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روابط با ايران را به آمريكا گره نزنيد

مذاکره کننده ارشد هستهای کشورمان فردا برای از سرگیری رایزنیها با اتحادیه اروپا راهی بروکسل میشود
رئيسجمهورهنگامدريافتاستوارنامه
دولت
برخــي ســفراي خارجــي در نهاد
رياســتجمهوري از آنان خواســت
تحتتأثير فشارهاي آمريكا براي مقابلهجويي با ايران
قرار نگيرند .سفراي جديد سوئيس ،بلژيك ،فنالند،
قبرس ،آذربايجان و قرقيزستان دیروز با سيدابراهيم
رئيســي ديدار داشــتند .براســاس گزارش پايگاه
اطالعرساني رياستجمهوري ،سيدابراهيم رئيسي
پس از دريافت استوارنامه «كريستين دوسي»  ،سفير
جديد سوئيس در تهران با بيان اينكه روابط  2كشور
همواره دوستانه بوده است ،گفت :سوئيس همواره

نقش مثبتي در حفظ و گسترش صلح داشته و انتظار
ميرود در دوران جديد نيز بتواند نقش مستقل خود
را در برابر سياستهاي يكجانبهگرايانه آمريكا حفظ
كند.
رئيسي پس از دريافت استوارنامه سفير جديد بلژيك
نيز با اشاره به سوابق روابط دوستانه  2كشور گفت:
ايران عالقهمند به گسترش همكاريها با بلژيك و
اروپا در عرصههاي اقتصادي و تجاري است اما نبايد
اجازه دهيم بيگانگان بر اين روابــط تأثير بگذارند.
او با بيان اينكه جمهوري اســامي 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 بهنحوي عمل كنند كه آمريكا
احساس كند اروپا حوزه نفوذ اوست .رئيسجمهور
گفت :آمريكا بهدنبال توسعه و تحميل اراده ظالمانه
خود در دنيا است ،اما كشــورهاي ديگر نبايد اجازه
دهند يكجانبهگرايي و دستاندازي آمريكاييها به
مناطق مختلف در دنيا ادامه يابد .رئيسجمهور 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

ميزباني تهران از دومين نشست افغانستان

تشكيل دولت فراگير و برقراري صلح و ثبات در افغانستان محورهاي برگزاري اين نشست است

تهــران ميزبان دومين نشســت
دیپلماسی همســايگان افغانســتان است؛
نشستي كه با حضور وزراي خارجه
ايران ،پاكســتان ،ازبكســتان ،تاجيكســتان و
تركمنستان برگزار ميشود 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 ميكند.
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 ميكند .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  ۱۰كشــور در آن حضور داشتند،
تهران ميزباني دومين نشست همسايگان كابل را
بهعهده گرفته اســت .موضوعي كــه حاكي از
نقشآفريني ايران در معادالت منطقه و افغانستان
است و نشــان ميدهد كه بررسي تحوالت اين
كشــور ازجملــه اولويتهــاي 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.
رايزنيهاي وزير خارجه و نقشآفريني ايران
در معادالت منطقه

حسين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه كشورمان
در روزهــاي اخير تماسهاي تلفني بســياري
با مقامات منطقه و مقامــات بينالمللي درباره
افغانستان داشت .اميرعبداللهيان در رايزنيهای
تلفني خود با وزراي خارجه قطر ،عمان ،تركيه،
پاكســتان ،اندونزي ،دبيركل ســازمان ملل و
دبيركل سازمان همكاري اسالمي نگرانيهايي را
نسبت به وضعيت افغانستان و گسترش حمالت
تروريستي در اين كشور مطرح كرد .او همچنين
در تماسهايــي جداگانه همتايــان خود در ۶
كشور همسايه را به نشســت تهران دعوت كرد.
تاكنون ذبيحاهلل مجاهد ،معــاون وزير اطالعات
موقت افغانســتان نشســت برنامهريزيشده
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 بهمنظور
پيشــبرد مذاكرات بيناالفغاني خبر داده بود.
اين در حالي است كه تالشهاي وزارت خارجه
حتي پيش از آغاز درگيريهاي داخلي و سلطه
طالبان بر افغانستان نيز آغاز شده بود و نشستي
ميان هيأتهايی از گروههاي مختلف افغانستان
و طالبان در تهران برگزار شــد .اما مدتي پس از
آن و با خروج نيروهاي آمريكايي از افغانســتان
درگيريها آغاز شد و حاال پس از قدرتگرفتن
طالبان نيز تالشهاي وزارت خارجه كشورمان
براي نقشآفريني در معادالت منطقه و افغانستان
ادامه دارد .سعيد خطيبزاده ،سخنگوي وزارت
خارجه نيز در نشست خبري خود درباره جزئيات
و محورهاي نشست كشورهاي همسايه افغانستان
در تهران گفت :اين نشست يكروزه خواهد بود.
دستوركار نشســت تهران ادامه گفتوگوهايي
است كه در دور اول بهصورت 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 يكروزه تهران چيست

اما نشست همسايههاي افغانستان در شرايطي
برگزار ميشــود كه بهنظر ميرسد كه نشست
مسكو درباره افغانستان چندان به نتايج ملموس
و روشني دست پيدا نكرد .نشستي كه ۱۰كشور
ازجمله ايران و هيأتي از افغانســتان نيز در آن
حاضر بودند .از ايران حسن كاظمي قمي ،نماينده
ويژه رئيسجمهور كشورمان در امور افغانستان
كه بهتازگي 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
بحثهاي جدي و پرمحتوا در مورد همكاريهاي
منطقهاي براي برقراري صلح ،ثبات و امنيت در
افغانستان بدون نتيجه كه ميبايست در بيانيه

مشترك نشست منتشر ميشــد ،پايان يافت.
از نظر من ضعف مديريت نشســت و عدمتالش
براي رســيدن به اجماع دليل عدمصدور بيانيه
مشترك است .اين در حالي بود كه وزارت خارجه
روسيه اعالم كرد كشورها در پايان اين نشست
بيانيهاي مشترك امضا ميكنند .از سوي ديگر
حمالت تروريستي عليه شيعيان افغانستان هم
از موضوعاتي است كه در نشســت تهران بر آن
تأكيد بسياري خواهد شــد؛ چراكه سخنگوي
وزارت خارجه نيز در اين زمينــه تأكيد كرد :با
تمامي طرفها 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 ســامت تمامي گروهها و اقليتهاي
افغانستان ازجمله هزارهها و شيعيان دارد .جامعه
جهاني بايد بهصورت مشخص درباره ادامه اين
خشونتها و باالگرفتن اين خشونتها حساسيت
ويژهاي داشته باشد.
صلح و ثبات در گرو تشكيل دولت فراگير ملي

بعــد از قدر تگرفتــن طالبــان در كابــل
رئيسجمهوري و وزيرخارجه كشــورمان بارها
تأكيد كردند كه راهحل حركت افغانســتان به
سمت ثبات تشــكيل دولت فراگيرملي است؛
دولتي كه طالبان نيز دســتكم در ظاهر وعده
آن را داده اما گفته كه تشكيل آن زمانبر است.
البته ديگر كشورهاي منطقهاي و جهان و مقامات
نهادهاي بينالمللي نيز بر همين موضع تأكيد
دارند تا دولت افغانستان نماينده همه گروهها 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 ميكنند .ســيدكمال خرازي،
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي پيش از اين
در مصاحبهاي تأكيد كرده بود كه تمام تحوالت
افغانستان به شكل لحظهبهلحظه در ايران رصد
ميشود و منافع مشروع جمهوري اسالمي بايد
در اين كشور تامين شود.

را از سياستهاي توســعهطلبانه آمريكا جدا كنند،
چرا كه يكجانبهگرايي 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  ۹۰سالگي روابط
 2كشــور و در دوره مأموريت شما شاهد گسترش
روابط ايران و فنالند باشــيم .رئيسي غير از سفراي
اروپايي با سفراي كشــورهاي منطقهاي آذربايجان
و قرقيزستان هم ديدار و گفتوگو داشت .او پس از
دريافت استوارنامه سفير جديد قرقيزستان در تهران
گفت :با توجه به عضويت  2كشــور در سازمانهاي
متعدد منطقهاي ازجمله اكو و شانگهاي ،بسترهاي
مناســبي براي همكاري دوجانبــه در زمينههاي
تجاري و ترانزيت وجود دارد .ســطح كنوني روابط
تجاري و اقتصادي  2كشور مطلوب نيست و بايد با
استفاده از ظرفيتهاي موجود ،سطح همكاريهاي
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 بهعنوان
يكي از اعضاي اصلي ســازمان همكاري شانگهاي
ميتواند زمينه گسترش بيش از پيش روابط تهران و
بيشكك را فراهم كند .وي روابط تجاري و بازرگاني،
سرمايهگذاري مشــترك و ترانزيت را از مهمترين
ظرفيتهاي موجود براي گسترش تعامالت  2كشور
دانست و گفت :فرارسيدن سيامين سالگرد برقراري
روابط ديپلماتيك فرصت مناســبي براي طراحي
راهكارهاي گسترش روابط  2كشور در عرصههاي
مختلف است.
رئيسي با سفير آذربايجان گفتوگو نكرد

دريافت استوارنامه سفير جديد آذربايجان در ايران
روز دوشنبه بدون نشســت و گفتوگوهاي مرسوم
رئيسجمهور با ســفراي خارجي برگزار شد .پايگاه
اطالعرساني رياســتجمهوري تنها يك تصوير از
تقديم استوارنامه ســفير آذربايجان به سيدابراهيم
رئيســي منتشــر كرد و گزارشــي از گفتوگوي
رئيسجمهور با او منتشر نشــد .روابط آذربايجان
با ايــران اخيرا بر ســر صحبتهاي الهــام علياف
رئيسجمهور اين كشور و تحركات نظامي اين كشور
در مرزهاي 2كشور دچار تنش شده بود.

مكث

توصیه رئيسي به سفراي اروپايي

ايران

23023608

ديپلمات ارشد
چهارشنبه در بروكسل

گزارش

معاون سياســي وزير امور خارجه
فردا  -چهارشــنبه  -براي گفتوگو
بــا هماهنگكننده كميســيون
مشترك برجام به بروكسل ميرود.
علي باقريكني ديروز در حســاب
توييتري خود نوشت :روز چهارشنبه،
هماهنگكننده كميسيون مشترك
برجام را در بروكسل مالقات خواهم
كرد تا گفتوگوهايمــان را درباره
مذاكرات نتيجه محــور ادامه دهيم.
وي اضافه كرد :ايران مصمم به انجام
مذاكراتي اســت كــه تحريمهاي
ظالمانه و غيرقانونــي را بهصورت
كامل و مؤثر لغو كرده ،عاديســازي
روابط تجاري و اقتصــادي با ايران را
تضمين كرده و ضمانتهاي معتبري
براي عد مبدعهدي بيشــتر فراهم
كند .معاون سياسي وزير امور خارجه
اضافه كرد :مســئله اين است كه آيا
طرفهاي مقابــل از آمادگي واقعي
براي انجام تعهدات خــود ،ازجمله
فراخواندن يك ناقض غيرعضو به ترك
خطمشيها و ميراث مخرب گذشته
برخوردارنــد؟ باقر يكني تصريح
كرد :ادامه سياست شكستخورده
فشــار حداكثري قطعــا نميتواند
موانع پيشروي «مذاكرات براي لغو
تحريمهاي غيرقانوني و ظالمانه» را
بردارد ،بلكه بر پيچيدگيهاي فراوان
مذاكرات خواهد افزود .از آخرين دور
مذاكرات كه هفته آخر خردادماه در
وين برگزار شد بيش از 4ماه ميگذرد.
دور هفتم اين مذاكــرات به تعويق
افتاد و با تشكيل دولت سيدابراهيم
رئيسي ،بروكسل بهعنوان 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.

ماجرای تلخ پناهجويان ايراني
در مرز ليتواني
ســفارت ايران در بالروس مأمور پيگيري وضعيت پناهجويان
ايراني در مرز ليتواني شــد .براســاس گزارشهاي غيررسمي
13تبعه ايراني شــامل ۱۰مرد و 3زن چند روز است كه در مرز
بالروس و ليتواني گرفتار شــده و گفته ميشود در دماي صفر
درجه بدون غذا منتظر ورود به مرزهاي اتحاديه اروپا ماندهاند.
در نخســتين واكنشهاي رســمي بــه اين موضوع ســعيد
خطيبزاده ،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 تماسها ،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 گزارشهاي دريافتي هماكنون در منطقه مرزي
بهسر ميبرد و در تعامل با مرزباني منطقهاي ،در تالش است در
اسرع وقت مشكالت هموطنان گرفتار را مرتفع كند.
ســخنگوي وزارت خارجه بيان كرد :سفارت كشورمان بهطور
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.
خطيبزاده 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.

واکنش ایران به برخوردهای سیاسی FATF

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
تشخیص مالــي ( )FATFكه اعالم
كرد ايــران همچنان در
ليست ســياه اين كارگروه باقي مانده،
واكنشهــاي متفاوتي در پي داشــته
است.
آخرين اين واكنشها ســخنان عضو
كميســيون برنامــه و بودجه مجلس
اســت كه تأكيد كــرد« :بخشــي از
محدوديتهاي  FATFمنطقي 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 ميكند نيست».
جعفر قادري ،عضو كميســيون برنامه
و بودجــه مجلس دربــاره بيانيه اخير
 FATFدر مورد ايران گفت « :برخورد
سياســي  FATFبا ايران مشهود است
و نبايد سرنوشت توســعه كشور را به
تحريمها و حضــور در آن پيوند بزنيم.
اين نهاد ميتوانــد محدوديتهايي را
در بحث مبادالت اقتصادي براي كشور

ايجاد كند ،اما نبايد سرنوشت توسعه
كشور را به تحريمها و حضور در FATF
پيوند بزنيم».
به گــزارش ايرنا ،قــادري بيانيه گروه
ويژه اقدام مالــي  FATFدرباره ايران
را سياسي خواند و گفت :ايران با تمام
توان از حقوق خود دفاع ميكند و براي
پيشرفت كشور معطل حضور در FATF
يا سازمانهاي بينالمللي نميماند.
عضــو كميســيون برنامــه و بودجه
مجلس تصريح كرد :برخورد سياســي
با مســئله  FATFدر محافل و مجامع
بينالمللي باعث شــده تا اين نهاد در
قالب مسئله اقتصادي به اهرم و ابزاري
براي سياســتبازان و سياستمداران
بينالمللي 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

نامههايسفرهاياستانيركوردشكنيميكند؟
گزارشهاي منتشرشــده درباره حجم نامههــاي مردمي در
دولت
سفرهاي اســتاني رئيسجمهور حكايت از شمارش 100هزار
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 رئيسجمهور به اســتان گفت۲۳ :هزار نامه مردمي به
رئيسجمهور ثبت ،بررسي ،پااليش و به دستگاههاي مربوطه ارجاع داده شده
است .قبل از اين استانداري كهگيلويه و بويراحمد نيز درخصوص سفر استاني
نهم مهرماه رئيسجمهور از ثبت ۸۹هزار و ۸۱۴نامه و درخواست مردمي در
استان خبر داده بود.

انتصاب رئيس مركز بررسيهاي استراتژيك
محمد صادق خياطيــان با حكم
انتصاب رئيسجمهور بهعنوان رئيس مركز
بررســيهاي اســتراتژيك
رياستجمهوري منصوب شد .به گزارش فارس،
مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري
وظيفه تدوين ،صورتبنــدي و ترويج گفتمان
رئيسجمهور ،انجام تحقيقات درباره راهبردها و
اولويتهاي ملي ،توليد انديشــه و محتواي راهبردي مورد نياز دولت در زمينههاي
سياسي ،علمي ،اجتماعي و فرهنگي با استفاده از شبكه نخبگاني و انديشگاهي را بر
عهده دارد .از زمان راهاندازي «مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري» تاكنون
محمدرضا تاجيك ،عليرضا ذاكر اصفهاني ،پرويز داوودي و حســامالدين آشــنا در
دورههاي مختلف رياست آن را برعهده داشتهاند.

سريعتر روشن كند.
او همچنين در پاســخ به اين سؤال كه
فضاي مجمع هماكنون به سمت بررسي
يا عدمبررســي 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
 FATFدر 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 ميگرفــت اما هنوز
چيزي روشن نيست.
پيشتر نيز غالمرضــا مصباحيمقدم،
عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت ،با
بيان اينكه با قرار گرفتن مجدد نام ايران
در ليست سياه  FATFتغيير تازهاي در

مراودات تجاري ايران رخ نميدهد ،در
اينباره اعالم كرد كه  FATFنه داغي
دارد و نه درفشي.
فقط در ايــن حد اعــام ميكند كه
كشورها غيرهمكار هســتند و در اين
موضوع نتيجه را دولتها و شــركتها
ميگيرند.
به گزارش ايرنا ،مصباحيمقدم درباره
قرار گرفتن مجدد نام ايران در ليست
ســياه  FATFو وضعيــت مــراودات
اقتصادي ايــران تأكيد كــرد :با اقدام
 FATFدر قــرار دادن مجدد نام ايران
در ليست سياه اين گروه ،تغيير تازهاي
در مراودات مــا رخ نميدهد .وي اين
موضوع را غيــر از تحريمهاي آمريكا
عنوان كرد و گفت :تحريمهاي آمريكا
از نوع تحريمهايي است كه اگر كسي
رعايت نكند ،نميتواند با اين كشــور
تجارت كند و اگر كســي تخلف كند،
توسط اين كشور تنبيه شده و جريمه
خواهد شــد درحاليكه  FATFچنين
ترتيب اثرهايي ندارد.

انتقاد تند محسنياژهاي از عملكرد يك قاضي
رئيس قوه قضاييه كه از زمان تصدي اين جايگاه بهدنبال اصالح برخي رويكردها
قضایی و فرايندها بوده و در سخنان اخير خود ضمن حمايت از نقد دستگاه قضا تأكيد
كرده بود اگر قاضي حكم خالف ّبين شرع صادر ميكند بايد مورد سؤال قرار
بگيرد؛ در نشست روز گذشته شورايعالي قوه قضاييه ضمن روايت يك گزارش از عملكرد يك
قاضي ،شــديدا از رفتار او انتقــاد كرد .به گزارش مركز رســانه قوه قضاييه ،غالمحســين
محسنياژهاي گفت :روز گذشته گزارش يك نهاد نظارتي درباره عملكرد يك قاضي به دستم
رسيده كه حقيقتاً دلم به درد آمد كه اين شخص نه بهخاطر فقر يا كمبود در زندگي ،بلكه بهدليل
تمايالتنفسانيدچارلغزشهاييشدهاست.محسنياژهايادامهداد:شياطينودشمنانسعي
ميكنند از نقطه ضعف انسان استفاده كنند و ما كه ميخواهيم پرچمدار انقالب و الگوي حسنه
درجهانباشيم،بايدبيشازهمهبهسنگيني مسئوليت توجهكنيمونبايددر مقابلناماليمات،
كمبودها و فشارها صبرمان لبريز شود و از پاي درآييم.

مشکالت حوزه اجرایی ناشی از حذف مردم است
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس با اشاره به نقش مردم در نهضت
مجلس امامخمینی(ره) و پیروزی انقالب اسالمی تاکید کرد :ما در اداره
کشور مردم را از عرصههای مختلف یا حذف کردیم یا دستهبندی و
گروهبندی کردیم و مشکالتی که امروز در حوزه اجرایی داریم ناشی از حذف مردم
است .قالیباف كه ديروز در اجالسیه اساتید بسیج صالحین سخنراني مي كرد ،در
ضرورت توجه به مشاركت دادن مردم در امور گفت :از اول اسالم تا امروز هرجا اسالم
آسیبدیده ،همه مشکالت از این بوده که مردم نبودند .نباید مردم را از هم جدا
کنیم و وقتی تشکیل حکومت دادیم مردم از هر مذهب ،قوم ،دین و طایفهای مهم
هستند ،مخصوصا وقتی در سایه نظامی مانند نظام جمهوری اسالمی قرار دارند.
البته همراه کردن مردم کار سختی است ،پس صالحین مهم هستند.
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تجليل مديريتشهري از قهرمانان كشتي
شهردارتهران :پایتخت نيازمند بازآفريني هويتي است كه بخشي از اين هويت نياز به پيشكسوتان ورزشی
و نخبگان تهران دارد؛ ما بايد تمام امكانات الزم را براي رسيدن به چنين هدفي فراهم كنيم

زاكاني در جلسه توديع و معارفه معاونان و مديران ارشد شهرداري مطرح كرد

تحول با عدالت ،آزادي ،عقالنيت و معنويت

كاهش سن مديران شهري

مكث

در دوره جديد مديريت شــهري سن مديران به شكل
قابلتوجهي كاهش يافته اســت .بهگزارش همشهري،
مشاور و مديركل حوزه شهردار تهران گفت« :براساس
آمار و ارقام اعالم شده توسط كانون ارزيابي تخصصي
مديران ،مدركگرايي ،تخصصگرايي و جوانگرايي از
مهمترين دغدغههاي اين كانون بهحساب آمده و افراد
مورد تأييــد اين كانون از كاراييهــاي الزم برخوردار
هستند ».سجادمحمد علينژاد ادامه داد« :كاهش سن
مديران يكي از ويژگيهاي انتصابات اين دوره اســت؛
بهنحوي كه انتصاب 70درصدي مديران زير ۴۵ســال
(انتصاب 3.5برابري دهه شصتيها در مقايسه با ادوار
پيشين مديريت شهري) را در اين دوره شاهد هستيم».
بهگفته او ،از ديگر ويژگيهاي شاخص كانون ارزيابان در
اين دوره ،انتصاب ۹۷درصدي مديران شهرداري تهران
از ميان افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسيارشد و
دكتري به نسبت ادوار گذشته است كه بر تخصصي بودن
نقش اين كانون صحه ميگذارد.

مكث

بيتوجهي دولت به حملونقل عمومي

مشاور شهردار تهران نيز در اين مراسم ،كسري 5هزار دستگاه اتوبوس
و يكهزار و  ۵۰۰واگن مترو در شهر تهران را نتيجه ۱۶سال بيتوجهي
دولتها به بخش حملونقل عمومي پايتخت عنوان كرد.
ســيدمناف هاشــمي ،ترافيك را يكي از معضالت اصلي شهر تهران
برشــمرد و گفت :براساس نظرســنجيهاي رســانهاي و اجتماعي
اصليترين خواسته مردم مرتبط با رفع آلودگي هوا و ترافيك است و
البته رفع اين چالشها جزو محورها و برنامههاي اصلي شهردار تهران
محسوب ميشود.
معاون پيشين حملونقل و ترافيك شــهرداري تهران گفت :نتيجه
اين بيتوجهيها محصولي است كه امروز داريم؛ يعني نزديك 5هزار
دستگاه كسري اتوبوس ،بيش از يكهزار و  ۵۰۰دستگاه واگن در شهر
تهران و ايستگاههاي مترويي كه تا پيش از اين بايد تكميل ميشد و
امروز ميتوانستيم تمام منابع را در بخش اتوبوس و واگن مترو هزينه
كنيم ،اما متأسفانه هنوز درگير ساخت ايستگاه مترو هستيم .هاشمي
با اشــاره به اقداماتي كه در طول ۱۷ماه فعاليتش در ســمت معاون
حملونقل و ترافيك شهرداري تهران انجام شده ،گفت :در اين مدت
قرارداد ۲۵۰اتوبوس منعقد و ۱۴ايســتگاه افتتاح شــد كه بار بسيار
ســنگيني بود و منابع آن از محل اوراق مشاركت با كمترين فشار به
شهرداري تامين شد .درواقع منابع اوراق مشاركت در سالهاي  ۹۷تا
 ۹۹محقق و سبب شد تا معاونت را با ۲هزار ميليارد تومان موجودي
در حساب ،تحويل دهم .اين در شرايطي است كه در ابتداي كار۲ ،هزار
ميليارد تومان بدهي داشتيم.

قهرمانان و مدالآوران سرمايه مردم هستند

معاون شهردار تهران در مراسم تجليل از مدالآوران 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 توكليزاده با بيان اينكه قرار بود اين مراسم هفته گذشته برگزار شود ،خطاب به كشتيگيران گفت :تا رسيدن به
اين مرحله و قهرماني ،راه سخت و بزرگي در پيش بود كه انجام داديد و قلهنشين 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 ميشود .شما قهرمانان ميتوانيد براي جامعه جوان ما الگوسازي كنيد تا افتخارتان چندبرابر شود؛ چراكه
نگاهها بيش از گذشته روي شما و به سبك زندگي شماست .ما نياز داريم كه شما ورزشكاران كنار مردم باشيد .دل مردم براي چهرههايي مثل جهانپهلوان تختي تنگ شده است.

مجموعه داراي سند است ،افزود :براساس مصوبه شوراي
شهر تهران قرار بود ۴ســالن ساخته شود كه تنها جنوب
آن ساخته شد و ساختمانهاي شرق و غرب و شمال آن
باقيمانده كه اميدوارم شهردار تهران آن را دنبال کند و به
سرانجام برسد .دبير با بيان اين مطلب كه شهردار تهران
بعد از رئيسجمهور اجراييترين فرد است ،ادامه داد :هر

مديران شهري در گفتوگو با همشهري از مطالبات بحق رانندگان تاكسي گفتند و خواستار حمايت دولت براي تحقق آنها شدند

چراغ سبز به حل مشكالت ناوگان زرد

اقدامي در تهران انجام شــود به تبع آن در ديگر شهرها
نيز اتفاق ميافتد .ظرفيت شــهرداري تهــران بهاندازه
۱۰وزارتخانه است و مردم از آشــپزخانه تا مكان دفن با
شهرداري تهران سر و كار دارند.
رئيس فدراســيون كشــتي ادامه داد :بزرگان كشــتي
يادشان است كه در گذشــته 1.5ميليون نفر كشتيگير

كه اين امر سبب نارضايتي و گاليهمندي آنها
شده اســت .بيمه تكميلي هم مشكل ديگري
است كه تاكســيرانان با آن دست و پنجه نرم
ميكنند كه او در توضيح بيشــتر گفت« :در
يك سال گذشته كارگزاري كه مسئوليت بيمه
تكميلي تاكسيرانان را بهعهده گرفته آنطور كه
بايد و شايد به وظايفش عمل نكرده و رانندهها
نتوانســتند فاكتورهــا و رســيد هزينههاي
درمان خود را نقد كننــد .همچنين بهدليل
اطالعرساني نادرســت ،برخي از تاكسيرانان
بيمه تكميلي نشــده و از مزايــاي آن محروم
شدهاند».

عكس :همشهري /امیر رستمی

توگو و
مراسم توديع و معارفه مديران و معاونان شهرداري تهران با گف 
تبادلنظر ميان مديران جديد و مديران دوره گذشته برگزار شد .در اين
مراسم ،بخشي از برنامهها و دستاوردهاي دهههاي گذشته شهرداري
تهران مطرح و رويكرد نوين شهرداري در سال 1400براي تداوم رشد
و توسعه پايتخت تشريح شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر ،شــهردار تهران در اين نشست با بيان
اينكه براي تحول جامعه بايد بــر عدالت ،آزادي ،عقالنيت و معنويت
تأكيد كنيم ،گفت :بايد از حوزه فناوري و حملونقل تعريف جديدي
داشته باشيم؛ بهصورتي كه در اين خصوص توان بيشتري گذاشته شود
و از نيروهاي متخصص ،تكيهگاه و مطمئن استفاده كنيم تا بتوانيم از
حقوق خود دفاع و حوزه فكر و انديشه را جاري كنيم و هم اينكه مبتني
بر فناوري ظرفيتها را در مسير درست پيش ببريم.
عليرضا زاكاني افزود :اداره شهر فوقالعاده پيچيده و سخت است كه
با زحمت اين اتفاق رقم ميخورد .دوســتان سالها اين زحمت را در
معاونتها و سازمانها به دوش كشــيدند و با تالش مانند يك دوي
امدادي مسير را طي كردند .اين مسير براي آنها باقياتصالحات 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 اين است كه خروجي كار اثرات تحولي
جدي را در شهر داشته باشد.
او افزود :از ابتدا تالش كرديم تا ۳جزء را بهطور مستقيم دنبال كنيم.
جزء اول نخبگي ،فكر و انديشه بود و تالش شد بتوانيم شبكه نخبگي در
سطح شهر و زيرمجموعهها در سطح محالت اجرا و كارهاي فرهنگي به
نخبگان محالت واگذار شود .در سطح دوم ،واگذاري كار بهخود مردم
بود كه در اين حوزه حمايت و صيانت از مجموعههاي خود شهرداري
ي است كه اين بخش
صورت گرفت .بخش سوم فناوري و هوشمندساز 
ميخواهد لوكوموتيو ما باشد.
شــهردار تهران ادامه داد :طــی  ۲ماهي كه از حضــور اينجانب در
شهرداري تهران ميگذرد ،مسير را به همراه هم طي كرديم .در ابتداي
مسير با مسئوالن و معاونان دوره قبل همراه بوديم كه از زحمات آنها
قدرداني ميكنم .سعي كرديم مســيري كه انتخاب و در آن حركت
ميكنيم ناظر به يك ريلگذاري باشد .موضوع انتصابات خيلي زمانبر
شد ،ولي انجام يك ريلگذاري هم در انتصابات و هم در رشد و ارزيابي
افراد به ما كمك كرد.
او ادامــه داد :موضوع بعدي كرونا بود كــه كاري مهم و جدي در اين
خصوص صورت گرفت .در حال بررســي برنامههاي تحولي تا عيد و
بعد از آن هستيم .در اين خصوص همه مجموعهها در حال پيگيري
هستند تا برنامهاي ويژه و تحولي داشته باشيم.
زاكاني در بخــش ديگري از صحبتهــاي خود با اشــاره به والدت
پيامبر(ص) و امام صادق(ع) گفت :پيامبر اسالم(ص) در ۴۰سالگي
كمال پيدا كردند .اين اتفاق با امامــت ادامه پيدا كرد تا به فضل الهي
بتواند در نهايت راه منجر به يك حاكميت همهجانبه در گيتي شود.
همه ما چشمانتظار امام عصر(عج) و زمينهساز حضور او هستيم.

مراســم تقدير از قهرمانان كشتي آزاد و
گزارش فرنگي در رقابتهاي جهاني ۲۰۲۱نروژ،
در مجموعــه فرهنگــي ورزشــي
قمر بنيهاشم(ع) واقع در خیابان فداییان اسالم با شركت
وزيــر ورزش و جوانــان ،شــهردار تهــران و جمعي از
پيشكسوتان و كشتيگيران برگزار شــد .وزير ورزش و
جوانان در اين مراســم گفت :اعتقاد بر اين است كه روي
سكوي قهرماني رفتن كار ورزشــكار است اما نگهداري
قهرمانان و رعايت شرايط جســمي و روحي آنها وظيفه
ديگران اســت .مديران و تصميمگيــران بهمثابه باغبان
ورزشكاران هستند اما در تنه عظيم ورزش كشور خيليها
يادگاري نوشــتند و رفتند و فقط از ثمره ورزش كشــور
اســتفاده كردند بدون آنكه از آن نگهداري كنند .حميد
ســجادي افزود :واقعيت اين اســت كه در بســياري از
كشورهاي دنيا آغاز مســابقات با حضور شهردار برگزار
ميشود و اعالم ميكنند كه مثال افتتاح مسابقات آسيايي
بهدست شهردار يكي از شهرهاي ژاپن افتتاح ميشود .در
ايران هم بايد به اين سمت حركت كنيم و شهردار تهران
در رويدادهاي ورزشي كه در تهران برگزار ميشود حضور
داشته باشد و شهرداران و اســتانداران ديده شوند چون
براي ميزباني زحمت ميكشند .او به مشكالت  2باشگاه
پرسپوليس و استقالل اشــاره كرد و توضيح داد :وظيفه
وزارت ورزش و جوانان رسيدگي به تيمهاي فوتبال هم
اســت و خوشــبختانه شــهردار تهران ،خود براي حل
مشكالت اين دو تيم پيشقدم شــد و قرار است بهزودي
جلسهاي براي رفع مشكالت برگزار شود.
وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه خيليها اعتقاد دارند
كه در ورزش همگاني ميتوان از شهرداري كمك گرفت،
افزود :پيشنهاد شــده كه برنامهريزي ،حمايت و توليت
ورزش همگاني به شهرداريها ســپرده شود؛ بهويژه در
تهران كه شهرداري بيش از هزار مجموعه ورزشي دارد.
بارها به مجموعــه وزارت ورزش و جوانان اعالم كردهاند
كه در نگهداري و واگذاري و اجاره مجموعههاي ورزشي
بايد از شهرداري ايده بگيريد؛ چرا كه در حساب و كتاب و

تعرفهها بسيار دقيق است.
ســجادي بيان كرد :حتما بايد از ظرفيت سازمان ورزش
شهرداري استفاده كرد و اين ســازمان الگو شود تا ساير
ادارات كل در كشور هم همين راه را براي توسعه ورزش
همگاني دنبال كنند.
شهردار تهران نيز كه در اين مراسم حضور داشت با بيان
اينكه مليپوشان عرصه كشتي كشورمان ،قهرمان ملي
هستند ،گفت :اين كشتيگيران با مبنا قراردادن خصلت
و اخالق پهلواني رقابت و مدالهاي ارزشمندي را كسب
كردند .اين ورزشكاران توانستند غرور و عزت ملي را براي
ايران اسالمي به ارمغان آورند.
عليرضا زاكاني گفت :اين خصلت نشان از ريشهداربودن
روحيه پهلواني و كشــتي در كشــورمان دارد ،برخالف
بسياري از كشــورها كه با در خدمتگرفتن ورزشكاران
درصدد كسب افتخار هستند.
او بــا بيــان اينكه از 5ســالگي همــراه با پــدر خود به
ســالن كشــتي ميرفت ،خاطرنشــان كرد :اميدوارم با
سرمايهگذاري ويژهاي كه صورت ميگيرد ،چه درخصوص
قهرمانان و عالقهمندان به ورزش خدمات بهتري را ارائه
دهيم .من افتخار ميكنم كه در خدمت ورزش باشم.
او خطاب به كشــتيگيران گفت :شما ميراث گرانبهايي
خلق كردهايد كه بايد قدر دانســته شــود و مايه افتخار
ماست .مهد كشــتي ،ايران اســت ،اين ورزش در خون
و پوســت ما قرار دارد .شــهردار گفت :تهران نياز به يك
بازآفريني هويتي دارد كه بخشــي از ايــن هويت نياز به
پيشكســوت و نخبگان تهران دارد ،ما بايد تمام امكانات
الزم را براي رسيدن به چنين هدفي فراهم كنيم.
رئيس فدراسيون كشتي نيز در اين مراسم گفت :ابتداي
صحبت خود ميخواهم دربــاره مكاني كه امروز گرد هم
آمديم (مجموعه فرهنگي ورزشي قمر بنيهاشم) توضيح
دهم و بايد بگويم در گذشته اين مكان كارخانه توليد چرم
بود و سال ۸۵كه در شوراي شهر تهران مسئوليت گرفتم
موضوع را دنبال كردم تا شــهرداري منطقه اين مجتمع
را تصاحب كرد .عليرضا دبير با بيــان اين مطلب كه اين

ن براي حل مشكالت  2تيم استقالل و پرسپولیس
وزير ورزش و جوانان :شهردار تهرا 
پيشقدم شد و قرار است بهزودي جلسهاي براي رفع مشكالت برگزار شود

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی
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خبرنگار

بيمه و نوســازي2 ،مشــكل و البته مطالبات
گزارش 2تاكسيرانان است كه طي سالهاي گذشته گره آنها
به جاي بازشــدن ،محكمتر شده و الينحل باقي
ماندهاند .به همينخاطر ،مديريت شهري جديد بهدنبال رفع
بخشي از مشكالت اين قشر است .البته موضوعي كه مطالبات
تاكسيرانان را سخت ميكند اين است كه بسياري از مسائل آنها
به چند نهاد وابسته اســت .بهگونهاي كه ريسمانهاي كالف
پيچيده مشكالت تاكسيدارها ،در دست چند بانك ،وزارت كار
و رفاه ،بيمه تامين اجتماعي و شهرداري است .بر همين اساس،

تاكســيرانان از يكســو بهدليل فرسودگي
خودروهايشــان دغدغه نان دارند و از سوي
ديگر بهدليل مشكالت بيمهاي ،نگران سالمتي
و هزينههاي سرسامآور درمان خانواده هستند.
بهگفته محمود عباسي ،نماينده و سخنگوي
تاكسيرانان پايتخت ،اين مشكالت بارها مطرح
شده اما صدايشان به جايي نرسيده است .او به
همشهري گفت« :رانندگان تاكسي با توجه به
شرايط كاريشان نياز به بيمه تامين اجتماعي
دارند و اين نياز حق شهروندي آنان است كه

مديرعامل جديد سازمان تاكسيراني شهر تهران در گفتوگو با
همشهري از پيگيري مشــكالت اين قشر خبر داد و گفت كه
موضوع بيمه تاكســيرانان با كمك ،حمايت و همراهي دولت
انجامشدني است .مهدي اسماعيل بیگي درخصوص نوسازي
ناوگان تاكســيراني هم گفت« :فرايند نوسازي درست پيش
نميرود و از اين بابت مشكل جدي داريم و بايد در اين فرايند
اصالحات انجام شود تا بتوانيم با ســرعت بيشتري نوسازي
تاكسيها را انجام دهيم؛ چرا كه اگر با همين روال پيش برويم تا
پايان سال فقط ميتوانيم به يكسوم قولي كه داده شده است،
عمل كنيم ».جان صحبتهاي او در اين جمله« :قول نميدهم
بهزودي مشكالت تاكسيرانان را حل كنم اما قول ميدهم با تمام
توان و تالش مشكالت را پيگيري كنم ».خالصه شد.

در مجلس و ســازمان تامين اجتماعي ،ثبت
شده اما فرايند بروركراسي اداري چون سدي
محكم در برابر اين حق قد علم كرده اســت».
بهگفته او عدهاي از رانندگان ،تاكســيهاي
خود را فروخته يا به ديگري منتقل كردهاند و
براساس قانون ،بيمه راننده قبلي بايد به راننده
فعلي منتقل شود.
سخنگويانجمن تاكسيرانان تهران تأكيد كرد:
«اين كار خيلي پيچيده نيست و طبق قانون
بايد انجام شود كه بنا به داليلي سازمان تامين

كوتاهي در دورههاي گذشته
پرويز سروري ،نايبرئيس شوراي شهر تهران  :تاكسيرانان قشر زحمتكش جامعه هستند كه متأسفانه
در دورههاي گذشته نسبت به مطالباتشان ازجمله موضوع بيمه ،كوتاهي صورت گرفته است .قطعا مديران
شهري و اعضاي شوراي شهر تهران در اين دوره تالش ميكنند ،تاكسيرانان به حقشان 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 راهحل منطقي اين مشكل را حل كنيم.
ميثم مظفر ،نايبرئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران :
در گذشته رانندهها پس از دريافت پروانه تاكسيراني تحت پوشش بيمه تكميلي قرار ميگرفتند اما اخيرا
سازمان تاكسيراني اين شيوه را حذف و به سمت ثبتنام در سامانه سوق داده است كه برخي از تاكسيرانان
در جريان اين روند نبودند و از بيمه تكميلي محروم شدهاند .بهطور كلي اكنون تنها يكسوم تاكسيرانان
بيمه تكميلي دارند درصورتي كه همه رانندههاي 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 سالهاست با مشكل بيمه دست
به گريبان هستند و در اين دوره تالش ميكنيم اين مشكالت با عزم جدي و همكاري ساير نهادها حل شود.
تهيه پيشنويس قرارداد بيمههاي عمر و تكميلي ميتواند اقدام ارزشمندي باشد كه پس از بررسيهاي
جامع به لحاظ حقوقي و مشخصشدن سهم تاكســيرانان ،با شركتهاي معتبر منعقد میشود و بخش
زيادي از مشكالت اين قشر را حل میكند.

اجتماعي از اين كار امتناع ميكند .همچنين
از سال 92سازمان تامين اجتماعي فهرستي
از تاكســيراني براي بيمهكــردن رانندگان
نپذيرفته است و به همين دليل تعداد زيادي از
تاكسيرانان بيمه نيستند».
همچنين براســاس قانون ،دولت مكلف است
50درصد ســهم بيمه تاكسيرانان را پرداخت
كند كه در سالهاي گذشته دولت به تعهداتش
عمل نكرده است و بهگفته عباسي ،تاكسيرانان
مجبور شدند 100درصد سهم بيمه را بپردازند

تاكســي فرســوده عالوه بر تهديد ســامت
شهروندان ،سبب افت كيفيت خدمترساني
مسافران ميشــود .از اينرو كار كردن با اين
تاكسيها خوشايند رانندهها 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 اين
ناوگان در پايتخت كشــور جابهجا ميشوند
و تاكســي ســهم 22درصدي از حملونقل
درونشــهري دارد .از اينرو نوسازي ناوگان
ضروري است و بهگفته حسن سالك غالمي،
يكي از تاكسيرانان قديمي شهر ،افزايش قيمت
خودروها ،سبب كندشدن فرايند نوسازي شده
است .او گفت« :تسهيالت 90ميليون تومان
با كارمزد 4درصد براي نوســازي تاكســيها
پيشبيني شده اســت كه با توجه به افزايش
قيمت خــودرو ،مبلغ قابلتوجهي نيســت و
تاكسيران بايد حداقل 50ميليون تومان هم
آورده داشته باشــند تا بتوانند تاكسي پرايد
تحويــل بگيرند .به همين دليــل رانندههاي
تاكسي رغبتي براي نوســازي ندارند ».او به
موضوع اسقاط تاكسيهاي فرسوده هم اشاره
و گفت« :مبلغ اســقاط براي خودروهاي پژو
و ســمند 20ميليون تومان و خــودرو پرايد
14ميليون تومان تعيين شده است كه بهدليل
نبود نظــارت كافي مراكز اســقاط و بهدليل
ايرادات غيرمنطقي ملبغ  4تا 5ميليون تومان

فعال در كشور داشــتيم كه امروز براساس آمار ثبتشده
نزديك به ۳۰هزار نفر است .من در مازندران گفتم كشتي
در تهران از بين رفته اســت و نگذاريــد در مازندران نيز
همين اتفاق رخ دهد .اگر كرمانشــاه ،مشــهد ،تهران و
مازندران در رقابت با يكديگر باشــند ،كشتي آزاد بسيار
پيشرفت ميكند.

پيشنهاد داده ميشود و اين هم دليل ديگري
است كه تاكسيرانان از طرح نوسازي استقبال
نميكنند».
بيمه طبق قانون هدفمندي يارانهها

مديرعامــل اتحاديه تاكســيرانان شــهري
كشــور كه در جريان مشــكالت تاكسيرانان
اســت ،مطالبات اين قشــر را بحق دانست و
به همشــهري گفت« :مشــكالت مربوط به
بيمــه و نوســازي تاكســيهاي فرســوده،
مختص تاكســيرانان پايتخت نيســت و در
اكثر كالنشهرهاي كشــور با اين موارد مواجه
هستيم ».مرتضي ضامني به قانون هدفمندي
يارانهها اشــاره و عنوان كرد« :براساس قانون
هدفمنــدي يارانههــا مصوب ســال،۱۳۸۶
تاكسيرانان مشــمول بيمه تامين اجتماعي
ميشــوند و در همين قانون مقرر شده است
اعتبار اين كار از منبع درآمدهاي هدفمندي
يارانهها تامين شود اما امروز با جامعه بزرگي
از تاكسيرانان مواجه هستيم كه 50درصدشان
بيمــه نيســتند ».او موضوع بيمهنشــدن
رانندههاي جديد از سال 92را تأييد كرد و با
بيان اينكه از اين سال تاكنون سازمان تامين
اجتماعي فهرست جديدي از تاكسيرانان قبول
نكرده اســت ،گفت« :در گذر زمان وضعيت
تاكســيرانان به داليل مختلف ازجمله فوت،
بازنشســتگي ،واگذاري و ...تغيير ميكند و از
اينرو بايد فهرســت آنها در ســازمان تامين
اجتماعي به روز شود كه متأسفانه سالهاست
اين كار انجام نشده است .همچنين در گذشته
فهرست رانندههاي تاكسي دستي به سازمان
تامين اجتماعي ارسال ميشد و پايش اطالعات
درج شده در فهرستها نشان ميدهد تخلفات
صورت گرفته است و برخي از افراد كه راننده
تاكسي نيســتند نامشــان در فهرست ثبت
شده و از خدمات بيمه تاكســيرانان استفاده
ميكنند ».بهگفته ضامني حل مشــكل بيمه
تاكسيرانان كار سختي نيست؛ «نياز به انجام
كار خارقالعاده نيست و با حذف اساميای كه
به هر دليلي اشتباهي در فهرست تاكسيرانان
ثبت شده ،ميتوان نام تاكسيرانان را جايگزين

كرد؛ كاري كه سالهاست مسئوالن وعدهاش
را ميدهند اما چرا عملي نميكنند جاي سؤال
دارد ».كمبود اعتبار هم موضوع ديگري است
كه مديرعامل اتحاديه تاكسيراني شهري كشور
به آن اشاره و عنوان كرد« :اين موضوع صحت
ندارد و براي شــانه خاليكردن از مسئوليت
است؛ چراكه اعتبار و قانون اين كار پيشبيني
شده اســت .طي اين سالها تاكســيرانان از
حقشان محروم بودند و اكنون وقت آن است
مطالباتشــان با جديت پيگيري شود و قطعا
تمركز بيشتري روي اين كار خواهيم داشت».
نوسازي تاكسيها بايد سرعت گيرد

نوسازي تاكسيهاي فرسوده نهتنها در پايتخت
بلكه اولويت اول اتحاديه تاكســيراني شهري
كشــور اســت و بهگفته مديرعامــل اتحاديه
تاكسيراني شــهري كشــور تا پايان سال بايد
30هزار دستگاه تاكسي فرســوده در كشور و
10هزار دستگاه در پايتخت نوســازي و وارد
ناوگان شوند.
ضامني با بيان اينكه در  6ماه نخست سال حدود
4250دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شدهاند،
گفت« :از ســال 95روند نوســازي بسيار كند
پيش رفته و حدود 78هزار دســتگاه تاكســي
فرسوده نوسازي شده است و براي تحقق اهداف
پيشبيني شده چارهاي جز سرعتدادن به اين
فرايند نداريم ».تاكسيهايي كه بيش از 10سال
از زمان توليدشــان ميگذرد ،براساس مصوبه
هيأت وزيران فرسوده محســوب ميشوند و از
اينرو براساس اطالعات موجود بيش از 192هزار
دستگاه تاكسي فرسوده در كشور وجود دارد كه
بهگفته مديرعامل اتحاديه تاكسيرانان شهري
كشور تا پايان امسال به حدود 242هزار دستگاه
ميرسد .او با اشــاره بهخودروهاي فرسوده در
تهران گفت« :حدود 80هزار دســتگاه تاكسي
در تهــران فعاليــت ميكنند كه میــزان قابل
توجهی از آنها (حــدود 47هزار دســتگاه) به
سن فرســودگي رســيدهاند و نياز به نوسازي
دارند كه اميدواريم با تدابير انديشيدهشــده و
مشاركت و همراهي تاكسيرانان فرايند اين كار
تسريع شود».
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نماگرهاي جديد بانك مركزي به تصوير كشيدند

افت و خيز اقتصاد در بهار1400

گفتوگو

توليدكنندگان روغن نباتي درپی دالر  4200تومانی

رشد سرمايهگذاري در بخش صنعت

به گــزارش همشــهري ،تازهتريــن نماگر
اقتصادي بانك مركزي نشــان ميدهد كه
در بهار امســال شــاخص توليد كارگاههاي
بزرگ صنعتي ايران نســبت به بهار ســال

افت سرمايهگذاري در بخش مسكن

تعداد پروانههاي 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 ميدهد .اين در حالي است كه
تعداد پروانههاي 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 نشاندهنده
افزايش قيمت تمامشــده ســاخت مسكن
در ايران اســت بهگونهاي 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 پيشنگر در بخش
مسكن كه ميتواند قيمت تمامشده ساخت
را افزايش دهد.
شاخص ديگري كه شاخص سرمايهگذاري
بخش خصوصي در ســاختمانهاي جديد
مناطق شهري است ،نشــان ميدهد ميزان
ســرمايهگذاري در ســاختمانهاي جديد
27.2درصــد ،ســاختمانهاي نيمهتمام
93درصد و ســاختمانهاي تكميل شــده
9.3درصد و در كل 57.2درصد رشــد كرده
اســت .از نظر توزيع جغرافيايي هم رشــد

ضربه كرونا به اصناف

شاخص نگرانكننده در گزارش جديد بانك
مركزي اوضاع نامناســب در بخش بازرگاني
داخلي اســت بهگونهاي 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 بهدليل
كرونا و شرايط اعمال شده بر فعاليت صنوف
تقاضا براي ايجاد واحدهاي صنفي بهشدت
افت كرده اســت .به بيان روشنتر با تشديد
امواج كرونا و اعمال محدوديتهاي قرنطينه
انگيزه براي گرفتن جواز كسبوكار در بخش
بازرگاني داخلــي را بهشــدت كاهش داده
و همين اتفاق در فصل زمســتان ســال98
همزمان با نمايان شدن نخستين نشانههاي
شــيوع كرونا هم تكرار شــده بود .البته در
هر چهارفصل ســال 99تقاضا 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 بهگونهاي كه جزئيات نرخ تورم
محاسبه شده توسط بانك مركزي از سال98
به بعد منتشر نميشــود و جاي خالي آن به
چشم ميخورد .افزون بر اينكه نهتنها بانك
مركزي تغييرات نرخ تورم در بخش مصرف را
اعالم نميكند كه اين كتمان آمارها شاخص
بهاي توليدكننده را هم در برگرفته است .از
ديگر آمارهاي به روز نشــده در اين گزارش

عكس :همشهري /رضا نوراله

كسبوكار 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 پردهبرداري كرد .با اين حال آنچه اين
نهاد منتشر كرده ،در برخي شاخصها شفاف
نيست و جاي خالي برخي ارقام ديده ميشود
ازجمله اينكه جزئيات تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص در بخش ساختمان و ماشينآالت
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
شاخصها و متغيرهاي مختلف در برابر فشار
كرونا و تنگناي تحريمها نشــان ميدهد كه
هرچند اقتصاد ايران از ركود خارج شــده اما
زير پوست اقتصاد كشور همچنان روندهاي
آماري بهگونهاي اســت كه احتمال تضعيف
شاخص رشد اقتصاد در بلندمدت را تقويت
ميكند .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 بخشها
روبهرو شــده است .نشانهاي آشــكار از افت
تقاضا براي سرمايهگذاري در بخش خدمات
ايران به واسطه آوار كرونا بر كسبوكارها 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.

گذشــته 5.7درصد و تعداد جواز تاســيس
واحدهاي صنعتي هم 20.9درصد و ميزان
سرمايهگذاري براي ايجاد واحدهاي صنعتي
161درصد قد كشــيده اســت .اين گزارش
ميافزايد :تعداد پروانههــاي بهرهبرداري از
واحدهاي صنعتي در بهار گذشته نسبت به
بهار سال قبل 31درصد و سرمايهگذاري هم
495درصد رشد داشته است.

ميتوان به توقف انتشــار دادههاي مرتبط با
وضع مالي دولت ازجمله ميــزان درآمدها و
هزينههاي جاري ،ميزان واگذاري داراييهاي
سرمايهاي و مالي در بودجههاي سنواتي مانند
فروش نفت و فروش اوراق قرضه اشاره كرد.
معماي صادرات و درآمد نفتي

از ديگر عالمتهاي 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 ،فرآوردههــاي نفتي ،گاز طبيعي،
ميعانــات گازي از 62ميلياردو768ميليون
دالر در ســال 96به 21ميلياردو43ميليون
ريال در ســال 99كاهش يافته است .افزون
بر اينكه ميزان صادرات نفتي ايران در 3ماهه
نخست سال گذشته 3ميليارد و865ميليون

تب قيمتها در بازار ارز و پول

طرح مسكن مهر ،بهخصوص در تهران ،مكانهاي ساخت
مســكن مهر در جاهايي بود كه تأثيري در قيمت مسكن
شهر تهران نداشــت و اكنون نيز ساخت مسكن دولتي به
شرطي ميتواند بازار شــهري را تحتتأثير قرار دهد كه
مسكن در بافت شهر و در اراضي شهري دولتي احداث شود
وگرنه ساختمانسازي در حومه و بيابان عم ً
ال تأثير زيادي
در قيمت درونشهري نخواهد داشت .البته او بر اين نكته
نيز تأكيد ميكند كه مسكن دولتي ،اميد اقشار ضعيف براي
خانهدار شدن را زنده ميكند و از اين منظر براي بخشي از
جامعه مفيد است؛ هرچند با جانمايي درست طرح ،ميتوان
اميدوار بود كه اين طرح بركات بيشتري داشته باشد.

فعاالن بازار مسكن ميگويند متقاضيان مسكن دولتي از جنس تقاضاي مؤثر بازار نيستند و حتي خروج قطعي آنها نيز تأثيري بر مناسبات بازار ندارد

جنس متفاوت تقاضاي مسكن دولتي

عكس :همشهري /منا عادل

مردم در انتظار آغاز نهضت ساخت مسکن

تكليف دولت در ســاخت 4ميليون واحد مســكوني تا
چشمانداز  1404درصورت اجراي كامل ميتواند 4ميليون
خانوار فاقد مســكن را خانهدار كند و اين موضوع حداقل
براي اقشــار كمدرآمد كه اميد خانهدار شدن آنها در بازار
معمولي نزديك به صفر اســت ،فرصت خوبي محسوب
ميشود ،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 ريشهاي
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 بهكار سامانه ثمن براي
نامنويسي متقاضيان مسكن دولتي ،تقريباً روزانه 100هزار
نفــر در نهضت ملي مســكن ثبتنام كردهانــد و برآورد
ميشــود تا 28آبان كه مهلت ثبتنام به پايان ميرسد،

دالر بوده و در بهار امسال به 8.7ميليارد دالر
رسيده است كه پيشبيني ميشود درصورت
تداوم روند كنوني ميزان صادرات نفتي ايران
در پايان امســال به حدود 35ميليارد دالر
برسد كه نسبت به سالهاي  98و  ،99رشد
خواهد داشت اما به ميزان سالهاي 96و 97
نخواهد رسيد.
ايران در ســال 96روزانه 3.8ميليون بشكه
نفت توليــد و 2.3ميليون بشــكه هم صادر
ميكرد اما از آن زمان بــه بعد ميزان توليد و
صادرات روزانه نفت ايران بهروزرساني نشده
است .براساس دادههاي وزارت نيرو در بهار
امســال توليد بــرق در نيروگاههاي بخاري
6.3درصد ،گازي 69درصد ،سيكل تركيبي
21.3درصد و آبي 24.1درصد رشــد داشته
اما توليد بــرق در نيروگاههاي ديزلي ،اتمي
و انرژيهاي نو 48.6درصــد افت كرده و در
كل توليد برق ايران در بهار امسال نسبت به
بهارسال پيش 24.2درصد رشد داشته است.

بانك مركزي ميگويد 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 ميافزايد :رشد پايه
پولي در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال 30.7درصد ،رشــد پول 44.6درصد ،سپردههاي
ديداري 23.747.4درصد ،اسكناس در دست مردم 23.7درصد ،سپردههاي غيرديداري 38.2درصد،
كل سپردههاي بخش غيردولتي 39.8درصد و نقدينگي هم 39.4درصد رشد داشته است .افزون
بر اينكه خالص داراييهاي 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 بانكها 39.7درصد جهش كرده است .براساس نماگرهاي بانك مركزي در 3ماهه نخست امسال
نسبت تسهيالت غيرجاري به كل سپردههاي ريالي بانكها 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 رسیده است .بانك مركزي ميگويد 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 بهترتيب 41.8درصد و 59.5درصد ريزش كرده است.

بازی داللها در بازار مسکن
مسكن نبض بازار مســکن در تهران ایــن روزها
متفاوت میزند و درحالیکه فروشندگان
واقعی اقــدام به عرضه خانه خــود به بازار
کردهانــد و مصرفکنندگان هم درحــال گرفتن مظنه
قیمتها و یافتن خانه مطلوبشان هستند اتفاق تازه ممکن
اســت معادالت را برهم بزند؛ چراکه بهگفته فعاالن بازار
مسکن این روزها در سایه افت تعداد معامالت ،داللها با
هدف کسب سود در کوتاهمدت وارد بازار شدهاند ،این اتفاق
ممکن اســت طرف عرضه و تقاضا را به سمت سوداگری
سوق دهد.
بهگواهي مشــاوران امالك شــهر تهران ،در شــرايط
فعلي خريدوفــروش عمومي و مصرفي مســكن تقريباً
متوقف است و همين تعداد پايين معامالت نيز عمدتاً به
خريدوفروشهاي داللي مربوط ميشود .امير رضايي ،فعال
و كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه برخي از دالالن
ملكي برخالف جريان آب شــنا ميكنند ،به همشهري
ميگويد :در بازار فعلي كه فروشــندههاي واقعي در كف
قيمت هم حاضر به فروش ميشوند ،برخي از داللها فعال
هستند و با خريد اين امالك و فروششان با قيمت متوسط
به دالالن ديگر يا معدود متقاضيان واقعي سود ميكنند.
بهگفته رضايي ،برخی از اين دالالن نيز واحدها را در كف
قيمت براي سرمايهگذاري ميانمدت خريداري ميكنند و
حتياالمكان تنظيم سند نهايي مالكيت را به زماني موكول
ميكنند كه قادر به فروش آن باشــند .او با اشاره به اينكه
در ركود مســكن حتي اگر قيمتها متعادل شود ،باز هم
خريداران كمي پاي معامله ميآيند ،ميافزايد :مردم وقتي
خريدار مسكن هستند كه دورنماي قيمتي آن افزايشي
باشد و برخي از دالالن واحدهاي كف قيمت را براي فروش
در دورههاي مقطعي رونق خريداري ميكنند و زماني كه
مردم در صف خريد مسكن هستند ،با سودهاي قابلتوجه
آن را ميفروشند.

قريب به 3ميليون نفر در اين سامانه ثبتنام كنند .در اين
وضعيت ،گزارش ميداني همشهري از مشاوران امالك و
فعاالن بازار مسكن حاكي از اين است كه حداقل ثبتنام
اين واحدها تأثيري بر بازار مسكن نداشته باشد و شرايط با
همين ركودي كه ناشي از تحوالت كالن اقتصاد سياسي و
سردرگمي سرمايهگذاران است ،ادامه پيدا كند.
لزوم پرهيز از محدوديتهاي رانتزا

رئيس اتحاديه مشاوران امالك معتقد است :ارائه هرگونه
امتياز و تسهيالت اثراتي بر بازار دارد و همينقدر كه ثبتنام
مسكن دولتي نيز آغاز شود ،اتفاق خوبي است ،اما در مقطع
فعلي نميتوان انتظار داشت كه با ثبتنام مسكن دولتي
بازار مسكن شــهر تغيير قابلتوجهي داشته باشد؛ ضمن
اينكه اعمال هرگونه محدوديت براي ثبتنام نيازمندان
مســكن در اين طرح ايراد بزرگي است كه تبعات بدي به
همراه دارد.
مصطفيقليخســروي در گفتوگو با همشهري ،نسبت
به رواج امتيازفروشي مســكن دولتي هشدار ميدهد و
ن االن دولت بايد تمهيداتي بينديشــد
ميافزايد :از همي 
كه تا 4ســال آينده هركســي نيازمند واقعي مسكن بود
بتواند ثبتنام كند؛ در غير اين صورت بهزودي مسئوالن
مجبور ميشوند در مصاحبههاي خود بهدنبال 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 ميگويد:
سپردن پروژههاي بزرگ مسكن دولتي به بنيادها و نهادها
اتفاق مثبتي براي اقتصاد ايران نيست و دولت بايد بخش

خبرنگار

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

افت 18درصدي تعداد مجوزهاي صادر شده براي واحدهاي صنفي نشان ميدهد
كه همچنان كسبوكارها در برابر كرونا واكسينه نشدهاند

سرمايهگذاري بخش خصوصي در بهار امسال
نسبت به بهار پارسال در كالنشهر تهران تنها
4.1درصد بــوده درحاليكه در شــهرهاي
بزرگ ايران 73درصد و ساير مناطق شهري
78.7درصد برآورد شده است .اين شاخصها
نشان از كوچ سرمايهگذاري بخش ساختمان
از كالنشــهر تهران و تمركز آنها روي ساير
كالنشهرها دارد.

علي ابراهيمي

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 ميشــود و اگر عرضههــا قادر به
متناسبســازي رابطه عرضه و تقاضا باشند ،ميتوان به
آرامش موقتي آن بازار اميدوار بود .اين موضوع شامل حال
ساخت و عرضه مسكن دولتي نيز ميشود ،اما فعاالن بازار
مسكن ميگويند ركود فعلي بازار مسكن ناشي از تحوالت
كالن اقتصادي و ابهام در چشمانداز سرمايهگذاران است؛
نه شروع ثبتنام 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 امكانپذير بوده و شرط
اول ساماندهي بازار مسكن با اجراي نهضت ملي مسكن
استفاده از اراضي دولتي داخل بافت شهري براي ساخت
مسكن ارزان و يارانهاي است .امير رضايي ،فعال و كارشناس
بازار مسكن با اشــاره به تجربه مسكن مهر ،به همشهري
ميگويد :در طرح مسكن مهر قرار بود احداث مسكن دولتي
به خانهدار شدن اقشار ضعيف منجر شود و سطح زندگي
آنها را ارتقا دهد ،اما از يكسو بخشي از واحدها به كساني
رسيد كه از نظر اقتصادي اص ً
ال به مســكن يارانهاي نياز
نداشتند ،بخشي بهدست دالالن افتاد و بخشي نيز تا همين
امروز تكميل نشده يا بهدليل نبود امكانات و زيرساختهاي
جانبي ،مناسب زندگي نيست .رضايي با مهم قلمداد كردن
جانمايي احداث پروژههاي مســكن دولتي ميافزايد :در

حامد قيصري ،كارشناس بازار مســكن نيز اما و اگرهاي
زيادي براي اثرگذاري مسكن دولتي بر بازار مسكن شهري
بهخصوص در شــهر تهران مطرح ميكند و به همشهري
ميگويد :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 ،بهمراتب
كمتر از اين رقم است .قيصري با اشاره به تفاوت ماهيتي
مسكن دولتي و مسكن شــهري در كالنشهرها ميافزايد:
وقتي مســكن ارزانقيمت در بافت حومهاي شهر احداث
ميشــود ،عم ً
ال قادر به جذب تقاضاي مؤثر و بالفعل بازار
نيست؛ چراكه اين افراد بهدنبال تأمين مسكن در متن شهر
هستند .در مقابل اقشار كمدرآمد و كساني كه دوره انتظار
آنها براي خريد خانه به بيش از 100سال رسيده ،تنها راه
خود براي خانهدار شدن را خريد همين مسكن دولتي در
شهركهاي حاشيهاي ميبينند ،اما مسئله اينجاست كه
خارج شدن اين افراد از بازار مســكن شهري فقط اندكي
به كاهش تقاضاي بازار اجاره منجر ميشود و اثر كالني بر
قيمت مسكن شهري ندارد.
او با اشاره به اينكه بهدنبال جهش قيمت مسكن ،بازار اجاره
بهشدت متشنج شــده ،ابراز اميدواري ميكند با احداث و
تحويل مسكن دولتي حتي در شهرهاي حومهاي تهران و
كالنشهرها ،بخشي از مستأجران تضعيفشده در تنش اخير
اقتصادي مفري پيدا ميكنند و هزينه زندگي آنها تعديل
ميشود ،اما معتقد است بهواسطه رشد هزينه توليد مسكن
و تورم مستمر نهادههاي 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 نهادهها تعديل شود و شاخصهاي
كالن اقتصادي نيز به ساحل آرامش برسد تا نقدينگي براي
در امان ماندن از تورم به بازار كاالهاي سرمايهاي ازجمله
مسكن هجوم نبرد .رضايي ،كارشناس بازار مسكن نيز اين
موضوع را تأييد ميكند و ميگويد :قيمت زمين ،عوارض،
دستمزد نيروي كار و مصالح ساختماني ،اجزاي اصلي توليد
مسكن هستند و وقتي اين 4عامل با تورم قابلتوجه روبهرو
باشد ،چندان نميتوان چشــمانداز خوشبينانهاي براي
كاهش قيمت مسكن متصور بود.

از 5ماه پيش حدود 350ميليون يورو ارز ترجيحي مورد نياز واردات روغن خام
و دانههاي روغني تخصيصنيافته و تامين اين ارز بين بانك مركزي و
وزارت جهادكشاورزي پاسكاري ميشود

موافقان سياست حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰توماني در حالي بر چالش توزيع رانت
ارزي و عدماستفاده اغلب مردم از منافع آن تأكيد ميكنند كه مخالفان حذف
ارز ترجيحي از خسارتهاي معيشتي و اجتماعي ناشي از حذف يكباره اين ارز
خبر ميدهند .چندي پيش احسان خاندوزي ،وزير امور اقتصادي و دارايي با
اشاره به هزينههايي كه ارز 4200توماني بر فعاالن اقتصادي تحميل ميكند،
اعالم كرد« :مدتهاست موضوع حذف ارز 4200توماني مطرح است اما اجرايي
نميشود و اين روند بايد تغيير كند .نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايتگر مسير توسعه باشيم،
تصميمگيري در برخي نهادها هزينه بسياري را به جيب فعاالن اقتصادي تحميل كرده و قدرت رقابت را
كاهش ميدهد ».روغن نباتي ازجمله كاالهاي اساسي است كه بهدليل وابستگي بيش از 85درصدي به
واردات مواداوليه ،مشمول دريافت ارز ترجيحي است .با اميرهوشنگ بيرشك ،دبير انجمن صنفي صنايع
روغن نباتي ايران در مورد چشمانداز حذف ارز ترجيحي اين صنعت گفتوگو كردهايم.
زمزمههاي حذف ارز ترجيحي كاالهاي
اساســي به گوش ميرســد .بهنظر 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 دانههاي روغني وابستگي ارزي بيش از
85درصدي دارد؛ چراكه ميــزان توليد داخل روغن
خام يا دانههاي روغني جوابگــوي نياز كارخانههاي
داخلي نيســت .با وجود ايــن ،زمزمههاي حذف ارز
ترجيحي اين صنعت در حالي به گوش ميرســد كه
طبق آمارهاي موجود در سامانههاي وزارتخانههاي
جهادكشــاورزي و صنعت ،معدن و تجارت ،ميزان
هدفمندي ارز ترجيحي تخصيصيافته به روغن نباتي
بيش از 95درصد بوده اســت چراكه روغن نباتي با
قيمت مصوب درجشده در سامانه سازمان حمايت در
همه فروشگاههاي زنجيرهاي ،خردهفروشيهاي سطح
شهر و ...عرضه ميشود .عالوه بر آن سازمان حمايت بر
همه مستندات هزينه تمامشده توليد از واردات روغن
خام و دانههاي روغني تــا توليد و عرضه روغن نباتي
نظارت دارد و محصول نهايي نيز طبق قيمت مصوب
سازمان حمايت عرضه ميشــود و ميتوان 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
روغننباتي در بازار را بيانگــر هدفمندنبودن
پرداخت ارز ترجيحي ميدانند ،نظر شما چيست؟

كمفروشي و گرانفروشــي جزو تخلفاتي است كه در
بازارهمه اقالم كااليي اتفاق ميافتد و بايد ســازمان
حمايت و ساير دستگاههاي نظارتي با اينگونه تخلفات
برخورد كند .هيچ تخلفي در كارخانجات توليد روغن
نباتي در زمينه قيمت و كيفيــت صورت نميگيرد،
عالوه بر اين كارخانههاي روغــن نباتي هر كيلوگرم
فروش محصوالت خود را در سامانه جامع تجارت ثبت
ميكنند و خريدار نيز بايد خريــد اين محصوالت با
مشخصات را تأييد و مثال اعالم كند كه اين مقدار كاال
را با مبلغ مشخصشده خريداري كرده است؛ چراكه
در اين زمينه مباحث مالياتي و ...نيز ثبت ميشود .اين
شيوه عرضه كاال نشــان ميدهد كه ميزان تخلف در
توليد و عرضه روغن نباتي در كارخانجات اگر نگوييم
صفر اما بسيار ناچيز اســت .اما اينگونه تخلفات در
فروشــگاههایی که روغن با قيمت باالتر به مشتريان
فروخته ميشود ،هميشه وجود داشــته و نوسانات
قيمتي كه در اينگونه فروشگاهها اتفاق ميافتد ،تخلف
محسوب ميشود.
بهگفته 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؛ چراكه 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
توليدشــده در ســطح بازار نظارت دارند و همه اين
فرايندها طبق استانداردهاي تدوينشده و با نظارت
اين دســتگاهها صورت ميگيرد ،حتي بعد از اينكه
محصول توليد ميشود نيز وزارت بهداشت در سطح
فروشگاهها بهصورت رندوم چك ،كيفيت روغن نباتي
عرضهشده را كنترل ميكند .با اين روند شايعاتي كه
درزمينه افت كيفيت روغن نباتي مطرح ميشود ،به
هيچ عنوان صحت ندارد .گرچه مشكالت تخصيص
ارز و تامين مواداوليه به بخش توليد منتقل ميشود
و در مواردي باعث كاهش ميزان توليد شده است ،اما
از لحاظ كيفي بهدليل نظارتهاي متعدد ،هيچ افتي
را شاهد نبودهايم.
بهنظر شــما تأثير حذف ارز ترجيحي
روغن نباتي بر قيمت و توليد اين محصول چگونه
خواهد بود؟

بايد ببینيم كــه درصورت حــذف ارز ترجيحي ،ارز
مبناي واردات روغن خام و دانههــاي روغني با چه
قيمتي تعيين ميشــود 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 تمامشده با ارز
4هزار و 200توماني و 30درصد با ارز نيمايي تامين
ميشود و بديهي اســت كه به هر ميزان كه نرخ ارز
واردات مواداوليه توليد روغــن افزايش يابد ،قيمت
خردهفروشي اين محصول در بازار نيز بيشتر ميشود.
اما بهطور رســمي هنوز موضوعي در مورد حذف ارز

ترجيحي صنايع روغن نباتي براي واردات روغن خام
و دانههاي روغني اعالم نشده و ما نيز اينگونه مطالب
را از جرايد و رسانهها ميشــنويم .بااين وجود هنوز
نميدانيم 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 ميشود.
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 دانههاي 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
ديگرممكن اســت ایــن امر ميزان مصــرف روغن
نباتي در كشــور را هدفمند كند چراكــه با افزايش
چندبرابري قيمت روغن نباتــي ،ميزان تقاضا براي
خريد و مصــرف اين محصول نيــز كاهش مييابد.
با وجود اين ،بايد منتظر مانــد و ديد ميزان افزايش
قيمت روغن نباتي بهدليل تغيير مبناي ارز واردات
مواداوليه چقدر خواهد بود .در مورد واردات مواداوليه
نيز اكنون بيشــترين واردات روغن خام و دانههاي
روغني توســط كارخانجات روغن نباتــي يا تجار و
واردكنندگاني انجام ميشــود كه ايــن كار را براي
صنايع انجام ميدهند .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 كوتاهتر 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 دانههاي روغني
در تامين مواداوليه كارخانجــات روغن نيز تابع نرخ
جهاني اين دو محصول است و در مواقعي كه قيمت
روغن خام پايينتر است ،سهم روغن خام در توليد
افزايش مييابد و با كاهش نرخ جهاني دانه روغني،
سهم اين نهاده در توليد روغن نباتي افزايش مييابد
اما در مجموع اكنون 60درصد روغن نباتي با روغن
خام وارداتي و حدود 40درصد با دانه روغني توليد
ميشود.
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 چندماه
پيش بالتكليف مانده است؛ چراكه ارز ترجيحي مورد
نياز واردات مواداوليه اين صنعت تامين نشده است.
اين شــرايط موجب شــده تا اكنون حدود260هزار
تن انــواع روغن خــام بيــش از 5ماه كــه نيازمند
تخصيص 350ميليون يــورو ارز اســت ،در بنادرو
گمركات كشور رسوب كند و اگر اين بالتكليفي ادامه
يابد ،فروشــندگان روغن و دانههاي روغني در ساير
كشورهاي جهان نيز از فروش روغن خام و دانههاي
روغني به توليدكنندگان ايراني خودداري ميكنند.
شرايط بهگونهاي شده كه نه مردم و نه توليدكنندگان
روغن نباتي نميدانند كه تكليف تخصيص ارز مورد
نياز واردات روغن خام و دانههاي روغني چه ميشود.
متأســفانه درخواســتهاي توليدكننــدگان براي
تخصيص ارز 4200تومانــي مورد نياز جهت واردات
روغن و دانههاي روغني بين وزارت جهادكشاورزي
و بانك مركزي پاسكاري ميشــود .به اين معني كه
يا وزارت جهادكشاورزي اين درخواستها را با تأخير
بســيار به بانك مركزي ارائه ميكنديــا اينكه روند
تخصيص ارز براي واردات اين اقالم در بانك مركزي
بسيار كند و حتي متوقف شده است.
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همشهري بررسي ميكند؛ زعفران 20.5ميليوني چقدر انگيزه توليد را افزايش ميدهد؟
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ميزان انتشار اوراق بدهي

آمارها نشان ميدهد حجم انتشار اوراق بدهي در
مردادماه 161و در شهريورماه 60درصد رشد كرده
است و اين بهمعناي آن است كه فقط در ماههاي
مرداد و شهريور نزديك به 85هزار ميليارد تومان
اوراق بدهي منتشر شده و جمع كل اوراق بدهي
منتشر شده در نيمه نخست ســال به 110هزار
ميليارد تومان رسيده است .اوراق بدهي منتشر
شده در ماههاي مرداد و شــهريور 3.3برابر 4ماه
نخست سال اســت .طبق اين اطالعات دولت در
مردادماه امســال 32هزار و670ميليارد تومان و
در شهريورماه 52هزار و100ميليارد تومان اوراق
بدهي فروخته است.
صرفنظر از ميــزان انتشــار اوراق بدهي ،حجم
معامالت اين اوراق نيز در بازار ســرمايه افزايش
يافته اســت؛ بهطوري كه طبق آمارهاي موجود
ارزش معامالت اوراق بدهي در 7ماهه سالجاري
با 1058درصد رشد نســبت بهمدت مشابه سال
قبل به 1418هزار ميليارد تومان رســيده است.
اين ميزان معامالت انجام شــده در بــازار اوراق
بدهي در 7ماه 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 7ماه امسال در مقايسه با
مدت مشابه پارسال 63درصد يعني رقمي معادل
1382هزار ميليارد تومان كاهش يافته است .در
7ماهه سال قبل 81درصد از معامالت به معامالت
سهام اختصاص داشــت؛ درحاليكه اين ميزان،
امســال به كمتر از 30درصد رسيده و جاي آن را
معامالت اوراق بدهي گرفته اســت كه اين روند
همچنان ادامه دارد و منجر به افت شاخصهاي
بورس شده است.
نزول 1/7درصدي

در مبادالت روزگذشــته نيز معامالت بازار سهام
تحتالشعاع معامالت اوراق بدهي بود؛ بهطوري
كه ارزش معامالت بــازار اوراق بدهي به بيش از
35هزار و604ميليارد تومان رســيد؛ درحاليكه
حجم معامالت خرد معادل 3هزار و762ميليارد
تومان بود و ايــن بهمعناي آن اســت كه ارزش
معامالت بازار اوراق بدهي در داد و ستدهاي 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 هفتهها بار ديگر به كانال
ن و  300هزار واحد سقوط كند.
يكميليو 
طبق آمارهاي موجود دركنار افزايش حجم انتشار
اوراق بدهي ارزش معامالت اوراق بدهي نيز در بازار
سرمايه به شكل فزايندهاي افزايش يافته؛ بهطوري
كه ارزش معامالت ايــن اوراق در برخي روزها به
بيش از  47هزار ميليارد تومان رسيده كه در تاريخ

بازار سرمايه بيسابقه است .ورود نقدينگي به اين
بازار منجر به خروج گسترده نقدينگي از بازار سهام
شده است .بهطوري كه از 25مهرماه تاكنون بيش
از 3200ميليارد تومان نقدينگي از بازار ســهام
خارج شده است.
اعتراض  2نماينده مجلس
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روند نزولي بازار سهام ديروز هم ادامه يافت و شاخص كل بورس 1/7درصد افت كرد
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 آمارها نشان
ميدهد كه بخش زيــادي از نقدينگي راهي بازار
اوراق بدهي شده و سهم دادوستد سهام بهشدت
كاهش يافته است.
بهگزارش 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؛
بهطوري 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 نيز نشان ميدهد صرفنظر از افزايش
انتشار اين اوراق ،ارزش معامالت اين اوراق نيز در
بازار سرمايه به شكل محسوســي افزايش يافته
است و اين بهمعناي آن است كه بهدليل ركود در
ساير بازارها و سياستهاي كالن دولت ،نقدينگي
راهي پاركينگ پول يا بازار اوراق بدهي شده است.

اقتصاد

همزمان با افزايش حجم انتشار اوراق بدهي و
افزايش معامالت آن در بازار سرمايه  2نماينده
مجلس خواستار كنترل عرضه اين اوراق از سوي
دولت شــدند .محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس
كميســيون اقتصادي مجلس در همين رابطه
گفت :بازار ،كشــش عرضه اين حجم از اوراق
قرضه را ندارد .نخستين اقدام دولت در مديريت
بورس بايد جلوگيري از عرضه بيش از حد اوراق
قرضه دولتي باشد .او با بيان اينكه تصميمات
دولت در مديريت بازار سرمايه بايد كارشناسي
شده و علمي باشد ،تأكيد كرد :بازار سرمايه فقط
محل تامين مالي دولت نيست و متعلق به همه
بنگاههاي اقتصادي اســت؛ اگر حضور دولت
در اين حوزه انحصاري باشد در بورس تحولي
ايجاد نميشود .مجتبي توانگر ،نماينده مردم
تهران در مجلس نيز ديروز در توييتي خطاب
به رئيس سازمان بورس نوشت :ديروز بيش از
۳۵هزار ميليارد تومان اوراق بدهي فروخته شد.
عرضه افسارگسيخته اوراق دولتي باعث نابودي
سرمايه مردم در بورس شده است .هزينههاي
دولت را از جيب مردم تامين نكنيد.

چهارشنبه گذشته اسماعيل قادريفر ،معاون وزير
بازار
جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون
روستايي در نشســتي خبري از ابالغ طرح خريد
حمايتي زعفران خبــر داد و اعالم كرد که اجــراي اين طرح از
دوشنبه هفته گذشته در استانهاي خراسان رضوي ،خراسان
جنوبي و خراسانشمالي آغاز شده است.
مشكالت حوزه توليد زعفران در سالهاي اخير بهويژه در سال
زراعي منتهي به مهر امسال باعث شــد انگيزه كشاورزان براي
كشت زعفران كاهش يابد و اين عاملي بود كه گفته ميشود در
كنار شرايط آب و هواي خشك ،افت توليد امسال زعفران را باعث
شده است .حاال دولت كف قيمت خريد زعفران را 20.5ميليون
تومان تعيين كرده تا كشاورزان به فروش ارزان محصول خود به
داللها مجبور نشــوند20 .ميليون تومانيشدن زعفران نگين،
ايدهاي بود كه با همت ذينفعان حوزه توليد و صادرات زعفران از
سال گذشته مطرح شد؛ ايدهاي كه همان زمان هم شرط تحقق
آن ،پشتيباني 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 توليدكننده و صادركننده ،ثبات قيمت زعفران
انگيزه زعفرانكاران براي توليد را افزايش دهد.
شرط تأثيرگذاري اين طرح تداوم آن است

رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران در گفتوگو با همشهري
تأكيد كرد :طرح خريد حمايتي درصورت تداوم ،كمك مؤثري
به توليد و صــادرات خواهد بود .اين طــرح درصورتي ميتواند
مؤثر واقع شــود كه خريد زعفران از امروز تا برداشت محصول
1401تداوم داشته باشــد و هر زمان كه نياز به خريد حمايتي
احساس شــود ،خريد با همين قيمت از كشــاورز انجام شود.
غالمرضا ميري ،خريد حمايتي با قيمت اعالمشده 20.5ميليون
تومان را كمــك مؤثري به توليدكنندگان دانســت و گفت :در
ســالهاي اخير قيمت تمام اجناس و كاالهاي مرتبط با توليد
10تا 15برابر شده درحاليكه قيمت زعفران هيچ تغييري نداشته
اســت ،در نتيجه اجراي اين طرح در درجه اول حمايت مؤثري
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از كشــاورزان خواهد بود اما صادركنندگان هم از اجراي طرح
حمايتي سود ميبرند.
ميري اضافه كرد :صادركننده وقتي ببيند قيمت ثابت اســت با
اطمينانخاطر بيشــتري ميتواند در بازار كار كند ،وقتي بداند
قيمت پشــتوانه دارد و دولت به اين قيمت پايبند اســت ،اين
اطمينان در تجار ايجاد خواهد شــد كه قيمــت از اين پايينتر
نخواهد آمد ،پس ميتواند براي خود برنامهريزي داشته باشد،
امروز با خيال راحت ،خريدش را انجام دهد و جنس را دپو داشته
باشد تا هر زمان كه خريدار جنس خواست بتواند در اسرع وقت آن
را تامين كند .درحاليكه تا امروز روال كار بر اين بود كه ما سفارش
را از خريدار ميگرفتيم و روي يك قيمت به توافق ميرسيديم اما
زمان تهيه جنس با نوسان بازار مواجه ميشديم كه لطمه زيادي
به صادركننده وارد ميكرد.
كاهش مشكالت قيمتگذاري

ميري با اشاره به تأثير سوءنوسان قيمت زعفران بر تعامالت تجار
با مشــتريهاي بينالمللي اضافهكرد :مزيت ديگر طرح خريد
حمايتي اين است كه خريداران خارجي هم ديگر اميدي به خريد
با قيمت پايينتر نخواهند داشت ،تا پيش از اين ،نوسانات بازار
در مشتريهاي خارجي اين اميد را ايجاد ميكرد كه ميتوانند
در فصل خاصي با قيمت پايينتري زعفران بخرند اما اگر طرح
خريد حمايتي تداوم داشته باشد ،خريدار خارجي هم ميداند كه
اين كف قيمت است و با طيبخاطر خريدش را بر مبناي همين
قيمت انجام ميدهد.
ظرفيت بستهبندي بيش از توليد است

ايران با توليد بيش از 95درصد زعفران دنيا ،سهم بسيار پاييني
از بازار جهاني اين محصول را دارد و بخش مهمي از اين نقيصه به
نبود بستهبنديهاي متناسب با ذائقه بازارهاي هدف نسبت داده
ميشود .سالهاست زعفران ايران بهصورت فله سر از كشورهاي
ديگري مثل اسپانيا در ميآورد و با بستهبنديهاي بازارپسند و
با برند اين كشور روانه كشــورهاي ديگر ميشود .تأكيد معاون

گراني زعفران و كاهش قدرت خريد مصرفكننده داخلي در سالهاي اخير زعفران را براي بيشتر مردم به
كااليي لوكس تبديل كرده و حاال افزايش كف قيمت خريد حمايتي ،نرخهاي داخلي را هم رو به باال خواهد برد؛
امري كه بهاحتمال زياد اين ادويه گرانبها را براي تعداد بيشتري از مصرفكنندگان ،دور از دسترس خواهد
كرد .رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران كشور درباره تأثير اجراي طرح حمايتي بر بازار داخلي گفت:
بازتاب حمايت از زعفرانكاران و ثبات بازار خارجي ،قطعا در بازار داخلي هم بهصورت تثبيت قيمت آشكار
خواهد شد .زعفران كااليي است كه معموال براي ارزش افزوده خريداري ميشود و اگر قيمت آن در درازمدت ثبات داشته باشد ،خريدار
داخلي هم با خيال راحت خريد خود را انجام ميدهد 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 20.5ميلیون تومان ميتواند بهدليل افزايش
قيمت ،بر مصرف داخلي تأثير كاهشي داشته باشد .ميري معتقد است که هماكنون با توجه به كرونا و برگزارنشدن مراسم و مهمانيها
مصرف زعفران نسبت به سالهاي قبل پايين آمده اما با عاديشدن شرايط و پايان پاندمي ميتوان 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 نهفقط
ف كنند ،سرانه مصرف قطعا افزايش خواهد داشت.
براي رنگبخشيدن به غذا ،بلكه براي خواص دارويي آن مصر 

وزارت جهادكشــاورزي بر اجراي برنامههايــي در حوزه بهبود
صنايع بســتهبندي ،صنايع تكميلي و توزيع زعفران در حالي
اســت كه بهگفته فعاالن حوزه صادرات ،ظرفيتهاي مناسبي
در حوزه بستهبندي در كشــور موجود است كه به داليلي مورد
استفاده قرار نميگيرد .رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران
با تأكيد بر اينكه برنامهريزي وزارت جهادكشاورزي با توجه به
ارزش افزوده و ارزآوري بيشــتر فرآوردههــاي زعفران ،بايد در
حوزه صنايع تبديلي و تكميلي باشد ،در اين زمينه گفت :ظرفيت
بســتهبندي زعفران هماكنون بهمراتب از ظرفيت توليد بيشتر
اســت و اگر ما 400تن توليد زعفران داشــته باشيم 1000تن
ظرفيت بستهبندي استاندارد در كشور وجود دارد ،بهطور مثال
در سال 99بستهبندي زير 10گرم ،تا 20درصد رشد داشته است،
اما عوامل جانبي باعث ميشود دست تجار براي استفاده از اين
ظرفيت بسته باشد.
رقباي ما تسهيالت 2درصدي ميگيرند

ميري در توضيح اين عوامــل گفت :عدمثبات نــرخ ارز باعث
ميشود صادركنندگان نتوانند حتي براي يكهفته به مشتري
جهاني قيمت ثابت بدهند ،درحاليكه كشورهاي ديگر زعفران
ايران را با تسهيالت 2درصد در سال ميخرند و در انبارهايشان
دپو ميكنند و با تكيه بر ثبات قيمت در بازارهاي كشور خود ،به
مشتريهاي بينالمللي قيمت يكســاله ميدهند .اين شرايط
رقابت تجار ايراني را در بازار جهاني مشكل كرده است .از سوي
ديگر ،هزينه حمل يككيلوگرم زعفران براي تجار بهدليل حجم
باالي بستهبنديهاي ريز بين 3تا 30ميليون تومان تمام ميشود.
چهكسي در اين زمينه از صادركننده حمايت ميكند كه بتواند با
رقيب بينالمللي رقابت كند؟
تحريم داخلي و بينالمللي

تحريم و مشكالت ناشي از آن عامل ديگري است كه ظرفيتهاي
صادراتي زعفران را محدود كرده است .ميري ،نبود امكان ارتباط
بانكي با دنيا و مشكالت تبادل پول را از بزرگترين دشواريهاي
حوزه صادرات دانست و افزود :دنيا مشكالت تبادل پول و كاال را
حل كرده اما براي تجار ايرانــي بهدليل محدوديتهاي تحريم
و محرومبودن از سيستم ســوئيفت و السي ،تعامل با مشتري
خارجي به سختي امكانپذير است.
از سوي ديگر صادركنندگان از ســال 97با مشكالت تعهدات
ارزي هم مواجهند3 .سال است كه ما داد ميزنيم ارز حاصل از
صادرات را برميگردانيم و اگر كوچكترين بدهي معوقي از سوي
صادركنندگان زعفران وجود دارد ،اتحاديه پرداخت ميكند اما
شما به جاي اينكه صادركننده را به واريز ارز به سامانه نيما وادار
كنيد ،اين ارز را به قيمت توافقي از ما بخريد .يا واردكنندههاي
كاالهاي لوكس مثل گوشي و لوازم آرايشي را با صادركنندهها
لينك كنيد تا ارز مورد نياز آنها را تامين كنيم ،نه اينكه ما ارز را با
5تا 6درصد هزينه برگردانيم و دولت اين ارز را 2تا 3هزار تومان
ارزانتر در سامانه نيما از ما خريداري كند ،اين منطقي نيست.
اين مسئله باعث ميشود مســير قاچاق باز شود و صادركننده
نميتواند با قاچاقچي رقابت كند چون بايد ميليونها تومان بيشتر
از قاچاقچي براي خروج زعفران از كشور هزينه كند.
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فرایند زمانبر الیروبی رودخانهها

مكث

در فصل منابع آب در بودجه 1400رقمي معــادل 837ميليارد و 118ميليون و
700هزار تومان(14درصد از كل سهم 121ميليارد و 193ميليون و 900هزار توماني)
به مهندسي رودخانهها و اليروبي اختصاص يافته بود كه با توجه به افزايش مناطق
نيازمند اليروبي ،بسيار اندك بهنظر ميرسيد .به همين دليل نمايندگان اواخر
سال گذشته بودجهاي را در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار دادند تا
صرف ساماندهي رودخانهها شود .براساس قانون بودجه 1400بهمنظور پيشگيري
و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و اليروبي رودخانهها و آببندانها
بهشركتهاي آب منطقهاي استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده
شد تا بهرهبرداري از مصالح مازاد رودخانهاي و خاك مازاد آببندانها را با مزايده
به پيمانكاران و بهرهبرداران شن و ماسه به شرط واريز حقوق دولتي واگذار كنند.

تسليت به همكار
با نهايت تأسف و تأثر مطلع شـديم همكارعزيزمان آقاي حسن سهلیان
در غم ازدست دادن مادر به ســوگ نشسته است .براي درگذشته رحمت
الهي و براي بازماندگان صبر از درگاه ايزد منان خواهانيم .
همكاران شما در موسسه همشهري

آغازفصل سیالب در استانهای بارانی

میراث

هشدارهای هواشناسی برای چندمین بار در پاییز امسال در حالی صادر میشود که به ویژه در استانهای شمالی ،شمال غربی و جنوبی
عدم الیروبی رودخانهها و بهسازی حریم آنها ،مقابله با سیالب را سختتر کرده است
هنوز يك هفته از ســيل در
گزارش گيالن نگذشــته اســت كه
سازمان هواشناسي بار ديگر
براي اين استان هشدار نارنجي صادر كرده
اســت .پيشبينيهاي هواشناسي نشان
ميدهد از امروز ،سهشنبه (4مهر) گستره
بارش كل سواحل درياي خزر ،شمالغرب و
خراسان شمالي را فراميگيرد و همچنين
در كردســتان ،همدان ،مركزي ،قزوين و
البرز افزايش ابر ،رگبار بــاران و وزش باد
انتظار ميرود .شــدت بارشها در گيالن،
مازندران و شــمال اردبيل بيشــتر است.
بار شهــا فــردا ،چهارشــنبه در
آذربايجانغربي ،آذربايجانشرقي ،اردبيل،
گيالن و غرب مازندران ادامه دارد و ممكن
است منجر به بروز آبگرفتگيهاي شديد و
سيالب شود.
به گزارش ايرانشهر ،هشدارهاي هواشناسي
براي چندمينبار در پاييز امسال درحالي
صادر ميشود كه هرسال در فصل بارندگي
بهويژه در استانهاي شمالي ،شمالغربي و
جنوبي كه در حوضه آبريز رودخانهها قرار
دارند اليروبي نشدن رودخانهها ،بهسازي
نشــدن حريم آنها بهدليل كمبود اعتبار،
مقاوم نبودن پلهــا و آبنماهــا و كمبود
اعتبار مقابله با ســيالب در دســتگاههاي
متولي شــرايط را از آنچه هست ،سختتر
ميكند .ســيلهاي ويرانگر فروردين98
در خوزستان ،لرســتان و گلستان ،سيل
هفته گذشته گيالن با 2كشته و بسياري از
سيالبهايي كه بهدليل مخاطرات فراوان از
مرحله هشدار نارنجي به قرمز تغيير وضعيت
ميدهند ،نتيجه همين مشكالت است.
تبديل وضعيت نارنجي به قرمز در گيالن

گيــان در حالــي طبــق هشــدارهاي
هواشناســي از فردا برفي و باراني ميشود
و دماي هوا در اين استان ۱۵درجه كاهش
مييابد كه چند روز پيش هم درگير سيل
بود و شــدت بارندگي موجب خســارت
۵۰ميلياردي به زيرساختها ازجمله پلها
و راههايي روستايي آن شد و فوت 2نفر را
در پي داشت.
مديــركل مديريت بحران گيــان با بيان
اينكه از اواخر مهر تاكنون 3هشدار نارنجي
هواشناسي براي استان صادر شده است به
همشهري ميگويد :هشدار نارنجي يعني
آب در رودخانهها سيالبي ميشود و ميزان
بارشها از ۱۰۰ميليمتــر باالتر ميرود؛
براي مثال ما در هشدار قبلي ۲۷۰ميليمتر
بارش را داشــتيم .اين درحالي اســت كه
رودخانههاي گيــان گنجايش اين حجم
از آب را ندارد و بهدليل ساختوســازهاي
بيرويه در حريم رودخانهها وضعيت در هر
بارش بحرانيتر ميشود و هشدار نارنجي را
به هشدار قرمز تبديل ميكند و آب از مسير
خود خارج ميشود.
امير مرادي تالش ،اســالم ،ماسال ،فومن،
لنگــرود ،شــلمان و ...را از مناطق بحراني
گيــان معرفــي ميكنــد و ميافزايــد:
در روزهــاي اخير همه امكانات را بســيج
كرديم تا خســارتهاي گذشــته پلها را
تا حد ممكن ترميم كنيــم ،اما اعتبار ملي
براي ترميم اساسي خسارتها بهدست ما
نرسيده است .با توجه به اين كمبود اعتبار
در بارشهايي مثل بارش هفته گذشــته
مســيرهاي رودخانههــاي مــا خطرناك
هستند .با توجه به هشــدارهاي پيشرو
3روز ســخت را خواهيم داشــت و هر آن
ممكن است بياحتياطي منجر به حوادث
ناگوار شود.
وي با بيان اينكه در سيل هفته گذشته يك
دامدار در نتيجه بيتوجهي به هشــدارها
جان خود را از دســت داد ،ادامه ميدهد:
خواهش ما اين است كه مردم مراقب باشند؛
زيرا امكانات ما محدود اســت .در شرايط
فعلي همه شهرها آماده و پاي كار و مشغول
مقاومسازي ديواره رودخانهها هستند ،ولي
همچنان پلهاي ما امنيت ندارند.
مديركل بحران گيالن با بيان اينكه بسياري
از زيرســاختها ،راهها و پلها در جريان
سيل اخير آســيب ديدهاند ،ميگويد :در
سيل سال ۹۷در گيالن چند پل در فومن،
صومعهسرا ،تالش و ...كامال تخريب شد كه
با وجود گذشت ۳ســال حتي يكي از اين
پلها هم افتتاح نشــده اســت .فقط چند
پل آبنما ســاختهاند كه آن هم براي عبور
موقت مردم محلي است؛ نه استفاده دائمي؛
بنابراين ســيل منجر به تخريــب آنها هم
ميشود.
وي با بيان اينكــه هنوز اعتبار ســال۹۷
مديريت بحران اختصاص پيدا نكرده است،
ميافزايد :حداقل ۱۰پــروژه نيمهتمام در
حوزه مديريت بحران وجود دارد كه اغلب
شامل پلهاست .در ســالهاي اخير هم
بدون توجه به هشدارها ،ساختوسازهاي
بســياري در حريم رودخانهها انجام شده

ستاره حجتي

خبرنگار

تصويب سكونتگاه ويژه
در روستاي زيارت
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 ساختوسازهاي غيرمجاز بهويژه ساخت
ويال از سوي افراد غيربومي تقريبا بافت اصلي و سنتي خود را از
دست داده اســت .اين روســتا پيش از تخريبهاي گسترده در
بافت تاريخي ،يكي از روستاهاي نمونه كشور بود كه در مطالعات
روستايي و دانشگاهي مورد مطالعه قرار ميگرفت.
بازبيني طرح هادي

عكس :همشهري /حسین شمس نصرتی

هر سال با آغاز فصل بارش ساكنان حاشيه رودخانهها نگران از بروز سيل روزگار
ميگذرانند؛ سيلي كه با اقداماتي مانند ساخت ديوارهها و همينطور با اليروبي
رودخانهها ميتوان از خساراتش جلوگيري كرد .پس از سيل فراگير سال1398
دولت براي سال گذشــته 250ميليارد تومان اعتبار جهت اليروبي رودخانهها
اختصاص داد كه با اين اعتبار تا دي ســال گذشــته بيش از 2150كيلومتر از
رودخانههاي كشور اليروبي شد؛ رقمي كه هر چه بر آن اضافه شود نقاط بيشتري
از رودخانههاي كشور امن و از خطر سيالب دور ميشود.
سخنگوي سازمان مديريت بحران كل كشور درباره
اليروبي رودخانهها به همشهري ميگويد :در كشور
ما بيش از ۱۴۶هزار كيلومتــر رودخانه وجود دارد
كه ۳۰هزار كيلومتر آن از شهرها و ۵۰هزار كيلومتر
از روســتاها عبور ميكند .اليروبي اين رودخانهها
فرايندي بلندمدت اســت كه انجام آن چند سال
زمان نياز دارد.
علي بختياري با بيان اينكه بيشترين بارشهاي كشور در فصل پاييز آغاز ميشود
و در زمستان و بهار به حداكثر ميزان خود ميرسد ،ميافزايد :بيشتر استانهاي
كشور مثل استانهاي شمال ،شمالغرب و استانهاي جنوبي واقع در حوضه آبريز
رودخانههاي كشور مستعد وقوع سيالب هستند.
وي درباره اقدامات مؤثر اين سازمان براي فصل سرماي امسال اظهار ميكند :به
همه استانداران دستورالعمل آمادگي در برابر مخاطرات فصل سرما اعالم و از آنان
خواسته شده است كه ستادهاي مديريت بحران را در همه شهرستانها برگزار
كنند تا سياستگذاري و هماهنگيهاي الزم براي خطرات احتمالي هر شهرستان
انجام شود.
بختياري با بيان اينكه به استانها توصيه شده اســت حوادث را پايش كنند تا
آمادگي برخورد با آنها را داشته باشند ،ميافزايد :مناطق پرخطر در استانها بايد
شناسايي شود تا تجهيزات الزم براي مقابله با خطرات يا انجام اليروبي رودخانهها
بهموقع تامين شود.
سخنگوي سازمان مديريت بحران با اشاره به اين نكته كه اليروبي رودخانهها يكي
از اقدامات پيشگيرانه مؤثر در سيلهاست ،ميگويد :اقدامات ما در سال 99كه
با توجه به تجرب ه سال 98انجام شد ،نشان ميدهد اليروبي رودخانهها در كاهش
خسارات سيلها بسيار مؤثر است و اقداماتي مانند آبخيزداري ،آبخوانداري،
مديريت منابع آب و هشدار سيل ميتواند خسارات و تلفات سيالبها را كم كنند.
وي ادامه ميدهد :اليروبي رودخانه در حيطه وظايف وزارت نيرو ميگنجد و كنترل،
جمعآوري و هدايت آبهاي سطحي در محدوده شهرها برعهده شهرداريهاست.
درباره اقدامات غيرسازهاي هم قوانين و مقرراتي وجود دارد كه مشكل خاصي
نداريم و بحث تقسيم كار ميان دستگاهها و هماهنگي وجود دارد .بهطور كلي در
اين زمينه ســازمانهاي ديگري مانند جمعيت هاللاحمر و نيروهاي مسلح هم
بايد به ســازمان مديريت بحران براي اجراي اقدامات پيشگيرانه مثل اليروبي
كمككنند.

ايرانشهر
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است و دستگاههاي ذيربط اعالم ميكنند
بودجهاي براي رفع اين مشــكل ندارند و
باز هم چشمانتظار اعتبار مديريت بحران
هستند.
بهگفته وي ،بستر رودخانههاي گيالن كه
حدود ۵۰۰كيلومتر اســت از اواخر ســال
گذشته تاكنون توسط آب منطقهاي گيالن
اليروبي شده ،اما ســيل اخير منجر به پر
شدن و رســوبگذاري مجدد كف برخي
از رودخانهها شده و فرصت اليروبي مجدد
ايجاد نشده است.

حفاظتي اختصاص يافت.
علياصغــر احمدي بــا بيان اينكــه براي
روزهاي آينده به همه دستگاههاي مرتبط
و شــهرداريها آمادهباش داده شده است،
ميافزايــد :اقدامــات الزم بــراي كاهش
خسارات را انجام داديم ،اما طبيعتا نميتوان
عنوان كرد به هيچوجه سيل رخ نميدهد
يا درصورت وقوع ســيل هيچ خســارتي
ايجاد نخواهد شــد .اميدواريم با توجه به
اقدامات انجام شــده و آمادگيهاي ايجاد
شده درصورت وقوع سيل شاهد خسارت
كمتري باشيم.

در مازندران هم گرچه هشــدار بارندگي و
سيالب صادر شده و وقوع سيالب در پاييز
به واسطه جاري شــدن روانابها و طغيان
رودخانههــا پديدهاي 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
موفقيتهايي داشته باشد.
ساخت ســدهاي سرشــاخهگير بهعنوان
يكي از زيرساختهاي اصلي جلوگيري از
وقوع ســيل يكي از اقداماتي است كه طي
سالهاي اخير در مازندران مورد توجه قرار
گرفت و سبب شد برخي مناطق سيلخيز
از امنيت بيشــتري در زمان بارندگيهاي
سيلآسا برخوردار شوند.
شهريور امســال دهمين بند سرشاخهگير
در غــرب مازنــدران كــه روي رودخانه
ميجران رامسر ساخته شد به بهرهبرداري
رسيد .با ســاخت اين ســدها و بندهاي
سرشاخهگير توان تخريبي سيالب بهدليل
جدا شدن شــاخهها و تنههاي درختان و
ســنگهاي بزرگي كه همراه با سيالب به
مناطق پاييندســت حركــت ميكنند و
قدرت تخريب را افزايش ميدهند و عامل
افزايش گســتره آبگرفتگي ميشــوند،
كاهش مييابد.
در شرق استان نيز چند سد سرشاخهگير
ساخته شده تا احتمال وقوع سيالب كاهش
يابد .يكــي از اقدامات جاري و هرســاله
براي جلوگيري از وقوع ســيالب ،اليروبي
رودخانههاســت كه بهگفتــه مديرعامل
شركت آبمنطقهاي مازندران ،امسال نيز
در دستور كار قرار گرفت.
محمدابراهيــم يخكشــي با بيــان اينكه
اليروبي رودها در طول سال انجام ميشود،
ميافزايد :در آستانه پاييز و اوايل اين فصل
بهمنظور جلوگيري از طغيان رودخانهها و
پاكسازي مسير رود اين اقدام بيشتر مورد
توجه قرار ميگيرد و امسال نيز اليروبي رود
در مناطقي كه احتمال بــروز خطر وجود
داشت ،انجام شد.
مديركل مديريت بحــران مازندران نيز در
گفتوگو با همشهري با بيان اينكه اليروبي
رودخانهها بهصــورت مداوم بايــد انجام
شود ،گفت :پس از سيل سال 97تمركز و
توجه بر اليروبي رودها بيشتر شد و اعتبار
قابل توجهي نيز براي ســاخت ديوارههاي

نگراني چهارمحال و بختياري از تغيير
اقليم

آمادگي نسبي مازندران

آمادهباش در فومن و تالش

چهارمحال و بختياري هــم با وجود اينكه
در ميان اســتانهايي كه بــراي روزهاي
ت كردهاند،
جاري هشدار هواشناسي درياف 
قرار ندارد ،اما بهدليل قرارگيري در حوضه
آبريز رودخانهها هميشــه در معرض خطر
است .طي سالهاي گذشــته وقوع سيل
خســارتهاي جاني و مالي بســياري به
اين اســتان وارد كرده اســت .در سيالب
فروردينمــاه ۱۳۹۷و بارشهــاي بهــار
ســال ،۱۳۹۸تعدادي از روستاهاي استان
در شهرستانهاي كوهرنگ ،لردگان و اردل
به سبب وقوع سيالب بهصورت اضطراري
جابهجا شــدند .از ســوي ديگر بيشترين
خطر رانش زمين پــس از بارندگي نيز در
شهرســتانهاي اردل ،كوهرنــگ ،كيار و
لردگان گزارش شدهاست و از ميان بيشاز
 ۳۰گسل شناختهشــده حدود  ۱۸تا ۲۰
گسل فعال در استان چهارمحالوبختياري
وجود دارد.
بهگفته سرپرست ادارهكل 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 ،ميگويد :اگرچه ادارهكل هواشناسي
براي پاييز سالجاري در استان ،زمستان
كمبارشــي را پيشبيني كرده است ،اما به
سبب تغيير اقليم ،احتمال وقوع بارشهاي
شــديد در مدت زمان اندك وجود دارد و
همين موضوع موجب ميشــود احتياط
الزم را درنظر داشــته باشيم .بررسيهاي
انجامشــده نشــان ميدهد ۴۷روســتا و
ســكونتگاه در چهارمحالوبختيــاري در
معرض مخاطرات طبيعي قرار دارند كه طي
ســالهاي اخير با آغاز مطالعات الزم براي
جابهجايي و بهســازي اين روستاها تالش
شده تا امنيت و معيشــت اين روستاييان
تأمين شود.
خوزستان آماده سيالب نيست

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

بخشدار مركزي فومن بهعنوان يكي از مناطق در معرض خطر گيالن در هشدارهاي پيش
رو به همشهري ميگويد :در بخش مركزي فومن 3پل آبنما داريم كه آنها را بسته و از قبل
هشدارهاي الزم را به مردم محلي دادهايم .زينب كمالي ،رودبار چيره ،كلفت و خطيب گوراب
را 3پل آبنماي حساس در شهرستان معرفي ميكند و ميافزايد :معموال در مواقع سيل اين
پلهاي آبنما زير آب ميروند .فرماندار تالش هم با اشاره به خسارتهاي سيل در تالش در
سالهاي اخير از اختصاص حدود ۵هكتار زمين به افراد خسارت ديده از سيل سال گذشته
در تالش كه خانههايشان تخريب شده بود ،خبر ميدهد .محمدحسين شاهكويي با اعالم
آمادهباش در نقاط مختلف تالش ميگويد :در 2روز گذشته ديوارههاي رودخانه خالكايي
ماسال با حمل سنگهاي وزني در دوطرف ديواره مقاومسازي شد .در سالجاري نيز پايههاي
پل اصلي تالش با بتن ترميم شد و طبق برنامه معاونت عمراني فرمانداري تالش با اختصاص
۲ميليارد تومان اعتبار 4متر به عرض آن افزوده ميشود .همچنين ديواره پل اسالم كه سال
گذشته بهعلت سيل تخريب شده بود ،ترميم شد.

اليروبــي رودخانههاي اين اســتان انجام
نشده است؛ اين در حالي است كه خوزستان
بهدليل جلگهاي و مسطح بودن ،آب را در
خود نگه ميدارد و ســيل ،خســارتهاي
چندبرابري نســبت به ديگر مناطق كشور
براي آن به همراه دارد.
استاندار خوزستان با بيان اينكه در زمينه
اليروبي بســتر رودخانههاي خوزســتان
نياز به اقدام اساســي و زيرساختي است،
ميگويد :بــا وضعيت موجــود درصورت
بارش سيلآسا در خوزستان ،مزارع دچار
آبگرفتگي ميشوند ،اما سيالب وارد خانهها
نخواهد شد.
صادق خليليان تأكيد ميكند كه با توجه
به تجربه سيل ســال  ۹۸يكسري طرح
بهصورت مجموعهاي از پروژهها در دست
مطالعه قرار گرفته كه ساخت سد بختياري
در مناطق باالدســت ،اليروبي رودخانهها
و ســاخت ســيلبند در مناطق روستايي
ازجمله آنهاست.
لرستان؛ نگران سيل

لرســتان هم مانند خوزســتان در سيل
سال98آســيب بســيار ديد؛ درحاليكه
اليروبي رودخانههاي اســتان ميتوانست
بخش بزرگي از اين آسيب را كاهش دهد.
حجم ســيالب فروردين98ديوار ساحلي
شــهر پلدختر را در همان ســاعات اوليه
شكســت و ورود آب بــه شــهر5 ،هــزار
ميليارد تومان خســارت به بار آورد .پس
از اين اتفاق و در 2ســال گذشته ،عالوه بر
اليروبي رودخانههاي لرســتان ،ســاخت
ديواره ســاحلي رودخانه كشكان پلدختر
هم بهعنوان مطالبهاي مردمي مطرح بود،
اما اين طرح هنوز به پايان نرسيده است.
فرماندار پلدختــر درباره اجــراي بخش
باقيمانده ديواره ساحلي رودخانه كشكان
به همشــهري ميگويد3900 :متر 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 بهدليل كمبود اعتبار
معطل است.
حســن رضاييان با بيان اينكه براي تامين
بودجه مورد نياز پيمانكار ،براي ادامه ساخت
يكند:
اين ديواره مكاتبه شده است ،اظهار م 
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
برنامهها براي اليروبي رودخانه كشــكان
اظهار ميكند :نقاط ضروري مانند حوضه
چگني به بدر اليروبي شده است ،اما نقاط
ديگري هم درصورت كارشناسي اليروبي
خواهند شد .رودخانههاي خرمآباد مانند
كرگانه و خرمرود هم به اليروبي نياز دارند
كه بهگفته مديرعامل شركت آب منطقهاي
لرســتان ،اليروبي رودخانه «كرگانه» در
حال انجام است و امســال يك ميليارد و
۳۰۰ميليون تومان براي اليروبي رودخانه
«كرگانه» در اختيار شركت آب منطقهاي
لرستان قرار گرفته.
داريوش حسننژاد درباره رودخانه خرمرود
هم ميگويد :سال گذشته عمليات اليروبي
رودخانه با تهاتر شن و ماسه با كارگاههاي
شن و ماسه و پرداخت وجه نقد انجام شده
است.
مديرعامل شــركت آب منطقهاي لرستان
با بيان اينكه بعضي نقاط رودخانه بهدليل
ريختن نخاله و بيــرون آمدن درختچهها
نياز به تنظيف دارند ،اظهار ميكند :نظافت
رودخانه بايد از سوي شهرداري انجام شود.

تخريبهاي گسترده در روســتاي زيارت دليلي شد تا تصويب
ســكونتگاه ويژه ،نگراني فعاالن محيطزيست و منابع طبيعي از
ساخت و سازهاي جديد و اين بار قانوني در محدوده منابع طبيعي
اين روستا را افزايش دهد؛ مسئلهاي كه معاون عمراني استانداري
گلستان هم بر آن تأكيد ميكند.
عفت همدم درباره اين سكونتگاه به همشهري ميگويد :با استقرار
كارگروه فراقوهاي 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 سكونتگاهها و خانههايي بنا شده بود ،ميافزايد :پايان كار
و پروانه ساخت بسياري از اين خانهها مربوط به دهه ۶۰بود .اين
موضوع امكان تخريب بناهاي خارج از محــدوده طرح هادي را
نميداد ،زيرا ســاخت و سازشــان قانوني بود ،اما از سوي ديگر،
خدمترســاني را دچار مشــكل ميكرد زيرا در محدوده بافت
روستايي تعريف نشده بودند.
بهگفته همدم ،آنچه با عنوان ســكونتگاه ويژه در شــورايعالي
معماري و شهرســازي مصوب شــده در حقيقت بازنگري طرح
هادي زيارت با هدف رفع مشكل بومياني است كه مشكلي مشابه
آنچه گفتهايم ،دارند.
او درباره مبارزه با ساخت و سازهاي غيرمجاز هم توضيح ميدهد:
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 ميشود.
طرح سكونتگاه ويژه يا همان طرح هادي جديد مصوب شده ،اما
ابالغ نشده است .پس از تصويب هر نوع ساختوسازي در خارج
از چهارچوبهاي تعريفشده طرح ،غيرمجاز محسوب ميشود و
روند قانوني برايش اجرا خواهد شد.
تأكيد بر افزايش نظارتها

يك كارشــناس مديريت شــهري هم درباره اين طرح توضيح
ميدهد :با توجه به حساســيتهايي كه دربــاره زمينخواري و
ويالسازي گسترده ۲۰سال گذشته در روســتاي زيارت وجود
داشت و همچنين ساخت مسكنهاي روستايی بهصورت 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 ،ميافزايد :دادن پروانه ساخت به
اين خانهها از ابتدا داراي اشكال بود و عمال پروان ه ساخت آنها طي
فرايندي مغاير با قانون صادر شده است .برخي از اين پروانهها در
دهه ۶۰و برخي دهه ۷۰صادر شده است و عمال بايد همان زمان
از اين ساختها جلوگيري ميشد كه نشد ،اما بعد از گذشت ۳۰
يا ۴۰سال طبيعتا نميتوان اهالي را از خانههايشان خارج كرد و
گفت بايد بر پروانههاي شما نظارت ميشد.
وي با تأكيد بر اينكه نظارت بر اجراي ســكونتگاههاي ويژه بايد
افزايش پيدا كند ،ميافزايد :تعيين حدود جديد در بافت روستايي
بهخودي خود ميتواند مستعد سوءاستفاده باشد .از سوي ديگر
موضوع حســاس ديگري پيش ميآيد و آن ،اينكه ممكن است
برخي از ساختهاي بدون پروانه يا ويالها در محدوده جديد قرار
گرفته باشد.
اين موضوع بر حساسيتهاي خلع يد از ساختهاي غيرقانوني و
فاقد مجوز ميافزايد .چون بهعنوان مثال شما با تعدادي خانه يا
ويال سر و كار داريد كه همه غيرقانوني ساخته شدهاند ،اما برخي
اكنون در محــدوده بافت قرار ميگيرند و احتمــاال ميتوانند با
پرداخت جريمه پروانه دريافت كنند و برخي خارج از محدوده كه
تحت هيچ شرايطي پروانه نميگيرند و طبيعتا بايد خلع يد شوند.
اين موضوع مطمئنا اعتراضهايي در پي خواهد داشت.
او اضافه ميكند :اينجا نقش نهادهاي نظارتي و تصميمگير بسيار
پررنگ خواهد شــد .از ديدگاه من بهعنوان يك كارشــناس هر
سازه فاقد پروانه بايد تخريب شود ،اما احتماال اين تصميم دولت
نخواهد بود و براي ساختهاي بيپروانه 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 زمينخواري در سفري به گلستان وضعيت
اين منطقه را بحراني و كوتاهي مسئوالن طي سالهاي گوناگون
در اين زمينه را غيرقابل اغماض توصيف كرد .آنچه طي ۲۰سال بر
روستاي زيارت و با فروش اراضي كشاورزي بر افراد غيربومي رفت،
طي يك دهه گذشته در روستاي ييالقي درازنو كردكوي ،منطقه
حفاظتشده جهاننما و روستاهاي ييالقي عليآبادكتول در اين
استان نيز در شرف وقوع است و بهنظر ميرسد عزم جدياي براي
مقابله با آن وجود ندارد.
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خبرهای کوتاه
  ورود گردشگران خارجي به شرط تزريق واكسن و تست
كرونا آزاد شد

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  PCRداشته باشند ،ميتوانند
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 كسبوكارهاي آسيبديده اين
بخش و در عين حال ،حفظ سالمت شهروندان و با بهرهگيري از نظرات
كارشناســان و همانديشي با دســتگاههاي متولي مطابق با مصوبات
هشتاد و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا» تهيه شده است.
نزديك به 2سال بود كه بهدليل پاندمي كرونا در جهان مرزهاي ايران
روي گردشگران خارجي بسته شده بود و اين وضعيت 20ماه كشور را
از درآمد ارزي ناشي از ورود گردشــگران خارجي محروم كرد .اكنون
با تالش وزير ميراثفرهنگي ،گردشــگري و صنايعدستي 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  PCRمنفي و
رعايت پروتكلها و دستورالعملهاي مورد تأييد وزارت بهداشت،درمان
و آموزش پزشكي از اول آبانماه امسال بدون مانع است.

  ثبت چگاسفلي در فهرست انتظار يونسكو

محوطه باستاني چگاسفلي پس از4فصل كاوش اين محوطه باستاني در
خوزستان ،بهدليل ارزشهاي باستاني و تاريخي با عنوان پرونده منظر
آييني چگاسفلي در فهرست انتظار يونســكو براي ثبت جهاني قرار
گرفت .بهگزارش همشهري ،آثار باستاني بهدست آمده از كاوشهاي
باستانشناختي در محوطه باستاني چگاسفلي ،متعلق به 6هزار سال
قبل و مربوط به فرهنگهاي پيش از تاريخ و قبل از آغاز تمدن عيالميان
در ايران است .باستانشناسها توانستهاند در اين محوطه باستاني به
كشف نخستين گور با معماري آجري برسند كه بهگفته عباس مقدم،
سرپرســت هيأت كاوشهاي باستانشناختي چگاســفلي ،الگوي
گورهاي آجري دوره عيالمي در 3هزار سال پس از اين تاريخ بوده است.
باستانشناسها بهگفته عباس مقدم همچنين توانستهاند در گورهاي
چگاسفلي كه آرامگاههاي خانوادگي بوده است به جمجمههايي 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 فرهنگهاي پيشــاتاريخ تا پيش از آغاز دوره
عيالمي يافتهاند كه در قربانگاه آن جســد دستنخورده 16بز قرباني
شده قرار داشت .باستانشناسها هنوز نميدانند كه 6هزار سال قبل
ساكنان چگاسفلي چه پرستشي داشتند ،اما در بررسيها به اين نتيجه
رسيدهاند 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 سنگهاي
تراشخورده و در يك نمونه از آجر استفاده كردهاند.

زهرا رفيعي

خبرنگار

وزارت منابــع آب عــراق در اقدامي
حقابه
عجيب و در نامه به مقامات عالي آن
كشــور در شــوراي وزيــران ،دفتر
رئيسجمهوري ،دفتر رئيس مجلس و وزارت امور
خارجه عراق ،خواستار شــكايت از ايران به ديوان
بينالمللي دادگســتري (دادگاه الهــه) به بهانه
عدمتخصيص ســهم حقابه عراق از منابع مشترك
آبي با كشورمان شده است.
اين اقدام در حالي صورت گرفته اســت كه بهگفته
مســئوالن ايراني ،حقابه اين كشــور از منابع آبي
مشترك تامين شــده و اگر قرار باشــد اين كشور
براي تامين نشدن حقابههاي خود شكايتي ارسال
كند ،بايد سراغ تركيه برود؛ چون تركيه با سدهاي
متعدد و عظيمي كه بر رودخانههاي دجله و فرات
احداث كرده ،عمال وضعيت كشــاورزي ،شــرب و
محيطزيســت 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
بينالمللي رفتار كرده و تخلف نداشته است.
پروژههــاي عظيم تركيه در مهــار آب در مرزهاي
شرقي خود نهتنها ايران كه كشورهاي آذربايجان،
ارمنســتان ،عراق و ســوريه را نيز تحتتأثير قرار
داده است .فريدون عباسي نيز در گفتوگو با ايلنا
اعالم كرده كه سدســازيهاي تركيه بر رودخانه
اروند و كارون در ايران نيز اثر گذاشته و حتي باعث
شده زمان مد ،آب خليجفارس پيشروي كند و آب
شور وارد كانالهاي رود بهمنشــير و اروند شود و
نخلســتانهاي آبادان ،جزيره مينو و خرمشهر را
بخشكاند.
اساســا همه كشورها مجاز به اســتفاده از آبهاي
ســرزميني خود هســتند و براســاس معاهدات
بينالمللي پيش از زمان مشخصي كه بين 2كشور
تعيين و نهايي ميشود ميتوانند طرحهاي توسعهاي
خود را بــه اجرا بگذارند .بهگفته عضو كميســيون
انرژي مجلس «در مورد آبهاي مشترك غربي بين
ايران و عراق طبق معاهدهاي كه در زمينه آبهاي
مرزي وجود دارد ،هر كشــوري كه اقدام به ساخت
ســد روي رود مرزي ميكند بايــد حقابهاي را هم
براي كشور مقصد آب رود درنظر بگيرد؛ ضمن اينكه
براساس همين معاهده تا سال ۲۰۲۰لزومي نداشت
كه براي احداث سد با كشورهاي همسايه هماهنگي
صورت بگيرد».
در مرز ايران و عراق ۳۶رودخانه جريان دارد و اكثر

زيستبوم
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جای خالی دیپلماسیآب در روابط ايران و عراق
عضو كميسيون انرژي مجلس :عراق بهجاي شکایت از ايران سراغ تركيه برود
وزارت منابع آب عراق خواستار شكايت از ايران در الهه بابت حقابه شد

اين رودخانهها از كوههاي واقع در 2اســتان ايراني
همجوار با عراق يعني كرمانشــاه و ايالم سرچشمه
گرفته و وارد اين كشور ميشوند .بهگفته هوشنگ
قمرنيا ،استاد تمام گروه مهندسي آب دانشگاه رازي،
رژيمهاي حقوقي رودخانههاي مرزي متفاوت است
و بسته به نوع قراردادها و توافقات بين 2كشور ميزان
بهرهبرداري و توسعه در حوضههاي آبريز مشترك
ميتواند متفاوت باشد .او در گفتوگو با همشهري
ميگويد :آنچه هماكنــون در معاهدات بينالمللي
مورد حقابههاي ايران از رودهاي مرزي غربي درنظر
گرفته شــده حداقل 50درصد اســت ،اما بهدليل
ضعف در ديپلماســي آب در چند دهــه اخير اين
حقابهها در معرض تهديد قرار گرفته است .تيمهاي
مذاكرهكننده حتما بايد متشــكل از كارشناسان

خبرهاي باشند كه مســائل حوضه آب را بهدرستي
بدانند و از حقابههاي ايران كوتاه نيايند.
او دربــاره قوانيــن بينالمللــي در بهرهبــرداري
از رودخانههــاي مشــترك ميگويــد :توافقنامه
هلسينكي در ســال 1966بر اين نكته تأكيد دارد
كه هر كشــوري در داخل مرزهاي خود بهصورت
منصفانه حق استفاده از حوضههاي مشترك را دارد.
در اين خصوص ،كميســيون حقوق بينالملل در
سال4 ،1991اصل شامل استفاده معقول و عادالنه
از آبهاي مشــترك ،الزام به عدمآسيبرســاني
محسوس به ســاير كشــورهاي كنار رود ،التزام به
همكاري با هم و تبادل مستمر آمار و اطالعات بين
كشورهاي ذينفع را پيشنهاد كرده است .بحرانهاي
ناشــي از آب جزو بحرانهــاي ژئوپليتيكي بوده و

برخالف بحرانهاي سياســي كه در نشســتها و
كنفرانسها بهراحتي حل و فصل ميشوند ،راهحل
ســادهاي ندارند؛ زيرا ارزشهاي 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 حقابههاي قانوني
كشورهاي عراق ،ايران و سوريه را پرداخت نميكند
و با احــداث ســدهاي متعدد و عظيــم معاهدات
بينالمللي را زير پا گذاشته است .او ميگويد :تركيه
تاكنون از پذيرش 2رودخانه دجله و فرات بهعنوان
رودهاي بينالمللــي امتناع كرده و با اســتفاده از
ضعف كشورهاي سوريه و عراق بهدليل جنگهاي

7
داخلي و همچنين ضعف ديپلماســي وزارت امور
خارجه ايران ،پروژههــاي آبي عظيمي به نفع خود
اجرا و به بهرهبرداري رســانده اســت .از طرفي در
آينده عوامل ديگري نظير ثبات سياسي كشورهاي
عراق و ســوريه و گسترش شهرنشــيني ،صنعت،
كشــاورزي و همچنين بهدليل تغييــرات اقليمي
و كمبود بارندگــي و منابــع آب در منطقه و لزوم
تامين آن ،مجــددا موضوع حقابههاي ذكر شــده
توسط كشورهاي ذينفع و صدمهديده مطرح و فقر
فرهنگي و اختالفات ريشهدار قومي حاكم بر منطقه
مجددا رقابتها و تنشهاي سياسي جديدي را در
بين كشورهاي ذينفع بهوجود خواهد آورد .بهنظر
میرسد آينده روشــن و بدون تنشي براي منطقه
پيشبيني نميشود.
زاب كوچــك يكي از مهمتريــن حوضهها 
ي 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 بهگفته ناصر آق ،عضــو هيأت علمي
دانشــگاه اروميه و مدير وقت پژوهشكده درياچه
اروميه در ســال« ۹۴زاب رودخانهاي اســت كه از
داخل ايران به عراق ميرود و حــدود يكميليارد
و۲۰۰ميليون مترمكعب آب دارد .برنامه ايران اين
است كه بتواند ۵۰درصد آن را بهعنوان 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 چهرهنگار،
هماهنگكننــده مطالعات ســتاد درياچه اروميه
چنين عددي را تأييد نميكند و ميگويد آنچه به
نفع درياچه برداشته ميشود يكششم آن چيزي
است كه در اين اكوسيستم وجود دارد و ايران مابقي
اين آب را نهتنها بهعنوان حقابه زمينهاي كشاورزي
پاييندست سد كانيسيب كه براي عراق نيز درنظر
گرفته است.
او در گفتوگو با همشــهري ميگويــد :آبي كه از
حوضه آبريــز «كالس» رودخانه زاب بــه اروميه
منتقل خواهد شد ،جزو طرحهايي است كه خيلي
پيشتر قرار بود براي توســعه كشاورزي در اروميه
استفاده شود ،ولي با توجه به آسيبهايي 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
نميكند .كســري كه در نتيجه برداشت بيرويه از
حقابه درياچه اروميه ايجاد شــده با انتقال حدود
650ميليون مترمكعــب آب در ســال اصال قابل
جبران نيست.
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آگهی

23023643

تازههاي نشر
سقوط والاستريت

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 «تودهاي بيمغز» ميدانند كه فقط
ميخواهند سرگرم شوند .اين در حالي است كه تلويزيون
در حال تغيير همه جنبههاي زندگي مردم در سراسر جهان
اســت .از شــيوه تبليغات گرفته تا نحوه هواداري از تيم مورد عالقه تا شيوههاي
آموزش و يادگيري ،از اينرو جدا كردن تاريخ تلويزيون از تاريخ كل جهان غيرممكن
است .در اين كتاب با برنامهها ،فيلمها و سريالهاي تأثيرگذار و ماندگار در آمريكا
آشنا ميشويم و سير تغيير برنامهها و ساليق مخاطبان را دنبال ميكنيم .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 بهتازگي از ســوي انتشارات ققنوس منتشر
شده اســت .این كتاب ،رماني آيندهنگرانه از ژول ورن است كه
رؤياي پرواز و پيشــرفت تدريجي علم بشر در راه تحقق اين رؤيا
را در بطن ماجرايي مهيج به تصوير ميكشــد2 .رقيب و دشمن
بالقوه سرشناس از اعضاي باشگاه هوانوردي فيالدلفيا ،به همراه
مهندسي ناشناس ،قهرمانان اين رماناند كه جدال لفظي آنها
بر سر مباحث تخصصي به نبردي جانانه مبدل ميشود .در اين
داستان ،همراه با اين شخصيتهاي پيچيده و «آلباتروس» شگفتانگيز به سير در
جغرافياي جهان ميرويم ،قارهها را يكي پس از ديگري درمينورديم و براي لحظاتي
قلمروي ايران پهناور نيز پيش چشمانمان در آينه زمان پديدار ميشود .در نهايت
جدا از ماجرايي علمي و تخيلي ،ژول ورن پليديها و نيكيهاي سرشت آدمي را در
خالل شرح سرگذشت قهرمانانش به نمايش ميگذارد .اين رمان 285صفحهاي به
بهاي 48هزار تومان منتشر شده است.
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ردپاي كرونا در عملكرد كتابخانههاي عمومي در گفتوگو با مسئوالن 2كتابخانه

قدرت خريد كتابخانهها كاهش يافت
سعیده مرادي

خبرنگار

پاندمي كرونا تمام جوانب زندگي ما را تحتتأثير
قرارداده اســت و ردپا و اثر اين ويروس سمج و
فلجكننده در هر بخش و بحثي ديده ميشود.
بهويــژه اينكه كرونا مشــكالت و فشــارهاي
اقتصادي ناشي از تحريمها 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 كام ً
ال تأثيرگذار بود كه برگزار
نشــدن نمايشــگاه بينالمللي كتاب بهصورت
فيزيكي در 2سال اخير و كم شدن يا حذف كامل
كتاب از سبد خريد خانوارها ازجمله آثار و نتايج
آن اســت .حتي كتابخانهها هم از اين ويروس
منحوس و شرايط بد اقتصادي موجود در امان
نماندند و نهتنها كتابهــاي اهدايي به آنها كم
شد ،بلكه قدرت خريدشان هم بهشدت كاهش
يافت .در اين گزارش ســراغ 2كتابخانه بزرگ
ايران رفتهايم تا بررسي كنيم كه منابع و ذخاير
كتاب آنها در اين سالها چه شرايطي داشته و
بهويژه در بحث اهداي كتــاب چه وضعيتي را
پشت سر گذاشتهاند.
كرونا باعث شد تا اهداي كتاب به كتابخانه
كاهش يابد

متأســفانه با شيوع
كرونــا در  2ســال
اخيــر مجموعــه
اهدايــي در قالــب
كتابخانه شخصي به
كتابخانــه مجلس
نداشتيم .همچنين كرونا باعث شد كتابهاي
ناشران شهرستاني و منابع التين از سبد خريد ما
حذف شــوند .علياكبــر زارع بيدكــي ،مدير
مجموعهسازي منابع كتابخانه مجلس شوراي
اســامي با بيان ايــن مطلب به همشــهري
ميگويد«:كرونا نهتنها 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 كتابهاي اهدايي به

كتاب به كتابخانه نداشت.
مريم ميقاني ،مدير
كتابخانــه تاريخي
ملك با بيــان اين
مــــــطلب بــه
هــــــــمشهري
ميگويد«:در يكي
دو سال اخير باتوجه به اينكه اوضاع اقتصادي
بد بــوده اســت و آنچنان هــم كتابي چاپ
نميشود و از سوي ديگر همچنين در اين بازه
زماني ديگر نمايشگاهي هم برگزار نشده است،
متأسفانه نتوانستهايم مانند سالهاي 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 سياســتهايي را
دنبال كردهايم كه باعث شده تا اهداي كتاب
نسبت به گذشته نهتنها كاهش نداشته باشد
بلكه افزايش هم داشته است .بهعنوان مثال ما
بــا ســازمانها ،انتشــاراتيهاي مختلف و
دانشگاهها رايزنيهاي 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
اســامي هم در اين مدت حدود  ۴هزار جلد
كتاب و مجموعه را به كتابخانه ما اهدا كرد و
اعتباري بالغ بــر  ۱۰ميليون 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 مجموعهاي از
كتابهاي ايشان را كه بيش از هزار جلد كتاب
بود به كتابخانه اهدا كردند .همچنين حدود
 ۲۰۰جلــد از كتابهاي 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».

عكس :همشهري /مونا فاضلی

دهه  ١٩٢٠دهه دگرگوني و هيجان در سراسر جهان غرب
بود .جنگ جهاني اول تازه به پايان رسيده و تحوالت سياسي
و اقتصادي گوناگوني در حال شكلگيري بود ،اما بيشترين
رونق اقتصادي پس از جنگ متعلق بــه آمريكا بود ،چراكه
كمترين آســيب را از جنگ ديده بــود .آمريكا بهمنظور
كمك به بازسازي اروپا به گسترش صنايع خود پرداخت
كه موجب رونق اقتصادي بيسابقهاي در كشورش شد و صدها هزار سرمايهگذار
خُ رد با هدف كسب سودهاي بادآورده جذب بازار ســهام شدند .در اين كتاب
زمينههاي رشد اقتصادي آمريكا پس از جنگ جهاني اول و تأثير آن بر رشد بازار
سهام ،ورود سرمايهگذاران طبقه متوسط به بازار سهام و عوامل سقوط اين بازار
و پيامدهاي آن بر زندگي مردم آمريكا بررسي ميشود« .سقوط والاستريت»
نوشته «ناتان آسنگ» را فاطمه شاداب به فارسي برگردانده و بهتازگي از سوي
انتشارات ققنوس در 119صفحه به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

كتاب

كتابخانه بســيار خوب بود .اما اكنون شــرايط
اقتصادي بهگونهاي است كه افراد بيش از اينكه
بهدنبال اهداي كتاب و كتابخانههاي شخصي
خود باشــند به فكر فــروش آنها هســتند .در
اوضاعي كه تا پيش از شيوع كرونا و در سالهاي
قبل از آن ،حداقل يك تا دو كتابخانه شخصي در
سال به كتابخانه مجلس اهدا ميشد ،اما اكنون
پيشــنهاد اهــداي مجموعــه كتابخانههاي
شــخصي به كتابخانه مجلس تقريبــاً به صفر
رســيده اســت؛ همچنين ميــزان اهدايــي
كتابهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه هر
ســال 2تا 4هزار جلد بود و گاهي هم به 5هزار
جلد ميرســيد ،امســال بهدليل شــرايط بد
اقتصادي و كرونا ،به 150جلد كاهش پيدا كرده
است».
زارع بيدكي ميگويد كه عــاوه بر اين ،بودجه
خريد كتاب در كتابخانه مجلس هم بهشــدت
كاهش يافته اســت؛«در ســالهاي گذشته با
توجه به برگــزاري نمايشــگاههاي بينالمللي
كتاب تهــران و برپايي نمايشــگاههاي كتاب
اســتاني ،منابع كتابخانه از طريق بودجههاي
اختصاصــي و حمايتهــاي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،دائم بهروزرســاني ميشد؛ اما
كرونا بهروزرســاني كتابها در كتابخانه را از
دو منظر با مشــكل روبهرو كرد؛ نخست اينكه
با تعطيلي نمايشگاههاي استاني ،خريد منابع،
محدود به ناشران و كارگزاران تهراني شد و به
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همين دليل كتابخانه مجلس از ســال گذشته،
از كتابهاي ناشــران شهرستاني محروم شده
است .دومين تأثيرمنفي كرونا در بهروزرساني
منابع در اين كتابخانه ،كاهش شــديد بودجه
خريد كتاب بود».
مدير مجموعهســازي منابع كتابخانه مجلس
درباره محدوديتهايي كه رقم بودجه و امكان
خريد محــدود در تهيــه منابــع كتابخانهاي
بهوجود آورده اســت ،میافزاید« :بســياري از
منابع بهويژه در حوزه التيــن ،بهخاطر كمبود
بودجه در ســالهاي اخير از فهرست انتخاب
منابع و خريد حذف شــدند؛ درحاليكه پيش
از اين ،بودجه نامحدود كتابخانه مجلس ،باعث
ميشــد تا دائماً منابع جديدی را خريداري و
منابع كتابخانه بهصورت مســتمر بهروزرساني
شود .امسال با توجه به محدوديتهاي موجود،
در 6ماهه نخست سال  ۱۵۰ميليون تومان در
3نوبت دريافت كرديم كه حدودا با اين بودجه،
توانســتيم هزار جلد كتاب به كتابخانه اضافه
كنيم .همچنين با دريافت  ۵۰ميليون 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
گرانيهاي موجود باعث شــد تا خريد كتاب
براي كتابخانه كاهش يابد ،اما تأثيري بر اهداي

دريچه
رونمايي فهرست  ٣٧و
 ٣٨الكپشت پرنده
فهرست ٣٧و  ٣٨الكپشــت پرنده كه به
معرفي كتابهاي برگزيده بهار و تابستان
 ٩٩ميپردازد ،جمعه هفتم آبان بهصورت
آنالين رونمايي خواهد شد.
به گزارش همشــهري ،در ايــن روز نزديك
به ۲۰۰عنوان كتاب كه با امتيازهاي مختلف
به اين فهرســتها راه پيدا كرده اند از طريق
صفحه اينستاگرام شهر كتاب مركزي معرفي
ميشــود و كودكان ،نوجوانان و بزرگساالن
ميتوانند همــراه صحبتهــاي چند تن از
نويســندگان بــا كتابهــاي آنها بيشــتر
آشنا شــوند .در شــيوه ارائه فهرست جديد
الكپشت پرنده تغييراتي ايجاد شده كه در
اين برنامه درباره آن توضيحاتي ارائه ميشود
تا مخاطبــان بتوانند راحتتــر كتابهاي
موردنظر خــود را انتخاب كــرده و در زمان
جســتوجوي اينترنتي راحتتر و در زمان
كمتری به آنها دســت پيدا كنند .الكپشت
پرنده فهرســتي از كتابهاي برتر هر فصل
براي كودكان و نوجوانان است .اين كتابها را
گروهي از منتقدان ،كارشناسان و نويسندگان
كودك و نوجوان با بررسي كتابهاي هر فصل
انتخــاب ميكنند .عالقهمنــدان ميتوانند
كتابهــا را از اين فهرســت انتخــاب و از
شهركتاب مركزي و ساير كتابفروشيها تهيه
كنند.
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جامعه

سهشنبه  4آبان  1400شماره 8345

معمای ماندگاری منع تردد شبانه
مرضيه موسوي

خبرنگار

11ماه پيش ،از نردبان موج سوم كرونا كه باال ميرفتيم،
گزارش ستاد ملي مقابله با كرونا طرح منع تردد شبانه را تصويب
كرد؛ طرحي كه قرار بود بعد از فروكشكردن موج سوم و
چهارم كرونا در كشور برداشته شود اما اين روزها با كمشدن تب و تاب
موج پنجم همچنان به حيات خود ادامه ميدهد .آنهم در روزهايي كه
در تاالرهاي پذيرايي ،مراكز گردشگري و مهدكودكها و حتي مدارس و
كالسهاي درس دوباره باز شده اســت ،اين قانون سفت و سخت اجرا
ميشود و طبق اعالم پليس راهور ،تا اطالع بعدي خبري از لغو آن نيست.

گزارش همشهری درباره طرحی که از مردم گرفته تا فرمانده مقابله
با کرونای پایتخت با آن مخالفند اما به دالیل نامعلوم لغو نمیشود

مسير گمشده در مجلس

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
اجراســت و به همين منظور اين محدوديت كاربردي ندارد .استاندار
تهران هم روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونای استان تهران
گفت که طرح منع تردد شبانه کارایی الزم را ندارد و پیشنهاد حذف آن
را به ستاد ملی مقابله با کرونا خواهیم داد.
بسياري از شهروندان با استدالل اينكه براي آنها در اين 11ماه پيامك
جريمه نيامده ،با خيالي آسوده در معابر تردد ميكنند ،غافل از اينكه
تنها از طريق اســتعالم اينترنتي ميتوان فهميد كــه چقدر بابت آن
جريمه شدهاند« .مريم مواليي» از شــهروندان تهران است كه قانون
منع تردد شبانه در تهران تاكنون 4ميليون تومان جريمه روي دستش
گذاشته؛ جريمهاي كه چراغخاموش و بيصدا به نامش زده شده است.
او ميگويد« :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 شــدهام و از آن بيخبر بودم.
بعدا متوجه شدم بسياري از اطرافيان ديگرم هم در همين دام افتاده
و با تصور اينكه ديگر جريمه نميشوند در سطح شهر تردد داشتند».

باعث بياحترامي به قوانين شدند

هرچقدر مردم در ماههاي ابتدايي در رعايت قانون منع تردد شــبانه
سنگ تمام گذاشــتند ،رفته رفته تمكين آنها به قانون كمرنگ شد و
با روشهاي 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 روشهاي 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 ميكند« :استفاده از خودرو شخصی
براي تردد در شهر ،بسيار امنتر از وسايل نقليه عمومي و يا تاكسي و...
است .حاال كه بيشتر ممنوعيتها برداشته شده است همچنان تردد
شبانه در معابر درون شهري ممنوع است؟ تا حاال كدام مسئول ستاد
ملي مقابله با كرونا اســتداللهايش در اينباره را گفته كه من درباره
آن فكر كنم و قانع شوم كه نبايد شــب از خانه بيرون بيايم؟ در ضمن
مسئوالن نميدانند كه با اين هزينههاي باالي تاكسي و خودروهاي
اينترنتي نميشود كه هم روز و هم شب با آنها تردد كرد؟» فرزاد هم
از شهرونداني است كه با مخدوش كردن پالكش شبها در شهر تردد
ميكند و اين را بدون خجالت ميگويد« :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 هيچكس 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

ایثارگران بدانند

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

جريمههاي چراغ خاموش

اولين شــب آذر 1399بود كه خيابانهــا ناگهان تهي از ماشــين،
موتورســيكلت ،وانت و كاميون و...شــد .رانندههايي كه اين قانون را
ناديده ميگرفتند ،ميدانســتند كه قطعا 200هــزار تومان جريمه
ميشوند ،بهخاطر همين ميزان تردد در شهرها بهشدت كاهش پيدا
كرده بود و خيابانها هرشــب رأس ساعت 9در ســكوتي ممتد فرو
ميرفت .از 11ماه پيش تاكنون ،تنها تغيير ايجادشــده در اين طرح،
زمان اجراي آن بود كه به  22تا 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 ميكرد و
خواهان لغو آن بود اما در ابتداي پاييز امسال كه 76درصد گروه هدف در
شهرهاي بزرگ مانند تهران واكسينه شدند ،دوركاري ادارهها لغو شد،
ساعات كار فروشگاهها و رستورانها 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.
«تاكنون هيچ مصوبهاي 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
لغونكردن طرح منع تردد شــبانه ميدهد .بهگفته ســرهنگ احمد
شــيراني ،تنها در تعطيالت 6روزه مــرداد 600 ،1399هزار خودرو
در كشور جريمه شــدند كه البته جريمه منع تردد بينشهري را هم
شامل ميشد.
ت كه روز گذشته عليرضا
كار طرح منع تردد شبانه به جايي رسيده اس 
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 ميكنيم
اين طرح در پايتخت لغو شود .او گفته است :شكل تردد شبانه در  ۶ماهه
دوم سال تغيير پيدا ميكند و ساعتهاي انتهايي شب خلوتتر است و
ساعات ابتدايي شلوغتر شده و از سوي ديگر محدوديت منع تردد شبانه
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عادي شده و شهروندان درجه يك در مناطق باالي شهر از همان ابتدا
بدون نگراني با ماشين شخصي در شهر تردد ميكردند؟»
دور زدن به سبك تاكسياينترنتي

اگر در 11ماه گذشته سر و كارتان در ساعات پاياني شب به خيابانها
و معابر شهر افتاده باشد ،حتما با راهحلهاي دور زدن طرح ممنوعيت
تردد شبانه آشنا شدهايد 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 ميخورند؟ رسول
شهروندي عادي است كه پاسخ روشــني به اين سؤال ميدهد« :بعد
از اينكه تردد شبانه ممنوع شد ،ادارهاي كه در آن كار ميكنم ليستي
از مشــخصات خودرو كارمندان تهيه كرد تا براي دريافت مجوز تردد
شــبانه اقدام كند .حتما ديگر ادارهها و شركتهاي بزرگ هم چنين
ليستي را تهيه كردهاند .همين موضوع باعث شد تا برخي افراد بدون
دليل خاصي ،از امكان تردد شبانه برخوردار باشند و عدهاي كه چنين
فرصتي نداشتند از آن محروم بمانند و جريمه شوند».
منع تردد شبانه ،به روشهاي ديگري هم دور زده شد .رسول ميگويد:
«آژانسها و تاكسيهاي اينترنتي مجوز تردد شــبانه را دارند .بعد از
تصويب اين طرح ،تعداد زيادي از افراد بــراي دور زدن آن ،بهعنوان
راننده در اپليكيشــنهاي تاكســي اينترنتي ثبتنام كردند و مجوز
گرفتند .درحاليكه منطقي نيست فردي با خودرو گرانقيمت بخواهد
مسافر جابهجا كند».

دردسرهاي يك ممنوعيت

منع تردد شبانه براي شهرونداني كه در محدوده طرح ترافيك قرار
دارند هم قوز باالي قوز است« .ريحانه عابدينيا» از كساني است كه
در همين محدوده زندگي ميكند .او ميگويد«:تا پيش از اين حداقل
ميدانستيم كه عصرها امكان استفاده از خودروي شخصي را داريم و
برخي از كارها را در اين ساعات انجام ميداديم .اما با ممنوعيت تردد
شبانه ،خودروي شخصي براي ما هيچ كاربردي ندارد و ما رسما امكان
استفاده از آن را نداريم ».از شــبهايي ميگويد كه اين منع تردد او
و خانوادهاش را به دردســر انداخته بود2«:ماه پيش من و خانوادهام
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 نميتوانســتيم او را به مطب ببريم .مجبور شديم
از تاكسيهاي اينترنتي استفاده كنيم .وقتي به رانندهها ميگفتيم
كه بيمار كرونايي داريم سفر را لغو ميكردند .چندين بار مجبور به
درخواست خودروشديم و با هر بار درخواســت ،مبلغ كرايه بيشتر
از قبل ميشــد .اين ســؤال همواره در ذهن مــن ميچرخد كه آيا
در چنين شرايطي استفاده از خودروي شــخصي بهتر از خودروي
عمومي نيست؟» حاال مردم بهخصوص 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 شايعههاي
متعدد حول محور اين موضوع شده است .طرحي كه چند روز ديگر
يكساله خواهد شد.

طي روزهاي اخير نمايندگان مجلس طرحهايي را بهمنظور اصالح
بخشــي از قوانين مصوب ايثارگران ارائه ميدهنــد كه در واقع
طرحهاي جامعي براي حل مشكل جامعه ايثارگري نيست بلكه
حل مشــكل بخش محدودي از ايثارگران بوده و نميتواند 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 طرحهاي جزئي گذاشته و به گرهگشاييهاي عمدهاي
بپردازد كه ايثارگران را آزار ميدهد .طــرح الحاق يك تبصره به
ماده  ۱۸قانون 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 نميشناسد و
بخشي از مواد آن را به استناد ماده  ۷۶قانون جامع خدماترساني
به ايثارگران فسخ و ملغياالثر كرده است.حال نمايندگان بهدنبال
اصالح مادهاي از آن هستند كه اگر اصالح همشود مؤثر در بهبود
وضعيت عموم ايثارگران نيست .آنان در توجيه الحاق اين تبصره به
ماده  ۱۸قانون تسهيالت استخدامي واجتماعي جانبازان آوردهاند:
اجراي اين ماده براي كساني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي
ارشد هستند بهسادگي محقق شده اســت ولي براي ايثارگراني كه
داراي مدرك تحصيلي دكتري هســتند اين ماده بهدرستي اعمال
نشده است ،بهگونهاي 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 ميشود كه اين موضوع با ماده  ۱۸قانون مذكور
تناقض و مغايرت دارد .استدالل مسئولين مربوطه در دستگاههاي
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 ميشوند امتيازي معادل تفاوت
امتياز ميان مدرك ديپلم و كارشناسي اعمال شود.
براي ايــن منظور بيــش از ۶۰نماينده اين طــرح را امضا كرده و
تبصرهاي به شــرح زير بهعنوان تبصره  ۲براي الحاق به ماده ۱۸
قانون تسهيالت ارائه دادهاند :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 بهرهمند ميشوند.
متن كامل در
سايتروزنامه
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#هوشمند

به سوی آینده

مشكالت مغزي ،شايعترين عارضه كوويد19-مزمن

رشد سريع پلتفرمهاي جديد
براي دوركاري

محققان بهتازگي دريافتهاند عالئمي مانند اختالل در تكلم و تلفظ ،حافظه و عملكرد اجرايي و شناختي
از عوارض ابتال به كوويد19-است كه به آن عواقب پس از عفونت حاد كوويد ميگويند

بحران كرونا باعث شد تا بسياري از شركتهاي جهان سراغ دوركاري
بروند .هر چند در ابتدا اين مسئله سخت يا غيرممكن بهنظر ميآمد،
اما بهتدريج با پيدا كردن ابزارهاي الزم اوضاع بهتر شد و به همينخاطر
بعضي شركتها تصميم گرفتند حتي پس از اين دوران دوركاري را
ادامه دهند .اســتفاده از فناوري براي انجام وظايف كاري هم باعث
كاهش خستگي كارمندها در رفتها و آمدها و ترافيك روزانه ميشود
هم بهشــدت هزينه شركتها را كاهش داده اســت؛ به همينخاطر
استارتآپهاي مختلفي در 2سال اخير براي بهبود شرايط دوركاري
رشد پيدا كردهاند.
استارتآپ روتين( )Routineيكي از مواردي است كه در هفتههاي
اخير بهشدت مورد توجه قرار گرفته است .اين استارتآپ در مرحله

حفاظت از اطالعات كاربران؛ اولويت گمشده
پيشبذري قرار دارد ،ولي در همين مرحله توانســته اســت سرماي ه
چشمگير  ۲.۷ميليون دالري را جذب كند .اين مسئله نشان ميدهد
كه ســرمايهگذارها بهخوبي روند جهاني را رصد كردهاند و ميدانند
شركتهاي بزرگ بسيار به دوركاري عالقهمند هستند.
پلتفرم روتين درواقع قرار است به يك سؤال كاربران جواب دهد؛ اينكه
من هماكنون بايد چه كاري انجام دهم؟
در نرمافزار و اپليكيشــن روتيــن درحقيقت برنامــه روزانه كاري با
يادداشتها و تقويم كاربر تجميع ميشود و براي او محيطي را فراهم
ميكند كه ميتواند به كارهاي خود بهراحتي رسيدگي كند.
به گزارش تككرانچ ،بخــش مركزي محيط روتيــن را نوار وظايف
انجام ميدهد كه ميتوان بهســادگي به آن كارها و وظايف جديد را
اضافه كرد.
درواقع هر صفحهاي كه روتين ميسازد ،جزئيات يك وظيفه را در خود
دارد كه ميتواند كمك شاياني به كاربر بكند.
همزمان با روتين 3جوان ديگر در حال توسعه پلتفرمي به نام Hera
هستند .اين پلتفرم درواقع تقويم را به محيط اصلي كاري فرد تبديل
ميكند و به درد كساني ميخورد كه جلسات آنالين فراواني در روز
دارند .اســتارتآپ  Heraهم در اول كارش توانسته  ۴۶۵هزار دالر
سرمايه جذب كند .تقويم سفارشي شــده اين پلتفرم اجازه ميدهد
افراد خيلي سريعتر برنامههاي خود را درج كنند و عالوه بر اين كاربر
ميتواند زمانهاي خالي خود را جهت جلسات جديد براي افراد ديگر
بفرستد .درواقع  Heraميتواند زمانهاي خالي كاربران خود را هم
براي تنظيم جلسات جديد هماهنگ كند .در زمان جلسات هم اين
پلتفرم به كاربر خود اجازه ميدهد كه يادداشتهاي الزم را بهراحتي
ثبت كند و بعد آنها را به اپليكيشنهاي ديگر بفرستد.

ترافيك پرتابهاي فضايي
طي ۱۰روز آينده روزهاي شلوغي در پرتابهاي فضايي خواهد بود
و چندين پرتاب از گوشه و كنار جهان انجام ميشود.
به گزارش اسپيس ،آژانس فضايي روســيه در شب ششم آبان با
پرتاب جديد كپسول ســايوز خود هفتاد و نهمين محمولهاش را
به ايستگاه فضايي بينالمللي ميرساند .محمولهاي كه همراه اين
راكت پرتاب ميشود 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 ميرســد .در اين ماموريت يكبار ديگر راكت
مشهور فالكون  ۹اســپيس ايكس پرتاب ميشــود تا با كپسول
كرو دراگون اين شركت  4فضانورد به ايستگاه فضايي بينالمللي
برسند.

فالكون  3 ،9فضانورد 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 ميشود از كانال اسپيس ايكس در يوتيوب بهصورت
زنده ديد و منتظر پرتاب در ساعت  ۱۰:۵۱صبح 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 پرتابهاي خود استفاده نميكند .استفاده از راكت
قابل بازيافت فالكون  ۹هم باعث شده تا هزينههاي پرتاب بسيار
كمتر از گذشته شود .اســتيج  ۱راكت فالكون  ۹شركت 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 ميكند .استيج  ۱راكت بعدها ميتواند در پرتابهاي ديگر
مورد استفاده مجدد قرار بگيرد كه يك صرفهجويي مهم در بودجه
بهحساب ميآيد.
شركت خصوصي اكسپيس ( )ExPaceچين و سازمان فضايي
ژاپن هم بــهزودي  2پرتاب ديگر به مدار زمين خواهند داشــت.
اكسپيس فردا ماهواره  Jilin Gaofen 2Fرا در مدار قرار خواهد
داد كه بخشي از ماموريت  TWIRLكرهجنوبي خواهد بود .سازمان
فضايي ژاپن نيــز در پرتابي مجزا در روز چهــارم آبان ماهوارهاي
ناوبري و زمين ثابت را در مدار زمين قرار خواهد داد.

سهشنبه  4آبان  1400شماره 8345

11

بسياري از پلتفرمهاي ايراني امكان حذف دادههاي كاربر را به او نميدهند و اطالعات
خصوصي فرد ميتواند تا سالها روي سرور اين شركتها باقي بماند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

اكنون با گسترش فضاي مجازي
فناوري حفاظت از دادههاي كاربران از
اهميت ويژهاي برخوردار شده
است .اين دادهها گاهي از سوي پلتفرمها مورد
سوءاستفاده قرار ميگيرند و گاهي از سوي
هكرها به ســرقت ميرونــد .حتي در بخش
توليد محتــوا گاهي كاربران ديگــر اقدام به
انتشــار محتواهاي اختصاصي ميكنند كه
بهخاطر درنظر نگرفتن كپيرايت ،شكايت و
گاليه توليدكننده اصلي را بــه همراه دارد.
بهعنــوان نمونه اگر مثال از اپليكيشــنهاي
تاكســي اينترنتــي اســتفاده كنيــد تمام
مسيرهاي سفرهاي شــما در اين پلتفرمها
باقي ميمانــد و كاربر هيچ وســيلهاي براي
حذف ديتاي خصوصي خود از روي سرور اين
شركتها ندارد.
چند سال پيش اليحهاي از سوي دولت تدوين
شد تا بتواند حقوق كاربران را براي حفاظت
از دادههاي آنها تامين كنــد ،اما اين اليحه
به نتيجه نرســيد .با اين حــال ،مدتي پيش
مجلس شوراي اســامي طرحي را با عنوان
«طرح حمايت و حفاظت از داده و اطالعات
شخصي» تدوين كرده اســت .اما مسئلهاي
كه اين روزها مطرح ميشود اين است كه تا
زمان تصويب اين طرح و تبديل آن به قانون،
آيا ميتوان از حقوق كاربران در مقابل افشاي
اطالعات و دادهها حمايــت كرد .آيا كاربران
ميتوانند حســاب كاربري خــود را در يك
پلتفرم بهطور كامل حذف كنند.
وجود قواعد كلي

محمدجعفر نعناكار ،حقوقداني كه در حوزه
نوآوري و فناوري فعاليت ميكند در گفتوگو
با همشهري ميگويد« :اگرچه ما اكنون قانون
خاصي در مورد حفاظت از دادههاي كاربران
نداريم و بهنظر ميرســد خأل قانوني در اين
حوزه وجود دارد ،اما واقعيت اين اســت كه
اگر قانوني بهطور اخص نداشته باشيم ،بهطور
كلي قواعدي در اين مورد داريم».
اين حقوقدان به چند مــاده قانوني ازجمله
ماده 62قانون تجارت الكترونيكي اشــاره

ميكند .نعناكار در توضيح اين ماده ميگويد:
«اگر در يك پلتفرم محتوايي را ايجاد كنيد،
براساس قانون سال(79تجارت الكترونيكي)
و قانــون 1348اثر كاربــر داراي كپيرايت
است .اگر اين كپيرايت 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 ماده 2قانون مسئوليت مدني
اشاره ميكند كه براســاس آن «در موردي
كه عمل واردكننده زيان ،موجب خســارت
مادي يا معنوي زيانديده شده باشد ،دادگاه

مسئلهاي بهنام حذف نشدن
داده

محمدجعفر نعناكار در مورد عدمامكان حذف
ديتاي كاربــران در پلتفرمهــاي ايراني ،اين
موضوع را يكي از مشــكالت موجود ميداند
و ميگويد« :بــا اين حال ،اگر فــردي بهطور
رسمي(نه اسمي) يك سيمكارت دستدوم را
بخرد ،اپراتور كدملي خريدار و فروشنده را روي
سيمكارت جابهجا ميكند و از سامانه شاهكار
اين سيمكارت بهنام خريدار شناخته ميشود.
بنابراين اگر اين ســيمكارت در سامانههاي
قضايي ،سالمت ،مالي و موارد ديگر ثبت بوده
و خدمات ميگرفته ،پس از اين كار ،اين خدمات
ريست ميشود».
اما اينكه پلتفرمها قابليت حذف حساب كاربري
( )delete accountندارند ،مسئله مهمي
محسوب ميشود .از آنجا كه قاعدهاي براي اين
كار وجود ندارد ،اپراتورها را نميتوان ملزم به
اين كار كرد.
نعناكار اما ميگويد« :در اين شرايط سازمانهاي
صنفي مانند نظام صنفي رايانهاي كشور بايد با
خردجمعي اكوسيستم و نه حاكميت ،قاعدهاي
را وضع كنند كه براســاس آن چارچوبي براي
پلتفرمها تعيين شــود تا آنها ملزم به رعايت
مواردي از اين قبيل شوند .اين قواعد ميتواند
شامل عدم درخواســت داده اضافه يا قابليت
حذف حساب كاربري باشد ».اين در حالي است
كه بسياري از پلتفرمهاي خارجي مانند واتساپ
عالوهبر قابليت تغيير شماره ،از قابليت حذف
حساب كاربري برخوردارند و با حذف حساب
كاربري در واتساپ كل بكآپ رمزنگاري شده
هم حذف ميشود.

پس از رســيدگي و ثبوت امر ،او را به جبران
خســارات مزبور محكوم ميكند 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».
ماده 65قانون تجارت الكترونيكي هم تصريح
ميكنــد كه «اســرار تجــاري الكترونيكي
«دادهپيام»ي اســت كه شــامل اطالعات،
فرمولها ،الگوها ،نرمافزارها و برنامهها ،ابزار
و روشهــا ،تكنيكها و فرايندهــا ،تاليفات
منتشــر نشــده ،روشهاي انجام تجارت و
دادوستد ،فنون ،نقشهها و فراگردها ،اطالعات
مالي ،فهرست مشــتريان ،طرحهاي تجاري
و امثال اينهاســت ،كه بهطور مستقل داراي
ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار
ندارد و تالشهاي معقوالنهاي براي حفظ و
حراست از آنها انجام شده است ».نعناكار به
اين ترتيب ،نتيجه ميگيرد كه براساس قواعد
كلي ميتوان به بعضي موارد استناد كرد.
كاربران چه كنند؟

اگر از ديد كاربر به موضوع نــگاه كنيم ،اين
سؤال براي كاربر پيش ميآيد كه آيا وارد يك
پلتفرم خاص بشود يا نه؟
اين حقوقدان به اين موضوع اشــاره ميكند
كه عمومــا پلتفرمها بايد يك جــواز پيمان
( )license agreementداشــته باشــند.
نعناكار با اشــاره بــه ماده 5قانــون تجارت
الكترونيكي معتقد است كه اين ماده در واقع
به نوعي همان جواز پيمان محسوب ميشود.
بهگفته او «اگر كاربــري ميخواهد در يك
پلتفرم ،وبسرويس يا وبسايت فعاليت كند
و در عين حال نگران افشاي دادههاست ،بايد
به جواز پيمان پلتفرم رجــوع كند تا ببيند
اشارهاي به محرمانگي داده شده يا نه؟»
نعناكار با اشــاره به اينكه اگر به اين موضوع
پرداخته نشــده ،حتيالمقدور كاربر نبايد از
خدمات آنها اســتفاده كند و توصيه ميكند
كه «اگر كاربر ميخواهــد از خدمات چنين
پلتفرمي استفاده كند ،حتما جنبههاي ايمني
را رعايت كند و همه اطالعات شخصي خود
را مانند اطالعات اختياري(مثال تاريخ تولد،
شماره شبا و )...وارد نكند».

تحقيقات جديد نشان
زهرا خلجي
داده اختالل شناختي
خبرنگار
كــه آن را اصطالحــا
مهآلودگي مغزي توصيف ميكنند ،شايعترين
عارضه طوالنيمدت پس از ابتال به كوويد،19-
حتي در بيماراني است كه در بيمارستان بستري
نشدهاند .كوويد طوالني ،سندروم پس از كوويد،
يا ( PASCعواقب پس از عفونت حاد كوويد)19-
عالئم مداوم جسمي ،شناختي يا هر دو است كه
حداقل 6تا 12هفته پس از مثبت شــدن تست
كوويد19-نمايان ميشــود .برخي از محققان و
پزشكان از اصطالح منبع معتبر عصبي-كوويد
براي توصيف تظاهرات حاد كوويد19-در مغز،
ازجمله سردرد و از دست دادن بويايي و مشكالت
نادرتر مانند سكته مغزي ،انسفالوپاتي و سندروم
گيلن باره اســتفاده ميكنند .واكسيناسيون
مهمترين راهحلي اســت كه ميتوان با درصد
بااليي به وسيله آن جلوي ابتال به وضعيت حاد
كوويدـ ۱۹را گرفت.
به گزارش  ،KSLيك مطالعــه جديد در مركز
پزشكي مونت سيناي نيويورك انجام و بهتازگي
در مجله  JAMA Network Openمنتشر شده
است كه نشان داد تقريبا يكچهارم از بيماران
كوويد19-ثبت شده در اين مركز بهداشتي ،يك
يا چند اختالل حافظه و شــناختي را ماهها پس
از بهبود از بيمــاري كوويد19-تجربه كردهاند؛
هرچند كه احتمال دچار شدن بيماران بستري
در بيمارستان به مهمغزي بيشتر بود ،اما دادهها
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 كوويد19-ماهها پس از بهبود ،از عوارض
اين بيماري مانند مشكالت شناختي رنج ميبرند.
اختالل در عملكرد اجرايي ،ســرعت پردازش،
بالغت زبان ،رمزگشايي حافظه و يادآوري در بين
بيماران بستري غالب بود.
محققان نوشــتند :اين الگو با گزارشهاي اوليه
توصيفكننده سندروم تداخل عملكرد اجرايي
پس از كوويد19-مطابقت داشــته و پيامدهاي
قابلتوجهي بر نتايج شغلي ،رواني و عملكردي
دارد .تحقيقات جداگانــهاي كه درماه آوريل در
مجله  Lancet Psychiatryمنتشر شد ،نشان
داد كه از هر سه نفر مبتال به كوويد19-يك نفر
داراي مشكل سالمت رواني طوالنيمدت يا عالئم
عصبي است.
ثبت در ميان عوارض شايع كوويد19-
مركز كنترل و پيشگيري از بيماريهاي آمريكا،
نداشــتن تمركز و تفكر را با عنوان بخشــي از
اختالل مهمغزي در ميان فهرســت بيماريها و

عوارض پس از كوويد19-قرار داده اســت .اين
مركز طي پستي در وبسايت خود نوشت :با اينكه
بيشتر مردم درگير با كوويد19-طي چند هفته از
بيماري بهبود پيدا ميكننــد ،اما برخي تا ماهها
دچار عوارض ناشي از اين بيماري مرموز بر ساير
ارگانهاي بدن ميشوند كه به آن وضعيت پس
از كوويد 19-ميگويند .شرايط پس از كوويد-
19طيف گستردهاي از مشكالت سالمت جديد،
عودكننده يا مزمن را به همــراه دارد كه افراد
ميتوانند 4هفته يا بيشتر پس از نخستين ابتال به
ويروس عامل كوويد19-آن را تجربه كنند.
مطالعه جديد اين محققان شــامل دادههايي
است كه از آوريل 2020تا مه 2021روي 740بيمار
كوويد19-بدون 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
مهارتهاي ذهني كه به عملكرد اجرايي معروف
است ،اختالل دارند .همچنين 18درصد با كندي
در سرعت پردازش شــناختي روبهرو بودند و
20درصد در توانايي براي پردازش فهرســت
دستهبند يها دچار ناتواني شدند .از بين اين
بيماران همچنين 23درصد در يادآوري حافظه
و 24درصــد در رمزگشــايي حافظه اختالل
داشتند.
خطر بيشتر براي بستريشدگان
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 كوويد19-را 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 ،دادهها نشان داد كه 37درصد
از بيماران بستري در مقايسه با غيربستريهاي
16درصد دچار اختالل بودند.
نويسندگان بهاحتمال ســوگيري در نمونههاي
بيماران اشاره كردند؛ زيرا دادهها بيشتر منطبق
بر عالئمي بود كه بيماران با توجه به آن به سيستم
بهداشت مونتسيناي مراجعه كردند .محققان
ميگويند :ارتباط كوويد19-با عملكرد اجرايي
سؤاالت كليدي را در مورد درمان طوالنيمدت
بيماران ايجاد ميكند .مطالعــات آينده براي
شناسايي عوامل خطر و مكانيسمهاي زمينهساز
اختاللشــناختي و همچنين گزينههايي براي
توانبخشي موردنياز است.
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بار بيماريها افزايش پيدا كرده است؛ در  21ماه گذشته كه
كرونا شايع شد ،در كنار بيماران مبتال به كرونا ،خيليهاي
ديگر روانه بيمارستان شدند .شيوع بيماريهاي غيرواگير
پيش از پاندمي كرونا هم دردسر ساز بود و علت  82درصد
از مرگهاي كشور به شــمار ميرفت .با شيوع كوويد 19
در كشــور ،ســهم بيماريهاي قلبي  -عروقي ،سرطانها،
بيماريهاي كليوي ،بيماريهاي مزمن تنفســي ،فشــار
خون ،ديابت و بيماريهاي مغز و اعصــاب ،در مرگ افراد
هم باال رفت ،تا جايي كه به گفته افشــين استوار ،مديركل
دفتر مديريت بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشــت40 ،
درصد فوتيهاي كرونا به بيماريهاي غيرواگير مبتال بودند؛
يعني به ترتيب بیماریهای قلبــی و عروقی ،بیماریهای
مزمن تنفســی ،دیابت ،فشــار خون باال ،در مرگها تاثير
گذاشته است .همچنين بررســيها نشان ميدهد بیش از
 ۷۰درصد مرگ و میرها به علت کووید  ۱۹در افرادي اتفاق
افتاده که حداقل یک بیماری غیرواگیر داشــته یا بیش از
 ۶۰سال ســن دارند .كرونا ،ميزان مراجعه به مراكز درماني
را كم كرد و برنامههاي غربالگري كه براي پيشگيري به ابتال
به بيماريهاي مختلف را بررســي ميكند را مختل كرد؛
غربالگريهايي كه از ابتال به انواع سرطانها و ديابت و فشار
خون و  ...جلوگيري ميكنند يا منجر به تشخيص زودهنگام
ميشوند .استوار حاال در گفتوگو با همشهري از كاهش 70
درصدي غربالگريها در اوايل شــيوع كرونا خبر ميدهد و
ميگويد «:تأثير پاندمي كرونا منحصر بهخود اين بيماري
نيست و چه بسا پيامدهاي بيشتري روي شيوع بيماريهاي
غيرواگير داشته است .يكي از عوامل خطرزاي كرونا ،ماجراي
كمتحركي است كه در ايجاد و شدت بيماريهاي غيرواگير،
تأثير قابل توجهي داشته است ».براساس اعالم او ،در دوران
شــيوع كرونا ،فعاليتهاي فيزيكي مردم بهشدت كاهش
داشته است؛ بهطوري كه بهدنبال كمتحركي و پرخوري در
دوران خانهنشيني و دوركاري ،چاقي افزايش پيدا كرده كه
اين اتفاق نهتنها خودش يك بيماري است بلكه ميتواند افراد
را مستعد ابتال به بيماريهاي خطرناك مانند بيماريهاي
قلبي  -عروقي كند .اين مسئول در وزارت بهداشت با استناد
به گزارشهاي رسيده ،تأكيد ميكند كه خانهنشيني طوالني
مدت افراد ،ناهنجاريهاي رفتاري و عادتهاي آسيبزايي
مانند مصرف دخانيات را همراه داشته است.
در ماههاي ابتدايي شــيوع كرونا ،با اختصاص بســياري از
مراكز درماني به بيماران مبتال به كرونا و تبديل بخشهاي
غيرمرتبط به كرونا ،به آيســييوی كرونا ،بيماران زيادي
براي گرفتن خدمات درمانيشــان معطل ماندند .از سوي
ديگر ،خيليها در ســايه هراس از ابتال به بيماري ،به مراكز
درماني و حتي مطبهــا مراجعه نميكردنــد؛ اتفاقي كه
منجر به عقبافتادن بســياري از معاينهها و حتي تشديد
بيماريهاي قبلي افراد شــد .اين موضوع را مديركل دفتر
مديريت بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشــت هم تأييد
ميكند .او يكي از داليل را كمبود تجهيزات فردي و حتي
بيمارستاني براي مردم و كادر درمان ،در اوايل شيوع بيماري
میداند که منجر شد تا مراجعه مردم به مراكز درماني مختل
شود .استوار ،موضوع غربالگري را بسيار مهم و جدي ميداند
و ميگويد :مطالعات و بررسيهايي كه در اين زمينه انجام
شده نشان ميدهد ،اجراي برنامه غربالگري برخي از انواع
سرطانها مانند سرطان پســتان ،رودهبزرگ و دهانه رحم
بيش از 70درصد كاهش پيدا كرده است.
افزايش ابتال به سرطانها در آينده

استوار ميگويد« :كرونا با تأخير در شروع درمان بيماريهاي
مهم ديگر ،آســيب زيادي بر نظام سالمت وارد كرده است،
براي مثال تنها 4هفته تأخير در تشــخيص سرطاني مانند
پستان ،بهشدت بر عواقب درمان آن تأثير ميگذارد ،بنابراين
منطقي است كه تا70درصد شاهد تأخير در درمان بهموقع
انواع سرطان باشيم .از ســوي ديگر ،عوامل خطر ديگر بر
افزايش شيوع سرطان در جامعه تاثیر دارد؛ مثل كمتحركي،
چاقي ،تغذيه نامناسب و ...كه از عوامل بروز ابتال به سرطان
هستند و در دوران شيوع كرونا ،افزايش داشتهاند .به همين
دليل احتمال زيادي وجود دارد كه در آينده ميزان ابتال به
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توانمندتر به برنامههاي پيشــگيري از ابتال به بيماريهاي
غيرواگير بازگرديم ،پرداختن به موضوع كنترل فشار خون،
بيماريهاي قلبي ،پوكي اســتخوان ،ديابت ،انواع سرطان
و همچنين بيماريهاي ناشي از ســامت روان هم در اين
دوران و هم پس از پايان پاندمي در دستور كار نظام سالمت
كشور است».
ماجرا تنها به ابتــا به كرونا محدود نميشــود ،داروهايي
كه براي درمان بيماران مبتال به كرونا تجويز ميشــود هم
عوارضي قابل توجهي داشتهاند كه در مطالعات به آنها اشاره
شده است ،مثل داروي رمدســيوير كه آنزيمهاي كبدي و
قند را باال ميبرد و حتي برخي متخصصان نسبت به شيوع
بيماريهاي كبدي در آينده هشدار دادهاند .مديركل دفتر
مديريت بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت در اينباره
ميگويد« :طبيعي اســت داروهايي مانند رمدســيوير يا
داروهاي ديگري كه هماكنون بــراي درمان بيماري كرونا
تجويز ميشود ،عوارضي داشــته باشند .اما مسئله مهمتر،
تصميمگيري براي انتخاب دارو و تعادل بين ســود و زيان
است .براي مقابله با كرونا بايد در 2بخش اقدام شود؛ يكي
اقداماتي است كه براي جبران مشكالت دوران كوويد19-
درنظر گرفته ميشود ،يعني ساماندهي برنامههاي مراقبت
و كنترل بيماريها و دوم بررسی فعاليتها و موارد مشابه در
كشورهاي ديگر اســت .بنابراين الگوبرداري از كشورهايي
كه در زمينه مبارزه با پاندميها موفق عمل كردهاند مانند
كشورهاي آسياي جنوب شرقي ازجمله هنگكنگ ،تايوان
و كرهجنوبي ميتواند در انتخاب عملكرد درست ما تأثيرگذار
باشــد .بيتوجهي ما به اين موضوع در اوايل پاندمي كرونا
باعث از دسترفتن چنين زماني شد و منجر شد تا نتوان در
اين زمينه موفق عمل كرد».
كاهش 70درصدي مراجعه به مراكز درماني

سرطان در كشور افزايش پيدا كند ».براساس اعالم او ،كرونا
در آينده ،بار بيماريها را افزايش ميدهــد .بهگفته او ،به
استناد مطالعات انجامشده ،بيتوجهي نسبت به بيماريهايي
غير از كرونا ،اوايل پاندمي ،به 70تا80درصد رســيده بود؛
بهگونهاي كه خدمات مرتبــط با چاقي تا 85درصد كاهش
داشت .با اين همه اما با افزايش آگاهي مردم و اطالعرساني،
وضعيت بهتر شــده اســت .او به درگيري نظام سالمت در
دوران شــيوع كرونا بر مديريت اين بيماري تأكيد ميكند
و ميگويد« :در 21ماه گذشــته نظام سالمت بهطور كامل
درگير خدمات مرتبط به كرونا بوده است؛ يعني كاركناني
كه قبال در حوزه بيماريهاي غيرواگير فعاليت داشــتند،
در اين مدت ،بهصورت نيمهوقت يا تماموقت به بخشهاي
مرتبط با درمان كوويد19-منتقل شــدهاند ،در بســياري
از بيمارســتانها بخشهاي غيركرونا تعطيل يا تعدادي از
تختها ،به بخشهاي درمان كرونا منتقل شــد ».براساس
اعالم او ،در اين مدت ،اجراي برنامههاي كنترل فشارخون
و ديابت هم با اختالالت جدي مواجه شد .اين موضوع هم
تنها محدود به ايران نميشود ،گفته ميشود ،در اوايل شيوع،
خدمات مرتبط با اورژانس بيماريهاي قلبي در تمام دنيا
مختل شد ،بهطوريكه بررسيهاي انجامشده درهند نشان
ميدهد ،در اوايل شــيوع كرونا ،خدمات اورژانس ســكته
قلبي 30درصد كاهش داشته است .اين مسئول در وزارت
بهداشــت در ادامه درباره برنامههاي كنترل و پيشگيري از
ابتال به بيماريهاي غيرواگير اشاره ميكند و ميگويد« :در
دوران كرونا5مرحله بسيج مقابله با كرونا در قالب طرح شهيد
سليماني اجرا شده است .فاز اول آن به غربالگري كوويد19-

اختصاص داشــت اما درفاز دوم ،مراقبــت از بيماريهاي
غيرواگير هم در غربالگريها سهمي پيدا كرد؛ يعني از طريق
تماسهاي تلفني از افراد در مورد سابقه ابتاليشان به بيماري
ديابت ،فشار خون و ...سؤال پرسيده ميشد .بر اين اساس با
تكيه بر شبكه بهداشت و درمان و بسيج مردمي ،تا حدودي
اختالالت ناشي از كرونا ،جبران شد ».او استفاده از خدمات
غيرحضوري را يكي از داليل جبرانشــدن وضعيت قبلي
ميداند؛ «در دوران كرونا بسياري از پزشكان خدمات خود را
بهطور غيرحضوري به بيماران ارائه ميدادند و افراد زيادي از
اين طريق ويزيت ميشدند».
افزايش ابتال به كرونا در افراد با بيماريهاي غيرواگير

متخصصــان ميگويند ،آنها كــه مبتال بــه بيماريهاي
غيرواگيرند ،بيش از ديگران در معــرض ابتال به كرونا قرار
دارند .نمونه آن در افراد درگير ديابت و فشار خون مشخص
شــد كه درگيري با اين بيماريها ،تا چه ميزان افراد را در
معرض ابتال به انواع شــديد كرونا و حتي مــرگ ،قرار داده
است .اســتوار ،در اينباره ميگويد« :در كنار اين موضوع،
افرادي كه بيماريهاي كنترل شده داشتند ،با ابتال به كرونا،
بيماريشان تشديد پيدا كرد ،حتي گاهي بيماري قلبي يا
ديابت كه قبل از كرونا تحت كنترل بوده ،پس از ابتالي فرد
به كرونا ،دوباره از كنترل خارج شده است ».اين متخصص با
اشاره به ابتالي طوالنيمدت به كوويد 19-ميگويد كه اين
نوع از ابتال به كرونا ،تأثير بسيار مخربي بر بيماريهاي كنترل
شــده دارد و فرد حتي پس از مهار بيماري با آثار طوالني
مدت آن مواجه ميشــود .به اين دليل بايد توجه بيشتري

به بيماريهاي غيرواگير داشــت .او پيشبيني ميكند که
در آينده بيماريهاي غيرواگيــر افزايش پيدا خواهد كرد؛
«ما از سالهاي بعد شاهد شيوع انواع بيماريهاي غيرواگير
خواهيم بود ،بنابراين خطر و عواقب كرونا در شيوع بيماريها
هماكنون جدي نيســت و خطر اصلي مربــوط به دوران
پساكروناســت .البته پيامدهاي كرونا باعث شده افراد در
سطحهاي باالتري از بيماري خود قرار بگيرند و گزارشها
هم حاكي از آن است كه در دوران كرونا با موارد پيچيدهتري
از انواع سرطانها مواجه ميشويم».
برنامههاي كنترل بيماريها ادامه دارد

تابستان ســال 98بود كه وزارت بهداشــت از آغاز كمپين
كنترل فشار خون خبر داد .براســاس اعالم مسئوالن اين
وزارتخانه ،بيش از 9هزار ايســتگاه اندازهگيري فشار خون
راهاندازي و قرار شد افراد با شركت در اين كمپينها ،ميزان
فشار خونشــان را بســنجند؛ با اينكه اين كمپين در مدت
تعيينشده اجرا شد اما بهدليل شيوع كرونا و تمايلنداشتن
افراد براي مراجعه حضوري ،فازهاي ديگر آن اجرا نشــد و
حتي به ساير بيماريها تعميم داده نشد .با اين حال استوار
تأكيد ميكند كه هماكنون ،پروتكلها و دستورالعملهاي
مشابهي براي كنترل بيماريهاي غيرواگير اعمال ميشود و
در مدت كرونا هم كمپينها ادامه داشته است؛ مثل كمپين
مبارزه با بيماريهاي مرتبط با استخوان.
مديــركل دفتر مديريــت بيماريهــاي غيرواگير وزارت
بهداشــت حاال تأكيد ميكند كــه برنامهريزيهايي براي
دوران پــس از كرونا در حال انجام اســت؛ «ما ميخواهيم

عليرضا مهدوي هــزاوه ،رئيس اداره پيشــگيري و كنترل
بيماريهاي قلبي  -عروقي وزارت بهداشــت اســت .او از
كاهش 70درصدي ميــزان مراجع ه به مراكــز درماني در
سهماهه اول سال 99خبر ميدهد و به همشهري ميگويد:
«اين آمار نشــان ميدهد كه مــردم در آن دوره تمايلي به
مراجعه نداشتند ،در سال 99ميزان مراقبتها و پيشگيري از
ابتال به بيماريها ،نسبت به سال 98حدود 25درصد كمتر
شده بود ».او با اشاره به مطالعات انجامشده در خرداد 99از
مراكز درماني ،ميگويد« :نتيجه اين بررسي نشان داد كسي
جز براي كرونا ،به مراكــز درماني مراجعه نميكند ،توصيه
بينالمللي براي مهار كرونا ،قرنطينه و تهيه دارو براي بيماران
براي مدت طوالني بود تا مردم مجبور نشوند از خانه بيرون
بروند .حتي در اين زمينه ،خدمترسانيهاي دفتر مديريت
بيماريهاي غيرواگير ،تعطيل نشد و بهصورت مجازي تماس
با بيماران و كنترل بيماريشان ادامه پيدا كرد .هر چند كه در
ماههاي اول ،اين خدمات تعطيل شد تا افراد تمركز بيشتري
بر مراكز درماني داشته باشند ».بهگفته او ،خدمات پيشگيري
از ابتال به بيماريهاي واگير ،در تمام شهرها ارائه ميشود اما
در كالنشهرها كمتر مورد اســتقبال قرار ميگيرد؛ چرا كه
اغلب بهطور مستقيم به پزشك مراجعه ميكنند .در روستاها
و شهرهاي ديگر ،پايگاههاي سالمت و خانههاي بهداشت با
مراجعه مداوم افراد روبهروست.
كمپين فعاليت بدني ،يكــي از پويشهايي بود كه قرار بود
در كنار ساير پويشها براي بيماريابي اجرا شود ،اما بهگفته
رئيس اداره پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي -عروقي
وزارت بهداشت ،شيوع كرونا ،مانع از اجراي چنين كمپيني
شد؛ «با توجه به اينكه 54درصد از جمعيت باالي 18سال
كشــور دچار كمبود فعاليتهاي بدنياند ،يعني توجه به
اين موضــوع ميتواند منجر به كاهش ابتال به بســياري از
بيماريها شــود ».مهدوي هزاوه از ابالغ دســتوري براي
پيگيري بيماريهاي مزمــن از طرف معاون بهداشــتي
وزارت بهداشت به دانشگاههاي علوم پزشكي خبر ميدهد
و ميگويد اين خدمات بهصــورت حضوري و غيرحضوري
ارائه ميشود .اين مســئول در وزارت بهداشت ،به جزئيات
پيمايش عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير اشاره ميكند
و ميگويد« :در اين پيمايش ،ميزان فعاليتهاي فيزيكي،
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ميزان مصرف ميوهها و سبزيجات ،قند خون ،فشار خون و...
در جمعيت بالغ اندازهگيري ميشود .آخرين نتايج مطالعه
دفتر مديريت بيماريهاي غيرواگير مربوط به سال 95بود.
چنين مطالعهاي دوباره از ابتداي بهمن سال 98آغاز شد اما
تنها 10درصد پيش رفته بود كه كرونا باعث توقف آن شد،
چرا كه نياز به حضور پرسشــگر و معاينات و بررسيهايي
داشت ».او ادامه ميدهد« :در سال 99نيز در دورههايي كه
با پيك بيماري مواجه نبوديم ،بار ديگر مطالعات انجام شد.
نتايجي كه تاكنون از اين مطالعه بهدست آمده نشان ميدهد
كه مشكالت مربوط به فشــار خون و ديابت ،رو به افزايش
است ،نتيجه رسمي آن تا 2ماه آينده منتشر ميشود».
اختالل در ارائه خدمات مرتبط با مغز و اعصاب

فشــار خون ،يكي از عوامل مهم خطر سكتههاي مغزي و
قلبي بهشمار ميرود و حاال فرهاد اعصارزادگان ،متخصص
مغز و اعصاب و نورولوژيســت به اختــال در برنامههاي
پيشگيري از ابتال به بيماريهاي مغزي و اعصاب در دوران
كرونا اشاره ميكند .او به همشــهري ميگويد« :در زمان
شــيوع بيماري كرونا ،آموزش بيماران براي پيشگيري از
ابتال به بيماريها ،تحتتأثير قرار گرفت .مثال جلساتي براي
آموزش به بيمارانام اس ،سكته مغزي و تشنج وجود دارد
يا همايشهايي در ارتباط با انواع بيماريها برگزار ميشد
كه با انتشــار اخبار آنها اطالعات مردم هم باال ميرفت اما
در دوران كرونا تمام اين برنامهها متوقف شــد ».بهگفته
اعصارزادگان ،در ارتباط با سكتههاي مغزي ،زمان طاليي
وجود دارد كه حدود 4ساعت و نيم است ،اگر بيماران در
اين مدت به پزشك مراجعه كنند ،زودتر تحت درمانهاي
تخصصي قرار ميگيرند و امــكان معالجه و بهبودپذيري
آنها بيشتر ميشــود ،به همين دليل آموزش مردم در اين
خصوص كمككننده و مؤثر خواهد بود .اعصارزادگان درباره
افزايش ميزان سكتههاي مغزي و بيماريهاي اعصاب در
دوران كرونا ،تأكيد ميكنــد« :نميتوان با قاطعيت گفت
در دوران كرونا ،سكتههاي مغزي و بيماريهايي مرتبط
با مغز و اعصاب بيشتر شده است ،اما بهطور طبيعي ،تأخير
در مراجعه بيماران به مراكز درماني بهدليل ترس از ابتال
به كرونا ،سرويسدهي را مختل ميكند ،بنابراين عوارض
بيماري و مرگومير بر اثر ابتال به اينگونه بيماريها افزايش
پيدا خواهد كرد».
از بيماريهاي قلبي غفلت شد

متخصصان ميگويند كرونا خطر ســكته قلبي را تا 4برابر
افزايش ميدهد .تأثير ابتال به اين ويروس بر عملكرد قلب ،در
ماههاي گذشته و در مقالههاي متعددي مورد بررسي قرار
گرفته است و حاال طاهره سماوات ،متخصص بيماريهاي
قلب و عروق به همشــهري ميگويد« :كوويد 19-بيماري
تنفسي اســت و عالوه بر اينكه ايجاد عفونتهايي در ريه
ميكند ،آسيبهاي جدي به سيستم گردش خون و قلب
و عروق وارد میكند .همچنين اين بيماري ميتواند سبب
اختالل در انعقاد خون شود و درپي آن با ايجاد لخته ،عروق
كرونر و تغذيهكننده قلب گرفته ميشود و درنهايت سكته
قلبي را منجر ميشــود .حتي گاهي منجر به آمبولي ريه
ميشود ».ســماوات هم تأكيد ميكند كه در دوران شيوع
كرونا ،از بيماريهاي قلب و عروق غفلت شــده است ،اين
در حالي است كه بيشترين علت مرگ در ايران ،سكتههاي
قلبي اســت؛ «ابتال به كرونا در افراد مبتال به بيماريهاي
قلبي  -عروقي ،ديابت و فشــار خون ،يا كســاني كه اضافه
وزن دارند ،شديدتر اســت و احتمال مرگ آنها را افزايش
ميدهد ،بنابراين توجه به برنامههاي مرتبط به پيشگيري
از ابتال به اين بيماري ،ميتواند جلوي بسياري از مرگها را
بگيرد ».سماوات ميگويد« :بهطور طبيعي با پاندمي بيماري
كوويد ،19-تعداد مرگهاي ناشــي از بيماريهاي قلبي -
عروقي هم افزايش پيدا كردهاست .اينموضوع تنها بهدليل
آسيبپذيربودن اينافراد نيست ،بلكه در دوران كرونا بهدليل
ترس از ابتال به بيماري كرونا ،تأخير در مراجعه بهموقع به
مراكز پزشكي براي چكاپهاي دورهاي و همچنين تجويز
داروي مناسب باعث تشديد بيماري در افراد شده است».

واکسنداخلیوخارجی؛مسئلهایننبود
ايران در شرايطي اقدام
به توليد واكسن كرونا
كرده كه كشــورهاي
سرمايهدار و با تكنولوژي
مجتبي بوربور پيشــرفتهتر از ايران
نايبرئيس اتحاديه هم تمايلي بــه ورود در
واردكنندگان دارو اين حوزه نداشــتهاند.
واكسنسازي ،صنعتي اســت كه رشد آن در
كشــور ضروري بهنظر ميرسد اما اين مسير
بهگونهاي طي شــد كه گويي ميخواستيم از
ابتدا چرخ را اختراع كنيم و همين مســئله
تأخير در توليد واكسنها را رقم زد .از همان
ابتدا تمركز دنيا بر همكاري با شــركتهاي
توانمند توليدكننده واكسن بود كه برخالف
ايران در اين حوزه سرمايهگذاري كردند و با
يك كار تيمي توليد واكســن از سوي آنها به
سرعت انجام گرفت .مثال كشور ژاپن با همه
توانمنديها واكســن توليد نكرد يا امارات با
درآمدزايي بســيار باالتر نسبت به كشور ما
در نهايت با چينيها مشــاركت و خط توليد
سينوفارم را در كشور خود راهاندازي كرد .اما
تأكيد بر تحقيق و توســعه صفر تا صد درباره
واكسنها در كشورمان باعث شد تا ما حداقل
ببيفتيم،آنهمدرحاليكه
6ماهبرايتوليدعق 
تحريمها باعث شد برخي اركان توليد واكسن
به راحتي قابل تهيه نباشد .از سوي ديگر تغيير
دولت باعث تغيير در سياستها شد و تا همين

حاال هم تعيين تكليف نشدن مديران سازمان
غذاوداروبهنوعيبيبرنامگيهادراينمجموعه
رارقمزدهاست.دردومينسالازشيوعپاندمي
ن اصليترين راهكار كنترل
كرونا ،تزريق واكس 
بيماري و عامل كاهش مرگوميرها تعيين شده
است ،واكسنسازي كشورمان هم با تمركز بر
پروژه ملي واكسن در مسير توانمندسازي قرار
گرفته ،اما امنترين شرايط ،اولويت قراردادن
جان انسانها با تامين واكســن از برندهاي
معتبر است كه اكنون سرعت خوبي گرفته اما
ميتوانست پيش از اينها اتفاق بيفتد.
اگر سياســتهاي حاكميتي ،حمايت توليد
داخل و توانمندســازي اين حــوزه بود بايد
اتفاق موازي در تامين واكسنهاي خارجي و
پيشرفت واكســنهاي داخلي رخ ميداد اما
اينطورنشدودرتأخيرچندماههتامينواكسن،
توليدات داخلي هنوز هم نتوانستهاند سبد
واكسيناسيون كشور را پر كنند.
از ســوي ديگر تأخير در توليد و در نهايت
تامين نياز كشــور از واكسنهاي خارجي
موجب تنگتر شــدن فضــاي فعاليت
واكسنسازهاي داخلي و ايجاد رقابت ميان
آنها شده اســت .چرا كه توليدكنندگان ما
به شكل گلخانهاي رشــد ميكنند و انتظار
حمايت دارند ،بدون اينكه قيمت و كيفيت
محصوالتشان زير ســؤال برود ،همچنين
رقيبي هم براي آنها وجود نداشته باشد و بازار

را بهصورت انحصاري در اختيار داشته باشند.
اين امر به هيچ عنوان بهمعناي توانمندسازي
يكصنعتدركشورنيستآنهمدرحاليكه
مرزهاي توليد واكسن در دنيا در حال جابهجا
شدن است ،اما توليدكنندگان ما نهتنها به
توليد انبوه نرســيدهاند كه برخي از آنها به
بهانه نبود حمايــت ،از تعطيلي پروژههاي
واكسنسازي خبر ميدهند.
اين درحالي است كه تعدادي از آنها كمكهاي
مالي و ارز دولتي را براي تامين زيرساختها
و تجهيزات همان ابتدا دريافــت كرده و به
نوعي پيشخريد درباره محصوالتشان شكل
گرفته است؛ وضعيت نادرستي كه تنها درباره
واكســنها رقم نخورد و در تامين داروهاي
درمانيهمزمانباپيكچهارموپنجمكرونا،نياز
شديدبهرمدسيويرباروندياشتباه،هزينههاي
گزافي را به سيســتم دارويي كشور و مردم
تحميل كرد .به هم خوردن تعادل در بازار عرضه
وتقاضاوتوقفواردات،قيمترمدسيويرايراني
و خارجي را چندينبرابر افزايش داد و حاال اين
بيبرنامگيها بر عرضه واكسنهاي داخلي هم
رقم خورده كه هزينه و زمان قابل توجهي براي
توليدشان صرف شد اما همچنان نياز كشور از
واكسنهايخارجيتامينميشود.مجموعاين
عوامل هم تأخير در واكسيناسيون ،مديريت
نشدنكرونا،پيكهايمتواليوفروكشنكردن
موج بيماري پس از 2سال را رقم زده است.

روح ملي را با حرفهاي سطحي نخراشيد

قوت گرفتن رايزنيها در مذاكرات هستهاي

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 ،واكنشهايي را در ميان مردم و كاربران
فضاي مجازي برانگيخــت .بهعنوان 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 گفتهها اعتراض و حتي حيرت كارشناسان را
برانگيخت .علي ملكپور ،استاد دانشگاه و كارشناس مسائل فرهنگي ،با تأكيد بر
ضرورتداشتن تخصص و دانش براي اظهارنظر درباره مباحث فرهنگي معتقد
است كه اظهارنظر غيرتخصصي ،بياخالقي است و موجب بی اعتمادی جامعه
به اظهارات دولتمردان میشود.
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كروكوديلهادرمشهد

نماينده ادوار مجلس در گفتوگو با همشهري ،مذاكرات هستهاي
را بهعنوان مهمترين اتفاق سياسي مهرماه معرفي كرد

ماهي كه گذشت پر از خبرهاي مهم سياسي در حوزه دولت ،مجلس و سياست خارجي
بود كه هر كدام واكنشهاي مختلفي را در پي داشت .از نظر حسين سبحانينيا ،نماينده
ادوار مجلس و چهره سياســي اصولگرا ،از ميان تمام اخبار مهم مهرماه اگر بخواهيم
موضوعي را دســتچين و بهعنوان مهمترين خبر آن را بررسي كنيم بايد به موضوع
احياي برجام بپردازيم .مذاكرات هســتهاي بهمنظور احياي برجام از فروردينماه و
در شهر وين آغاز شد و تاكنون شش دور از اين گفتوگوها انجام شده است .با پايان
دور ششم و همزمان با انتخاب سيزدهمين رئيسجمهور خبر موثقي از زمان و نحوه
برگزاري دور جديد مذاكرات مطرح نشد اما اتفاقات سياسي و رايزنيهاي شكل گرفته
حول برجام در چند هفته اخير ،احتمال پيگيري اين مذاكرات را پررنگ كرده است.
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واردات حيوانات براي كسب سود از سالخي آنها ،توسط
فعاالن محيطزيست محكوم شد

ابتدا خبرش آمد و بعد فيلمي دردناك منتشر شد كه خبر نخستين را تأييد
ميكرد؛ كروكوديلها را به مشهد كشاندند تا سالخي شوند و ابزاري باشند
براي تجارت پرسود يك واردكننده كه ميگويند  5سال است براي دريافت
اين مجوز اصرار ورزيده است .دوازدهم مهرماه سالجاري ۸۰ ،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.
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ماهی که
گذشت

اخبار برگزيده ماه

تيتر يك

رويدادهاي مهم مهرماه از نگاه
مديران مسئول و سردبيران روزنامهها و رسانههاي مجازي

ركوردشكني واكسيناسيون و خداحافظي با محدوديتها

واردات واكسن و تسريع در روند آن مهمترين خبر از نگاه روزنامه شهروند بود

اتفاقات بسياري در مهرماه رخ داده كه هر يك
اسماعيل رمضاني
مديرمسئول روزنامه شهروند
ميتواند اهميت خاصي داشته و مهم باشند.
اما از منظر رسانه ما ،شايد روند واكسيناسيون در مهرماه و واردات
واكسن مهمترين خبر باشد .اينكه هر روز در اينماه ركورد جديدي
را به ثبت رسانديم و در بررسي اخبار داخلي ،شايد اين موفقيتي
براي كشور محسوب شود.

نمایی از دومین مالقات وزیر امو خارجه ایران و بشار اسد در سوریه

وقايعاتفاقيه ايران
در رسانههای جهان
رسانههاي کشورهای دیگر در يكماه گذشته
خبرهاي مربوط به ايران را چگونه پوشش دادند؟

بدرود قهرمان ايذهاي

ما به زنده نگهداشتن اخالق و انسانيت بيش از هر خبر ديگري در كشور نيازمنديم

فكر ميكنم فداكاري نوجوان ايذهاي ،مهمترين
مهدي رحمانيان
مديرمسئول روزنامه شرق
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 قهرمانبازي 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 هيچكس با ديگري كار ندارد ،نوجواني پيدا ميشود كه وقتي فرياد
همسايههايش را ميشنود ،بالفاصله به كمك آنها شتافته و اين كمك و انساندوستي
باعث ميشود جان خود را از دســت بدهد .از نظر من اين مهمترين خبري بود كه در
مهرماه ك ه ماه همين دانشآموزان است ،رخ ميدهد .با اينكه خبر بردهايمان در كشتي،
فوتبال و ...خوشحالمان ميكند ،ما به زنده نگهداشتن اخالق و انسانيت بيش از هر چيز
ديگر در كشور نيازمنديم.

تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي مردم

10سال حبس براي رئيس سابق بانك مركزي خبر مهمي براي تجارتنيوز بود

ايران بهعنوان مهمترين كشور منطقه خاورميانه از ديرباز در كانون
هدا عربشاهي
توجه رسانههاي بينالمللي قرار داشته است .حضور خبرنگاران
روزنامهنگار
خارجي در كشــورمان در بزنگاهها و رويدادهــاي مهمي چون
انتخابات ،مهر تأييدي بر اين توجه است .از آنجا كه ،هر خبرنگاري برپايه سياستهاي رسانه متبوع
خودش رويكرد خاصي را در بيان خبرها دارد ،با تجميع اين تكثر ديدگاه ميتواند به نگاهي كلي از
بازتاب وقايع مهم ايران در سطح بينالمللي دست يافت..

ايران از نگاه ديگران
مذاكرات برجام در وين ،تنشهايي كه در هفتههاي
اخير ميان ايران و جمهوري آذربايجان ايجاد شــده،
بازديد وزير امــور خارجه ايران از ســوريه ،رزمايش
مشــترك ،خروج ابرنفتكش ايران از آبهاي ونزوئال،
دفع دزدان دريايي از كشتيهاي ايراني در خليج عدن
و درگذشت ابوالحسن بنيصدر در پاريس از مهمترين
رويدادهاي مربوط به ايران بودند كه در يكماه اخير در
رسانههاي كشورهاي ديگر مورد توجه قرار گرفتهاند.
خبرگزاري رويترز
ابرنفتكش ايراني و دفــع دزدان دريايي در
خليج عدن

15اكتبر رويترز در گزارش مبسوطي باعنوان «ايران
آمادگي ازسرگيري مذاكرات وين را ندارد؛ اول برنامه
نشست بروكسل» بهنقل 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 «كام ً
ال 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
ميدهد تا متوني را كه ازماه ژوئن روي ميزهســتند
بررسي و مسائلي را كه ممكن است تيم مذاكرهكننده
جديد ايران داشته باشد روشن كنند.
رويترز در ادامه به سفر انريكه مورا به تهران اشاره كرد
و نوشت :مدير سياسي اتحاديه اروپا و هماهنگكننده
اصلي مذاكرات ،پنجشنبه و چهارماه پساز ازسرگيري
مذاكرات بين ايران و قدرتهاي جهاني در تهران بود تا
با اعضاي تيم مذاكرهكننده هستهاي ايران ديدار كند.
ابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور 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 فورا ً براي دستيابي سريع
به توافق از نقطهاي كه درماه ژوئن متوقف شده بود از
سر گرفته شود.
اين خبرگزاري 16اكتبر با تيتر «نيروي دريايي ايران
حمله دزدان دريايي به نفتكش ايراني را خنثي ميكند»
به خبر دفع حمله دزدان دريايي به كاروان تجاري ايراني

توســط تكاوران ناوگروه 78نيروي دريايي ارتش در
خليج عدن پرداخت و در انتها نوشت :نيروي دريايي
ايران در سالهاي اخير با گسترش ناوهايش به اقيانوس
هند و خليج عدن اعزام شده اســت تا از كشتيهاي
ايراني در برابر حمالت دزدان دريايي سومالي محافظت
كند.
گزارشــي با تيتر «ابرنفتكش ايراني براي انتقال نفت
سنگين از ونزوئال حركت ميكند» هم مطلب ديگري
بود كه رويترز 17اكتبر درباره ايران نوشــت .در اين
گزارش آمده اســت :براساس اســنادي كه رويترز و
سرويسهاي رديابي كشتيها مشاهده كردهاند روز
شنبه يك نفتكش با پرچم ايران قصد داشت با2ميليون
بشكه نفت خام سنگين كه توسط شركت نفتي دولتي
 PDVSAتهيه شــده بود از آبهاي ونزوئال حركت
كند .اين محموله بخشي از توافق  PDVSAو همتاي
ايرانياش ،شركت ملي نفت ايران ( ،)NIOCاست كه
ميعانات گازي ايران را با نفت خام ِم ِري ونزوئال مبادله
ميكند .ماه سپتامبر اين كشتي درحاليكه2.1ميليون
بشكه ميعانات گازي ايران را حمل ميكرد به ونزوئال
وارد شد.
خبرگزاري الجزيره
مذاكرات برجام و توافق ميــان ايران و جمهوري
آذربايجان

9اكتبــر ،الجزيره در گزارشــي به ســفر حســين
اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه ايران ،به ســوريه و
ديدار با بشار اسد ،رئيسجمهور اين كشور پرداخت.
در اين گزارش ،الجزيره نوشت :اميرعبداللهيان مدت
كوتاهي پس از ورود به دمشــق درجمع خبرنگاران
گفت كه ايران و ســوريه بهتازگي براي تقويت روابط
اقتصادي ،تجاري و گردشــگري به توافق رسيدهاند
و بدون ارائه جزئيات بيشــتري اظهار داشت كه اين
توافقها بــهزودي به اجرا در خواهــد آمد .همچنين
اميرعبداللهيان به اسد گفت كه ايران براي از سرگيري
مذاكرات درباره بازگرداندن توافق هستهاي 2015با
قدرتهاي جهاني ،به وين باز خواهد گشت اما بهدنبال
راستيآزمايي لغو تحريمها و تضمينهاي الزم است
كه بهگونهاي قدرتهاي غربي اينبار بهطور كامل به
تعهداتشان عمل كنند .اياالتمتحده در سال2018
اين توافق را بهطور يكجانبه كنار گذاشت و ايران معتقد
است اروپا هم شريك اوست زيرا از تحريمهاي واشنگتن
حتي درمواقعي كه مانع تجارت بشردوستانه ميشد
تبعيت كرد .اين ســومين توقف در ســفر منطقهاي
اميرعبداللهيان پساز ديدار از روســيه و لبنان براي
مذاكرات در سطوح باالست.

مدير سياسي
اتحاديه اروپا و
هماهنگكننده
اصلي مذاكرات،
پنجشنبه و
چهارماه پساز
ازسرگيري
مذاكرات بين
ايران و قدرتهاي
جهاني در تهران
بود تا با اعضاي
تيم مذاكرهكننده
هستهاي ايران
ديدار كند.
ابراهيم رئيسي
رئيسجمهور
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

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 كردهاند كه بهگفته آنهــا نيمياز حريم
هوايي كشور را شامل ميشــود .رهبري اين رزمايش
دوروزه را كه از ساعات اوليه سهشنبه در منطقه كوير
مركزي ايران آغاز شد ستاد پدافند هوايي خاتماالنبيا
بهعهده داشت .در خاتمه اين گزارش آمده است :رژيم
صهيونيستي در ماههاي اخير بارها درباره پيشرفت
برنامه هستهاي ايران هشدار داده است .ماه گذشته،
آويو كوهاوي ،رئيس ســتاد كل نيروهاي مسلح اين
رژيم ،گفت اســرائيل برنامههاي نظامياش را براي
حمله به ايــران براي مقابله با تالشهای هســتهاي
اين كشــور بسيار تســريع كرده اســت .اما مقامات
ايراني همچنان تأكيد ميكنند كه اين كشــور هرگز
بهدنبال بمب هســتهاي نخواهد بود و رزمايشهاي
اخير درحالي برگزار ميشــود كه هم ارتش ايران و
ل
هم سپاه رزمايشهايي را انجام داده و مناطقشما 
غربي در مرز با جمهوري آذربايجا 
ن را مسلح كردهاند.
ايران اعالم كرده است كه عالوه بر نيروهاي تروريستي
كه ســال گذشــته به جنــگ 44روزه آذربايجان و
ارمنستان وارد شــدهاند ،از حضور داراييهاي رژيم
صهيونيســتي در نزديكي مرزهايش نگران است .در
گزارش ديگري باعنوان «توافــق آذربايجان و ايران
براي بهبود روابط از طريــق گفتوگو» كه 13اكتبر
در خروجي سايت الجزيره قرار گرفت اين خبرگزاري
نوشــت :جمهوري آذربايجان چندهفته پساز آنكه
روابطش بر سر ادعاهاي تهران مبنيبر فعاليت ارتش
رژيم صهيونيستي در اين كشور متشنج شد ميگويد
كه با حل ديپلماتيك بحران با ايران از طريق گفتوگو
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 ايرانياش ،حاصل
شده است .سال گذشته ،هواپيماهاي بدون سرنشين
مجهز رژيم صهيونيستي به آذربايجان كمك كردند
تا در طول جنگ شــشهفتهاي بر سر منطقه مورد
مناقشــه قرهباغ ،ارمنســتان را شكست دهد .جنگ
سال گذشته با آتشبس و ميانجيگري روسيه به پايان
رسيد.جمهوري آذربايجان و ايران مدتهاست درباره
حمايت تهران از ارمنستان در مناقشه چنددههاي بر
سر منطقه قرهباغ اختالفنظر داشتند .تصميم اخير
جمهوري آذربايجان براي وضع ماليات جادهاي براي
كاميونهاي ايراني ،تنش بين تهران و باكو را تشديد
كرده است.
روزنامه گاردين
از توفان شاهين تا توليد اورانيوم 20درصد

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،
نايبرئيس مجلس ايران گفت كه بيم آن ميرود كه
6ماهيگيردر اثر اين توفان جانشــان را از دست داده
باشند .عباســعلي ارجمندي ،فرماندار شهر زابل هم
گفت :روز يكشنبه در اســتان سيستانوبلوچستان،
122نفر در پي توفــان و گردوغبار 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 ميگويد كه ايران بيش
از 120كيلوگرم اورانيوم غنيشده 20درصد جمعآوري
كرده است كه بسيار باالتر از سطح مورد توافق در برجام
است .اياالت متحده نخستينبار در دهه 1960رآكتور
تهران را باهدف توليد راديوايزوتوپها براي استفاده در
درمانهاي پزشكي و كشاورزي به ايران عرضه كرد اما
بعد از آن ،زيرساخت اين رآكتور تغيير كرد تا با اورانيوم
غنيشده 20درصدي كه توليدش در سال 2012در
ايران آغاز شد ،كار كند .برآوردها نشان ميدهد كه ايران
84.3كيلوگرم اورانيوم غنيشده 20درصد داشته باشد
درحاليكه در آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي
اتمي در ماه مي ،اين ميزان 62.8كيلوگرم بود .براساس
توافق هستهاي ،2015ايران قصد نداشت اورانيوم را
بيشاز 3.67درصد غنيسازي كند كه بسيار كمتر از
آستانه 90درصد مورد نياز براي استفاده در سالحهاي
هستهاي است .چين ،فرانسه ،آلمان ،بريتانيا و آمريكا
طي توافق سال 2015با لغو برخي تحريمها عليه ايران
درصورت قطع برنامه هستهاي تهران موافقت كردند .اما
از زماني كه دونالد ترامپ در سال 2018واشنگتن را از
توافق خارج كرد ،تهران بهتدريج تعهداتش را براساس
اين توافق كاهش داد و اياال 
ت متحده در واكنش به آن،
تحريمهاي جديدي را اعمال كرد.
درگذشت ابوالحسن بنيصدر

9اكتبر ،درگذشت نخســتين رئيسجمهور ايران در
سن 88سالگي ،به تيتر بســياري از رسانههاي جهان
تبديل شد كه ازآنجمله ميتوان به رويترز ،الجزيره،
س  ،24روزنامه گارديــن ،روزنامه
فرنسپرس ،فرنــ 
الرپوبليكا ،راينيوز ايتاليا ،نيوزنت و نيوز اينترنشنال
اشاره كرد .براي مثال ،روزنامه ايتاليايي الرپوبليكا در
اينخصوص نوشت :ابوالحســن بنيصدر ،نخستين
س از انقالب اسالمي ،1979در
رئيسجمهور ايران پ 
سن 88سالگي در بيمارستاني در پاريس درگذشت.
خانواده او امروز اين خبر را اعالم كردند و افزودند كه
او دورهاي طوالني درگير بيماري بوده است .بنيصدر
توانست ،هم بين روحانيت شيعه و هم بين آنهايي كه
لباسهاي سبك غربي ميپوشــند جايگاه خودش
را محكم كند .تا آنجا كه فيلســوف فرانسوي ،ژان پل
ســارتر ،حدود 15ســال پيشاز رياستجمهوري او
پيشبيني كرد كه بنيصدر نخستين رئيسجمهور
ايران خواهد شــد .بنيصــدر ســال  ،1980پساز
سرنگوني سلطنت در اين كشور بهعنوان رئيسجمهور
انتخاب و يكسال بعد بركنار شد.

10سال حبس براي رئيس سابق بانك مركزي،
ابراهيم عليزاده
اتفاق نادري بود و احتماال براي مردم ،مسئوالن
سردبير تجارتنيوز
حال حاضر و مسئوالن سابق پيامهاي مهمي داشت .اين خبر حتي
در روند آينده بازار ارز هم ميتواند مؤثر باشد .اما خبر مهم ديگر
جدي شــدن مذاكرات بود كه هرچند مانند گذشته توجهات را
جلب نميكرد ،اما بهدليل احتمال اثرگذاري بر زندگي مردم مهم
بهنظر ميرسيد .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.

واكسيناسيون بيوقفه

بازگشايي مدارس ،دانشگاهها و مراكز گردشگري موضوع مهم مهرماه بود

خبر و رويدادي كه در ماه گذشته اتفاق
جواد دليري
سردبير روزنامه ايران
افتاد و اواخرماه سرعت گرفت ،بازگشايي
و سرعتگيري روند واكسيناسيون بود .بازگشايي خصوصا
در حوزه مدارس ،دانشــگاهها و مراكز گردشگري موضوع
مهمي بود كه بهنظرم 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
شهريورماه اتفاق افتاد ولي شايد بشود ادامه اثرگذاري آن را در مهرماه حائز
اهميت دانست.

تنشهايي ميان ايران و آذربايجان
تحولي كه در بزنگاه برجام رخ داد

تحــوالت منطقــهاي دربــاره آذربايجان
علي ميرزاخاني
سردبير روزنامه دنياي اقتصاد مهمترين اتفاقماه گذشته بود؛ اتفاقي كه
باعث تنش ميان دو كشور شده و تركيه نيز انگار در ايجاد اين
تنشها بيتأثير نبوده است؛تحولي اثرگذار در عرصه سياست،
بينالملل و اقتصاد كه در بزنگاه توافقات بينالمللي ،هستهاي و
برجام ،تركيه تحركاتي در منطقه از خود بروز ميدهد .نگراني
از ورود ايران به جامعه جهاني و بازارهاي بينالمللي تركيه را نگران كرده و موانعي
براي توافق ايجاد ميكند.

دزدي لباس از روي بند رخت

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

پليس پيشگيري اعالم كرد كه سرقتها به
جعفر محمدي
سردبير سايت عصر ايران
دزدي لباس از روي بند رخت رسيده است.
بهنظرم اين ،مهمترين خبر مهرماه است .چرا كه ،نه يك خبر ،كه
خبراالخبار است .نه يك رويداد كه محصول رويدادهاي ساليان
اخير است .اينكه دزدي به لباسهاي 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 بهنام شاخص لباسهای زير؛ طبق اين شاخص،
هر گاه ميزان فروش لباسهای زير در جامعهاي كم شود ،يعني اوضاع اقتصادي
مردم وخيم اســت ،چراكه تنها به لباسهاي رو ،كه ديده ميشــوند بســنده
ميكنند .اما هر گاه فروش لباسهای زير باال برود ،گفته ميشود اوضاع خوب
اســت و مردم حتي به زيرپوش خود هم ميرســند .االن هم گويا بايد درباره
شــاخص ســرقت از بند رخت تامل كنيم! بهنظرم ،مهمترين خبرماه همين
خبر بوده و شجاعترين مسئول نيز جانشين پليس پيشگيري پايتخت بود كه
صادقانه و بدون الپوشاني اين خبر را اعالم كرد.
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تزريق واكسن روي دور تند

رئيس انجمن مددكاري ايران معتقد است سرعت گرفتن واكسيناسيون و اهداي
مسكن به خانوادههاي داراي دو معلول مهمترين خبرهاي اجتماعي مهر ماه است
از همان نخستين روزهاي شيوع كرونا ،اين
نورا عباسي
ويروس و مســائل مرتبط بــا آن در جايگاه
روزنامهنگار
مهمترين اخبار حوزه اجتماعي قرار گرفت.
اين روند با كمي تغيير همچنان ثابت مانده اســت تا جايي كه حســن
موســويچلك ،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 بهدليــل كاركــرد اجتماعي و
اعتمادســازياي كه ايجاد ميكند ،اثرگذاري بااليي بر حوزه اجتماعي
دارد و به همين دليل بايد مهمترين اقدام اثرگذار در حوزه اجتماعي را
مربوط به موضوع كرونا و روند واكسيناسيون دانست.
براســاس گفتــه او سرعتبخشــيدن به واكسيناســيون و شــروع
واكسيناسيون گسترده زير 18سالهها در اينماه بهعنوان مهمترين خبر
اجتماعي مهرماه شناخته ميشــود؛ 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 تكدوز واكســن كرونا (ســينوفارم)
براي سنين  ۳تا ۱۷سال به كشور خبر داد ،سازمان غذا و دارو با صدور
اطالعيهاي ،انتشــار اطالعات در مورد تكدوزبودن واكسن را ناشي از
اشتباه در انتقال مطلب دانست .در اطالعيه ســازمان غذا و دارو تأكيد
شده بود« :واكسن سينوفارم ،واكسن تكدوز نبوده بلكه بايد بعد از يك

این شماره

ماهی که
گذشت

جامعه

دوره ،دوز دوم آن هم تزريق شود و واكسنهاي وارداتي اخير هم مانند
همان واكسنهاي سينوفارم قبلي كه براي بزرگساالن استفاده ميشد،
بوده و داراي همان خصوصيات و برند است».
در بخش ديگري از اطالعيه نيز گفته شــده بود كه واكســنهاي قبلي
حاوي ويالهاي 6دوز10 ،دوز يا 2دوز بودند و اين سري اخير داراي ويال
تكدوز 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 دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت .عليرضا كمرئي،
معاون وزير و ســخنگوي وزارت آموزشوپرورش در مورد بازگشــايي
مدارس با توجه به افزايش واكسيناســيون دانشآمــوزان توضيح داده
بود« :مطابق الگوي طراحيشــده ،از ابتداي مهر ،مناطق روســتايي و
مدارس كمجمعيت كمتر از ۱۵نفر بازگشايي شدند .تاكنون ۴.۵ميليون
دانشآمــوز در زمره گروهي قــرار گرفتهاند كه ميتوانســتند فعاليت
حضوري داشته باشند .از نيمه اول آباننيز براساس همين الگو مدارس
كمجمعيت گروهبندي ميشــوند و فعاليت خود را بهصورت حضوري
آغاز ميكنند».
با تكيه بر اطالعاتي كه در 21مهر از ســوي رئيس مركز مديريت شبكه
وزارت بهداشت در مورد واكسيناسيون گروه سني  ۱۲تا ۱۷سال منتشر
شــد ،بايد گفت كه اين رده ســني 7ميليون و ۱۱۸هزار نفر را شامل
ميشــود« :اگر از اين تعــداد۷ ،ميليون را دانشآمــوز درنظر بگيريم،
۳ميليون و ۶۳۳هزار نفر تا ديروز واكسينه شدهاند كه ۵۱درصد جمعيت
را تشكيل ميدهند ».چلك معتقد اســت اگر بخواهيم از موضوع مهم

درنگ
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روح ملي را با حرفهاي
سطحي نخراشيد

خبرهاي پربازديد اجتماعي درماه مهر
ورود مجلس به نحوه اعزام زائران اربعين
برگ سبز بهعنوان سند خودرو كفايت ميكند
يكماه تا حذف غربالگري و دشوارشدن سقط جنين
موافقت رهبر انقالب با درخواســت شهيد تلقيشدن «علي
لندي» ،نوجوان فداکار ایذهای
واردات واكسن افراد زير 18سال و تزريق دوز سوم
بازگشايي دانشگاهها و مدارس /آموزشوپرورش :از نيمه دوم
آبان مدارس حضوري ميشود
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 مرغها ،ترياك نميريزند

كرونا عبور كنيم ،بايد خبر تحويل ۱۴۰۰واحد مسكوني خانواده داراي
دومعلول به باال را در دسته مهمترين اخبار اجتماعي مهر قرار داد؛ «اين
مصوبه از پيش برنامهريزي شده بود اما آيين تحويل آن در مهرماه رقم
خورد .اين موضوع به اين دليل كه بخشــي از مشــكالت خانوادههاي
محروم در حوزه مسكن رفع و رجوع ميشود،براي من قابل توجه بود.
هرچند تعداد خانوادههاي نيازمند آنقدر زياد اســت كه اين اقدامات
گوشهاي از نياز افراد محروم را حل و فصل ميكند».
در 20مهر و در مراســمي با حضــور وزير تعــاون ،كار و رفاهاجتماعي
و معاونــان هماهنگي و اجتماعي ســتاد اجرايي فرمــان امام ،رئيس
هيأتمديره و مديرعامل بنياد بركت و معاونان بنياد مسكن و سازمان
بهزيستي1400 ،واحد مسكوني به خانوادههاي داراي دومعلول به باال،
در مراسمي اهدا شد.

فرهنگوهنر

در گفتوگويي كوتاه با علي ملكپور ،كارشناس مسائل فرهنگي
به مرور اتفاقات مهم حوزه فرهنگ و هنر در مهرماه پرداختهايم

در مهر امســال اظهارنظر چند تن از مســئوالن و دولتمــردان درخصوص
مرضيه ثمرهحسيني
تاريخ ايران و آثار باســتاني ،خاصه آثار واقع در پاسارگارد و تخت جمشيد،
روزنامهنگار
واكنشهايي را در ميان مــردم و كاربران فضاي مجازي برانگيخت .بهعنوان
مثال ،اين اظهارنظر كه «سلسله پليد هخامنشي ،كشور را دو دستي تقديم يونان كرد»
حتي
يا اينكه وجود بناي پاسارگاد مانع از كشاورزي مردم است .اين گفتهها اعتراض و
خبرهاي پربازديد ف
حيرت كارشناسان و مردم را برانگيخت .علي ملكپور ،استاد دانشگاه و كارشناس مسائل
فرهنگي ،با تأكيد بر ضرورتداشــتن تخصص و دانش بــراي اظهارنظر درباره مباحث
سفر آندرياس آييبي ،رئيس مج
فرهنگي معتقد است كه اظهارنظر غيرتخصصي ،بياخالقي است .او درباره پيامدهاي اين
كشور به يزد و مذاكره درخصوص
انتصاب پيمان جبلي به سِ مت
اظهارنظرهاي غيرتخصصي به همشهري ميگويد« :اظهارنظر يك مسئول درخصوص
درگذشت سيامك اطلسي ،ب
امر فرهنگ و مصاديق آن نيازمند داشــتن پيشفرضهايي ازجمله اخالق و تخصص
و تلويزيون بر اثر كرونا
است .منظور از معيار اخالق اين است كه هر كس ،بهويژه اگر تريبون و جايگاهي دارد،
درگذشت عالمه حسن حسن
بايد براساس معلومات و گستره دانش خود صحبت كند و به حوزههايي كه دانش كافي
درگذشت علي گلستانه ،هنر
درخصوص آن ندارد ،ورود نكند .اين ضرورت در مورد كســاني كه داعيه اخالقمداري
از كرونا
دارند بيشتر اســت و آنها اتفاقا بايد عنايت بيشتري به مسئوليت اين قبيل اظهارنظرها
درگذشت فتحعلي اويسي ،باز
داشته باشند».

درگذشــت آذرتاش آذرنوش
دايرهالمعارف بزرگ اسالمي
درگذشت عزتاهلل مهرآوران
اثر ابتال به كرونا
درگذشــت رحيم رحيميپ
اثر كرونا

فرهنگ ،امري تخصصي است

ملكپور در ادامه صحبت درخصوص پيشفرضهــا و صالحيتهاي ورود به بحث
فرهنگ ميگويد« :فرهنگ امري تخصصي اســت .درست است كه فرهنگ وجهي
عاميانه و اجتماعي نيز دارد و فرهنگ بهواقع نزد مردم اســت؛ ولي از حيث مطالعه
فرهنگ ،سياستگذاريها و داوريهاي فرهنگي ،حوزهاي تخصصي است .متأسفانه

تصويرماه

طوفان وطال

20مهرماه تيم ملي
فوتبال ايران با
كرهجنوبي در ورزشگاه
آزادي و بدون تماشاگر
به مصاف يكديگر رفتند.
اين بازي كه در دور دوم
انتخابي جام جهاني
 2022قطر برگزار شد ،با
گل عليرضا جهانبخش و
سوپرسيوهاي بيرانوند
با نتيجه يك  -يك و در
حالت تساوي به پايان
رسيد.

11نما از مهمترين عكسهاي خبري مهرماه 1400
مهرماه نيز گذشت تا تصاويري را در آلبوم پاييز  1400به ثبت برساند.
نگار حسينخاني
تصاويري كه چندان بيشباهت به روزهاي تلخ و شيرين گذشته نبوده،
روزنامهنگار
هرچند در نوع خود منحصر بهفرد بهنظر ميرسد .همه اين تصاوير
توسط سرويس عكس روزنامه همشهري بهعنوان نمايي از مهري كه گذشت ،انتخاب شده است.
بازنمايي روزهايي كه ما و مردم دنيا پشتسر گذاشتهايم.

در مهرماه مدارس
روستايي و عشايري
به شكل تدريجي
بازگشايي شد.
همچنين مجوز
فعاليت مديريت
شده و گروهبندي
شده دانشآموزان
اول ابتدايي براي
آشنايي با معلم و
محيط مدرسه صادر
شد .مدارس فني و
حرفهاي و كاردانش
نيز براي دروس
مهارتي و كارگاهي
مجاز به فعاليت و
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شير مادر و نان پدر حاللت دالور

ابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور ايران در سفر به استان فارس ،از مجموعه تاريخي تخت جمشيد
بازديد كرد .انتقال آب خليجفارس در سه خط به استان فارس براي استفاده همه استان فارس و
اصفهان ،از مطالبات مربوط به اين سفر عنوان شده است.

انفجار در مسجد شيعيان قندهار ،در جنوب افغانستان و در جريان مراسم نمازجمعه 33شهيد و 74مجروح بر جا
گذاشت .بهگفته شاهدان عيني3 ،انفجار در نزديكي مسجد «امامبارگاه فاطميه» در ناحيه اول شهر قندهار رخ
داد كه انفجار اول در ورودي و انفجارهاي بعدي داخل مسجد اتفاق افتاد.
عكسAP :

جاوداني ،گزارشگر و مجري برنامههاي ورزشي تلويزيون :مسابقات قهرماني
كشتي آزاد و فرنگي حال خوبي را به جامعه تزريق كرد
مهرماه اتفاقات مهمي در حوزه ورزش رقم
شيوا نوروزي
خورد كه هر كدام در جــاي خود مهم بود.
روزنامهنگار
ركودهاي تاريخي در بخــش وزنهبرداري
و كشتي به ثبت رســيد .در اينماه زنان ورزشــكار همپاي مردان ورزشكار
افتخارآفرين شدند تا به دنيا ثابت كنند كه توانمندند و بهخاطر ظرفيتهاي
بااليشــان حرفهاي زيادي براي گفتن دارند .ثبت نقــره جهان به نام دختر
وزنهبردار ايراني ،يكتا جمالي براي نخستين بار و خبر صعود تاريخي تيم ملي
فوتبال زنان ايران به جام ملتهاي آسيا از مهمترين اخبار حوزه زنان در اين
مهرماه بود تا شايد تلنگري براي مســئوالن كشور براي حمايت همهجانبه 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 كشتيهاي فرنگي

اما مهمترين خبر ورزشــيای كه از نــگاه رضا جاوداني ،گزارشــگر و مجري
تلويزيوني فوتبال توجه آحاد جامعه را ب ه خود جلب كرد مســابقات كشــتي
فرنگي و آزاد بود كه هيجان زيادي در جامعه ايجــاد كرد .حين برگزاري اين
رقابتها بارها جمله معروف «شير مادر و نان پدر حاللت دالور» را از زبان هادي
عامل ،گزارشگر رقابتهاي كشتي بابت افتخارآفرينيهاي كشتيگيران ايران
شنيديم .جاوداني در گفتوگو با همشهري ميگويد« :اين دوره از مسابقات
كشتي قهرماني جهان بهويژه كشتي فرنگي بهخاطر دريافت 4مدال طال بسيار
دلچسب و جذاب بود .تماشاي كشتيهاي فرنگي برايم هيجان بيشتري داشت
چرا كه بعد از كشتيهاي آزاد برگزار ميشــد و فشار زيادي روي بچهها بود و
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بايد حتما نتيجه ميگرفتند .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 رقابتها
را دنبال ميكردم .همين كه در اين مسابقات دل مردم شاد شد و حس غرور
ملي را تجربه كردند ،آن هم در دوره كرونا كــه متحمل مصيبتهاي زيادي
شدهاند ،ميطلبد تا از بچههاي تيم ملي كشتي تشكر ويژهاي كنيم .بايد به آنها
دست مريزاد گفت كه با تالش خود پرچم كشــورمان را به اهتزاز درآوردند و
افتخارآفرين شدند .مدتها بود مردم چنين لذتي را تجربه نكرده بودند و براي
تقسيم كردن شادي با يكديگر به خيابانها نيامده بودند».
وي درخصوص مهمترين عامل ماندگاري يا دلچسب بودن يك رقابت ورزشي
عنوان ميكند« :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 ميبرد و به موفقيت دست مييابد موجي از هيجان و شادي را به
جامعه هوادار تزريق ميكند و در تاريخ ورزش آن كشور ثبت ميشود .مديريت
ضعيف در تمام بخشهاي ورزشي ما موجب شده گرفتن هر نتيجهاي صرفا
منوط به تالش خود ورزشــكاران ملي باشــد نه اينكه خروجي يك مديريت
كارآمد و برنامهريزي شده باشد .شما اگر مســابقات قهرماني كشتي جهان
را هر ساله دنبال كنيد مشاهده ميكنيد كه معموال دورههاي بعد از المپيك
در سطح پايينتري برگزار ميشود .چون در ظاهر امر تيمهاي شركتكننده
پوستاندازي ميكنند و تمركز اصلي را روي مسابقات المپيكي ميگذارند كه
در پيش دارند .درصورتي كه در ورزش حرفهاي ما چنين تفكري وجود ندارد و
بيشتر از اينكه آيندهنگري سرلوحه باشد نتيجه برايمان مهم است چون مديران
ورزشي ميزشــان را با نتيجه نگه ميدارند .آيندهنگري خيلي كم در ورزش

در محكوميت تصميم
قاضي بيطار ،قاضي
تحقيق در پرونده
انفجار اسكله بيروت،
بعضي از رهبران
جنبش حزباهلل و امل
متهم شدند .همين امر
باعث شد تظاهراتي
از طريق شبكههاي
اجتماعي برنامهريزي
شود .اين در حالي است
كه تظاهراتكنندگان
پيش از رسيدن به
محل تجمع ،با حمالت
تكتيراندازان
ناشناس غافلگير
شدند .در جريان اين
تيراندازيها 6نفر
كشته و دهها نفر
مجروح شدند.
عكسAP :

خبرهاي پربازديد حوادث درماه 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  ۳طال ۳ ،نقره و يك برنز سوم جهان شد
ي «يكتا جمالي»؛ نقره جهان به دختر وزنهبردار
تكرار تاريخساز 
ايراني رسيد
انتخابي جام جهاني /توقف ايران برابر كرهجنوبي در سكوت آزادي
فرانسه  –2اســپانيا  /1خروسها ،قهرمان دومين دوره ليگ
ملتهاي اروپا
كارلوس كيروش سرمربي تيم ملي مصر شد
صعود تاريخي تيم ملي فوتبال زنان ايران به جام ملتهاي آسيا

حرفهاي و قهرماني ما اتفاق افتاده است .لذا ما در چنين مسابقات قهرمانياي
كه نظارهگر بوديد با تمام قوا به ميدان ميرويم اما كشورهايي كه مدال المپيك
برايشان ارزشمند است سعي ميكنند ورزشكاراني را به مسابقات بياورند كه
4سال ديگر از آنها بهره ببرند .بنابراين اگر حرفهاي به ورزش نگاه ميكنيم بايد
ببينيم چه جايگاهي در دنيا داريم و چه توقعي بايد داشته باشيم .هماكنون
با مديريتهاي ضعيف و حمايتهايي كه هميشه لنگ ميزند نميتوان هيچ
توقعي از تيمها داشــت .بهعنوان مثال از پرسپوليس توقع ميرفت 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 تيمها
انجام نميدهند كه ما بخواهيم توقع گرفتن نتيجه را داشته باشيم .اما اميدوارم
روزي برسد كه دســت آدمهاي غريبه از ورزش كشور كوتاه شود؛ افرادي كه
دلسوز نيستند و براي دستيابي به اهدافشان ورزش كشور را به سمت نابودي
كشاندهاند».

فصلي براي كشتن

حوادث

قتل يك برادرزاده 36ساله ،توسط عمه
57سالهاش يكي از هولناكترين حوادث مهر 1400بود

در مهر ماهي كه گذشــت ،حوادث و اتفاقات تلــخ زيادي رخ داد
مرضيه ثمرهحسيني
كه هركدام از آنها كاشانهاي را ويران كرد .اما يك قتل خانوادگي
روزنامهنگار
بيشترين تأثير را در اذهان عمومي گذاشت.
حوادث و اتفاقات ناگوار منجر به قتل ،همواره جزو هولناكترين پيشامدها بهشمار ميرود .حال اگر
اين فجايع هولناك از ســوي يك همخون صورت گيرد ،آنهم در پس يك تصميم آني ،دردناكتر و
غيرقابلباورتر از هر رخدادي خواهد بود .قتلهاي خانوادگي ۳۰درصد كل قتلها در ايران را شــامل
ميشوند.
الهه فراهاني ،خبرنگار حوزه حوادث كه سالهاست در حوزه جنايي فعاليت دارد ،قتل يك برادرزاده
36ساله ،توسط عمه 57سالهاش را هولناكترين اتفاق مهر 1400ميداند
و ميگويد« :ســاعت ۱۲ظهر ۲۱مهر ،خبر مرگ آرميتا به بازپرس شــعبه
دوم دادسراي امور جنايي اعالم شد .بررسيها نشــان داد ،آرميتا اعتياد به خبرهاي پربازديد ح
موادمخدر داشــته و چندبار خانوادهاش براي تركدادن دختر جوان اقدام
حكم قصاص آرمان اجرا نشد
كردهاند اما هر بار مدتي بعد از ترك ،دوباره بهسراغ موادمخدر رفته است.
حكم اعدام الكس بردهدار ج
از
دارد.
عمه ۵7ساله كه عامل اين جنايت بود ،يك دختر۳۲ساله به نام ميترا
آزار جنسي پسربچههاي تهر
خواست
آنجا كه برادرزادهاش معتاد بود و رفتار نامناسبي داشت دلش نمي
سوختگي عميق ،علت مرگ
دخترش با او معاشرت كند اما آنها مدام با هم بيرون ميرفتند و ديروقت به
تيراندازي به سه زن در اصفه
خانه برميگشتند .بارها به دخترها تذكر داده بود اما تذكرهايش بينتيجه
خفتگير محله عبدلآباد دس
بود.
ماموريت مرگبار ۲پليس مبار
ميترا نيز بهجاي اينكه به حرفش گوش كنــد ،از آرميتا طرفداري كرده و با
مرد رواني همسرش را در خو
بياحترامي مقابلش ايستاده بود .شب حادثه ،همين دليل ،باعث درگيري
دوست قديمي ،قتل مرد طال
جوان 25ساله قرباني دعوا بر
آنها شد .زن آنقدر عصباني شده بود كه ناگهان چاقويي برداشت و ضرباتي
كالهبرداري زن شياد با عنوا
به شكم دختر زد .به او گفت كه اگر دست از سر دخترم برنداري ،تو را آتش
ميزنم .او هم در جواب گفته بود كه نميتوانــي كاري كني .زن كه خيلي
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بسياري از مسئوالن قادر به تفكيك اين دو ساحت نيستند .اينكه فر ِد داراي مسئوليت و منصب ،در حوزهاي كه در
آن دانش كافي ندارد اظهارنظر كند و به فراخور موضوع ،مردم را بيازارد ،سبب بياعتمادي مردم به آن فرد يا طيف و
جناح منسوب به او ميشود .اين قبيل مداخلهها باعث ميشود كه مدير و مسئول مورد نظر ،حتي در حوزه تخصصي
خود نيز از جانب مردم قابلاعتنا و ارجاع نباشند .واقعا چطور ميشود 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 ميكند و ميگويد« :كاركردهاي اين بناهاي تمدني و نقش بيبديل آنها در حفظ هويت ملي ايران و ايرانيان
در طول اعصار و قرون گذشته بينهايت 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 .بهعنوان مثال
فرهنگی درماه مهر
زماني كه طالبان مجسمههاي بودا در باميان را تخريب كردند ،تمام جهان واكنش نشان
جلس ملي سوئيس و سفير اين
داد .اگر بخواهيم از حوزه دين بحث كنيم اين مجسمهها روزگاري بت بودهاند اما هيچ
ص گسترش ارتباطات فرهنگي
مسلمان دانايي امروزه از تخريب اين مجسمهها خوشحال نيست و اصال آن را در روزگار
ت رياست صداوسيما
فعلي بت نميبيند .براي شهروندان جهاني اين مجسمهها يا آثار باستاني در ايران ،معناي
بازيگر و دوبلور باسابقه سينما
فرهنگي دارند ».او ادامه ميدهد« :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
نزاده آملي در 92سالگي
جهانياند و بشريت به پيوندهايي كه اين آثار مولد آن هستند ،نيازمند است .ملتي كه با
رمند نقاش بر اثر عوارض ناشي
تاريخش پيوند نخورد ،معلق و بيهويت است .بنابراين ،هر ملت خود را با اسطورههاي
كهن ،ادبيات و هنر ،معماري و ...بازنمايي ميكند تا احساس ريشهداري كند و همگرايي
زيگر پيشكسوت در76سالگي
بين اقوام و گروههاي مختلف در يك قلمرو ايجاد شود .درواقع ،اين تمدن تاريخي است
ش ،محقق و مشاور عالي مركز
كه قادر اســت ملت ايران را با قوميتها ،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
ن ،بازيگر و نمايشنامهنويس بر
جغرافيايي است .معطوف به چنين اهميتي ،زماني كه يك مسئول ،آنهم كسي كه اتفاقا
سكاندار ميراث فرهنگي كشور است ،درخصوص بنايي چون پاسارگاد آنگونه صحبت
پور ،تهيهكننده و كارگردان بر
ميكند ،روح ملي مردم جريحهدار شده و آدمي ناخوادگاه دلواپس وضعيت فرهنگ و
هنر در سالهاي پيش رو ميشود!»

درنگ

این شماره

ماهی که
گذشت

قوت گرفتن رايزنيها در مذاكرات هستهاي

نماينده ادوار مجلس در گفتوگو با همشهري ،مذاكرات هستهاي را بهعنوان
مهمترين اتفاق سياسي مهرماه معرفي كرد
ماهي كه گذشــت پر از خبرهاي مهم سياسي
ليال شريف
در حــوز ه دولت ،مجلس و سياســت خارجي
روزنامهنگار
بود كه هر كدام واكنشهاي مختلفي را در پي
داشت .از نظر حسين ســبحانينيا ،نماينده ادوار مجلس و چهره سياسي
اصولگرا از ميان تمام اخبار مهم مهرماه اگر بخواهيم موضوعي را دستچين
و بهعنوان مهمترين خبر مهرماه آن را بررسي كنيم بايد به موضوع احياي
برجام بپردازيم .مذاكرات هستهاي بهمنظور احياي برجام از فروردينماه و
در شهر وين آغاز شد و تاكنون شش دور از اين گفتوگوها انجام شده است.
با پايان دور ششم و همزمان با انتخاب سيزدهمين رئيسجمهور خبر موثقي
از زمان و نحوه برگزاري دور جديد مذاكرات مطرح نشد اما اتفاقات سياسي و
رايزنيهاي شكل گرفته حول برجام در چند هفته اخير ،احتمال پيگيري اين
مذاكرات را پررنگ كرده است .سفرهاي منطقهاي اميرعبداللهيان ازجمله
سفر به مســكو در مهرماه نيز رنگ و بوي مذاكرات هستهاي 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
جمعبنديها بهزودي گفتوگوها از ســر گرفته خواهد شد؛ «دولت آقاي
رئيسي ،دولتي عملگرا و نتيجهگراست و به طرفهاي مقابل با صداي بلند
ميگوييم در فرصتي كه در حال جمعبندي هستيم ،حتما طرفهاي مقابل
هم بايد تصميم جديدي بگيرند و اراده و نيت واقعي خود را براي به نتيجه
رسيدن اين مذاكرات و انجام تعهداتشان نشان دهند تا ما آن را بهعنوان 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
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مورا در قامت هماهنگكننده كميسيون مشترك برجام ،بر آمادگي خود براي
همكاري با كشورمان و ساير طرفها در جهت ادامه مذاكرات براي دستيابي
به نتيجهاي كه مورد پذيرش همه طرفها باشــد ،تأكيد كرد .همچنين در
پايان اين سفر مقرر شد تا رايزنيهاي دو طرف درباره موضوعات مورد عالقه
طرفين در بروكسل پيگيري شود .در همين راستا25 ،مهر نشست غيرعلني
نمايندگان مجلس با حسين اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه برگزار شد و
برجام بهعنوان يكي از موضوعات اصلي اين نشست مورد گفتوگو قرار گرفت.
براســاس اطالعاتي كه از زبان نمايندگان مجلس در رابطه با اين نشســت
غيرعلني منتشر شد ،احتمال جدي شدن رايزنيها شدت گرفت .بهروز محبي
نجمآبادي در رابطه با اين جلسه غيرعلني توييت كرده بود« :به اذعان وزير
امور خارجه كشورمان ،قانون اقدام راهبردي لغو تحريمها مورد توجه خاص
كشورهاي مؤثر جهان قرار گرفته است .همه پيامي روشن و جدي را دريافت
كردهاند .دولت با اين ابزار قدرتمند مذاكرات را هفته جاري آغاز خواهد كرد».
حجتاالسالم عليرضا سليمي ،عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي
نيز در رابطه با بحث مذاكرات هســتهاي در جلسه غيرعلني مجلس با وزير
امورخارجه گفته بود« :وزير امور خارجه درباره مذاكرات هستهاي به صراحت
اعالم كرد كه سياست جمهوري اسالمي اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر
عمل است و آمريكاييها 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 ،سبحانينيا در گفتوگو با همشهري تأكيد كرد كه «آغاز مذاكرات و
تحوالتي را كه در اينماه بهوجود آمد ميتوان بهعنوان مهمترين اتفاق خبري
يكماه گذشته معرفي كرد .ما شاهد بوديم كه درماه گذشته ،آقايان حسين
اميرعبداللهيان ،وزيرامورخارجه ايران و همچنين علي باقري كني ،معاون

خبرهاي پربازديد سياسي در ماه مهر
«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 جمعبنديها در زمينه
مذاكرات وين در آينده نزديك
ارسال سوخت به لبنان
درگذشت سيدابوالحسن بنيصدر ،نخستين رئيسجمهور
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 بينالمللي انرژي اتمي و ادعايش درباره سرويس
تجهيزات نظارتي تاسيسات ايران

سياســي وزارت امورخارجه ديدارهاي مختلفي داشــتند و به كشورهاي
مختلف براي پيگيري مذاكرات هستهاي سفر كردند»  .براساس گفته او به
اين دليل بايد موضوع هستهاي را بهعنوان خبر مه م ماه مهر در حوزه سياسي
معرفي كرد كه ريشه مسائل مختلف منطقهاي و جهاني در موضوع هستهاي
ايران نهفته است؛ «بهطور كلي بسياري از تحركات منطقهاي و رايزنيهاي
حول محور مذاكرات هســتهاي شكل گرفته اســت .موضوع مهم مسئله
برجام اســت و اينكه ايران چطور ميخواهد به اين موضوع ورود پيدا كند.
گفتوگوهايي كه مسئوالن ايران داشتند ،نشاندهنده اين است كه ايران از
مسير خود در حال پيگيري مذاكره است».

با شروع فصل صيد
در استانهاي 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
سهميهبندي ،بنزيني
به اين افراد اختصاص
نيافته است.
عكس :محمد مهيمني

هرساله حدود 5ميليون پرنده وارد تاالبهاي شمالي كشور ميشوند .مازندران نيز بهعنوان قتلگاه اصلي اين
پرندگان شناخته ميشود .مسئلهاي كه باعث شده ،اين منطقه بهعنوان سياهچاله پرندگان شناخته شود.
عكس :همشهري/حامد عسگرپور

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 ميشد ،در
ردهبندي با كسب 146امتياز بهعنوان نايب قهرمان پس از روسيه قرار گرفت.
عكس :محمدرضا عبدالحميد
بـــا افزايـش سرعت
واكسيناسيون ،اول
مهرماه خبر تزريق
واكسن كرونا به گروه
سني  ۶تا  ۱۸سال يعني
كودكان و نوجوانان،
منتشر شد .بهنظر
ميرسد پس از گذشت
2سال تحصيلي،
دانشآموزان قرار است با
ن خودشان
تزريق واكس 
را براي شروع آموزش
حضوري آماده كنند.
عكس :همشهري/منا
عادل

عصباني شده بود با فندك بهســراغش رفت و موها و بدنش را آتش زد .با سروصداي ميترا همسايهها
وارد صحنه شدند ،زن راگرفتند و آرميتا را به بيمارستان منتقل كردند اما با گذشت ۴۸ساعت و با وجود
تالش كادر درمان بيمارستان بهعلت شدت جراحت و سوختگي تسليم مرگ شد».
فراهاني ميگويد« :اين اتفاق بهدليل شدت و نوع جراحت و نوع قتل ،يكي از فجيعترين اتفاقاتماه مهر
است .يكي مهمترين علل درگيري خانوادگي بحث اعتياد است .بحث اعتياد و بحث تداخل فرهنگي
يا مسائل جامعه در حال گذر ،شكافي كه بين نسلها وجود دارد ،جامعه سنتي و جامعه مدرن ،تغيير
تفكر بين افراد ،فرزندان ،پدر و مادر ،آن تغيير فرهنگي و آن تغيير نگرشها منجربه اين ميشــود كه
يكسري نابسامانيهايي 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 ميشوند كه بعد از آن بهشدت از كار خود پشيمان
ميشوند .براي افرادي كه مرتكب قتل شدهاند يك پرونده شخصيت تشكيل ميشود و آنها را از منظر
روانشناسي مورد آزمايش قرار ميدهند .در جلسات روانكاوي حاالت و روحيه اين افراد حين ارتكاب
قتل مورد بررسي قرار ميگيرد كه آيا دچار اختالالت روانياند يا نه؟
بهگفته فراهاني ارتكاب جرم به عوامل مختلفي بســتگي دارد .در اين پرونده ،فصل نيز ميتواند 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
حوادث در ماه مهر
پاييز و زمستان بهدليل كاهش ميزان نور خورشيد دچار افسردگي و تغييرات
هورموني ميشوند و همين امر موجب ميشود رفتارهاي غيرمتعارف از آنها
د.
سر بزند .بسياري دچار بيارزشي و احساس نااميدي ميشوند و در مواجهه
جنسي اعالم شد.
با شــرايط پيچيده و خاص نميتوانند تصميمات عاقالنه بگيرند ،بنابراين
راني توسط مرد دوچرخهسوار
فجايع بزرگي ميآفرينند.
گ علي لندي
براســاس گفته اين روزنامهنگار حوزه حوادث ،محيط بســياري از جوامع
هان
شهري ما بهويژه شهرهاي بزرگ ،ايجادكننده خشونت است .يعني شلوغي
ستگير شد.
ارزه با موادمخدر در گيالن
و ازدحام بيش از حد و فشــارهايي كه بر فرد وارد ميشــود يا آموزشهاي
واب با چاقو كشت.
خشم و خشونت همه ميتوانند زمينهساز بروز خشم در جامعه شوند .ميزان
الساز را انكار كرد.
خشونت ،شــبكه اجتماعي ،فيلمها و سريالهاي خشــن ،افكار منفي و در
ر سر كاشت گل و گياه
جريان اخبار تلخ قرارگرفتن تأثير زيادي در روحيه افراد ميگذارد؛ نگراني
ان مأمور نيروي انتظامي
و ترس را در جامعه گســترش ميدهد و باعث بروز چنين رفتاري در افراد
ميشود.

رزمايــش فاتحان خيبر نيــروي زميني ارتش با پشــتيباني
بالگردهاي هوانيروز در منطقه عمومي شمال غرب كشور برگزار
شد .در اين رزمايش تيپهاي  ۲۱۶زرهي ۳۱۶ ،زرهي ،تيپ ،۲۵
گروه  ۱۱توپخانه ،گروه پهپاد و گروه  ۴۳۳مهندسي رزمي حضور
داشتند .

تصويري از طوفان
شاهين كه عمان
را درنورديد و وارد
 2استان ايران
شد .اين طوفان از
نو
استان سيستا 
بلوچستان آغاز و
سپس وارد هرمزگان
شد52 .نفر در اين
طوفان به مراكز
درماني زابل مراجعه
كردند و 3نفر در اين
مدت بستري شدند.
عكس :محمدكسري
شيراني

ركورد دالر

در مهرماهي كه گذشت ،نرخ ارز نوسانهاي بسياري را تجربه كرد و ركورد
سالجاري را شكست

پربيراه نيست اگر بگوييم دالر همچنان در صدر
مائده اميني
جدول اخبار مهم اقتصادي جاخوش كرده است.
روزنامهنگار
در مهرماه اين اسكناس استراتژيك آمريكايي
ركورد سالجاري را شكست و نرخ 28هزار و 400تومان را بهخود 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 خيليها ريخت .در
اين جدول آينده نرخ ارز با دو سناريو «رفع تحريمها» و «تداوم تحريمها» پيشبيني
شده بود كه براساس دادههاي آن ،درصورت تداوم تحريمها نرخ دالر براي سال ،۱۴۰۶
۲۸۴هزارتومان پيشبيني شده است .دادههاي اين جدول حكايت از آن ميكردند كه
صورت رفع تحريم حداكثر نرخ دالر در سال مورد اشاره به محدوده  ۵۵هزار 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 درحاليكه
اين آيندهپژوهي را نه «رد»و نه «تأييد» كرده در پاسخ به حواشي ايجاد شده اعالم كرد:
جدول منتشر شده در فضاي مجازي كه به پيشبيني شاخصهاي كالن اقتصادي
كشور ميپردازد 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
حقشناس ،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 قيمتهاي سرسامآور كاالهايي مثل تخممرغ و ...به گوشما ن رسيده
اما همچنان نوسانات نرخ ارز و كانالهاي قيمتي كه دالر به آنها وارد يا از آنها خارج
ميشود ،مهمترين اخبار بهنظر ميرسد.

آنچه بر دالر گذشت...

اقتصاد

دالر سالجاري 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
ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی25 ،هزار 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 حقشناس در اينباره توضيح ميدهد :در اقتصاد ايران نرخ ارز لنگر تعادل
است .به يك معناي ديگر ،نوســانات نرخ ارز ،تعيينكننده قيمت نهتنها 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 عمدهاي از بازارهاي ايران خواهد بود .در
واقع نرخ ارز منشا تغييرات اقتصادي ،در بازار پول ايران است .همچنين دولتيها به
واسطه شرايط تحريمي در ايران مجبور به چاپ پول (مابهازاي پولهاي بلوكهشده)
ميشوند و به هر دليلي هزينههاي جاري دولت بيش از نرخ افزايش درآمد است .در
نتيجه همه اينها كسري بودجه رقم ميخورد ،اين كسري بودجه به افزايش رشد
نقدينگي ميانجامد و در نهايت حجم پول در اقتصاد افزايش پيدا ميكند و در نتيجه
نوسانات نرخ ارز در چنين اقتصادي طبيعي ميشود .اين كارشناس اقتصادي ادامه
ميدهد :به همين دليل ساده نرخ ارز بهعنوان يك متغير مستقل ،براي كاالهاي
وارداتي و بهطور مشخص نهادهها ،عمل ميكند و وقتي كه نرخ ارز تغيير ميكند،
قيمت نهادهها تغيير ميكند و طبيعتاً اين نهادهها در هر جا كه بهكار گرفته شوند،

خبرهاي پربازديد اقتصاد درماه مهر
نرخ بيكاري تكرقمي ماند.
صندوق بينالمللي پول :رشــد اقتصادي ايران در سالجاري به
2.5درصد ميرسد.
صالحآبادي رئيسكل بانك مركزي شد.
ادعای دالر 280هزار توماني درصورت تداوم تحريمها
كشف 82ماينر در ساختمان بورس تهران
تخممرغ به شانهاي 60هزار تومان رسيد.
نرخ تورم به 45.8درصد رسيد.
رئيسجمهور قانون جهش توليد مسكن را براي اجرا ابالغ كرد.
دستور رهبر انقالب براي ممنوعيت واردات لوازم خانگي كرهاي
وزير صمت با آزادسازي واردات خودرو موافقت كرد.

تورم به بار ميآيد .مثل مرغ ،تخممرغ ،روغن و هر كاالي اساسي ديگري كه اين روزها
متاثر از قيمت دالر ،ركورد گراني را شكستهاند .اگر دولت بخواهد از اين نوسانات
مصون بماند بايد دست به يكسانسازي نرخ ارز بزند.
خزان ريال

در مهرماه اما چه اتفاقي افتاد كه دالر دوباره نرخ 28هــزار تومان را بهخود ديد؟
حقشناس در پاسخ به اين سؤال ميگويد :قيمت ارز هم مثل هر كاالي ديگري در
بازار تعيين ميشود .وقتي واژه بازار مطرح ميشود ،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 ميدهد :مث ً
ال وقتي عرضه ارز زياد شود و از تقاضا پيشي بگيرد ،قيمت
ارز پايين ميآيد يا هنگامي كه تقاضا بيش از عرضه باشد نرخ باال ميرود .اتفاقي كه
در مهر امسال افتاده همين است كه هم ريشه در متغيرهاي سياسي دارد ،هم در
متغيرهاي اقتصادي .اگر در آبانماه مذاكرات در وين آغاز شود و ايران و عربستان
در حل مسائل خود به جمع بندي برسند ميتوان به كاهش نرخ ارز اميد داشت.
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عكس جنجالی زيارت با هواپيمای نظامی دو طبقه

يكي از جنجاليترين تصاويري كه فيلم و عكس آن در شبكههاي اجتماعي و وبسايتهاي خبري بسيار ديده
شد ،فيلم و عكس وضعيت نامناسب زائران كربال بود كه سوار بر هواپيماي دو طبقه حمل اداوات نظامی راهي
زيارت كربال شده بودند .ويدئوي اين رويداد در شبكههاي اجتماعي و يوتيوب هم هزاران بار ديده شده است.
اخبار مرتبط با برگزاري مراسم اربعين هم در مهرماه بسيار بازخورد داشت زيرا اربعين1400به واسطه همهگيري
كرونا بدون پيادهرويهاي هرسال برگزار شد و زائران تنها اجازه سفر با هواپيما را داشتند.

مروري بر آنچه در مهرماه 1400در
رسانههاي مكتوب و مجازي رخ داد

مهرمــاه ســال 1400مثــل همه
سميرا رحيمي
مهرماههاي ســالهاي گذشــته با
روزنامهنگار
صداي زنگ مدارس آغاز شــد اما
مانند سال گذشــته ،بچهها به مدرســه نرفتند و كالسهاي درس
همچنان غيرحضوري و آنالين برگزار شدند تا فراموشمان نشود كه
سايه همهگيري كرونا همچنان بر سر جامعه سنگيني ميكند .اگرچه
همزمان واكسيناســيون كودكان در اينماه سرعت گرفت و مقامات
آموزشوپرورش وعده دادند كه دانشآموزان از آبانماه به مدرســه
بازخواهند گشت .همچنين مدارس عشــايری و مدارسي كه تراكم
دانشآموزان در آنها حداكثر 15نفر بود ،از ابتداي مهرماه بازگشايي
شدند تا طلسم كرونايي بســته بودن مدارس به اين ترتيب شكسته
شــود .در مهرماه 1400كشور شكســتها ،پيروزيها ،جنجالها و
تنشهاي زيادي را بهخود ديد .اما در ميــان تمامي اين موضوعات،
از نظر آماري موضوع واكسيناســيون گســترده ،واكسنهراسي،
واكسيناسيون دانشآموزان در آستانه سال جديد تحصيلي ،واردات
واكسن و بررســي ادامه يا توقف محدوديتهاي كرونايي در كشور
جزو پرتكرارترين سوژههايي بودهاند كه در ميان روزنامههاي كشور
( 5روزنامه همشهري ،ايران ،جمهوري اسالمي ،سازندگي و اعتماد)
به آن پرداخته شده اســت .همچنين فراتر از پرتكرارترين مطالب
رسانههاي مكتوب ،اخباري مانند فداكاري نوجوان ايذهاي براي نجات
2سالمند از آتش يا موفقيتهاي تيم ملي كشــتي ايران و تيمهاي
هندبال و فوتبال زنان كشور ،در شــبكههاي اجتماعي و رسانههاي
آنالين بسيار پربازخورد بودهاند .در ادامه به گزيدهاي از پرتكرارترين
تيترها ،عكسها ،سوژهها و مهمترين و پربازخوردترين اخباري كه در
ماه اول پاييز 1400در رسانههاي مكتوب و آنالين كشور بازتاب يافتهاند
اشاره ميكنيم .تالش شــده در اين نوشتار بيش از هرچيز ديگري بر
اهميت و باالبودن بازخورد اخبار توجه شود.

همهسفرهای  رئيسجمهور

آغاز سفرهاي استاني سيدابراهيم رئيسي و سخنرانيهاي او در7استان
مختلف كشور باعث شد تا تصوير او بيشترين تكرار را در صفحات اول
روزنامههاي مورد بررسي داشته باشد .تصاوير حمالت تروريسي اخير
در افغانستان ،حمله به مسجد شــيعيان و اقدامات اخير طالبان در افغانستان با 9بار تكرار
دومين عكس پرتكرار در صفحــه اول روزنامهها بودهاند و تصاويري از واكسيناســيون
بزرگساالن و كودكان با 7بار تكرار سومين عكس پرتكرار در روزنامههاي مهرماه بوده است.

عكس

نفوذ     واكسيناسيون

افزايش مراكز واكسيناسيون در كشور و تالش براي سرعت بخشيدن به روند
واكسيناسيون بزرگساالن و دانشآموزان و ...باعث شد تا موضوعات مرتبط
با واكسيناسيون و كرونا با 49بار تكرار به پرتكرارترين سوژه در صفحات اول
روزنامهها تبديل شــود .پس از آن اقدامات خصمانه طالبان در افغانستان با 42بار تكرار دومين و
موضوع ادامه مذاكرات برجام توسط ايران و كشورهاي اروپايي با 20بار تكرار سومين سوژه موضوع
پرتكرار صفحه اول روزنامههاي مورد بررسي در مهرماه بودهاند.

سوژه

تيتر

خداحافظی صدراعظم

آنگال مركل ،صدراعظم آلمان پس از 16سال از قدرت كنارهگيري كرد تا انتخابات آلمان پس از  3دهه بدون حضور او
برگزار شود .كنارهگيري بدون جنجال مركل از قدرت در رسانههاي داخلي و خارجي بازتاب گستردهاي داشت .نتيجه
انتخابات آلمان تا روز 25مهرماه 1400به اين مرحله رسيد كه حزب برنده انتخابات ،يعني سوسيال دمكرات اعالم كرد
با سبزها و ليبرالهاي دمكرات آزاد برسر تشكيل دولت جديد توافق كرده است و اين احتمال كه اوالف شولتس ،رهبر
حزب سوسيال دمكرات جانشين آنگال مركل باشد درحال حاضر بسيار قوي شده است.

قربانيان كوويد و درگذشتگان مهر

تيراندازي در اصفهان و ديگر اخبار

طالبان و بمبگذاریها

افغانستان در ماهي كه گذشت 2فاجعه بزرگ را پشتسر گذاشت كه نيروهاي داعش مسئوليت يكي از
آنها را بهعهده گرفته است .هردو انفجار در مسجد شيعيان رخ داده است .نيروهاي طالبان در شرايطي
ادعا ميكنند درحال تحقيق روي اين حمالت تروريستي هستند كه خود درحال تهديد خانوادههاي
هزاره در واليت دايكندي است تا روستاها و زمينهاي كشاورزي خود را سريعتر تخليه كنند و به جاي
ديگري بروند.

طرح گوبل؛ ضدايران در حل بحران قرهباغ

خبر دستگيري و آزاد شــدن فردي كه در اصفهان با تفنگ
ســاچمهاي به تعدادي از شــهروندان شــليك كــرد يكي از
پربازخوردترين خبرهاي روزهاي آخــر مهرماه بود .بهگفته
رئيس دادگســتري اصفهان اين فــرد به قيــد وثيقه آزاد
شده است.
اظهارات رئيــس ســازمان ميــراث فرهنگي دربــاره حريم

بينالملل

ش ميان ايران و آذربايجان در مهرماه ميگويد
جعفر خاشع ،مديرعامل بنياد مطالعات قفقاز از تشديد تن 
از اخبار مهم حوزه بينالملل در ماهي كه گذشت،
تشــديد تنش ميــان ايــران و آذربايجــان بود.
تنشهايي كه متاثر از اقدامات تركيه و آذربايجان
در منطقه قفقــاز جنوبي -ارمنســتان رخ داد و
منافع بينالمللي 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 ميدهــد كه
آمريكا و اســرائيل صحنهگــردان اين تحركات
هســتند و در همكاري با آذربايجــان و تركيه و
همچنين با اســتفاده از انفعال ارمنســتان ،در
ســطح تهديد منافع بينالمللي ايــران بهويژه
در منطقــه خاورميانه برآمدهانــد؛ بهويژه اينكه
مقامات سياســي آذربايجان ،به اَشكال مختلف
در تريبونهاي خود عليــه ايران صحبت كرده و
مقامات ايران را به تخلفات متعدد متهم كردهاند؛
ازجملــه اينكه چنــد روز پيش الهــام علياف،
رئيسجمهور 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 موادمخدر به اروپا استفاده
كردهاند!

انتشار خبر فداكاري باورنكردني نوجوان چهاردهساله
ايذهاي كه براي نجات  2زن ســالمند از آتشسوزي
بهشدت مصدوم شد و در نهايت جان خود را از دست
داد ،واكنشهاي زيادي را در شبكههاي اجتماعي و
رسانههاي داخلي و خارجي بهدنبال داشت.

تيم ملی كشتی ايران ،اميد مهرماه

همسايه بد

روزنامهنگار

علی لندی؛ چهره  نوجوان ماه

اجراي ســناريوي آمريكايي -اسرائيلي در
قفقاز جنوبي

جعفر خاشع ،كارشناس مسائل قفقاز و مديرعامل
بنياد مطالعات قفقاز ،در توضيــح رزمايش اخير
ايران به همشــهري ميگويد« :رزمايشي كه در
مناطق شــمال غرب كشــور برگزار شد ،بهگفته
مقامات نظامي ،رزمايش از پيش برنامهريزي شده
و در راستاي آمادگي نيروها و معرفي سياستهاي
حاكميتي كشور بود .آن چيزي كه در منطقه در
حال بروز است و حساسيت ايران را برانگيخته به
سناريوهاي آمريكايي -اسرائيلي براي حل تصنعي
مناقشات قفقاز جنوبي برميگردد .بعد از بروز تنش
و جنگ ميان ارمنســتان و جمهوري آذربايجان
بر سر قرهباغ ،هر كدام از كنشــگران منطقهاي و
بينالمللي بهدنبال منافع ايجابي و ســلبي خود و
پيشبرد اهداف و طرحهايشان به بهانه حل و فصل
اين بحران بودند .در حقيقت حل بحران بهانهاي
براي پيگيري اهداف سياســت خارجي هر يك از
اين كنشگران بود».
خاشــع در ادامه به معرفي طرح گوبل ميپردازد
و ميگويد« :در اين ميان يكــي از طرحهايي كه
آمريكاييها مطرح و پيگيري ميكردند طرح گوبل
يا طرح معاوضه ســرزميني براي بهاصطالح حل
بحران قرهباغ بود .مطابق اين طرح ،سرزمينهاي
جنوب ارمنســتان در مرز با ايــران به جمهوري
آذربايجان واگذار ميشد تا خاك اصلي به نخجوان

درگذشت چندين تن از هنرمندان محبوب كشور در
اثر ابتال به كرونا جامعه هنري كشور را در نخستينماه
پاييز داغدار كرد .عز تاهلل مهرآوران ،ســيامك
اطلسي و فتحعلي اويســي در اينماه در اثر ابتال
به كرونا درگذشــتند .در اينماه همچنين آيتاهلل
حسنزادهآملي در سن 92سالگي بهدليل نارسايي
قلبي درگذشت.

اميدبخشترين رويداد مهر امسال براي ايران ،درخشش
تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي در رقابتهاي جهاني
نروژ بود .موفقيت تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران و
كسب 7مدال طال و  2عنوان نايبقهرماني و سومي جهان
موجي از شادي را در كشور ايجاد كرد.

اقدامات خصمانه آذربايجان در نزديكي مرز ايران و واكنشهاي ايران به اين
اقدامات توجه تيتر يك روزنامهها را بيش از ديگر موضوعات در طولماه مهر
بهخود جلب كرد .رويدادهاي افغانستان و اقدامات تروريسي طالبان عليه
شيعيان و هزارهها كه طي اينماه در افغانستان رخ دادهاند با  8بار تكرار دومين تيتر يك پرتكرار در
روزنامهها بودهاند و پس از آن تيترهاي مرتبط با واكسيناسيون و كرونا با 5بار تكرار سومين تيتر يك
پرتكرار مهرماه به شمار ميروند.

مرضیه حسینی

تنش با آذربايجان؛ جنجال سياسی ماه

مهرماه همزمان شــد با چنديــن رويداد جنجالي
داخلي و بينالمللي .يكي از مهمترين اين رويدادها
تنشهايي بود كه ميان ايران و آذربايجان ايجاد شد.

وصل شود و در مقابل قرهباغ به ارمنستان واگذار
ميشــد .از بين همه طرحهاي مطرح شده براي
حل بحران قرهباغ ،اين طرح ضدايرانيترين 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 ميكرد.
اين طرح بنا بــه مخالفتهايي كه در آن زمان رخ
داده عقيم ماند ولي در ماههاي اخير دوباره بهدليل
بيثباتي و نامشخص و مبهم ماندن وضعيت قرهباغ
و زمينهچينيهاي قبلــي در چارچوب توافقنامه
آتشبس در دســتور كار قرار گرفته است .طرح
در خارج از منطقه نوشته شده و توسط كنشگران
منطقهاي ازجمله جمهــوري آذربايجان و تركيه
در حال اجرا بود كه موضعگيري 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 جنجالهاي چندماه اخير چيزي
نيســت جز اجراي طرح گوبل و اتصال سرزميني
جمهوري آذربايجان به نخجوان و تركيه؛ در واقع
هدف از مطــرح كردن بهاصطــاح كريدور زنگه
زور ،اعمال حاكميت بر جنوب ارمنســتان و قطع
ارتباط ايران و ارمنستان و محروم كردن ايران از
عوايد ناشي از طرحهاي ترانزيتي ،ارتباط زميني
با اتحاديه اقتصادي اوراســيا و ارتبــاط با درياي
سياه است.

خبرهاي پربازديد بينالملل درماه مهر

قاضي ارشد در پرونده رسيدگي به انفجار بندر بيروت در آگوست ۲۰۲۰

وقوع  2انفجار تروريســتي از ســوي گروه داعش در 2مسجد شيعيان در
ايالتهاي قندوز و سپس قندهار و كشتهشدن دستكم 90نفر
پيروزي مقتدي صدر در پنجمين انتخابات پارلماني عراق با مشــاركت 41درصدي
عراقيها
وقوع درگيريهاي مرگبار چند ساعته در بيروت با هدف بركناري طارق بيتار،

بحران كمبود سوخت در بريتانيا و ازدحام چندروزه در پمپبنزينهاي اين
كشور
برگزاري انتخابات آلمان بهمنظور تعيين جايگزين آنگال مركل و پيروزي حزب
سوسيال دمكرات به رهبري اوالف شولتز

تست موفقيتآميز نخستين قرص ضدكرونا با نام مولنوپيراوير (�molnupira
 )virساخت شركت داروسازي مرك آمريكا

آوين آزادي
روزنامهنگار

درخشش زنان ورزشكار

حضور خانم گالره ناظمي در فينال مســابقات
جام جهاني فوتسال بهعنوان داور چهارم يكي
از خبرهاي شــاديآور دنياي ورزش در مهرماه
1400بود .اگرچه زنــان ورزشــكار در اينماه
موفقيتهاي ديگري هم كسب كردند .تيم ملي
وزنهبرداري نوجوانان كشور در رقابتهاي جهاني
وزنهبرداري دختران نوجوان موفق به كسب2مدال
برنز و نقره شد .همچنين كسب سهميه حضور در
رقابتهاي جهاني توسط تيم ملي هندبال بانوان
كشور و راهيابي تيم ملي فوتبال بانوان ايران به
رقابتهاي جهاني از ديگر دستاوردهاي ورزش
بانوان در مهرماه بهشمار ميرود.

پاســارگاد و تختجمشــيد از ديگــر موضوعــات عجيــب و
واکنشبرانگیزماه بهشمار ميرود.
انتصــاب پيمــان جبلــي بهعنــوان رئيــس جديد ســازمان
صداوسيما و پس از آن اظهارات او درباره امكان بازگشت عادل
فردوسيپور به صداوسيما هم توجه بسياري را در شبكههاي
اجتماعي و سايتهاي خبري بهخود جلب كرد.

كروكوديلها در مشهد

تورم؛ بحران اقتصادی ماه

د رماه مهــر تــورم همچنان به
معيشت مردم و سفر ههاي مردم
تاخت و در آخرين گزارش بانك
مركزي تورم در كشــور به عدد
 43.6درصد رسيد .همچنين تورم
كاالهاي مصرفي ،نقدينگي و رشد
پايه پولي در اينماه افزايش قابل
توجهي يافت .تورم درحالي با آغاز
بهكار دولت سيزدهم رو به افزايش
گذاشته است كه ابراهيم رئيسي
همواره آن را خط قرمز دولت خود
توصيف كرده اســت .او در اوايل
مهرماه در جلسه ستاد هماهنگي
اقتصــادي دولت دســتگاههاي
اجرايي را موظــف كرد از هرگونه
اقدامي كه منجر به افزايش تورم
شود پرهيز كنند.

ط    زيست
محي 

واردات حيوانات براي كسب سود از سالخي آنها ،توسط فعاالن محيطزيست محكوم شد

ابتدا خبرش آمد و بعد فيلمي دردناك منتشر شد كه خبر
نخستين را تأييد ميكرد؛ كروكوديلها را به مشهد كشاندند
تا سالخي شوند و ابزاري باشــند براي تجارت پرسود يك
واردكننده كه ميگويند  5ســال اســت براي دريافت اين
مجوز اصرار ورزيده است .دوازدهم مهرماه سالجاري۸۰ ،
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 تمامماه گذشته
صداي فعاالن محيطزيست به اعتراض بلند بود و نگرانيهاي
بسياري براي توسعه چنين تجارتهاي ضدمحيطزيستي
در بين آنها شكل گرفت.
واكاوي روايتها

نام جديد مجموعهاي كه حاشيههاي آن رسانهها را پر كرده
است« ،پارك كروكوديل مشهد» است! مجموعهاي در ابتداي
جاده دهسرخ كه دسترسي دندانگيري ندارد و بعيد بهنظر
ميرسد با هدف توسعه گردشگري ساخته شده باشد .اگرچه
سرمايهگذار پروژه اينطور ادعا كند و مقامهاي مسئول هم
پشت اين ادعا بايســتند .مديركل حفاظت محيطزيست
خراســان رضوي درباره خبر واردات كروكوديلها توضيح
داده كه «گردشگري ،محور اصلي فعاليت اين مزرعه است».
اما معاون ســرمايهگذاري و تامين منابع اداره كل ميراث

فرهنگي ،استان خراســانرضوي ميگويد 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 ميشود ،هيچگونه مجوزي از ميراث فرهنگي ندارد
و شــاهد مثال اين ادعا را ســخنان احمد ديناري ،معاون
ســرمايهگذاري و تامين منابع اداره كل ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايعدستي استان خراسانرضوي قرار داده:
«اين مركز هيچ مراجعهاي براي اخذ مجوز از ميراث فرهنگي
نداشته و ما مجوزي براي گردشگري به اين مركز ندادهايم».
حواشي اين خبر تا مدتها ادامه داشت .مديركل حفاظت
از محيطزيست خراسانرضوي كه پيش از رسانهاي شدن
ماجرا در مصاحبهاي 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 بيانيهاي قناعت كرده است؛«در
مزرعه تكثير و پرورش كروكوديل در مشهد سازوكار كشتار
نهتنها ديده نشــده ،بلكه همانطور كه قبال هــم در اخبار،
مصاحبه با خبرگزاريها و رسانهها اعالم کردهایم ،مسير اين
مزرعه صرفا تكثير ،پرورش ،گردشگري پژوهشي و آموزشي
خواهد بود».
آفتاب آمد دليل آفتاب

س»اند
كروكوديلهاي حاشيهساز مهرماه اما ،گونه «پروسو 
كه اينگونه جزو يكي از  ۵گونه بــاارزش كروكوديل در
دنيا محســوب ميشــود و ارزش تجاري بااليــي دارد.
80كروكوديل گرانقيمت در يك مركز براي گردشگري؟

خبرهاي مهرماهي محيطزيست
بحران فرونشست؛ ايران رتبه  ۴فرونشست زمين در دنيا
علي سالجقه ،رئيس سازمان حفاظت از محيطزيست شد.
عليرضا رزمحسيني ،مشاور معاون اول رئيسجمهور در امور پروژههاي انتقال
آب شد.
استارت انتقال آب از درياي عمان به  3استان زده شد.

بهنظر نميرسد كه اين كار توجيه اقتصادي داشته باشد.
واقعيت اين است كه فعاالن محيطزيست هيچ ترديدي
در «كشتار» و «سالخي» كروكوديلها 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 یک مزرعه پرورش كروكوديل،نشان ميدهد
كه هدف از واردات اين حيوانات ،ســاخي و كسب سود
از آنهاســت .يكي از پســتهاي اين پيج اينستاگرامي
شــامل ۱۰تصوير از محصوالت گرانقيمتي است كه با
پوست كروكوديل ســاخته شدهاند! همچنين يكي ديگر
از پستهاي اين پيج اينســتاگرامي مربوط به مصاحبه،
مالك اين مزرعه پرورش كروكوديل در سال  ۹۴با يكي از
نشريات است؛ او در اين مطلب بحث گردشگري را بهعنوان
راهي براي كمك به تامين مخارج مزرعه كروكوديل عنوان
ميكند نه هدف آن.
در ادامه مطلب هم قيمت مصنوعات تهيه شــده از چرم
كروكوديل آورده شده است كه ميتواند صحه بر روايت تلخ
دوم بگذارد؛ آفتاب آمد دليل آفتاب .البته مشكل پيچيدهتر
و عميقتر از اين ماجراهاست .با اينكه مسئوالن سازمان
حفاظت محيطزيست و شيالت سعي در غيرقانوني نشان
دادن كشــتار اين حيوان دارند ،طبق دستورالعملهاي
سازمان حفاظت از محيطزيست 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 محيطزيســت،
سختتر كرده است.

اعتراض وكالي مهشاد و ريحانه به اعالم راننده بهعنوان تنها مقصر حادثه اتوبوس
خبرنگاران
رد پاي خشكسالي در سد اميركبير
كاهش  ۴۰درصدي بارندگيها؛ پاييز كم بارشي خواهیم داشت.
سفيدكوه در آتش سوخت.
بزرگترين خليج «خزر» در معرض خشكي قرار گرفت.
ساالنه  ۳۰هزار پرونده تخريب جنگلها و مراتع تشكيل ميشود.
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استقالل

معارفه 3امتیازیکوینیامگا
خريدخارجیاستقاللدراولينبازیاش2گلزدتاآبیها بعداز6سالبه2برددر2هفتهاولبرسند

استقالل با برتری  2بر صفر مقابل ذوبآهن ،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 ذوبآهن باخت .بعد از او
منصوریان ،شفر ،استراماچونی و فکری هیچکدام چنین شروعی در لیگ نداشتند تا
اینکه فرهاد مجیدی با بردن هوادار و ذوبآهن موفق به این کار شد .فرهاد تیمش را در
فوالدشهر با دو تغییر نسبت به بازی اول ارنج کرد .اولین تغییر او حضور مهدی مهدیپور
به جای زبیر نیکنفس بود و دومین تغییر که بسیار کارساز از آب در آمد بیرون رفتن
سبحان خاقانی و رونمایی از بازیکن خارجی جدید آبیها یعنی کوین یامگا بود .بازیکنی
که در همین اولین حضور ،خودش را به خوبی اثبات کرد و 2بار دروازه ذوبآهن را گشود.
این بازیکن فرانســوی که اصالتی کامرونی دارد عالوه بر  2گلی که زد ،با بازی موثر و

هفته تهاجمي!

مهاجمان ايراني شاغل در اروپا هفته
پرگلي را پشت سر گذاشتند

پاسهای دقیقش در خط حمله نشان داد بازیکن قابلی است که آبیها در بازیهای آینده
میتوانند حساب ویژهای روی او باز کنند .او در همان دقایق ابتدایی بازی از ناحیه سر
دچار مصدومیت شد اما در زمین ماند و 2گل آبیها 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 کلینشیت فصل استقالل بین دو گلر این تیم تقسیم شود.
دومین برد قلعه ،دومین باخت منصوریان
دیروز عالوه بر بازی ذوبآهن و استقالل3 ،بازی دیگر هم از هفته دوم برگزار شد که
با برتری پیکان ،گلگهر و تراکتور به پایان رسید .پیکان در کرج توانست تیم تازهوارد
هوادار را با 2گل شکست دهد و تیم رضا عنایتی را با دومین باخت طی 2هفته اول آشنا
کند .محمدحسین فالح و مجتبی حقدوست گلهای پیکان را زدند و این تیم از دقیقه51

تازيانه كلمات
19

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

با اخراج علیرضا کوشکی 10نفره شد .در شیراز جدال فجرسپاسی و گلگهر تا دقیقه90
بدون گل مساوی بود اما در وقتهای تلفشده میالد زکیپور با شوتی سرکش 3امتیاز
بازی را نصیب شــاگردان قلعهنویی کرد .به این ترتیب فجرسپاسی هم مثل دیگر تیم
تازهوارد این فصل از 2بازی اول به هیچ امتیازی نرسید .اما پرگلترین 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 .صنعتنفت که هفته اول هم در خانه خودش شکست خورده بود نهتنها
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 2باخت4 ،گل خورده و صفر
گل زده دارد و دقیقا در همان مســیری گام برمیدارد که تیمهای سابق این مربی گام
برمیداشتند.

استارت
4گله اميدها

تيم اميد ايران در نخستين
بازياش تحت هدايت مهدي
 18مهدويكيا ،نپال را شكست داد

18
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برنامه بازيها

نكته بازي
جذابيتهاي ليگ ايران

اگر فكر كردهايد ليگ ايران مثل بقيه
ليگهاي پاستوريزه دنياست كه
همه حــوادث درون زمين اتفاق
بيفتد ،سخت در اشتباهيد .براي
ما داستان هر بازي از قبل از شروع
مسابقه آغاز ميشود .اينجا ما كلي خبر
حاشيهاي جذاب داريم كه اصال ربطي به مسائل فني ندارد و
عموم مردم را حتي پيش از سوت شروع بازي سرگرم ميكند.
بهعنوان 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 تيمها 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 بازياش با سپاهان در آستانه لغو قرار بگيرد.
چه چيزي از اين جذابتر؟

چهارشنبه 5آبان
آلومینیوم  -فوالد
پرسپولیس  -نساجی

18:00

ليگ برتر -هفته سوم
شنبه 8آبان
پدیده-نفت مسجدسلیمان

استارت 4گله اميدها

كمي زود نيست؟

يكــي از اتفاقات ســؤالبرانگيز اين
روزهــاي فوتبال ايــران ،به غيبت
عليرضــا ابراهيمــي در تمرينات
پرســپوليس مربوط ميشــود.
ابراهيمي خريد جديد ســرخها در
خط دفاعي است كه از گلگهر 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 ميگويند ابراهيمي مشكالت شخصي دارد ،اما منابع ديگر
از اعتراض اين بازيكن به نيمكتنشيني خبر ميدهند .اگر اين
فرضيه دوم درست باشد ،كمي نگران اين بازيكن خواهيم شد.
اينكهخريدجديدقهرمان 5دورهگذشتهليگبرتردرهمانهفته
اولبهنيمكتنشينياعتراضكندودستبهتحريمتمريناتبزند
خيليعجيباست.اگراينطورباشدبهنظرميرسدابراهيميراهرا
اشتباه آمده .الاقل پرسپوليس جاي اين كارها نيست.
اين ديگر ناراحتي ندارد

در اين مدت هجمههــا روي داريوش
شــجاعيان زياد بوده اســت .او كه
دوران ناموفقي را در استقالل پشت
سر گذاشت ،ســرانجام براي ليگ
بيستويكم در فهرست مازاد آبيها
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 بغضآلود 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 حاشيههاي ديگري هم داشت كه از آنها
صرفنظرميكنيم،اماحتيدرموردانتقادهاازمصدوميتهمخيلي
نميشود سخت گرفت .در بارسلونا هم آسيبديدگيهاي فراوان
عثمان دمبله سوژه رسانهها است .فوتبال حرفهاي همين است و
بازيكناني كه پول درشت ميگيرند ،هميشه زير ذرهبين هستند.

آماربازي

متريكا

تيم سپاهان در اين فصل هم عادت فصل
گذشتهاش را فراموش نكرده و همچنان
در اين تيم تعداد گلها بيشتر از اميد
گل ايجاد شده است .تيم محرم نويدكيا
در فصل گذشته بهرهوري بســيار خوبي از موقعيتهايش داشت؛
چنانكه حتي بيشــتر از موقعيت گلي كه ايجــاد ميكرد ،به گل
ميرسيد .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  1.88بوده 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 2.86گل موقعيت ايجاد كردهاند
اما 5گل بهثمر رساندهاند.

2/86

سجاد شهباززاده با كسب نمره 8.44از
متريكا ،بهترين بازيكن زمين در بازي
سپاهان و نفت مسجدســليمان بود.
آقاي گل فصل گذشــته ليگ برتر در
نخســتين هفته فصل جديد موفق به گلزني نشد اما از هفته دوم
گلزنيهايش 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  2شوت او داخل چارچوب بود و هر دو تبديل به
گل شد .او از متريكا نمره 8.44گرفت و باالتر از گولسياني كه او هم
نمره عالي  8.41را دريافت كرده بود ،بهترين بازيكن زمين شــد.
دانيال اســماعيليفر هم با نمره 7.57سومين بازيكن برتر ميدان
بود .دانيال در اين بازي هم مثل بازي اول پاس گل داد.

8/44

با 2گلي كه سجاد شــهباززاده به نفت
مسجدسليمان زد ،تعداد گلهاي ليگ
برتري او در لباس ســپاهان به 30گل
رســيد .به گواه آمارهــاي متريكا ،او
16گل با پاي راست5 ،گل با پاي چپ و 9گل هم با ضربه سر براي
سپاهان به ثمر رسانده است29 .گل سجاد براي سپاهان از داخل
محوطه جريمه زده شده و فقط يكي از گلهاي او از پشت محوطه
جريمه بوده است .تيمهايي كه بيشترين گل را از سجاد خوردهاند،
بهترتيب نفت آبــادان (4گل) ،تراكتــور (3گل) ،آلومينيوم اراك
(3گل) ،نفت مسجدســليمان (3گل) و نساجي قائمشهر (3گل)
بودهاند .او پيش از اين در ليگ برتر 20گل براي سايپا و 19گل هم
براي استقالل زده بود.
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تيم اميد ايران در نخستين بازياش تحت هدايت مهدي مهدويكيا نپال را شكست داد
تيم ملي اميد ايران در نخستين مسابقه رسمياش تحت هدايت
مهدي مهدويكيا به پيروزي رسيد .اميدهاي ايران كه براي حضور
در رقابتهاي قهرماني زير 23سالههاي آسيا تالش ميكنند ،در
بازيهاي مقدماتي اين مســابقات در گروه Bحضور دارند .ايران
در گروه Bبا نپال ،لبنان و تاجيكستان همگروه است و بازيهاي
اين گروه در شهر دوشنبه تاجيكستان برگزار ميشود .شاگردان
مهدويكيا بعدازظهر ديروز در نخســتين بــازي به مصاف نپال
رفتند و بهراحتي با نتيجه  4بر صفر اين حريف را شكست دادند.
اميدهاي ايران با تركيب عليرضا رضايي ،احمدرضا جاللي ،سامان
فالح ،محمد ســلطانيمهر ،مهدي هاشــمنژاد ،ياسين سلماني،
ميالد كر ،مهدي لموچي ،عليرضا باويه ،آريا برزگر و محمدمهدي

محبي مقابل نپال صفآرايي كردند .ايران در ســال 2015نيز با
نپال همگروه بود كه در آن ســال اميدهاي ايران با هدايت محمد
خاكپور اين حريف را  5بر صفر شكســت دادند .اما روز گذشــته
با وجود برتري و حمــات زياد ايران ،بازي دو تيــم در نيمه اول
بدون گل مســاوي تمام شد .شــاگردان مهدويكيا 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
دقيقه 46طلسم دروازه نپال را شكست و نخستين گلزن تيم ملي
اميد در دوره جديد لقب گرفــت .بعد از اين گل ،اميدهاي ايران با
خيال راحتتري به بازي ادامه دادند و 3بار ديگر به گل رسيدند.

حسين نخودكار ،هافبك جوان گلگهر كه از ابتداي نيمه دوم وارد
زمين شده بود گلهاي دوم و سوم ايران را به نام خودش ثبت كرد
و ياسين سلماني هم گل چهارم را زد تا پنالتي ازدسترفته نيمه
اول را هم به نوعي جبران كرده باشد .اين هافبك آيندهدار سپاهان
كه در اردوهاي اخير تيم ملي بزرگساالن هم حضور داشته ،در تيم
اميد بازوبند كاپيتاني را بر بازو ميبندد.
بازي ديروز اميدها قرار بود از شــبكه ورزش سيما به شكل زنده و
مستقيم پخش شود اما برخالف اعالمهاي قبلي اين اتفاق رخ نداد و
مسابقه پخش نشد! دومين بازي تيم ملي اميد ايران در اين رقابتها
روز پنجشنبه ششم آبان مقابل لبنان خواهد بود و سومين بازي هم
9آبان مقابل ميزبان مسابقات يعني تاجيكستان برگزار خواهد شد.

استقالل-تراکتور
صنعت نفت-فجر سپاسی
سپاهان-هوادار

18:00

دوشنبه 10آبان
آلومینیوم-پرسپولیس

16:00

فوالد-مس رفسنجان
گل گهر-نساجی

18:00

ليگ برتر -هفته چهارم
جمعه 14آبان
هوادار-پدیده
تراکتور-پیکان
فجر سپاسی-استقالل

16:00

تازيانه كلمات

ذوب آهن-سپاهان

18:00

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

شنبه 15آبان
مس رفسنجان-آلومینیوم

بهروز رسايلي| اين روزها حجم انتقادات از فدراسيون فوتبال
بهشدت باال گرفته كه بخشي از اين ماجرا ،به اظهارات عجيب
شــخص عزيزي خادم مربوط ميشــود .در حقيقت رئيس
فدراسيون فوتبال مطالبي بيان ميكند كه جاي شك و شبهه
دارد و از همانها عليه خود او اســتفاده ميشــود .اين البته
نخســتين بار نيست كه مسئوالن ارشــد فدراسيون فوتبال
در اســتفاده از كلمات دچار لغزش و بياحتياطي ميشوند و
گزك دست منتقدان ميدهند 2 .فدراسيون قبلي هم هر كدام
كليدواژههايي خلق كردند كه تا مدتها جهت زير سؤال بردن
آنها مورد استفاده قرار گرفت.
علي كفاشيان؛ ليوان جادويي

مهمترين شاخصه دوران رياست علي كفاشيان بر فدراسيون فوتبال،
بيتفاوتي او نسبت به مسائل و خونسردي اعصاب خردكنش بود .اين
شرايط تا جايي ادامه مييافت كه حتي شائبه بيارادگي رئيس اسبق
فدراســيون در اصالح امور بهوجود ميآمد .البته كه بخشــي از اين
داستان بهخاطر نوع ورود كفاشــيان به فوتبال بود .او از ابتدا هم قرار
نبود نفر اول تشكيالت اداري فوتبال ايران باشد .گفته ميشود نهايت
نقشي كه برعهده كفاشيان گذاشــته بودند ،اين بود كه در انتخابات
فدراسيون فوتبال به محمد عليآبادي ببازد و برود .با اين حال وقتي
فيفا با نامزدي رئيس وقت سازمان تربيتبدني در انتخابات موافقت
نكرد ،فقط كفاشيان ماند و برنده شد! بنابراين زياد براي او مهم نبود
چه اتفاقاتي رخ ميدهد .او حتي نسبت به حفظ اقتدار فدراسيون هم
حساسيت و وسواس چنداني نشــان نميداد .اوج تبلور اين داستان
زماني بود كه عادل فردوسيپور در يكي از گفتوگوهايش 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!»

نساجی-صنعت نفت

16:00

پرسپولیس-گل گهر
نفت مسجدسلیمان-فوالد

18:00
او به وضوح اعالم كرد در بســياري از اتفاقات فدراسيون ابتكار عمل
در دستش نيســت .از آنجا به بعد بارها و بارها رسانهها و منتقدان از
كلمه «ليوان» و عبارت «ليوان دست كفاشيان نيست» براي انتقاد از
فدراسيون استفاده كردند.
مهدي تاج؛ فدراسيون 5ستاره

اواسط دهه ،90سايت فيفا در گزارشي با اشاره به صعود 5تيم ملي
فوتبال ايران در 5رده ســني مختلف به مســابقات جامجهاني ،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 بهرهبرداري رسانهاي وسيع فدراسيون
تاج از اين عنوان ،كمكم 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 بيدرايتي و مشكل در هر
سطحي از اداره فوتبال ايران از آن سود بردند .فرقي نميكرد 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
ميآمدند و از چماق «فدراسيون 5ســتاره» براي طعنه به مديران

وقت استفاده ميكردند .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 خيليها او را متهم به خرافهگرايي
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 .هماكنون 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 قبليها دارد .در داستان كفاشيان و
ليوان يا تاج و فدراسيون 5ستاره ،همهچيز محدود به آفات رايج مديريتي
همچون دخالتپذيري مديران يا بهرهبرداري تبليغاتي از كلمات ميشد.
حاال اما عزيزي خادم متهم است كه به مسائل خرافي و غيرمنطقي بها
ميدهد و چه بســا به اتكاي آنها تصميم ميگيرد .اين بهطور كلي يك
داستان ديگر است!

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
پنجشنبه 20آبان1400
لبنان  -ایران

15:30

ﺳﻪشنبه 25آبان 1400
سوریه  -ایران

19:30

پنجشنبه 7بهمن1400
ایران  -عراق

چقدر زود شروع كرديد!

20:30

حواشي كورس پرسپوليس و سپاهان ،از هفته دوم استارت خورد

ایران  -امارات

پرسپوليس و سپاهان  2مدعي اصلي فصل گذشته بودند كه بهترتيب قهرمان و نايبقهرمان شدند .براي
فصل جديد هم حداقل روي كاغذ بهنظر ميرســد همين دو تيم بختهاي اصلي كسب جام هستند.
هر دو به اندازه كافي بازيكن دارند و هر دو هم فصل را خوب شروع كردهاند؛ سپاهان با  2پيروزي 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  2باشگاه باشيم.
يعني اتفاقاتي كه قاعدتا بايد در هفتههاي پاياني رخ بدهد ،در همين هفته دوم استارت خورده است.
ماجرا به محل برگزاري بازي سپاهان و نفت مسجدســليمان مربوط ميشود .اين بازي قاعدتا بايد در
مسجدسليمان برگزار ميشد ،اما بهدليل زيركشت رفتن چمن نفتيها ،ميزباني را به ورزشگاه فوالد
آرهنا در اهواز دادند؛ زميني كه چمن مسطح و صاف دارد و سپاهان هم با استفاده از همين مزيت موفق

به كسب يك پيروزي راحت  3بر صفر شــد .حاال باشگاه پرسپوليس و بهطور مشخص شخص افشين
پيرواني به اين موضوع اعتراض كرده و گفته سپاهان بايد در ورزشگاه خانگي مسجدسليمان به ميدان
ميرفت .اعتراض پيرواني در حالي است كه هنوز معلوم نيســت نفت در مسابقات بعدياش در كدام
ورزشگاه ميزبان رقبا خواهد بود .اين گاليه شايد زماني وجاهت بيشتر پيدا ميكرد كه مثال پرسپوليس
را ميبردند به زمين خانگي نفت و اين تيم ناچار ميشد 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 ،بهنظر ميرسد روزهاي بســيار پرهياهويي در انتظار پرسپوليس و سپاهان است .وقتي كلكل و
حاشيههاي رقابت بر سر قهرماني از هفته دوم شروع شده ،ببينيد در هفتههاي پاياني شاهد چه فضايي
خواهيم بود!

ﺳﻪشنبه 12بهمن1400

20:00

پنجشنبه 4فروردین1401
کره جنوبی  -ایران

20:00

ﺳﻪشنبه 9فروردین 1401
ایران  -لبنان

20:00
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بهجا مانده از مسابقه 257

الكالسيكو تمام شد اما آثار آن هنوز باقي است

هفته تهاجمي!

مهاجمان ايراني شاغل در اروپا هفته پرگلي را پشت سر گذاشتند
اين هفته ،هفته مهاجمان ايراني شاغل در
تيمهاي اروپايي بود ،از زوج تيم ملي گرفته
كه در پرتغال و روسيه جشنواره گل به راه
انداختند تا بازگشــت انصاريفرد و گلزني
دوباره صيادمنش .همين داستان بهانهاي
شد تا نگاهي دقيقتر به كارنامه اين 4مهاجم
در فصل جاري داشته باشيم.
بهتر از هميشه

مهدي طارمي با هتتريكي كه اين هفته مقابل
توندال انجام داد7 ،گله شــد و به صدر جدول
گلزنان ليگ پرتغال صعود كرد .طارمي امسال
در 9بازي ليگي براي پورتو بــه ميدان رفته و
در مجموع 783دقيقه براي تيم باشگاهياش
توپ زده است .او در 3بازي اروپايي هم مهاجم
پورتو بــوده و در 264دقيقه توانســته يكگل
وارد دروازه ليورپول كنــد ،كاري كه بازيكني
مثل كريستيانو رونالدو هم نتوانست انجامش
دهد! طارمي امسال روي هم رفته 1047دقيقه
براي پورتو فوتبــال بازي كــرده و 8گل زده؛
يعني بهطور ميانگين هــر 131دقيقه يكگل
به ثمر رسانده است .البته طارمي در ليگ برتر
پرتغال ،بهطور ميانگين هر 112دقيقه يكگل
زده كه هم از آمار ســال گذشــتهاش در پورتو

بهتر اســت و هم با آمارش در ســالي كه آقاي
گل شــد قابل مقايسه نيســت .طارمي فصل
گذشــته هر 139دقيقه يكگل براي پورتو زد
و يكسال قبل از آن با ميانگين هر 131دقيقه
يكگل ،با پيراهن ريوآوه ،آقاي گل مشــترك
ليگ پرتغال شد.
بازگشت سردار

ســردار آزمون با 2گلي كه ايــن هفته مقابل
اسپارتاك به ثمر رســاند تا در روز پيروزي 7بر
يك تيمش بهعنــوان بهتريــن بازيكن زمين
انتخاب شود7 ،گله شد و خودش را به رده دوم
جدول بهترين گلزنان ليگ روســيه رساند .او
كه حسابي زير فشار انتقاد رسانهها قرار داشت
حاال با صدر جدول گلزنــان3 ،گل فاصله دارد
اما با وجــود اين بهترين گلــزن خارجي ليگ
روسيه محســوب ميشــود .آزمون امسال در
10بازي ليگ روسيه براي زنيت به ميدان رفته
و در 658دقيقه توانسته 7گل براي اين تيم به
ثمر برساند .او در جامحذفي هم 60دقيقه توپ
زده و در همين زمان كوتاه يكگل زده اســت.
ليگ قهرمانان تنها تورنمنتي است كه آزمون
در آن بازي كرده و گلي نزده اســت .البته او در
اروپا حضوري 135دقيقهاي داشــته و بيشتر

نيمكتنشــين بوده اســت .به اين ترتيب بايد
گفــت آزمــون امســال بهطــور ميانگين هر
107دقيقه يكگل زده كه آمار بدي بهحساب
نميآيد .او در ليگ روســيه آمــار بهتري هم
داشــته و هر 94دقيقــه يــكگل وارد دروازه
حريفان كرده است .سردار فصل گذشته بهطور
ميانگين هر 91دقيقه يكگل در ليگ روســيه
زد و دومين گلزن برتر اين رقابتها لقب گرفت.
مؤثر نيمكتنشين

كريم انصاريفرد امســال در تيم باشگاهياش
حالوروز خوشي نداشته است .او تا پايان هفته
هفتم ليگ يونــان ،تنها 2گل بــراي آاك آتن
به ثمر رســانده ،براي تيمي كــه روي پله دوم
جدول ايستاده است .البته انصاريفرد امسال
بيشتر مهره ذخيره بوده و از 630دقيقه ممكن،
تنهــا در 185دقيقه براي تيمــش در ليگ به
ميدان رفته است .او در جام حذفي بازي نكرده
امــا در 127دقيقه حضور در ليــگ كنفرانس
اروپا ،يكگل به ثمر رســانده است .همين آمار
نشــان ميدهد كريم امســال هر 104دقيقه
يكگل براي تيم باشــگاهياش زده و در ليگ
بهطور ميانگين هر 92دقيقــه يكگل به ثمر
رسانده است .انصاريفرد فصل گذشته دومين

باطارميچطورحرفبزنيم؟

اسكوچيچ او را به رئال پيشنهاد ميدهد ،اما
كونسيسائو رفتار بسيار سردتري دارد

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

وضعيت اضطراري

ديشب اوله تا آستانه اخراج پيش رفته بود
هري مگواير بازگشتي فاجعهبار از مصدوميت داشته .او يك گل به آتاالنتا
زده اما روي بيشــتر گلهاي خورده منچستر در مصاف اروپايي و ديدار با
ليورپول مقصر شماره يك بوده اســت .كاپيتان در واكنش به باخت  5بر
صفر به ليورپول ،گفت« :از تمام هواداران عذر ميخواهم ،اين يك عملكرد
فوقالعاده 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
ميداد انگار حين برگزاري نيمه دوم مسابقه ،كوچههاي اطراف ورزشگاه
صحنه راهپيمايي مردم بوده .آنها از وضعيت راضي نيستند و به اين شكل
اعتراض خود را نشان دادهاند .عدهاي هم سولسشائر را هو كردند .رومانو
كه خبرنگار معتبري در حوزه فوتبال بهحساب ميآيد ،درباره احتماالت
آينده منيونايتد گفته كه در هيأتمديره باشگاه دودستگي بر سر بركناري

ســرمربي نروژي وجود دارد .برخي از اعضاي هيأتمديره همچنان روي
حمايت از سولسشائر فكر ميكنند 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 ميكند اما از اين باشگاه انگليسي
هماكنون نه تماسي با او گرفتهاند و نه مذاكرهاي با زينالدين زيدان انجام
شده است .درباره كونته گفته ميشد كه ترجيح ميدهد فعال تيم نگيرد و
به دريافت غرامت از اينتر ادامه دهد اما او گزينه جدي نيمكت تيمهايي
مثل منچستريونايتد ،پاريسنژرمن و نيوكاسل است .شياطين سرخ با اين
شكست 14امتيازي باقي ماند و به رده هفتم سقوط كرد .شاگردان اولگنار
سولسشائر كه از 4بازي اخير ليگ برتري خود تنها يكامتياز كسب كردهاند
با چلسي صدرنشين 8امتياز 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  6-1در
فصل قبل از اين بازي بهعنوان بدترين روز مربيگرياش ياد ميكند .خودش
هم پذيرفته كه به آخر خط رسيده است« :سختترين روزي بود كه من در
سمت مربيگري داشتم .هيچكدام 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 كردهام ولي

گلزن برتر ليگ يونان بــود البته با ميانگين هر
176دقيقه يكگل زده كه در مقايسه با امسال
آمار نااميدكنندهاي بهحساب ميآيد.
روي دور 3امتيازي

اللهيار صيادمنش يكي ديگر از مهرههايي 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 712دقيقه براي زوريا بازي كرده و در
اين زمان 4گل براي تيمش زده تا ميانگين هر
178دقيقه يكگل را در كارنامهاش ثبت كند.
او در ليگ كنفرانس هم حضوري 229دقيقهاي
داشــته و در اين زمــان يكگل زده اســت.
صيادمنش روي هم رفته 941دقيقه براي تيم
باشگاهياش توپ زده و در مجموع 5گل هم به
ثمر رسانده ،آماري كه نشان ميدهد او امسال
بهطــور ميانگين هر 188دقيقــه يكگل زده
است .صيادمنش فصل گذشته هر 204دقيقه
يكگل ليگي بــراي زوريا زده بــود و حاال اين
ميانگين را به 178رسانده است.

مورد باعث از دســت رفتن قهرماني در ليگ پرتغال شد .همان زمان
هم زياد در مورد طارمي ســؤال ميشــد ،اما كونسيســائو با واژگان
غيرمحبتآميز در مورد اين بازيكن حرف ميزد و حتي يكبار 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 بهكار ميبرد .مربي كروات
كه اخيرا اظهارنظرش در مورد ضعف تاكتيكي بازيكنان ايراني موجب
اعتراض آقاي طارمي شد ،همين يكماه پيش در گفتوگو با يك رسانه
اروپايي ديگر مدعي شده بود مهاجمان تيم ملي ايران حتي ميتوانند
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 ميكند ،اما در چنين شرايطي
شاهد نافرماني عجيب مهدي عليه اين مربي هستيم .كسي چه ميداند؛
شايد شيوه درست برخورد با استعداد و تواناييهاي 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!

احســاس ميكنم كه زمان زيادي به تسليمشدن باقي نمانده است ».ريو
فرديناند ،يكي از اسطورههاي منيونايتد عكســي از خودش روي تخت
بيمارستان منتشر كرده و نوشــته« :اين ۶۰دقيقه مرا راهي بيمارستان
كرد ».پل اسكولز ،ديگر اسطوره باشــگاه از پوگبا انتقاد كرده و حق را به
سولسشائر داده« :همه ميدانند او چه استعدادي است .به او اعتماد وجود
دارد .با اينحال پوگبا تصميم گرفته قراردادش را تمديد نكند .تنها چيزي
كه ميبينيم نداشتن نظم و احترام نسبت به مربي و همتيميهايش است».
باشگاه هم توييت كرده و از ابقاي سرمربي نروژي خبر داده و نوشته« :اوله
حداقل تا 3بازي آينده سمت خودش را حفظ خواهد كرد .اين فرصت براي
جبران به اوله داده شده است ».در وضعيت بازيهاي سخت پيشرو شايد
عاقالنه نباشد كه مربي جديد بيايد .پس از 3بازي 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 بياعتمادي خود به سولسشائر
و برنامههاي او واكنش نشان دادند .جوئل گليزر در شهر فلوريداست كه
با بريتانيا 5ساعت اختالف زماني دارد .از همين رو پيشبيني ميشد 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.

جايزه پوشكاش طارمي در خطر

پرونده الكالسيكوي شــماره 257با تمام حاشيههايش بسته
شد؛ الكالسيكويي كه نسبت به مسابقات قبلي حواشي كمتري
داشت .با وجود اين آثار حواشي هنوز از بين نرفته است .پس از
پايان الكالسيكو هواداران بارسلونا با رونالد كومان رفتار بدي
داشتند اما ســرمربي هلندي هنوز تصميم به استعفا نگرفته.
باشگاه ميخواهد هواداراني را كه بعد از بازي به او حمله كردهاند
شناسايي و عضويت آنها را لغو كند .ممكن است عليه اين چند
هوادار اقدامات حقوقي هم صورت بگيرد.
چند بازيكن از  2تيم هم دچار مصدوميت شــدند كه ابتدا
بهنظر ميرسيد هيچكدام آنقدر جدي نباشند .فرانكي دييونگ
و آنسو فاتي از بارسا و كورتوا و والورده از رئال با درد بازي را ترك
كردند .روز گذشته مشخص شد دييونگ از ناحيه همسترينگ
دچار آسيبديدگي شده و حداقل 2بازي پيشروي تيمش را از
دســت داده اســت .در عوض ،عثمان دمبله پس از يورو براي
اولينبار 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 7بازي آخر در نوكمپ 12امتياز بهدست آورده؛ 3برد
و3تساوي و يكباخت 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 24اكتبر 2020رئال در نوكمپ با زيدان 3بريك پيروز
شده بود و دقيقا در همين روز در سال 2021با آنچلوتي  2بريك
در همين ورزشگاه پيروز شد .در 9بازي آخر در نوكمپ ،رئاليها
تنها يكبار باختهاند.
لوكاس واسكس در الكالسيكوي برگشت فصل قبل مصدوم
شــد و ادامه فصل را از دســت داد .او اينبار درحاليكه با ورود
كارواخال تنها يكي دو دقيقه بود كه از پست دفاع راست به وينگر
راســت نقلمكان كرده بود ،موفق شــد دوميــن گلش را در
الكالسيكو به ثمر برساند .او در 12بار حضورش در اين بازي تنها
يكبار باخته است.
رونالد كومان مرد بازيهاي بزرگ نيســت .از 11مسابقه
بزرگي كه كومان در ليگ و ليگ قهرمانان مقابل تيمهاي بزرگ
انجام داده8 ،بازي را باخته و تنها يك بازي مقابل يوونتوس در
مرحله گروهي را پيروز شده كه در آن بازي كريستيانو رونالدو
بهدليل كرونا غايب بود و در بازي برگشــت در نوكمپ 2گل به
بارسا زد.
لوكا مودريچ به 400بازي با پيراهن رئال مادريد رسيد و دني
كارواخال هم به 300بازي .مودريچ با 36سال و 45روز سن ،به
مسنترين بازيكن تاريخ الكالســيكو در قرن 21تبديل شد.
آگوئرو هم تبديل به مســنترين بازيكني شد كه در نخستين
الكالسيكوي خود موفق به گلزني ميشود.
كوتينيو يك بازي تا رســيدن به 100مســابقه با پيراهن
بارســلونا فاصله دارد .رسانههاي انگليســي ادعا ميكنند 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
ميكرد ،چه برسد به 20ميليون!
همزمان با الكالســيكوي دوم آبان كريستيانو رونالدو در
تركيب منچستريونايتد به ميدان رفت و  5بر صفر به ليورپول
باخت .مسي هم با پاريسنژرمن نتوانست مقابل مارسي كاري
از پيش ببرد .مسي براي نخســتينبار از فصل  2005-06به
اينسو نتوانست در 4مسابقه ابتدايي خود در ليگ گل بزند.

مهدي طارمي 2گل زيبا در سال 2021بهثمر رسانده؛ يكي
در ليگ برتر پرتغال و شوت از وسط زمين به ژيل ويسنته و
ديگري مقابل چلسي در ليگقهرمانانفصل قبل كه با ضربه
برگردان به ثمر رسيد .پورتو به او لقب مستر پوشكاش داده
و پوشكاش هم ستاره اسبق رئالمادريد است كه به زدن
گلهاي زيبا شهرت داشت و جايزهاي بهنام او هرساله در
مراسم فيفا به زيباترين گل فصل تعلق ميگيرد .درحاليكه
يكشنبهشب همه حواسها به داربیهای 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،وينگربلژيكيخرونينخنيكياززيباترينگلهاي
فصلراباضربهعقربمقابلتيمآلكماربهثمررساند.اوليويه
ژيروي فرانسوي يكبار بهخاطر گلي مشابه براي چلسي
جايزه پوشكاش را گرفت و بهنظر ميرسد شانس مهاجم
ايراني باشگاه پورتو براي اين جايزه كم شده باشد.

برنامه بازيهاي امشب اروپا

اين هفته بهدليل تعطيلي ليگ قهرمانان در ليگهاي داخلي
كشــورهاي اروپايي بازيها ادامه مييابد و البته مثل يكشنبه
كه همه بازيهاي مهم هفته به ايــن روز افتاده بود ،بازيهاي
خوب در روز دوم يعني فرداشب برگزار ميشود .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
 2بازي ديگري است كه كسي به آنها اهميتي نميدهد .فوتبال
جزيره هم خالي از بازي حساس است؛ آرسنال  -ليدز ،چلسي
 ساوتهمپتون و كويينزپاركرنجرز  -ساندرلند دور تازه جاماتحاديه را آغاز ميكنند .آلمانيها هم با جام حذفي برنامه وسط
هفته خود را پر ميكنند؛ دورتموند  -اينگولاشتات مهمترين
بازي امروز ديافبي پوكال است .بارسا فردا ساعت 20:30در
زمين رايو وايكانو به ميدان ميرود تا غم باخت در الكالسيكو را
موقتا به فراموشي بسپارد .نتايج اين فصل بارسا در ليگ سينوسي
و يكي در ميان برد بوده .رئال هم ساعت 23فردا ميزبان اوساسونا
خواهد بود .همين!
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جمشيد حميدي

پشتخط زن

كارشناس واليبال

بهترين ساحليباز آسيا در سالن

ابوالحسن خاكيزاده ،ســاحليباز 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 ميشود او با قرارداد
2ساله به اندازه 6سال واليبال ساحلي دستمزد گرفته است.
ساحليبازان در تمام دنيا باالترين دستمزد را ميگيرند و
بيشترين درآمد را از اسپانســر دارند ولي اينجا در ورزش
ايران ،تنها چيزي كه در واليبال ســاحلي ديده نميشود،
پول و اسپانسر است .اين را هم بگوييم كه خاكيزاده ناچار
است تيم ساحلي را در مســابقات جهاني تايلند همراهي
كند .او چندي پيش با تيم زير 21سال قهرمان آسيا شد.

تنيس ،كشتي نيست؛ مسابقه ميخواهد

كه افتاد مشكلها...

نداف ،كاپيتان تيم ملي تنيس بعد از صعود به دسته 3آسيا از نيازها و كمبودهاي اين رشته ميگويد؛ از پول و مسابقه

ليگ برتر واليبال باشگاههاي 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 .بهگفته يكي از
مربيان هورســان ،كفپوش خراب سالن گلعباسي با تخته و
پيچ و مهره وصلهپينه شده بود و ميهمانان براي تمرين و اينكه
بازيكنان آسيب نبينند يا باد توپها خالي نشود ،با انبردست و
صرف كلي وقت ،ميخها و مهرهها را درآوردهاند .اينكه مسئوالن
سازمان ليگ چگونه چنينمكاني را براي مسابقه تأييد كردهاند،
نميدانيم!

ليلي خرســند| حميدرضا نداف به آينده اميدوار است .او نه از
خودشكهبيشترازبازيكنانجوانتيمتعريفميكند؛بازيكناني
كه از نظر نداف با اينكه سنشان كم است ،اما حرفهاي هستند،
حتي رفتارشان .تنيس ايران با كاپيتاني نداف و همين بازيكنان
جوان در مسابقات ديويسكاپ از دسته 4آسيا به دسته 3صعود
كرد و نداف ميگويد ميشود به بازي در دستههاي باالتر هم فكر
كرد .البته اگر فرمول سادهاي كه تنيس دارد ،در ايران عملي شود.
يك دورهاي رؤياي تنيس اين بود كه به دستهيك
ديويسكاپ صعود كند ولي حاال از اينكه از دسته 4به دسته3
صعود كرده ،خوشحال است.

لژيونري در فرانسه

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

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 ديويسكاپ
نداشتند اما خوب كار كردند .سينا مقيمي ،علي يزداني و ...با اينكه
سن كمي دارند ،ولي رفتارهايشان حرفهاي است .اين نكته مثبتي
بود .آنها به رفتارهايي كه ميكردند آگاه بودند و روي بازيشــان
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 .ســالهاي بعد هم
ميتوانستم بازي كنم ،اما به من فرصت داده نشد .بايد در همين
سنهاي پايين به بازيكنان بازي داد تا وقتي به سن بيستوچهار،
پنج سال ميرسند 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 بهخاطر هزينههاي باال اين امكان وجود ندارد .با
سرمايهگذاري كشورهاي منطقه آسيا ميشود اميدوار بود كه
اين مشكل تا حدودي حل شود؟

تنيس فرمول سادهاي دارد و نميتوانيم بهخودمان دروغ بگوييم.

تيم انگيزه و شرايط صعود به دسته 2را دارد؟

انگيزه كه هست .مسابقات دســته 3هفت،هشتماه ديگر برگزار
ميشــود .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 ميشود.
ســوريه  2بازيكن خوب دارد كه يكي آلمــان و يكي آمريكا بازي
ميكند .اردن ،مالزي ،عربستان و امارات هم خوب هستند .يكي،
دو تيم ديگر هم در اين دسته بازي ميكنند .ميدانيم كه شانس
صعودمان كم است ،ولي تالش ميكنيم به دسته باالتر برسيم.

جدول 8345
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رمان مشهور پائولو كوئيلو
 -3غرور و خودپســندي-
دوستان
 -4غمخــوار -از مقامهاي
كليسايي -نوبت بازي
 -5نشــانه جمع فارســي-
نوشتاري -آسمان بيابر
 -6بيدغدغــــــــــــه-
دگرگو نشــده -عــرب
ميگويد :بگو
 -7تفاله عسل -به يكديگر
ساييدهشده -گله چارپايان
 -8رنگارنگ -پيل الكتريكي
 -9اكسير -دوستي مجدد
پس از قهر -تصوير
 -10خاك ســرخ -آفرين

فرنگي -ادبآموختن
-11ســازي زهي -نــخ بافتني-
چاشني غذايي
 -12خانه بــزرگ -بعضي اوقات-
مأيوس
 -13رمانــي از ميــان كوندرا،
نويسنده چك -ميانجي
 -14نمايندگــي -نزديكــي بــه
خداوند -از آفات درختان ميوه
 -15تابلويــي مشــهور اثــر رنه
ماگريت بلژيكي -ناگهان
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عربستان و امارات همراه ما به دسته 3صعود كردند .عربستان تيم
جوان و كادر خوبي دارد ،ســرمايهگذاري خوبي هم كرده بودند.
حتي تركمنستان هم كه نتوانست صعود كند ،خيلي هزينه كرده
بود .شرايط براي صعود ،ســخت بود؛ بهخصوص براي ما .بحرين
ميزبان مسابقات به چند بازيكن ما دير ويزا داد .بازيكناني هم كه
ويزايشان آماده بود7 ،ســاعت در فرودگاه امارات معطل شدند.
بعضي از رسانههاي داخلي هم قضيه را به فدراسيون ربط دادند؛
درحاليكه مشكل از خود بحرينيها بود .آنها با ما مشكل دارند و
حتي تيم ملي فوتبال هم براي رفتن به اين كشور با مشكل روبهرو
شد .بعضيها از اينكه ما صعود كرديم خوشحال نيستند .نميدانم
اين افراد چرا هم وقتي ما ميبازيم ناراحت ميشــوند و هم وقتي
كه ميبريم!

ميدانيم ولي سقوط به دسته 4هم اتفاق خوبي
براي تنيس نبود.
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ساده

تيمهاي دسته 4چطور بودند؟

شايد بعضيها از تنيس اين توقع را داشتند ولي اشتباه بود .ما يك
مدت در دســته 2بازي ميكرديم ولي به دسته 3سقوط كرديم.
سال 2017بعد از 10سال به دسته 2برگشتيم ولي به داليلي كه
نميخواهم دربارهشان صحبت كنم ،به دسته 4رفتيم .بايد ببينيم
در اين سالها چقدر در تنيس سرمايهگذاري شده ،چقدر برايش
هزينه كردهاند ،چقدر مطبوعات از اين رشته حمايت كرده است
و ...فكر كنم جواب اينها را همه ميدانيم و ميدانيم كه ما شرايط
رسيدن به دست ه يك را نداشتيم.

بازيكنجوان وچپدست اروميه كه در اردوي تيم جوانان
هم حضور داشت ،به تيم رده دوم ليگ دستهيك باشگاههاي
فرانسه پيوست .كاريل داداشآده كه از آشوريهاي اروميه
است ،سال گذشته از پديدههاي نيمفصل ليگ برتر بود .او
كه در آخرين روز اعزام جوانان بــه ايتاليا خط خورده بود
به تيم شــامونت پيوســت و بعد از ميالد عباديپور ،ميثم
صالحي و ســعيد معروف اين توفيق را به دستآورد كه در
سطح باالي سوپرليگ اروپا بازي كند و شاگرد مربي بزرگي
چو 
ن پروفسور پرندي شود .كاريل قبل از رفتن به فرانسه در
تستهاي تيم لوبه ايتاليا هم شركت كرده بود.

جدولاعداد | 4054

بله .نبايد اين اتفاق ميافتاد ولي بهخاطر لجولجبازيهايي 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 دسته 2برسيم.
البته شرايط ديويسكاپ عوض شده است و دسته 2جهاني است.

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

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
همهچيز تمام .در تنيس هر هفته بايد مسابقه بدهي .اين مسابقات
هم همه جاي دنيا برگزار ميشود .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 .نميشــود كه بازيكن همان 30ميليوني را كه 15سال پيش
ميگرفت ،االن هم بگيرد .در 10سال گذشته تنيس برنامهريزي
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.
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ريزشديوارهگودالي
كهتبديلبهمحلبازي
بچ ههاشدهبود،حاد
ثههولناكيرارقمزد

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

موجودي كارت منزلت بازنشستگان افزايش يابد

بهرغم افزايش چندينبرابري كرايه اتوبوسها و مترو ،موجودي كارت
منزلت بازنشستگان همچنان به ميزان چند سال قبل است و 3ماهه به
پايان ميرسد .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 بهصورت خودكار تمديد ميشوند،
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 ميكند .آيا ضمانتي براي
اجراي مصوبه ستاد كرونا هست؟
علوي از ابهر

گفتاردرماني تحتپوشش هيچ بيمهاي نيست

من و چند نفر از دوستانم مشكل لكنتزبان داريم و سالهاست نيازمند
گفتاردرماني هستيم اما متأسفانه هزينههاي گفتاردرماني سنگين
است و هيچ بيمهاي هزينههاي آن را پوشش نميدهد ،درحاليكه 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 نميدهد .مسئوالن به جواني ما رحم كرده و گفتاردرماني
را زير پوشش بيمه ببرند.
شهروند گرفتار از رودهن

تاميناجتماعي در حق بازنشستگان اجحاف ميكند

بعد از 50سال كار مشقتبار با 16سال سابقه بيمه با حقوق حداقلي
بازنشسته شــدم .هرچه تالش كردم نتوانستم ســنوات خدمتم را
اثبات كنم و مطمئنم كــه تاميناجتماعي بهدليل غيرمكانيزه بودن
سيستمهايش در ثبت سوابق من اجحاف كرده است .چگونه ميتوانم
اين اجحاف را ثابت كنم .اين موضوع خاص من نيســت و امثال من
بسيار است.
بازگشا از تهران

بازي4كودك
در گودال مرگ
محمد جعفري

خبرنگار

«پسربچه تا كمر در خاك فرو رفته
داخلي بود ،اما به زحمت توانست خودش
را نجات دهد .او بايد خبر مهمي را
به اهالي روستا ميرساند7 :نفر از همبازيهايش
زير آوار گرفته شده بودند و با مرگ دست و پنجه
نرم ميكردند ».اين صحنــهاي تكاندهنده از
حادثهاي 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 خانهاي 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
ميرســيد 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 دستنيافتني بود .آنها
در اين چند روزي كه گودال حفر شده بود همه
كودكيهايشــان را به آنجا ميبردند و از صبح تا
شب مشغول بازي بودند؛ غافل از اينكه حادثهاي
بزرگ در راه است.
روز يكشنبه مردان روستا ســركار رفته بودند و
زنها هم مشــغول انجام كار خانه بودند .بچهها
هم كه اين گودال برایشان حكم شهربازي را پيدا
كرده بود ،از صبح در آن مشغول بازي بودند .آنها

كوتاه از حادثه
رسيدگي هيأت ويژه به حكم
عجيب سارق بادام هندي

8نفر بودند؛ 8پســربچه
6تا 12ســاله .در ميان گرد و
خاك گودال ،كودكي ميكردند و از ســر و كول
هم باال ميرفتند .عقربهها ســاعت 11را نشان
ميداد كه ناگهان حادثه عجيبــي اتفاق افتاد.
ديواره خاكي گودال كه سســت بود ناگهان فرو
ريخت و هر 8كــودك را بلعيد .در يك چشــم
بههمزدن 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 نميدانست چه
اتفاقي افتاده و چه باليي بر سر 7همبازياش آمده
است .او وقتي بهخودش آمد به زحمت توانست
راه روستا را پيدا كند .او دواندوان خودش را به
چند خانه رساند و درحاليكه بريده بريده حرف
ميزد به همه فهماند كه ديواره گودال فرو ريخته
و بچهها گرفتار شدهاند .اهالي روستا يكي يكي از
خانهها بيرون آمدند و خودشان را به محل ريزش
گودال رســاندند .آنها صحنه وحشتناكي را كه
به چشم ميديدند باور نميكردند7 .كودك كه
تا همين چند لحظه قبل مشــغول بازي بودند،
حاال زيرخروارها خاك گرفتار شده و سرنوشتي
نامعلوم پيدا كرده بودند.
هيچكس به درستي نميدانســت بايد چهكار
كند .يكي با دست خاكها را كنار ميزد و ديگري
با خود بيل آورده بود .همه اشــك ميريختند
و ناباورانــه بهدنبال يافتن عزيزانشــان بودند.
هادي اســام جدگال ،يكي از بزرگان روستا در
اينباره به همشهري ميگويد :حدود 2متر خاك
روي بچهها ريخته بــود .براي كنارزدن خاكها
بايد دقت زيادي ميكرديم .چــون ممكن بود

بيل و كلنگ به بچهها
كه زير خاك بودند برخورد
كرده و به آنها آســيب بيشــتري بزند .همزمان
درخواســت كمك كرده بوديم اما هيچكس به
كمكمان نيامد و خودمان با دســتان خالي به
جستوجو ادامه داديم .او ادامه ميدهد :حدود
20دقيقه طول كشــيد تا يكي يكي بچهها را از
زيرخاك بيرون كشيديم .باورش سخت بود اما
4نفر از آنها زير آوار خفه شده بودند و 3نفر ديگر
نيمهجان بودند .روســتاي كوچــك ما در چند
دقيقه عزادار 4نفر از فرزندانش شده بود .زنها
شيون ميكردند و صداي ناله يك لحظه در روستا
قطع نميشود .او درباره سرنوشت 3كودك ديگر
ميگويد :آنها را خودمان به درمانگاه رســانديم.
حالشان بد بود .در آنجا كادر درمان تالش زيادي
انجام دادند تا اينكه بچهها نجات پيدا كردند .اگر
پسربچهاي كه خودش را از زيرآوار بيرون كشيده
و حادثــه را خبر داده بود هم زيــر آوار ميماند،
شايد هر 8نفرشان براي هميشه زير خاك دفن
ميشدند و هيچكس به درستي از حادثهاي كه
اتفاق افتاده بود با خبر نميشد.
او در ادامه ميگويد :چند ســاعت بعد از اينكه
پيكر 4پسربچه از زيرآوار بيرون كشيده شد ،هر
4نفرشان را به خاك سپرديم و حاال همه روستا
سياهپوش شدهاند .اگر روستاي ما محلي براي
بازيكردن داشت ،شايد هيچ وقت بچهها براي
بازي به اين گودال نميرفتند .اگر كســي به ما
كمك ميكرد ،شايد ميتوانســتيم آنها را زنده
بيرون بكشــيم .ما در روستاي محرومي زندگي
ميكنيم و هيچكس به وضعيت ما رســيدگي
نميكند.

تشكيل تيم حقيقتياب

يك روز پس از اين حادثه در شــرايطي كه خبر
آن در شبكههاي اجتماعي منتشر شده بود ،يك
تيم حقيقتياب براي بررسي ابعاد اين حادثه و
روشنشدن 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 بهعنوان
نمايندگان تاماالختيار 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 خانوادههاي
داغدار ،گزارش كامل و جامع از چگونگي وقوع اين
حادثه را تهيه و اعالم کنند .همچنين بهدنبال اين
حادثه سرپرست آموزش و پرورش پيام تسليتي
صادر و ابراز اميدواري كرد كه با تدبير خانوادهها و
ايفاي نقش درست و بهنگام دستاندركاران ديگر
شاهد چنين اتفاقات ناگواري نباشيم.

گراني ميوه را متوقف كنند

انواع ميوه و سبزيجات آنقدر گران شده كه كمكم از سبد خانوار حذف
خواهند شد .واقعا قيمت برخي ميوهها به اندازه قيمت خريد پيكان در
سال 54است .آن هم پيكانهاي بيمهشــده و كيفي .چه زماني قرار
است به فكر سالمت مردم و رضايت آنها باشند.
محمود بليغيان از اصفهان

گوشمان دنبال خبرهاي ارزاني است

چند سال اســت مدام خبرهاي بخشهاي مختلف خبري را دنبال
ميكنيم به اميد اينكه شايد خبري از ارزاني بشنويم ولي همهاش در
حدرؤيا باقيمانده است و تاكنون نشده سفرهمان رنگ هوسهايمان
را بگيرد.
سيدمحمد صداقتجو از تهران

سازمانها و وزارتخانهها بنگاه امالك شدهاند

با ورق زدن روزنامهها ميبينيم كه صفحات آگهي آنها مملو از آگهي
فروش امالك سازمانها و وزارتخانههاست .واقعا گويا راهي جز فروش
اموال براي تامين هزينهها 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 خانهاش
آسيبديده 70درصد جانبازي بگيرد و آن وقت فردي كه مدتها در
دل ميدان جنگ بوده و در مبارزه نابرابر تنگاتنگ مجروح شده 5درصد
جانبازي بگيرد درحاليكه 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 ،عادالنهتر است.
حميدرضا بختيارپور از تهران

جاده صالحآباد به باقرآباد ايمن نيست

جاده روستاي صالحآباد به باقرآباد در قرچك ورامين نيازمند رسيدگي
جدي است .اين جاده بيش از 30سال است كه عامل تصادفات مرگبار
اســت و تاكنون دهها كشته و زخمي ناشــي از تصادف داشته است؛
ي
درحاليكه طول جاده تنها 2كيلومتر است .آيا بهسازي و ايمنساز 
يك جاده 2كيلومتري آن هم در مدت 30سال كار سختي بوده است؟
رضايي از قرچك

ابعاد طرح صيانت از طريق رسانهها روشنگري شود

براي اينكه دغدغههاي مردم درخصوص طرح صيانت از فضاي مجازي
ي كرده و شبهات را برطرف كنند،
حل شود و مسئوالن نيز شفافساز 
رســانهها بهخصوص رســانههاي صوتي و تصويري اقدام به ساخت
برنامههايي 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 ميدهد .در اين صورت مردم از معايب
و محاسن طرح آگاه شده و درصورت اجراي طرح شاكي نخواهند شد.
ياسين خوبنژاد از تهران

پاسخ مسئوالن
زمين رها شده در بلوار دالوران نظافت و پاكسازي شد

روابطعمومي منطقه 4شــهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با
عنوان «تعيين تكليف زمين رها شــده در بلوار دالوران» در ستون با
مردم روز 15شهريورماه ،پاسخ داده است« :به اطالع ميرساند بهرغم
دارا بودن مالك شخصي و عدمدسترسي 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».

فراموشيعجيبميزبانيكهقاتلمهمانششد

پسري جوان كه دوستش را به خانهاش دعوت كرده بود،
جنايي او را به قتل رساند .اما حاال مدعي است كه نميداند دليل
درگيرياش با دوستش چه بود.
بهگزارش همشهري ،بامداد ديروز ساكنان ساختماني در غرب تهران
براي اعتراض به صداي بلند موســيقي كه از يكي از واحدها به گوش
ن رفتند.
ميرسيد به مقابل اين آپارتما 
پسر جواني در را باز و با ديدن همسايهها از آنها عذرخواهي كرد و گفت
تا دقايقي ديگر صداي موسيقي را كم ميكند .اما دقايقي بعد صداي
فرياد و شكستن وســايل نيز به صداي موسيقي اضافه شد .اين بار كه
همسايهها به مقابل آپارتمان طبقه همكف رفتند ،با صحنه هولناكي
مواجه شدند .پســرجوان درحاليكه چاقو بهدست داشت و دستانش
خون آلود بود در را باز كرد .كمي آنطرفتر و در آشپزخانه جسد غرق
در خون مردي افتاده بود .همسايهها 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 حبيباهلل صادقي كشيك جنايي تهران،
مخابره كردند .با حضور تيم جنايي در آپارتمان مورد نظر معلوم شد كه
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كشف جسد مردي
در زمين كشاورزي

مقتول متولد سال 56و مهمان خانه قاتل (پسر جوان) بوده است .عامل
اين جنايت كه رفتارهاي عجيبي داشت دستگير شد اما بهدليل 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 سال 56اســت 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 خانهام دعوت
كردم .حتي شام هم از رستوران سفارش دادم و حدود 11شب بود كه
دوســتم به خانهام آمد .قبل از آمدن دوستم،مشروبات الكلي مصرف
كرده بودم كه بــا آمدن او مهماني دو نفرهمان را شــروع كرديم و من
بارديگر مشروب مصرف كردم .فكر ميكنم در مصرف مشروبات زياده
روي كردم چون از لحظاتي بعد ديگر كنترلم را از دست دادم و هوشيار
نبودم .اصال نميفهميدم در اطرافم چه ميگذرد .حتي يادم نيست كه
همسايهها چه ساعتي به مقابل خانهام آمدند و تذكر دادند كه صداي

مرگ مرموز خانم وكيل
در باغويالي اجارهاي
بازپرس جنايي مشهد در حال تحقيق درباره مرگ خانم وكيلي
اســت كه به طرز مرموزي جان خود را از دســت داده اســت.
بهگزارش همشــهري ،پيكر بيجان اين خانم وكيل 39ساله
در يك باغويالي اجارهاي 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 بيجانش را در استخر ديد و پليس را خبر
كرد .بهدنبال اين حادثه قاضي محمود عارفي راد ،بازپرس جنايي مشهد
همراه با تيم بررسي صحنه جرم در محل حادثه حاضر شدند و تحقيقات در اينباره 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 بهتنهايي زندگي ميكرد .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 عارفيراد ،بازپرس جنايي مشهد در اينباره به همشهري گفت :متوفي باغوياليي
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
بررسيهاي اوليه آثار ضرب و جرح و دفاع روي جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظري درخصوص
جنايي بودن اين مرگ نميتوان ارائه كرد و اظهارنظر نهايي درخصوص مرگ اين وكيل پس از ارائه
نتيجه كالبدشكافي و بررسيهاي بيشتر ممكن است .براساس اين گزارش ،خانواده متوفي با طرح
شكايتي اعالم كردهاند كه بهدليل شغل خانم وكيل ،ممكن است او به قتل رسيده باشد.

بهدنبال صدور حكم 10ماه 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.
بهگزارش همشــهري ،در روزهاي گذشــته
انتشــار حكم عجيب يك قاضي براي سارق
3بسته بادام هندي از يك مغازه ،بازتاب زيادي
در شبكههاي اجتماعي داشت .حكم منتشر
شده از اين حكايت داشــت كه مردي پس از
ورود به مغازهاي اقدام به خريد كرده و اجناس
خريداري شده را داخل كيسه پالستيكي قرار
ميدهد اما به غيراز آنها اقدام به سرقت 3بسته
بادام هندي كرده و آنها را در جيبش ميگذارد.
با اين حال صاحب مغازه متوجه ماجرا شــده
و با شكايت از اين مرد ،خواستار رسيدگي به
پرونده ميشود كه پس از بازبيني دوربينهاي
مداربسته مشخص ميشود كه سارق اقدام به
سرقت بستههاي بادام هندي كرده بود .در اين
شرايط مرد سارق كه 45ســاله و پدر 3فرزند
است در دادگاه بدوي به اتهام سرقت محاكمه
ميشــود و در دفاعيات خود عنوان ميكند
كه قصد داشــته بعدا هزينه بادام هنديها را
پرداخت كند اما با اين حال قاضي دادگاه او را به
اتهام سرقت به 10ماه حبس و تحمل 40ضربه
شالق محكوم ميكند كه اين حكم با توجه به
عدمتجديدنظرخواهي از سوي متهم قطعي
ميشود .پس از انتشار اين حكم و واكن 
ش 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
عدمتناســب مجازات تعيين شده با جرم رخ
داده ،هيأت ويژهاي 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 ظرفيتهاي
قانوني براي تقليل مجازات و كمك به محكوم
اين پرونده استفاده شود.

موسيقي را كم كنم .وي ادامه داد :نميدانم 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 نميدانم كي و به چه دليل
به سمت آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم و با آن به دوست صميميام
ضرباتي زدم .حاال كه بهخودم آمدهام بهشــدت پشيمانم .اصال قصد
كشتن دوستم را نداشتم .همهچيز 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.

تحقيقات براي كشف اســرار قتل مردي كه
جسدش در زمين كشــاورزي كشف شده ،از
سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
بهگزارش همشهري ،ظهر شنبه اول آبانماه
جسد مردي در زمينهاي كشاورزي جنوب
غرب تهران پيدا و بــا حضور مأموران پليس و
قاضي ساسان غالمي ،بازپرس جنايي تهران
در محل حادثه تحقيقات در اينباره آغاز شد.
مقتول مــردي حدودا 40ســاله بود كه چند
ساعت از مرگش ميگذشت .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 ،خانهاي متروكه وجود داشت كه
ب در آنجا
شبها افراد بيخانمان و كارتنخوا 
ميخوابيدند .هماكنون تيمي از مأموران پليس
آگاهي تهران مامور شدهاند با شناسايي هويت
مقتول بتوانند عامل يا عامالن اين جنايت را
شناسايي و دستگير كنند.
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نگاه

تلویزیون بیشتر در تب و تاب تغییر مديران است

اين فيلمها را بهخاطر بسپاريد

هفته اول مهرماه بود كه پيمان جبلي براي رياست صداوسيما حكم گرفت.
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار
در روزهاي گذشته وي برخي از مديران و معاونتها در سازمان را منصوب
كرد اما همه منتظر تغيير و تحوالت اساســي در معاونت صداوســيما و همچنين مديران شبكههاي
تلويزيوني و ســيمافيلم هســتند .حال بايد ديد با تغيير مديران كليدي در ســازمان آيا تغييري در
برنامهسازي و سريالسازي سازمان ايجاد ميشود يا نگاه مديران در سريالسازي و نگارش فيلمنامهها
همسو با مديران قبلي خواهد بود .در دومينماه پاييز برخي از شبكههاي تلويزيوني سريالهاي جديد
خود را روي آنتن ميبرند ،يكي از آنها «سرجوخه» معظمي است كه با چند روز تأخير ،سوم آبان نمايش
خود را از شبكه 3آغاز ميكند.

مروري بر مهمترين فيلمهاي جشنواره لندن ()1

حامد صرافيزاده شصتوپنجمين دوره از جشنواره لندن
روزنامهنگار  -لندن با نمايش فيلمهايي در ژانرهاي متنوع،
همراه با موضوعــات جذاب ،عجيب و بديع توجه تماشــاگران و
منتقدان زيادي را بهخود جلب كرده اســت .به اعتقاد منتقدان
تعدادي از فيلمهايي كه در جشــنواره لندن نمايش داده شدند
ازجمله «مموريا»« ،تراژدي مكبث»« ،شاه ريچارد» و «اسپنسر»
بهصورت بالقوه از شانس دريافت جايزه اسكار 2022در رشتههاي
مختلف ســينمايي برخوردارند .اين مطلب بــه گزارش منتقد و
روزنامهنگار ايراني ساكن بريتانيا ،به تعدادي از مهمترين فيلمهاي
نمايش داده شده در جشنواره لندن اختصاص دارد .ادامه این مرور
را فردا بخوانید.

آغاز سرجوخه از شبكه3

انتقاد رئيس سازمان سينمايي از دبير جشنواره فيلم كوتاه تهران

 یاور یگانه
روزنامهنگار

ايران مال ،فضاي مصرف

جشنواره فيلم كوتاه ،فرصتي است براي شناسايي استعداد و خالقيت فيلمسازاني
كه بايد با دست خالي فيلم بسازند .با اينكه در ســالهاي اخير ،شيوههاي توليد
تجاري و نيمهصنعتي ســينماي بلند به عرصه فيلم كوتاه نيز نشــت كرده و اين
حوزه آماتوريســم ناب و خالقه سالهاي گذشته
را ندارد ،اما هنوز هم چيزي كــه يك فيلم كوتاه را
تماشــايي ميكند ايده ناب و اجراي درخشان آن
ِ
گزاف توليد يا تبليغات.
اســت ،نه صرف هزينههاي
اگر چنين نگاهي به جشــنواره وجود داشته باشد،
طبيعتا ديگر مكاني مثــل ايران مال ،براي برگزاري
جشــنواره انتخاب نميشــود .فيلم كوتاه ،عرصه
خالقيت و توليد و مقاومت در برابر فضاي مســلط
سينماي بلند اســت ،اما ايران مال با چنين رويهاي
سر سازگاري ندارد .ايران مال ،فضاي مصرف است.
در اين مجتمع تجاري ،بيش از هر چيز بر«مصرف»
تأكيد ميشــود .در ايران مال حتــي خود فضا هم

مصرف ميشود .اين مجموعه تجاري ،نمود كاملي از برنامهريزي و سازماندهي براي
مصرف است .فضاي ايران مال ،همانند اغلب فضاهاي تفريحي ،چندپاره ،گسيخته
و خرد شده است .اين گســيختگي و تكهتكه بودن ،با بُت واره انگاري مألوف در
مصرف تناســب دارد .بهرغم اين فضاي پارهپاره ،همگوني و يكسانسازي ويژگي
ديگر اين مجموعه تجاري است كه اتفاقا اين ويژگي نيز با جشنوارهاي كه بهدنبال
خالقيتهاي منحصر به فرد اســت ،تطابقی ندارد.
همگو نسازي ايران مال در شباهت فروشگا هها يا
غذاخوريهاي اين مجموعه به همديگر ،كامال مشهود
است .به دلیل همين شباهت و همگوني است كه طي
روزهاي برگزاري جشنواره ،بارها افرادي را ديدم كه
هراسان در جستوجوي خودروی خود در طبقات
ِ
مصرف ايران
اين مجموعه سرگردان بودند .فضاي
مال ،با روح خالقه فيلم كوتاه همخواني ندارد و اين
مكان از اساس ،انتخاب اشتباهي براي جشنواره فيلم
كوتاه است .بايد اميدوار بود که با صحبتهاي رئيس
سازمان سينمايي ،اين اشتباه در سال آينده تصحيح
شود و بيش از اين تداوم نيابد.

سريال تكراري در شبكه2

بهگفته مدير گروه فيلم و سريال شبكه ،2اين شبكه 6سريال را در مراحل نگارش فيلمنامه و توليد دارد،
اما شبكه 2اين شبها سريال تكراري «زعفراني» به كارگرداني حامد محمدي را روي آنتن دارد .فصل
دوم «نوار زرد» ،فصل چهارم «از سونوشت» و فصل پنجم «بچه مهندس» براي شبكه 2توليد ميشود
و سريال «براي او» كه محمدمهدي عسگرپور براي اين شبكه مينويسد.
حسين تبريزي قرار است سريال «بوسه بر خاك» را كه خودش مشــغول نگارش فيلمنامهاش است،
براي تلويزيون كارگرداني كند .اين سريال 15قسمتي در ژانر اجتماعي بوده كه درونمايه مذهبي دارد
و درباره سرگذشت زندگي بعضي از آدمهاست.
آقاي قاضي روي آنتن

يكي از سريالهايي كه در سكوت خبري كار خود را پيش ميبرد ،آقاي قاضي است که به تهيهكنندگي
احمد شفيعي توليد ميشود ،بهزودي روانه آنتن تلويزيون ميشــود« .آقاي قاضي» درامي دادگاهي
است كه تمام اتفاقات آن در دادگاه رقم ميخورد و همه قســمتهاي آن از موضوعات واقعي اقتباس
شدهاند .فيلمنامههاي اين سريال كه قرار اســت در ۵۲قسمت توليد شود ،توسط ۱۲نويسنده جوان و
زيرنظر سيدمحمد حسيني به رشته تحرير درآمدهاند و در هر قسمت ،شاهد ۲اپيزود خواهيم بود .در
سريال «آقاي قاضي» بيش از ۳۰۰بازيگر نقشآفريني ميكنند كه همه آنها براي نخستينبار جلوي
قاب تلويزيون ميروند .از ديگر سريالهاي پرقسمت اين روزهاي تلويزيون «بيهمگان» است .با پايان
يافتن مرحله انتخاب بازيگر ،تصويربرداري ســريال «بيهمگان» از نيمه آبانماه آغاز خواهد شد .رضا
كريمي ،كارگردان و سعيد جاللي و عليرضا كاظميپور از نويسندههاي اين مجموعه تلويزيوني هستند.
اين سريال ۱۰۰قسمتي كه قرار است در 2فاز ۵۰قسمتي ساخته شود ،ملودرامي اجتماعي خانوادگي
را در تهران به تصوير ميكشد.

نور طبيعي

رامینراستاد  ،سیدجوادهاشمی و فرهادجم در «رازناتمام»

انتقاد رئيس از دبير

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

سخنراني مديرعامل و مالك «ايران مال»

در همان ابتداي مراسم ،اتفاق عجيبي افتاد كه احتماال
در نارضايتي خزاعي از نحوه برگزاري مراسم اختتاميه
بيتأثير نبوده اســت.مديرعامل ايــران مال ،به روي
صحنه رفت و به ســخنراني پرداخت .تصور كنيد كه
مراســم اختتاميه جشــنواره فيلم فجر در سالن برج
ميالد در حال برگزاري اســت و مديرعامل برج ميالد
براي سخنراني به روي صحنه برود.

صحبتهاي مدیرعامل به تيــزر تبليغاتي ايران مال
بيشــباهت نبود« :مجموعه ايران مال ،پيوند ادب و
فرهنگ و تاريخ را به راحتي با برگزاري يك جشنواره
بينالمللي به رخ جهانيان ميكشد و اين سازه تمدني،
بهعنوان بزرگترين بناي ايران بهخود ميبالد .به آقاي
خزاعي ،رئيس محترم سازمان ســينمايي ،هم خير
مقدم عرض ميكنم .خوشــحالم در سي و هشتمين
جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران با مجموعه اي
بسيار فاخر ،در خدمت شما فيلمسازان ،هنرمندان و
عزيزان بوديم ».آنطور كه روابط عمومي جشنواره
گزارش داد ،قبل از اينكه خزاعي لــب به انتقاد از
مديريت سيدصادق موسوي بگشايد ،مالك ايران
مال نيز به صحبت در مراسم اختتاميه پرداخت.
وی گفت« :بهنظرم فيلم كوتاه ،نمايشي از ترسها،
اميدها و آرزوهاست؛ هرآنچه را که به اختصار به آن
پرداخته ميشود ،نتايج خوبي خواهد داشت ،فيلم
كوتاه هم ،چنين اســت .با هزينه كم و در فرصت
كوتاه ساخته ميشود اما نتايج خوبي دارد .اميدوارم
اين كار هنرمندانــه روزبهروز پيشــرفت كند .از
كارگردانان ميخواهم از ايرانمال و آنچه در اينجا
اتفاق افتاده ،فيلم كوتاهی بســازند تا مردم بدانند
اين سازه تمدني ،توسط هنرمندان ايراني ساخته
شده است ».صحبتهاي مديرعامل و مالك ايران
تبليغ اين مجموعه ،به ضدتبليغ تبدیل
مال به جاي
ِ
شــد .طبيعتا مديران ايران مال بهدنبال اين بودند
كه از فرصت جشــنواره ،براي تبليغ هرچه بيشتر
مجموعه خود اســتفاده كنند ،اما اگر مشاوران و
كارشناساني مجرب و آشنا به فن تبليغات را در كنار
خود داشتند ،حتما از صحبت در مراسم اختتاميه
صرفنظر ميكردنــد و تبليغي نامحســوس ،اما
اثرگذارتر را برميگزيدند.

مموريا

در زمــان نمايش فيلم «مموريــا» به كارگردانــي آپيجتاپونگ
ويراستاكول ،سالن رويال فستيوال بهصورت غيرمترقبهاي مملو
از تماشاگر شده بود؛ چراكه كارگردان اين فيلم از قبل اعالم كرده
بود قرار نيست اين فيلم روي ديويدي انتشار يابد .اين فيلم تنها
دوبار در جشنواره فيلم لندن نمايش داده شد .داستان فيلم مموريا
كه منتقدان و تماشاگران نظر مساعدي نسبت به آن ابراز كردهاند،
مانند اغلب فيلمهاي هنري كند پيش ميرود .تيلدا سوئينتن در
اين فيلم در نقش دختري بازي ميكند كه يك روز صبح هنگام
بيدار شدن از خواب صداي عجيبي ميشنود و بهدنبال منبع صدا
ميرود .درواقع اين فيلمي اســت كه در آن بيشــتر مكاشفات و
كشف و شهود به شيوه آيينهاي شرقي و بودايي دنبال ميشود.

نمایی از فيلم «نور طبيعي»

از همان نخســتين روز برگزاري جشنواره فيلم كوتاه
تهران نوشــتيم كه «ايران مال» (بازار بزرگ ايران)
مكان مناســبي براي برگزاري جشنواره فيلم نيست.
نوشــتيم كه «جشــنواره به فضايي گرم و خودماني
نياز دارد تا شــوري برانگيزد و فضاي سرد ايران مال
و معمــاري نامتجانس آن با اين صميميت تناســبي
ندارد ».در طول روزهاي برگزاري جشنواره ،رسانههاي
ديگري هم بودند كــه به محل برگزاري جشــنواره
معترض بودنــد و دوري اين مجتمع بــزرگ تجاري
از مركز شهر را دليل فضاي ســرد حاكم بر جشنواره
ميدانستند .هرچند شايد مســئوالن جشنواره فيلم
كوتاه ،علت انتخاب مجتمع ايران مال براي برگزاري
جشنواره را فضاي وسیع و شــرايط مناسب آن براي
رعايت پروتكلها عنوان كنند ،اما بعيد بهنظر ميرسد
كه صرفا كرونا و رعايت پروتكلهاي بهداشتي ،دليل
انتخاب ايران مال باشد .ايران مال ،بنايي غولآساست
كه حرف و حديث پشــت آن نهفته اســت .باالخره
اعتراضها به ايران مال ،در مراســم اختتاميه سي و
هشتمين جشــنواره فيلم كوتاه تهران به كالم رئيس
ســازمان ســينمايي نيز راه يافت و محمد خزاعي با
لحني صريح از سيدصادق موســوي ،دبير جشنواره
فيلم كوتاه ،در پر و بال دادن بيش از حد به ايران مال،
در پشت تريبون انتقاد كرد .اما ماجرا از چه قرار بود؟

محمد خزاعي بهصورت ناگهاني ،پشت تريبون رفت
و گفت« :من از آقاي صادق موسوي خواهش ميكنم
كه براي برگزاري جشــنواره فيلم كوتــاه ،يك مجوز
براي ايران مال بگيرند .حرمت ،ســادگي ،صميميت
جشنواره فيلم كوتاه تهران را حفظ كنند .من امشب
احساس كردم كه با وجود همه زحماتي كه دوستان
در ايران مال كشيدند ،جشنواره فيلم كوتاه ايران مال،
خیلی بد دارد برگزار ميشــود .آقاي موســوي عزيز!
بچههاي فيلمساز ما باید ساده زيستي را ياد بگيرند؛
صداقت و دوستي را ياد بگيرند و با صميميت دركنار
هم باشند .امشــب همه تبليغات شما براي ايران مال
بود .يك مجوز مجدد بگيريد بــراي فيلم كوتاه ايران
مال .ممنونم ».البته نارضايتي خزاعي از جشنواره را
ميشد از جاي نشستن او در سالن برگزاري مراسم هم
تشخيص داد .روابط عمومي جشنواره سي و هشتم كه
بهصورت لحظه به لحظه اخبار اين مراسم را در كانال
واتساپ اهالي رسانه منتشر ميكرد ،در همان ابتداي
مراسم اعالم كرد كه خزاعي ،برخالف رسم معمول ،به
جاي رديف اول در رديفهاي مياني نشسته است .با
اين حال ،در شب اختتاميه چه گذشت كه باعث شد
خزاعي كارد به استخوانش برســد و اين سخنان را به
زبان بياورد؟

عكس :پانته آ نیکزاد

جشنوارهاي در شكم نهنگ

ش سريال «سرجوخه» كه پيش از اين تيزرهاي آن از روزهاي پاياني مهرماه پخش ميشد،ناگهان به
پخ 
تعويق افتاد و حاال مديران شبكه از نمايش سريال خبر ميدهند .قرار است اين سريال سوم آبانماه روي
آنتن برود .اين سريال به كارگرداني احمد معظمي و تهيهكنندگي ابوالفضل صفري از سال گذشته وارد
پروسه توليد شده است .نويسندگي اين سريال را سيدحسين اميرجهاني بر عهده دارد .ساخته تازه احمد
معظمي و ابوالفضل صفري پاييز سال گذشته كليد خورد و تاكنون در لوكيشنهاي متعددي در داخل
و همچنين خارج از كشور ضبط شده است .در آستانه پخش اين سريال تازه ،جشن پايان تصويربرداري
آن برگزار شد و مراحل فني كار نيز آخرين مراحل خود را پشت سر ميگذارد .درام جاسوسي اجتماعي
«ســرجوخه» با 2گروه بهصورت همزمان در داخل و خارج كشور فيلمبرداري ميشد و پس از «سارق
روح»« ،ترور خاموش» و «خانه امن» چهارمين همكاري مشــترك صفــري و معظمي تهيهكننده و
كارگردان سريال است.

راز ناتمام در انتهاي راه

همچنين با اتمام تصويربرداري سكانسهاي زمان حال قصه سريال تلويزيوني «راز ناتمام» به كارگرداني
و تهيهكنندگي امين اماني در تهران ،گروه هماكنون براي ضبط قسمتهاي فينال عازم كشور تركيه
شده است .براساس برنامهريزيهاي انجامگرفته ،تصويربرداري اين سريال تا اواخر آبانماه در تركيه به
پايان ميرسد« .راز ناتمام» با محوريت روايت زندگي پرفراز و نشيب شهيد محمدجواد باهنر ،به اتفاقات
سالهاي پس از جنگ و نفوذ دشمن در اركان دولت ميپردازد.

نوروز با زیرخاکی

ديروز اعالم شد كه سري سوم سريال «زيرخاكي» به نويسندگي و كارگرداني جليل سامان و تهيهكنندگي
رضا نصيرينيا براي پخش در نوروز  ۱۴۰۱ساخته ميشود .پيش از اين مخاطبان تلويزيون شاهد پخش
نخستين فصل از سريال «زيرخاكي» در ســال  ۹۹بهعنوان مجموعه تلويزيونيماه رمضان شبكه يك
سيما بودند و فصل دوم اين سريال نيز در خرداد سالجاري روي آنتن رفت« .زيرخاكي» محصول مركز
سيمافيلم است كه از شبكه يك سيما روي آنتن ميرود .اين سريال اصليترين گزينه شبكه يك براي
پخش در ايام نوروز  ۱۴۰۱است.

دنژ ناگ ،كارگردان فيلم «نور طبيعي» از استقبال منتقدان از اين
فيلم در جشــنواره فيلم برلين و اختصاص جايزه خرس نقرهاي
برليناله به اين فيلم ســخن گفت« .نور طبيعي» همچنين برنده
جايزه بهترين فيلم جشنواره فجر شده است .در اين فيلم به يكي
از رويدادهاي فراموش شده تاريخ مجارستان پرداخته ميشود.
مجارستان در جنگ جهاني دوم از آلمان نازي حمايت ميكرد.
اين فيلم به مقطعي از تاريخ مجارســتان ميپردازد كه سربازان
ارتش اين كشــور در مرزهــاي خود با روســيه ضمن همكاري
با آلمان نــازي از متفقين جاسوســي ميكردند .ايــن فيلم در
جنگل و محيطهاي دورافتاده روستايي فيلمبرداري و از كتابي
600صفحهاي به نام «نور طبيعي» اثر پال زاوادا اقتباس شــده
اســت .البته در فيلم «نور طبيعي» تنها به 6صفحه از رويدادها
و داســتانهاي اين كتاب 600صفحهاي پرداخته شــده است.
فيلمبرداري اين فيلم از سوي منتقدان بهدليل دشواريهايي كه
عوامل توليد فيلم در جنگل متحمل شــدند ،مورد تحسين قرار
گرفته است .دنژ ناگ براي هر چه طبيعيتر جلوه كردن اين فيلم،
2سال براي يافتن بازيگران محلي مناســب بازي در فيلم «نور
طبيعي» در مرزهاي مجارستان با روسيه وقت صرف كرده است.
سرماخوردگي پتروف

ســرماخوردگي پتروف نيز ازجمله فيلمهاي تحسينشــده اين
دوره از جشنواره بود .اين فيلم به كارگرداني كريل سربرنيكوف در
روسيه مورد سانسور قرار گرفت و كارگردان نيز از حضور مستقيم
در جشــنوارههاي سينمايي منع شده اســت .بخش عمدهاي از
صداي فيلم «ســرماخوردگي پتروف» در روسيه سانسور شده
است .كريل ســربرنيكوف كه در زمان نمايش فيلم در جشنواره
لندن حضور نيافته بود ،گفت :اميدوارم مخاطبان انگليسيزبان،
متوجه شوخيهاي اين فيلم بشوند.

قرن سريال

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

آرش نهاوندي
منتقدان با شــركت در يك نظرسنجي گسترده 100سريال
مترجم
برتر قرن بيستويكم را برگزيدهاند.
سريال شنود (واير) ساخته ديويد سيمون و اد برنز از سوي 206منتقد ،استاد دانشگاه
و هنرمندان تلويزيون و سينما كه در نظرسنجي بيبيسي كالچر شركت كرده بودند،
بهعنوان بهترين سريال قرن بيستمويكم شناخته شده است .به گزارش اينديواير،
اين بزرگترين نظرســنجي انجام شده در ســطح بينالمللي درباره محبوبترين
سريالهاي سده بيستويكم است .سريال «مد من» (مردان مديسون) ساخته ماتيو
ماينز در اين نظرسنجي در رده دوم قرار گرفت .سريال «بريكينگ بد» به كارگرداني
ونس گيليگان كه در ايران نيز طرفداران زيادي دارد ،در رده سوم واقع شد .اما قرار
گرفتن سريال «فليبگ» ساخت فوئبه والر بريج در رده چهارم اين فهرست در عصري
كه جنبشهاي زنانه بهنظر پرقدرتتر از سابق در عرصه هنري حضور دارند ،بسيار
مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
همچنين قرار گرفتن سريال «ميتوانم نابودت كنم» به كارگرداني ميكائيال كوئل
كه يك كارگردان زن بريتانيايي اســت ،در رده پنجم اين فهرست ،باالتر از سريال
«تاج و تخت» مورد توجه رســانهها واقع شده اســت.ديمون ليندلوف كه با سريال
«بازماندگان» در رده هفتم اين فهرســت قرار گرفته نيز بهدليل اينكه 3ســريال
ديگرش نيز در ميان 30سريال برتر اين فهرست قرار گرفتهاند بهعنوان موفقترين
كارگردان سريال در سده بيستويكم درنظر گرفته شده است.
از 206شــركتكننده در ايــن نظرســنجي100 ،نفــر زن و 106نفر مــرد بودند.
رأيدهندگان از 43كشــور دنيا از آلباني گرفته تا اروگوئه درنظرســنجي ســايت
بيبيسيكالچر شركت كرده بودند .البته برندگان اصلي اين نظرسنجي ،سريالهاي
تلويزيوني انگليســيزبان بودند .از 100ســريال برگزيده شــده در اين نظرسنجي،
79سريال توسط مردان11 ،سريال توسط زنان و 10سريال با مشاركت مردان و زنان

پوستر سریالهای «شنود»« ،بریکینگ بد» و «مد من» که در صدر فهرست قرار دارند

ساخته شده بودند .از ميان 3ســريالي كه در اين فهرست محبوبتر از بقيه تشخيص
داده شــدند2 ،ســريال اول «شــنود» (واير) و «مد من» (مردان مديسون) بيشتر
سريالهايي هستند متمركز بر شخصيتها ،مسائل و روابطي كه در نهادها و سازمانها
و شركتها رخ ميدهد .سريال سوم «بريكينگ بد» بيشتر مربوط به تغيير در تيپها
و ازجمله تغييرات فكري ،شغلي و رواني در شخصيت اول سريال است و از اين جهت
«بريكينگ بد» بيشتر جنبه روايي و داستاني دارد و سريالهاي «شنود» و «مد من»
بيشتر جنبه روايت داستان اشخاص منفرد در قسمتها و فصلهاي مختلف را دارند.
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كابوس زمستان در شرق و غرب اروپا

همزمان با آغاز سرما در اروپا ،كشورهاي اروپايي در مديريت بحران كرونا
دچار آشفتگي شدهاند

بازگشت قرنطينه ،شــكاف در توزيع واكسن و افزايش چشمگير
اروپا
موارد جديد ابتال به كرونا ،سراســر اروپا را در آستانه آغاز دومين
فصل سرد دوران همهگيري به هم ريخته و دوباره نگرانيها درباره
پيامدهاي فاجعهبار جوالن بيرحمانه كرونا در اين قاره افزايش يافته است.
به گزارش سيانان ،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 ،ازافزايش مبتاليان جديد خبر داده است.
فاجعه ،در شرق اروپا و بهخصوص روسيه ،جايي كه بدگماني نسبت به واكسن در
اوج است ،بيشتر از بقيه قاره است .مردم در شرق اروپا چنان به واكسن بياعتماد
هستند كه به گزارش مركز كنترل و جلوگيري از بيماريهاي اروپا ،نرخ پوشش
واكسن به 24درصد رسيده است.
اين شرايط ،باعث شد تا لتوني بهعنوان نخستين كشــور اتحاديه اروپا مجبور
شود دوباره قرنطينهها را برگرداند .تنها 56درصد بزرگساالن هر دو دوز واكسن
كرونا را در اين كشور دريافت كردهاند؛ آمار در اتحاديه اروپا،بهصورت ميانگين
76.4درصد است.
در غرب اروپا هم ،جايي كه برخي از كشورها تقريبا تمام جمعيت واجد شرايط
را واكسينه كردهاند ،آمار مبتاليان جديد ســر به فلك كشيده است .در آلمان،
براي نخستينبار از ميانه بهار ،نرخ مبتاليان روزانه به 100نفر در هر 100هزار
نفر رسيده است .بلژيك و ايرلند ،بدترين شرايط را در اروپا دارند و بهترتيب نرخ
ابتالي جديد  325و 432نفر در هر 100هزار نفر را ثبت كردهاند .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 زدهاند و مقامات گفتهاند بيشتر كســاني كه بستري شدهاند آنهايي
هستند كه واكسن نزدهاند.
تفاوت در نرخ واكسيناسيون ،شرق و غرب اروپا را در مقابل هم قرار داده است اما
هر دو منطقه ،در ميزان خيرهكننده مبتاليان جديد با هم شانه به شانه حركت
ميكنند؛ دكتر پتر دروباك ،كارشناس بهداشت جهاني در دانشگاه آكسفورد در
انگليس گفته است كه بازگشاييهاي بيشتر در سطح قاره با اهداف اقتصادي،
هواي سرد كه مردم را به محيطهاي بســته و داخلي فرستاده ،و گونه بهشدت
مسري دلتا ،داليل اوجگيري 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 بستريشدن نسبت به كشــورهاي شرق اروپا بسيار
پايينتر است.
روماني كه چند روز پيش آمار 19.25مورد مرگومير در هر يكميليون را ثبت
كرده بود،از ديروز ،مقررات منع آمد و شد شــبانه را اعالم و حضور در بسياري
از محيطهاي عمومي را مشروط به داشتن پاسپورت سالمت كرد .اين كشور،
يكي از بدترين نرخ مرگومير سرانه را در سراسر دنيا دارد .مشكل در اين كشور،
كمبود واكسن نيست .كشورهاي اتحاديه اروپا ،به واكسنهاي زيادي دسترسي
دارند اما همچون بسیاري از كشورهاي منطقه بالتيك تا بالكان ،توزيع واكسن
در روماني هم بهشــدت تحتتأثير بدگماني مردم به واكسن و بدگماني نسبت
به مقامات و عملكرد ضعيف دولت در اطالعرســاني و فرهنگسازي بوده است.
فقط 35.6درصد از جميعت بزرگسال در اين كشور هر دو دوز واكسن را دريافت
كردهاند.
اوكراين،كشور همسايه روماني ،پنجشنبه باالترين ميزان ابتالي خود را از زمان
شروع همهگيري كرونا ثبت كرد؛ 11هزار و 415نفر .اين آمار تنها چند روز بعد
از آن ثبت شد كه ولوديمير زلنسكي رئيسجمهور اين كشور از مردم خواست تا
واكسن بزنند تا دولت مجبور به اعمال قرنطينه نشود؛ «ما هماكنون فقط دو راه
داريم .واكسيناسيون يا قرنطينه .ما هر روز با اين چالش و اين انتخاب مواجهيم.
من شخصا بهشدت 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 ميتوانند از سيستم
حملونقل عمومي استفاده كنند.
روسيه هم سياهترين روزهاي كرونايي خود را سپري ميكند؛ مسكو از دوشنبه
قرنطينهاي 10روزه را شــروع كرده و مقامات گفتهاند كه زمستاني سياه پيش
روي اين كشــور اســت .اين كشــور ،در روزهاي اخير چندبار باالترين ميزان
مرگومير روزانه را از زمان شروع همهگيري كرونا ثبت كرده است .چهارشنبه
پيش ،هزار و 28نفر در يك روز جان خود را از دست دادند.
واكسن ،معجزه نميكند

در مقابل چشمانداز تيره زمستاني در شرق ،غرب خيال آسودهتري دارد؛ دكتر
دروباك گفته است كشورهاي غرب اروپا بهخاطر واكسن روزهاي سياه زمستان
پيش را تجربه نخواهند كرد و ميتوان داليل زيادي براي خوشبيني داشت .اما
بهگفته او،انگليس ثابت كرده كه واكسن درمان همهچيز نيست.
اين كشور كه تابســتان تقريبا تمامي محدوديتهاي كرونايياش را برداشت،
بيشترين آمار ابتالي روزانه را در غرب اروپا ثبت كرده است .دولت درخواست
كارشناســان براي اعمال محدوديت و اجباريكردن ماسك و گواهي واكسن
را رد كرده اســت .اما وضعيت كاركنان بخش درماني در اين كشــور ،بهشدت
نگرانكننده است و كاركنان بهسختي ميتوانند همپاي صف بلند آمبوالنسها
و بستريهاي جديد جلو بروند .بوريسن جانسون ،نخستوزير انگليس به جاي
اعمال محدوديتها ،از افراد باالي 50ســال و آنهايي كه ريســك بااليي دارند
خواسته است كه دوز تقويتي دريافت كنند .اما اين كار كافي نيست چون زمينه
بهشدت براي انتشار گونههاي 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 نميكنم كه فقط واكسن كافي باشد».
مايك رايان ،مدير اجرايي برنامههاي 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 نميدانيم كه دوره همهگيري در دو يا سهماه
آينده چطور خواهد بود ...ما بايد كمي هوشيار باشيم ...كمي محتاط».

سياوش فالحپور
روزنامهنگار

«او بازگشته است»؛ نشريه معتبر
گزارش نيوزويك در تازهترين شماره خود با
انتشار اين تيتر به همراه تصوير بشار
اسد ،رئيسجمهور ســوريه ،در سطح رسانههاي
جهان جنجالي بهپا 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 سختترين مخالفان
دولت سوريه در كشورهايي نظير آمريكا ،فرانسه،
تركيه ،قطر ،عربستان و ديگر كشورهاي عربي نيز
ميدانند كه سقوط دمشق و سرنگوني بشار اسد
رؤيايي ازدسترفته بهحساب ميآيد.
10سال قبل ،پيشبيني چنين روزي كار آساني
نبود؛ دوراني كه شــهرهاي ســوريه يكي پس از
ديگري بهدست مخالفان مســلح سقوط كرده و
دومينوي تعطيلي سفارتهاي خارجي در دمشق
آغاز شده بود .اجماع كشــورهاي حامي مخالفان
اسد در سال 2012به ســرعت در ژنو ،استانبول،
دوحه و رياض شكل گرفت و ظرف كمتر از 3ماه،
پروژه بايكوت جهاني ســوريه آغاز شد؛ پروژهاي
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
پيشبيني قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقهاي،
مسير تحوالت خاورميانه را بهكلي تغيير داد .حاال
سوريه و رئيسجمهور اين كشور ،يعني بشار اسد،
بار ديگر به صحنه بازگشتهاند؛ اگرچه با اقتصادي
ويران و كشوري جنگزده.
آمريكا؛ نااميد از سقوط اسد

بسياري از مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا
كه طي سالهاي گذشته مسئوليتهاي مهمي در
پرونده خاورميانه بر عهده داشتهاند ،اين روزها در
مصاحبههاي مختلف ،تلويحا از تغيير استراتژي
واشنگتن در قبال دمشق سخن ميگويند .براي
مثال رابرت فورد كه نماينده ويژه ترامپ در پرونده
سوريه بود،ماه گذشــته در مصاحبهاي 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
فاجعهبار است اما ميتوان انتظار داشت اين شرايط
در درازمدت بهتدريج بهبود يابد .از ســوي ديگر
مونا يعقوبيــان كه در دولتهــاي اوباما و ترامپ
بهعنوان مشاور ارشد وزراي خارجه در امور سوريه
مشــغول بهكار بوده ،ميگويد :هيچ شانسي براي
ايجاد تغيير در رهبري سوريه وجود ندارد؛ مسئله
اصلي اكنون به شيوه تعامل با اسد مربوط ميشود.
اين اظهارات از ســوي نمايندگان كشوري بيان
ميشود كه طي 10سال گذشــته (مخصوصا از
سال 2011تا  )2016رهبري پروژه سقوط دولت
اسد در سوريه را بر عهده داشــته است .بسياري
از ديپلماتهــا و نظاميان آمريكايــي كه امروز از
تعامل واقعگرايانه با دمشق سخن ميگويند ،طي
سالهاي پيشــين در دولت باراك اوباما مشغول
بهكار بودهاند؛ رئيسجمهوري كه بارها از سقوط
حتمي بشار اســد طي هفتهها و ماههاي پيش رو
ســخن گفته بود .مجله نيوزويك اين چرخش را
نشانهاي از شكست آمريكا بهشمار آورده است .در
گزارش اين نشريه آمده :ناكامي آمريكا در بحران
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بازگشت اسد

تغيير رفتار كشورهاي غربي و عربي در قبال دولت
سوريه پس از گذشت ۱۰سال نشان ميدهد معادالت
منطقهاي به سود بشار اسد تغيير كرده است

سوريه ،يكي از حلقههاي زنجيرهاي بود كه منجر
به تضعيف موقعيت بينالمللي اين كشور بهعنوان
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
رأياليوم در اينباره مينويسد :آمريكا در حالي براي
ترك منطقه خاورميانه آماده ميشود كه بسياري از
سياســتهاي منطقهاي اين كشور در مرحله اجرا
ناتمام و يا شكستخورده باقي مانده است؛ از تالش
براي نابودي گروههاي مقاومت لبنان و فلســطين
گرفته تا سقوط دولت اســد ،تامين امنيت پايدار
اسرائيل و شكست ايران در نتيجه تحريمها.
تروريســم و مهاجرت؛  2عامل عقبنشيني
مقابل سوريه

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

جهانيان نمايان كرد؛ توســعه فعاليت گروههاي
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 ،بهتدريج با پيامدهاي خطرناك تشــديد
بحران در اين كشور روبهرو شدند .اين پيامدها در
قالب افزايش حمالت تروريستي گروههايي نظير
داعش در اروپا و برخي پايتختهاي باثبات عربي
و همچنيــن حركت ميليونها پناهجو بهســوي
مرزهاي اردن ،تركيه و سرانجام اروپا نمايان شد.
در اين ميان آلمان نخستين كشوري بود كه زنگ
خطر را به صدا درآورد و از سال ،2017همكاريهاي
اطالعاتــي خود با ســازمان امنيت ســوريه براي
شناسايي گروههاي تروريســتي را از سر گرفت .از
سوي ديگر در بين كشورهاي عربي نيز دولت مصر
به رياست ژنرال عبدالفتاح السيسي ،زمزمههاي لغو
تحريمهاي سوريه بهمنظور مقابله با موج تروريسم
و مهاجرت را آغاز كــرد .البته بايد توجه داشــت
هيچيك از اين كشورها ،همچون امارات در زمينه
عاديساز 
ي روابط با سوريه پيشتاز نبودهاند.
امارات؛ پيشگام مصالحه با دمشق

گفتوگوي تلفني محمد بن زايد ،وليعهد ابوظبي

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 بهمنظور تقويت روابط اقتصادي و لغو تحريمهاي سزار مطرح كردهاند .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 رئيسجمهور اين كشور در
پرونده لبنان نيز گفته بود :مصريها معتقدند از طريق بازگرداندن سوريه به آغوش جهان عرب ،ميتوان نفوذ
ايران در اين كشور را كاهش داد .براساس اين ادعا ،كشورهاي عربي در مذاكرات خود با دمشق اعالم كردهاند
بدون جلب رضايت آمريكا و اسرائيل از طريق كاهش نفوذ ايران ،قادر به لغو فشارهاي تحريمي عليه سوريه
نيستند .اين ادعا تاكنون از سوي هيچ منبع معتبر يا مقامات سياسي در سوريه تأييد يا تكذيب نشده است.

با بشار اســد ،بدون شــك گامي بزرگ در مسير
بازگشــت ســوريه به صحنه روابــط منطقهاي
و بينالمللي اســت .ايــن مكالمه كوتــاه هفته
گذشــته صورت گرفت و بازتاب گســتردهاي در
سطح رسانههاي جهاني داشت .البته تالشهاي
امارات براي تقويت روابط با سوريه محدود به اين
مكالمه نميشــود .امارات نخستين كشور عربي
بود كه در سال 2018ســفارت 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 سياستهاي 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 شــخصيتهاي مطرح و حتي اعضاي
شــاخص خانــواده رئيسجمهور ســوريه طي
سالهاي پيشــين در ابوظبي اقامت داشتهاند.
نبايد فراموش كرد كه امارات در دهه گذشــته،
به پايگاهي براي مهار جنبش اخوانالمســلمين
و گروههاي مرتبط با آن تبديل شــده اســت .بر
اين اساس ،شكست گروههاي مخالف دولت اسد
كه عمدتا مورد حمايت كشــورهايي نظير قطر
يا تركيه قرار داشــتهاند ،خبر بدي براي ابوظبي
بهحساب نميآيد .با اين حال يك مانع بزرگ بر
سر راه تقويت روابط امارات و ســوريه قرار دارد؛
تحريمهاي آمريكا.
تركخوردن ديوار تحريمهاي سزار

تحريم ســزار ميراث دولت ترامپ براي ســوريه
است؛ براســاس اين تحريمها كه در سال2019
تصويب شــد ،هرگونه همكاري مالي يا اقتصادي
با دولت سوريه مشــمول مجازاتهاي سختي از
ســوي وزارت خزانهداري آمريكا ميشود .شدت
اين تحريمهــا بهگونهاي بود كــه چندماه پس از
تصويب آن ،حتي برخي از شــركتهاي روســي
نيز خاك ســوريه را ترك كردند؛ شركتهايي كه
در دوران جنگ 10ساله ،همكاريهاي اقتصادي
خود با دمشق را قطع نكرده بودند .روشن است كه
هدف از اين تحريمها ،مشــابه اهداف تعيينشده
براي جنگ داخلي ســوريه است .اما در اين ميان
بهنظر ميرســد روزنه اميدي براي دمشق وجود
دارد .سران كشورهاي اردن و امارات طي سالهاي
اخير و مشــخصا پس از روي كار آمــدن دولت
بايدن ،بارها از ضــرورت همــكاري اقتصادي با
ســوريه بهمنظور كاهش نفوذ رقبــاي آمريكا در
دمشق سخن گفتهاند .ملك عبداهلل ،پادشاه اردن
در مصاحبه با شــبكه ســيانان ميگويد :نتايج
10سال نزاع مسلحانه در سوريه ،ديگر براي همه
روشن شده اســت؛ اكنون زمان آن فرا رسيده كه
قدرتهاي 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 ميكننــد معافيتهاي تحريمــي را براي
ســوريه تعريف كرده و اين كشــور را به بخشي
از پروژه شــام جديد تبديل كنند؛ پــروژهاي كه
شــامل همكاريهاي اقتصادي ،تبــادل انرژي و
تاسيس زيرساختهاي مشترك حملونقل ميان
كشورهاي عربي ميشود .چراغ سبز دولت بايدن
براي صادرات گاز مصر از طريق خاك ســوريه به
لبنان ،نخستين نشــانه از نقض تحريمهاي سزار
بهشمار ميآيد.

كودتا در سودان؛ ارتش دولت انتقالي را منحل كرد
هفتههــا تنــش ميــان
آفريقا نظاميان و سياسيون در
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 خيابانهای
خارطــوم ،پايتخــت ،آمدنــد و
ســاختمانهاي مهم دولتي را اشغال
كردند .به گزارش خبرگزاري فرانسه،
برهان ساعاتي بعد اعالم كرد كه ارتش
در ارتباط بــا ناامنيها و درگيريهاي

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 ســال ،۲۰۱۹دولت
انتقالي متشكل از نمايندگان ارتش
و نمايندگان جامعه مدني ســودان،
زمام امور را بهدست گرفت اما اختالف
ميان دو طرف طي اين سالها دائما
صحنه سياسي سودان را دستخوش
تنش و التهاب كرده بود .دولت انتقالي
زيرنظر يك شوراي حاكميتي فعاليت
ميكرد كه قرار بود در ســال۲۰۲۳
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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 فوقالعاده در ســودان برقرار
خواهد شد .وضعيت فوقالعاده بهمعناي
كنترل امور بهدست ارتش است .برهان
اما نگفت كه اين وضعيت تا چه زماني
ادامه خواهد داشت.
شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داده
كه عبــداهلل حمدوك ،نخســتوزير

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

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

كيوسك

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

ترامپ ،توييتر خود را ميخواهد

نيويور كتايمز در صفحه نخســت به تالش
دونالدترامپ ،براي راهاندازي شبكه اجتماعي
خود پرداخته و نوشته كه او در 10ماه گذشته،
يعني مــدت زماني كه توييتر ،فيســبوك و
يوتيوب صفحههايش او را حــذف كردهاند،
دوران ســختي داشــته اما تا چند روز ديگر
از شــبكه اجتماعي كه وعدهاش را داده بود،
رونمايــي خواهد كرد .ترامپ يك شــركت
رســانهاي راهاندازي كرده كه قرار اســت با
شبكههاي اجتماعي ،رسانههاي جريان اصلي
از قبيل سيانان و همچنين غولهاي فناوري
مثل گوگل و مايكروسافت رقابت كند .شبكه
اجتماعي ترامپ با نام «حقيقت» قرار اســت
از زيرساختهاي مختص بهخود استفاده كند
و حتي روي بستر خدمات ارائه شده از سوي
شركتهايي مثل گوگل و آمازون قرار نگيرد؛
مســيري كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران
بسيار دشوار خواهد بود.

روزنامه فايننشالتايمز [انگليس]

لهستان؛ رو در رو با اروپا

فايننشــالتايمز نوشــته كه مقامات دولت
لهستان ،در ميانه تنش بيسابقه با اتحاديه اروپا
از مسئوالن اين نهاد در بروكسل خواستهاند تا
دست از تهديدهاي خود بردارند .اتحاديه اروپا
در پي بروز اختالفات عميق بر سر قانون اين
اتحاديه ،لهستان را به اقدامات تنبيهي ازجمله
تحريمهاي اقتصاد ي 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 دانستهاند.

مشاور رسانهاي نخســتوزير و ايمن
خالد فرماندار خارطــوم هم ازجمله
مقامهايي هستند كه از سوي نظاميان
بازداشت شدهاند.
يكماه قبل نيز ارتش اقــدام به كودتا
كــرده بود؛ تالشــي كــه در آن زمان
نافرجام مانــد .اينبار امــا ،گزارشها
حكايت از پيــروزي كودتاگران دارد.
در برخــي از خيابانهــاي خارطوم،
گزارشهايي دربــاره تجمع اعتراضي
مردم منتشر شده است .گفته ميشود
كه مردم با آتشزدن الستيكها مانع
تردد خودروهاي نظامي شدهاند .قطع
اينترنت و تما سهاي تلفنــي مانع از
بازتاب اخبار ســاعات نخست پس از
كودتا شده است.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
فرمانبرداری از خداوند ،محكمترین وسیله
است.

 سهشــنبه  4آبان  1400سال بیســت و نهم شماره 8345

تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

سود و ز
یان و مایه چو خواهد شدن ز دست
از
بهر
این
معا
مله غمگین مباش و شاد

اذان ظهر 11:48 :غروب آفتاب17:15:
اذان مغرب 17:34 :نیمهشبشرعی23:06 :
اذان صبح 4:57 :طلوع آفتاب6:22 :
روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري

حافظ

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :

8500پاسخ
بهسؤال«چیبپزم؟»
فاطمه عباسی
تنوع غذایی در ایران شگفتانگیز است .این
را هر گردشــگر خارجی كه پایش به یكی از
رستورانهای ایرانی باز شده باشد ،میتواند
تأیید كند .با این حال ،خود ما ایرانیها از میان
انواع و اقســام غذاهای محلی و غیرمحلی
كشــورمان ،تنها چند نمونه را میشناسیم و
همیشه همان غذاها را میپزیم و میخوریم.
این حرف ما نیست« ،ســتار كیانپور» مدیر
مركز اطلس خوراك ایرانــی و عضو كارگروه
ملی گردشــگری خوراك و عضو گردشگری
خوراك اتاق بازرگانی ایران میگوید كه بیش
از 8هــزارو ۵۰۰نوع خوراكی در كشــورمان
وجود دارد اما مصرف یــك ایرانی كمتر از ۵۰
نوع از این تنوع غذای ایرانی در طول عمرش
است .او معتقد اســت خوراك ایرانی بسیار
قوی اما رویكرد ما به سمت فستفودها بسیار
زیادشــده و این در حالی است كه در خوراك
ایرانی ،بیشترین غذاهای فستفودی مانند
كباب وجود دارد كه كامل ،جامع و سالم است.
بهعبارتی به جز قیمه ،قورمه ،كوكو ،كتلت و
چند مدل غذای دیگر ،غذاهای متنوع بسیاری
در اقصی نقاط كشور هست كه خیلی از ما از
آنها غافل بوده و هنوز امتحانشان نكردهایم .به
همین دلیل هم مسئوالن مركز اطلس خوراك
ایرانی بنا را بر این گذاشتهاند كه خوراكیهای
كشور را به مردم معرفی كنند و كارشان را هم با
راهاندازی پویشی با عنوان «من ایرانی هستم و
خوراك ایرانی را دوست دارم» آغاز كردهاند تا از
این طریق هم مردم با غذاهای متنوع كشورمان
آشنا شوند و هم گردشــگری در این حوزه
رونق بگیرد .آنها معتقدند كه خوراكدرمانی

و طب ســنتی ما ظرفیتی است كه
باید بازنگری شــود تا دوباره بتوان
آنها را احیا كرد و تــاش میكنند
خوراكیهاییراكهظرفیتثبتجهانی
دارند ،شناســایی كنند و بهنوعی هر
منطقهراازنظرزیستبومجغرافیایی
مورد برنامهریزی قرار دهند .ضمن
اینكه قرار اســت بانك اطالعاتی از
خوراكها ،دمنوشهــای گیاهی،
گیاهان دارویی و انواع نوشیدنیها،
از مزرعه تا ســفره تهیه شــود كه
در همین راســتا برای نخستینبار
تمــام خوراكهای ایرانــی بهزودی
شناسنامهدار میشوند .همانطور كه
حتماشنیدهیادیدهاید،دربسیاریاز
شهرهای دنیا خیابانهایی وجود دارد
كه به خیابان غذا یا خیابان خوراكی
معروفهستندودراینخیابانهاانواع
خوراكیهابهمردموگردشگرانعرضه
میشود .خیابان سیتیر یك نمونه از
همین خیابانها در تهران است .حاال قرار است
به همت مدیران مركز اطلس خوراك ایرانی،
خیابان غذا در ۱۷كالنشــهر كشور بهعنوان
جاذبهایجدیدتعریفشودتاهممنجربهایجاد
نشاط برای خانوادهها شود و هم رونق اقتصادی
ایجاد كند.حاال كه وضعیت اقتصادی این اجازه
را نمیدهد كه مثل همیشه غذاهایی با گوشت
و مرغ و برنج را بهطور دائم استفاده كنیم ،الاقل
میتوانیم با جستوجو در خوراكهای ایرانی،
غذاهای كمخرجتری را از بین 8هزارو500نوع
غذا پیدا كنیم و برای همیشه پاسخی داشته
باشیم به این پرسش تكراری مادرهایمان كه:
«من چی بپزم؟»

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :
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ی  به نیویوركتایمز
سبندر
ابی سوسی 

به بهانه راهی

منوی ویژه

یاز به بهانه دارد .بهانه
دغدغه ،بیان یك درد ،ن
گاهی بیان یك
یدهی و ه رچه
را دســتاویز قرار م 
یكنی آن
را كه پیدا م 
سامان رضایی
رفی و دســتورپخت
گارش این ســتون ،مع
گات میگویی .بهانه ن
ود .صبح از خواب بیدار
میخواهد دل تن
كتایمز ب
اینستاگرام نیویور 
یرابهاشتراكگذاشته
سیسبندری در صفحه
ایمجازیمتنوعكس
سو
یمبرخیازكاربرهایفض
صفحه اینســتاگرام
شدیم،دید
محبــوب ایرانی در
ای
یداد این غذ
خط ،بسیار حرفهای
ودند كه نشــان م 
شده و در همان چند
ب
طی چند خط معرفی
جرا انعكاس این خبر به
نیویوركتایمز
ده است .تا اینجای ما
مع و مانعی از آن ارائه ش
زه و حتی جالب بود .اما
تعریف جا
هارراه ،موزون و خوشم
زدن ساندویچی سر چ
دآور بود .نخست آنكه
اندازه بندری
حواشی آن كه كمی در
یرویم سراغ برخی
ول خبری و نوشتاری را
به این بهانه م 
تنی حرف های تمام اص
كتایمز با م
ردان این متن به فارسی
اینستاگرام نیویور 
رعایت كرده بود اما برگ
صفحه
ن غذای محبوب ایرانی
باه فاحش داشت .برای
برای معرفی ای
ود ،چندین و چند اشت
یها ب
ره غذای خود ما ایران 
ی سس تند آمده بود،
با اینكه دربا
 hoكه در این متن به معن
t
sa
بارت انگلیسیuce
ایبهاینموضوعنشده
نمونه وا ژ هها و ع
اره
ود.همچنینهیچاش 
رجمهوبرگردانشدهب
شورهای مختلف دارد
به«ادویهداغ»ت
ویژه معرفی غذاهای ك
كتایمز یك بخش
ور كامل دستور پخت
ود كه سایت نیویور 
ای ایرانی میزند و بهط
ب
بار گریزی هم به غذاه
كتایمز
س بندری در نیویور 
كه هر چن دماه یك
سی
سو
ی
رف
مع
یكند .از این چند خط
دیگریهمجلبتوجه
آنها را معرفی م
مللیكهبگذریم،نكته
زنامهآمریكاییوبینال
سوســیسبندری به
بهعنوانمالك18رو
خوانش خبر راهیابی
ســتاگرام پــس از
تشستخوانمارتین
میكرد؛ اینكه در این
تهمترازسرعتانگش
درهمانگشتشستا
تاگرامحركتمیكرد
كتایمزهرق
هارتوسرعترویاینس
نیویور 
فالمینكویاسپانیابام
فرانسه از زیر انگشت
گیتاریستسبك
و هنرهای اسالمی» در
ری نمایشگاه «كارتیه
كه برای كاربرهای ایرانی
باز هم خبری از برگزا
ن پرسش مواجه شدیم
شد .چند دقیق های با ای
كتایمز مه متر است یا
شستات رد نمی
سبندری به نیویور 
ی دستور پخت سوسی
سلیمی هنر اسالمی؟
اینستاگرام آیا راهیاب
صفویه ایران و نقوش ا
زی كارتیه از هنر دوره
الهام جواهرسا

گزارشهای رسمی مركز
آمار ایران از روند افزایشی
طالق و كاهش ازدواج در ۱۰
سال گذشته حكایت دارد.
این گزارش نشان میدهد
كه نسبت طالق به ازدواج از
سال 90تا سال 99از 16/3به
32/9درصد افزایش داشته
كه روندی افزایشی طی كرده
است.

36

درصد

جزئیات دیگری از این آمار
نشان میدهد كه در سال
 ۱۳۹۰مجموع ازدواج ثبت
شده  ۸۷۴هزار و  ۷۰۲نفر
بوده كه در سال  ۱۳۹۹به
 ۵۵۶هزار و  ۷۳۱نفر كاهش
یافته است .محاسبات
نشان میدهد كه ازدواج
در ایران در فاصله سالهای
 ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۹بیش از ۳۶
درصد كاهش یافته است.

28

درصد

در رابطه با وضعیت طالق
در كشور آمارها حاكی از آن
است كه در سال  ،۱۳۹۰در
حدود  ۱۴۲هزار و  ۸۴۱نفر
طالق ثبت شده بود كه در
سال  ۱۳۹۹به  ۱۸۳هزار و ۱۹۳
نفر افزایش یافته است .بر
این اساس ،میزان طالق در
ایران از سال  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹
حدود  ۲۸درصد افزایش
داشته است.

بوك مارك
كمی قبل از خوشبختی

جالل :چرا انقدر گرفتهای؟
سید :هیچی .فقط نمیدونم چطوری به جای یه پهلوون میشه كشتی

گرفت.
جالل :تو هم كه همهچیو با كشتی مقایســه میكنی .این بابابزرگ تو چی كار كرده كه تو نمیتونی
بكنی؟
سید :نمیدونم خودمم ،ولی اون یهجور دیگهای بوده .اصال تأثیر نفس خاصی روی مردم داشته .به
قول پدرم وقتی كه صحبت میكرده مردم كه هیچی ،در و دیوار هم به حرفاش گوش میكردن .وقتی
صحبت میكرده همه سراپا گوش ،بدون چون و چرا قبولش میكردن .نمیدونم ولی فكر میكنم كه
اونا اون چیزی كه میگفتن خودشون عمل میكردن و باور داشتن .مثال پدربزرگ خودم بیل دست
میگرفته و سر زمین كار میكرده ،خب وقتی هم كه صحبت میكرده تأثیر داشته دیگه.

صور
رم

آخ

قاشق و چنگالها چوبی میشوند

متخصصان دانشــگاه مریلند
آمریكا بــا تكنولوژی جدیدی
كه ابداع كردهانــد ،میتوانند
برخــی مــواد را تــا 23برابر
فشرد هتر و محكمتر كنند .به
گزارش آدیتیســنترال ،این
قابلیــت جدید بــرای نمونه
میتواند باعث شود قاشق و چنگالهای فلزی در آیندهای نهچندان دور
از بازار مصرف خارج شــوند و مردم به خرید قاشق و چنگالهای چوبی
اما با درجه اســتحكام فلزات ،روی بیاورند .پروفسور تنگلی در اینباره
گفت :ما در دانشگاه مریلند ابتدا ( ligninلیگنین ،ماده سلولزمانند و آلی
كه لیفهای سلولز را بههم وصل میكند) را از پروسه ساخت مواد حذف
كردیم ،سپس خارجكردن چربی موجود در چوب توانست استحكام آن
را باال ببرد.

مشق شب چینیها آب رفت

کندی اینترنت /اثر مهناز یزدانی

دانشآموزهای چیــن از این
پس تا هشتســالگی نیازی
نیست در هیچ آزمون نوشتاری
شركت كنند و مشق شب تمام
دانشآموزهای این كشور هم
حســابی آب رفت و از حجم
آن كاســته شــد .به گزارش
بیبیســی ،مطابق قوانین جدیدی كه دولت این كشور تصویب كرده
است ،افزون بر كاهش مشق شب و آزمونهای نوشتاری ،از سرمایهگذاری
خارجی هم در صنعت تدریس خصوصی این كشور جلوگیری میكند؛
صنعتی كه تا پیش از این تغییرات حدود 120میلیارد دالر گردش مالی
داشت .این قانون با واكنشهای متفاوتی در شــبكه اجتماعی « ِویبو»
روبهرو شد ،بهطوری كه برخی كاربران آن را ستودند و دیگران امكان انجام
فعالیتهای فرابرنامه توسط دولتهای محلی یا والدین را زیر سؤال بردند.

هوشنگ چالنگی

زیر نور ماه

تبار رفاقت
ِ
در جنوب زاگرس

طرفین برخورد هوشنگ چالنگی و هوشنگ آزادیور
نوع برخورد دوستانه؛ آشنایی در خدمت سربازی

صابر محمدی
تاریخ برخورد :زمســتان ســال 1342بود كه
هوشــنگ چالنگی 4ماه آموزشــی خدمت را
در لشــكر 92زرهی اهواز گذراند و شد یكی از
سربازمعلمهای دوره چهارم ســپاهی دانش.
منوچهر شفیانی هم آنجا همراهش بود و وقتی
داشتند پس از اتمام 2هفته آموزش تدریس از
تهران به خوزســتان اعزام میشدند ،نگاهی به
فهرست اعزامیها انداخته و آنجا اسم هوشنگ
آزادیور را دیــده و به چالنگــی گفته بود كه
چه همراه و رفیقی خواهند داشــت .شفیانی
پیش از اینكه برود آلمان ،بــا آزادیور در یك
دفتر انتشــارات همكار بود و او را میشناخت.
بعدها ادبیات ایــران ،منوچهر شــفیانی ،این
داســتاننویس مسجدســلیمانی را صرفــا با
مرگ مرموز و حاشــیههایی كه آن مرگ برای
احمد شاملو ســاخت به یاد میآورد .چالنگی
را فرســتاده بودند یكی از روســتاهای ایذه و
مالمیر؛ آزادیور هم از تهران اعزام شده بود به
روســتای همجوار؛ همجوار نه آنقدر كه بعد از
مدرسه پیاده گز كنند و برسند به هم .خودشان

محل برخورد روستاهای ایذه و مالمیر
تاریخ برخورد پاییز 1343

میگفتند مسیر 3روستایی
كه آنها برای بچههایشــان
تدریس میكردند ،صعبالعبور
بود و اســب و قاطــر و جاهایی
هــم كوهنوردی میخواســت.
طبیعــت بكر جنــوب زاگرس،
جغرافیــای آشــنایی چالنگی و
آزادیور بود و آن 3روستا3 ،حلقه
از زنجیری بودند كه 3رفیق را به
هم میرساندند .چالنگی از شوق
پدرومادرها و بچهها به سوادآموزی میگفت ،از
نامههایی كه بچهها مینوشتند و میفرستادند
كویت بــرای برادرهایشــان .آزادیور از خوی
بدوی روستاییها میگفت كه خون میداد به
رگهای جوان شعرشان .این اواخر هر بار به هم
میرسیدند ،از ســر وكلهزدن با بچههای مردم
و روایتهایشان از شــعرخوانیهای شبانه در
اقامتگاههای معلمها میگفتند ،اما خاطراتشان
خالف قاعده مرســوم پرگوییهای مردان در
روایتسالهایخدمت،حسرتگذشتهوبغضی
نوستالژیك نبود؛ آنها هر بار كه به آن روستاهای
ایذه میرسیدند ،انگار داشتند متد تبارشناسی

عکس :نگار حسینخانی

دیالوگ

پس از گذشت چندین هفته از بازگشایی موزهها پس از
سارا كریمان
دوره تعطیلی طوالنی بهدلیل فراگیری كرونا ،موزهها بیش
از سایر نهادهای فرهنگی بار پذیرش و پاسخگویی شهروندانی را كه با انگیزههای مختلف
به موزهها میآیند ،به دوش كشیدند .بدیهی است كه موزه در تعامل با مخاطب معنا مییابد.
هر آنچه در طول دوران پاندمی طراحی و اجرا شــد ،راهكاری برای امتداد رابطه موزه و
مخاطب بود .موزهها برای ابقای خویش در ذهن مخاطب در فضای مجازی فراسوی مكان
و محل نگهداری و نمایش آثار ،حیات خویش را امتداد بخشیدند .اما تجربه بازدید و حضور
در موزهها با آنچه در قالب چند تصویر و نوشتار ارائه میشود ،قابل قیاس نیست .موزه با
بهرهگیری از مجموعه ارزشمند ،آثار یگانه و بیهمتا ،معماری و طراحی و شیوههای نمایش،
تالش دارد تا برای مخاطب تجربهای بیبدیل و عمیقی را فراهم كند .انواع این روشها با
تأثیربرحواسدیداریوشنیداریمخاطببارمعناییاثررامنتقلمیكند.مخاطببهموزه
ی كند.
میرود تا از این تجربه بهرهمند شود و مجددا بازمیگردد تا تجربه سابق را شبیهساز 
در مراجعاتی كه بهمنظور پژوهش صورت میگیرد اهداف دیگری نیز دنبال میشود .با
بازگشایی موزهها و استقبال بازدیدكنندگان میتوان به اهمیت و الزام فعالیت موزهها در
فضای اجتماعی و فرهنگی صحه گذاشت .بازگشت بازدیدكنندگان به موزه در حقیقت
جانی دوباره به كالبد تاریخ و هنر میبخشد و فعالیت و تحرك جای خود را به غبار رخوت
میدهد .در واقعگذر از این دوره ماهیت و مسئولیتی تازه به موزهها بخشید .این تغییر بر
رویكردهای تازه موزهها در دوران پساكرونا نیز قطعا تأثیرگذار خواهد بود .موزهها بهعنوان
نمادهای فرهنگی و اجتماعی بخشی از نیاز شهروندان به هویت شهری ،مصرف فرهنگی و
ارزشهای اجتماعی را مرتفع میسازند كه خود موكد این نكته است كه موزهها فراتر از
تفنن در ارتباطی معنوی با مخاطب قرار دارد .امروزه در تهران نزدیك به 100موزه فعال
وجود دارد كه شامل موزههای دولتی ،مشاركتی و خصوصی میشود .شهروندان به موزهها
بازمیگردند تا ضمن بهرهجویی فرهنگی ،رابطه خود را با نمادها و نهادهای فرهنگی بازیابی
كنند .محدودیتهای دوره كرونا توجه صاحبنظران را بیش از پیش به اهمیت فضاهای
فرهنگی جلب كرد .ابعاد فردی و اجتماعی ظهور یافته در این دوران تا پیش از این بیشتر
قالب نظریه و پیشبینی داشت .در حقیقت موزهها بهعنوان بخشی از فضاهای فرهنگی
ارتباط چند الیه انسان را آشكار میكند .ارتباط انسان با گذشته ،حال و آینده و ارتباط
دیداری با هر سطح محدود یا گسترده از كالم در موزهها بهوقوع میپیوندد.

چهرهبهچهره

نمایشگاه جواهرات كارتیه و هنر اسالمی

یك جعبه دســتما لكاغذی
مرصع با مرواریدهای ســفید
و با زمینه ســبز زمردی و آبی
الجوردی در كنار گوشوارهای با
طرح بتهجغ ه و نقوش اسلیمی.
اینهــا توصیف برخــی از آثار
هنری دوره صفوی نیســتند.
ت و جواهرسازی كارتیه ( )Cartierاست كه در
بلکه تولیدات شركت ساع 
نمایشگاهی با عنوان «كارتیه و هنرهای اسالمی» در موزه هنرهای تزیینی
شــهر پاریس به نمایش در آمد .بهگفته كارشناس این نمایشگاه ،كارتیه
(1847میالدی) یكی از معتبرترین و باسابقهترین برندهای تولید جواهر
و ساعت است كه در دهههای متمادی آثاری ملهم از هنر اسالمی طراحی
و به بازار عرضه كرده است.

دوباره بازدید ،دوباره تاریخ

هوشنگ آزادیور

افرادی كه پولدارند میگویند پول مهم نیست .درحالیكه پول كمك
انیس لودیگ
حال آدم است .اگر پول داشته باشیم میتوانیم یك خط تلفن داشته
باشیم تا هر وقت پكر بودیم به دوســتانمان تلفن كنیم .اگر پول داشته باشیم میتوانیم هرازگاهی
غذاهای خوب بخوریم و مجبور نیستیم بین قفسهها خم شویم تا از بین ماركهای بنجلی كه پایین
قفسهها در كف زمین ریختهاند ،خرید كنیم؛ درست از همان جایی كه شبها جوالنگاه سوسكهاست.
پول داشتن كمك میكند كه اگر دلمان خواست كمی روی مد باشیم ،وگرنه مجبوریم لباسهای
مد روز را با 2سال تأخیر بپوشیم؛ چون خانمهای مهربانی كه در پول غلت میزنند ،لطف میكنند و
لباسهایی كه دلشان را زده به مغازه دستدومفروشی محل میدهند.

رضا میركریمی

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

عدد خبر

شعرشان را برای ما صورتبندی میكردند.
رفاقت چالنگی و آزادیور ،عمق و قدمتی غریب
داشت؛ آنها مدتی هم در مؤسسه فرانكلین همكار
شدند و با پرویز اسالمپور و همسر او ،پشت یك میز
مینشستند در اتاق تصحیح و ترجمه؛ جایی كه
نجف دریابنــدری ادارهاش میكرد .بعدها هم با
اینكه مسیرشــان جدا افتاد و چالنگی معلم شد
و سر از مالثانی شــهركرد و اهواز و كرج درآورد
و آزادیور هم به ســودای ســینما سر به ینگه
دنیا گذاشــت ،رفیق ماندند .ما سالهای پایانی
این رفاقت را از نزدیــك درك كردیم؛ جایی كه
ی ِنیمقرنهشان ،عصب از رفاقت میگرفت و
دوست 
به سالهای احتضار شعر ،جان میداد.

شهر
شرح

کالسیکها در تهران مدرن /عکس  :همشهری -رضا نوراهلل

جوالن موتورهای سنگین
در جاده امیرآباد
2

صدرنشینها و
قعرنشینهای مطالعه
در ایران
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پرونده «محور ساسانی
کرمانشاه» در راه یونسکو
4
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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

عكس :همشهري /امیر رستمی

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 نشنیدهاند و چرخهای آهنی آنرا بهعنوان نمادی
برای توســعه در قرن اخیر ندیدهاند ،سخت است ،اما آنچه به
ذهن برخی از ما نمیرسد ،برای شهروندان زیادی در ایران یک
حقیقت است؛ حقیقتی که اســتان ایالم یکی از نمودهای آن
بهحساب میآید.
این حکایت تلخ ایالم اســت؛ ســرزمینی کهن با پهنه وسیع
مرزی در غرب کشــور که از گردونه توســعه پایــدار ،حتی از
ریل و چرخهای قطار نیز نصیبی نبردهاســت و مردم این دیار
سالهاســت در انتظار اجرای طرحهایی بهســر میبرند که
زمینهساز توسعه حملونقل ریلی دراین استان خواهد شد.
یک رویای دیرین

«مهرداد حیرانی» جوانی ۲۰ساله و اهل مهران است .او دراین
باره میگوید :تا پیش از ثبتنام در دانشگاه ،هیچگاه یک قطار
را از نزدیک ندیده بودم .همیشه فیلمها را که میدیدم ،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 بهحساب
میآمد« .محنا امیری» هم یکی از شهروندان ایالمی است که
دراین زمینه میگوید :فکر میکنم داشــتن خطوط راهآهن و
قطار برای همه مردم ایالم به یک رویا تبدیل شدهاست .حدود
9سالی هم میشود که میگویند قرار است ایالم نیز به شبکه
ریلی متصل شــود ،اما تاکنون ما حتی یک سوت قطار را هم
نشنیدهایم .او ادامه میدهد :وضعیت ایالم در همه حوزههای
حمل و نقل نامطلوب اســت .ما حتی جادههای مناســب هم
نداریم .اگر به اخبار نگاه کنید ،میبینید که میزان تصادفهای
جادهای در ایالم باالســت .اتوبوسها نیز فرســوده هســتند.
اینها درحالیاست که دسترســی به خودروهای سواری برای
جابهجایی نیز چندان آسان نیست.
این شهروند ایالمی اضافه میکند :اگر بخواهیم به مناطق دور
برویم ،هواپیما بهترین وســیله اســت ،اما مگر با این هزینهها
و قیمت بلیت ممکن اســت؟ نمیدانم چرا تاکنون اینقدر در
راهاندازی خطوط حملونقل ریلی دراســتان تعلل شدهاست.
مردم در حسرت یک قطار ماندهاند.
ضرورتی برای توسعه بازرگانی

اگرچه اتصال ایالم به راهآهن سراسری کشور بهعنوان مهمترین

مطالبه مردم استان ،در ســفر اخیر رئیسجمهوری به ایالم،
به مســئوالن اجرایی کشور گوشزد شــد ،اما تجار و بازرگانان
این اســتان ،تحقق این موضوع را نیازی ورای صرفا یک مسیر
حملونقل مســافر میدانند« .عبید لری» یکی از بازرگانان
ایالمی دراین زمینه میگوید :تحقق طرح اتصال ایالم به راهآهن
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 بهعنوان مسیر
اصلی تردد به کشور عراق میشناســند .حتی برای رونق این
شاخه از صنعت گردشگری نیز اجرا و تکمیل این طرح ضروری
است.
وی ادامه میدهد :اجرای این طــرح از زمان تصویب تاکنون،
بهمدت 10سال بهطول انجامیدهاســت .این زمان صرف اجرا
نشدهاست ،بلکه بیشــتر مواقع ،بهدلیل نبود اعتبار تعطیل و
متوقف شدهاست.
اختصاص اعتبار برای احیای طرح

اینها درحالیاســت که چندیقبل مدیرکل راه و شهرسازی
ایالم از آغاز دوبــاره عملیات اجرایی این طــرح خبر داده بود.
«عبداهلل بهادری» درباره این طرح میگویــد :اتصال ایالم به
شبکه سراسری کشور از مسیر اســامآباد دراستانکرمانشاه،

یکی از مهمترین طرحهای حوزه راه در استان است .این طرح
از سال 1392آغاز شده ،اما بهدلیل محدودیتهای اعتباری ،با
وجود ضرورت اجرا ،تا ابتدای سالجاری کامال متوقف مانده بود.
وی همچنین با اشاره به تأکید رئیسجمهوری بر اجرا و تکمیل
این مســیر ریلی ادامه میدهد :امســال از اعتبارات «پیوست
قانون» حدود ۷۰میلیارد تومان ،از اعتبارات «متوازن» حدود
۱۰۰میلیارد تومان و اعتبارات «مناطق کمتر توســعهیافته»
حدود ۱۹میلیاردتومان و درمجموع درحدود ۱۹۰میلیارد تومان
اعتبار برای اجرای این طرح درنظر گرفته شدهاست.
بهادری عنوان میکند :پیمانکار این طرح نیز انتخاب شــده
و طول مســیری که در مرحله اول مورد اجرا قــرار میگیرد،
۸۰کیلومتر ازشهرستان اســامآبادغرب در استان کرمانشاه
تا شهرستان «چوار» در اســتان ایالم است که هماکنون برای
۱۷کیلومتر آن قرارداد منعقد شدهاست.
بهادری درباره جزئیات این قــرار داد جدید نیز اضافه میکند:
مبلغ قرارداد این طرح حدود ۱۶۰میلیارد تومان است و حدود
3ماه اســت که عملیات اجرایی آن از سمت اسالمآباد به ایالم
آغاز شدهاست.
راهی که طی شد

سال ۱۳۹۲و در ماههای پایانی دولت دهم بود که ساخت راهآهن

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 اسالمآباد غرب میرفت و از کرمانشاه خط آهن ایالم را به
شبکه سراسری کشور متصل میکرد ،به زمین خورد.
براساس اعالم استانداری ایالم ،در ســال 1392قرار بود طرح
ریلی طی تفاهمنامهای میان وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه
خاتماالنبیا(ص) به اجرا درآیــد ،اما اعتبار الزم برای آن تأمین
نشد.
درچنین شرایطی درسال ،۱۳۹۶ازسوی مسئوالن استانداری
ایالم اعالم شد مطالعات کلی طرح راهآهن ایالم انجام و نقشه
اجرایی آن پساز گذشت ۴سال از کلنگزنی ،تهیه شدهاست.
همان سال ســاخت راهآهن اســتان ایالم در فهرست ۶طرح
اولویتدار دولت دوازدهم قرارگرفت و اســتانداری ایالم اعالم
کرد  ۴تا ۵ســال دیگر ،یعنی در ســال  ۱۴۰۰یا  ،۱۴۰۱ریل
راهآهن از ایالم به اسالمآبادغرب میرسد.
تا یک ســال پیش ،یعنی مهرماه  ،۱۳۹۹تنها دستاورد اجرای
طرحی که عنوان «اولویتدار» را یدک میکشید ،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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جوالن موتورهای سنگین در جاده امیرآباد

نبود پیست موتورسواری مناسب در مازندران سبب شده قسمتی از جاده درحالساخت بندر امیرآباد به محلی
برای اجرای حرکات نمایشی خطرناک تبدیل شود
که به خواســته عالقهمندان پرتعداد رشته موتورســواری در شرق مازندران
توجهی نشدهاست و زیرساختهای مناسبی دراین حوزه نداریم .این اظهارنظر
را تعدادی از خود موتورســواران هم بیان میکنند و تأکید دارند که نبود یک
فضای مناسب برای موتورسواری در استان سبب شده آنان چارهای جز حضور
در جاده نداشته باشند .البته بهگفته یکی از موتورسواران حاضر دراین جمع،
پیشتر پیستی دراین منطقه وجود داشت که محل حضور موتورسواران بود
و با تعطیلی آن عالقهمندان به موتورسواری راهی جادهها شدند و این منطقه
را انتخاب کردند.

اشکان جهانآرای

خبرنگار

بعدازظهر هر جمعه دهها دستگاه موتورسنگین و تعداد زیادی از
عالقهمنــدان به رشــته موتورســواری در جاده نیمهســاخته
«رستمکال» به امیرآباد حضور مییابند و این جاده که در حالت
عادی هم از مسیرهای پرخطر و پرحادثه مازندران محسوب میشود را به پیست
ســرعت تبدیل میکنند .بین خودروهای عمدتا باری که از این مســیر
رفتوآمد میکنند ،جوالن موتورهای ســنگین و موتورسواران و انجام
حرکات نمایشی فضایی پرخطر را ایجاد میکند که گاهی هم منجر به
بروز حوادثی برای این افراد میشود .میل به موتورسواری در مناطق
شرقی استان مازندران و بهویژه در شهرستان بهشهر باالست و به
همین دلیل تعداد افرادی که جمعههــا دراین جاده حضور
مییابند ،قابلتوجه 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 رستمکال که
نخواست نامش عنوان شود ،اظهار میکند :جمعهها اگر
دراین محور کاری داشته باشم ،با استرس برخورد با این
موتورها باید از جاده عبور کنم .معموال هم سرعتشان
بسیار باالست .چون در واقع برای اینکه آزادانه و بدون محدودیت
با هر سرعتی که دلشان خواســت بتوانند رانندگی کنند ،به این
منطقه میآیند.
پیست مناسب نداریم

عمده این موتورسواران و افرادی که در اطراف مسیر به تماشای
جوالن آنان میایستند ،دلیل حضور و تجمعشان در این محدوده
را نبود فضایی مناسب برای موتورسواری میدانند« .علی رستمی»،
یکی از جوانانــی که عمدتا جمعههــا به این منطقــه میرود ،به
خبرنگارهمشهری میگوید :اگر پیست مناسبی برای عالقهمندان
به موتورسواری در منطقه وجود داشته باشد ،کسی ریسک نمیکند که
اینجا و دراین جاده با موتور حرکات نمایشی انجام دهد .مشکل این است

موتورسواران متخلف عضو هیأت موتورسواری نیستند

این موضوع را رئیس هیأت موتورســواری و اتومبیلرانــی مازندران نیز تأیید
میکند و به خبرنگارهمشهری میگوید :پیست قبلی متعلق به بخشخصوصی
بود که در زمینی اســتیجاری ایجاد کــرده بود« .علی یگانگــی» میافزاید:
ســرمایهگذار آن زمین را از دولت بهصورت 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
میکند :بســیاری از افرادی که با موتورهای سنگین دراین
منطقه یا گاهی در جادههای مختلف استان حضور مییابند،
عضو هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی نیستند .یگانگی
ادامه میدهد :طی ســالهای اخیر تعــداد افرادی که
موتورسنگین خریداری کردهاند ،بسیار بیشتر شدهاست
که بســیاری از آنان عضو هیأت نشدهاند .این اقدام و
تجمع در معابرعمومی مصداق ایجاد مزاحمت و تخلف
است و هیأت آن را تأیید نمیکند ،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 میافزاید :مدتهاست
برای ساماندهی موتورســواران این منطقه و ایجاد فضایی
مناســب پیگیریهایی را آغاز کردهایم که همچنان نیز ادامه
دارد .یگانگی میافزاید :از حــدود  6ماه پیش این پیگیریها
جدیتر شد و اخیرا نیز جلسهای 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 میکند :تاکنون زمینهای زیادی را بررسی

کردهایم 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 یکسری مشکالت حقوقی
ناشی از تصرف بخشــی از زمین ازســوی برخی افراد وجود دارد که باید رفع
شود .یگانگی تصریح میکند :نقشه پیست برای اجرا دراین زمین 20هکتاری
آماده شــده و درصورتیکه تکلیف زمین مشخص و مشکالت حقوقی آن رفع
شود ،ساخت پیست را چه با اعتبارات ادارهکل ورزش و جوانان و چه با بودجه
اعضای هیأت آغاز میکنیم تا عالقهمندان به این رشــته مهیج در اســتان از
بالتکلیفی خارج شوند .پیست هم پس از ساخت در اختیار هیأت موتورسواری
و اتومبیلرانی بهشهر قرار میگیرد.

توسعهزراعتچوبدرالبرز
حدود 130هکتار از زمینهای استان البرز به طرح زراعت چوب
اختصاص دارد

پرورش استعدادها و کاهش خطر

رئیــس هیــأت موتورســواری و اتومبیلرانی اســتان مازنــدران میافزاید:
درحالحاضر بیشاز 500عضو رسمی دراین هیأت فعالیت میکنند که حدود
60نفر از آنان در مســابقات مختلف حائز رتبه شدهاند ،اما نبود پیست سرعت
ســبب شــده قهرمانان ما برای تمرین به تهران بروند .یگانگی ادامه میدهد:
پیست جدیدی که پیگیر ســاخت آن هستیم ،به نخســتین پیست سرعت
مازندران تبدیل میشود که از پیست تهران نیز مقداری بزرگتر است .موضوع
مهمتر اینکه دراین پیست زیرساختهایی مانند پارکینگ و پناهگاه موتور نیز
ایجاد میشود تا عالقهمندان 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 میکند:اگر پیست مناسبی در استان داشته
باشیم ،هم موتورسواران و عالقهمندان به این رشته مهیج متمرکز و ساماندهی
میشوند و هم ما میتوانیم روی مسائل آموزشی بیشتر تمرکز کنیم .همین حاال
بدون اینکه پیست سرعت داشته باشیم ،دهها چهره شاخص در موتورسواری و
اتومبیلرانی کشور داریم که هرسال در رقابتهای مختلف ،مقام کسب میکنند.
یگانگی اضافه میکند :ایجاد یک پیست سرعت هم زمینهساز خارج شدن پاتوق
موتورهای سنگین از جادههای بین شهری استان میشود و هم از بروز حوادث
جلوگیری میکند و پرورش استعدادها را نیز بهدنبال دارد.

زهرا اشرفزاده

خبرنگار

ســالهای اخیر زراعت چوب بهعنوان طرحی ملی با هدف کاهش
بهرهبــرداری از جنگلها و واردات چوب صنعتی به کشــور اجرایی
شدهاست؛ طرحی که از سالگذشته دراســتان البرز نیز آغاز شده و
حدود 130هکتار از زمینهای استان به زراعت چوب اختصاص پیدا کردهاست.
این موضوع درحالیاست که امسال نیز سهم استان از این طرح 4برابر سالگذشته
خواهد بود .زراعت چوب یکی از بزرگترین طرحهای سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور برای حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی است که با اجرای آن،
تالش شده هم از تخریب جنگلها جلوگیری شــود و هم فرصتی فراهم شود تا
آیندگان نیز از این نعمت خدادادی بهرهمند شوند.
اجرای طرحهای تشویقی

عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل دراســتان البرز با اشاره به نیاز چوبی
کشور میگوید :نیاز چوبی کشور ســاالنه حدود 10میلیون مترمکعب است ،اما
درحالحاضر 2/5میلیون مترمکعب در داخل تولید میشود .براین اساس با توجه
به سیاستگذاری سازمان جنگلها و مراتع ،امسال 40هزارهکتار تعهد برای اجرای
طرح ملی زراعت چوب به استانها ابالغ شدهاست.
«محسن کالکری» میافزاید :برای اجرای این طرح در استان البرز 30کلونی نهال
صنوبر در نقاط مختلف کشور راهاندازی شده که موسسه تحقیقات در ایستگاههای
تحقیقاتی قلمههای ارقام شناســنامهدار و پرمحصول را تولید میکند و آن را در
اختیار نهالســتان اســتانها قرار میدهد .دبی آب برای آبیاری این منطقه نیز
13ساعت در هفته است که البته با اختصاص 10ساعت نیز این اراضی زیرپوشش
آبیاری قرار میگیرند.
وی ادامه میدهد :دولت برای زارعان و متقاضیان زراعت چوب طرحهای تشویقی
درنظر گرفته و با توزیع نهال رایگان از گونه اصالح نژاد شــده ازســوی موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع و ارائه تســهیالت ارزانقیمت با بازه تنفســی 6ساله
پرداخت ،سعی در ترغیب کشاورزان برای تولید چوب صنعتی دارد.
عكسها :همشهري

سیبزمینی،مزیتیبرایکشاورزیکردستان

حدود 8هزار و 500هکتار از اراضی زراعی کردستان زیرکشت پاییزه سیبزمینی رفته است
فرحناز چراغی

خبرنگار

استان کردستان یکی از قطبهای تولید
ســیبزمینی پاییزه در کشــور بهشمار
میرود و دشــتهای قــروه و دهگالن و
روستاهای اطراف این 2شهرستان ،جزو مناطق اصلی
کشــت این محصول در اســتان کردســتان محسوب
میشوند .این درحالیاست که براساس آمارهای ساالنه
مســئوالن ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ،بیشاز
۹۵درصد از سیبزمینی کردستان در این 2شهرستان
کشت و برداشت میشود۸ .هزار و ۵۰۰هکتار از اراضی
زراعی استان امسال زیرکشت سیبزمینی رفته است و
براساس پیشبینیهای صورت گرفته ،قرار است بیشاز
۳۴۰هزارتن سیبزمینی از این سطح زیرکشت برداشت
شود .هرساله از اواسط مهرماه کار برداشت سیبزمینی
در کردستان آغاز می شود.
توسعه کشت پاییزه

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی کردستان با
بیان اینکه در پاییز امســال ۸هزارو ۵۰۰هزارهکتار از
اراضی کردســتان زیرکشت ســیبزمینی رفته است،
اظهار میکنــد :درفصل بهار ســالجاری نیز درحدود
همین میزان زمین زیرکشت سیبزمینی رفت که رقم
قابلتوجهی است« .حیدر مرادی» به خبرنگارهمشهری
میگوید :پیشبینی میشــود درســالجاری بیشاز
۳۴۰هزارتن محصول از ســطح زیرکشت سیبزمینی
برداشت شــود .این موضوع درحالیاست که گسترش
خشکسالی و بروز برخی مشکالت ،سبب ایجاد موانعی
دراین مســیر شــد .با این وجود عملکرد ســالجاری
قابلقبول است .وی میانگین عملکرد هر هکتار را ۴۰تن
عنوان میکند و میافزاید :هنوز برداشت سیب زمینی
در کردستان آغاز نشدهاست .برداشت برخی ارقام

زودرس آغاز شده ،اما میزان آن بسیار کماست.
کارنامه قابل قبول

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح
میکند :میانگین رتبه تولید محصول سیبزمینی استان
درسطح کشور ۱۶ ،اســت؛ موضوعی که نشان میدهد
ســیبزمینیکاران کردســتانی عملکرد چشمگیری
در زمینه توسعه کشت و برداشــت این محصول دارند.
مرادی ادامه میدهد :اســتان کردستان از لحاظ کشت
پاییزه سیبزمینی جایگاه ویژه خود را دارد .در واقع از
این نظر کشــت پاییزه از جایگاه ویژهای درسطح کشور
برخوردار است.
وی با بیان اینکه بیشــترین تولید سیبزمینی استان
مربوط به قروه و دهگالن اســت ،اظهــار میکند :این
2شهرســتان از قطبهای تولید سیبزمینی در استان
بهشمار میروند .براین اساس بیشاز ۹۵درصد
از سیبزمینی تولیدی کردستان در قروه
و دهگالن کشت میشــود .مرادی ادامه
میدهد :کیفیت ســیب زمینی استان
کردستان باالست .کارشناسان معتقدند
شــرایط آب و هوایی ،خاک مناســب و
مدیریت تغذیه سیبزمینی تولید شده
در کردســتان از مهمترین دالیل
کیفیت باالی این محصول در
استان است.
ویژگــی ســیبزمینی
کردستان

این مسئول به میزان نیترات
ســیبزمینی تولیــدی
استان نیز اشــاره میکند
و میگویــد :آزمایشها و
نمونهبرداریهایی که توسط
مجموعه

سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علومپزشکی استان
انجام شده ،نشــان میدهد میزان نیترات سیبزمینی
تولیدی استان در حد اســتاندارد و حتی پایینتر از حد
مجاز است که این موضوع نشــان دهنده کیفیت باالی
این محصول در کردستان است .مرادی تصریح میکند:
بیشاز ۵۰درصد از ســیبزمینی تولید شده استان به
سایر نقاط کشور صادر میشود و اقلیم کردستان عراق از
مهمترین مشتریان این محصول استان بهشمار میرود.
وی به مشکالت و محدودیتهای صادرات محصول به
خارج از کشور نیز اشــاره میکند و میافزاید :صادرات
سیبزمینی شرایط سختی دارد؛ میزان عوارض گمرکی
صادرات باالست و این موضوع محدودیتهایی را برای
کشاورزان ایجاد میکند؛ موضوعی که بايد تدابیر ویژهای
برای آن اندیشیده شود.
مزیت کشاورزی قروه

مرادی درباره کشت ســیبزمینی در شهرستان
قروه نیز اظهار میکنــد :نزدیک به ۴هزارهکتار
از اراضی آبی قروه زیرکشــت سیبزمینی قرار
دارد و انتظــار مــیرود 160هزارتن محصول
تولید شــود .وی بیان میکنــد۱۵ :رقم از
ارقــام ســیبزمینی متناســب با
شــرایط منطقه در قروه کشت
میشود که نشان میدهد این
شهرســتان از ظرفیتهای
ویــژهای درایــن حــوزه
برخوردار است.
مــرادی بــا بیــان
اینکــه بیــشاز ۸۰۰
ســیبزمینی کار در
قــروه مشــغول تولید
این محصول هستند،
میافزایــد :تولیــد

سیبزمینی سهم بهســزایی در توسعه اشتغالزایی در
شهرســتان قروه دارد ،بهطوریکه بهدلیل کمبود نیرو،
در چند ســال اخیر نیروی انســانی مورد نیــاز زراعت
سیبزمینی از استانهای مجاور تأمین میشود.
دهگالن؛ قطب تولید سیبزمینی

وی در ادامه به تولید ۶رقم ســیبزمینی در شهرستان
دهگالن نیز اشاره میکند و میگوید :این رقمها شامل
«جلی»« ،اســپریت»« ،بامبا»« ،آگریا»« ،ســاتینا»
و «مارفونا» اســت که در ســطح زمینهای زراعی این
شهرستان کشــت میشــود .مرادی تصریح میکند:
دهگالن نیز قطب دیگر تولید ســیبزمینی در استان
کردستان بهحساب میآید و درحدود 3هزارو 800هکتار
از اراضی شهرستان دهگالن زیرکشت این محصول رفته
اســت .مدیر زراعت جهاد کشاورزی اســتان میگوید:
براین اســاس میتوان گفت که در ســال زراعی جاری
درحدود 30درصد اراضی شهرستان دهگالن زیرکشت
سیبزمینی رفته است.

اهمیت طرح زراعت چوب

مدیرکل منابعطبیعی البرز با بیان اینکه دراین اســتان گامهای خوبی برای
اجرای طرح زراعت چوب برداشته شدهاست ،به خبرنگارهمشهری میگوید:
زراعت چوب به معنای کشت گونههای درختانی است که رشد سریعی دارند و
با اهداف اقتصادی ،استفاده بهینه از منابع آب و خاک ،صرفهجویی ارزی برای
جلوگیری از واردات چوب ،ایجاد اشتغال ،کمک به حفاظت و صیانت پایدار از
منابع جنگلی و تأمین نیاز سلولزی صنایع پاییندستی چوب ،ازسوی زارعان
انجام میشود.
«حامد فرضی» میافزاید :این طرح از سالگذشته در البرز اجرایی شده و با توجه
اســتقبالی که بهعمل آمده ،در 3ســال آینده ،البرز میتواند تأمینکننده چوب
موردنیاز خود باشد.
وی ادامه میدهد :بخشی از چوب مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود
که خطر آفتزدگی چوبهای وارداتی ،اعمال تحریمهــا و باال رفتن هزینههای
گمرکی سبب شده واردات چوب به کشور بســیار محدود شود .بخش دیگری از
نیاز صنایع چوبسازی استان نیز از جنگلهای شمال تأمین میشد که با توجه به
اینکه برداشت چوب از جنگلهای این منطقه هم بهمدت ۱۰سال متوقف شده،
برنامهریزی برای زراعت چوب در سالهای اخیر بیشتر شدهاست.
کدام درختان کاشته میشوند؟

وی در پاسخ به این سئوال که در طرح زراعت چوب کدام گونه از درختان در استان
کاشته میشــوند؟ میگوید :طرح زراعت چوب با محوریت درختانی با گونههای
دارای رشد سریع مانند صنوبر ،گزشاهی و اکالیپتوس است ،اما امکان کاشت گز
شاهی و اکالیپتوس در البرز بهدلیل محدودیتهای اقلیمی وجود ندارد.
فرضی عنوان میکند :کاشت و برداشت درختان صنوبر بازه زمانی 10ساله دارد
که پیشبینی میشود از هر 7هکتار38 ،مترمکعب چوب صنعتی در البرز برداشت
شود .همچنین به ازای هرهکتار ،هزارو 300اصله نهال رایگان در اختیار متقاضیان
زراعت چوب قرار میگیرد.
وی ادامه میدهد :اراضی مستعد قابل واگذاری جهت زراعت چوب ازسوی ادارهکل
منابعطبیعی استان و با همکاری فرمانداران شهرستانها شناسایی و به متقاضیان
واقعی این موضوع معرفی میشوند.

تقویت زیرساختهای توسعه کشاورزی

مزیتهای طرح

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره
ضرورت تقویت زیرساختهای توسعه کشت محصوالت
کشاورزی دراســتان کردســتان نیز میگوید :یکی از
زیرساختهای اصلی در توسعه کشاورزی در کردستان
و بهویژه در حوزه کشت ســیبزمینی ،ایجاد انبارهای
موردنیاز و ســردخانههای مدرن اســت .مرادی ادامه
میهــد :البته باید به ایــن موضوع هم اشــاره کنم که
درحالحاضر از لحاظ میزان حجم و انبار فنی در استان
مشکل چندانی وجود ندارد ،اما باید نیازهای توسعهای
را هم درنظر گرفت .وی به سیبزمینی کاران کردستانی
نیز توصیه میکند که به هشدارهای هواشناسی توجه و
بهموقع نسبت به برداشــت محصول خود اقدام کنند تا
ن نشوند.
دچار زیا 

عكسها :همشهري

مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری البرز با اشــاره به مزایای طرح زراعت چوب
میگوید :ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،درآمدزایی برای جوامع محلی ،استفاده
از زمینهای بایر ،تنفس واقعیتر جنگل و طمع کمتر برای قطع درختان جنگلی،
تأمین مواد اولیه صنایع سلولزی ،تأمین نیاز صنایع چوبی کشور و احتیاج به واردات
کمتر ازجمله مزایای توسعه زراعت چوب است.
فرضی عنوان میکند :معموال صنوبر  5تا 7سال بعد به بار مینشیند و اکنون قیمت
هر هکتار صنوبر 7ساله به ۶۰۰میلیون تومان رسیدهاست از طرفی زراعت چوب در
اطراف مزارع بهعنوان بادشکنن عمل هم عمل میکند و مانع از خسارت میشود.
وی با اشاره به نقش جوامع محلی در به هدف رســیدن این طرح اظهار میکند:
بدون کمک زارعان و کشــاورزان امکان موفقیت این طرح وجود نخواهد داشت.
ترغیب مردم و بخشخصوصی برای وارد شدن به این صنعت و اعطای تسهیالت و
بستههای حمایتی ضامن توسعه زراعت چوب است.
این مسئول تصریح میکند :طرفی زراعت چوب یک مولفه بسیار مهم برای حفاظت
از منابع طبیعی و محیط زیست بهشمار میرود حفظ جنگلهای طبیعی در استان
بسیار ضروری است و همواره برداشت غیرمجاز از جنگلها و قاچاق چوب یکی از
تهدیدها بهشمار میرود.
فرضی اضافه میکند :به همین دلیل باید بــرای توجیه اقتصادی فعالیت زراعت
چوب از تکنولوژیهای روز و کشت تلفیقی و ارقام اصالح شده که نیاز به مصرف آب
کمتر دارند و زودتر قابل برداشت هستند ،استفاده کنیم.

23023442

3

سهشنبه  4آبان  1400شماره 8345

صدرنشینها و قعرنشینهای مطالعه در ایران

براساس آخرین آمار ،استانهای یزد ،قم و قزوین بیشترین و کرمانشاه ،بوشهر و کهگیلویهوبویراحمد کمترین سرانه مطالعه در کشور را دارند

بررســی میزان مطالعه ،از مهمترین شــاخصهایی است که در سنجش
سطح موفقیت توسعه فرهنگی در کشــور بسیار به کار میآید و براساس
آن میتوان به تحلیلهای فرهنگی قابلتوجهی دست یافت .براین اساس
آمارهای «سرانه مطالعه» جزو شاخصهایی است که همواره توجه بسیاری
را بهخود جلب میکند و نشــان میدهد افراد جامعــه تا چه میزان برای
مطالعه وقت میگذارند.جدیدترین بــرآورد مرکز آمار ایران که در قالب
طرح «فرهنگ رفتاری خانوار» انجام شده ،نشان میدهد در سال١٣٩٩
سرانه مطالعه افراد باسواد ۱۵ساله و بیشتر ،در ماه بهطور متوسط ٨ساعت
و ١٨دقیقه بوده که بهعبارت دیگر ۱۶دقیقه و ۳۶ثانیه در روز بودهاست.
از این مقدار۶ ،ساعت و ٣٢دقیقه ســرانه مطالعه کتاب غیردرسی ،یک
ساعت و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه نشریات
مختلف بودهاســت.دراین آمارگیری به ۴٣هزارو٧٠٠خانوارشــهری و
۱۸هزارو۸۶۰خانوار روستایی و درمجموع به ۶۲هزارو ۵۶۰خانوار مراجعه
شده و مجموع این اطالعات از دادهها و پرسشهای مربوط به حوزه کتاب
و نشریات ،موسیقی ،شبکههای اجتماعی ،فعالیتهای ورزشی ،تغذیه،
سرمایه اجتماعی استخراج شدهاست.نکته قابلتوجه دراین آمارگیری،
تفکیک براساس استانهایی که دارای بیشترین و کمترین سرانه مطالعه
بودهاند ،است .با توجه بهاین موضوع استانهای یزد ،قم و قزوین بیشترین
سرانه مطالعه را درسال 1399داشتهاند و استانهای بوشهر ،کرمانشاه و
کهگیلویهوبویراحمد نیز بهعنوان اســتانهایی با کمترین سرانه مطالعه
معرفی شدهاند .با توجه به این موضوع در پرونده ویژهای به بررسی عوامل
و پیشزمینه چنیــن وضعیتی دراین 6اســتان پرداختهایم که در ادامه
میخوانید.

کرمانشاه؛مطالعه،قربانیتورم
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران ،کرمانشاه بهعنوان یکی از 3استان قعرنشین
در میزان سرانه مطالعه در کشور مطرح شدهاست .اســتان کرمانشاه با ۳ساعت و
۴۰دقیقه ،سرانه مطالعه كمي را در سالگذشته به خود اختصاص دادهاست .البته
بعد از کرمانشاه ،اســتانهای کهگیلویهوبویراحمد با ۳ساعت و ۲۲دقیقه و بوشهر
با ۲ساعتو ۴۰دقیقه در ماه ،قرار گرفتهاند .براساس آنچه مسئوالن کتابخانههای
عمومی استان میگویند ،دراین باره نمیتوان تحلیل آماری متقنی ارائه کرد ،چراکه
تاکنون تحقیق و بررســی علمی دقیقی دراین زمینه صورت نگرفتهاست ،اما آنچه
مسلم است ،اینکه ضعف اقتصادی و مشکالت معیشتی از یکسو و دیجیتالی شدن
زندگی ،گسترش شبکههای اجتماعی و در دسترس قرارگرفتن گوشیهای پیشرفته
ازسوی دیگر ،از مهمترین عوامل کمتوجهی و حذف کتاب از سبد خانوارها بهحساب
میآید؛ موضوعی که دراستان کرمانشــاه بیشاز پیش بهچشم میآید و بهصورت
قابلتوجهی به کاهش سطح مطالعه ازسوی مردم دامن زدهاست .در واقع میتوان
گفت بخش زیادی از خانوادههای کرمانشاهی بهدلیل گرانی و مشکالت اقتصادی،
خرید کتاب را از فهرست نیازمندیهای خود حذف کردهاند .در واقع میتوان گفت
مطالعه از اصلیترین قربانیان تورم و مشکالت اقتصادی در استان کرمانشاه بودهاست.
ازسوی دیگر کمبودهای موجود در زمینه تقویت فرهنگ مطالعه را نیز میتوان از
دیگر عوامل کاهش سرانه مطالعه دراین استان دانســت .گسترش مراجعه مردم
به فضایمجازی ،بهویژه در روزگار کرونایی کنونی ،ســبک مطالعه را تغییر داده و
بهدنبال آن ،مراجعه حضوری به کتابخانههای استان نیز کاهش پیدا کردهاست .افراد
بیشتر به سمت مطالعه کتابهای الکترونیکی پیش رفتهاند .اینها درحالیاست که
بررسیهای انجام شده نشان میدهد بیشترین عالقهمندی مردم کرمانشاه ،خرید
کتاب با موضوعهایی مانند رمان ،داستان کوتاه ،روانشناسی ،کتابهای طبی و ...
است .در سالهای اخیر اســتفاده از کتابهای صوتی نیز دراستان افزایش یافته و
درحالحاضر  15تا 20هزارجلد از این نوع کتابها در 2بخش کودک و نوجوان و نیز
بزرگسال در کتابخانههای استان کرمانشاه موجود است.

تهایفرهنگیدرروزگارکرونایی
قزوینورونقفعالی 

قم؛استانبرتردرسرانهمطالعه

بوشهر؛ناموفقدرکارزارفرهنگیرونقمطالعه

نتایج بهدســت آمده از طرح «آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار» که ازسوی
مرکز آمار ایران انجام شدهاســت ،نشان میدهد اســتان قزوین با ۱۲ساعت و
ن دارای بیشــترین ســرانه مطالعه در کشور
۵۸دقیقه در ماه ،درجمع 3اســتا 
قرار دارد .ازســوی دیگر آمارها نشــان میدهد درحالحاضر ۶۰هزار قزوینی
عضو فعال کتابخانههای عمومی هســتند که بهصورت مســتمر از کتابهای
موجود در کتابخانهها اســتفاده میکنند .اســتان قزویــن دارای ۳۷کتابخانه
نهادی و ۲۲کتابخانه مشــارکتی است .کارشناســان فرهنگی استان معتقدند
ازجمله مهمترین دالیل باال بودن ســرانه مطالعه در این استان تا قبل از دوران
همهگیری ویروس کرونا ،میتوان به برپایی نمایشگاههای متعدد استانی کتاب
و کتابخوانی ،طراحی پویشها و مسابقات ملی ،راهاندازی نشستهای فرهنگی
و برگزاری محافل ادبی به مناســبتهای مختلف ملی ،دینی و اجتماعی اشاره
کرد .این فعالیتهــا در دوران همهگیری ویروس کرونا نیــز بهصورت مجازی
برقرار بود و اکنون از پرکابردترین بخشهای ارائه خدمات کتابخانهها بهشــمار
میرود .عالوهبر این در روزگار کرونایی کنونی ،جلســههای مجازی مشــاوره،
ســخنرانی در موضوعهای متنوع (روانشناســی ،تربیت فرزند ،تحکیم روابط
خانوادگی ،اقتصاد خانواده ،مهارت کارتیمی) ،رونمایی و نقد کتاب ،نشستها و
گفتوگوهای فرهنگی ،نشستهای «کتابخوان» ،جلسههای ادبی ،کارگاههای
آموزشی ،سرگرمی (بازی ،کاردستی ،اوریگامی) و قصهگویی در راستای استمرار
فعالیتهای فرهنگی و ترویجی در فضایمجازی برگزار شــد و همچنان تدوام
دارد .ایندرحالیاست که از سالهای گذشته تاکنون ،برگزاری مسابقات متعدد
کتابخوانی با همکاری و مشــارکت ارگانها و سازمانها ازجمله کانون فرهنگی
مساجد ،ســتاد اقامه نماز ،بنیاد بینالمللی غدیر و ادارهکل آموزش و پرورش از
دیگر برنامههای اجرا شده دراین استان بودهاست .سالجاری نیز به همت نهاد
کتابخانههای عمومی اســتان ،میز «مرجع مجازی» و خدمات تحویل مدرک
و همچنین تولید محتواهای صوتی ازجمله راههــای حفظ ارتباط با مخاطبان
کتابخانهها بودهاســت .همچنین برای نخســتینبار در کتابخانههای عمومی
استان ،تولید «پادکست کتابخوان» بهعنوان خدمتی نوین انجام شد که از این
طریق ،منابع و کتابهای مفید معرفی و در فایلهای صوتی 15دقیقهای مورد
بررسی و دراختیار مخاطبان قرارگرفت .درمجموع میتوان گفت رونق اینگونه
فعالیتها سبب شــد قزوینیها درآخرین آمارگیریهای انجام شده ،بهعنوان
ح شوند.
یکی از 3صدرنشین فهرست «بیشترین سرانه مطالعه» در کشور مطر 

قم با 15ساعت و 12دقیقه مطالعه در ماه ،دومین استان کشور است که بیشترین
سرانه مطالعه را دارد .براســاس طرح آمارگیری از «فرهنگ رفتاری خانوار» ،در
سالگذشته سرانه مطالعه افراد 15ساله و بیشتر باسواد بهصورت متوسط 8ساعت
و 18دقیقه در ماه برآورد شد که استان قم نزدیک 2برابر سرانه متوسط کشوری را
در اختیار دارد .با اینحال کارشناسان معتقدند با توجه به جایگاه ممتاز فرهنگی و
دانشگاهی قم و مرکزیت حوزههای علمیه برادران و خواهران ،هنوز سرانه مطالعه
کتاب در وضعیت مطلوبی نیست .رتبه اول کشور در چاپ کتابهای دینی و رتبه
دوم در چاپ و نشر کتابهای عمومی متعلق به قم است .قم یک استان حوزوی -
دانشگاهی است که با بیشاز 95درصد شهرنشینی ،باالترین نرخ شهرنشینی را در
کشور دارد .البته اگر یکی از نشانههای باالبودن سرانه مطالعه را تعداد کتابخانهها
و کتابهای موجود در هر شــهر بدانیم ،در قم دسترسی به کتابهای تخصصی و
عمومی بهدلیل وجود انتشارات زیاد و تنوع و تعدد مراکز عرضه کتاب ،آسان است،
اما قم با اینکه یک استان فرهنگی محسوب میشود و ساالنه پذیرای هزاران نفر از
طالب حوزه علمیه است ،ازنظر تعداد کتابخانههای عمومی در رده آخر بهرهمندی
اســتانها از کتابخانه عمومی قرار دارد و 80درصد از کتابخانههای تخصصی قم
متعلق به بخشخصوصی است .وجود صدها مدرســه علمیه و موسسات و مراکز
علمی و حوزوی و فعالیت نزدیک به 30مرکز آموزشعالی با حدود 50هزاردانشجو
در مقاطع مختلف ،از مهمترین دالیل باالبودن سرانه مطاله دراین استان محسوب
میشود .برپایی نمایشگاه کتاب هم فرصتی برای تازههای نشر فراهم میکند و با
توجه به یارانههایی که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی میدهد ،این نمایشگاه در
راستای ترویج کتابخوانی و چاپ و نشر نقش پررنگی دارد .برخالف سایر استانها
که کتابهای رمان و داستان در اولویت نخست سبد خانوار برای خرید کتاب قرار
دارد ،در قم مطالعه کتابهای دینی در اولویت اســت .میزان مطالعه نشریات در
قم پایین است .شاید یکی از دالیل این مسأله در دســترس نبودن نشریات برای
شهروندان اســت .درحالحاضر کمتر از 10دکه مطبوعاتی در قم وجود دارد که
جانمایی و پراکندگی این دکهها براســاس نیاز مخاطبان نیست .ضمن اینکه در
2شهرستان 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 سالهای گذشته رتبه نخست ســرانه مطالعه را در کشور دارا بود ،اما
امسال با یک پله نزول ،به رتبه دوم رسیدهاست .از زمان همهگیری ویروس کرونا
و بهدلیل ایجاد محدودیتهای اعالم شــده ازسوی ســتاد ملی کرونا ،بسیاری از
پاساژها و مراکز عرضه کتاب و کتابخانهها تعطیل بودند و دسترسی به کتابها در
2سطح نخبگانی و عمومی کمتر شده بود .دراین مدت سعی شده با اجرای طرحهای
مختلف سرانه مطالعه پایین نیاید .اگرچه در ماههای گذشته کتابخانههای عمومی
استان ازنظر فیزیکی تعطیل بودند ،اما فعالیت کتابداران در فضایمجازی و اجرای
برنامههای ترویجی دراین بستر همچنان ادامه دارد .دراین میان یکی از برنامههای
ادارهکل کتابخانههای عمومی استان که بهمنظور افزایش سرانه مطالعه و تسهیل
دسترسی به منابع کتابخانهای اجرایی شده ،طرح «کتابرسان» با شعار «کتابخانه
در منزل» است.

براساس آخرین آمارهای اعالم شده ازسوی مرکز آمار ایران ،بوشهر بههمراه استانهای
کرمانشاه و کهگیلویهوبویراحمد ،پایینترین سرانه مطالعه را در سطح کشور دارند .براین
اساس بوشهر با ۲ساعتو ۴۰دقیقه در ماه ،درجمع 3استانی قرار گرفت که کمترین میزان
مطالعه را در سالگذشته داشتهاند .به اعتقاد کارشناسان ،همهگیری ویروس کرونا که به
تعطیلی پیوسته و وقفه طوالنی مدت در فعالیت کتابخانههای عمومی در استان بوشهر
منجر شد ،در شکلگیری این آمار پایین تأثیر زیادی داشتهاست ،چراکه کتابخانههای
عمومی از مهمترین پایگاهها و پاتوقهای فرهنگی عالقهمندان و دوســتداران کتاب و
کتابخوانی در جامعه و بهویژه در بوشهر محسوب میشود و تقریبا بار اصلی ترویج فرهنگ
مطالعه دراستان ،روی دوش این نهاد پرثمر ،اما بدون پشــتوانه و حامی مالی قرار دارد.
کتابخانههای عمومی افزون بر مخازن سرشار از کتابهای متعدد در رشتهها و عناوین
مختلف که نیازها و مطالبات مردم در حوزه کتاب را برآورده میکنند ،بهدلیل برخورداری از
سالنهای مطالعه نقش مهمی در بهبود فرهنگ مطالعه برعهده دارند ،اما بهنظر میرسد در
سالهای اخیر که نابهسامانیهای اقتصادی در کشور بیشتر شد ،به همان اندازه نیز اعتبار
و بودجه اختصاص یافته به حوزه کتاب و کتابخوانی بهویژه دراستان بوشهر هم کاهش پیدا
کرد ،بهطوریکه دراین سالها ،شورای کتابخانههای عمومی استان که تأثیر بسیار زیادی
در رونق و پویایی مراکز کتابخوانی داشت ،با کمتوجهی 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 کتابخانهها از درآمد شهرداریها که منابع
اصلی تأمین اعتبار کتابخانهها هستند نیز غافل شد؛ موضوع مهمی که با وجود صراحت
قانونی ،همواره محل بحث کارشناسان و مســئوالن مربوط بوده و تاکنون راهحلی برای
باز شدن این گره پیدا نشدهاست .اینها درشرایطی است که براساس سند چشمانداز افق
 ،۱۴۰۴باید به ازای هر نفر4 ،جلد کتاب در کتابخانههای عمومی داشته باشیم که به این
ترتیب در استان بوشهر که بیشاز یکمیلیون و 200هزارنفر جمعیت دارد ،باید درحدود
5میلیون کتاب در کتابخانهها نگهداری شود ،درحالیکه فقط یک میلیون کتاب داریم.
براین اساس ،به ازای هر نفر ،کمتر از یک جلد کتاب در کتابخانههای عمومی استان وجود
دارد .این موضوع درحالیاست که از بین ۶۵کتابخانه عمومی موجود دراستان۴۰ ،کتابخانه
در شهرها و ۲۵کتابخانه نیز در روستاها فعالیت میکنند که همگی تاالر مطالعه دارند.
ازسوی دیگر توسعه روزافزون شبکههای اجتماعی و استقبال مردم از فضایمجازی نیز
سبب شدهاست تا اهالی فرهنگ و بهویژه رسانههای مکتوب استان بوشهر بیشاز پیش در
کارزار فرهنگی رونق مطالعه آنچنان که باید ،موفق نباشند .این درحالیاست که روزگاری
استان بوشهر از پیشگامان و پیشتازان عرصه رسانه در سطح کشور بهحساب میآمد ،اما
درحالحاضر از 138رسانه فعال ،تنها 34رسانه مکتوب اعم از روزنامه ،هفتهنامه و
ماهنامه مجوز فعالیت دارند که از این تعداد ،کمتر از 10نشریه بهصورت
مداوم و پیوشته منتشر میشوند که تیراژ قابلمالحظهای هم
ندارند .در ســالهای اخیر که شاهد گرایش عمومی به
شبکههای اجتماعی بودهایم ،جایگاههای عرضه
مطبوعات نیز به تبع ســایر نقاط کشــور ،در
اســتان بوشــهر یکی پس از دیگری به
محاق تعطیلی رفتهانــد ،بهطوریکه
هماکنون از 10شهرســتان ،فقط
در 3شهرســتان دکــه فعــال
مطبوعاتــی وجــود دارد که
4دکه در مرکز استان ،یعنی
شهر بوشهر3،دکه در شهر
برازجان مرکز شهرستان
دشتستان و یک کیوسک
هم در بندر گناوه فعالیت
میکننــد .متأســفانه
مشــعل مطبوعــات
در 7شهرســتان دیگر
اســتان خاموش است
و شــهروندان ایــن
نقاط عمال بــه مجالت
و نشــریات روز کشــور
دسترسی ندارند؛ موضوعی
کــه تأثیــر قابلتوجهی بر
کاهش سطح مطالعه در استان
برجا گذاشتهاست.

کهگیلویهوبویراحمد
دسترسیمحدودبهمنابعکتابخان های
در سالگذشته سرانه مطالعه افراد 15ساله و بیشتر با سواد در ماه به طور متوسط
8ساعت و  ١٨دقیقه برآورد شد .آمار این سال نشان میدهد کهگیلویهوبویراحمد
ت؛ اتفاقی که در
با 3ساعت و ٢٢دقیقه دومین استان ازنظر نرخ پایین مطالعه اس 
سالهای قبل هم تکرار شده بود .آمار پایین مطالعه در کهگیلویهوبویراحمد به
عوامل مختلفی نسبت داده شده است؛ رشــد فضای مجازی ،کمبود امکانات و
کتابفروشی و محرومیت .بهطورکلی ۶۵کتابخانه عمومی دراین استان وجود
دارد که از این تعداد۳۴ ،مورد کتابخانه شهری و ۳۱مورد هم کتابخانه روستایی
هســتند .بیشاز ۴۷هزارنفر در کتابخانههای عمومی اســتان عضو هستند که
میتوانند از۵۷۰هزار جلد کتاب موجــود در کتابخانههای عمومی کهگیلویه و
بویراحمد اســتفاده کنند؛ در واقع به ازای هر  100نفرجمعیت این استان بیش
از 74کتاب وجــود دارد.بنابر این آمار با توجه به جمعیــت به ازای هر 10هزارو
700نفر ،یک کتابخانه وجود دارد که نشــان میدهد اهالی درصورت تمایل به
کتابخوانی دسترسی چندانی به منابع عمومی ندارند .تعداد کتابخانههای استان
درحالی پایینتر از آمار کشوری و بسیاری از استانها مطرح میشود که در کل
کشور رتبه استاندارد فضای کتابخانهای به ازای هر ۲۵هزارنفر جمعیت کمتر از
۲مترمربع است در حالی که این عدد در استان به ازای هر 100نفر 2/6متر است.
درحالحاضر و پس از همهگیری ویروس کرونا هم اوضاع کتابخانههای عمومی
این استان خوب نیست و در تازهترین خبرها طبق اعالم مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان ،ارائه خدمات امانت کتاب در شهرستانهای قرمز و نارنجی فقط
در بخش مخزن امکانپذیر است و حضور اعضای کتابخانهها در سالنهای مطالعه
ممنوع است.

یزد؛صدرنشینسرانهمطالعهايران
براســاس آخرین آمارها اســتان یزد با ۱۵ســاعت و ۱۶دقیقه مطالعــه در ماه،
بیشترین سرانه مطالعه را درمیان استانهای کشــور بهخود اختصاص دادهاست.
ایندرحالیاست که باید درنظرداشت بخش مهمی از سرانه مطالعه در یزد ،مربوط
به کتابهای درســی اســت ،چراکه یزدیها به واســطه اهمیتی که برای کنکور
قائل هستند و جایگاه باالیی که هرســال در میزان قبولی در دانشگاههای دولتی
به خود اختصاص میدهند ،ســرانه مطالعه باالیی دراین حوزه دارند .سختکوشی
دانشآموزان ،مطالبه گری اولیای آنان و اهمیت دادن به درس و کسب علم و دانش،
سبب حصول این ســرانه شدهاست .براســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران ،در
سالگذشته سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیشتر در ماه بهصورت متوسط 8ساعت
و ١٨دقیقه برآورد شده که به عبارت دیگر ١٦دقیقه و ٣٦ثانیه در روز بودهاست .از
این مقدار ۶ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی ،یک ساعت و ٢٣دقیقه
سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه انواع نشریات بودهاست .استان یزد
۱۱۴کتابخانه دارد که به تفکیک شامل 86کتابخان ه شهری و 28کتابخانه روستایی
است .آمارها نشان میدهد حدود ۲میلیونو ۵۰۰هزارجلد کتاب در کتابخانههای
استان موجود است؛ آماری که براســاس آن بهازای هر نفر ،حدود ۲جلد کتاب در
کتابخانههای یزد موجود است.

س هشنبه  4آبان 1400
شماره 8345

23023442

پرونده «محور ساسانی کرمانشاه» در راه یونسکو

مسئوالن ميگويند درصورت تأمین اعتبار ،پرونده ثبتجهانی «محور ساسانی کرمانشاه» یکساله نهایی میشود
آرین آزادی

خبرنگار

«محور ساسانی» کرمانشاه ازجمله مناطق
تاریخی این استان بهحساب میآید که این
روزها درمسیر جهانیشدن گام برمیدارد و
درصورت تحقق این موضوع ،مزیتهای گردشــگری
کرمانشاه بهصورت ویژهتری میتواند درخدمت توسعه
اقتصادی این استان قرار گیرد.
این موضوع درحالیاست که کار مطالعه در محور ساسانی
به سالها قبل و به دهه۸۰شمسی برمیگردد؛ فرایندی
که اکنون کارشناسان امیدوارند به ثبتجهانی این منطقه
ختم شود .در محور ساســانی تعداد زیادی آثار شاخص
و مهم واقع شدهاســت؛ آثاری که اکنون در ۴شهرستان
اسالمآبادغرب ،داالهو ،ســرپلذهاب و قصرشیرین قرار
دارد.
«کوشک فیروزآباد»« ،قلعه سرخ دیزه»« ،قلعه یزدگرد»،
«بنای قلعه یزدی»« ،طاقگرا»« ،ذیــج منیژه انزل»،
«قلعه گوری (قلعهگبری)» و چندین اثر مهم و شاخص
دیگر در ادامه مسیر تا شهرستان قصرشیرین که همگی
مربوط به دوره ساسانی میشوند دراین منطقه تاریخی
قرار دارند.
انجام مطالعات موردنیاز

مدیر پایگاه ملی محور ساســانی کرمانشاه در گفتوگو
با خبرنگارهمشهری با اشــاره به وجود تعداد زیادی آثار
تاریخی دراین منطقه از اســتان ،میگوید :پرونده محور

ساسانی کرمانشاه ،درصورت تأمین اعتبارهای موردنیاز،
برای ارسال به یونســکو و درنهایت ثبتجهانی یکساله
نهایی میشود.
«امین قهرمانی» ادامه میدهد :درحالحاضر پرونده این
منطقه تاریخی همچنان در دست مطالعه بوده و همزمان
مرمت ،ساماندهی و تهیه مستند و عکسنگاری نیز در
حال انجام است.
وی میافزاید :مشکلی که درمســیر ثبتجهانی محور
ساسانی کرمانشــاه وجود دارد ،این اســت که با توجه
به اینکه «محور ساســانی فارس» پیش از این به ثبت
جهانی رسیدهاست ،اکنون دیگر نمیتوانیم این منطقه
را با عنوان «محور ساســانی کرمانشاه» به ثبتجهانی
برسانیم.
قهرمانی ادامه میدهد :ازنظر یونســکو 2پرونده با یک
نام قابلیت ثبت ندارد ،مگــر اینکه این محور را به محور
ساسانی فارس الحاق کنیم یا پروندهای با نام و مضمون
دیگری برای ارائه و ثبتجهانی ارسال شود ،چراکه هر
بنایی یکبار و به یک نام ثبت میشود.
وی عنوان میکند :بــا این وجــود فعالیتهای خوبی
دراین زمینه ،چه در تهیــه پرونده و چه دربخش عرصه
این منطقه ،انجام شدهاست و درحالحاضر در تالشیم
با بازنگری و بهروزرســانی ،این فعالیتها را به سرانجام
خوشی برسانیم.
شناسایی  17اثر تاریخی

مدیر پایگاه ملی محور ساسانی کرمانشاه تصریح میکند:
نزدیک به ۱۷اثر شــاخص از دوره ساسانی دراین محور

شناسایی شدهاست که از شهرســتان اسالمآبادغرب
آغاز میشود و از داالهو و سرپلذهاب عبور میکند و در
قصرشیرین به پایان میرسد .ایندرحالیاست که آثار
تاریخی از دوره ساســانی در دنباله این مسیر در کشور
عراق نیز وجود دارد.
قهرمانــی اظهار میکند :محور ساســانی بــا توجه به
طوالنی بودن مســیر و تعدد آثار تاریخی ،از اهمیت و
جایگاه ویژهای در استان برخوردار است ومیتواند نقش
قابلتوجهی در توسعه گردشگری کرمانشاه ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه این محور از شــانس زیادی برای
ثبتجهانی برخوردار اســت ،میگوید :ســال1382
نخستین مطالعات بر روی محور ساسانی در کرمانشاه،
البته بهصورت محدود ،آغاز شد و درحالحاضر مطالعات
انجام شــده درآن مقطع درحال بهروزرســانی است.
تعیین حریم ،روابط بین حریم و مستندسازی ازجمله
فعالیتهایی محسوب میشود که درحال انجام است.
نیاز به بودجه مناسب

این مســئول همچنین با بیان اینکه اعتبارات موردنیاز
با توجه به میزان کار تعریف میشود ،میافزاید :میزان
اعتبارات براساس میزان کار و مجوز وزارتخانه اختصاص
مییابد .قهرمانی درباره تعــداد فصلهای کاوش دراین
محور نیز اظهار میکند :بیشــترین کاوشها در عمارت
خسرو در چندین ســال مختلف انجام شدهاست .هدف
از کاو شها نیز
شنا سا یی
و تعیین

عرصه و حریم آثار است که در آن بهدنبال اطالعاتی مانند
قدمت ،نوع معماری و ...هستیم .کاوشها معموال براساس
نیاز و اهمیت موضوع انجام میشود.
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 سالهای اخیر ،با توجه
به اعتبارات اختصاص یافتــه ،فعالیتهای خوبی انجام
شدهاست.
قهرمانــی عنوان میکنــد :برای مثال در شهرســتان
قصرشــیرین 4اثر شــاخص «بان قلعه»« ،چارقاپی»،
«کانال ساســانی» و «عمــارت خســرو» را داریم که
خوشبختانه طی سالهای گذشــته مطالعات و تعیین
عرصه و حریم آنها صورت گرفتهاســت .بنابراین دراین
شهرستان با مشکالت کمتری در زمینه انجام مطالعات
مواجه هستیم.
وی ادامه میدهد :در شهرســتان ســرپلذهاب با آثار
بسیار متعددی از دوران ماد و هخامنشی تا دوره ساسانی
روبهرو هســتیم که مطالعات تعداد کمی از آنها انجام
شدهاســت و آثار زیادی دراین شهرستان و همچنین
شهرستان اسالمآبادغرب نیاز به تعیین عرصه و حریم
دارند.
قهرمانی اضافه میکند :سالگذشته از محل اعتبارات
ملی و استانی توانســتیم اقدامهای قابلتوجهی را در
حوزه اجرا و مطالعــات موردنیاز دراین منطقه تاریخی
انجام دهیم و امیدواریم اگر در ســالجاری نیز میزان
اعتبارات مانند سالگذشته مناســب باشد ،گامهای
مهمتری دراین بخش برداریم.

دره ارغوان در منطقه طرقبه مشهد
عکس :عادل یل

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

ضرورت برخورد مناسب با نانوای متخلف

اقدام تأسفبار یک نانوا در روستای «حاجیآباد» اراک که با نصب بنری ،از ارائه خدمات به اتباع خارجي
داخل ايران از جمله مردم افغانستان سرباز زده بود ،افکارعمومی این استان را تحتتأثیر قرار داده و مردم
از این اقدام بسیار ناراحت هستند .اگرچه مسئوالن استان در روزهای آينده اعالم کردند که با این اقدام
که به بهانه کمبود سهمیه آرد انجام شدهاست ،برخورد قضایی کردهاند ،اما باید با اتخاذ تدابیر مناسب ،از
وقوع چنین حوادثی که چهره مردم مهماننواز اراک را خدشهدار میکند ،جلوگیری شود.
لیال مرادی از اراک
مشکالت یک کارخانه پارچهبافی

عكس :همشهري

بازارچ هایبرایبانوانسرپرستخانوارقزوین
فرشته رضایی
خبرنگار

ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار از رویکردهایی بوده که
درسالهای اخیر دراســتان قزوین مورد توجه قرار گرفتهاست و
برهمین اساس هم بود که بازارچه «هنر و تجربه» قزوین مردادماه
امســال با ۲۵غرفه در شــهرقزوین افتتــاح شــد؛ بازارچهای که ازســوی
مدیریتشهری قزوین برپا شــده و هدف حمایت از بانوان سرپرست خانوار را
دنبال میکند.
این بازارچه که امیدواریهای زیادی را در زمینه حمایت از زنان سرپرســت
خانوار دراستان ایجاد کرده ،در فاز نخست به مساحت هزارو۵۰۰هکتار اجرایی
شدهاست و آنگونه که مسئوالن میگویند ،اکنون تعداد زیادی از بانوان برای
اســتفاده از این غرفهها برای عرضه محصوالت تولیدی و صنایعدستی خود،
ثبتنام کردهاند و تعداد دیگری نیز خواهان افزایش غرفهها هستند.
یک نیاز ضروری برای بانوان سرپرست خانوار

#همراه «همشهری»
در استانها باشید

چشمانداز توسعه غرفهها

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری قزوین درباره بازارچه «هنر و تجربه»
دراین شهر به خبرنگارهمشهری میگوید :این بازارچه برای نخستینبار در کشور
و با پیشنهاد این سازمان و نیز موافقت شورایاسالمیشهر تصویب و ساخته شد
که هدف حمایت از بانوان کارآفرین و سرپرستخانوار را دنبال میکند.
«علیرضا شمسینی» بیان میکند :این بازارچه با هدف حمایت از
اقتصاد خانوادههای زنان سرپرست خانوار که درآمدی
ندارنــد ،راهاندازی شدهاســت .با توجــه به این
موضوع بررسیهای الزم در شورایاسالمی
شهر انجام شــد و با استعالم از نهادهای
حمایتی مانند بهزیســتی ،تعدادی
از زنان سرپرستخانوار شناسایی
شدند.
وی ادامه میدهد :مســاحت
کل پــروژه در فاز نخســت
هزارو ۵۰۰مترمربع است که
۲۵میلیارد ریال اعتبار برای
آن اختصــاص یافت .دراین
بازارچــه ۲۵غرفه ۱۲متری
ایجاد شــده و از اســفندماه
سالگذشــته آغاز بهکار کرد
و در مردادماه ســالجاری نیز
هــم بهصورت رســمی ،افتتاح
شــد .درحالحاضر چنــد غرفه
این بازارچه فعال هســتند و تالش
میکنیم بهزودی همه غرفهها با حضور
بانوان فعال شوند.
شمسینی درباره تعداد بانوان فعال در این بازارچه

بازارچه«هنر و تجربه» با ایجاد ۲۵غرفه ،به محل مناسبی برای توسعه
کسبوکار زنان قزوینی تبدیل شدهاست

نیز میگوید :تعداد متقاضیان زیاد اســت ،اما با توجه به اینکه اختصاص غرفه
به بانوان براساس مصوبه شورایاسالمیشــهر در دوره پنجم بودهاست ،منتظر
ماندیم که اگر اعضای دوره ششم شورا دراین زمینه نظری دارند یا میخواهند در
آئیننامه مربوط اصالحی انجام دهند ،پس از آن اقدامهای تکمیلی را انجام دهیم.
وی اضافه میکنیم :درمجموع پیشبینی میشــود بتوانیــم ۵۰بانوی فعال
و سرپرســت خانوار را دراین بازارچه جــذب کنیم .البتــه نظرکلی اعضای
شورایاسالمیشهر دراین زمینه مثبت است و نگاه حمایتگرانهای دارند .تالش
میکنیم در فازهای بعدی که در دستورکار سازمان مشاغل شهری قرار دارد،
برای توسعه این بازارچه اقدام کنیم.
اشتغالزایی در بازارچه

رئیس سازمان مشاغل شهری قزوین تصریح میکند:
بانوان محصوالتی از قبیل صنایعدستی ،غذاهای
محلی ،پوشاک تولیدی و هنرهای بومی یا
تولیدی خــود را میتوانند 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 کردهاست،
میافزاید :این بازارچه تأثیر
بهسزایی در اشــتغا لزایی
مناسب برای زنان سرپرست
خانــوار دارد ،چراکــه ۳۰نفر
بهصورت مستقیم و ۷۰نفر هم
بهصورت غیرمســتقیم مشغول
بهکار میشوند.
وی اظهار میکند :این بازارچه در بلوار
آیتاهلل شهید بهشتی قزوین ،جنب «کانون
معلولین توانــا» راهاندازی شدهاســت ،چراکه

دراین محل رفتوآمد شهروندان زیاد است و بهطورقطع در چند ماه آینده به
مرکز فروش محصوالت خانگی و صنایعدستی استان تبدیل میشود.
حمایت از مشاغلخانگی

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین نیز با تأکید بر ظرفیتهای بازارچه هنر
و تجربه برای کارآفرینی بانوان قزوینی ،به خبرنگارهمشهری میگوید :اشتغال
پایدار از مهمترین نیازهای جامعه است و توجه به این موضوع ،زمینهساز کاهش
آسیبهای اجتماعی در مناطق کمتر توسعهیافته میشود.
«مریم بیدخام» با تأکید بر ارائه تسهیالت برای کارآفرینی در جامعه میافزاید:
هنرمنــدان و صنعتگــران میتوانند با دریافت تســهیالتی اندک ،اشــتغال
گستردهای را در جامعه ایجاد کنند .چنانچه هنرمندان و فعاالن مشاغلخانگی
در فضای مجازی فعالیت گســتردهای دارند و شبکههای اجتماعی و بازاریابی
برای فروش تولیدات مشاغل خرد و خانگی دراین فضا ،میتواند گام مهمی در
رونق این نوع کسبوکارها باشد.وی درباره ضرورت حمایت از مشاغل خرد بیان
میکند :توسعه و حمایت از مشاغل خرد و خانگی از نیازهای اصلی امروز جامعه
است .خودباوری و تالش برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود استان در
حوزههای مختلف ،صنعتگری ،صنایعدستی ،مشاغل خرد و خانگی میتواند
منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شود.
ظرفیتی در خدمت اقتصاد گردشگری

بیدخام درباره راهاندازی بازارچه هنر و تجربه و فعالیت بانوان سرپرست خانوار
هم میگوید :این بازارچه ظرفیت خوبی برای حمایت از کسبوکارهای خرد و
کوچک فراهم آوردهاست و صاحبان اینگونه مشاغل میتوانند از ظرفیتهای
فراهم آمده دراین مجموعه برای فروش محصوالت خود استفاده کنند.
وی تصریح میکند :ازسوی دیگر صنایعدســتی ،بهعنوان یک هنر -صنعت،
زمینهساز افزایش گردش مالی درحوزه اقتصاد گردشگری نیز میشود .بسیاری
از هنرمندان و صنعتگران با مشــاوره و آموزش برندســازی برای محصوالت،
میتوانند موفقیتهای بیشتری را در زمینه کسبوکار 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
درآمدهاست ،از دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی میخواهد با خرید
از تولیدات این مجموعه ،به رونق هرچه بیشتر کسب وکار این بانوان توانمند
استان کمک کنند.

موبایل را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن ،حتی عکس و فیلم در تلگرام،

جایتان در کنار ما خالی است .شما میتوانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان ،شهر ،روستا و محله خود داشته باشید .فقط کافی است
ما را در جریان رویدادها ،محرومیتها و دیدنیهای محل زندگیتان قرار دهید.
صدای شما در همشهری شنیده میشود
ارتباط با ادمين
خط مستقیم
hamshahriostanha_admin
برایمان بگویید ...برایتان مینویسیم
021-23023442

#همشهری_ استانها
@hamshahriostanha
اینستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

021-23023432
پیام گیر
021-23023405

عكس :همشهري

یک بانوی سرپرست خانوار در قزوین به خبرنگارهمشهری میگوید :سالهاست
برای امرارمعاش خود و فرزندانم خیاطی میکنم و چرخ خیاطی برای کارهای
تولیدی خود را از بهزیســتی گرفتهام ،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» میافزاید :چنین ســرپناهی میتواند برای تولید بیشتر
دلگرممان کند ،چراکه 2خانم دیگری که زیر ۳۰ســال ســن دارند و با من به
کار تولید پوشاک میپردازند نیز سرپرست خانوار هستند و نیازمند یک غرفه
نمایشگاهی برای ارائه کارهای خود هستیم.
وی ادامه میدهد :اگرچه نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امامخمینی(ره) و
بهزیستی به ما کمک میکنند ،اما تالش میکنیم در شرایط اقتصادی فعلی ،به
یک درآمد پایدار دست پیدا کنیم .با توجه به این موضوع ،امیدواریم مسئوالن
شهرداری بیشاز گذشته از زنان سرپرست خانوار حمایت کنند.
ایندرحالیاست که براساس آمارهای موجود ،درســالهای اخیر تعداد زنان
سرپرست خانوار در قزوین بهدلیل افزایش نرخ طالق ،افزایش تعداد زندانیان،
اعتیاد و مهاجرت روند صعوی به خود گرفتهاست .بنابراین مهارتآموزی به این
قشر از جامعه ،نقش مهمی در ایجاد یک کسبوکار پایدار دارد؛ موضوعی که

باید مورد توجه متولیان نهادهای مختلف شهری و اجتماعی قرارگیرد .براساس
آمارهای ارائه شده ازسوی اداره بهزیســتی قزوین ،هماکنون ۳هزارو ۶۶۴زن
سرپرستخانوار زیرپوشش این اداره هستند که با جمعیت خانوار آنان ،جمعیتی
درحدود 8هزارنفر را تشکیل میدهند.

یکی از کارگران کارخانه «سبالن پارچه» در استان اردبیل هستم که مدتی است با مشکالت
بسیاری مواجه شدهاســت .از مسئوالن اســتان تقاضا داریم اقدامهای الزم را برای پرداخت
3ماه حقوق معوقه و بیمه تأمین اجتماعی ما انجام دهند .دراین مدت حقوق خود را دریافت
نکردهایم و معیشت خانوادهمان با مشکالت اساسی مواجه شدهاست.
یک شهروند از اردبیل

