضا شمسینی« بیان می کند: این بازارچه با هدف حمایت از 

اقتصاد خانواده های زنان سرپرست خانوار که درآمدی 
ندارنــد، راه اندازی شده اســت. با توجــه به این 

موضوع بررسی های الزم در شورای اسالمی 
شهر انجام شــد و با استعالم از نهادهای 

حمایتی مانند بهزیســتی، تعدادی 
از زنان سرپرست خانوار شناسایی 

شدند. 
وی ادامه می دهد: مســاحت 
کل پــروژه در فاز نخســت 
هزارو۵۰۰ مترمربع است که 
2۵میلیارد ریال اعتبار برای 
آن اختصــاص یافت. دراین 
بازارچــه 2۵غرفه ۱2متری 
ایجاد شــده و از اســفندماه 
سال گذشــته آغاز به کار کرد 

و در مردادماه ســال جاری نیز 
هــم به صورت رســمی، افتتاح 

شــد. درحال حاضر چنــد غرفه 
این بازارچه فعال هســتند و تالش 

می کنیم به زودی همه غرفه ها با حضور 
بانوان فعال شوند.

شمسینی درباره تعداد بانوان فعال در این بازارچه 

نیز می گوید: تعداد متقاضیان زیاد اســت، اما با توجه به اینکه اختصاص غرفه 
به بانوان براساس مصوبه شورای اسالمی شــهر در دوره پنجم بوده است، منتظر 
ماندیم که اگر اعضای دوره ششم شورا دراین زمینه نظری دارند یا می خواهند در 
آئین نامه مربوط اصالحی انجام دهند، پس از آن اقدام های تکمیلی را انجام دهیم.

وی اضافه می کنیم: درمجموع پیش بینی می شــود بتوانیــم ۵۰بانوی فعال 
و سرپرســت خانوار را دراین بازارچه جــذب کنیم. البتــه نظرکلی اعضای 
شورای اسالمی شهر دراین زمینه مثبت است و نگاه حمایت گرانه ای دارند. تالش 
می کنیم در فازهای بعدی که در دستورکار سازمان مشاغل شهری قرار دارد، 

برای توسعه این بازارچه اقدام کنیم.

اشتغال زایی در بازارچه
رئیس سازمان مشاغل شهری قزوین تصریح می کند: 
بانوان محصوالتی از قبیل صنایع دستی، غذاهای 
محلی، پوشاک تولیدی و هنرهای بومی یا 
تولیدی خــود را می توانند دراین مکان 
به فروش برســانند.، چراکه بسیاری 
از این زنان کارآفریــن و هنرمند 
هستند، اما محل مناسبی برای 
عرضه محصوالت خود ندارند. 

شمســینی بــا بیــان اینکه 
بازارچــه »هنــر و تجربه« 
فضای مناسبی را برای زنان 
کارآفرین ایجاد کرده است، 
می افزاید: این بازارچه تأثیر 
به سزایی در اشــتغال زایی 
مناسب برای زنان سرپرست 
خانــوار دارد، چراکــه 3۰نفر 
به صورت مستقیم و ۷۰نفر هم 
به صورت غیرمســتقیم مشغول 

به کار می شوند.
وی اظهار می کند: این بازارچه در بلوار 
آیت اهلل شهید بهشتی قزوین، جنب »کانون 
معلولین توانــا« راه اندازی شده اســت، چراکه 

دراین محل رفت وآمد شهروندان زیاد است و به طورقطع در چند ماه آینده به 
مرکز فروش محصوالت خانگی و صنایع دستی استان تبدیل می شود.

حمایت از مشاغل خانگی
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین نیز با تأکید بر ظرفیت های بازارچه هنر 
و تجربه برای کارآفرینی بانوان قزوینی، به خبرنگارهمشهری می گوید: اشتغال 
پایدار از مهم ترین نیازهای جامعه است و توجه به این موضوع، زمینه ساز کاهش 

آسیب های اجتماعی در مناطق کم تر توسعه  یافته می شود.
»مریم بیدخام« با تأکید بر ارائه تسهیالت برای کارآفرینی در جامعه می افزاید: 
هنرمنــدان و صنعتگــران می توانند با دریافت تســهیالتی اندک، اشــتغال 
گسترده ای را در جامعه ایجاد کنند. چنانچه هنرمندان و فعاالن مشاغل خانگی 
در فضای مجازی فعالیت گســترده ای دارند و شبکه های اجتماعی و بازاریابی 
برای فروش تولیدات مشاغل خرد و خانگی دراین فضا، می تواند گام مهمی در 
رونق این نوع کسب وکارها باشد.وی درباره ضرورت حمایت از مشاغل خرد بیان 
می کند: توسعه و حمایت از مشاغل خرد و خانگی از نیازهای اصلی امروز جامعه 
است. خودباوری و تالش برای استفاده بهینه از ظرفیت های موجود استان در 
حوزه های مختلف، صنعتگری، صنایع دستی، مشاغل خرد و خانگی می تواند 

منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شود.

ظرفیتی در خدمت اقتصاد گردشگری
بیدخام درباره راه اندازی بازارچه هنر و تجربه و فعالیت بانوان سرپرست خانوار 
هم می گوید: این بازارچه ظرفیت خوبی برای حمایت از کسب وکارهای خرد و 
کوچک فراهم آورده است و صاحبان این گونه مشاغل می توانند از ظرفیت های 

فراهم آمده دراین مجموعه برای فروش محصوالت خود استفاده کنند.
وی تصریح می کند: ازسوی دیگر صنایع دســتی، به عنوان یک هنر- صنعت، 
زمینه ساز افزایش گردش مالی درحوزه اقتصاد گردشگری نیز می شود. بسیاری 
از هنرمندان و صنعتگران با مشــاوره و آموزش برندســازی برای محصوالت، 

می توانند موفقیت های بیشتری را در زمینه کسب وکار خود تجربه کنند.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری قزوین با دعوت از شهروندان برای بازدید 
از این مجموعه که آثار زیبا و هنر دســت صنعتگران اســتان درآن به نمایش 
درآمده است، از دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی می خواهد با خرید 
از تولیدات این مجموعه، به رونق هرچه بیشتر کسب وکار این بانوان توانمند 

استان کمک کنند.

فرشته رضایی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

مسئوالن مي گویند درصورت تأمین اعتبار، پرونده ثبت جهانی »محور ساسانی کرمانشاه« یک ساله نهایی می شود
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 دره ارغوان در منطقه طرقبه مشهد
 عکس: عادل یل

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 021-23023442                   
021-23023432
پیام گیر
021-23023405
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