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مدير انجمن دمانس و آلزايمر؛ ضرورت توجه بيشتربه مشكالت سالمندان
رئيس انجمن قلب و عروق؛ بيماران دير مراجعه ميكنند
متخصص مغز و اعصاب؛ احتمال افزايش سكتهمغزي
مديرعامل انجمن ديابت؛ تشديد بيماريهاي قندي
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براساسقرعهكشيانجامشده،سهمهركانديدا2مستندتبليغاتي30دقيقهاياستكهاز
شبكه يك سيما ،حول وحوش ساعت 20روي آنتن خواهد رفت .نخستين فيلم متعلق به
قاضيزاده بود و ديروز (سهشنبه) قرار بود فيلم مستند عبدالناصر همتي پخش شود ،اما
همتیاعالمکردصداوسیمامانعپخشمستندانتخاباتیاششدهاست.صفحه 2رابخوانيد.

افزايش قيمت خودرو
در بازاربيمشتري

3

رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو :با وجود افزايش قيمت
تعداد متقاضيان خريد در بازار كم است
صفحه4

اسرائيل پس از نتانياهو
در تحليل تحــوالت اخير اســرائيل و تغيير احتمالي
نخستوزير اين رژيم نبايد فراموش كرد كه «ائتالف
ضدنتانياهو» از مدتها قبل شــكل گرفته و فعاليت
خود را آغاز كرده بود .در حقيقت چهارمين انتخابات
زودهنگام اسرائيل عمال به عرصهاي براي رأي ســلبي عليه او تبديل شده بود .بر
اين اساس مهم نبود كه كدام جريان يا شخصيت به قدرت برسد ،بلكه اولويت اين
ائتالف ،كنارزدن نتانياهو از قدرت تعيين شده بود .بهطور مشخص رسانهها و احزاب
رژيم صهيونيستي فعاليتهاي چشمگيري در اين زمينه انجام دادند .شكلگيري
چنين ائتالف گستردهاي ،داليل متعددي داشت؛ ازجمله اينكه نتانياهو راستگرايي
افراطي در اسرائيل را تقويت كرده است .براي مثال گروههاي راست افراطي كه به
منازل شهروندان فلسطيني در منطقه شــيخ جراح قدس حمله ميكردند عمدتا
مورد حمايت نتانياهو قرار داشتند .از ســوي ديگر يكي از محورهاي اصلي چالش
عليه نتانياهو ،تالش وي براي اعمال نفوذ در دستگاه قضايي ،تعيين شخصيتهاي
نزديك به او در وزارت دادگستري و ...به شمار ميرفت.
نكته قابل توجه اين اســت كه بحران شــيخ جراح در مرحله اول ،زمينهاي براي
شكست ائتالف ضدنتانياهو و حركت بهسوي برگزاري انتخابات پنجم بود .ميدانيم
كه تاكتيك عمومي سياســتمداراني نظير نتانياهو براي انتخابات« ،امنيتيكردن
فضا» است .در حقيقت نتانياهو و برخي ديگر از رهبران سياسي همچون اردوغان،
ترامپ و ...كه از آنها با عنوان «عوامفريب» ياد ميشود ،كمپينرهاي حرفهاي هستند.
در اين ميان تأكيد نتانياهو دائما بر امنيتيكردن فضا بوده است .براي مثال با مروري
بر انتخاباتهاي اخير اسرائيل ميبينيم كه همواره چندماه پيش از موعد رايگيري،
مسائلي نظير ايرانهراسي يا تهديد حماس از سوي نتانياهو مورد تأكيد قرار گرفته
است .اما اين تاكتيك در آخرين دور انتخابات بهدليل تقويت ائتالف ضدنتانياهو و
حضور جريانات راستگرا در آن ،ديگر كارايي سابق خود را از دست داده بود .از سوي
ديگر با وجود آنكه نتانياهو سخنران بسيار قهاري است و ميتواند موج قدرتمندي
در جريان تجمعات انتخاباتي بهپا كند بهدليل كرونا در اين زمينه نيز با محدوديت
روبهرو بود .البته فرايند واكسيناسيون اسرائيل تاحدي فضا را براي برقراري تجمعات
انتخاباتي فراهم كرد اما درنهايت نتانياهو موفق نشد رأي كافي براي عبور از بحران
سياسي را بهدست آورد .به اين ترتيب بحران شــيخ جراح آخرين راهكار نتانياهو
بهمنظور امنيتيكردن فضا و زمينهسازي براي انتخابات پنجم بود .او تصور ميكرد
در سايه سياست امنيتيسازي ،رأي باالتري در انتخابات بعدي خواهد داشت .اما
3عامل باعث شد معادله به ضرر نخستوزير اسرائيل تغيير يابد:
عدمهمراهي ارتش :گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه ارتش با ادامه
1
روند جنگ غزه مخالف بوده و براي توقف آن به دولت فشار آورده است .در
اين زمينه بايد توجه داشــت كه جنگ اخير غزه از جهات متعددي نسبت به ساير
درگيريهاي نظامــي ميان حماس و رژيم صهيونيســتي متفاوت بــود .ازجمله
مهمترين اين تفاوتها ميتوان به تكثر جبهههاي درگيري اشاره كرد .ميدانيم كه
در جنگ 11روزه اخير عــاوه بر غزه ،حمالتــي از جنوب لبنــان و حتي داخل
سرزمينهاي فلسطيني اشغالشده در  1948عليه رژيم صهيونيستي صورت گرفت.
اين در حالي است كه شهروندان فلســطيني مهاجر در اردن نيز خواستار ورود به
خاك كشور خود شده بودند .اين وضعيت نگراني ارتش اسرائيل را بهدنبال داشت.
در عين حــال نبايد فراموش كرد كه وزارت دفاع اســرائيل هماكنــون در اختيار
بنيگانتز بهعنوان يكي از سرسختترين مخالفان نتانياهو قرار دارد.
فشار بايدن :بهنظر ميرســد نتانياهو انتظار داشت رئيسجمهور جديد
2
آمريكا تحمل و صبر بيشــتري نسبت به جنگ غزه
ادامه در
صفحه27
داشته باشد اما مواضع بايدن و بلينكن نشان داد آمريكا بيش
از گذشته در پرونده فلسطين نقشآفريني كرده است .از سوي ديگر جنگ غزه باعث
شد موضوع فلسطين بهطور جديتري در دستور كار كاخ سفيد قرار گيرد.

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام :

نگاه

سيدابراهيم نزلآبادي؛ عضوکارگروهآبکمیتهمحیطزیستمجمعتشخیصمصلحت

13سؤال حوزه آب از
كانديداهاي رياستجمهوري
16روز ديگر هشتمين رئيسجمهور ايران انتخاب
ميشود .در اين دوره از انتخابات ،حوزه آب و مسائل
پيرامون آن از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ زيرا
شرايط كشور با منابع آب تجديدشونده محدود آن و با توجه به خشكساليهاي
بيسابقه اخير و افزايش مصرف ناشي از پاندمي كرونا ،نيازمند برنامهاي جامع و
نگرشي دقيق است تا تضمينكننده پايداري سرزمين باشد .همچنين بهدليل
اثرگذاري بخش آب بر ساير بخشهاي اقتصادي كشور ،انتخاب سياستهاي
صحيح در دولت جديد ميتواند تأثير مهمي در جهش توليد در كشور نيز داشته
باشــد .اگرچه در مواردي آثار كوتاهمدت و ميانمدت اقدامات و راهكارها در
بخش آب مورد توجه است ،اما نكته مهمتر نگرش بلندمدت دولت جديد به اين
موضوع حياتي و حساس است .با توجه به اين موارد ،پرسشهايي از كانديداهاي
محترم رياستجمهوري مطرح ميشود:
راهــكار دولت شــما بــراي برخــورد و مديريت پديدههــاي جدي
1
هيدرولوژيكي (خشكسالي و سيل) در كشور چيست؟
راهكار دولت آينده براي ايجاد سيســتم شــفاف پايش و بيالن قابل
2
اطمينان منابع آب و رســيدن به عدد واقعي آب قابل برنامهريزي در
بخشهاي مختلف كشور چيست؟
ميزان قابلقبول برداشت از آبهاي تجديدپذير كشور در دولت شما
3
چقدر اســت؟ آيا همچنان بيش از 80درصد اين منابع را برداشــت و
مصرف ميكنيد؟
چه راهكاري براي تأمين اعتبار طرحهاي نيمهتمام در اين حوزه داريد؟
4
آيا تمام طرحهاي موجود ازجمله طرحهاي انتقال آب و شيرينسازي
آب را با همه مشكالت زيستمحيطي و اقتصادي به اتمام ميرسانيد؟
نحوه برخورد دولت شما با «سند ملي آمايش سرزمين» كه بهتازگي به
5
تصويب رسيده است ،چگونه است؟
با توجه به كمآبي و خشكســاليهاي اخير ،راهكار شما براي مديريت
6
مناقشات آبي محلي و منطقهاي در كشور چيست؟
بهنظر شما چه ميزان از حدود 25تا 30ميليارد مترمكعب هدررفت آب
7
در بخش كشاورزي قابل كاهش اســت و راهكار ارتقاي بهرهوري در
كشاورزي چيست؟
آيا براي كاهش ضايعات كشاورزي ،كه منجر به اتالف حدود 13ميليارد
8
مترمكعب آب ميشود ،برنامهاي داريد؟
راهكار دولت شما براي كاهش هدررفت آب در بخش شهري و استفاده
9
از ظرفيت بالقوه بيش از يك ميليارد مترمكعبي آن چيست؟
راهكار دولت آينده براي كاهش مصرف آب در شهرها و تضمين تأمين
10
آب شرب مردم در سالهاي پيشرو چيست؟ الگوي مصرف هدفگذاري
شده براي بخش شهري از نظر دولت شما چگونه است و چطور به آن خواهيد
رسيد؟
راهكار دولت شــما براي ارتقاي سيســتم جمعآوري و تصفيه پساب
11
شهري در كشور و استفاده از ظرفيتهاي بالقوه اين بخش (در حدود
2.2ميليارد مترمكعب) در كاهش برداشت از منابع و بازگرداني براي استفاده
مجدد ،چيست؟
آيا دولت شــما براي تأمين حداقل حقابه محيطزيست در كشور ،كه
12
حدود 11ميليارد مترمكعب است ،راهكاري دارد؟
با توجه به همزماني تدوين و اجراي برنامه هفتم توسعه كشور با دولت
13
شــما ،چگونه چالشهاي حوزه آب را در آن بهصورت عملياتي دنبال
ميكنيد؟

3ميليون دوز واكسن بركت تا پايان خرداد
تحويل وزارت بهداشت ميشود

صبح ديروز آيين «بــاران بركت» ،با
حضور رئيس ســتاد اجرايــي فرمان
امام ،مديرعامل شــركت آبفا و معاون
وزيــر جهادكشــاورزي برگزار شــد.
محمد مخبــر ،رئيس ســتاد اجرايي
فرمان امام گفت :حدود يكسال پيش
تفاهمنامــهاي را بــا وزارت نيرو امضا
كرديم و متعهد شديم كه در آبرساني به 500روستاي محروم و بيآب كشور مشاركت
كنيم و امروز با افتتاح اين پروژهها در نقاط مختلف كشــور ،بيش از 500هزار نفر از
آب شرب برخوردار خواهند شد.رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام در بخش ديگري
از صحبتهايش به بحث توليد نخستين واكســن ايراني كرونا توسط ستاد اجرايي
فرمان امام اشاره كرد و گفت :همانطور كه وزيرمحترم بهداشت اعالم كردند باتوجه
به موفقيت خيرهكننده واكسن كوو ايران بركت در مراحل مطالعات باليني ،بهزودي
مجوز تزريق اورژانسي اين واكسن صادر خواهد شد .او ادامه داد :يك ميليون دوز ازاين
واكسن كه قبال در كارخانه شفافارمد توليد و انبار شده دراختيار مردم قرار ميگيرد .او
ادامه داد :تا پايان خرداد حداقل  ۳ميليون دوز و تا شهريور ۵۰ميليون دوز واكسن تحويل
وزارت بهداشت خواهيم داد .رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با تأكيد بر امن و مؤثر بودن
اين واكسن افزود :همانطور كه قبال هم اعالم كرديم با وجود درخواست 7كشور براي
خريد واكسن ،تا زماني كه نياز مردم داخل كشور تأمين نشود برنامهاي براي صادرات
آن نخواهيم داشت.
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مســئوالن جشــنواره كن امسال
درنظــر دارنــد ضمــن رعايــت
پروتكلهاي بهداشــتي و با توجه
به تســريع در روند واكسيناسيون
و احتمــال كاهــش مخاطــرات
و مــوارد ابتال بــه ويــروس كرونا،
هفتا دوچهارمين دوره اين جشنواره
معتبــر ســينمايي را از تاريخ  6تا
17ژوئيه(15تا 26تيــر) بهصورت
حضوري برگزار كنند .در اين دوره
افرادي در جشنواره حضور خواهند
داشت كه داراي كارت واكسيناسيون
و تست منفي كرونا باشند .همچنين
زدن ماســك در تمام رويدادهاي
اين جشــنواره الزامي خواهد بود.
در سالنهاي ســينما و مراكز محل
برگزاري جشنواره نيز پروتكلهاي
بهداشتيبهطور كامل رعايت خواهد
شد .صفحه26را بخوانيد.

كســب مدال طالي المپياد رياضي
ايران توسط محمد مسيح حميدي،
دانشجوي افغانستاني دانشگاه صنعتي
شــريف از خبرهاي مهم روز گذشته
بود كه يك خوشــحالي بزرگ و يك
غمعميق به همراه داشت .خوشحالي
بابت اينكــه مهاجران افغانســتاني
حاال برعكــس كليشــههايي منفي
كــه ســالهاي طوالني دربخشــي
از افكار عمومي عليهشــان ســاخته
شــده ،چهرههاي موفق دانشگاهي و
علميشان خوش درخشيده و نامشان
مطرح ميشود و غم عميق بابت اينكه
هنوز هم محدوديتهايي پيشروي
پيشرفت شغلي و معيشتي آنها وجود
دارد و همين مســئله نگهداشت آنها
در جامعه ايراني را دشــوار ميكند.
صفحه 7را بخوانيد.
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خبرنگار

پخش فيلــم مســتند تبليغاتي اميرحســين قاضــيزاده
هاشــمي ،كانديداي اصولگراي ســيزدهمين دوره انتخابات
رياستجمهوري كه دوشــنبه10 ،خرداد از شبكه يك سيما
روي آنتن رفت ،آغــاز نمايش فيلمهــاي تبليغاتي كانديداها
بود كه بازتاب وســيع آن در شــبكههاي اجتماعي نشان داد
قرار است مانند دورههاي گذشته انتخابات رياستجمهوري،
فيلمهاي تبليغاتي كانديداها نقش محوري در معرفي دغدغهها
و راهكارهاي آنان براي رفع مشكالت كشــور داشته باشد .در
طول دورههاي گذشته كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري
كوشيدهاند با بهرهگيري از تجربيات حرفهاي كارگردانان نامدار
سينماي كشــور راهبردهاي سياســي مدنظر خود را در قاب
جادويي ســينما به جامعه هدف خود عرضه كنند؛ رويهاي كه
از هفتمين دوره انتخابات رياستجمهوري درسال 1376وارد
منظومه انتخاباتي كشور شد .از اين مقطع فيلمهاي تبليغاتي
كانديداها راوي ابعاد ناديده و ناگفتــهاي از زندگي خصوصي
سياستمداراني شــدند كه سوداي رياســتجمهوري در سر
داشتند؛ موضوعي كه تا پيش از آن كمتر در جامعه نمود داشت.
اگرچه تا پيش از آن برخي فيلمها و مســتندها گوشههايي از
زندگي خصوصي و كاري تعدادي از سياســتمداران ،ازجمله
شهيد محمدعلي رجايي واكبر هاشميرفسنجاني را به تصوير
كشــيده بودند و خانه و زندگي آنان از دريچه لنز دوربين براي
مردم به نمايش درآمده بود اما پخش مستندهاي انتخاباتي از
سياستمداران ،ايدهاي بود كه از سال  1376به عرصه اجرا رسيد
و توانست توجه ويژه مخاطبان را هم جلب كند.
ورود نامداران سينما به عرصه مستندهاي انتخاباتي

درآن سال اگرچه كارگردانهايي كه ساخت فيلمهاي تبليغاتي
كانديداها را برعهده گرفتند ،غالبا از چهرههاي نامدار هنر هفتم
در ايران بودنــد اما محتواي كيفي فيلمها بيشــتر معطوف به
بيانيهها و شعارهاي تبليغاتي كليشهاي بود كه نشان ميدهد
راه زيادي تا بهرهگيري مناسب از ظرفيتهاي سينمايي براي
معرفي كانديداهاي انتخابات رياســتجمهوري بهمردم باقي
اســت .در انتخابات رياســتجمهوري دوره هفتم چهرههاي
مطرحي فيلمهاي تبليغاتي كانديداهــا را كارگرداني كردند؛
سيفاهلل داد ،بهروزافخمي و احمد مرادپور ،مستند تأثيرگذاري
براي سيدمحمد خاتمي ساختند.
درآن دوره علياكبر ناطقنوري نيز براي ساخت فيلم تبليغاتي
خود بهسراغ بهزاد بهزادپور رفت كه در ژانر سينماي دفاعمقدس
فعاليت ميكرد .محمد محمديريشــهري هم ساخت فيلم
تبليغاتي خود را به يوسف مناجاتي ،حســين فردرو و اسداهلل
ايمن سپرد و رضازوارهاي هم بهسراغ رسول صدرعاملي رفت.
بررسي محتواي سياسي نخستين مستندهاي تبليغاتي انتخابات
رياستجمهوري درسال 1376نشــان ميدهد طرح مباحثي
مانند قانونگرايي ،آزادي و «ايجاد جامعه متفكر» كه از سوي
خاتمي مطرح شد و ارائه روايتهاي جذاب از يك سياستمدار،

يكرئيسجمهور؛يكمستند
همشهري مستند هاي انتخاباتي كانديداهاي رياستجمهوري
در3دهه اخير را بررسي مي كند

با اقبال مخاطبان مواجه شد و تأثير بسزايي بر گرايش انتخاباتي
آراي خاكستري جامعه داشت و نقشي محوري در ايجاد شور
انتخاباتي در كشور ايفا كرد.
خرداد 1380و هشــتمين دوره انتخابات رياســتجمهوري
كه فرارســيد ،شــيوههاي تبليغاتي براي معرفي كانديداهاي
انتخابات رياستجمهوري به پختگي نسبي رسيده بود و ديگر
سياستمداران دريافته بودند كه تبليغات مؤثر ميتواند نقش
محوري در همواركردن مسير راهيابي به پاستور داشته باشد.
برهمين اساس هم بود كه در اين دوره كارگردانهاي نامدارتري
وارد گود شدند و ســاخت فيلم كانديداها را برعهده گرفتند.
احمدرضا درويش كارگرداني فيلم خاتمي را برعهده گرفت و
احمد توكلي به ســراغ ضياءالدين دري رفت و علي شمخاني
هم فيلم انتخاباتياش را با مشــاوره مجيد مجيدي و سيفاهلل
داد ساخت .جمال شورجه (شهابالدين صدر) ،سعيد ابوطالب
(حسن غفوريفرد) و سعيد جليلوند (منصور رضوي) از ديگر
كارگردانهايي بودند كه وارد گود فيلمسازي براي كانديداهاي
انتخابات رياستجمهوري شدند.
نكته جالــب در اين دوره اما جلب توجهها بــه فيلم انتخاباتي
خاتمي با كارگرداني احمدرضا درويش بود كه مانند سال1376
توانســت تأثير قابلتوجهي بر مخاطبان برجــا بگذارد .بعدها
كارشناسان اين گزاره را مطرح كردند كه بغضهاي خاتمي در
روز ثبتنام در انتخابات رياستجمهوري ،كه به شكل دراماتيكي
در اين فيلم به تصوير كشيده شد ،در پيروزي وي نقش غيرقابل

برنامه پخش مستندهاي تبليغاتي كانديداها

براساس قرعهكشي انجامشده ،سهم هر كانديدا  2مستند تبليغاتي 30دقيقهاي است كه از شبكه يك سيما ،حول وحوش ساعت  20روي آنتن
خواهد رفت .نخستين فيلم متعلق به قاضيزاده بود و ديروز (سهشنبه) قرار بود فيلم مستند عبدالناصر همتي پخش شود ،اما همتی اعالم کرد
صداوسیما مانع پخش مستند انتخاباتیاش شده است .به همین دلیل ترجیح میدهد خودش مستقیم با مردم صحبت کند .گفته شده مستند
همتی در فرصت مشخص شده به صداوسیما نرسیده و به همین علت این مستند پخش نشده است .بر اساس اعالم صداوسیما امروز (چهارشنبه)
نيز مستند تبليغاتي محسن رضايي روي آنتن خواهد رفت .در ادامه هم فيلمهای تبليغاتي سعيد جليلي ،ابراهيم رئيسي ،محسن مهرعليزاده و
عليرضا زاكاني قرار است در فاصله زماني  13تا 16خرداد و پيش از آغاز مناظرهها (17خرداد) پخش شود.

دولت بهدنبال
مشاركت حداكثري است

ربيعي:عدهاي با فرافكني از عدممشاركت احتمالي مردم در
انتخابات ،ميگويند اين بيميلي بهخاطر عملكرد دولت است

علي ربيعي ،ســخنگوي دولت در
دولت
نشست ديروزش با رسانهها از برخي
فرافكنيها نسبت دولت گاليه كرد
و گفت :اين روزها با موج القايي جديدي روبهرو
شــدهايم .عدهاي با فرافكني از عدممشــاركت
احتمالي مــردم در انتخابــات ،ميگويند اين
بيميلي بهخاطر عملكرد دولت در سالهاي اخير
اســت .ربيعي گفت :دولت بهدنبال آن است اين
اتفاق نيفتد اما عدهاي با اين اقدام ميگويند تفكر
دولت بر مشاركت گســترده و حداكثري تأثير
گذاشته است .اين خيلي بيانصافي است كه اگر
احتمالي ميدهيــد نتيجه آن را گــردن دولت
بيندازيد .اگر استدالل شما درست باشد منطق و
تجربه نشان ميدهد هرگاه مردم به آينده اميد
داشته باشند بيشتر مشاركت ميكنند .ربيعي با
تأكيد بر لزوم اميدبخشــي به مردم گفت :براي
افزايش سرمايه نظام و حضور پرتوان در عرصههاي
خارجي بايد مشاركت حداكثري داشته باشيم و
توصيه دولت به مردم شريف ايران حضور داشتن
پاي صندوقها و مشاركت با هر سليقهاي است .به
گزارش ايرنا ،سخنگوي دولت تصريح كرد :زماني
كه دولت نجيبانه با سكوت فقط بهدنبال مشاركت
حداكثري است اينگونه بيانات نوعي نيش زدن به
جامعه است .اگر مردم به آينده اميد داشته باشند
و توانايي انجام آن را در نامزدها ببينند ،براي تغيير
وضعيت موجود اتفاقاً مشــاركت بيشتري هم
خواهند داشت.
پذيرش برجام و  FATFزير سايه برجام

او در بخش ديگري از سخنانش گفت :از ياد مردم
نرفته كه در همين چند ســال پيش آوردن نام
برجام مثل بيان يك امر كفرآميز تلقي ميشد اما
امروز خيليها به ديدگاه دولت نزديك شدهاند و در
مورد تعامل سازنده با جهان بدون اصل زورگوييها

با نامزدها

سخن ميگويند و از اين بابت خوشحاليم .دستيار
ارتباطــات اجتماعي رئيسجمهــوري گفت:
انتخابات بركات زيادي دارد .برخي از افراد كه طي
سالهاي اخير حتي حاضر نبودند فشار تحريم را
در وضعيت اقتصادي كشور به رسميت بشناسند
سالها با پذيرش ما براي كنوانسيونهاي FATF
مخالفت ميكردند و آن را نوعي باج دادن تلقي
ميكردند و در برخي موارد با سياستهاي دولت
مانند دفاع از آزاديهاي قانوني شــهروندان در
فضاي مجازي مخالف بودند ،امروز پيشگامتر از
دولت دنبال رفع تحريمها هستند و از اين بابت
خيلي خوشحاليم كه آنها از گشايش در فضاي
مجازي صحبت ميكنند .البته ما از همين مواضع
در جهت دفاع از حقوق مردم ،استقبال ميكنيم و
آن را به فال نيك ميگيريم.
انتشار فايل صوتي ظريف توطئه بود

ربيعي با تشــريح آخرين وضعيت پرونده فايل
صوتي وزير امور خارجه ،گفت :وزارت اطالعات
كارش را انجام داد و مدارك الزم را به آنها تحويل
دادهايم .بــراي من رفتن به آنجا ســخت بود اما
تسهيل بررسي را بيشتر آماده كردهام .وي افزود:
طبق اطالعرســاني قوه قضاييه در اين ارتباط
پروندهاي در دادســراي تهران تشــكيل شده
است .اين پرونده را تيمهاي تخصصي از ضابطان
وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه و مرجع
قضايي در يك تيم مشــترك قضايي ،امنيتي و
اطالعاتي پيگيري ميكنند .ربيعي تصريح كرد:
آنچه مشخص اســت اين اســت كه انتشار اين
فايل توطئهاي عليه دولت و نظام بود .معتقدم به
اينكه مجموعه نظام را هدف قرار داده بودند و اگر
مطالب در موقع خود و با ويرايش منتشر ميشد
اتفاقي نميافتاد .اميدوارم بهزودي اين موضوع
روشن شود.

انكاري داشت و توانست روايتي بصري از مشكالت دولت نخست
اصالحات را براي مخاطبان تصويرسازي كند.
2دهه تحول در فيلمسازي انتخاباتي

در طول دهههاي 80و 90ســاخت فيلمهــاي تبليغاتي براي
كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري بهصورت حرفهايتري
پيگيري شــد و جايگاه ويژهاي در كارزارهاي انتخاباتي براي
خود دست وپا كرد .در نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
درســال1384چهرههاي نامدار عرصه فيلمســازي كشــور
كوشــيدند روايتهاي تازهتري از كانديداها ارائه دهند .روايت
كمال تبريزي از ترديدهاي هاشميرفسنجاني براي حضور در
عرصه ،مبنايي شد براي ساخت فيلم تبليغاتي او كه تأثير ويژهاي
بر مخاطبان گذاشت .روايت هاشمي از لحظههاي غريبش و
دغدغههاي او براي قضــاوت تاريخ كه با صداي خودش روايت
ميشد ،تأثير ويژهاي بر مخاطبان گذاشــت .ذكر خاطرهاي
از شهيدبهشتي درباره ســيل تهمتها و اينكه آسياب تهمت
به نوبت اســت ،نمودي از رويكرد هاشميرفسنجاني درمقابل
اتهامهاي رقبا را بهتصوير ميكشيد .در مقابل اما جواد شمقدري
در فيلم انتخاباتي احمدينژاد كوشــيد تصويري ضدفساد و
عدالتگستر از وي به تصوير بكشــد .نمايش سكانسهايي از
سخنرانيهاي پرحرارت احمدينژاد در مسجد مهدويه كرج،
رويكردهاي انتخاباتي او را بهتصوير ميكشــيد كه نسبتا هم
توانست تأثير قابلتوجهي بر مخاطبان بگذارد.
فيلمهاي تبليغاتي ديگر كانديداها نيز اگرچه نگاهها را ب ه خود
جلب كرد اما نتوانست در كارزار انتخاباتي تأثير ويژهاي داشته
باشد .مهدي فخيمزاده براي علي الريجاني فيلم ساخت ،رسول
مالقليپور روايتي دراماتيك از محسن رضايي به تصوير كشيد،
بهروز افخمــي روايتگر داليل مهدي كروبي بــراي حضور در
انتخابات رياستجمهوري شد و رخشان بنياعتماد هم فيلم
تبليغاتي مصطفــي معين ،كانديداي اصلــي اصالحطلبان را
كارگرداني كرد.

در دهمين دوره انتخابات رياســتجمهوري اما فضاي تبليغات
رسانهاي نقش تعيينكنندهاي در انتخاب رئيسجمهور ايفا كرد.
در اين دوره اگرچه مناظرههاي انتخاباتي بي 
ش از هر چيزي فضاي
سياسي-انتخاباتي كشور را تحتتأثير قرار داد ،فيلمهاي مستند
كانديداها نيز توانســت روايتي ديدني از دغدغهها و راهكارهاي
كانديداها بهنمايش بگــذارد .بار عاطفي فيلمهــا در اين دوره
بر محتواي سياســي آنها ميچربيد و بيننده را تحتتأثير قرار
ميداد .مجيد مجيدي ٬احمدرضــا درويش و مهدي كرمپور در
فيلم تبليغاتي ميرحسين موسوي كوشــيدند اقبال جامعه به
كانديداي اصالحطلبان را بهتصوير بكشند و جواد شمقدري ،راوی
تالشهاي احمدينژاد در اداره كشور و رسيدگي به مستضعفان
شد.عليمعلموبهروزافخمينيزبرايمهديكروبيفيلمساختند
و محمدعلي فارسي فيلم تبليغاتي محسن رضايي را كارگرداني
كرد .مستندهاي تبليغاتي كانديداها در يازدهمين دوره انتخابات
رياستجمهوري درسال 1392نيز تأثير قابلتوجهي بر رويكرد
افكارعمومي نسبت به نامزدها داشت .حسين دهباشي ،كارگردان
فيلمهاي تبليغاتي حسن روحاني ،كه بعدها حاشيههاي بسياري
پيرامون فعاليتهاي انتخاباتي او براي رئيسجمهور منتخب به
وجود آمد ،كوشيد از دريچه نگاه روحاني به مشكالت جامعه نظر
كند و گردش بدون لباس روحاني او در شهر نمودي از رهيافت
دغدغهمحور براي رفع مشكالت كشور بود.
دراين دوره بهروز شعيبي براي محمدباقر قاليباف فيلم ساخت و
محمدحسين لطيفي هم براي علياكبر واليتي وارد ميدان شد.
حسين شمقدري هم كارگرداني فيلم انتخاباتي سعيد جليلي را
برعهده گرفت .مجيد برزگر كارگرداني فيلم محمدرضا عارف را
برعهده گرفت و اســماعيل فالحپور براي محسن رضايي فيلم
ســاخت .در اين ميان اما فيلم تبليغاتي حسن روحاني با نماد
كليد و رفع تحريمها و دغدغههاي اقتصادي جامعه توانســت
اقبال جامعه براي وي را بههمراه داشته باشد.
دوره افول

رويكرد كانديداها به پرداخت مشــكالت سياسي  -اقتصادي
كشــور در فيلمهاي تبليغاتي در دوازدهميــن دوره انتخابات
رياستجمهوري در سال 1396نيز نمود ويژهاي يافت ،اگرچه در
اين دوره حضور سينماگران مطرح در قامت كارگردان فيلمهاي
تبليغاتي كانديداها بسيار كمرنگتر از دورههاي قبل بود و تقريبا
هيچ كارگردان مطرحي در فهرست سازندگان اين فيلمها ديده
نميشد ،تأثيرگذاري مستندهاي تبليغاتي چندان هم كم نبود.
فيلم تبليغاتي حسن روحاني كه ابتدا گفته شد كارگرداني آن
برعهده محمدحسين مهدويان بوده ولي بعدا از سوي او تكذيب
شد ،با انتقادات دانشجوياني آغاز شد كه نقدهاي نسبتا تندي
به عملكرد دولت يازدهم داشتند .در مستند تبليغاتي ابراهيم
رئيســي نيز كه رقيب جدي حســن روحاني در اين دوره بود،
مشكالت سپردهگذاران مؤسسات مالي به تصوير كشيده شد
و بخشهايي از استقبال پرشور و تاريخي مردم در استانهاي
مختلف از رئيســي و حضور او در روستاها پخش شد و دغدغه
اين كانديداي انتخابات رياستجمهوري براي برخورد و اصالح
وضعيت فساد ،فقر ،بيكاري و محروميت مستضعفان محور اصلي
اين مستند بود .اگرچه در اين دوره فيلمهايي از ديگر كانديداها
بهنمايش درآمد اما مستندهاي تبليغاتي روحاني و رئيسي توجه
بيشتري را ب ه خود جلب كردند .در بزنگاه انتخابات سيزدهمين
دوره رياستجمهوري حال بايد منتظر نمايش مستندهاي بعدي
نشست و ديد كه ضعفهاي نخستين مستند انتخاباتي در بقيه
فيلمها نيز قابل مشاهده اســت يا اينكه ديگر كانديداها با زبان
گوياتري به طرح دغدغههاي امروز جامعه ميپردازند.

آژانس بينالمللي انرژي اتمي مدعي شده ذخاير اورانيوم غنيشده ايران 16برابر ميزان مجاز برجام است

گزارش آژانس و پاسخ ايران به آن

آسوشيتدپرس در توييتي نوشته آژانس بينالمللي
انرژي اتمي در سند محرمانه خود اعالم كرده است
كه از اواخ ر ماه فوريه به دادههاي مهم براي نظارت
بر برنامه هســتهاي ايران دسترسي نداشته است.
در گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي ادعا شده
كه ذخاير اورانيوم غنيشده ايران 16برابر بيشتر از
ميزان درنظرگرفته شده در توافق هستهاي است.
این خبرگزار 
ی غربی مدعی شد كه مديركل نگران
است كه بحثهاي فني بين آژانس و ايران ،نتايج
مورد انتظار را نداشته باشــد .در بخش ديگري از
گزارش آژانس نيز ادعا شده كه «نبود پيشرفت در
شفافســازي در برابر پرسشهاي آژانس پيرامون
صحت و كامل بــودن اظهارات پادمانــي ايران ،بر
توانايي آژانس در ارائه اطمينان از ماهيت صلحآميز
برنامه هســتهاي ايران تأثير جدي ميگذارد ».در
سوي ديگر ،نماينده ايران در سازمانهاي بينالمللي
از نامه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به مديركل
آژانس بينالمللي خبر داده است .كاظم غريبآبادي
در توييتي به نقل از علياكبر صالحي نوشــته« :در
زمينه مســائل پادماني ،ايران تاكنون بيشــترين
تالشش را براي همكاري واقعي با آژانس انجام داده و

سعيد جليلي ،ديگر نامزد انتخابات پيش رو
در افتتاحيه اســتوديو شبكه اختصاصي
«جهاد و جهش» در فضاي مجازي گفت:
به همت جوانان متخصــص ،انقالبي و با
انگيزه كشورمان در رســانه ملي امكاني
براي كانديداها قرار داده شــده است كه
ميتوانيم برنامههاي خود را در آن منتشر كنيم .ما نيز با استفاده از اين
فرصت24 ،ساعته در اين بستر مؤثر و آســان برنامههاي خود را ارائه
خواهيم كرد / .مهر

واكنش همتي به حذف مستندش

عبدالناصرهمتي  ،كانديداي سيزدهمين
دوره انتخابات رياســت جمهوري ديروز در
واكنشبه عدمپخشمستندتبليغاتياشاز
سوي صداوســيما در حســاب كاربريش
درتوييتر نوشــت « :صداوســیما مستند
انتخاباتی بنده را پخش نکرد؛ در این مستند
 3محور مورد توجه بود -1عدهای بنده را بانی وضع موجود میدانند ،آنها
خود وضع موجودند-2 .ضرورت تصویب  FATFو ضررهای ناشی از عدم
اجرای آن -3،برخی از دختران ایران بی واسطه حرفهایشان را زده بودند،اما
گفتندحذفکنید،گفتم:منمخالفسانسورهستم».

ريشه قاچاق در دولت خشكانده شود

ابراهيم رئيســي ،نامزد سيزدهمين دوره
انتخابــات رياســتجمهوري در جمــع
خبرنگاران ،درباره برنامه دولت احتمالياش
براي مقابله با قاچاق و واردات بيرويه گفت:
بايد با قاچاق بهويژه قاچاق سازمان يافته
برخورد كــرد ،امــا اگر مشــكل صرفا با
برخوردهاي پليسي و قضايي حل ميشد تاكنون بايد قاچاق ريشهكن
ميشد .وي افزود :با قاچاق كم برخورد نكردهايم و در قوه قضاييه بيشترين
دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق كاالست ولي بايد حتماً ريشه قاچاق
در دولت خشكانده شود / .فارس

ورشكستگيآبيرابهرسميتبشناسيم

محســن مهرعليزاده كانديداي انتخابات
سيزدهمين دوره رياســتجمهوري در
حساب كاربري خود در توييتر در مطلبي با
عنوان «ايران در خطر اســت» نوشــت:
«ورشكستگي آبي را بايد بهعنوان يكي از
بحرانهــاي اصلي كشــور به رســميت
بشناسيم .مدرنيزاسيون كشاورزي ،بايد يكي از اولويتهاي دولت آينده
براي حل اين مشكل باشد».

توافقبا چينناقص است

محســن رضايــي كانديــداي انتخابات
رياستجمهوري كه ديروز به اتاق بازرگاني
رفته بود گفت :من براي ميتينگ و زينت
المجالس دانســتن اتاقهــاي بازرگاني و
اصناف به اينجا نيامدهام .من با شــما درد
مشترك دارم .وي درخصوص توافق با چين
گفت :توافقي كه با چين نوشته شده ناقص اســت و من آن را از حالت
يكطرفه به دوطرفه تغيير خواهم داد /.ايسنا

دوماهه كرونا را جمع مي كنم

پاسخ ايران به گزارش محرمانه آژانس

مذاكرات وين پيچهاي تندي را طي
دیپلماسی ميكند .همه طرفها البته همچنان از
پيشرفت در مذاكرات خبر ميدهند،
امامشخصنيستكهپيشنويستوافقتاپايانخرداد
يعني موعد توافق ايران با آژانس نهايي ميشود يا نه.
حاال در چنين شرايطي آژانس بينالمللي انرژي اتمي
در گزارش فصلي خود مدعي ابهاماتي در سايتهاي
هستهاي ايران شده است .در اين گزارش محرمانه كه
برخي خبرگزاريهاي غربي به آن دست پيدا كردهاند،
به كشورهاي عضو برجام نوشته شده كه در چندين
سايت هســتهاي ذرات اورانيوم پيدا شــده و ايران
نتوانسته دراينباره توضيحي ارائه دهد.
2خبرگــزاري ديگر يعنــي خبرگزاري فرانســه و
آسوشيتدپرس نيز جزئيات بيشتري از اين گزارش
منتشر كردهاند .در همين حال گمانهزنيها درباره
تأثير اين گزارش بر روند گفتوگوهــا نيز افزايش
يافته است.

جهاد و جهش در فضاي مجازي

اميرحســين قاضيزاده هاشــمي ،نامزد
انتخابات رياستجمهوري ديروز در برنامه
راديويي با بيان اينكه يكي از شعارهاي من
كاهش نرخ تورم به زير۵درصد است ،گفت:
كشور تركيه به اين هدف رسيده است و ما
هم ميتوانيــم ظرف  3يا  4ســال از تورم
۵۰درصدي به تورم زير۵درصد برسيم .او همچنين در مورد كرونا و سبك
مديريت آن گفت :قضيه كرونا كامال اورژانسي است و ۶۰درصد مشاغل،
گرفتار اين موضوع شدهاند و بايد در اين زمينه اورژانسي عمل كرد؛ دو،
سهماهه اين موضوع را جمع كنيم /.تسنيم

چينیهاطرفداركااليايرانيهستند

شفافسازيها و پاسخهاي الزم را ارائه كرده است .از
آمادگي آژانس براي مشاركت در تالشي كنشگرايانه
و متمركز بــراي حل و فصل بدون تأخير مســائل
استقبال ميكنيم ».طبق توييتهاي غريبآبادي،
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در بخش ديگري از
نامه خود خطاب به رافائل گروسي نوشته« :ما مانند
قبل به همكاري ســازنده با آژانس ادامه ميدهيم.
تا حد زيادي انتظار داريم كــه اين عزم دوجانبه به
حصول نتيجهاي ملموس و عملگرايانه در اسرعوقت
منجر شود».
اميدها به دور ششم كشيده ميشود؟

غير از ايران ،روســيه نيز به گــزارش فصلي آژانس
واكنش نشان داده است .ميخائيل اوليانوف ،نماينده
روسيه در سازمانهاي بينالمللي در توييتي نوشته:
«متأسفانه همهچيز در روابط ايران و آژانس پيچيده
اســت .با وجود اين ،قدردان اين هستيم كه سطح
ضروري همكاري را حفظ ميكنند .براساس داليلي
باور داريم كه مشكالت موجود موقت هستند ».حال
بايد ديد كه اين گزارش چه تأثيري بر روند مذاكرات
وين خواهد گذاشت .براساس توافق اسفندماه ايران با
آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،درصورت لغو نشدن
تحريمها تا پايان ارديبهشــت همه دسترسيهاي
نظارتي آژانس قطع خواهد شــد .البتــه اين توافق
يكماه ديگر نيز تمديد شده و ايران درصورت احياي
برجام و لغو تحريمها ،فيلم دوربينهاي تاسيسات

هستهاي را در اختيار آژانس قرار ميدهد؛ در غيراين
صورت اين فيلمها حذف خواهند شد .حاال بهگفته
معاون وزيرخارجه ايران رايزنيها در وين 2تا 3روز
ديگر ادامه دارد و ســپس ممكن اســت هيأتهاي
مذاكرهكننده براي مشورت بار ديگر به كشورهايشان
بازگردند .اين درحالي اســت كــه عراقچي پيش از
آغاز دور پنجم نســبت به حصول نتيجه در اين دور
ابراز اميدواري كرده بود .رئيس هيأت ايراني در وين
البته گفته بود كه توافق به تصميم واشــنگتن براي
لغو تحريمها بســتگي دارد .در ميانه گمانهزنيهای
نهچندان مثبت براي به نتيجه رسيدن مذاكرات اما
سخنگوي دولت در نشست خبري اعالم كرد كه دولت
به احياي كامل برجام اميدوار است .علي ربيعي گفت
كه بهدليل پيچيدگيهايي كه تحريمهاي متعدد در
دوران ترامپ ايجاد كرده جزئيات زيادي مورد بررسي
قرار ميگيرد ،اما با اين حال «هيچكدام از اين موانع
غيرقابل عبور نيستند و با اراده سياسي در پايتختها
اين اختالفهاي جزئي نيز به پايان خواهد رسيد».
ربيعي گفت كه «ما بســيار اميدواريم كه تا پيش از
انتقال تصدي دولت بتوانيم احيــاي كامل برجام را
اعالم كنيم ».او اضافه كرد« :مذاكرات براساس رويه
مستقل و قانوني خود و در چارچوب سياستهاي كلي
نظام و با هدايت رهبري تا رسيدن به نتيجه مطلوب
ادامه خواهد داشت ».بهنظر ميرسد كه در روزهاي
آينده هيأتها به پايتختها بازگردند و مذاكرات به
دور ششم كشيده شود.

عليرضا زاكاني ،كانديداي انتخابات پيش رو
نيز در يك نشست تبليغاتي گفت :چينیها
طرفــدار كاالي ايراني هســتند ،اما موانع
صادراتي اجازه نميدهد .وي با تأكيد بر اينكه
تالش ميكنيم مردم مجددا به بازار بورس
اعتماد كنند ،گفت :دولت مكلف اســت با
سياستگذاري دقيق و با ثبات شرايطي را ايجاد كند كه سيالب نقدينگي به
سمت بورس سوق پيدا كند/ .فارس

خبر
دادسراي تهران :توصيه كرديم نه تهديد

دادسرايعموميوانقالبتهراندراطالعيهاياعالمكرد:تذكراتاخير
دادستانتهرانمطابقبارويههمهدورههايانتخاباتوبرايپيشگيري
از تخلفات احتمالي انتخاباتي بوده است.در اين اطالعيه آمده است:
رئيس قوه قضاييه درابتداي ورود بهعرصهانتخابات،در جمع مسئوالن
عالي قضايي تأكيد كرد كه مبادا حضور وي در انتخابات مانع از اجراي
وظايف قانوني بخشهاي مختلف دســتگاه قضايي شود و بر همين
اساس تأكيد كرد با هرگونه تخلف احتمالي حتي از جانب طرفداران يا
ستادهاي او ،همچون ساير نامزدها طبق ضوابط قانوني برخورد شود.
درايناطالعيه تصريح شدهاست:با توجهبهدرجريانبودن 4انتخابات
همزمان ازجمله انتخابات شوراهاي شهر و روستا ،مجلس خبرگان،
مياندورهاي مجلس شوراي اســامي و رياستجمهوري ،تذكرات
صادره از جانب دادستاني شــامل همه نامزدها و ستادهاي آنها در
انتخاباتهاي مختلف است .نهم خردادماه علي القاصي مهر ،دادستان
تهران در جلسه هماهنگي ارتقاي سطح عملكرد دستگاههاي قضايي
و امنيتي در انتخابات پيش رو ،خطاب به نامزدهاي انتخاباتي گفت:
نامزدها در تبليغات و سخنرانيها از خطوط قرمز نظام عبور نكنند
و منافع ملي را به مصالح و منافع شخصي ،حزبي ،جناحي و گروهي
ترجيح ندهند .سخنان او با موجي از واكنشها در ميان كانديداهاي
انتخابات رياستجمهوري روبهرو شد /.ايرنا
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قول داديم و عمل كرديم

شهر

انجام شده است .همچنين تعداد امالك تملكشده
نسبت به واگذارشده تقريبا دوبرابر و مساحت امالك
تملكشده نسبت به واگذارشده تقريبا ۱۴برابر است.

خبرنگار

توسعه شهري در چارچوب طرح جامع

پيروز حناچي در ادامــه صحبتهايش عنوان كرد:
«مديريت شهري در اين دوره براي توسعه شهري در
چارچوبطرح جامع عمل كرده و از اينرو افزايش
۶۶درصدي طرحهاي موضعي و موضوعي در دستور
كار قرار گرفته است .همچنين طرحهاي مصوب هم
2/5برابر افزايش داشت كه در اين مورد ميتوان به
طرحهاي روددرههاي كــن ،فرحزاد ،جنوب ميدان
شوش و جوانمردقصاب اشاره كرد ».شهردار تهران
به موضوع رشد جمعيتپذيري تهران هم اشاره كرد
ي از نگرانيهاي حاكميتي ميان دولت و
و گفت« :يك 
شهرداري ،موضوع رشد جمعيتپذيري تهران است
كه در اين دوره با كاهش صدور پروانه ،ظرفيت ايجاد
جمعيت را متناســب با خدمات فراهــم كرديم و از
اينرو روند جمعيتپذيري مهار شده است».
سهم 55درصدي جنوب تهران از مترو

شــهردار تهران در بخشــي از گزارش بــه اهميت
بهرهبرداري از ايستگاههاي مترو اشاره كرد و گفت
كه يكــي از رخدادهاي جالب ايــن دوره مديريت
شــهري ،افزايش ســهم خطوط در ايســتگاههاي
بهرهبرداري در پهنههاي جنوبي شــهر تهران بوده؛
بهطوري كه سهم جنوب شــهر تهران از مترو كمتر

پروژههاي حوزه توسعه زيرساختي شهري

شــهردار تهران در ادامه گزارش خود ،به پروژههاي
در دست اجرا در حوزه توســعه زيرساختي شهري
اشــاره كرد و گفت« :ساخت مســيلها و بهسازي
رودخانهها از 11/1كيلومتر به تعداد 7مورد و احداث
پل ،تونل و زيرساختهاي شهري به طول ۹كيلومتر
به تعداد ۱۵موردو بهسازي محوطههاي تاريخي به
تعداد ۲۲مورد در دســتور كار قرار دارد .همچنين
احداث فاز يكبزرگراه شــهيد بروجردي ،احداث
دوربرگردان شمال به شمال شهيد باقري و احداث
جبهه شــرقي زيرگذر پياده چهارراه گلوبندك از
ديگر پروژههاي در دست اجرا هستند .در اين دوره
پاركينگ 1278واحدي جنب پرديس ســينمايي
ملت با توافق آســتان قدس رضوي ســاخته شد و
پاركينــگ ۵۵۹واحدي طبقه فوقانــي اميركبير و
م در دستور كار قرار دارند».
پاركينگ مينايي ه 

عكس :همشهري /رضا نوراله

شهردار تهران روز گذشته با حضور در
گزارش صحن شــورا ســند تحويل و تحول
300صفحــهاي ايــن دوره مديريت
شهري كه شامل اقدامات انجام شده در 9محور اصلي
بود را تقديم رئيس پارلمان شهري كرد .این محورها
شامل انضباط در ساخت و ســاز ،بهسازی کالبدی،
عدالت توزیعی ،ترافیک ،مالیه شــهرداری ،ارتقاي
کارایی سازمان ،مشــارکت شــهروندی ،ایمنیو
محیطزیســت ،حفاظــت از میــراث تاریخــی و
هوشمندسازی و شفافیت است.
پيروز حناچي قبل از تحويل سند پشت تريبون رفت
و پس از ارائه خالصه گزارشي از كارهاي انجام شده،
گفت كه سند ارائه شــده حاوي گزارش عملكرد و
اقداماتي است كه در راســتاي شعارهاي داده شده
به مردم انجام شــده است .شــهردار گفت كه اين
گزارش بيانگر آن است كه در شــهر تهران از سال
 ۹۶تا  ۱۴۰۰چه رخ داده ،چه اقداماتي انجام شده و
چقدر در جهت تحقق شــعارها عمل كردهايم .او در
محور انضباط در ساختوساز به كاهش تراكمفروشي
اشاره و بار ديگر تأكيد كرد« :يكي از مگاپروژههاي
شــهرداري در دوره جديد كاهش فــروش تراكم و
رويكرد عدالتمحور بود تا همه شهروندان از مواهب
شهر برخوردار شــوند .همچنين بازنگري در طرح
تفصيلي و كاهش  ۶۳درصدي پروانههاي ساختماني
مغاير با مقررات از ديگر دستاوردهاي مهم اين دوره
مديريت شهري است.از ســوی دیگر رشد بی رویه
بلندمرتبهسازی که از دوره قبل آغاز شده بود ،مهار
شد .البته شهرداری مخالف بلندمرتبهسازی نیست
اما باید بر اساس قاعده باشد».

 چهارشنبه  12خرداد  1400شماره 8235

شهردار تهران :منابع در اختيار مديريت شهري در دوره منتهي به سالهاي  ۹۶تا  ۹۹به نسبت دوره
 ۹۲تا  ۹۵حدود ۴۲درصد كاهش داشت ،اما همان خدمات شهري به شهروندان ارائه شد

زينب زينالزاده

خدمترساني به افراد آسيبديده اجتماعي

از ۴۰درصد بود و به بيش از  ۵۵درصد در اين دوره
رسيده است .حناچي ادامه داد« :درواقع بهرهبرداري
ايستگاههاي مناطق جنوبي تأثير زيادي در بهسازي
محيطي اين مناطق داشته اســت .همچنين رشد
۶۸درصدي هزينههاي انجام شده هر كيلومترمربع
در مناطق جنوبي نســبت به مناطق شماليو رشد
۶۰درصدي هزينههاي انجام شــده بهازاي هر نفر
در مناطق جنوبي به نســبت مناطق شمالي نشان
ميدهد شــعارهايي كه داده شــده عمال در بودجه
محقق شده است ».شهردار تهران درخصوص توسعه
كمي و كيفي خطوط مترو در راستاي تكميل شبكه
ريلي شــهري هم عنوان كرد« :حدود 40كيلومتر
مسير مترو در اين 4ســال بهرهبرداري شده است.
12ورودي ايســتگاههاي جديد افتتاح شــدهاند و
ساخت متروي شــهر جديد پرند هم در دستور كار
قرار دارد .همچنين بهرهبرداري از  ۳۲ايستگاه مترو
و ايســتگاههاي تبادلي در خطــوط مختلف مترو و
افتتاح هر ســال بهصورت ميانگين  ۸ايســتگاه در
دوره اخير صورت گرفته است؛ بنابراين در مقايسه
با ميانگين 5/7ايســتگاه در دوره  ۱۲ساله گذشته،
عملكرد مديريت پنجم شهري حائز اهميت و قابل
توجه است».
بهگفته شهردار تهران در سالهاي ۹۲تا  ۹۵حدود
0/۷۱درصد بودجه شهرداري به حملونقل عمومي
اختصاص داشــته ،اما در بين ســالهاي۹۶تا۹۹
اين رقم به  3/7درصد رســيده اســت« :در حوزه
نوسازي ،بهسازي و توسعه ناوگان اتوبوسراني شاهد
عدمتحويل اتوبوس و مينيبوس از ســوي دولت در
ســالهاي ۹۶تا  ۱۴۰۰و عدمپرداخت سهم حدود
۸۲درصدي دولت در ســالهاي گذشــته بوديم».
شــهردار تهران در تشــريح عملكرد حوزه ايمني و
محيطزيســت پايدار گفت كه ســهم دوچرخه از

شهر را با يكسوم هزينه سابق اداره كرديم

رئيس شوراي اســامي شهر تهران در جلســه ديروزشــورا گفت :با وجود تخريبها و
فضاسازيهاي منفي ،عملكرد مديريت شهري در دوره پنجم قابل دفاع بوده است و توانستهايم
شهر تهران را با يكسوم هزينه سابق اداره كنيم .شفافيت ،تكثر فرهنگي و اجتماعي ،عدم
قانونفروشي و شهرفروشي و صيانت از باغها و محيطزيست ،مناسبسازي شهري و ادامه
ساخت زيرساختهاي حملونقل عمومي از دستاوردهاي غيرقابل انكار اين دوره مديريت
شهري است .محسن هاشمي با گراميداشــت ايام ارتحال امام (ره) و پانزده خرداد ،افزود:
اميدوارم كانديداهاي اصالحطلب چه از اعضاي فعلي شورا و چه از جوانان اصالحطلب بتوانند
در فضاي انتخاباتي كارنامه عملكرد شوراي پنجم را به افكار عمومي بهصورت منسجمي ارائه كنند .او ادامه داد :در آستانه
ششــمين دوره انتخابات شوراي شــهر نيز قرار داريم و متأســفانه انتخابات شوراها ،تحتالشــعاع حواشي انتخابات
رياستجمهوري قرار گرفته است .اگرچه مديريت شهري در اين دوره از كمترين حمايت توسط دولت و ساير دستگاههاي
مسئول و مرتبط برخوردار شد ،اما با همه مشكالت در اداره شهر اختاللي ايجاد نشد و خدمات شهري با وجود كرونا ،بارندگي
و سوانح ارائه شد ،ايمني افزايش يافت و افزايش بيرويه رانت و فساد در شهرداري با تصويب قوانين و سختگيري در اجرا تا
حدي زيادي تضعيف و كنترل شد .همچنين اعضاي شوراي شهر تهران در اين جلسه بررسي اليحه برنامه اجرايي توسعه و
تسهيل دوچرخهسواري در شهر تهران را به اتمام رساندند.

اقدامات مهم اين دوره مديريت شهري
كاهش توليد و افزايش بازيافت پسماند :براي نخستينبار ۳۶هزار كمپوست
فروخته شد و در حوزه پســماند پزشــكي ۴۰خودرو به  GPSتجهيز شدند.
همچنين حجم زبالهها حدود۳هزار تن كاهش داشته است.
حفاظت از ميراث طبيعي و تاريخي :بــازوي اصلي ميراث فرهنگي در تهران
شهرداري است و با همكاري ميراث فرهنگي  ۴۵بنا ثبت شد و برنامه ثبت جهاني
خيابان وليعصر هم در حال پيگيري است.
احياي باغها :تملك ۲۱باغ به وسعت ۱۰هكتار و كاهش ۹۶درصدي صدور
پروان ه در باغها انجام شده است.
افزايش بوستانهاي تهران2300 :بوستان در تهران وجود دارد كه در سال99
حدود 53درصد به مساحت بوستانها اضافه شد و تالش براي كاهش استفاده از
منبع آبهاي زيرزميني با استفاده از آبچرخاني و اليروبي در بوستانها ادامه دارد.
اقدامات در حوزه هوشمندســازي :يكياز اقدامات مهم در اين حوزه ،سامانه
تهران من بود كه هماكنون بيش از 3ميليون كاربر دارد .شــبكه فيبر نوري هم
به طول ۱۰۵كيلومتر توسعه پيدا كرد و شهرداري الكترونيك با هوشمندسازي
سامانههاي درون شهرداري محقق شــد .نتيجه اين اقدامات سبب شفافيت در
بودجه شده است.
سامانه شفافيت :براساس قول شهردار به شهروندان تهران ،اين سامانه راهاندازي
شد .تا پيش از اين گاليهاي از شــهرداري وجود داشت كه اطالعات به راحتي در
اختيار قرار نميگيرد اما در اين دوره اطالعات  ۱۲عنوان اصلي و ۳۴۰عنوان فرعي
در اين سامانه وجود دارد.
توســعه فضاهاي عمومي :بازآفريني  ۶طرح به مساحت بيش از ۲۳۱هكتار،
اجراي 3پروژه بهسازي محيطي به مساحت ۶هزار و ۷۰۰هزار مترمربع و طراحي
و اجراي بيش از ۸۴هكتار ميدانگاه شــهري كه در اين مورد ميتوان به احداث
ساختمان بلديه ،پروژه نيايش ،ميدانگاه امامخميني ،پالزاي هفتتير ،خيالستان
زندگي ،باغراه حضرت فاطمهزهرا و ميدانگاه اميركبير اشاره كرد.

سفرهاي درونشــهري از 0/3درصد به 0/9درصد
افزايــش يافته كه اين تعداد ســفر ،درونشــهري
هســتند نه تفريحي .همچنين طول مســير ويژه
دوچرخه در ســال  ۹۶حدود  ۵۰كيلومتر بود و در
سال  ۹۹به حدود  ۲۴۶كيلومتر رسيده است .عالوه
بر اينها راهاندازي اپليكيشن دوچرخه و اجراي پروژه
دوچرخههاي اشتراكي از سوي بخش خصوصي تأثير
زيادي در ترويج حملونقل پاك داشت.
پروژههاي محلي با رويكرد طب سوزني

سكاندار شهر تهران ديروز در جلســه شورا هنگام
ارائه گزارش از عملكرد اين دوره مديريت شهري به
تغيير رويكرد و اجراي پروژههاي كوچكمقياس و
محلي اشــاره كرد و گفت« :از اين پروژهها با عنوان
رويكرد طب سوزني ياد ميشــود كه از سال  ۹۸تا
امسال 2هزار و  ۴۸۷پروژه اجرا شده و از اين تعداد
۸۰درصــد در محلههاي كمبرخوردار بوده اســت.
مجموع اعتبــارات اين بخش در بودجه ســال ۹۸
حدود  ۳۷۷ميليارد تومان و در ســال  ۹۹به حدود
 ۲هزار ميليارد تومان و در سال  ۱۴۰۰هم به حدود
3هزار و  ۷۴ميليارد تومان رسيد ».بهگفته حناچي
در ســال  ۱۴۰۰همه پروژهها با معيــار و اعالمنظر
شــوراياري محالت انجام و به محالت كمبرخوردار
بيش از گذشته توجه ميشود.
شــهردار تهران در زمينه مناسبسازي فضاهاي
شــهر براي اســتفاده همه اقشــار به آمار پلههاي
برقي و آسانسورها اشــاره كرد و گفت« :نصب ۳۰
درصــد از كل پلههاي برقــي و  ۳۶درصــد از كل
آسانســورهاي مترو در اين دوره مديريت شــهري
انجام شــده كه اين اقــدام در حــوزه حملونقل
عمومي و در  ۲۲ســال بهرهبــرداري مترو بينظير
بوده اســت ».بهگفته او ،مناسبســازي  ۱۷۰بازار
ميوهوترهبــار ،مناسبســازي52هزار مترمربع از
معابر261 ،كيلومتر از پيادهروها و 154ســاختمان
و 279ايســتگاه بيآرتي ،اقدامــات ديگر مديريت
شهري پنجم هستند .شــهردار تهران در بخشي از
صحبتهايش به رضايتمندي شــهروندان اشاره و
عنوان كرد« :در اين دوره يكــي از اقدامات مهم كه
در رضايتمندي شهروندان مؤثر بود ،توسعه بازارها
و ميادين ميو هوترهبار بود كه از  ۵۷محله به  ۶۴محله
افزايش يافتهاند .همچنيــن تملك  ۲۱باغ و اراضي
مشــجر و تبديل آنها به بوســتان عمومي ،منجر به
كاهش محلههاي بدون بوســتان از  ۱۷به  ۹محله
شده است».
اداره ارزانتر شهر در دوره مديريت پنجم

حناچي در بخش پايدارســازي اقدامــات مالي ،بر

مطالبات شهرداري از دستگاههاي دولتي

 ۲۲هزار و ۷۶۲ميليارد تومان بابت عوارض پايدار و شهرسازي.
 ۴هزار و ۳۸۴ميليارد تومان از دولت بابت جرايم رانندگي ويارانه بليتها.
3هزار ميليارد تومان از معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل سپاه .
3هزار و 500ميليارد تومان ،از شهروندان بابت عوارض معوقه.
4هزار و 200ميليارد تومان اصل بدهي رســا تجارت كه با احتساب معوقات به
حدود 25هزار ميليارد تومان رسيده است.
30هزار و 146ميليارد تومان جمع مطالبات شهرداري تا آذر. ۹۹

موضــوع اداره ارزانتر شــهر تأكيد كــرد و گفت:
«منابع در اختيار مديريت شــهري در دوره منتهي
به سالهاي  ۹۶تا  ۹۹به نســبت دوره  ۹۲تا  ۹۵با
قيمت ثابــت ،حدود  ۴۲درصد كاهش داشــته ،اما
باوجود اين ميزان كاهش بودجــه ،همان خدمات
شهري به شهروندان ارائه شــده است ».او به ميزان
بازپرداختها هم اشاره و با بيان اينكه دوبرابر ميزان
دريافت تسهيالت بازپرداخت داشتيم ،عنوان كرد:
«از سال  ۹۲تا شــهريور  ۹۶مانده بدهي از سنوات
قبل  ۵هزارو  ۳۸ميليارد تومان و اصل تســهيالت
دريافتي  ۹هزار و  ۷۵۳ميليــارد تومان و پرداختي
طي همان دوره هم  ۷هــزار و  ۱۰۹ميليارد تومان
بوده است .از مهر  ۹۶تا انتهاي سال  ۹۹مانده بدهي
از سنوات قبل  ۱۹هزار و  ۴۰۸ميليارد تومان و اصل
تسهيالت دريافتي در اين دوره  ۴هزار و  ۲۸ميليارد
تومان و پرداختي  ۹هزار و  ۶۹۲ميليارد تومان بوده
است ».شهردار همچنين با بيان اينكه طي اين دوره
از مديريت شــهري نهتنها به ميزان  ۱۹۷۴ميليارد
تومان از ميزان بدهيها كاســته شده است ،گفت:
«در گزارش بدهيهاي شهرداري تا پايان سال ۹۹
بابت سود و جرايم ساير تسهيالت دريافتي از بانكها
در سالهاي گذشته معادل ۳۶هزار و  ۹۳۹ميليارد
تومان به بدهيهاي شهرداري اضافه شده است كه
از بدهيهاي اوراق مشــاركت ،پيمانكاران مناطق و
تسهيالت و ...تشكيل شــده و مجموع اين بدهيها
تا به امروز  ۶۶هزار و  ۲۷۲ميليارد تومان اســت».
بهگفته او ،شــهرداري تهران براي تسويه بدهيها
براي نخستينبار  ۵۸۵۰فقره برات كارت به ارزش
 ۷۸۷ميليــارد تومان صادر كرده كه با بســياري از
پيمانكاران خرد از اين طريق تسويهحساب كردهاند.
پيگيري براي پس گرفتن 2662ملك

صيانت از امالك شهر تهران هم سرلوحه برنامههاي
مديريت شهري بود .حناچي به اقدامات انجامشده
اشــاره كــرد و گفــت« :در مجمــوع 2662ملك
شــهرداري در اختيار غير بوده كه در حال پيگيري
براي بازپسگيــري آنها هســتيم .در ايــن دوره
براي نخســتينبار از طريق ارســال اليحه به شورا
1762ملــك را تعيين تكليف كرديــم و ۶۰۰ملك
تخليه شده و اقدامات حقوقي ۳۰۰ملك ديگر براي
تخليه در حال انجام اســت ».افزايش ذخاير امالك
شــهرداري در اين دوره مديريت شــهري موضوع
ديگري بود كه شــهردار تهران به آن اشــاره كرد و
گفت كه واگذاري ۱۲۸۳ملك به مساحت ۷هكتار
بــه ارزش بهروزشــده ۵۱۰۰ميليــارد تومان و در
مقابل آن تملك ۵۰۶ملك به مســاحت ۱۰۰هكتار
به ارزش تقريبي بهروزشده ۱۰هزار ميليارد تومان
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شــهردار تهران بــه برخــي از اقدامــات در حوزه
مشــاركتهاي اجتماعي هم اشــاره كرد و افزود:
«در كنترل آســيبهاي اجتماعــي ظرفيت تخت
گرمخانههــا افزايش يافــت و در ســال ۱۳۹۹به
۲هــزار تخت رســيد .ظرفيت شناســايي و جذب
افراد آســيبديده اجتماعي از ۱۷هــزار و ۹۸۳نفر
در سال ۱۳۹۵به ۸۹هزار و ۱۰۳نفر در سال۱۳۹۹
و همچنيــن مراكز پرتو از ۱۴مركز در ســال ۹۵به
۲۵مركز در سال ۹۹رسيد .تعداد افراد پذيرششده
در مراكز اجتماعي از ۴هزار نفر در سال ۹۵به ۱۳هزار
نفر در سال ۹۹افزايش پيدا كرد و نكته مهمتر اينكه
در زمستانهاي 2سال گذشــته هيچ كارتنخواب
و بيخانماني از ســرما جان خود را از دســت نداده
است ».در اين بخش بهگفته حناچي ميانگين زمان
پاســخگويي در ســامانه۵۷ ،۱۸۸۸درصد کاهش
یافته و از ۸۲روز به ۲۶روز رســیده و پاســخگويي
در ســامانه ۱۳۷نیز از ۱۸۲ســاعت در سال ۹۵به
۱۶۳ساعت در سال ۱۳۹۹رسيده است.
افزايش تابآوري شهر

در ادامه حناچي با تشــريح افزايش سهم اعتبارات
حوزه تابآوري شــهري و كاهش ســهم اعتبارات
نامربوط با وظايــف ذاتي مديريت شــهري گفت:
«ســال  ۹۲تا  ۹۵سهمكمك شــهرداري به بيرون
۷درصــد و 0/18درصــد مربوط به آتشنشــاني و
0/12درصد مربوط به بحران بوده است .اين ميزان
در ســال ۹۹به يكدرصد كاهش پيدا كرده و نرخ
تغيير ســهم اعتبارات كمك ،بــه منفي ۸۵درصد
رسيده اســت .همچنين افزايش ۲۲برابري تعداد
شــتابنگاريهاي لــرزهاي ،افزايــش 2/2برابري
بهرهبــرداري از 5پايگاه مديريت بحــران جديد و
افرايش 5/6برابري ايســتگاهاي شــتابنگاري كه
نقش مهمي در هوشــمندي و تابآوري شــهري
دارد ،اقدامات انجامشده در توسعه زيرساختهاي
مديريت بحران هستند».
به گفته حناچي در توسعه زيرســاختها در حوزه
آتشنشاني14 ،ايستگاه افزوده شده كه 7ايستگاه در
سال2 ،96ايستگاه در سال3 ،97ايستگاه در سال98
و در سال 99هم 4ايســتگاه بهرهبرداري شدهاند و
براساس پيشبينيها امســال هم 6ايستگاه جديد
بهرهبرداري ميشود.
پيروز حناچي در پايان صحبتهايش گفت كه قطعا
منكر زحمات گذشته نيســت و اگر تحولي در اين
دوره رخ داده مربوط به شعاري است كه به مردم داده
شــده بود .او تأكيد كرد« :ما قول داديم و براساس
قولمان عمل كرديم .عمل به شــعار «تهران شهري
براي همه» آغاز شده ،اميدواريم در آينده هم ادامه
پيدا كند و اين نتيجه آرايي بــود كه مردم تهران به
نمايندگانشان دادند».

نظر اعضاي شوراي شهر تهران
پس از ارائه گزارش شهردار
مرتضي الويري :بهتر است در اين گزارش عالوه بر ذكر
اعداد و ارقام ،مقايسه 4ساله هم صورت گيرد .همچنين بهتر
است پيشنويس اين گزارش به قاليباف و چمران بهعنوان
شهردار و رئيس شوراي شهر ســابق ارسال شود تا آنان هم
ببينند و اگر جايي احســاس ميكنند غلو شده بازگو كنند.
اينگونه نباشــد كه گزارش نهايي ارائه شــود و بعد بيايند و
بگويند ما اطالعــي از اين گزارش نداشــتيم و جايي از آن
ايراد دارد.
افشين حبيبزاده :وعده ما در شــوراي پنجم تغيير
رويكرد بود؛ تخريب باغات را متوقف كرديم .امالك واگذار
شده شهرداري را به مردم بازگردانديم .تراكم سيار و بدون
حساب كتاب و شهرفروشي متوقف شد.
مجيد فراهاني :هر ست كامل لباس آتشنشاني بيش از
 ۱۱۰ميليون تومان ارزش دارد و براي نردبانها هم مجموعا
 ۳۰ميليون دالر هزينه شده اســت .براساس اعالم سازمان
آتشنشــاني با خريد 4پهپــاد و اين تجهيــزات ،تهران در
وضعيت خوبي به سر ميبرد.
علي اعطا :در مصوبه شورا بر دو نكته تأكيد شده بود يكي
اينكه گزارش بر مبناي گزارش سند تحويل و تحول سال ۹۶
باشد و ديگر اينكه گزارش با صورتبندي مقايسه ارائه شود
تا مشخص شود مديريت شهري چه چيزي را تحويل گرفته
و چه چيزي تحويل ميدهد.
زهرا صدراعظم نوري :اين گزارش بخشي از فعاليت
4سالهاي بود كه در حوزه مديريت شهري انجام گرفته بود
اما يقينا همه كارها و فعاليتهاي انجامشده نيست و در آن
برخي از حوزهها خيلي كمرنگ گزارش شده است.
سيد ابراهيم اميني :مديريت شهري تهران در حوادثي
نظير زلزله ســر پل ذهاب ،حادثه سيســتان و بلوچستان،
زلزله سيسخت ،سيل خوزســتان و حوادث مشابهخود را
سهيم دانست و اقدامات شايســتهاي انجام داد .همچنين
شهرداري تهران اقدامات خوبي در سطح بينالمللي و فراملي
بهخصوص در موضوع ويروس كرونا انجام داد.
محمــد عليخانــي :شــهريورماه ســال 96بالغ بر
205كيلومتر مترو به بهرهبرداري رسيد كه تا پايان تير امسال
اين رقم به 246كيلومتر ميرسد .يعني در اين دوره نزديك
به 40كيلومتر مترو اضافه ميشود و 15درصد مسيرها در اين
دوره ساخته شده و به بهرهبرداري رسيده است.
محمد ســاالري :ما در حالي شــهر تهران را تحويل
گرفتيم كه 50هزار ميليارد تومان بدهي از گذشته به ما ارث
رســيده بود .ظرفيت درآمدزايي طرح تفصيلي پيشخور و
تحريمهاي ظالمانه بر كشور ما تحميل شده بود .بسياري از
نهادها براي پيشبرد امور با ما همراهي نكردند و 2شهردار ما
بهصورت غيرارادي تغيير كرد.
احمد مسجدجامعي :خاطرم هست وقتي شما معاون
شهردار بوديد در ايام محرم من از شما خواستم با هم به تكيه
سادات اخوي برويم و شما هم از چند پاياننامه راجع به اين
تكيه سخن گفتيد .شما بعد از بازديد از اين تكيه بسيار تعجب
كرديد و گفتيد اينجا گوهري گمشده است و ميتواند محرك
توسعه در فضاهاي اطراف باشد اما تا امروز هيچ اقدامي راجع
به اين گوهر گمشده انجام نشده است.

توسعه شبكه اتوبوسراني

250دستگاه اتوبوس جديد خريداري شده است.
555دستگاه اتوبوس تك و 2كابين بازسازي شدهاند.
80دستگاه اتوبوس 2كابين خريداري شده است.
120دستگاه اتوبوس تككابين وارد ناوگان شده است.
100دستگاه ميدلباس خريداري شده است.
50دستگاه اتوبوس برقي تهيه شده است.
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سيگنال منفي وين به دالر

تأييد بروز اختالف در مذاكرات ،روند بازار ارز را
تغيير داد
شيب نزولي قيمت دالر فقط يك روز دوام آورد و از ديروز بار ديگر با انتشار پيامهايي
در مورد مذاكرات هســتهاي در وين قيمت هر دالر آمريكا دوباره به كانال 24هزار
تومان بازگشت.
به گزارش همشــهري ،ريســكهاي مختلف ،بازار ارز را محاصره كرده است .از يك
طرف انتخابات رياستجمهوري و مذاكرات هســتهاي و از طرف ديگر بيماريهاي
مزمن اقتصاد مثل رشد نقدينگي و كسري بودجه كه ميتواند به آتش تورم دامن بزند،
فضاي بازار ارز را با چالش مواجه كرده است .به اين چالشها ظرف چند روز گذشته
چالش تغيير مديريت در بانك مركزي هم اضافه شــد .در چنين شرايطي روند ورود
ارز به كشور بيش از پيش براي بازار ارز مهم است ،به همين دليل اين روزها بازار ارز
به مذاكرات هستهاي در وين توجه ويژهاي دارد ،مذاكراتي كه بهنظر ميرسد نتايج
آن به انتخابات رياستجمهوري هم گره خورده است .هر نوع اميدواري براي احياي
برجام ميتواند به بهبود روابط تجاري و ورود ارز به كشور منجر شود ،در مقابل ترديد
در آينده برجام ميتواند جريان ورود ارز را محدود كند كه بر قيمت ارز تأثير دارد.
گرهخوردن وين به انتخابات

بازار ارز از يك هفته پيش و همزمان با آغاز رقابتهاي ســيزدهمين دوره انتخابات
رياســتجمهوري ،با ترديدهايي در مورد احياي برجام مواجه شده ،همين عامل به
افزايش شيب صعودي قيمت دالر منجر شده اســت .در اين مقطع زماني قيمت هر
دالر آمريكا به سرعت از كانال 21هزار تومان وارد كانال 24هزار تومان شده و حتي در
مقاطعي كانال 25هزار تومان را هم هدف گرفته است.
بررسيها نشــان ميدهد آنچه از سال 1397تاكنون ،بيشــترين نقش را در صعود
قيمت ارز داشته ،وقوع تحريمها بوده اســت .نمودار قيمت دالر از سال 97تاكنون
نشان ميدهد قيمت هر دالر آمريكا از روز 18ارديبهشــت 1397و بالفاصله بعد از
خروج دونالد ترامپ ،رئيسجمهور پيشين اياالت متحده از برجام ،به سرعت افزایش
یافت و در مدتي كوتاه ،يعني تا 7مهر 97معادل 220درصد رشــد كرد .اين روند رو
به رشد اگرچه در دورههاي كوتاهي متوقف يا اصطالحا وارد دوره استراحت شد ،اما
از آن زمان تاكنون اين روند رو به رشــد تحتتأثير تحريمها به اشكال مختلف ادامه
يافته و فقط از زمان پيروزي جو بايدن بهعنوان رئيسجمهوري جديد آمريكا ،از آبان
پارســال ،اندكي فروكش كرده زيرا بازار اميدوار است با توافق هستهاي جريان ورود
ارز به كشور تقويت شود.
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در كمبارانترين سال نيمقرن اخير

گزارش

ورودي آب به سدها نصف شد

تازهترين آمارهاي وزارت نيرو از كاهش 47درصدي ورودي آب به سدها و افت 27.4درصدي ذخيره آب مخازن نسبت به سال قبل حكايت دارد
آبي ۳۹ميليــارد و 680ميليون مترمكعبي
سدها ،در همين بازه زماني در سال آبي قبل،
11ميليارد مترمكعب معــادل 27.4درصد
كاهش پيدا كرده است .فع ً
ال براساس آخرين
آمارها ،بهطور ميانگين 57درصد از مجموع
ظرفيت 50.5ميليارد مترمكعبي ســدهاي
مخزني آبگيري شده اما اين نسبت در برخي
سدها ،ازجمله سد زايندهرود بسيار پايينتر
است و حتي به 30درصد هم نميرسد.

كمباراني و دورنماي تشديد
آب
بحران خشكسالي باعث شده
مديريت سختگيرانهتري براي
حراست از ذخاير آب ســدها اتخاذ شود؛ اما
باوجود همه سختگيريهاي انجام شده در
رهاسازي و تخصيص آب ،بازهم ذخاير آبي
سدها 27.4درصد كمتر از سال قبل است.
به گزارش همشــهري ،سقوط 52درصدي
بارشهاي جوي نسبت به سال قبل و كاهش
47درصدي ورودي آب به مخازن ســدها
اصليترين عاملي است به شكلگيري بحران
در پشت سدها منجر شده و همزمان افزايش
دماي هوا نيز اين بحران را تشديد كرده است.

كم بارشترين سال در ۵۰سال اخير

سدها در نقطه سربهسري

بررســياطالعات شــركت مديريت منابع
آب ايران نشــان ميدهد از ابتداي سال آبي
جاري (اول مهر  )1399تا هفتم خردادماه
1400كل ورودي آب به مخازن سدها ۲۵
ميليارد و ۲۹0ميليون مترمكعب بوده كه در
مقايسه با ورودي 47ميليارد و 580ميليون
مترمكعبي سدها ،در مدت مشابه سال آبي
قبل۴۷ ،درصد كاهش نشــان ميدهد .اين
اتفاق بهواســطه اولويتدهي به تأمين آب

شرب ،باعث شده روال تخصيص آب به ساير
حوزههــا ،بهخصوص بخش كشــاورزي ،با
سختگيريهايي همراه شود .ميزان خروجي
آب از سدها در اين دوره زماني به ۲۳ميليارد
و 630ميليون مترمكعب رســيده اســت.
ميزان خروجــي آب از مخازن ســدها ،در
مدت مشــابه ســال آبي قبل36 ،ميليارد و
460ميليــون مترمكعب بود كه امســال با

پيشبيني عبور مصرف برق از خطوط قرمز

در شرايطي كه با كاهش محســوس بارندگي و كاهش ذخيره آب ســدها ،ظرفيت توليد برق در
نيروگاههاي برقابي نيز كمتر شده ،مسئله تأمين برق در فصل گرما نيز با چالشهايي روبهروست .در
اين ميان افزايش متناوب دماي هوا در روزهاي اخير باعث شده ميزان برق مصرفي نيز با نوسانهايي
روبهرو شود و گاه به خاموشــيهاي غيرمنتظره بينجامد .حاال ،در شرايطي كه چند روزي است از
قطعي برق و خاموشي كاسته شده ،دبير ستاد راهبري اوج بار ،از پيشبيني عبور مصرف برق از خطوط
قرمز ،در روز جاري خبر داده است .به گزارش وزارت نيرو ،غالمعلي رخشاني مهر توضيح داده است:
با توجه به نقشههاي هواشناسي ،دماي هوا از روز گذشته در بيشتر نقاط كشور رو به افزايش است،
اين موضوع باعث افزايش شديد مصرف برق خواهد شد .رخشاني مهر با پيشبيني رشد 20درصدي
مصرف برق نسبت به هفته گذشته ،وعده استفاده از همه ظرفيتها براي جلوگيري از بروز خاموشي
را ارائه داده و ادارات پرمصرف را كه مصرف خود را 50درصد كاهش ندهند ،به قطعي برق تهديد كرده
است .او همچنين ضمن درخواست از كاهش مصرف برق مشتركان صنعتي و كشاورزي در اوج بار ،از
مشتركان خانگي نيز درخواست كرده مصرف خود را تا حد امكان كاهش دهند تا از بروز خاموشيهاي
احتمالي جلوگيري شود.

كاهش 35.2درصدي مواجه شده است.
به گزارش همشهري ،مقايسه ميزان خروجي
آب از ســدها ،با ميزان ورودي آب حاصل از
بارندگي و ذوب برف به مخازن ،حاكي است:
سياســت مديريت منابع استراتژيك آب ،در
مخازن سدها ،توانســته از منفي شدن تراز
آبي سدها جلوگيري كند؛ اما بازهم تراز آبي
سدها (يعني تفاضل ورودي و خروجي آب)
از 11ميليارد و 120ميليــون مترمكعب در
سال آبي گذشته به يك ميليارد و 660ميليون
مترمكعب رسيده اســت .با توجه به افزايش
نســبي دماي هوا و باال رفتن ضريب تبخير
آب ،عم ً
ال سدهاي مخزني در آستانه سربهسر
شــدن ميزان ورودي و خروجي آب و حتي
منفي شدن اين نسبت قرار دارند كه وقوع آن
در تابستان پيش رو ،ميتواند آسيب جدي به
توزيع پايدار آب شرب شــهري وارد كند .در
شــرايط فعلي ،آمار وزارت نيرو حاكي است
از ابتداي سال آبي(1399 –1400اول مهر
 1399تا 7خرداد  )1400معادل ۲۸ميليارد
و  ۸۱ميليون مترمكعب آب در مخازن سدها
ذخيره شده كه اين ميزان در مقايسه با ذخيره

آمارهــاي وزارت نيرو همچنان از ســقوط
52درصدي بارشهاي جوي سال آبي جاري
نســبت بهمدت مشابه ســال قبل حكايت
دارد .اطالعات منتشر شده از دفتر مطالعات
پايــه منابع آب نشــان ميدهــد ميانگين
ارتفاع ريزشهاي جوي در 252روز سپري
شــده از ســال آبي 1399 –1400معادل
145ميليمتر بوده كه در مقايســه با مدت
مشــابه ســال قبل 52درصد و نســبت به
ميانگين بلندمدت 35درصد كمتر اســت
ازآنجاكه در 114روز باقيمانده از سال آبي
جاري نيز احتمال بارندگي قابلمالحظهاي
وجود ندارد ،عبور از وضع موجود جز با توجه
ويژه به مديريت مصــرف ،در همه حوزهها،
بهخصوص آب شــرب ،امكانپذير نخواهد
بود .ايــن آمارها ازنظر مديرعامل شــركت
آب و فاضالب كشــور ،بيانگر خشكترين
سال آبي ســرزمين ايران در نيمقرن اخير
اســت .حميدرضا جانباز ديروز در مراسم
افتتاح پروژههاي آبرساني ،با اشاره به اينكه
كاهش بارشها در سال آبي جاري كمترين
ميزان در 50سال گذشــته بوده ،گفت :در
شرايط فعلي با رفتارهاي اقليمي غيرنرمالي
روبهرو هستيم ،در همين هفته در بسياري از
مناطق ،بهصورت غيرنرمال ،درجه حرارت
افزايش يافته كه باعث از دست رفتن منابع
آبي ميشود.

گزارش ميداني همشهري نشان ميدهد
فعاالن بازار ارز به خوبي ميداننــد كه روند عرضه و تقاضا در بــازار ارز به مذاكرات
هســتهاي در وين گره خورده اســت .بهنظر ميرســد نتايج مذاكرات و انتخابات
رياستجمهوري ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند ،چنانچه رويكرد سياسي دولت بعدي
تسهيلكننده مذاكرات هستهاي در وين نباشد احتمال بروز چالشهاي اساسي در
بازار ارز وجود دارد و هر نوع رشد يا كاهش قيمت دالر را بايد در اين چارچوب تحليل
كرد.
سيگنال منفي از وين

ديروز و به فاصله  2روز بعد از نزول قيمت دالر تا محدوده 23هزارو 900تومان در روز
يكشنبه ،قيمت هر دالر آمريكا دوباره رشــد كرد و به كانال 24هزار تومان برگشت.
در مبادالت روز يكشــنبه قيمت هر دالر آمريكا 700تومان نزول كرده بود اما بعد از
سخنان تردیدآمیز عباس عراقچي ،معاون وزير امور خارجه كه گفت شخصا مطمئن
نيستم در اين دوره از مذاكرات به جمعبندي برسيم ،قيمت دالر دوباره شروع به رشد
كرد و بار ديگر به كانال 24هزار تومان برگشت.
عراقچي گفته دو طرف به مرحلهاي رسيدهاند كه اختالفهاي بارزي بهوجود آمده
اســت .او در اينباره گفت :يك هفته اســت كه در وين مذاكرات را دنبال ميكنيم.
مذاكرات پيچيدگيهاي زيادي دارد و به موضوعات اصلي مورد اختالف رسيديم .االن
در نقطهاي هستيم كه درباره اختالفات بارزي كه وجود دارد به آنها پرداخته ميشود.
همزمان آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز در گزارشــي مدعي شــد ايران نتوانسته
ردهاي اورانيوم يافتشده در تعدادي از سايتهاي(اعالم نشده) خود را توضيح دهد.
دبيركل آژانس هم از اينكه مباحثات فني ميان آژانس و ايران ،به حصول نتايج مورد
انتظار منجر نشده ،ابراز نگراني كرده است.
بالفاصله كاظم غريبآبادي ،ســفير و نماينده دائم ايران در سازمانهاي بينالمللي
گفت :آمار و ارقام ارائه شده در گزارش آژانس ،يا براساس برآوردهاي اين نهاد بوده يا
در چارچوب راستيآزماييهاي پادماني حاصل شده و ارتباطي با اقدامات فراپادماني
ندارد.
اين كشمكشها كه نشاندهنده بروز فاز جديدي از اختالفها در مذاكرات هستهاي
در وين اســت ،بازارها را نگران و زمينه رشــد قيمت دالر را فراهم كرد بهطوري كه
ديروز قيمت هر دالر آمريكا در معامالت فردايي به 24هزارو 200تومان رسيد .بهنظر
ميرسد بارديگر انتظارات تورمي تشديد و قيمت دالر در معامالت پشتخطي دوباره
وارد مدار صعودي شده است .درصورتي كه ظرف روزهاي آينده چالشهاي بيشتري
بر سر مذاكرات هستهاي در وين و احياي برجام بهوجود بيايد ميتوان انتظار داشت
قيمت دالر با رشد بيشتري مواجه شود.

افزايش قيمت خودرو در بازار بيمشتري

خودرو نوسان نرخ ارز ،زمزمههاي آزادسازي قيمت و
كاهش توليــد و عرضه خودروهــاي پرتيراژ
داخلي ،به صعــود مجدد قيمتهــا در بازار
بيمشتري خودرو منجر شده است.
مشاهدات خبرنگاران همشهري ،از افزايش قيمت خودروهاي
شاخص در بازار حكايت دارد .در چند روز گذشته قيمت انواع
پرايد يك تا سهميليون تومان و نرخ پژو 206تيپ دو ساده و فول
به  198تا 208ميليون تومان افزايش يافته است .با وجود اين
افزايش قيمتها ،هنوز هم ركود حرف نخست بازار خودرو است.
در بازار خودروهاي خارجي با وجود افت 10درصدي قيمتها
نسبت به ابتداي امسال ،كمتر معاملهاي انجام ميشود .بهگفته
فعاالن صنفي ،حجم معامالت در بازار خودروهاي توليد داخل،
مونتاژي و وارداتي تقريبا به صفر رســيده است .طوالنيشدن
مذاكرات هستهاي و انتخابات رياســتجمهوري از يك سو و
كاهش قدرت خريد ،افت تيراژ توليــد و عبور حداقل قيمت
مصوب خودروهاي داخلي از مرز 100ميليون تومان ،چشمانداز
قيمتها را در بازار خودرو مبهم كرده است.
افت تيراژ توليد و كاهش عرضه

تازهترين آمار وزارت صنعت از افت 24.1درصدي تيراژ توليد
خودرو در ارديبهشتماه امسال حكايت دارد .براساس اين آمار
در ارديبهشت امسال 79هزار و 788دستگاه انواع خودرو توليد
شده ،در اين مدت توليد خودروی سواري با افت 22.1درصدي
به 73هزار و 172دستگاه رسيده است .در ارديبهشت امسال
ايران خودرو 36هزار و 726دســتگاه انواع خودرو توليد كرده
كه نسبت به ارديبهشت پارســال 29درصد افت كرده است.
ن ماه ايران خودرو 36هزار و 610دستگاه خودرو سواري
در اي 
توليد كرده كه نسبت به ارديبهشت 99با كاهش 28.3درصدي
همراه بوده است .سايپا نيز در ارديبهشــت امسال 37هزار و
696دستگاه خودرو توليد كرده كه نسبت به ارديبهشت پارسال
15.4درصد كاهش داشته و توليد خودروی سواري در سايپا
نيز 32هزار و 977دستگاه بوده كه در مقايسه با ارديبهشت99
افت 16درصدي داشته است .توليد خودروسازان و ميزان عرضه
محصوالت آنها در حالي روندي كاهشي بهخود گرفته كه شاهد
افزايش قيمت خودرو در بازار هستيم.
خروج از قيمتگذاري دستوري

دنده معكوس پرايد و پژو در جاده گراني

در شــرايطي كه نمايندگان مجلس ،خودروسازان و وزارت
صنعت طرح آزادســازي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي
را دنبال ميكنند ،بازارخودرو در يكماه گذشــته در زمين
نوســان نرخ دالر بازي كرده .فعــاالن بازار به همشــهري
گفتهاند؛ تحوالت بازار ارز تأثير مســتقيمي بر فرازونشيب
قيمت خودرو در حاشيه بازار داشته است .چنانكه در هفته
جاري ،با عبــور نرخ دالر از مرز24هزار تومــان ،قيمت انواع
خودروهاي پرتيراژ ،مانند پرايد و پژو در حاشيه بازار نيز سير
صعودي بهخود گرفته اســت .قيمت پرايد 111كه از ابتداي
خردادتا ابتداي هفته جاري ،دوميليون تومان افزايش يافته
بود ،در دو روز گذشــته رشــد دوميليون توماني ديگري را
تجربه كرد و به 131ميليون تومان رســيد .همچنين قيمت
پرايد ۱۳۱و  132با رشــد ســهميليون توماني از خردادماه
بهترتيب به  115و 118ميليون و پرايد 151به 117ميليون
تومان رســيد .همچنين تيبا صندوقدار 125میلیون ،تيبا
هاچ بك 130ميليون ،كوئيك دندهاي 146ميليون ،ســاينا
دندهاي 143ميليون ،آريو اتوماتيك 370ميليون و چانگان
465ميليون تومان ،قيمت خــورد .در بازار محصوالت ايران
خودرو نيز قيمت پژو 206تيپ دو معمولي به 198ميليون،
پژو 206تيپ دو فــول به 208ميليون ،پــژو ۲۰۶تيپ پنج
به261ميليون ،پــژو 206صندوقدار  V8بــه 262ميليون،
پژو 405GLXبه 193ميليون ،پژو 405GLXدوگانه سوز
به 196ميليون ،پژو 405SLXبه 215ميليون ،پژو پارس به
235ميليون ،پژو پارس دوگانهســوز 245ميليون ،پژو ۲۰۷

ركود كامل بازار خودرو

مكث

درحاليكه تازهترين آمارها از رشد زيان انباشته شركتهاي
خودروسازي حكايت دارد ،آنها موضوع آزادسازي قيمتها را
با جديت دنبال ميكنند .موضوعي كه ســهيل معمارباشي،
مديركل دفتر صنايع نيرو محركه و خودروی وزارت صنعت،
قبال در گفتوگو با همشــهري به آن اشاره و اعالم كرده بود:
صنعت خودرو بهدليل رشد هزينه تمامشده توليد و تثبيت
دســتوري قيمتها در حال آبشدن اســت و فعاليتهاي
توسعهاي خودروســازي فداي نرخ مصوب شــوراي رقابت
شده است .اگر در اين مورد فكر جدي نشود ،احتمال تعطيلي
گســترده خودروســازان وجود دارد .حجــتاهلل فيروزي،
سخنگوي كميســيون صنايع مجلس اعالم كرده؛ پيشنهاد
مشترك خودروسازان و وزارت صمت براي لغو قيمتگذاري
دستوري به كميسيون صنايع مجلس ارائه شده و قرار است
اين موضوع در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

قيمت انواع پرايد يك تا سهميليون تومان
افزايش يافت ،نــرخ بازار پــژو 206تيپ دو
معمولي به مرز 200میلیون تومان و نوع فول
آن به 210ميليون تومان نزديك شد
رئيــس اتحاديــه نمايشــگا هداران و
فروشندگان خودرو در گفتوگو با همشهري:
با وجود افزايش قيمت ،تعداد متقاضيان خريد
در بازار كم است

دندهاي به 296ميليون ،پژو  ۲۰۷اتوماتيك به 392ميليون،
پژو  ۲۰۷سقف شيشــهاي به 324ميليون ،سمند  EF7به
204ميليون ،ســمند  EF7دوگانه سوز به 245ميليون ،دنا
پالس تيپ يك به 325ميليــون و دنا پالس اتوماتيك توربو
شارژ به437ميليون افزايش يافت.
انتظار و ركود ،حرف نخست بازاروارداتيها

مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است :در شرايطي كه
اين روزها شاهد افزايش سهم بازار خودروهاي چيني ،از بازار
خودروهاي وارداتي هستيم ،قيمت خودروهاي خارجي نيز در
بازار پايتخت دوباره در چند روز اخير وارد فاز صعودي شــده
كه دليل آن نوسان نرخ ارز بوده است .فعاالن بازار خودروهاي
خارجي نيز در انتظار تعيين سرنوشت برجام ،نتايج انتخابات
رياستجمهوري و آزادســازي واردات خودروهاي خارجي
هستند ،اين سهمولفه موجب شده معاملهگران اين بازار كمي
محتاطانه عمل كنند .بهگفته فعاالن بازار ،قيمت سانتافه صفر
كيلومتر مدل  ۲۰۱۷به دوميليارد تومان ،فولكس واگن تيگوان
مدل  ۲۰۱۸به 2ميليارد و 700ميليون تومان و رنو تليسمان
صفر كيلومتر مدل  ۲۰۱۸به يك ميليارد و 900ميليون تومان
رســيده اســت .در بازار خودروهاي مونتاژي نيز پژو ۲۰۰۸
سفيدرنگ مدل ۹۸صفر كيلومتر با قيمت 850ميليون و مزدا۳
مدل  ۹۸با قيمت 890ميليون تومان عرضه ميشود.
رد شايعه واردات با رمزارز

برخي فعاالن صنفي اينروزها گمانهزنيهايي در مورد احتمال
واردات خودرو با ارزهاي ديجيتال را مطرح ميكنند .با اين حال
مهدي دادفر ،دبير انجمن واردكنندگان خودرو ،با بيان اينكه
واردات خودرو با بيتكوين يا ساير ارزهاي ديجيتال امكانپذير
نيست ،گفت :امکان واردات خودرو با ارز ديجيتال حداقل در
تجارت با خودروسازهايي مانند كيا ،هيوندايي و تويوتا وجود
ندارد و اين نوع معامالت غيرمعمول است زيرا ارزهاي ديجيتال
معموال براي خريدهاي كوچك استفاده ميشوند .بهگفته او
مطابق آمار منتشرشده در ايران يكميليارد دالر ارز ديجيتال
استخراج ميشود كه براي تجارت خارجي رقم ناچيزي است.
بر اساس آخرين آمارها ،قبال بخشخصوصي ۸۵هزار خودروی
خارجي را به ارزش 2ميليارد و  ۴۵۰ميليون دالر ،وارد كرده
بود حتي هماكنون ساالنه 6ميليارد دالر قطعات خودرو وارد
ايران ميشود.

رئيس اتحاديه نمايشگاهداران خودروي تهران به همشهري گفت :مشكل اصلي ،نبود خريدار در بازار خودرو است؛ هيچ
معاملهاي انجام نميشود .بازار خودرو اين روزها در ركود كامل بهسر ميبرد ،حتي با تشديد نوسان نرخ ارز ،ميزان معامالت
تقريبا به صفررسيده است .سعيد موتمني ،با تأكيد بر اينكه با اين روند حتي كشف قيمت خودرو ،در حاشيه بازار نيز
مقدور نيست ،گفت :نوسان نرخ ارز موجب رشد نسبي قيمت برخي خودروهاي شاخص بازار ،مانند پرايد و پژو  206شده
است .اگرچه تحتتأثير افزايش نرخ ارز و كاهش شديد عرضه ،قيمت پژو  ۲۰۶تيپ دو به  ۱۹۸تا ۱۹۹ميليون و پرايد151به
117ميليون تومان افزايش يافته اما در بازار خريداري براي اين خودروها وجود ندارد .بهگفته او ،حتي افزايش نرخ مصوب
خودرو در شوراي رقابت نيز تأثيري بر بازار خودرو نداشته زيرا معاملهاي انجام نميشود .موتمني در مورد داليل ركود
بازار خودرو گفت :خريداران و فروشندگان منتظر نتايج انتخابات رياستجمهوري و مذاكرات وين و مشاهده تأثير آن
بر نرخ ارز و درنهايت ،كشف قيمت نهايي خودروهاي داخلي يا وارداتي هستند ،تا زيان احتمالي ناشي از خريد يا فروش
خودرو را به حداقل كاهش دهند.

مركز پژوهشهاي مجلس در آستانه تغيير دولت
رونمايي كرد

تصوير سياه و سفيد از اقتصاد ايران

مركز پژوهشهاي مجلس تصوير جديدي از اقتصاد ايران ارائه داده
كه به وضوح نشان ميدهد تحريمها ،اقتصاد را تضعيف كرده است.
روايتي از 58سال رشــد اقتصادي پرنوســان و متزلزل ،در اقتصاد
بهشدت نفتي شده ايران ،كه حاكي اســت :ميانگين رشد اقتصادي
ايران پس از پايان جنگ تحميلي تا ســال 1389بهطور متوســط
5درصد بوده اما شوك تحريمها در 2مقطع زماني90-91و 97-98
باعث شده ميانگين نرخ رشــد اقتصاد ايران به 3دهم درصد سقوط
كند.
به گزارش همشهري ،بازوي تحقيقاتي مجلس ميگويد :متوسط نرخ
رشد اقتصادي از سال1391تا 1398نزديك به صفر درصد بوده ،نكته
مهمتر اينكه؛ رشد اقتصاد ايران بهشدت نوساني بوده و در محدوده
منفي 8.3درصد تا مثبت 14درصد نوسان كرده است.
بازوي تحقيقاتي مجلس تأييد ميكند :متوسط نرخ تورم بلندمدت
اقتصاد ايران 20درصد بوده درحاليكه در سال  2018ميانگين نرخ
تورم دنيا 2.4درصد بوده كه ايران پس از ونزوئال ،زيمبابوه و آرژانتين
در رتبه چهارم قرار داشته است.
تخريب بازار كار

نهاد پژوهشــي مجلس ميگويد در فاصله سالهاي1394تا1398
معادل 3ميليون نفر به جمعيت شاغل افزوده شده كه عمدتا در بخش
غيرشــركتي ،با تمركز بر خدمات ،بهكار گمارده شدهاند ،عمده اين
مشاغل داراي قرارداد بهمعناي متعارف نيستند و كاركنان و اعضاي
خانواده آنها تحت پوشش بيمه مناســب قرار نگرفتهاند .نكته مهم
اينجاست كه شيوع ويروس كرونا بازار كار بهويژه در بخش خدمات
را بهشدت تخريب كرده و تنها در بهار سال 99حدود 1.5ميليون نفر
بيكار شدند.
افول سرمايهگذاري در اقتصاد

اين گزارش در بررسي شاخص سرمايهگذاري ،شامل 2محور تشكيل
سرمايه در ماشينآالت و ساختمان ،وضع را بهشدت متزلزل ترسيم
ميكند .رشد شاخص سرمايهگذاري كه از سال 1379با اجراي برنامه
سوم توسعه آغاز شده بود تا ســال 1390ادامه يافته اما پس از آن با
آغاز دور تازهاي از تحريمها ،اقتصاد ايران شاهد افول سرمايهگذاري
بوده ،بهگونهاي كه ميزان سرمايهگذاري در ماشينآالت و ساختمان
به قيمت ثابت ،در پايان سال ،98به حدود سال ،84يعني قبل از دولت
محمود احمدينژاد رسيده است .پژوهشگران مركز تحقيقات مجلس
ميگويند :تشكيل سرمايه ثابت از سال 1390به بعد همواره روندي
نزولی داشته كه از منظر پتانسيل رشد اقتصادي ،در سالهاي آينده
هشداردهنده است ،بهويژه اينكه انباشت سرمايه در بخشهاي نفت،
گاز ،صنعت ،معدن ،ساختمان و ارتباطات از سال 1391به بعد ،منفي
شده ،بهنحوي كه در محدوده ســالهاي90تا  ،96بهطور متوسط
ســاالنه 2.2درصد از ميزان سرمايه انباشته شــده در اين بخشها،
كمتر شده ،درحاليكه در 7سال قبل از آن ،شاهد رشد 5.3درصدي
بهطور متوسط بودهايم.
اثر تحريم بر نرخ ارز

روايت مركز پژوهشهاي مجلس از اثر تحريمهــا بر اقتصاد ايران،
با درنظر گرفتن انتخابات پيش روي رياســتجمهوري ،قابل تامل
است .در بخشي از اين گزارش به نوسان بازار ارز و تحليل تصميمات
سياستگذار ميپردازد و نشان ميدهد؛ نرخ ارز پس از اعالم سياست
تكنرخيكردن دالر با قيمت 4200تومــان ،در فروردين 97رو به
افزايش گذاشت و حتي برخوردهاي امنيتي وضع را بدتر كرد .يكماه
پس از آن ،در 18ارديبهشت سال ،97آمريكا رسما از برجام خارجشد.
پژوهشگران مجلس با اشــاره به جهش نرخ دالر در تابستان و اوايل
پاييز 97تا مرز 19هزار تومان ،توضيح ميدهند :از تابســتان 97به
بعد بخشي از تحريمهاي لغو شــده در نتيجه برجام ،ازجمله تحريم
دسترسي به منابع ارزي ،تجارت با طال ،فلزات ،مبادله با ريال و خودرو
احيا شــد ،پس از آن ،حتي بخشهاي كشــتيراني و كشتيسازي،
صادرات نفت و محصوالت پتروشــيمي ،نظام بانكي و 700شخص
و نهاد و صنعت هواپيمايي ايران هم به فهرســت تحريمهاي دوران
ترامپ افزودهشد .اما با وجود همه اين فشارها ،نرخ ارز پس از مدتي
كاهش يافت و حتي به محدوده 10هزار تومان هم رســيد .ولي بعدا
با سختتر شــدن مســير ورودي ارز ،اقتصاد ايران دوره جديدي از
تنش ،بر سر بازگشــت ارز صادراتي را تجربه كرد كه همين عامل،
باعث بروز تنش قيمت در بازار ارز شــد تا اينكه ســرانجام سياست
نحوه بازگشت ارز صادراتي تغيير كرد ،ســرانجام اعالم محدوديت
در تراكنشهاي ريالي ،موجب بازگشــت قيمت هر دالر آمريكا به
محدوده 12هزار تومان شد .اما بارديگر منحني نرخ ارز در نيمه دوم
سال 98صعودي شد .زيرا از يك سو هم بانك مركزي و هم صندوق
توسعه ملي بهعنوان 2شاهراه دسترسي ايران به داراييهاي ارزي ،زير
تيغ تحريمها قرار گرفتند ،بخش آهن ،فوالد ،آلومينيوم و مس هم
به فهرست تحريمها اضافهشد .پس از مدتي با افزايش قيمت بنزين
و اعتراضات آبان 98ناآراميهــاي اجتماعي به روند صعودي قيمت
ارز دامن زد .در ديماه همان سال آمريكا با هدف افزايش فشارهاي
تحريمي ،بخش عمران و ســاختمان ،نســاجي ،معادن و توليدات
كارخانهاي ايران را هم به مسلخ تحريمهابرد.
سياستگذار ارزي براي كم كردن فشارها تدابير جديد خود را بهكار
بســت و اعالم كرد تراكنشهاي باالي 100ميليــون تومان در هر
روز ،ممنوع است و در تراكنشهاي درشــت افراد بايد اسناد مثبته
ارائه دهند .اين سياســت جلوي تنش بيشــتر قيمت ارز را گرفت و
اثرگذاري بازار ارز كشورهاي همسايه بر ايران را خنثي كرد تا اينكه
خبري بد دوباره همه رشــتهها را پنبه كرد؛ ايران به فهرست سياه
 FATFبازگشت و پرونده بررسي 2اليحه پيشنهادي دولت در مجمع
تشخيص مصلحت نظام موقتا بسته شد.
طبق اين گزارش ،در سال 99شــيوع كرونا راههاي تجارت ايران را
بست و مذاكرات براي آزادسازي دالرها متوقف شد .ورودي ارز كمتر
شد و قيمتها رو به افزايش گذاشت .كشورهاي طرف تجاري ايران
ازجمله عراق ،چين ،روســيه ،كرهجنوبي و ژاپن اين بار بهانه تازهاي
براي مسدود كردن دسترســي به داراييهاي ارزي پيدا كردند و در
مذاكرات ضمن ابراز تأســف از اينكه ايران در فهرســت سياه مالي
قرار گرفته ،ميگفتند نميتوانند بدون هماهنگي با آمريكا به ايران
اجازه دسترســي به منابع ارزي را بدهند .يكماه مانده به انتخابات
رياستجمهوري آمريكا ،دونالد ترامپ تصميم سختتري ميگيرد و
وزارت خزانهداري آمريكا 18بانك و مؤسسه اعتباري ايران را تحريم
كرد و راه استفاده آنها را از سوئيفت بست .حاال پس از 3جنگ تحريمي
همه منتظر نتايج مذاكرات در وين و انتخابات در ايران هستند.
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به سوي آينده
صعود بازار ارزهاي ديجيتال
پس از افت ناگهاني
پس از افت شديد بازار ارزهاي ديجيتال بهدنبال تشديد محدوديتها
درخصوص استخراج و خريد و فروش ارز ديجيتال در چين ،شرايط
اكنون كمي ثبات پيــدا كرده و حتي اواخر روز دوشــنبه شــاهد
رشد نســبي بازار نيز بوديم .به گزارش وبســايت كويندسك2 ،
ارز ديجيتال بزرگ جهان اكنون توانســتهاند طي 7روز گذشــته از
پايينترين سطح اخير خود برگشته و روند صعودي در پيش بگيرند.
بين دوشنبه تا سهشنبه ،بيتكوين 8/8درصد رشد نشان داد و بيش
از 3هزار دالر افزايش قيمت داشــت .اين جهش ،بزرگترين ســود
روزانه بيتكوين در يك هفته گذشــته محســوب ميشود .اتريوم

نيز در روز سهشنبه (ديروز) نسبت به روز دوشنبه ،حدود 15درصد
افزايش داشت كه اين هم بيشترين ميزان در يك هفته گذشته بوده
است .برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه سرمايهگذاران نهادي،
همچنان عالقهمند به خريد رمزارز هستند كه اين موضوع باعث رشد
صعودي بازار شده است .برخي كارشناســان رمزارز نيز علت رشد
در بازار را مرتبط با فعل و انفعاالت جديد بانك مركزي هندوســتان
درخصوص فعاليت در حوزه ارزهاي ديجيتال دانســتهاند .افزايش
قيمت در بازار درحالي شــكل گرفت كه گزارشهايي در رسانههاي
مختلف جهان درخصوص بخشنامه جديد بانك مركزي هند ()RBI
منتشر شده است .اين بانك در جديدترين بيانيه خود اعالم كرده كه
استفاده از خدمات براي حســابهاي بانكي كه با ارزهاي ديجيتال
ســر و كار دارند ،ممنوع نيســت .اين ممنوعيت در ابتدا دسترسي
مشــتريان دخيل در داراييهاي ديجيتال به خدمات بانكي سنتي
را از بين ميبرد؛ موضوعي كه البته پارســال توسط دادگاه عالي اين
كشور لغو شد .بانك مركزي هندوستان اما در اين بين تبصرههايي
را نيز براي بانكهاي تحت پوشش خود صادر كرده است كه شامل
امكان مراقبت از حسابهاي بانكي چنين مشترياني توسط بانكها
ميشود تا آنها مطمئن شوند اين حسابها تخلفي درباره تامين مالي
تروريسم ،تأييد هويت مشتريان ،پولشــويي و قانون مديريت ارزي
كشور انجام نميدهند .از سوي ديگر ساير ارزهاي ديجيتال برجسته
كه در فهرست برترينهاي اين بازار قرار دارند نيز دوشنبه تا سهشنبه
رشد خوبي داشــتهاند كه در ميان آنها ،ريپل و دوجكوين وضعيت
بهتري را تجربه كردند.
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يك هفته پس از خاموشي ماينرها

برق مزارع قانوني استخراج رمزارز پس از دستور رئيسجمهور از فيدر اصلي قطع شده اما چه اتفاقي براي
آنها در يك هفته گذشته افتاده است؟
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

پس از گذشــت حدود يك هفته از
رمزارز صدور دستور رئيسجمهور مبني بر
خاموششدن دستگاههاي استخراج
رمزارز ،بهخاطر آن چيزي كه «علت خاموشيهاي
اخير» خوانده ميشــد ،گزارش يا آماري از سوي
وزارت نيرو منتشــر نشــده كــه مــردم از تأثير
خاموششدن اين دستگاهها بر خاموشيها مطلع
شــوند .با اين حال ،آنطور كه وزارت نيرو اعالم
كرده ،حدود 321مگاوات براي مصرف برق مزارع
قانوني استخراج رمزارز مجوز قانوني صادر كرده
است .مصرف پيك كشور حدود 60هزار مگاوات
است كه با احتساب تخميني غيرقانونيها به گفته
رئيس كميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس دركل،
مصرف برق دســتگاههاي استخراج رمزارز حدود
يكدرصــد كل پيك مصرف كشــور را شــامل
ميشود.
تعرفه 4برابري فصل گرم

با اين حال ،عباس آشــتياني ،رئيس كميســيون
رمزارز و بالكچين ســازمان نظام صنفي رايانهاي
كشــور ،در گفتوگو با همشــهري ،آخرين آمار
مصرف برق دســتگاههاي اســتخراج رمــزارز را
طبق آخرين گزارش وزارت نيــرو حدود  200تا
250مگاوات اعالم ميكند.
آشتياني با اشاره به اينكه طبق تعرفه وزارت نيرو،
فعاالن استخراج رمزارز در 4ماه گرم سال بايد براي
هر كيلووات 3200تومان پرداخــت كنند ،ادامه
ميدهد« :تقريبا همه مزارع استخراج رمزارز مانند
سال گذشته ،در اين مدت كه تعرفهها 4برابر 8ماه
سرد سال بود ،فعاليت خود را متوقف ميكنند».
آثار مثبت و منفي

اين در حالي اســت كه امســال پيش از دســتور
رئيسجمهور ،وزارت نيرو بخشنامهاي صادر كرد
كه از ساعت 12شــب تا 10صبح روز بعد ،تعرفه
برق را مطابق با تعرفه ماههاي سرد سال محاسبه
ميكند .به اين ترتيب همه مزارع ،شبها مشغول
بهكار بودند و پس از دستور رئيسجمهور ،برق آنها

از فيدر اصلي قطع شده است و البته نظارت كافي
هم بر آنها وجود دارد.
آشتياني با اشــاره به اينكه مزارع استخراج رمزارز
كه بهصورت قانوني فعاليت ميكنند ،بهطور كامل
زيرنظر وزارت نيرو هستند ،ادامه ميدهد« :از آنجا
كه دستگاههاي اين نوع مزارع در يك نقطه تجميع
شده و انشعاب را يا از وزارت نيرو دريافت كردهاند و
يا اگر انشعاب وجود داشته ،آن را به اين وزارتخانه
اعالم كردهاند ،حتما تحت كنترل وزارت نيرو قرار
دارند» .او بر اين باور است كه «با وجود خسارت به
دستگاهها بهعلت خاموش و روشنشدن مكرر آنها،
بهتر بود كه دستور خاموشي كامل مزارع در 4ماه
گرم سال صادر نميشــد و دستگاهها فقط شبها
فعاليت ميكردند ،چراكه فعاليت شبانه براي كشور
عوايد مثبتي بههمراه دارد».
آشتياني همچنين بر جبران خسارت صاحبان اين
صنعت از ســوي دولت تأكيد ميكند و ميگويد:
«هنگامي كه مــزارع قانوني تعطيل ميشــوند،
نيروي انساني شاغل در آنها يا حقوق بايد بگيرند
و يا درصورت تعديل ،خسارت فسخ قرارداد به آنها
پرداخت شود».
نبود نظارت بر زيرزمينيها

بهنظر ميرســد وزارت نيرو اطالعات مشخصي از
فعاليتهاي غيرقانوني استخراجكنندگان رمزارزها

ندارد و طبعا نظارتي هم بر آنها نميتواند داشــته
باشد .به همينخاطر ،بر گزارشها مردمي و تعيين
پاداش براي گزارشدهندگان تكيه كرده است.
رئيس كميســيون رمزارز و بالكچين ســازمان
نظام صنفي رايانهاي كشور معتقد است« :وزارت
نيرو هيچ آمار مستند و مستدلي از ميزان مصرف
برق زيرزمينيها ندارد و همه تخمينها ازجمله
مصرف 2هزار مگاواتي كه وزير نيرو اعالم كرده،
منبع دقيقي ندارد» .او با اشاره به ناچيزبودن برق
مصرفي اســتخراجهاي زيرزميني ،غيرصنعتي و
پراكنده ،كه حدود نيمدرصــد كل پيك مصرف
برق را شــامل ميشــود ،ميگويد« :اين اتفاق،
نتيجه سياستهاي نادرست اســت و كاري هم
از دســت وزارت نيرو براي كنترل آنها ســاخته
نيســت .وزارت نيرو حتي اگر كاري در اين مورد
انجام ميدهد ،بهصورت پراكنده و بســيار جزئي
است» .اين در حالي اســت كه دوشنبه گذشته،
رئيس پليس امنيت اقتصادي ناجا در گفتوگو با
يكي از خبرگزاريها از فعاليت غيرقانوني بعضي
از سازمان و دســتگاهها در اين حوزه خبر داد و
گفت« :ما اخبار اينها را داريم و بايد با اينها برخورد
شود» .آشتياني همچنين در پاسخ به اين پرسش
كه آيا خاموشي دستگاههاي كشور در فصول گرم
ســال ،تأثيري بر قيمت رمزارزها ميگذارد ،اين
تأثير را قابل توجه ندانست.
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پاسخهاي علمي به نگرانيهاي پس از واكسن

افرادي كه اكنون در حال دريافت واكسن هستند اين نگراني را دارند كه اطرافيان
خود را مبتال به كرونا كنند .اما اين ماجرا چقدر واقعيت دارد؟

در مراكز تزريق واكســن
زهرا خلجي
خبرنگار
كشــور اكنون يك سؤال در
ميان افــراد متولد  ۱۳۳۰و
قبل آن بيشتر شنيده ميشــود .بعد از زدن واكسن
ممكن است من ناقل كرونا باشم و اطرافيانم را مبتال
كنم؟
درواقع با افزايش واكسيناسيون ،برخي از مردم دچار
يك نگراني مبهم شدهاند؛ اينكه آيا افراد واكسينه شده،
همچنان ميتوانند ناقل كوويد19-باشند؟
محققان اميدوار بودند با طراحي واكسنهاي بيخطر
كوويد ،19-حداقل از ابتالي نيمــي از مردم به اين
بيماري جلوگيري شــود .خوشــبختانه واكسنها با
عملكــرد عالي خود ،انتظــارات را بــرآورده كردند؛
بهعنوان مثال ،در 6.5ميليون نفر از ساكنان 16سال
به باال در رژيمصهيونيستي ،واكسن فايزر بعد از هر دو
دوز 93/5درصد مؤثر واقع شــد .طي 2ماه ،در ميان
4.7ميليون واكسينه شــده كامل ،عفونتهاي قابل
تشخيص 30برابر كمتر شد .بهطور مشابه در كاليفرنيا
و تگزاس ،فقط 0.05درصد از كادر درماني كه كامل
واكسينه شده بودند ،دچار كوويد19-شدند.
توليدكنندگان واكســن اغلــب اميدوارند كه عالوه
بر جلوگيري از بيماري ،واكســنهاي آنها به ايمني
ضدعفونيكننــده منجر شــود؛ بــه ايــن معنا كه
واكسيناسيون حتي هرگونه راه ورود ويروس به بدن
را مسدود كند .اين مصونيت ضدعفونيكننده به اين

خطر ناقلهاي خاموش

معناست كه شخصي كه واكسينه شده است ،ويروس
را نميگيرد و بنابراين آن را منتقل نميكند.
واكســنهاي خوب ،مواجهه مؤثر و بــادوام را براي
سيســتم ايمني بدن فراهم ميكند؛ بنابراين وقتي
بدن با پاتوژن بيماريزا روبهرو ميشود ،آماده پاسخ
بهينه است .اما درباره كوويد ،19-ايمونولوژيستها
هنوز در حال كشف آنچه «همبستگيهاي محافظت»
مينامند ،هستند؛ عواملي كه ميزان محافظت در برابر
ويروس كرونا را پيشبينــي ميكند .محققان بر اين
باورند كه مقدار مناسب آنتيباديهاي خنثيكننده
كه به ويروس متصل شده و از ايجاد عفونت جلوگيري
ميكند ،براي دفع عفونتهاي مكرر كافي است .اين
دانشــمندان همچنين در حال ارزيابي دوام ايمني
واكسنهاي كوويد19-در بدن هستند.
ايمونولوژيســتها انتظار دارند واكســنهايي كه از
بيماريهاي ويروســي محافظت ميكننــد ،انتقال
ويروس را پس از واكسيناسيون نيز كاهش دهند.

بيماري كوويد19-چالش خاصي ايجاد ميكند؛ زيرا افراد مبتال به عفونت بدون عالمت ميتوانند بيماري را گسترش
دهند .رديابي تماس ناكافي به اين معناست كه افراد بدون عالئم بهندرت شناسايي ميشوند .برخي دانشمندان تخمين
ميزنند كه تعداد عفونتهاي بدون عالمت در كل جمعيت 3تا 20برابر بيشتر از موارد تأييد شده است .تحقيقات نشان
ميدهد موارد غيرمستند كوويد19-در افرادي كه بدون عالمت بوده يا بيماري بسيار خفيفي را تجربه كردهاند ميتواند
تا 86درصد از كل عفونتها را برعهده داشته باشد؛ هرچند ساير مطالعات با تخمينهاي زياد مغايرت دارند.
در يك مطالعه ،مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها ،پرسنل مراقبتهاي بهداشتي داوطلب و ساير كادر درمان را در
8كلينيك و بيمارستان در آمريكا ،براي عفونتهاي  -SARS-CoVبهمدت 3ماه ،بدون درنظر گرفتن عالئم يا وضعيت
واكسيناسيون آزمايش كرد .محققان دريافتند كه شركتكنندگان كامال واكسينه شده اين مطالعه25 ،برابر كمتر از
كساني كه واكسينه نشدهاند ،با آزمايش مثبت كوويد19-مواجه شدند .يافتههايي از اين دست نشان ميدهد كه اگر
افراد واكسينه شده به خوبي در برابر آلودگي محافظت شوند ،احتمال انتشار ويروس وجود ندارد.
آنچه ما بهطور قطع ميدانيم اين است كه اگر كسي پس از واكسيناسيون با كوويد19-بيمار شود ،دچار عالئم خفيفتر
خواهد بود .مطالعات نشان داده است افرادي كه آزمايش كوويد19-آنها پس از دريافت نخستين دوز واكسن مثبت شده
است ،در مقايسه با افراد واكسينه نشده كه آزمايش مثبت داشتند ،در بدن خود ويروس كمتري داشتند .محققان بر اين
باورند كه نشانههاي كاهش بار ويروسي نشان ميدهد افراد واكسينه شده مبتال به ويروس از عفونت كمتري برخوردار
خواهند بود؛ زيرا ويروس بسيار كمي دارند كه ميتواند به ديگران سرايت كند .اين شواهد اميدواركننده است ،اما بدون
ن كوويد19-واقعا از تمامي انتقالها محافظت
بررسيهاي بيشتر ،دانشمندان هنوز نميتوانند نتيجه بگيرند كه واكس 
ميكند يا نه .اما مسئله مهم و اصلي اين است كه واكسنها با شكستن زنجيره عفونت به كاهش سرعت شيوع يك بيماري
عفوني كمك ميكنند .كساني كه آلوده شدهاند درنهايت افراد محافظتنشده كمتري در اطراف خود دارند.
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فصل آتـش

سازمان جنگلها :از ابتداي سال تاكنون 300 ،آتشسوزي
در عرصههاي طبيعي رخ داده است

لزوم تشديد برخورد با عامالن حريق عمدي

سيدمحمد فخار

خبرنگار

در پي باال گرفتن شــعلههاي آتش در جنگلهاي ايران
در خرداد  ،1400رئيس ســازمان جنگلها براي تشديد
برخورد با عامــان حريقهاي تعمــدي در عرصههاي
طبيعي به دادستان كل كشــور نامه نوشت و در اين نامه
با تأكيد بر اينكه بودجه اطفاي حريق بايد در 6ماهه اول
سال تامين شود ،اعالم كرد :بهزودي ۸۵۰نيروي جديد در
سازمان جنگلها استخدام ميشوند .مسعود منصور اعالم
كرد :با توجه به گرماي هوا و وقوع آتشسوزي در جنگلها
و مراتع كشور سازمان برنامه و بودجه بايد اعتبارات مربوط
به حفاظت و اطفاي حريق را هرچه زودتر اختصاص دهد؛
چون اگر اين اعتبار دير برسد ،در اطفاي حريق تابستاني
مشكل خواهيم داشت .منصور تأكيد كرد :الزم است كه
نيروهاي مردمي اطفاي حريق هرچه ســريعتر تجهيز
شــوند؛ عالوه بر اين اعتبار تامين بالگرد از وزارت دفاع
براي اطفاي حريق نيز بايد محقق شود .منصور در ادامه
با بيان اينكــه اعتبار بخش حفاظــت و حريق ما حدود
۱۲۰ميليارد تومان است ،گفت :رئيس سازمان برنامه و
بودجه اعالم كرده كه در اين زمينه همكاري با ما خواهند
داشت .او با بيان اينكه براي پيشگيري از حريق و كنترل
آن در جنگلها و مراتع كشور از ظرفيت بسيج بهعنوان
ديدهبان نيز اســتفاده ميشــود ،افــزود :درحا ل حاضر
اكيپهاي پيشگيري و كنترل حريق نيز در مناطق حضور
دارند و از تجهيزاتي ازجمله پهپاد و دوربين نيز در مناطق
بحراني استفاده ميشود .رئيس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشور با اشاره به اينكه درصدي از حريقها

عكس :عباس خداوردی

پارك ملي بموی شيراز ،در هفته جاری
منابع
طبيعي با سومين حريق گسترده ظرف يكماه
اخير مواجه شده اســت .استان فارس
يكي از 5استان بحراني حريق جنگلي در كشور است كه
بايد امكانات گستردهاي براي كنترل و مقابله با عوامل
آتشزا در آن بهكار گرفته شــود .در پــارك ملي بمو با
افزايش دما ،گياهان خودرو و فصلي پوشــيده شده در
ارتفاعــات و تپهها ،خشــك و تبديل به پوشــالهايي
ميشوند كه مستعد آتشسوزي هستند و با كوچكترين
شعله و جرقه شعلهور ميشوند .روابطعمومي سازمان
جنگلها صبح ديروز به همشهري خبر داد كه از ابتداي
ســالجاري تاكنون ،بيش از  ۳۰۰فقره آتشسوزي در
عرصههاي طبيعي كشــور رخ داده و اين روند در حال
تشديد اســت .ششــم ارديبهشتماه امســال بود كه
۱۰هكتار از پارك ملي بموي شيراز در آتش سوخت .روز
24ارديبهشــت نيز اين پــارك بار ديگر دســتخوش
آتشسوزي شد و منطقه سعدي اين پارك ملي بهمدت
2ساعت در آتش ســوخت ،اما نيروهاي امدادي موفق
شدند اين آتشســوزي را كه علفزارهاي اين منطقه را
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سوزاند ،مهار كنند .سومين آتشسوزي پارك ملي بمو،
يكشنبه و دوشنبه همين هفته رخ داد .عصر روز يكشنبه
۹خرداد ،بخشي از پارك ملي بمو دچار حريق شد ،اما اين
آتشســوزي با تالش بيوقفه محيطبانان ،آتشنشاني
شــيراز ،نيروهاي بســيج ،مردم شــهرك ســعدي و
روســتاهاي اطراف پــارك ملــي بمو و ســمنهاي
محيطزيستي ،در ساعت ۴صبح ۱۰خردادماه مهار شد.
در اين آتشســوزي يك دســتگاه خــودروي پيكاب
آتشنشان پارك ملي بمو نيز طعمه حريق شد .براساس

گرد و غبار به چالش دائم
محیط زیست تبدیل شده است

معاون سازمان حفاظت محيطزيست :پساب شهركهاي
صنعتي و آبهاي سرگردان را به تاالب صالحيه منتقل ميكنيم
زهرا رفيعي

خبرنگار

با گرمترشدن هوا در سراسر كشور ،تاالبها بهعنوان آخرين
محيط
زيست سنگرهاي طبيعي براي مقابله با پديده گردوغبار يكي پس
از ديگري خشک ميشــوند .برآوردها نشان ميدهد كه
2ميليون هكتار از اراضي كشــور و 350ميليون هكتار از اراضي منطقه
خاورميانه كانون بروز ريزگرد است40 .درصد كانونهاي داخلي ريزگرد
نيز تاالبها هســتند .مسعود تجريشــي ،معاون محيط انساني سازمان
حفاظت محيطزيست در پاسخ به سؤال همشــهري درباره برنامههاي
امسال اين سازمان براي مقابله با پديده گردوغبار كه به پديده هميشگي
تبديل شده است ،ميگويد :تاكنون 450ميليون يورو براي مقابله با اين

ي سازمان جنگلها ،هماكنون 5استان كشور در
پيشبين 
باالترين سطح ريسك آتش هستند و نقشههاي مناطق
احتمالي وقوع در اختيار آنها قرار گرفته است .طي سال
گذشته ۲۱هزار هكتار از جنگلها و اراضي جنگلي ايران
درگير حريق شدند و در سالجاري نيز وسعت مناطق
حريق جنگلــي روزبهروز در حال گســترش اســت.
بحرانيترين نقاط احتمالــي حريق ،در منطقه زاگرس
قرار دارند و شامل اســتانهاي كهگيلويه و بويراحمد،
فارس ،كردستان و ايالم ميشوند.

پديده هزينه شده است .بودجههاي ساالنه نيز هر سال تغيير ميكند و در
نتيجه به ســمت اجراي طرحهايي رفتيم كه نياز به منابع مالي بيروني
نداشــته باشــد .هماكنون در 500هكتار از اراضي مســتعد گردوغبار
شهرستان گنبد با همكاري يك انجمن خيريه ،منابع بينالمللي (بخش
مطالعات) و مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهادكشاورزي (تهيه بذر)
طرح احيا اجرايي شده اســت .بهگفته او ،با وزارت نيرو هم براي تامين
حقابهها مذاكره شده است و هماكنون براي احياي تاالب صالحيه با كمك
صندوق ملي محيطزيست و اســتاندار قرار است ،آبهای سرگردان در
منطقه و پساب شهركهاي صنعتي اطراف به اين تاالب منتقل شود.
حضور هميشگي گردوغبار

هماكنون گردوغبار به پديدهاي جهاني تبديل شــده و سازمان ملل نيز
به موضوع ورود پيدا كرده اســت .مسعود تجريشي درنشست هفته ملي
محيطزيست ،درباره عملكرد ايران در اين بخش ميگويد :با تالش وزارت
امور خارجه ايران ائتالف بينالمللي بين كشورهاي ايران ،چين ،مغولستان
الجزاير و كويت ايجاد شــده و قرار است ائتالفهاي بينالمللي به سمت
منطقهاي شدن پيش برود .از آنجا كه پديده گردوغبار هميشگي است،
كارگروه مديريت پديده گردوغبار امســال به يك نهاد هميشگي تبديل
شــد.او در مورد نتيجه تحقيقات در مورد استفاده از مالچ غيرنفتي براي

خبر

نمايشگاه مجازي تهران  ۱۴۰۰با موضوع
عملكرد مديريت شهري تهران در پايان
يــك دوره مديريــت به ثبــت و ضبط
رويكردها و فعاليتهاي شــاخص اين
حوزه ميپردازد.
به گزارش همشــهري ،رئيــس مركز
ارتباطات و امور بينالملل شــهرداري
تهران درباره نمايشــگاه مجازي تهران
 ،۱۴۰۰گفت :این نمايشگاه در  3بخش
اصلي ديروز ،امروز و فردا طراحي شــده
است .غالمحسين محمدي ،توضيح داد:
نمايشگاه مجازي تهران  ۱۴۰۰با توجه
به محدوديتهــاي دوران پاندمي و
همچنين صرفهجويي هزينهاي تالش
دارد تا از بسترهاي جديد اطالعرساني براي بيان مفاهيم مورد نظر و انتقال تجربيات
استفاده كند .نمايشگاه تهران  ۱۴۰۰از طريق سايتهاي زیر قابل مشاهده و دسترسي
است.
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وقوع  ۲۵هكتار حريق در تهران

دامنه افزايش آتشســوزيها در منابع طبيعي كشور
در تهران نيز گسترش فزاينده داشت و فرمانده يگان
حفاظت محيطزيست استان تهران از وقوع  ۱۱مورد
آتشسوزي در ســطح مناطق چهارگانه استان تهران
و به وســعت 25هكتار عرصه ســوخته در آتش طي
ارديبهشت و خرداد امســال خبر داد .فرهاد زندي به
ايسنا گفت :بيشــترين مناطقي كه دچار آتشسوزي
شــدندپاركهاي ملي خجير و سرخهحصار و منطقه
حفاظتشده جاجرود بودند .علت اين آتشسوزيها
عوامل انساني و در بيشــتر موارد نيز تعمدي بود .در
هيچيك از اين ۱۱مــورد ،عوامل طبيعي نقشــي در
وقوع حريق نداشــتند .بهگفته فرمانده يگان حفاظت
محيطزيست استان تهران2 ،مورد از اين آتشسوزيها
سهوي و توســط گردشــگران در منطقه رخ داده بود
كهبــا توجه به وزش بــادپس از روشــنكردن آتش
نتوانسته بودند آن را خاموش كنند .براي اين دو مورد
پروندهاي تشــكيل شــد تا متهمان به مراجع قضايي
تحويل داده شوند.

اين اليحه پيشنهادي در شوراي نگهبان ،انفال اعالم كردن منابع آبي و
به رسميت نشناختن مالكيتهاي خصوصي است .سال گذشته با وزارت
نيرو توافق شد كه مالكيت آب انفال اعالم نشود .ولي نميدانيم چرا وزارت
نيرو اليحه را به دولت ارسال كرد.
2.5برابر شدن حقابه كشاورزي

او درباره وضعيت درياچه اروميه نيز گفت :وزارت نيرو اعالم كرد امسال
بهدليل خشكسالي ،آب به درياچه اروميه تخصيص داده نميشود .ولي
اعتراض ما اين است كه اگر آب نيســت ،بايد براي همه بخشها نباشد.
درحاليكه رهاسازي آب براي بخش كشاورزي در ارديبهشت امسال دو و
نيم برابر سال گذشته بود .امسال اما همه پروژههاي عمراني براي احياي
درياچه ،نهايي ميشــوند و آب تصفيه خانههاي تبريــز و اروميه و تونل
زاب نيز مســتقيم به درياچه اروميه ميرسد .سال گذشته مجلس سهم
محيطزيست را از درآمد حاصل از آاليندگي حذف كرد و مسعود تجريشي
در اينباره ميگويد35 :درصد از ســهم محيطزيست از درآمد حاصل از
عوارض آاليندههاست كه رقمي حدود 950ميليارد تومان ميشود .اين
مبلغ سال گذشته با رأي نمايندگان به ســازمان شهرداريها داده شد،
اما به صندوق ملي محيطزيست براي كاهش آاليندگي صنايع داده نشد
كه اميد است در بودجه 1401بخشي از منابع دوباره به صندوق بازگردد.

ابربحران خشكسالي و رئيسجمهور آينده
مصطفيفداييفرد

پژوهشگر و كارشناس حوزه آب

بررســي آمار بارندگي ســال آبي جاري (از
ابتداي مهر 1399تاكنون) مشخص ميكند
تنها حال حوضه آبريز درياچه اروميه به لحاظ
بارشي نگرانكننده نيست .ولي ساير حوضههاي آبريز كشور به لحاظ مقدار
بارش ،وضعيتي بسيار وخيم دارند .بارش حوضه آبريز اروميه نسبت به سال
آبي مرطوب گذشته ،فقط 15درصد و نسبت به ميانگين بلندمدت حدود
8درصد كمتر است .درحاليكه در ساير حوضهها نسبت به سال آبي قبل،
از 32تا 70درصد و نسبت به متوســط بلندمدت از 17تا 55درصد كاهش
مشاهده ميشود كه بيانگر وقوع خشكسالي شديد هواشناسي است.
نتايج مطالعات بارش -رواناب نيز حاكي از آن اســت كه بهدليل توســعه
ناپايدار طي  40ســال گذشــته كه منجر به تخريب حوضههــاي آبريز،
آبخوانها و محيطزيســت كشور شده اســت ،به ازاي كاهش حدود 10تا
15درصد بارندگيها ،مقدار روانــاب از حدود 40تا 50درصد كاهش يافته
است .اين موضوع نشاندهنده آن اســت كه خشكسالي هيدرولوژيك 4تا
5برابر شــديدتر از خشكسالي هواشناسي است .اين شــرايط منجر به آن
شده است كه رئيس سازمان حفاظت محيطزيست كشور نسبت به «محو
شدن كشور» هشدار دهد و وزير نيرو بهعنوان متولي تامين آب كشور اعالم
كند« ،تابستان پيشرو خشكترين تابستان در 5دهه اخير خواهد بود» و
نگران افزايش تفاضا براي آب آشاميدني باشد؛ چرا كه دولت توانايي تامين
بيوقفه آب در سطح كشــور را ندارد .با توجه به اينكه مطابق آمار منتشر
شده ،پايتخت ايران ساالنه بيش از 30ســانتيمتر فرونشست دارد ،رئيس
سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني ايران از وضعيت فرونشست زمين
در ايران با عنوان «زلزله خاموش» ياد كرده و هشدار داده است كه «كشور را
بهسوي نابودي پيش ميبريم» .سازمان فضايي ناسا نيز چندين سال قبل،
پيشبيني كرده بود اگر براي بحران آب در ايران چارهاي انديشيده نشود،
حدود 50ميليون ايراني از كشــور مهاجرت خواهند كرد و ممكن است در
آينده ،شرايط اقليمي ايران شبيه به اقليم عربستان شود .با وجود اين بهنظر
ميرســد حل بحران آب و محيطزيســت از اولويتهاي اصلي نامزدهاي
انتخابات رياســتجمهوري كشور نباشــد ،چون تاكنون هيچ اشارهاي به
اين بحرانها در اظهارنظر آنها نشده است .درحاليكه شرايط موجود حتي
رئيس سازمان حفاظت محيطزيست را نيز مطالبهگر كرده و عيسي كالنتري
گفته است« ،مسئوالن كشور بايد نسبت به تصميماتي كه منجر به تخريب
محيطزيست در 4دهه اخير شده است پاسخگو باشند ».بنابراين ضروري
است تا پيش از عيان شــدن مطالبهگري مردم در موضوع حل بحرانهاي
محيطزيستي چارهانديشي شــود .بدينترتيب ،با توجه به وقوع ابربحران
خشكسالي هواشناسي ،هيدرولوژي ،كشــاورزي و اقتصادي كه در آينده
نزديك ،منجر به افزايش بيكاري ،فقر ،اختالف طبقاتي ،تخصيص ناعادالنه
آب و نهايتا تنش آب در ايران ميشــود ،رئيسجمهور آينده از همين حاال
براي ابربحران محيطزيستي ايران تدبير و چارهانديشي كند.

بازخواني سند طرح جامع دوچرخهسواري پايتخت به مناسبت روز جهاني دوچرخه

افزايش سهم محيط انساني
در پايتخت

تالش مديريت شهري
برای توسعه مسیر سبز دوچرخه
ســال  ۲۰۱۸در كنفرانس اقليمي با
شهری عضويت  ۱۹۳كشــور جهان ،سوم
ژوئن مصادف با 13خرداد ،روز جهاني
دوچرخه نامگذاري شــد؛ وســيله بيدودي كه در
جامعه شهرنشــين كنوني به يك مــد حملونقل
عمومي تبديل شده است .در گذشته از اين وسيله
براي تفريح و گذراندن اوقات فراغت استفاده ميشد،
ي و مهاجرت به
اما به مرور زمان و با تغيير سبك زندگ 
شهرهاي بزرگ و همچنين ناكافي و نامناسب بودن
وضعيت ناوگان حملونقل عمومي انبوهبر ازجمله
متــرو و اتوبوس در كالنشــهرهايي چــون تهران،
دوچرخه براي تسهيل رفتوآمد شهروندان به يك
وسيله اياب و ذهاب تبديل شد.
به گــزار ش همشــهری ،شــهرهاي بزرگي چون
استراســبورگ ،پاريس فرانســه و مالمو سوئد در
استفاده از دوچرخه بهعنوان مد حملونقلي پيشگام
بودند و موفق عمل كردهاند؛ چنانكه استفاده از اين
وســيله دوچرخ به يك فرهنگ تبديل شده است.
استفاده از دوچرخه در شهرهاي بزرگي چون تهران
كه عالوه بر فرســودگي ناوگان حملونقل عمومي
انبوهبر با آلودگي هوا هم دست و پنجه نرم ميكند،
نيازمند اصليترين زيرســاخت يعني مسير امن و
ايمن است كه در ســند توســعه دوچرخه از آن با
عنوان مســير سبز ياد ميشود؛ ســندي كه تهيه و
تدوين آن به دهه 90بازميگردد و نتيجه مطالعات
جامع دوچرخهسواري است .پس از تهيه اين سند،
طرح ايجاد مسير ســبز بهطور پراكنده در مناطق
اجرايي شد ،اما از سال97ساخت 500كيلومتر مسير
دوچرخه و پياده بهصورت متمركز در دســتور كار
معاونت فني و عمران شــهرداري تهران قرار گرفت
و مقرر شد بهطور ميانگين ساالنه حدود 5كيلومتر
مسير دوچرخه در مناطق ساخته شود .بهگفته معاون
حملونقل و ترافيك شــهردار تهران ،اگر اقدامات
براساس برنامهريزيها انجام ميشد ،اكنون در تهران
بايد حدود 330كيلومتر مسير دوچرخه و پياده وجود
داشت ،اما تا پايان ســال گذشته تنها 255كيلومتر
ساخته شده است .ســيدمناف هاشمي در توضيح
بيشتر ميگويد« :متأســفانه در برخي از مناطق به

پيروزحناچي
شهردار تهران

عكس :همشهري /مهدي بيات

نمايشگاه مجازي تهران ۱۴۰۰
فرصت تفكر درباره شهر

مقابله با گردوغبار ميگويد :از بين دهها مالچ پيشنهادي پس از آزمايشات
مكرر3 ،مالچ غيرنفتي انتخاب و به مرحله تست مكاني رسيد .اين نمونهها
بسيار ارزان تر از ساير موارد بود و به آب نياز ندارد .البته تا نهايي شدن اين
تستها ،در 3هزار هكتار از مناطقي كه گردوخاك به زيرساختها آسيب
وارد ميكرد ،مالچ نفتي استفاده شد .پااليشگاهها نيز بهدنبال ارائه مالچ
نفتي دوستدار محيطزيستی هستند كه فاقد مواد سمي باشد.
او در پاسخ به سوال همشهري كه آيا براي ناديده گرفتن محيطزيست در
بخش ارزيابي زيستمحيطي معادن كاري صورت گرفته است ،ميگويد:
اين موضوعي است كه نياز به حمايت نمايندگان مجلس دارد .دست ما را
قانون بسته است و اطمينان داريم با باال رفتن قيمت دالر ،معادني كه زير
يك درصد مس دارند نيز توجيه اقتصــادي پيدا خواهند كرد و هجوم به
عرصهها براي معدنكاوي ادامه پيدا خواهد كرد.
بهگفته او ،بخشي از مشكالت محيطزيست مربوط به سياستگذاريهاي
كالن اســت .نبود حسابداری زيســتمحيطي در تشــخيص اينكه آيا
معدنكاوي و يا هر پروژه ديگر در برابر محيطزيست صرفه اقتصادي دارد،
مشكل را بيشتر كرده است و ســازمان حفاظت محيطزيست نيز در اين
بخش ضعيف عمل كرده است.
مسعود تجريشي در مورد اليحه قانون آب كه اخيرا به ناگهان براي تصويب
به كميسيون زيربنايي دولت ارسال شــده است ،ميگويد :پاشنه آشيل

در جنگلها و مراتع كشور عمدي است ،گفت :طي سال
گذشته  ۶۶نفر در اين زمينه دســتگير شدند .ما نامهاي
براي دادستان كل كشور ارسال كرد ه و از مقامات قضايي
نيز خواستهايم با كساني كه عمدا جنگلها و مراتع كشور
را به آتش ميكشند ،برخوردهاي سختگيرانهاي شود تا
جنبه بازدارنده داشته باشد.

يادداشت

داليل مختلف كارها خوب پيش نرفت و نتوانستيم
براساس برنامه عمل كنيم ،اما مديران شهري مكلف
شدهاند تا پايان ســال 1401ساخت 500كيلومتر
مسير ويژه دوچرخه و پياده را به اتمام برسانند».
شهردار در پويش سهشنبههاي بدون خودرو

براســاس اطالعات شــركت كنترل كيفيت هواي
شــهرداري تهران ،بيش از 60درصد آلودگي هواي
تهران ناشي از منابع متحرك آالينده است؛ از اينرو
براي كاهش ميــزان آلودگي چــارهاي جز كاهش
استفاده از وســايل موتوري در اين كالنشهر نيست.
پويش «سهشــنبههاي بدون خودرو» 6سال پيش
با هــدف ترغيب شــهروندان به اســتفاده كمتر از
خودروهاي شخصي راهاندازي شد و امروز 200شهر
و 6هزار نفر از شــهروندان به اين پويش پيوستهاند.
در پايتخت ،اوج تأثيرگذاري ايــن پويش مربوط به
دوره مديريت پيروز حناچي اســت .او وقتي سكان
شهر تهران را بهدســت گرفت در نخستين اقدام به
اين پويش پيوست و روزهاي سهشنبه يا با دوچرخه
به محل كار ميرود يا از حملونقل عمومي استفاده
ميكند .حضور شهردار تهران در پويش سهشنبههاي
بدون خودرو زمينه ترغيب شهروندان به استفاده از
دوچرخه را فراهم كرد و امروز عالوه بر مديران شهري
اقشار خاص اعم از ورزشكاران و هنرمندان عرصههاي
مختلف هنري هم به اين پويش پيوسته و پا به ركاب
شدهاند .بهگفته معاون حملونقل و ترافيك شهردار
تهران سهشنبههاي بدون خودرو ميتواند آغازي باشد
براي برداشتن گام بزرگ در راستاي ترويج فرهنگ
دوچرخهسواري در پايتخت و كاهش آلودگي هوا.
ي در سايه كوويدـ 19
فرهنگساز 

اقدامات مديريت شــهري از يكســو و ورود بخش
خصوصي به حــوزه حملونقل پــاك (دوچرخه) و
راهاندازي ايستگاههاي بيدود زمينه را براي توسعه،
نهادينهشدن فرهنگ استفاده از دوچرخه و ترغيب
شهروندان تسهيل كرده است .دوچرخه اشتراكي از
اواخر ســال 96وارد ناوگان حملونقل پايتخت شد،
اما بهدليل فراهم نبودن زيرســاختها خيلي مورد

اقدامات انجام شده در راستاي توسعه مسير دوچرخه
177معبر ........................................براي عبور و مرو رمسير دوچرخه بهسازي شدن 
د
136معبر.........................................در حال بهسازي و مرمت مسير دوچرخه هستند
255كيلومتر .....................................................مسير دوچرخه ساخته شده است
180هزار نفر  -سفر ..............................................در روز با دوچرخه انجام ميشود
43هزار نفر -سفر............... .............در روز با دوچرخههاي اشتراكي صورت ميگيرد
1000دستگاه دوچرخه اشتراكي ...........................................در تهران فعال است
400دستگاه پاركينگ .................................و ايستگاه مخصوص دوچرخه وجود دارد
100خانه دوچرخه  . ...........................................................راهاندازي شده است

اقبال عمومي قرار نگرفت .براساس آخرين اطالعات
ثبت شده در معاونت حملونقل و ترافيك شهرداري
تهران ،تالشهاي مديريت شــهري دوره پنجم به
ثمر نشست و اكنون حدود 80ايستگاه بيدود و هزار
دســتگاه دوچرخه اشــتراكي در تهران وجود دارد
و 40هــزار كاربر از اين امكانات اســتفاده ميكنند.
از اواخر ســال 98همزمان با شــيوع كرونا استفاده
از دوچرخه در راســتاي رعايت فاصلــه اجتماعي و
پروتكلهاي بهداشتي بيش از پيش مورد توجه قرار
گرفت .معاون حملونقل و ترافيك شــهردار تهران
در تأييد اين موضــوع ميگويد« :همزمان با اپيدمي
كرونا اســتفاده از دوچرخه در پايتخت دوبرابر شده
و اكنون ســهم دوچرخه از ســفرهاي درونشهري
به حدود يكدرصد رســيده است و مديريت شهري
تالش ميكند با توسعه و اتمام مسيرهاي دوچرخه در
سال 1401اين عدد را به 1/5درصد برساند .همچنين
پيشبيني ميشود با اتمام مســير 500كيلومتري
دوچرخه در پايتخت ،روزانه حدود 305هزار ســفر
درونشهري با استفاده از دوچرخه انجام شود».
توسعه دوچرخهسواري

در آســتانه روز جهاني دوچرخه ،اعضــاي پارلمان
شــهري با تصويب اليحه «برنامه اجرايي توســعه و
تسهيل دوچرخهســواري در شــهر تهران» تالش
كردند سهمي در ترغيب شهروندان براي استفاده از
اين وسيله پاك داشته باشند .اعضاي پارلمان شهري
معتقدند داشتن هواي پاك حق همه شهروندان است
و از اينرو استفاده از دوچرخه بهعنوان يكي از مدهاي
حملونقل ميتواند در بخشــي از مسيرها جايگزين
مترو و اتوبوس شــود؛ بنابراين سياســتگذاريها و
ريلگذاريها در راســتاي توســعه دوچرخهسواري
شهر تهران در اين اليحه مشــخص شده و براساس
سهم دوچرخه در توسعه حملونقل پاك

60

دوچرخههاي
شخصي

40

دوچرخههاي
اشتراكي

آنچه اعضاي پارلمان شهري مصوب كردند ،مديريت
شهري مكلف اســت اقداماتي در بخش نرمافزاري و
ســختافزاري انجام دهد .اقدامات نرمافزاري شامل
توســعه دوچرخههاي اشــتراكي ،اتصال مسيرهاي
دوچرخه بــه شــبكه حملونقل همگانــي ،اجراي
برنامهها و تكاليف اجتماعي ،آموزشــي ،فرهنگي و
توسعه و تســهيل دوچرخهســواري در شهر تهران،
استفاده از ظرفيت سفيران دوچرخهسواري ،ظرفيت
رســانهها ،شــوراياريها و گروههاي مشاركتهاي
مردمي در راستاي فرهنگسازي و ...است .در بخش
ســختافزاري هم مهمترين وظيفه شهرداري اين
است كه در ايســتگاههاي مترو پاركينگ دوچرخه
بسازد و امكان حملونقل دوچرخه با اتوبوس را فراهم
كند .سيدمناف هاشمي در ادامه به اهميت سفرهاي
تركيبي هم اشاره ميكند و ميگويد« :فراهمكردن
زمينه ســفر تركيبي بــا دوچرخه و اتوبــوس را در
دستور كار داريم كه اين مســئله در مترو انجام شده
اســت .همچنين پيگير ترويج اســتفاده از اسكوتر و
موتورســيكلتهاي برقي هم هســتيم ».راهاندازي
معاونت حملونقل پاك و دوچرخه خبر مسرتبخشي
است كه سيدمناف هاشمي ميدهد و ميگويد« :در
سال  ۹۹بيشترين توســعه مسير دوچرخه در تهران
صورت گرفته و اميدواريم اين مسير استمرار پيدا كند
و معاونت حملونقل پاك و دوچرخه طراحي شــده
اســت كه در انتظار تصويب آن توسط شوراي اداري
هستيم ».او در پايان صحبتهايش به افزايش 50هزار
دستگاه دوچرخه اشــاره و تأكيد ميكند« :براساس
تفاهمنامهاي كه سازمان حملونقل با 2بانك منعقد
كرده قرار است تســهيالتي براي خريد دوچرخه به
كارمندان شهرداري داده شود .با اين اقدام پيشبيني
ميكنيم تا پايان امسال ۵۰هزار دوچرخهسوار به شهر
تهران اضافه شود».

بازپسگيــري
فضاي شــهري از
ســيطره خودرو
و تقســيم ايــن
فضا بيــن خودرو
و انســان و بيشتر
كردن سهم محيط انساني هدف ماست و بايد
با هوشمندي مسير درست را براي رسيدن به
اين هدف انتخاب كنيم .در گذشته روزگاري
را شــاهد بوديم كه در خيلي از شهرها وسيله
حملونقل مورد توجه شــهروندان دوچرخه
بود و بهعنوان يك وســيله كار با آن در شــهر
تردد ميكردند .كمتحركي و تبعات ناشــي از
آن بهويژه در بخش بانوان بهدليل مهيا نبودن
شــرايط اســتفاده از دوچرخه نتيجه توسعه
زندگي ماشيني است .آمستردام بهعنوان شهر
دوچرخه شناخته ميشــود و دوچرخه سهم
40درصدي از سفرهاي درونشــهري دارد.
اين يك نمونه است و قرار نيست در تهران به
روش آمستردام عمل كنيم بلکه بهدنبال تحقق
اهداف خودمان كه سالمت شهروندان و كنترل
آاليندهها و نهادينه كردن استفاده از دوچرخه
است ،هستيم .دوچرخهسواري ميتواند برند
شهرداري باشد و بايد از اين فرصت براي تبديل
آن به حركتي اجتماعي و پيوستن گروههاي
اجتماعي به اين حركت استفاده شود .يكي از
مزيتهاي استفاده از دوچرخه كاهش فاصله
بين مســئوالن و مردم بدونتكلف اســت كه
سفراي اروپايي از اين مسئله استقبال كردند،
اما مسئوالن ما اســتقبال كمي داشتند .نكته
قابل تامل اين است كه دوچرخه بايد راحت در
اختيار مردم قرار بگيرد و بايد بازار توليد داخلي
براي اين موضوع بهوجود بياوريم و از سازندگان
آن حمايت كنيم .دوچرخهسواري و استفاده از
دوچرخه تا قبل از كرونا شايد بهعنوان حركت
نيمهفانتزي بود ،اما اكنون اين حركت بهعنوان
راهي براي رعايت فاصلــه اجتماعي در جهان
توصيه ميشود.

طول مسير ويژه دوچرخه در گذر زمان
50 ........................................................ 1396كيلومتر
79 ........................................................ 1397كيلومتر
175 . .................................................... 1398كيلومتر
255...................................................... 1399كيلومتر
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ايثارگران ميدانند
هديه ازدواج و وام ازدواج ايثارگران
()۲
درسال ۱۴۰۰
به يكي از موارد ابهام در موضوع هديه ازدواج ايثارگران در مطلب گذشته
اشاره شد .اكنون به موارد بعدي خواهيم پرداخت.
ب  -براي نخستين ازدواج:

پ  -جامعه تحت پوشش:

دستگاههاي اجرايي درخصوص جامعه تحت پوشش ايثارگران بهرهمند
از ماده  ۴۹قانون جامع دچار اشتباه فاحش شدهاند .وقتي از حوزه شمول
اين قانون و خانواده شاهد صحبت ميشود ،حوزه شمول آن جاي بحث
جدي دارد .بند ز ماده  ۲قانون جامع خانواده شاهد را تعريف كرده است.
در اين تعريف والدين ،همسر و فرزندان شهيد ذكر شدهاند .لذا مستنبط
فرزندان فرزند شهيد نيز شامل هديه
از ماده  ۴۹قانون جامع اين است كه
ِ
ازدواج خواهند بود .همچنين خود و فرزندان ساير موارد تعريف شده در
خانواده شاهد مشمول اين بهرهمندي ميشوند.
 - ۲وام ازدواج:

برابر ماده  ۵۰قانون جامع خدماترساني به ايثارگران تسهيالت بانكي
(وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد ،جانبازان ،آزادگان و
فرزندان آنان براي يك نوبت به ميزان دوبرابر ضوابط بانكي از ســوي
شوراي پول و اعتبار بهصورت قرضالحسنه تعيين ميشود .كليه نكاتي
كه در تشريح هديه ازدواج ذكر شــد درخصوص وام ازدواج نيز صدق
ميكند .نكته مهم در وام ازدواج نحوه محاســبه آن برابر قانون بودجه
سال  ۱۴۰۰است .در بند  ۱و  ۲رديف الف تبصره  ۱۶قانون بودجه سال
 ۱۴۰۰ميزان هديه ازدواج جوانان به شرح زير است:
براي هر يك از زوجهاي جوان در سال 700 ،۱۴۰۰ميليون ريال با دوره
بازپرداخت  ۱۰ساله بهعنوان تسهيالت ازدواج بهصورت قرضالحسنه
در نظر گرفته شده است .عالوه بر آن بهمنظور كاهش سن ازدواج بانك
مركزي موظف شده است تسهيالت ازدواج را براي زوجهاي زير  ۲۵سال
و زوجهاي زير  ۲۳سال تا سقف يك ميليارد ريال افزايش دهد .با عنايت
به اينكه برابر ماده  ۵۰قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ميزان
تسهيالت بانكي وام قرضالحسنه ازدواج براي ايثارگران مشمول اين ماده
دو برابر تعيين شده است ،لذا ميزان وام هر يك از زوجهاي ايثارگر مبلغ
يك ميليارد و چهارصد ميليونريال و درصورتي كه داراي شرايط مندرج
در بند  ۲رديف الف تبصره  ۱۶باشند يعني سن زوج زير  ۲۵سال و سن
زوجه زير ۲۳سال باشد مبلغ وام ازدواج هر كدام از زوجين 2ميليارد ريال
بهصورت قرضالحسنه و با بازپرداخت  ۱۰ساله خواهد بود.

گفتوگوي همشهري با دانشجوي افغانستاني دانشگاه صنعتي شريف كه رتبه اول المپياد رياضي كشوري شد

در ايران نه مي توانم معلم شوم و نه عضو هيات علمي

با وجود بورسيه شدن دانشجويان نخبه افغانستاني در دانشگاههاي ايران ،آنها همچنان با مشكالت
فراواني روبهرو هستند
نيما شايان
خبرنگار

كسب مدال طالي المپياد رياضي ايران
گزارش توســط محمــد مســيح حميدي،
دانشجوي افغانستاني دانشگاه صنعتي
شــريف از خبرهاي مهم روز گذشــته بود كه يك
خوشــحالي بزرگ و يك غم عميق به همراه داشت.
خوشــحالي بابت اينكه مهاجران افغانســتاني حاال
برعكس كليشههايي منفي كه ســالهاي طوالني
دربخشي از افكار عمومي عليهشــان ساخته شده،
چهرههاي موفق دانشــگاهي و علميشــان خوش

درخشيده و نام شان مطرح ميشود و غم عميق بابت
اينكه هنوز هم محدوديتهايي پيش روي پيشرفت
شغلي و معيشــتي آنها وجود دارد و همين مسئله
نگهداشــت آنها در جامعه ايراني را دشوار و ناهموار
ميكند.
محمد مســيح حميدي ،دانشــجوي ورودي سال
99مقطع كارشناسيارشد رشــته رياضي دانشگاه
صنعتيشــريف و نفر اول المپياد رياضي امســال،
جواني 22ساله است كه از بدو تولد در ايران زندگي
ميكند و پدرش با فروشندگي پوشاك در مشهد او را
به نقطهاي رسانده كه بتواند پس از 12سال از آخرين
باري كه يك دانشجوي افغانستاني موفق به دریافت

بايد براي ماندگاري فارغ التحصيالن موفق خارجي در ايران برنامه داشت

عبدالحميد عليزاده ،معاون همكاريهاي علمي و سازمانهاي تخصصي مركز همكاريهاي علمي بينالمللي وزارت علوم
نيز در گفتوگو با همشهري بر دغدغه دانشجويان و فارغالتحصيالن غيرايراني دانشگاههاي كشور كه پس از سالها
تحصيل و خو گرفتن با فرهنگ ايراني ،ميخواهند با تسهيل شرايط اقامت در ايران در كشورمان ماندگار شوند ،صحه
ميگذارد اما ميگويد« :وزارت علوم صرفا تا پايان دوره تحصيلي براي اين دانشجويان غيرايراني برنامه دارد و برنامهريزي
براي ماندگار كردن اين دانشجويان غيرايراني ،موضوعي است كه صنعت ،دستگاهها و نهادهاي متولي در كشور و بهطور
كلي يك اراده جمعي در نظام تصميمگيري بايد به آن فكر كند و برايش برنامهريزي داشــته باشــد ».او معتقد است؛
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و حتي بنياد ملي نخبگان ميتوانند
با اعمال تغييراتي در دستورالعملها و شيوهنامههايشان ،فضايي ايجاد كنند كه فارغالتحصيالن غيرايراني دانشگاههاي
كشور كه داراي برجستگيها و توان علمي شاخصي هستند ،همچنان در كشور ماندگار شوند .عليزاده اذعان ميكند:
«ارزيابيمان نشان ميدهد ،دانشجويان غيرايراني كه از دانشگاههاي ايران فارغالتحصيل شدهاند ،در كشورهاي خود به
پستهاي علمي و اجرايي در بخشهاي فني مهندسي ،زيرساختي ،علوم پزشكي و ...رسيده و مشغول شدهاند ».معاون
همكاريهاي علمي و سازمانهاي تخصصي مركز همكاريهاي علمي بينالمللي وزارت علوم درباره امتيازاتي كه براي
دانشجويان غيرايراني كه در عرصههاي مختلف ازجمله المپيادها برتر ميشوند ،وجود دارد هم به همشهري گفت« :در
مقاطع تحصيلي و حتي در دوره پسادكتري حمايتهايي داريم .از غيرايرانيهايي كه جزو نفرات برتر كنكور سراسري و
كنكور كارشناسيارشد قرار ميگيرند نيز حمايت ميكنيم؛ بهطوريكه ظرف 4سال اخير40 ،نفر از دانشجويان غيرايراني
كه رتبه 1تا 3آزمون كارشناسي ارشد و 1تا 100كنكور سراسري را بهدست آورده بودند ،بورسيه كامل شدند ».وي افزود:
«نفرهاي برتر المپيادها براي تحصيل در مقطع بعديشان ميتوانند از بورس تحصيلي وزارت علوم استفاده كنند .اقامت و
حقوق ماهانه نيز از ديگر موارد حمايتي است .در جريانم كه معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري هم تالشهايي جهت
گرفتن اقامت5ساله براي غيرايرانيهايي كه در المپيادها و رويدادهاي علمي افتخارآفرين بودهاند ،داشته است ».عليزاده
همچنين درباره آمار دانشجويان غيرايراني دانشگاههاي كشور نيز به همشهري اعالم كرد« :حدود 57هزار دانشجوي
غيرايراني در دانشگاههاي كشور مشغول به تحصيل هستند .بيش از 26هزار نفر از آنها در دانشگاههاي تحت پوشش
وزارت علوم9 ،هزار نفر در دانشگاههاي تحت پوشش وزارت بهداشت و بقيه در دانشگاه آزاد اسالمي تحصيل ميكنند.
جالب اينجاست كه در طول 5سال گذشته اكثريت دانشجويان غيرايراني در مقاطع تحصيالت تكميلي دانشگاههاي
كشور تحصيل ميكنند؛ بهطوريكه جمعيت دانشجويان غيرايراني بهترتيب در كارشناسي ارشد ،دكتري و بعد ليسانس
بيشترين است ».او درباره توسعه صنعت آموزش از طريق پذيرش دانشجويان غيرايراني نيز اظهار كرد« :در طول 10سال
گذشته از اعدادي نظير 250دانشجوي بورسيه و 310دانشجوي غيربورسيه به 57هزار دانشجوي غيرايراني رسيدهايم كه
بيش از 92درصد آنها غيربورسيه و شهريهپرداز هستند و حدود 13هزار نفر از آنها از طريق كنكور وارد دانشگاههاي ايران
شدهاند .عراق ،افغانستان ،سوريه و لبنان 4كشور اول دانشجوفرست به ايران هستند و براساس جديدترين گزارشها،
تعداد دانشجويان چيني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي ايران هم رو به افزايش است».

رتبه نخست المپياد رياضي در ايران شده بود ،دوباره
اين افتخار را براي افغانســتانيها كسب كند .او در
اينباره به همشــهري ميگويد« :دانشجويان افغان
هر ساله در المپيادهاي دانشــجويي جزو رتبههاي
برتر ميشــوند .عالوه بر رتبه يــك المپياد رياضي
امسال ،رتبههاي 5و 18هم جزو اتباع افغان هستند.
هر سال حداقل يكي ،دو نفر از دانشجويان افغان جزو
25نفر اول المپياد رياضي دانشجويان در ايران قرار
ميگيرند».
او هر چند كه ورودش در مقطع كارشناسي از طريق
كنكور سراســري بوده و طبق قوانين صرفا معادل
80درصد شهريه دانشجويان شبانه را براي تحصيل
در مقطع كارشناسي ميپرداخته ،اما چون در كنكور
كارشناسيارشد رتبه 11را كسب كرده ،از پرداخت
شهريه معاف شده و معتقد اســت كه بايد سياست
پذيرش دانشجوهاي افغانستاني و اتباع خارجي در
ايران تسهيل شــود« .با توجه به افزايش نرخ ارز در
ايران و با توجه به اينكه دانشجويان غيرايراني كه از
طريق كنكور سراسري ايران وارد دانشگاههاي اين
كشور ميشوند بايد شــهريه دالري پرداخت كنند،
فشار زيادي به آنها وارد ميشود .ايران اگر ميخواهد
صنعت آموزش خود را از طريق پذيرش دانشجويان
غيرايراني رونق ببخشد ،الزم است براي اين معضل
فكري بكند».
نميتوانيم عضو هيأت علمي يا حتي معلم شويم

محمد مسيح و خانوادهاش با وجود سالها زندگي در
ايران همچنان اقامت موقت دارند و اقامتشان سال
به سال تمديد ميشود .او  6سال تا فارغالتحصيلي
در مقطع دكتري راه دارد و با اول شــدن در المپياد
دانشــجويي ،اقبالش براي ادامــه تحصيل رايگان
باالســت .اما يك نگراني دارد و آن هــم اينكه افق
روشــني براي خــود و امثال خود جهت رشــد در
ايران نميبيند« .تا جايي كــه من اطالع دارم ،اتباع
كشــورهاي ديگر در ايران نميتوانند بهعنوان معلم
و هيأت علمي استخدام شوند .اگر بستر هيأت علمي
شدن در ايران برايم هموار ميشد ،اولويت اولم اين
بود تا در كشوري كه سالهاست با مردم و فرهنگ آن
خو گرفتهام ،زندگي كنم .ولي االن نســبت به آينده
و نبود دورنما نگرانم چــون آينده اقتصادي مبهمي

عكس :شهرآرا

برخي دستگاههاي اجرايي در بخشنامههاي خود پرداخت هديه ازدواج
را براي نخستين ازدواج محدود كردهاند درحاليكه در ماده  ۴۹قانون
جامع خدماترســاني به ايثارگران چنين محدوديتي وجود ندارد و
ايثارگران مشــمول اين ماده ميتوانند براي يك نوبت از هديه ازدواج
بدون محدوديت (كه ازدواج اول است يا خير) بهرهمند شوند .بنابراين
ازدواج ايثارگران منحصر به ازدواج اول نبوده و كساني كه از اين امتياز
تاكنون بهرهمند نشدهاند ميتوانند براي يكبار از آن برخوردار شوند.
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داريم و اين موضوع ،تمركز را از ما گرفته است .اگر در
ايران هيأت علمي نشوم ،انگار نتوانستهام از درسي كه
خواندهام استفاده كنم .به همينخاطر در هر جاي دنيا
بتوانم از مدرك و دانشم استفاده كنم ،به آنجا ميروم.
البته در حال رصد برخي دانشگاههاي معتبر كانادا و
آلمان هم هستم».
به جز محمد مســيح ،دانشــجويان افغانســتاني
ديگري هم هســتند كه در ايران مشــكل شــغلي
دارند و دغدغهشــان برطرف شدن اين موانع توسط
دولت ايران است .روحاهلل موســوي كه سال 97در
رشته مهندسي عمران از دانشــگاه صنعتيشريف
فارغالتحصيل شــده و از همان دوران دانشجويي با
چند نفر از دانشــجويان ايراني در قالب يك شركت
دانشبنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه
صنعتيشريف مشغول فعاليت شده و حاال مديريت
آن را بهعهده دارد ،در اينباره به همشــهري گفت:
«اوايل كه كار در اين شــركت دانشبنيــان را آغاز
كردم چون پاسپورتم دانشجويي بود و در واقع اجازه
كار نداشتم ،شــرايط ســخت بود اما االن كه مجوز
كار گرفتهام ،ســهام مربوط به من به نام خودم ثبت
شده است».
فهرست محدود مشاغل براي غيرايرانيها

ماجراي مراجعه اين فارغالتحصيل غيرايراني دانشگاه
صنعتيشريف براي گرفتن اجازه كار ،روايتي است
كه نشان ميدهد سازوكارها در قبال تبعه افغان و هر
غيرايراني ديگري كه بخواهد در اين كشور بماند ،رشد
كند و به توسعه ايران كمك كند چقدر دافعهبرانگيز
اســت« .وقتي براي اخذ مجوز كار و گرفتن كارتي
با عنوان كارت كار بــه اداره كار مراجعه كردم ،يك
فهرستي از مشاغل را جلويم گذاشتند و گفتند يكي
را انتخاب كن تا در كارتي كه صادر ميشــود ،آن را

ثبت كنيم .اين مشــاغل همه در حوزه كارگري بود
و اصال سطوح ديگري را شامل نميشد .بنا ،كشاورز،
قالــبزن و ...عناويني بود كه بايد يكــي را انتخاب
ميكردم .ميگفتند امكان اضافه شدن هيچ عنوان
شغلي ديگري هم به آن فهرست وجود ندارد .اين در
حالي بود كه هماكنون مدير بخش طراحي و توسعه
محصول در يك شركت دانشبنيان هستم و باالخره
مجبور شدم عنوان شــغلي قالبزن را براي درج در
كارت كار خود انتخاب كنم».
او درباره مشــكالتي كه بهعنوان يك تبعه خارجي
در حوزه كارهــاي اداري و بانكــي برميخورد ،هم
حرفهاي فراوانــي دارد« :حســاب بانكي ما فقط
ميتواند قرضالحسنه باشــد و نميتوانيم حساب
جاري داشــته باشــيم پس به ما دســته چك هم
نميدهند .نميتوانم براي شــركتي كه در آن مدير
هســتم ،وام بگيرم .حداقل ســالي دوبار اين اتفاق
برايم ميافتد كه وقتي ميخواهم از كارت عابربانك
استفاده كنم ،خودپرداز آن را مســدود شده اعالم
ميكند .وقتي به بانك مراجعه ميكنم هم ميگويند
چون تبعه خارجي هستي ،بايد يك فرم پر كني .فرم
را هم پر ميكنم اما چند وقت بعد باز دوباره كارتم را
مسدود ميكنند .خوب اين مواردبسيار بد است».
اين فارغالتحصيل افغانستاني دانشگاه صنعتيشريف
كه پدرش هم در شــهرري زندگي ميكند و راننده
ماشين باري است ،ميگويد« :پس از 30سال كه در
ايران زندگي ميكنم و همواره افتخارآفرين هم بودهام
اما همچنان اقامتم ســال به ســال تمديد ميشود.
به تازگي به پليس مهاجــرت مراجعه كردم .پليس
مهاجرت هم گفت كه ميتواند اقامت 5ســاله برايم
صادر كند تا ببينند بعد چه ميشود .البته هنوز هم
اقامت 5ساله برايم صادر نشده است .عالقهمند هستم
اقامت دائم ايران را بگيرم البته اميد چنداني ندارم».
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پاندمي كرونا ،ايرانيان را بيمارتر كرده است .آمارهاي رسمي
از باالتر رفتن ميزان ابتال به انواع بيماري در 15ماه گذشته
وجود ندارد ،اما آنطور كه متخصصــان انواع بيماري روايت
ميكنند ،در نتيجه كاهش ميزان مراجع ه به مطبها و مراكز
درماني در سال گذشته بهدليل هراس از كرونا ،معاينههاي
دورهاي به تأخير افتاد و مراجعههاي بعدي حكايت از ابتال
به بيماريهاي حادتري داشت .در كنار همه اينها ،ابتال به
كرونا ،افراد را درگير بيماريهاي جديدتري كرد .هر چند
گروهي هم پس از ابتال به كرونا ،متوجه بيماريهايشــان
شــدند .متخصصان قلب و عروق ميگويند در اين دوران،
ميزان درگيريهاي قلبي ناشي از استرس افزايش پيدا كرده
اســت .بيماريهاي مربوط به اعصاب و روان ،رشد داشته و
ن از كنترل
ميزان مراجعه براي درمان ديابتها و فشارخو 
خارج شده ،هم باال رفته است .بيماريهايي كه نشات گرفته
از يك عفونت هستند ،با شيوع ويروس ،تشديد شدند ،مثل
بيماريهاي كليوي كه مبتاليان را بيشتر در معرض خطر
قرار داد .بيماران ديابتي هم بيشتر درگير شدند ،بهطوريكه
متخصصانبيماريهايعفونيميگويند،كروناابتالبهديابت
را باال برد .هر چند بهگفته آنها ،عوارض برخي بيماريها بين
 ۵تا  ۱۰سال طول ميكشد تا مشخص شود اما پيشبيني
ي را افزايش داده است.
ميشــود كرونا ،ابتال به انواع بيمار 
ماجرا اما تنها به بيماريهاي جسمي محدود نميشود .كرونا
عارضههاي عصبي را هم شايعتر كرد و بهگفته روانشناسان
و روانپزشــكان ،اســترس و اضطرابي كه در دوران شيوع
كرونا گريبانگير مردم شــد ،خيليها را درگير بيماريهاي
سايكوسوماتيك يا همان بيماريهاي روانتني كرد.
بيماران قلبي عروقي دير مراجعه ميكنند

مسعود قاسمي ،رئيس انجمن
قلب و عــروق هــم ماجراي
بيمارتر شدن ايرانيان در دوران
شيوع كرونا را تأييد ميكند و به
همشــهري ميگويد« :ابتال و
شيوع كرونا ،تأثير بسيار زيادي
در بروز ،تشديد و افزايش عوارض بيماريهاي مختلف داشته
است .يكي از مهمترين آنها ،بيماريهاي خاص است ،مثل
بيماراني كه بهدليل نارسايي مزمن كليوي دياليز ميشوند،

كمبود امكانات براي بيماران غيركرونايي

آمــار مبتاليــا ن ديروز
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كل آمــار جا نباختگان
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به گفته متخصصان ،تاخیــر در مراجعه به مراكز درماني و بيمارســتانها برای درمان
بهموقع به دلیل ترس از ابتال به کووید  ۱۹-منجر به افزایش انواع بیماریها شده است

کرونا ايرانيان را بيمارتر کرد

رئیــس انجمــن قلــب و عــروق بــه همشــهری
میگویــد در دوران کرونا میــزان ســکتههای قلبی
وبیماریهای قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده اســت
بيماريهاي خوني و ژنتيك دارند ،ابتال به سرطان دارند و...
اين افراد بهطور مرتب نياز به مراجعه بــه مراكز درماني و
بهداشتي دارند اما با شيوع كرونا ،مردم كمتر به مراكز درماني
مراجعه ميكنند».
بهگفته قاســمي ،اين بيماران در وضعيت وخيمتري قرار
گرفتهاند و درصورت مراجعه هم بهطور طبيعي با مشكالت
و كمبودهاي بيشتري براي حفظ ســامت و درمان خود
مواجهند؛ «بيترديــد در دوران كرونا امكانات و تجهيزات
پزشــكي بهدليل تمركز بــر درمان بيمــارن كرونايي ،با
كمبودهاي زيادي براي ســاير بيماران مواجه شده ،كادر
درمان،امكاناتوتجهيزاتپزشكيوبيمارستانيوهمچنين
تختهاي بيمارستاني اغلب درگير پاندمي كرونا هستند،
به همين دليل امكان پاســخدهي به بســياري از بيماران
فراهم نيست ».اين متخصص به مراجعه نكردن به مراكز
درماني بهدليل ترس از ابتال هم اشــاره میکند؛ «در خانه
ماندن بيمــاران و مراجعه نكردن بــراي پيگيري درمان،
منجر به تشديد بيماريهاي آنها شده اســت ».او تأكيد
ميكند كه تأخير در مراجعه بيماران براي پيگيري درمان

ناصرقاسمزاده ،دبير انجمن حمايت از سالمت و بهداشــت روان جامعه به کمبود امکانات برای بیماران
غیرکروناییاشارهمیکندوبههمشهریمیگوید«:دركشورهايپيشرفته،بخشيازمراكزخصوصيودولتي
درماني براي بيماران غيركرونايي درنظر گرفته شده تا درمان بهموقعخودشان را داشته باشند .اما در ايران
بهدليل كمبود تخت و فضاي درماني ،امكان برخورداري از چنين فضا و امكاناتي وجود ندارد ».بهگفته او،
تأثيرات اصلي كرونا بر سالمت روان و جسم با ارائه آمار و اعداد دقيق ،در طوالنيمدت ميسر است ،اما نكتهاي
كه ميتوان گفت ايناست كهشايد بيماري كه درشرايط عاديبا مراقبتومعاينه منظم10،سال بتواند زندگي
كند در دوران كرونا ،اين مدت به نصف كاهش مييابد .او با اشاره به مراجعه ديرهنگام بيماران به مراكز درماني
و تأثير آن بر بيمارتر شدن ،ميگويد« :عالوه بر ترس از ابتال به بيماري كرونا در اين مكانها ،بسياري از مراكز درماني امكانات كافي براي رعايت
فاصله اجتماعي ندارند و بيماران كمتر تمايل به مراجعه دارند .همه اينها در حالي است كه بيمارستانها هم از تجهيزات الزم و كافي مثل تخت
براي عمل جراحي و بستريهاي غيركرونايي برخوردار نيستند و همين موضوع ميتواند انجام جراحيهاي ضروري را به تعويق بيندازد».

و بررســي وضعيت جســماني ،بيش از همه روي ابتال به
سرطان زنان ازجمله سرطان پستان و در ميان مردان ،در
سرطان مثانه و پروستات ديده ميشود؛ «سرطان دستگاه
گوارش بهخصوص سرطان روده هم مشكل شايعي است
كه با تشخيص بهموقع و گاهي تنها با يك معاينه يا آزمايش
ساده ميتوان مانع از ابتال به آن شد ،درصورتي كه با شيوع
ويروس كرونا و كمتوجهي به اين بيماري مهم كه در ايران هم
بسيار شايع است ،بيشتر به ابتالي آن دامن زده شده است».
بهگفته رئيس انجمن قلب و عروق ،اين اتفاق براي افراد مبتال
به بيماريهاي قلبي هم رخ داده اســت؛ «بررسيها نشان
ميدهد ،تأخير در مراجعه براي درمان به موقع بيماريهاي
عروق كرونر بهدليل ترس مردم از مراجعه به مراكز درماني و
بيمارستانها ،منجر به انفاركتوس و مرگ گروهي از بيماران
شده است .به همين دليل هم براساس آمارهاي ما ،ميزان
مرگومير ناشي از اين اختالل قلبي ،در دوران كرونا افزايش
پيدا كرده است ».براساس اعالم اين متخصص ،اختالالت
ضربان قلب و آريتميها ،موضوع مستقل ديگري است كه
نياز به پيگيري سريع و درمان دارد و نبايد از آنها غافل شد،
چرا كه اگر بيماري از مرحله خاصي بگذرد ،اگر تكرار شود،
بسيار خطرناك ميشود.
احتمال افزايش سكته مغزي

كرونا منجر شد تا اختالالت
جديدي گريبانگير افراد شود.
فرهــاد عصــارزادگان،
متخصص مغــز و اعصاب در
اینباره به همشهري ميگويد
كه تأثيــر شــيوع كرونا بر
بيماران اعصاب و روان بايد از دو منظر ،مورد بررسي قرار

يكتا فراهاني
خبرنگار

گیرد؛ يكي بيماراني كه مشــكل اعصــاب و روان دارند و
بهدليل شــيوع كرونا ،ميزان مراجعه آنها كمتر و منجر به
تشديد بيماريشان شــد .دوم بيماراني كه پس از ابتال به
كرونا ،دچار مشكالت نورولوژيك شدند .در مورد اول ،بايد
گفت كه توجه به اين بيماران كه مدت زيادي مبتال ب ه اماس،
صرع ،تشنج يا سكته مغزي بودند ،بايد بيشتر شود ،چرا كه
آنها در فاصلههاي منظمي بايد تحت درمان قرار گيرند تا
بيماريشان شدت نگيرد ،درحاليكه شيوع كرونا ،زمانبندي
مراجعه آنها به پزشك را مختل كرد .خيلي از مطبها تعطيل
شدند و پزشكانشان در دورههايي فعاليت را متوقف كردند،
بنابراين اين مراجعه نكردن ،حالشــان را وخيمتر كرد .در
مورد بيماراني هم كه بعد از ابتال به كرونا ،دچار مشكالت
نورولوژيك ميشوند ابتال به كرونا ،فرايند لختهپذيري در
مغز را آسان ميكند و احتمال سكته مغزي را باال ميبرد.
تشديد بيماريهاي قندي

از ميان تمام افراد در گروههاي
پرخطر ابتال به كرونا ،بهطور
مرتب از مبتاليان به ديابت ياد
ميشود .آنها باالترين جمعيت
در خطر ابتال به كرونا را دارند و
ميــزان مرگوميرشــان هم
بيشتر اســت .اميركامران نيكوسخن ،مديرعامل انجمن
ديابت و رئيس هيأت مديره شــبكه ملي پيشــگيري از
بيماريهاي غيرواگير در اينباره به همشــهري ميگويد:
«ابتال به بيماري و همچنين داروهايي كه براي درمان كرونا
مصرف ميشود ،مانند كورتون بهشدت باعث افزايش قند
خون اين افراد ميشود .به همين دليل بهبودي و همچنين
مقاومت آنها در برابر بيماري ،كاهش پيدا ميكند ».او يكي

از داليل شدت بيماري در ميان اين افراد را به تعويق انداختن
مراجعه به پزشــك ميداند« :به بيمــاران ديابتي توصيه
ميشود در مدت شيوع بيماري كرونا حتما قند خون خود را
كنترل كنند و درصورت ابتال ،چندين بار در روز ميزان قند
خونشان بررسي شود .برخي از بيماران چندينماه است كه
به پزشك مراجعه نكردهاند و بعضي از خوردن داروهايشان
خودداري ميكنند ».بهگفته او ،بررســيها نشــان داده،
بسياري از افراد پس از ابتال به كرونا ،متوجه ابتاليشان به
بيماري ديابت شدهاند ،يعني ميزان خفيف قند خون باالي
آنها با افزايش استرس و مشكالت ديگر اين بيماري ،تبديل
به ديابت شده است؛ «فدراسيون بينالمللي ديابت اعالم
كرده دومين گروه تأثيرپذير در مقابل كرونا ،پس از بيماران
قلبي  -عروقي ،بيماران ديابتي هستند».
تسريع روند بيمار شدن

متخصصان بر سر افزايش بار
بيماري در دوران كرونا با هم به
توافق رسيدهاند ،آنها ميگويند
شيوع كرونا ،تغييرات زيادي
در شــاخص ســامت ايجاد
كرده ،يكي از آنها حميدرضا
شاعري ،رئيس انجمن ايدز است كه به همشهري ميگويد:
«با شيوع كرونا وضعيت سالمت بشــر دچار تغییر شده و
جامعه بيمارتر شدهاست .روند بيمارتر شدن هم ناشي از
تأثير مستقيم و غيرمستقيم ويروس بر سالمت انسان است.
اين ويروس تعداد مرگها را باال برده و همين مرگها بهطور
غيرمستقيم بر افراد ديگر تأثير منفي گذاشته كه خود بر روند
بيمارتر شدن افراد جامعه نقش داشته است ».بهگفته شاعري،
تأثيرات اين بيماري بر تمام ارگانهاي بدن ثابت شده و با اينكه

گفته ميشود ميزان مراجعه مردم براي پيگيري بيماريشان،
كمتر شده اما تأكيد ميشود كه در برخي تخصصها ،اتفاقا،
ميزان مراجعه باال هم رفته است؛ «همه مردم غيرمستقيم
بيمارتر از دوران قبل از شيوع كرونا شدهاند» .
توجه به مشكالت سالمندان در دوران كرونا

كرونــا بــر افزايــش ابتال به
بيماريهاي مرتبط با عملكرد
مغز هم تأثير گذاشــته است.
معصومه صالحي ،مدير انجمن
دمانس و آلزايمر بر پيشرفت
بيماريهايي مثل دمانس در
ايــن دوران ،تأكيد ميكنــد و به همشــهري ميگويد:
«ديرمراجعه كردن اين بيماران براي شروع درمان ،بررسي
و معاينات دورهاي باعث تشديد بيماري شده است .سال
گذشته ميزان مراجعه بسيار پايين بود ،همين موضوع سبب
شد تا امسال ،موارد مراجعه دو برابر شود كه شايد يكي از
داليــل آن بروز مشــكالت بيشــتر اعصــاب و روان در
خانوادههاست ».بهگفته او ،ترس از ابتال به بيماري و نبود
شــرايط الزم براي برقراري ارتباط باعــث بهوجود آمدن
وسواس ،ترس و اختالفات خانوادگي ميشود .اين مشكالت،
تنشها را بسيار زياد ميكند و در مورد سالمندان ،شكل
ديگري بهخود ميگيرد .ســالمندان نياز به توجه ،ديدار و
مراقبت بيشــتري دارند كه امكان انجام اين اقدامات در
دوران شيوع كرونا بســيار كمرنگتر شده است ».بهگفته
صالحي در انجمن آلزايمر هم طرحي به نام «حساس؛ يعني
حفظ سالمت افراد سالمند» درنظر گرفته شده بود ،اما پس
از شيوع كرونا فعاليتهاي آن مجازی برگزار میشود که
جاي برنامههاي حضوري را نميگيرد.

آگهي
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آگهي

تاوان نيمميلياردي
براي آماتورها

درباره پرسپوليس و استقالل و ستارههايشان كه به دليل بيتوجهي
د  10هزار دالر جريمه شدند
به مقررات ليگ قهرمانان آسيا،چن 
22

وقتي بزرگان خريد ميكنند

با وجود اوضاع وخيم اقتصاد فوتبالي پس از كرونا
تكاپوي باشگاهها براي خريد و فروش بازيكنان آغاز شده است.
همشهري در گزارشي وضعيت 12تيم بزرگ اروپا در فصل
نقل و انتقاالت را بررسي كرده است

بليت حدادي
در دست پزشكان

23

حضور احسان حدادي در المپيك توكيو به تصميم فدراسيون
پزشكي ورزشي و كميته پزشكي فدراسيون دووميداني منوط شد

24
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آمادهباش
درگرماگرم بحرين
مليپوشان ايران بعد از منفيشدن تستهاي كرونا
نخستين تمرين خود را شب گذشته در منامه انجام دادند؛ اسكوچيچ
هم ظهر امروز در كنفرانس مطبوعاتي شركت ميكند
تا دقيقهشماري براي بازي فردا آغاز شود
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نكته بازي

فوتبال

«اتحاد» اصال يعني همين!

در بازگشت از ليگ قهرمانان آسيا،
كانون هواداران باشگاه استقالل
براي تزيين ســكوهاي ورزشگاه
آزادي عبارت «اتحاد تا ســتاره
سوم» را برگزيد .حاال كاري نداريم
كه چند روز قبل از هميــن بازي فراز
كمالوند جدا شده بود و استقالل همان مســابقه را هم  2بر
صفر باخت ،اما بهطور كلي فضاي باشــگاه شــكلي است كه
براي توصيف آن هيچ كلمهاي دورتر از «اتحاد» وجود ندارد!
مديرعامل با هيأتمديره درگير است ،هيأتمديره با آكادمي
مشكل دارد ،ســرمربي با چند بازيكن مســئله پيدا كرده،
خارجيها با مديران باشگاه زاويه دارند ،پيشكسوتان هم كه
طبق معمول دارند با تمام قوا به همه حمله ميكنند .شما يك
سر سوزن اتحاد و همدلي در اين تيم نشان بده ،بعد برو طرح
موزاييكي  200متري درست كن .به عمل كار برآيد رفقا!

مقدماتي جامجهاني

آمادهباش
درگرماگرم بحرين

پنجشنبه13خرداد1400
ایران  -هنگ کنگ

19:00

دوشنبه  17خرداد 1400
ایران  -بحرین

21:00

جمعه  21خرداد 1400

مليپوشانايرانبعدازمنفيشدنتستهايكرونانخستينتمرينخودرا
شبگذشتهدرمنامهانجامدادند؛اسكوچيچهمظهرامروزدركنفرانسمطبوعاتي
شركتميكندتادقيقهشماريبرايبازيفرداآغازشود

کامبوج  -ایران

19:00

سه شنبه۲۵خرداد1400

به مديرعامل باشگاه هم بگو

فصل گذشته كه سر بازي استقالل
و فوالد بين جــواد نكونام و فرهاد
مجيدي درگيــري بهوجود آمد،
بخش زيادي از مصاحبه سرمربي
فوالد اختصاص پيــدا كرد به اين
مضمون كه« :ما به جاي تمركز روي
فضاي مجازي و اينستاگرام ،مشغول مطالعه و انجام كار فني
هستيم و به همين دليل هم موفق شدهايم ».خيلي هم عالي؛
فقط االن كه فوالد در سراشــيبي افتاده و نتيجه نميگيرد،
به جواد نكونام پيشــنهاد ميكنيم همان جمالت زيبا را با
مديرعامل باشگاه خودش هم در ميان بگذارد .بندهخدا اين
آقاي سعيد آذري آنقدر «ديده شدن» را دوست دارد كه هر روز
در اينستاگرام شخصياش به پروپاي يك نفر ميپيچد و يك
حاشيه ناالزم براي تيم درست ميكند .خوب است جواد جان
به سعيدخان تذكر بدهد ،بلكه فضاي تيم كمي آرامتر شد.
تيمت را بساز فرهاد

استقالل بعد از مســابقات مرحله
گروهي ليگ قهرمانان آسيا افت
كرد و فرهاد مجيدي بخشي از اين
داســتان را به خستگي و تحليل
رفتن قواي جسمي بازيكنان ربط
داد .شــايد هم حق با سرمربي آبيها
بود ،چــرا كه او در جريــان آمادگي ابتداي فصــل تيم قرار
نداشت .حاال اما او از مرخصي برگشته و تمرينات را استارت
زده است .دست بر قضا استقالل فقط مهدي قائدي را در تيم
ملي دارد و بين مدعيان ،با تركيبي كامل ميتواند به تمرينات
آمادهسازياش ادامه بدهد .در نتيجه اين بهترين زمان ممكن
اســت كه مجيدي تيمش را براي هفتههاي سرنوشتساز
پاياني ،كسب ســهميه و البته مســابقات جام حذفي آماده
كند .او بايد از اين فرصت طاليــي نهايت بهره را ببرد ،وگرنه
در بازگشايي مسابقات هيچ بهانهاي قابلقبول نخواهد بود.

آماربازي

متريكا

تراكتور در آخرين بازياش پيش از تعطيلي
ليگ برتر ماشينسازي را با 2گل مغلوب
كرد و باالخره بعــد از مدتها صاحب يك
پيروزي خانگي شــد .تيم رسول خطيبي
آخرين بار در روز 16اســفندماه99در خانه پيروز شده بود و حاال بعد از
84روز مجددا صاحب يك پيروزي در تبريز شده است .برخالف فصول
گذشته كه تراكتور بهترين نتايج را در خانهاش ميگرفت حاال با عدمحضور
تماشــاگران اين تيم تبديل به يكي از ضعيفترين تيمها در بازيهاي
خانگي شده و در كمال شگفتي تعداد بردهاي خانگي اين تيم كمتر از
تعداد باختهاســت .تراكتور طي 12بازي خانگي به 3برد5 ،تساوي و
4باخت رسيده و با 14امتياز در رده يازدهم جدول بازيهاي خانگي است.
پيش از اين 3امتياز آخر ،تراكتور جزو  2تيم آخر اين جدول بود.

84

تيم پرسپوليس با اختالف فراوان نسبت به
رقبا همچنان بهترين تيم ليگ بيستم در
بازيهاي خانگي است .سرخپوشان طي
12بازي خانگي فقــط در 2بازي (مقابل
 2تيم اصفهاني) پيروز نشدهاند كه نتيجه اين دو بازي هم مساوي بوده
است .پرسپوليس 32امتياز از ميزبانيهايش كسب كرده و سپاهان كه
دومين تيم موفــق در بازيهاي خانگي اســت فقط 25امتيــاز دارد.
سپاهانيها طي 12بازي خانگي 4بار مساوي كرده و يكبار هم شكست
خوردهاند كه تنها شكســت خانگي آنها مقابل پديده بوده است .بهجز
پرسپوليس تنها تيمي كه در خانه خودش شكســتناپذير بوده فوالد
خوزستان است كه از10بازي خانگي صاحب6برد و4مساوي است .پديده
(چهارم) ،نفت مسجدســليمان (پنجم) و نفت آبادان (هفتم) هم ديگر
تيمهايي هستند كه در خانه خودشان نتايج خوبي كسب كردهاند.

32

و اما موفقترين ميهمان ليگ برتر در فصل
جاري قطعا سپاهان است؛ شاگردان محرم
نويدكيا تنها تيمي هستند كه توانسته در
بازيهاي خارج از خانه به ميانگين 2امتياز
از هر بازي برسد .سپاهان طي 11بازي خارج از خانه به 7برد2 ،مساوي و
2باخت رســيده و با 23امتياز صدرنشــين اين جدول اســت .بعد از
اصفهانيها استقالل و تراكتور با19امتياز و گلگهر و آلومينيوم با17امتياز
در رتبههاي بعدي هستند .سپاهان ،تراكتور و آلومينيوم هر كدام 2باخت
خارج از خانه دارند و استقالل هم 3بار در ميهمانيهايش شكست خورده
است .اما ركورد كمترين باخت در بازيهاي خارج از خانه باز هم متعلق به
پرسپوليس است كه فقط يكبار باخته اما با 7تساوي مجبور شده به رتبه
ششم جدول قناعت كند .پرسپوليس فقط 3برد خارج از خانه دارد.
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ایران  -عراق

19:00
تيم ملي فوتبال ايران كه روز دوشنبه براي حضور در رقابتهاي مقدماتي
جام جهاني به بحرين سفر كرده بود ،ديشب نخستين تمرين خود را در
ورزشگاه اختصاصي باشگاه النجمه بحرين انجام داد تا رسما براي انجام
نخســتينبازي خود در اين رقابتها آماده شــود .مليپوشان ايراني كه
دوشنبهشب وارد منامه شــدهاند ،همراه 3تيم ديگر همگروه خود يعني
عراق ،هنگكنگ و كامبوج در هتل ديپلمات راديسنبلو اقامت دارند و اين
در حالي است كه تيم ميزبان در هتل ديگري اقامت دارد .كاروان تيمملي
ايران كه با 26بازيكن راهي بحرين شده بود ،دوشنبهشب با ملحقشدن
سامان قدوس به جمع مليپوشان كامل شد تا حاال هر 27بازيكن مدنظر
اسكوچيچ در اردو حاضر باشند .قدوس بهخاطر حضور در بازيهاي پليآف
چمپيونشيپ كمي ديرتر از ساير بازيكنان به اردوي تيمملي پيوست .او بعد
از صعود برنتفورد به ليگبرتر مستقيما از انگليس به بحرين پرواز كرد و
دوشنبهشب با روحيهاي باال به جمع مليپوشان اضافه شد .به محض ورود
به بحرين نخستين تســت كرونا از مليپوشان ايران گرفته شد كه پاسخ
تمامي تستها منفي بود.

طبق برنامه اعالمشــده ،ظهر امروز از ساعت 12:30نخستين كنفرانس
مطبوعاتي سرمربي تيم ملي ايران انجام خواهد شد .دراگان اسكوچيچ
در اين ساعت نشست مطبوعاتي قبل از بازي با هنگكنگ را آغاز ميكند
و بهمدت 20دقيقه پاسخگوي خبرنگاران خواهد بود .بعد از او بهترتيب
سرمربيان هنگكنگ ،بحرين و كامبوج به پرسشهاي اهالي رسانه پاسخ
ميدهند .در نخستين بازيها كه روز پنجشنبه انجام خواهد شد تيم عراق
اســتراحت دارد .ديروز در بحرين عليرضا بيرانوند گفتوگويي با شبكه
تلويزيوني الكاس داشت و از طريق اســكايپ در ارتباطي تصويري با اين
شبكه معروف قطري شركت كرد .دروازهبان تيمملي در اين گفتوگو از
شرايط خوب تيم ملي در بحرين گفت و بخش زيادي از مصاحبه هم به مرور
خاطرات او از جامجهاني روسيه و بهخصوص مهار پنالتي كريس رونالدو
اختصاص داشت .بيرانوند تصديق كرد كه ايران در اين رقابتها امتيازات
مهمي را از دست داده و كار سختي براي صعود خواهد داشت ،اما در عين
حال گفت« :ترديدي نداريم كه ميتوانيم به جامجهاني راه پيدا كنيم .تيم
ما بازيكنان شايستهاي دارد كه بايد آنها در جامجهاني حضور پيدا كنند.

قول ميدهم يكي از تيمهاي صعودكننده به جامجهاني ما هستيم».
تيم ملي ايران عصر فردا در حالي به مصاف هنگكنگ ميرود كه اين تيم از
زمان شيوع كرونا غير از رويارويي با تيم دوم سوريه،هيچ مسابقه رسمي يا
دوستانهاي نداشته و به شكل عجيبي 533روز را بدون مسابقه سپري كرده
اســت .حتي ايران كه تعداد زيادي از روزهاي فيفا را بدون بازي از دست
داده از زمان شيوع كرونا 3بازي دوستانه تحت نظر اسكوچيچ انجام داده اما
هنگكنگ در اين مدت حتي يك بازي هم نداشته و آخرين مسابقه خود
را در تاريخ 27آذر 98مقابل چين انجام داده كه  2بر صفر شكست خورده
است .مليپوشان ايران عصر پنجشنبه از ساعت 17:30به وقت محلي و 19
به وقت ايران به مصاف اين تيم ميروند .ساعت تعيينشده براي بازيهاي
ايران هم از نكات عجيب اين رقابتهاست .درحاليكه در هر روز از رقابتها
يك بازي در ساعت 17:30و يك بازي در ساعت 19:30برگزار ميشود،
بحرين هر 3بازي خود را ساعت 19:30برگزار ميكند اما ايران  2بار بايد
ساعت 17:30به زمين برود كه با توجه بهشــدت گرما در آن ساعت كار
مليپوشان ايران بسيار سخت خواهد بود.

واليبال
ليگ ملتها
پنجشنبه  ۱۳خرداد1400
ایران -کانادا

14:30

جمعه  ۱۴خرداد 1400
ایران -ایتالیا

22:00

شنبه  ۱۵خرداد 1400

تاوان نيمميلياردي براي آماتورها

ایران -بلغارستان

22:00

چهارشنبه  ۱۹خرداد 1400

درباره پرسپوليس و استقالل و ستارههايشان كه به دليل بيتوجهي به مقررات ليگ قهرمانان آسيا،چن د  10هزار دالر جريمه شدند
بهروز رســايلي| آراي كميته انضباطي كنفدراسيون
فوتبال آســيا در مورد مرحله گروهي ليگ قهرمانان
منتشــر شــد و طبق معمول بخش قابل توجهي از
مجازاتها شامل فوتبال ايران ميشــد .بهطور كلي
فوتبال ايران به يكي از منابــع درآمدي AFC
تبديل شده و بعيد اســت ما در مسابقهاي
شركت كنيم ،بدون اينكه جريمه شويم!
تا زماني كه تماشاگر در ورزشگاهها حضور
داشت ،فوتبال ايران بهخاطر پرتاب ترقه و
ليزر انداختن و استعمال دخانيات
جريمه ميشــد ،اما اينبار
باشــگاههاي مــا ثابت
كردند حتي در صورت
برگزاري مسابقات در
ورزشــگاههاي خالي،
در كشــوري ديگــر
هــم ميتوانند جيب
كنفدراســيون را پــر
كنند! در هــر صورت
با صدور احكام ديروز
مشخص شــد باشگاه
پرسپوليس 17هزار و
500دالر بهخاطر انتشار
يك پست اهانتآميز در
مورد ميزباني هندوستان
روي صفحه رسمي اين
باشــگاه جريمه شــده

اســت .اين رقم به پول ما چيزي حدود 400ميليون
تومان ميشــود .پرسپوليســيها البته در نخستين
ميزباني آســيايي هم از حضور تماشــاگران محروم
شــدهاند .اين جريمه بعد از پايــان دوران كرونا و در
نخستين مرتبهاي كه سرخپوشان ميزبان يك تيم
آسيايي باشند اعمال خواهد شد .غير از اينكه
چنین محروميتي شــانس پرسپوليس براي
نتيجهگيري را كاهش ميدهد ،از نظر مالي هم
به اندازه فروش بليت به چندده هزار نفر به اين
باشگاه ضرر ميزند.
بين پرسپوليســيها مهــدي ترابي هم
بهخاطر اينكه دير به نشست خبري رفته
500دالر جريمه شــده است .صابون
 AFCبه تن اســتقالليها هم خورد؛
بهطوري كه فرهاد مجيدي 2500دالر
و وريا غفوري 1250دالر جريمه شدند.
مشــكل مجيدي اين بود كه در يكي
از نشســتهاي خبري حاضر نشد،
جريمه وريا غفوري هم بهخاطر اين
است كه بعد از پايان مسابقات با
لحني گزنده از فشردگي بازيها
شكايت كرد .البته هم ترابي و
هم مجيدي و غفوري تا ســه
برابر پولي كه بايد بدهند جريمه
شــدهاند ،اما مابقي آن بهمدت
دو سال به حالت تعليق درآمده
است .با اين همه ،همين ميزان

جريمه نقدي قابل پرداخت هم بيش از 500ميليون
تومان برآورد ميشــود؛ آن هم براي باشگاههايي كه
بهشدت مشكل مالي دارند .پرسپوليس كه اصال با اعالم
شمارهحساب ،از هوادارانش كمك مالي مستقيم هم
خواسته است.
راستش اين است كه وقتي به ليست تخلفات
ايرانيها در ليــگ قهرمانان نگاه ميكنيم،
يادمان ميافتد دوســتان چقدر در داخل
كشــور رفتارهاي بدتري داشــتهاند كه
هيچ مجازاتي برايشــان به همــراه نياورده
است .پرســپوليس بهخاطر يك پست
اينستاگرامي كه هزاربار بعد از آن هم
رسما عذرخواهي كرد ،اينطور
نقرهداغ شده ،اما شما ببينيد
كه داخل كشور باشگاههاي
ما روي پيجهاي رسمي يا
منتسب ب ه خودشان چه
مطالــب توهينآميزي
ميگذارنــد و چطور به
هم اتهام ميزنند ،بدون
اينكــه آب از آب تكان
بخورد .فرهــاد مجيدي
يك نشســت خبري نرفته
و اين همه جريمه شده ،اينجا
اما ســرمربيان محترم چندماه
چندمــاه افتخــار نميدهند به
نشست بيايند و افراد دستچندم

امين به جاي شيخ؟

شايد نخستين اتفاق نقلوانتقاالتي استقالل اين باشد
هر روز كه ميگذرد انتقادات از عملكرد شيخ دياباته در استقالل افزايش مييابد و حاال بهنظر ميرسد وضع طوري شده كه مهاجم
ماليايي معدود حاميانش را هم از دست داده اســت .در فوتبال عملكرد آدمها همهچيز را مشخص ميكند و قرار نيست چون
يك بازيكن زماني كيفيت خوبي داشــته ،تا ابد مصون از انتقاد باشد .شيخ پارســال خوب بود و از همه طرف ،حتي از جانب
پرسپوليسيها مورد ستايش قرار ميگرفت ،اما اين فصل شرايط براي او بســيار بد پيش رفته است .دياباته تقريبا نيمي از
مسابقات فصل را از دست داده و ارزندگي او در قياس با هزينهاي كه روي دســت باشگاه ميگذارد كاهش يافته است.
بنابراين با اين فرم ،احتمال زيادي براي تمديد قرارداد با مهاجم 33ســاله وجود ندارد .اگر قرار باشد
شيخ در تابستان اردوگاه آبي را ترك كند ،بهنظر ميرسد جانشين او كامال در دسترس است .امين
قاسمينژاد مهمترين بازيكن حاضر در ليست خريد زمستاني فرهاد مجيدي بود كه البته باشگاه
نتوانست او را جذب كند .همين مسئله هم حاال به يكي از بهانههاي شكاف در كادر مديريتي
آبيها تبديل شده است .قاسمينژاد بعد از اتفاقات نيمفصل به وضوح براي حضور در استقالل
ابراز آمادگي كرد و گويا قراردادش با پديده طوري است كه در پايان فصل خودش ميتواند
تصميمگيرنده باشد .بنابراين بهنظر ميرسد نخستين تغيير استقالل ليگ
بيستويكم حضور امين به جاي شيخ باشد؛ مگر اينكه دياباته در مدت
كوتاه باقي مانده نشان بدهد شايسته تمديد اعتماد هست.

ایران -آمریکا

نيمكت را مقابل خبرنگاران مينشانند .وريا غفوري يك
جمله گفته «ما ربات نيستيم كه اين همه پشت سر هم
بازي كنيم» AFC ،هم بهخاطر همين يك جمله او را
نقرهداغ كرده است .حاال مقايسه كنيد با اتهامات عجيب
و غريبي كه آقايان بازيكن ،مربــي و مدير در داخل
كشور به هم نســبت ميدهند و هيچكس هم
كاري با آنها ندارد .اينجا موتور نفرتپراكني
بهصورت 24ساعته روشن و فعال است ،اما
انگار نه انگار.
حقيقت آن است كه اهالي فوتبال ايران در اثر
مداراي بيش از حد در داخل كشور ،حسابي
بدعادت شــدهاند و فكــر ميكنند همه
دنيا همين شكلي است .درحاليكه
اينطور نيســت و حتي  AFCهم
با ســاختار كج و معوجش مو را از
ماست بيرون ميكشــد .نه رفقا؛
آنجا ،اينجا نيســت كــه هرچه
دوست داشتيد بگوييد ،بنويسيد
و پست كنيد ،همه هم شما را
متعصب و وفادار بشناسند.
فوتبال حرفهاي با دنيايي
كه ما در ايران ساختهايم
فرســنگها فاصلــه
دارد .بعضا آن كه را ما
«باغيــرت» ميدانيم،
دنيــا «متخلــف»
ميداند.

18:30

پنجشنبه  ۲۰خرداد 1400
ایران -صربستان

12:30

جمعه  21خرداد 1400
ایران -آلمان

12:30
سهشنبه  25خرداد 1400
ایران -استرالیا

14:30
چهارشنبه  26خرداد 1400
ایران  -برزیل

23:30

پنجشنبه  27خرداد 1400
ایران -اسلوونی

18:30

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه

تيم

بازيها

1

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل امتياز

سپاهان

23

14

6

3

42

21

21

48

2

پرسپولیس

23

13

9

1

31

12

19

48

3

استقالل

22

10

7

5

23

15

8

37

4

گل گهرسیرجان

23

10

5

8

25

22

3

35

5

آلومینیوم اراک

23

8

11

4

22

23

-1

35

6

تراکتور

23

8

9

6

22

20

2

33

7

فوالد

22

7

10

5

20

15

5

31

8

پديده

22

7

7

8

21

23

-2

28

9

مس رفسنجان

23

7

7

9

16

21

-5

28

10

تمسجدسلیمان
نف 

22

6

9

7

15

17

-2

27

11

پیکان

23

6

9

8

20

26

-6

27

12

صنعت نفت آبادان

23

6

8

9

16

19

-3

26

13

سایپا

23

5

10

8

17

20

-3

25

14

نساجی مازندران

23

6

4

13

18

26

-8

22

15

ذوب آهن

23

4

9

10

22

29

-7

21

16

ماشینسازیتبریز

23

1

8

14

15

36

-21

11

23
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فوتبال جهان
آخرينمهاجر

در مورد سامان قدوس كه تنها بازمانده
يك جريان در تيمملي است

چند نقلوانتقال بين بازيكنان صورت گرفته اما جابهجايي مربيان همچنان سريعتر و گستردهتر است .با اينحال گمانهزنيها درباره جابهجايي بازيكنان از نقلوانتقال مربيان جذابيت
بيشتري براي هواداران دارد .تيم به تيم اتفاقات نقلوانتقاالتي باشگاههاي مهم را دنبال كنيم:

بارسلونا

رئال مادريد

بارسلونا با  2بازيكن آزاد به نامهاي اريك گارسيا و آگوئرو
(منچسترسيتي) به توافق رسيده و با آنها قرارداد بسته2 ،
بازيكن آزاد ديگر يعني ممفيس (ليون) و واينالدوم (ليورپول)
در نوبت قرارداد با اين تيم هستند .الپورتا كه بارسلونا را ورشكسته
تحويل گرفته ،نميتواند براي خريد بازيكن ريختوپاش كند .او براي
رهايي از شر دستمزد بازيكناني مثل بوسكتس ،سرخي روبرتو و آلبا درنظر
دارد آنها را واگذار يا مبادله كند يا اگر شد بفروشد .بوسكتس گفته ميشد مورد
توجه بايرنمونيخ قرار دارد كه آلمانيها چنين چيزي را تكذيب كردند ،آلبا را اتلتيكو
ميخواهد و سرخي روبرتو هم شايد با الپورت از منسيتي معاوضه شود .كوتينيو هم احتماال
در بارسا نخواهد ماند .شايد اين برزيلي مثل لوييس سوارس مازاد اعالم شود تا دستكم
دستمزد ساالنهاش صرفهجويي شود .ممكن است او به ليورپول برگردد يا راهي يك تيم
انگليسي ديگر شود تا حداقل بعد از هر چند بازي آپشنهاي قراردادش فعال نشود و
بارسا مجبور به پرداخت پولهاي بيشتري به ليورپول نباشد .رونالد كومان هم هنوز
مشخص نيست بماند .اين وسط يك نكته بامزه بخوانيد .آگوئرو برعكس  6خواهر
و برادرش ترجيح داده از فاميلي مادرش استفاده كند درحاليكه بقيه خواهر
و برادرها دلكاستلو هستند .لقب او هم از شخصيت كارتوني دوران
كودكياش به نام «كوم كوم» برگرفته شده كه البته با تلفظ
اشتباهش در زمان كودكي خوانده ميشود .ليونل
مسي پدرخوانده فرزند سرخيو آگوئرو
هم هست.
در بايرن غيراز اوپامكانو و سرمربي هيچكسي
هنوز جذب نشده .آالبا كه رفته ،قرارداد بواتنگ هم به
پايان رسيده و او شايد راهي ايتاليا يا آمريكا شود .زوله
هم مورد توجه چند تيم ازجمله چلسي است .شايعه عالقه
بايرن به خريد بوسكتس بهدليل سن و دستمزد باالي
اين بازيكن رد شده .ممكن است كينگزلي كومان
هم بهخاطر رو به پايان بودن مهلت قراردادش
به فروش برسد .فعال منچستر او را ميخواهد.
هنوز خبر داغي از نقلوانتقاالت
بايرنمونيخ شنيده نميشود.

در مادريد فقط قرارداد آالبا نهايي شده .در مراسم
معارفه پيراهنهاي فصل بعد عكس سرخيو راموس ديده
نميشود اما پيراهن شماره4او در فروشگاهها موجود است.
هنوز توافقي بين دوطرف براي تمديد حاصل نشده .سويا
راضي شده كه ژول كونده را به رئال بدهد و از خير رقم فسخ
قرارداد 80ميليونياش بگذرد .بهنظر ميرسد واران و راموس
رفتني خواهند بود .درباره مارسلو خبر رسيد كه الهالل كه رقيب
استقالل در مرحله بعدي ليگ قهرمانان است ،او را ميخواهد اما
هنوز تيمي براي جذب ايسكو و گرت بيل پيشقدم نشده .تاتنهام
يك فصل ديگر بيل را قرضي ميخواهد .تكليف مربي هم هنوز روشن
نيست .ظاهرا كونته بهدليل درخواست باالي دستمزدش و شرايطي
كه براي خريد بازيكن داشت از ليست گزينهها خارج شده و احتماال
به تاتنهام برود .در رئال اين مربي نيست كه بازيكن ميخرد و براي همين
باشگاه او را خط زده است .رئال دوباره به سمت كارلو آنچلوتي رفته و ميخواهد
او را برگرداند .كارلتو همان كسي بود كه دسيما يا دهمين قهرماني ليگ قهرمانان را براي
رئال آورد اما بهدليل بازي ندادن به گرت بيل عذرش خواسته شد .شايد رائول
بهعنوان دستيار مربي ايتاليايي مشغول بهكار شود؛ همان روندي را كه
زيدان طي كرد .گاليتيه ،سرمربي ليل رأي نياورده ،پوچتينو هم
با پاريس قرارداد دارد .كارلتو فعال در دسترسترين
گزينه است.

بايرنمونيخ

آرسنال

يوونتوس

ليورپول
كوناته از اليپزيش خريداري شد تا پديده اين
سالهاي بوندسليگا در فصل آينده بدون سرمربي
و  2مدافع مركزي موفقش (ناگلزمان و اوپامكانو به
بايرن رفتند) به مصاف حريفان برود .رافينيا كه اين
فصل ستاره ليدز بود پيشنهاد 32ميليون پوندي از
ليورپول دارد .يوري تيلمانس هم براي پيوستن
به اين تيم از لستر اعالم آمادگي كرده .شكيري
شايد قرضي به فنرباغچه برود تا در كنار اوزيل
بازي كند .گزينه بازگرداندن كوتينيو به
ثمنبخس هم روي ميز مديران باشگاه
است.

با بازگشت آلگري اوضاع براي ديباال خوب شده اما برعكس،
براي رونالدو اصال جالب نيست .همسر رونالدو گفته كه او در يووه
ميماند اما تالش مدير برنامههايش براي بازگرداندنش به منچستر پس
از ناكامي در بازگشت به رئال و همچنين انتقال به پاريسنژرمن از چشم
تيزبينان دور نمانده است .آلگري همچنان به پيانيچ عالقه دارد و اين بازيكن
كه نتوانسته در تركيب بارسا جايي براي خودش دستوپا كند ،ممكن است
حتي قرضي به تورين برگردد .بوفون پس از  20سال احتماال به پارما برميگردد
و تيم سابقش را در سريبي همراهي ميكند .اين دروازهبان افسانهاي يك
فصل سابقه بازي در سريبي را زماني كه يوونتوس بهدليل تباني سقوط كرده
بود ،دارد .انگار آلگري شخصا با دوناروما و لوكاتلي به توافق رسيده است.
او نميتواند با همان خط هافبك متوسط در دوران پيرلو و دروازهبان
معمولياش يعني شزني نتيجه بگيرد .در ميان تيمهاي بزرگ اروپايي
از لحاظ استفاده از بازيكنان آكادمي ،باشگاه يوونتوس با 0.3در
رتبه آخر است و آژاكس اول .آلگري با كيهليني هم تمديد
كرده اما امسال قصد دارد نگاهي هم به محصوالت
آكادمي بيندازد.

فوتبال ايران

ميالن

اينتر
با جدايي كونته و آمدن سيمونه اينتزاگي از التزيو ،ممكن
است برخي ستارهها به فروش برسند .الئوتارو مارتينس مثل
گذشته پيشنهاد ندارد اما اگر پيشنهادي بيايد ،مالكان چيني
باشگاه فورا او را ميفروشند .لوكاكو هم چندين مشتري بزرگ دارد
و شايد با يك قرارداد  100يا 110ميليون يورويي واگذار شود .اشرف
حكيمي با پاريسنژرمن به توافق اوليه رسيده .سنسي و بارال فروشي
نيستند اما ويسنو و گاليارديني چرا .ديماركو به اينتر برميگردد اما
معلوم نيست اينتزاگي او را بخواهد .اگر الئوتارو و لوكاكو به فروش
برسند ،والهوويچ از فيورنتينا گزينه
اصلي خريد خواهد بود .او هم
مشتريان زيادي دارد.

گندوز كه يك فصل قرضي در هرتابرلين بازي كرد ،به
مارسي ميرود .ژاكا را مورينيو براي آاسرم ميخواهد .سبايوس
و اودگارد پس از پايان قرارداد قرضيشان به رئال برميگردند .بيرين
هم ديگر قراردادي ندارد و باشگاه بايد يك مدافع راست جديد بخرد
كه احتماال مزروعي از آژاكس خواهد بود .رحيم استرلينگ و رياض
محرز هر دو يا يكيشان ممكن است از منسيتي خريداري شوند .جو
ويالك كه نيمفصلي شگفتانگيز بهصورت قرضي در نيوكاسل داشت
و در  8بازي پياپي آخرش موفق به گلزني شد برميگردد .ايو بيسوما
از برايتون مورد توجه آرسنال و چند باشگاه بزرگ ليگ برتري است.
كوتينيو در ليست است اما ويليان قراردادش تمامشده و ميخواهد
برود .آرون رمزي هم ديگر مورد توجه يوونتوس نيست و
ميتواند برگردد اما دستمزدش
باالست.

هميشــه برســر خطاب كردن آنها اختالف نظر وجود داشته
اســت .تعبير عاميانه شايد اين است كه اسمشــان را بگذاريم
«دورگه» ،اما مسئله اينجاست كه در موارد زيادي هم پدر و هم
مادر اين بازيكنان ايراني بودهاند .بنابراين شايد «مهاجرزاده»
يا «دوتابعيتي» تعابير دقيقتري باشــد .هر چه هست اما اين
ســامان قدوس كه بهعنوان آخرين بازيكن به اردوي تيم ملي
فوتبال كشــورمان در منامه بحرين اضافه شد ،تنها بازمانده از
جريان حضور اين قبيل بازيكنان در فوتبال ايران است .سالها
پيش و با دعوت از فريدون زندي به تيم ملــي ايران در دوران
برانكو ايوانكوويچ ،موج استفاده از بازيكنان ايرانياالصل مقيم
در ساير كشــورها شــكل گرفت و بعدها بازيكناني مثل امير
شــاپورزاده ،اميد نظري ،دانيال داوري و مهرداد بيتآشور هم
به تيم ملي پيوستند .فراز و فرودهاي اين بازيكنان زياد بود ،اما
هواداران ايراني بهترين خاطراتشان را از اشكان دژاگه و رضا
قوچاننژاد دارند؛  2بازيكن نجيب و دوستداشتني كه با همه
توان و وجودشان براي تيم ملي به ميدان رفتند .دژاگه هميشه
هر چه داشت براي تيم ملي رو ميكرد و رضا گوچي را هم تا ابد
با گلهاي حساس و حياتياش به ياد خواهيم آورد .او با  2گل
كليدي به قطر و كرهجنوبي ما را به جامجهاني 2014رساند و با
تك گلش به بوسني باعث شد آن مسابقات ،به تنها جامجهاني
بدون گل زده ايران در تاريخ تبديل نشــود .بعد هم درخشش
گوچي در بازي با عراق در جام ملتهاي آسيا ادامه يافت.
حاال اما همه آنها رفتهاند و تنها يك نفر ،ســامان قدوس براي
تيم ملي ايران مانده است؛ يك هافبك هجومي 27ساله كه پدر
و مادرش اصالتا اهوازي هستند .قدوس به تازگي بعد از كسب
سهميه حضور در مســابقات فصل آتي ليگ برتر انگلستان به
همراه برنتفورد به اردوي تيم ملي اضافه شده است .چيزي كه
از او به ياد ميآوريم ،خطاي هوشــمندانهاي است كه لحظات
پاياني بازي بــا مراكش در جامجهانــي 2018گرفت ،توپ را
بوسيد و همان توپ با گل بهخودي عزيز بوهدوز به تنها پيروزي
ايران در جامجهاني تبديل شد .مردم ايران آنقدر آن صحنه را
دوست داشتند كه هنوز عبارت «بوسه سامان قدوس به توپ»
جزو پيشفرضهاي بسيار جستوجوشده گوگل است .سامان
اما تواناييهاي بيشتري دارد و شايد از اين به بعد بيشتر از يك
ماچ خرافهپسند بهكار تيم ملي بيايد .نميدانيم برنامه دراگان
اسكوچيچ براي او چيســت ،اما عجالتا خوشحاليم كه سامان
كنار ماست.

منچستريونايتد

دستيار پراندلي ،مشاور جديد فرهاد مجيدي

پيولي بهعنوان سرمربي ماندني شد .قرارداد زالتان هم
يك فصل ديگر تمديد شد .براهيم دياز ميخواهد بماند،
حتي بهصورت قرضي و به رئال برنگردد .تئو ارناندس مدنظر
پاريسنژرمن است .با رفتن مانژوكيچ ،خريد ژيرو از چلسي
در حال رسميشدن است .امين عدلي از تولوز در حال آمدن
است اما چالهاناوغلو ممكن است برود ،حتي شايد به يك تيم
آسيايي .بازيكن تركتبار چون از تمديد قرارداد سر باز زده،
رفتني خواهد بود .براي جانشيني او باشگاه بايد با اتلتيكو بر
سر ديپائول از ادوينزه مبارزه كند .دوناروما قراردادش را به
پايان برد و بهصورت آزاد و رايگان جدا ميشود .هواداران ميالن
خطاب به مالديني هشتگ زدهاند كه راموس را به اين تيم
بياورد .رابطه او با كاپيتان رئال هميشه خوب بوده
است .تونالي از برشا هم ديگر گزينه
خريد است.

سانچو همچنان يكي از اهداف اصلي خريد است اما اگر نشد ،منچستر
سراغ جذب كينگزلي كومان از بايرن بهصورت قرضي و با بند خريد دائم
ميرود .كريستيانو رونالدو هم دوست دارد برگردد چون توسط همبازيانش
درك نميشود و يك بنزما كنارش ندارد تا برايش فضل فراهم كند و آلگري هم با او
خوب نيست .رونالدو حاضر است دستمزد سالي 31ميليون يورويياش را كاهش دهد اما
اولويتهاي منچستر چيزهاي ديگري است؛ مثل خريد هري كين يا حتي لواندوفسكي براي
خط حمله و راموس يا واران در كنار پائو تورس براي خط دفاعي .شايعه معاوضه رونالدو با پوگبا كه
هر يك تنها يك فصل ديگر با تيمهاي خود قرارداد دارند هم از سوي هيچيك از منابع نزديك به 2
تيم تأييد نشده .سائول نيگس هم از اتلتيكو به اين باشگاه لينك شده .البته او گزينههاي ديگري
مثل پاريس يا يوونتوس را هم دارد .سائول كه اين فصل كمتر از سوي سيمئونه به بازي گرفته
ميشد ،حقوق 7ميليون يورويي در هر فصل ميخواهد كه منچستر ميتواند آن را تامين كند.
منچستر درصورتي كه نتواند دكالن رايس را از وستهم به خدمت بگيرد ،سراغ سائول خواهد
رفت .هواداران خواهان خريد جك گريليش محبوب از استونويال هستند كه مورد توجه
آرسنال و سيتي هم هست اما خيلي گران است و 100ميليون يورو نميارزد .احتماال
9بازيكن هم به فروش ميرسند يا آزاد ميشوند يا بهصورت قرضي به تيمي
ديگر ميروند مثل مارسيال كه تاتنهام حاضر است او را 35ميليون
يورو بخرد .احتمال جدايي دخهآ هم هست .جانشين او از ميان
اريك گارسيا و آگوئرو كه زياد بازي به آنها نميرسيد و
دوناروما و اوبالك انتخاب ميشود كه گزينه اوبالك
قراردادشان پايان يافته بود ،راهي بارسلونا شدند .الپورت هم ممكن
خيلي نشدني است.
است با سرخي روبرتو معاوضه شود .گوارديوال عالقه زيادي به روبرتو دارد و
فصل قبل هم ميخواست او را با كانسلو مبادله كند كه بارسا نپذيرفت .دليل اصلي
انتشار شايعه عالقه سيتي به سرخيو راموس همين جداييهاي گسترده در خط دفاعي
است .شنيده ميشود در خط حمله ،رحيم استرلينگ و برناردو سيلوا هم زياد از
شرايط خود راضي نيستند و خواهان جدايي شدهاند .حتي مدير برنامههاي
ژيرو و تامي آبراهام باشگاه را ترك ميكنند .شايد
سيلوا او را به رئال مادريد پيشنهاد كرده .منسيتي پيشنهادها براي ژسوس
ژيرو به ميالن برود و آبراهام قرضي به دورتموند .آبراهام و
و بنژامن مندي را گوش ميدهد اما رياض محرز هم ممكن است برود.
لوفتوسچيك مورد توجه استونويال هم هستند اما بهصورت
با خريد احتمالي هري كين ،بسياري از معادلههاي خط حمله حل
قرضي .انتقال قرضي آبراهام به دورتموند ميتواند خريد
ميشود .گوارديوال ميخواهد در فصل آينده نقش بيشتري به فيل
هالند را آسانتر كند .هالند فعال گزينه اصلي چلسي براي
فودن كه از او به مسي انگليس ياد ميشود ،بدهد .اگر ژسوس كه
تقويت خط حمله است و هريكين از اين باشگاه كمي
مورد توجه تاتنهام است بهعنوان بخشي از قرارداد كين به اين
دور شده است .تياگو سيلوا يك فصل ديگر تمديد كرده
باشگاه لندني برود ،معضل خريد كاپيتان تاتنهام حل خواهد
اما شايد يك خريد دفاعي ديگر در راه باشد؛ كسي
شد .ظهور فيل فودن از تيمهاي پايه باعث شده كه باشگاه از
مثل زوله .باركلي ،توموري و امرسون هم احتماال
گوارديوال بخواهد بازيكنان بيشتري از تيم جوانان به تيم
فصل آينده در تيم ديگري خواهند بود .لوكاكو هم
اصلي بياورد و آنها را مورد آزمايش قرار دهد؛ بازيكنان
فعال گزينه خط حمله همه تيمهاي دنياست،
گمنامي به نامهاي كول پالمر ،ليام دالپ ،رومئو
حتي چلسي و آرسنال اما اينتر براي او باالي
الويا و جيمز مكآتي.
100ميليون يورو ميخواهد.

منچسترسيتي

چلسي

اتلتيكو
سيمئونه كه با سالي 43ميليون يورو حقوق گرانترين
مربي دنياست ،بعد از فتح الليگا ميخواهد تيمش را تقويت
كند .راز ماندگاري او همين حقوق باال و انتظار پايين از
تيمش براي كسب همه جامهاست .از زماني كه اين مربي
آرژانتيني به مادريد آمده تاكنون والنسيا 18بار مربي
عوض كرده ،سويا و چلسي و اينتر و ميالن هر كدام 10بار،
رئال و بايرن مونيخ و بارسلونا هر كدام 7بار ،منچستر و
تاتنهام و پاريسنژرمن و دورتموند هر يك 6بار و ليورپول
هم 5بار و سيتي و يوونتوس 4بار سرمربي خود را تغيير
دادهاند .برنامه او براي تقويت تيم شامل اين گزينهها و
احتماالت است؛ تريپيه ممكن است به فروش برسد ،احتماال
به منچستر ،سائول هم همين وضعيت را دارد و مقصد او هم همين
است .آلبا از بارسلونا مدنظر سيمئونه براي تقويت سمت چپ خط
دفاعي و همكاري با لوويس سوارس در حملههاست .ژائو فليكس مشتري
خوبي ندارد ،اما خريد ديپائول كاپيتان اودينزه قطعي بهنظر ميرسد.
موراتا يك فصل ديگر هم قرضي در يوونتوس ميماند
و 10ميليون يورو از اين طريق به اتلتيكو
ميرسد.

فرهاد مجيدي ،ســرمربي اســتقالل روز گذشته در يك
استوري كه در اينستاگرام به اشتراك گذاشت ،از گابريل
پين بهعنوان دستيار ايتاليايي جديدش نام برد و خبر داد
كه او هفته بعد به ايران سفر ميكند .سرمربي استقالل در
استورياش نوشــته بود« :هفته آينده آقاي گابريل پين
مربي سابق تيم ملي ايتاليا (بهمدت ۴سال) و دستيار آقاي
چزاره پراندلي در يورو2012باسابقه حضور در كادرفني
تيمهاي پارما،فيورنتينا ،والنسيا ،گاالتاسراي ،النصر امارات
و جنوآ به تهران ميآيد و تا انتهاي فصل بهعنوان مشــاور
در كنار من خواهد بود و با شروع فصل جديد به كادرفني
استقالل اضافه خواهد شد .پيشاپيش به آقاي پين خوشامد
ميگويم».
مجيدي عكسي از گابريل پين با پراندلي روي نيمكت تيم
ملي ايتاليا در اينستاگرامش منتشر كرده تا بهطور رسمي
اين مربي را معرفي كند .نكته قابلتوجه در اين خصوص
ممنوعيت حضور مربيان خارجي در ايران است .همانطور
كه فرهاد مجيدي هم گفته اين مربي ايتاليايي نميتواند
بهطور رسمي قراردادش با اســتقالل را امضا كند و روي
نيمكت بنشيند .به همينخاطر او فعال بهعنوان مشاور در
كنار آبيها خواهد بود و با توجه به اينكه از فصل آينده اين
قانون اصالح ميشود رسما به جمع نفرات كادرفني اضافه
خواهد شد .گفتني است اين مربي 58ساله در دوران بازي
خود نيز روزهاي درخشــاني را با پيراهن تيمهاي بزرگ
ايتاليا پشت سر گذاشته و حضورش در استقالل ميتواند
يك اتفاق مثبت براي اين تيم باشــد .جالب اينجاست كه
مجيدي با اين پســت حضورش در اســتقالل براي فصل
بعد را هم قطعي كرده و بايد ديد چــه روزهايي در انتظار
استقالل و اين مربي جوان خواهد بود.
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محسن محمود صفري

بليت احسان حدادي
در دست پزشكان

اختالف 500ميليوني!

بهنظر ميرسد پاداشهايي كه براي مدالهاي بازيهاي المپيك
توكيو تعيين شده ،كارشناسي درستي نداشته است ،حداقل در
كشتيكهاينطوراست.برايمدالطال ۲ميلياردتومان،مدالنقره
يك ميليارد و250ميليون تومان و مدال برنز 750ميليون تومان
پاداش تعيين شده .اما كسي كه در كشتي مدال برنز گرفته چرا
بايد500ميليونتومانازمدالنقرهكمتربگيرد؟همنفريكهسوم
المپيكميشودوهمكسيكهمدالنقرهبهدستميآورد،دريك
كشتي شكست ميخورند .نفري كه سوم ميشود كار سختتري
هم دارد ،او بايد اينقدر انگيزه داشته باشد كه در ديدار ردهبندي
دستشخالينماند.مدالطاليالمپيكارزشباالييداردوحتي
پاداش 2ميليارديهمبرايشكماستولياختالف500ميليوني
نقرهوبرنزميتواندانگيزهورزشكارانراپايينبياورد.

فدراسيون پزشكي ورزشي و كميته پزشكي فدراسيون دووميداني
تصميم ميگيرند احسان حدادي با توجه به مصدوميتش به بازيهاي المپيك توكيو
اعزام بشود يا نه
فدراسيون دووميداني ويدئويي منتشر كرد كه در آن پاكزاد ،پزشك
متخصصي كه حدادي در آمريكا به او مراجعه كرده بود ،از وخامت
وضعيت مهرههاي كمر او ميگفت .هفتههاي گذشته خبر جنجالي
دووميداني اين بود كه حــدادي ،پرتابگر ديســك بهاحتمال زياد
بازيهاي توكيو را از دســت ميدهد .اين ورزشــكار در گفتوگو با
اشكان ارديبهشت ،پزشك فدراسيون دووميداني گفته بود كمردرد
دارد .حســين توكلي ،مربي بدنســاز حدادي نيــز در گفتوگو با
همشهري مدعي شد وضعيت حدادي نگرانكننده است و بهاحتمال
زياد نياز به جراحي دارد اما ارديبهشــت تأكيد داشت كه تا حدادي
به ايران نيايد چيزي مشخص نميشود و پزشكان بايد درباره او نظر
بدهند.
ديروز توضيحات پاكزاد بــه صحبتهايي كه توكلــي پيش از اين
داشت ،نزديك بود .پاكزاد با توجه به تصاوير امآرآي حدادي نظر داده
است كه كانال عصبي او تنگ شــده ،بعضي از ديسكهاي او بيرون
زده و احتمال دارد كه براي درمان به جراحي نياز داشته باشد .پاكزاد
گفته از وضعيت حدادي شگفتزده شده است ،چراكه شرايط كمر
او در تصاوير خيلي وخيمتر از چيزي است كه خودش حس ميكند.
آيا احســان حدادي با اين كمردرد بــه بازيهــاي المپيك اعزام
ميشود؟ نظرها درباره حدادي متفاوت است .بعضيها كه هميشه به
مصدوميتهاي بدموقع او قبل از بازيهاي المپيك مشكوك بودهاند
حتي به صحت اين ويدئو و صحبتهاي پزشك هم ترديد دارند .اما
آنهايي كه فنيتر به موضوع نگاه ميكنند ،ميگويند آسيبديدگي
او واقعي است .البته اين ســؤال هم وجود دارد كه چرا درست ۲ماه
قبل از شروع المپيك بايد اين مصدوميت خودش را نشان دهد و آيا
اين آسيبديدگي ميتواند تازه باشد؟ از نظر آنها مصدوميتي كه به
جراحي نياز دارد ،حتما بايد ســابقه يكي دوساله داشته باشد و اگر

از يزداني ياد بگيريد

حسنيزدانيبعدازاينكهباانتشارمتنيازفضايمجازيخداحافظي
كرد ،حاال هم گوشــي همراهش را از خودش دور كرده است .در
اردويتيممليهمهكشتيگيرانساعت10شببايدگوشيهاي
همراهشانراتحويلبدهندوتاموقعصبحانهنميتوانندازگوشي
استفادهكنند.اماحسنيزدانيخيليوقتهاگوشياشراتحويل
نميگيرد و حتي دو سه روز بدون گوشــي ميماند .او فقط زماني
گوشياشراتحويلميگيردكهبخواهدباخانوادهاشتماسبگيرد.
يزداني را با ورزشكاراني مقايســه كنيد كه دائم در فضاي مجازي
فعالند.يزدانيبااينكهشانسزياديبرايكسبمدالدرتوكيودارد،
هميشهنخستيننفراستكهسرتمرينحاضرميشودوآخريننفر
محلتمرينراتركميكند.
جان محسن قاسمي در خطر است

قطعيمكرربرق،جانمحسنقاسمي،قهرمانآسيا راكهباكمك
دستگاهزندگيميكند،بهخطرانداختهاست.محسنقاسميسال
گذشتهدركمپتركاعتيادموردحملهمسئوالنكمپقرارگرفت
وباضرباتيكهبهسروصورتشواردشدتامدتهادركمابود.خانواده
محسنباتجهيزكردنخانهبهدستگاهاكسيژنووسايلپزشكياو
رابهمنزلبردندوليقطعيمكرربرقسببشده اكسيژنرسانيبه
او به خوبي انجام نشود و دچار تشنج شود .موضوع ديگر درباره اين
قهرمانايناستكهضارباناوباقيدوثيقهآزادهستندواينمسئله
سببگاليهخانوادهقاسميازدستگاهقضاييشدهاست.
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ساده

 -1پهلوان توراني كه بهدست
رستم كشته شد -براي كاهش
اصطــكاك در قطعههــاي
متحرك بهكار ميرود
 -2خودروی باربري -داستان
كوتاه -نخست
 -3پايتخــت ايتاليا -وضعيت
دشوار -گلي درشت و معطر
 -4معيــار -ســوراخ كردن-
حواري خائن
 -5ســخن تحقيرآميــز-
سالخورده
 -6طــاق -ســبز مايــل به
خاكستري -روزها
 -7تــر سآور -شــهري در
خوزستان -وسط
 -8لقب خواجهسرايان -نوعي
پنير نيمهســخت كه از شير
خالص بز تهيه ميشود -تالش
 -9رمق آخر -دربازكن برقي
ســاختمان -فيلسوف آلماني
قرن هجدهم كه با فلسفه كانت
مخالف بود
 -10پوست دانه گندم -نيكو
رو -نوعــي پارچه بــا الياف
مصنوعي
 -11فتنه انگيزي -از نزوالت
الهي
 -12سفرهنشــين -جهــان
ديگر -كلمه پرسشي

 -13حيرت -از انواع خرماهاي
ايران -خواري
 -14آينده -همســر حضرت
ابراهيم(ع) -موزون
 -15غذاي گيالني با برگ سير
و تخممرغ -مجموعه شعري از
سهراب سپهري
عمودي:

 -1گرامــي -كشــورهاي
عقبمانده يا در حال توسعه-
سنگ آسياب
 -2دربردارنده -در بنايي براي
گرفتن درزهــا بهكار ميرود-
ورودي خانههاي قديمي
 -3اندك -اثري از شاتو بريان
فرانســوي -از فرمانروايــان
آلزيار
 -4از ارزهاي ديجيتال -تبذير
 -5پــول كر هجنوبــي-
ديپلماتيك -پايان
 -6نوعــي ماهــي جنــوب-
سرخوش و ســرحال -امر به
يافتن
 -7قيمتي -كتاب زرتشــت-
قديميترين پل اصفهان
 -8دختران عرب -عداوت -از
قبايل مدينه در صدر اسالم
 -9نوعي حلوا -بيماري كليه-
پاك از تهمت
 -10مو طاليــي -راديكال-

نسبت دادن خطا به كسي
 -11زادگاه -هنر ششم -روزگار
 -12روي قاب پنجــره مياندازند-
فراينــد تبديل فراوردههــاي نفتي
سنگين به سبكتر
 -13نوعــي انگور دانهريز -قســم-
مخفف اگر
 -14مــژده -خانــدان رســول
اكرم(ص) -زيور
 -15ديدني فوتبال -آشــپز نيكوكار
ضحاك -شاداب
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كمردرد حدادي تازه نيست ،چرا اردوهاي پرهزينه او در آمريكا ادامه
پيدا كرده است.فدراسيون دووميداني ديروز موضع خاصي در اينباره
نداشت و به انتشار ويدئو بســنده كرد .علي رضايي ،دبير فدراسيون
به همشهري ميگويد« :ما نميتوانيم هيچ نظري درباره او بدهيم و
همهچيز را به روزي موكول ميكنيم كه ايشان به ايران بازگردند».
حدادي 21خرداد به ايران ميآيد و قرار اســت دو فدراسيون براي
او تصميم بگيرند .رضايي ميگويد« :بــراي ما فصلالخطاب نظري
است كه فدراسيون پزشكي در مشورت با كميته پزشكي فدراسيون
ما ميدهد .نخســتين چيزي كه براي ما در اولويت است ،سالمتي
ورزشكار است ».اما چرا آســيبديدگي حدادي دير تشخيص داده
شــد؟ رضايي توضيح ميدهد« :فدراســيون پزشكيورزشي مدام
همه ورزشكاراني را كه به بازيهاي المپيك ميروند ،رصد ميكند.
آسيبديدگي با همه قهرمانان ورزشي هست ،بعضي از ورزشكاران
در خيلي مواقع با دردهايشان تمرين ميكنند .حدادي در المپيك
قبلي هم مصدوم بود .در لندن هم با اينكه كتفدرد داشت و كتفش
را با باند بسته بود ،مسابقه داد».
اين توضيحات رضايي شــايد بــراي همه قانعكننده نباشــد .نظر
منتقدان فدراسيون اين است كه حدادي از روزي كه در دووميداني
عنوان ستاره را گرفت اگر مســتقل از فدراسيون تمرين نميكرد و
بزرگتري در كنار خودش داشت ،شايد كمتر دچار مشكل ميشد.
او به غير از المپيك لندن كه توانست مدال نقره بگيرد ،در دو المپيك
ديگر شركت كرد؛ در المپيك پكن بهخاطر مصدوميت كتف نتيجه
نگرفت و در المپيك ريو بهخاطر مصدوميــت زانو .اينكه او با وجود
مصدوميت در چهارمين المپيك عمرش هم شــركت ميكند يا نه،
سؤالي است كه پزشكان فدراســيون بعد از بازگشت حدادي به آن
پاسخ خواهند داد.

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

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

درمانگاه كهريزك دائر شود

90سال قبل خير نيكانديش خانم فخرالدوله مكان آسايشگاه
فعلي كهريزك را بهعنوان درمانگاه وقف كردند اما سالهاست
اين نيت واقف عملي نشده است .مدتي قبل از انقالب اين مكان
درمانگاه بود بعد از جنگ توســط ســازمان بهزيستي به محل
درمان نيروهاي دفاعمقدس تبديل شد و بعدتر جانبازان سرافراز
در آن نگهداري ميشــدند .بعدها هم بهزيستي آن را به مكان
نگهداري ســالمندان و معلوالن اختصاص داد و سالها به اين
روال ادامه يافت تا اينكه با پيگيريهاي صورت گرفته آسايشگاه
كهريزك به مكان ديگري منتقل شــد و از آن زمان تاكنون از
تبديل اين مركز بــزرگ به مركز درماني كــه نيت اصلي واقف
بود غفلت شده درحاليكه این منطقه هيچ درمانگاهي ندارد و
بهشدت به چنين مكاني نياز دارد .لطفا مسئوالن شهري به اين
امر توجه كنند.
كهن روز از كهريزك تهران

آسفالت خراب ،عامل ترافيك جاده مخصوص در محدوده
شهريار

جاده انديشه  -شهريار به سمت جاده مخصوص كرج حدفاصل
اول پل تا انتهاي پل كرمانخودرو ،آسفالت بهشدت تخريب شده
و عامل ترافيك سنگين بهخصوص در ساعات ابتدايي صبح است.
لطفا به فكر مردم باشند و اين مشكل را حل كنند.
محمودي از شهريار

پاسخ مسئوالن
روابطعمومي شركت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه
پيرو انتشار پيام مردمي با عنوان طرحهاي كتابخواني در مترو و
اتوبوس چه شدند؟ در ســتون با مردم روز 22ارديبهشت پاسخ
داده است:
با سالم ،احتراما ضمن تشكر از مسافرمحترم ،به اطالع ميرساند
شــركت بهرهبرداري متروي تهران در راســتاي سياســتهاي
كالن شهرداری تهران و با شعار ايجاد كتابخانهاي به وسعت يك
شهر ،ترويج كتاب و كتابخواني را در راس برنامههاي فرهنگي خود
قرار داده كه در ادامه به بخشي از اين فعاليتها اشاره ميشود.
با توجه به سؤال مطرح شــده بايد گفت كه قرار دادن كتاب در
مترو مشكالتي نظير خارج كردن كتب از جايگاههاي تعبيه شده
توسط برخي از مسافران و در نتيجه لزوم تامين هميشگي كتاب
و نيز عدمنظارت بر محتواي برخي كتــب خارج از طرح را ايجاد
مينمايد .لذا معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهرهبرداري
مترو جهت پيشگيري از موارد فوق و با هدف حفظ محيطزيست
و صرفهجويي در مصرف كاغذ اقــدام به اجراي طرحي جايگزين
با عنوان«كتابرو» درتمامي ايســتگاههاي مترو كرده اســت .در
طرح خالقانه كتابرو كه براي نخستين بار در متروي تهران اجرا
ميشود ،مسافران با اســتفاده از تلفن همراه و اپليكيشن طاقچه
امكان دانلــود 12000عنوان كتاب الكترونيــك را در محدوده
جغرافيايي كليه ايســتگاههاي متروي تهران و حومه بهصورت
رايگان دارا هستند .از ديگر طرحهاي اجرا شده در مترو در زمينه
ترويج كتاب و كتابخواني ،طرح بخوان است كه طي 3دوره در مترو
اجرا شده است .در اين طرح بريده كتابهاي جذاب و پرمخاطب
در زمينههاي مختلف روي كتيبههاي داخل قطار اكران شــد.
همچنين نخستين كتابخانه عمومي با بيش از 5000عنوان كتاب
در ايوان انتظار ايستگاه ميدان حضرت وليعصر(عج) در مردادماه
سال 99افتتاح شد .اين شركت اميدوار است با اجراي طرحهاي
مذكور ،گامي مؤثر در راستاي ارتقاي فرهنگ مطالعه و كتابخواني
برداشته باشد.

قتل عام 8عضو يك خانواده
در زاهدان
قتل عام 8عضو يك خانواده شــامل 2زن3 ،پسر و 3دختر در زاهدان
كارآگاهان پليس اين شهر را با معمايي جنايي روبهرو كرده است .اين
جنايت درحالي رقم خورده كه حاال ســاكنان محل وقوع جنايت از
حادثهاي كه در نزديكيشان رخ داده وحشت كرده و شوكه شدهاند.
به گزارش همشــهري ،ظهر ديروز یکی از نزديــكان این خانواد ه که

حوادث
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ساكن در يكي از محلههاي شــهر زاهدان بود ،پس از آنكه هيچيك
از اعضاي خانواده به تماسهاي تلفني پاســخ ندادند ،نگران شده و
جلوي خانهشــان رفت .او چند مرتبه زنگ خانه را زد اما كسي در را
باز نكرد .اعضاي اين خانواده معمــوال در خانه بودند و عجيب بود كه
حاال هيچكدام جواب نميدهند .به همين دليل او كه دلشوره گرفته
بود با كمك چند نفر ديگر در را باز كرد و وارد شد؛ اما صحنهاي را كه
در خانه به چشم ميديد باور نميكرد .هركدام از اعضاي اين خانواده
شامل 2زن3 ،پسر و 3دختر در گوشهاي از خانه غرق در خون افتاده و
جانشان را از دست داده بودند .دقايقي بعد از اين ماجرا نخستين گروه
از مأموران پليس خود را به محل جنايت رســاندند .هنوز معلوم نبود

چهكسي و با چه انگيزهاي دست به اين كشتار خانوادگي زده است .در
همان دقايق اوليه به دستور بازپرس جنايي تحقيقات براي روشنشدن
پشــت پرده اين جنايت كليد خورد .بررسي اجســاد قربانيان نشان
ميداد كه حدود 10ساعت از زمان مرگ آنها ميگذرد و بهاحتمال زياد
جنايت نيمه شب اتفاق افتاده است .در اين بين تعدادي از همسايهها
نيز به پليس گفتند كه شب گذشته از اين خانه صداهايي شنيدهاند
اما هيچكدام جرأت نكرده بودند از خانه بيرون بروند .در اين شرايط
بود كه اجساد كشتهشدگان به پزشكي قانوني منتقل و بررسيهاي
پليسي در اينباره ادامه يافت.
در همين حال سرهنگ محمود سعادتي ،فرمانده انتظامي شهرستان

خواستگارفريبكار
زنداني محكوم به قصاص بود
اجيركردن آدمكش

انكار تهديد

با شــكايت دختر جوان ،پروندهاي در دادسراي جنايي
تهران تشكيل شد و با شناسايي جوان محكوم به قصاص
گوشــي وي كه قاچاقي در زندان از آن استفاده ميكرد

شهادت ۲خلبان اف5
در پايگاه چهارم شکاری دزفول

2خلبان نيروي هوايي كشورمان در حادثهاي زميني در پايگاه
چهارم شكاري دزفول به شهادت رسيدند.
به گزارش همشــهري ،علي فرهمندپور ،فرماندار ويژه دزفول
گفت :حادثه زميني براي هواپيماي آموزشي اف ۵پايگاه چهارم
شكاري دزفول باعث شــهادت ۲خلبان اين جنگنده شد .وي با
بيان اينكه اين حادثه روي زمين رخ داده گفت :تاکنون هيچ پرواز

مرگ هولناك 3كودك در آتشسوزي كپر

دريافت 4ميليارد تومان از قصاص بگذرند او با من دوست
شده بود تا براي گرفتن رضايت به او كمك كنم.

دختر جوان در ادامه شكايت خود گفت :وقتي مرد قاتل
حقايق را بازگو كرد بهشدت وحشت كردم .او را در فضاي
مجازي بالك كردم تا برايم مزاحمــت ايجاد نكند .اما
او دســت بردار نبود .پيامي فرستاد و تهديد كرد كه اگر
ارتباطم را با او قطع كنم جانم را ميگيرد .ميگفت بيرون
از زندان ،افرادي دارد كه اگر از آنها بخواهد مرا با ماشين
زير ميگيرند و مرگم را تصادف جلوه ميدهند .تهديد
كرد كه يكبار دست به آدمكشــي زده و برايش خيلي
راحت است تا مرا هم به قتل برساند.
آرزو ادامه داد :چند روز بعد از اين تهديدها متوجه شدم
فردي مرا زيرنظر دارد و تعقيبم ميكند .او همان آدمكش
اجير شده بود كه قصد داشت با ماشين مرا زير بگيرد اما
من هوشيار بودم و متوجه شدم .هدفش ترساندن و زهر
چشم گرفتن بود و ميخواســت به من نشان بدهد كه
اگر با او همكاري نكنم به راحتي جانم را ميگيرد .همه
اين تهديدها براي اين بود كه من يا پول ديه خواستگار
قالبيام را تهيه كنــم و يا نزد اولياي دم بــروم و از آنها
بخواهم كه مبلغ ديه را كم كنند.
وي گفت :وضع مالي خانواده ام خوب اســت ،اما جرأت
نميكردم به پدرم چيزي بگويم .من حتي نزد اولياي دم
هم رفتم اما آنها حاضر نشدند مرا مالقات كنند .اين در
حالي بود كه تهديدهاي مرد زنداني ادامه داشت و ديگر
نتوانستم اين وضعيت را تحمل كنم و تصميم گرفتم با
همه اين تهديدها از او شكايت كنم.

هوايي انجام نشده كه دچار سانحه شود .همه پروازها در رادارها
قابل رصد هستند و اينكه گفته شده هواپيما پس از پرواز ،سقوط
كرده به هيچ عنوان صحت ندارد.
فرماندار ويژه دزفــول با بيان اينكه در ايــن حادثه  2خلبان به
شهادت رسيدند ،گفت :ابعاد اين حادثه توسط تيم ارزيابي كه از
تهران به دزفول آمدهاند در حال بررسي است.

زاهدان درباره اين حادثه هولناك گفت :ساعت 12:30ظهر سهشنبه
اين جنايت به پليس گزارش و از همان دقايق اوليه تحقيقات در اين
خصوص آغاز شد .وي درباره سرنوشــت پدر اين خانواده گفت :پدر
خانواده بهعلت محكوميت جرايم موادمخــدر از مدتي قبل به زندان
افتاده بود اما چون رأي او باز بود گاهي آزاد بود كه ساعت 13:20روز
دوشنبهخودش را به زندان معرفي كرده است و هماكنون در زندان
بهســر ميبرد .وي ادامه داد :بــا حضور مأمــوران در صحنه جنايت
مشخص شد ،احتماال شــب قبل اين 8نفر با شــليك گلوله به قتل
رســيدهاند و هماكنون كارآگاهان پليس آگاهي بهدنبال شناسايي
عامل يا عامالن این جنايت هستند.

كوتاه از حادثه

اجيركردنآد
مكش،نقشهعجيب
قاتلمحكوم
به
ق
صا
ص
برايگرفتن
ر
ضايتخانوادهمقتول

خواستگار دختر 20ساله كه مدعي بود
داخلی مهندس مقيم استراليا است در حقيقت
يك محكوم به قصاص بود كه قصد داشت
با فريب دختر جوان 4ميليارد تومان كالهبرداري كند تا
رضايت خانواده مقتول را بگيرد.
به گزارش همشهري ،مدتي قبل دختر 20سالهاي به نام
آرزو راهي اداره پليس شد تا از جواني كه به اتهام قتل به
قصاص محكوم شده و در زندان بود بهخاطر تهديدهايش
شكايت كند.
او در تشــريح این ماجرا گفت :چند وقت قبل از طريق
اينستاگرام با پسري آشنا شدم .خودش را آرين معرفي
میكرد و ميگفت که مهندس است و در استراليا زندگي
ميكند .گاهي از طريق فضاي مجازي به من زنگ ميزد
و طوري وانمود ميكرد كه ســرش خيلي شلوغ است.
ميگفت كارخانه دار است و بايد به كارهايش رسيدگي
كند .او وعده داد كه بهزودي به ايــران برمی گردد و به
همراه خانوادهاش كه در يكي از استانهاي جنوبي كشور
زندگي ميكنند به خواستگاريام ميآيد .اما همه اينها
دروغ بود .مدتي كه گذشت متوجه رفتارهاي مشكوكش
شدم .ميدانســتم كه حقايقي را از من پنهان ميكند.
تا اينكه پي به راز او بردم .خواســتگار قالبي من نهتنها
مهندس و مقيم استراليا نبود بلكه يك قاتل محكوم به
قصاص بود كه در يكــي از زندانها در حبس بود .وقتي
فهميد كه پي به رازش بردهام گفت كه چند ســال قبل
زماني كه سركرده يك باند سرقت بوده در جريان سرقت
از يك طالفروشي در اطراف تهران ،يكي از افرادي را كه
در مغازه كار ميكرد با شليك گلوله به قتل رسانده بود.
او مدتي فراري بود اما ســرانجام دستگير و در دادگاه به
قصاص محكوم شده بود .حكمش در ديوان عالي كشور
هم تأييد شده بود .او برايم شرح داد كه تا پاي چوبه دار
هم رفته اما در لحظههاي آخر زمانــي كه طناب دار به
گردنش بوده توانسته از اولياي دم مهلت بگيرد و به زندان
برگردد .در نهايت اولياي دم راضي شده بودند به شرط
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توقيف شــد .مرد اعدامي در بازجوييهــا منكر تهديد
دختر جوان و اجيركردن آدمكش شد .اين درحالي بود
كه در بررســي تلفن همراه وي ،پيامهاي تهديد آميز او
بهدست آمد .با كشف اين پيامها جوان محكوم به قصاص
ادعا كرد :پس از آشــنايي با آرزو در فضاي مجازي به او
حقيقت را گفتم و توضيح دادم كه تنها شرط آزادي من
گرفتن رضايت خانواده مقتول است .او اما بهحدي عاشقم
بود كه ميگفت همه مشــكالت را حل ميكند .حتي
ميخواست پيش از آزادي به زندان بيايد و با من ازدواج
كند و ميگفت قرار ازدواج در زندان بگذاريم اما من قبول
نكردم و گفتم پس از آزادي از زندان ،به خواستگارياش
ميروم .وي ادامه داد :او بهخاطر عشق و عالقهاي كه به
من داشت ،خودش بهدنبال پروندهام افتاده و ميخواست
هر طور شده مبلغ ديه را تهيه كند .حتي ميگفت با چند
خير صحبت كرده و از پدرش خواسته تا كمك كنند و
من بهزودي آزاد شــوم .من نه آدمكش اجير و نه آرزو
را تهديد كردم .هر كاري او انجام داده بهخاطر عشــق و
عالقه بوده اســت و حاال نميدانم چرا تصميم گرفته از
من شكايت كند.
با وجود انكار مرد محكوم بــه قصاص ،پروندهاي در اين
خصوص تشكيل شده و تحقيقات همچنان ادامه دارد.

3كودك روستايي هنگام بازي
با گاز پيك نيــك كپري باعث
آتشســوزي در كپر شدند و
هر 3نفر جان خــود را در ميان
شعلههاي آتش از دست دادند.
به گــزارش همشــهري ،اين
حادثه روز دوشنبه در منطقه
عشايري جهانگيرآباد راسك
در جنوب استان سيســتان و بلوچســتان اتفاق افتاد .ماجرا از اين قرار بود كه
2خواهر و برادر و دخترعمويشــان كه هر 3حدود 7ســال داشــتند در خانه
كپريشــان مشــغول بازي بودند .آن زمان هيچكس در كپر نبود و آنها به دور
از چشم پدر و مادرشان سراغ كپســول گاز پيكنيك رفتند و مشغول بازي با
آن شدند .در يك لحظه كپسول كه روشن بود واژگون شد و روي زمين افتاد و
همين اتفاق كافي بود تا كپر دچار آتشسوزي شود .خانه روستايي كه از چوب
و برگ درختان خرما ساخته شده شعله ور شد و 3كودك خردسال راهي براي
فرار از آتش نداشتند .همزمان والدين آنها كه متوجه حادثه شده بودند و جان
عزيزانشان را در خطر ميديدند تالش كردند آنها را نجات دهند اما ديگر كار از
كار گذشته بود و آتش همه كپر را در بر گرفته بود .در اين شرايط با هر قيمتي كه
بود 3كودك از آتش بيرون كشيده شدند اما 2نفر از آنها بهدليل سوختگي جان
خود را از دست داده بودند و سومين كودك كه او هم دچار سوختگي شديدي
شده بود براي مداوا به بيمارستان واليت راسك منتقل شد اما ساعتي بعد بهدليل
شدت جراحات وارده ناشي از سوختگي روي تحت بيمارستان جانش را از دست
داد .در همين حال زيد دهقاني ،بخشدار مركزي راسك در اينباره گفت3 :كودك
بازيگوش به دور از چشم والدين خود سراغ پيكنيك رفته بودند كه آتشسوزي
آغاز شد و اين حادثه دلخراش اتفاق افتاد.

مرد چيني دستگير شد
مرد چيني كه چند روز قبل با انتشار تصاويري
مدعي شــده بود كه با دختران ايرانی رابطه
برقرار كرده است ،در عوارضي كاشان توسط
پليس دستگير شــد .به گزارش همشهري،
از چنــد روز قبل تصاويري در شــبكههاي
اجتماعي منتشر شد كه در آن مردي چيني
مدعي بود مدتهاســت كه در تهران اقامت
دارد و در اين مدت با دختــران ايراني رابطه
برقــرار كرده اســت .از همــان روز بهدليل
حساسيت ماجرا پليس تحقيقات گستردهاي را در اين خصوص آغاز كرد .شواهد
اوليه از صحت اين ادعا حكايت داشت .به همين دليل حكم جلب اين تبعه كشور
چين صادر شــد تا ابعاد پنهان اين ماجرا مشخص شود .بررسيها در اين خصوص
ادامه داشت تا اينكه روز گذشته دادستان كاشــان از دستگيري اين متهم تحت
تعقيب در عوارضي كاشــان خبر داد .روحاهلل دهقاني به مهر گفت :تبعه چيني كه
عامل انتشار تصاويری از روابط خصوصي با دختران ايراني بود در كاشان دستگير شد.
وي با اشاره به انتشار تصاوير خصوصي مرد چيني با دختران و زنان ايراني در فضاي
مجازي گفت :انتشار اين تصاوير واكنشهاي زيادي را از طرف هموطنان ايراني در
پي داشت و پرونده ،چند شاكي خصوصي دارد و به همين دليل متهم دوشنبه شب
در عوارضي كاشان دستگير شد و ضمن تفهيم اتهام با اعمال ماده  ۱۲۱تحت الحفظ
به تهران منتقل خواهد شد.
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ادبوهنر

از مينياتور تا وارهول

قهرمان ما و اميدهاي ديگران

درهاي موزه هنرهاي معاصر سهشنبه هفته آينده بازگشايي ميشود

آخرين پيشبيني ها درباره تركيب فيلمهاي جشنواره كن 2021را بخوانيد
آرش نهاوندی

بازديد از موزه هنرهاي معاصر تهران با دو
گزارش نمايشگاه نهان برعيان و پرسونا از هجدهم
و 25خرداد امكانپذير اســت به گزارش
همشهري ،روز گذشــته در محل موزه هنرهاي معاصر
تهران ،هادي مظفري ،مديركل هنرهاي تجسمي ،احسان
آقايي ،رئيس موزه هنرهاي معاصر تهران ،شهريار حاتمي،
كيوريتور نمايشگاه «نهان بر عيان» و امير راد كيوريتور
نمايشگاه «پرسونا» برنامههاي موزه و هنرهاي تجسمي
در تابستان 1400را معرفي كردند .احسان آقايي ،رئيس
موزه هنرهاي معاصر تهران گفت :در رويكرد جديد موزه
هنرهاي معاصر تهران قرار گذاشتيم  ۲نمايشگاه بهصورت
همزمان در گالريهاي موزه افتتاح شوند .بر همين اساس،
نمايشــگاه اول با عنوان نهان بر عيــان  ۱۸خرداد ماه و
نمايشگاه دوم با عنوان پرسونا شامل مجموعه آثار اندي
وارهول ۲۵خردادماه افتتاح ميشوند.

نشست مطبوعاتی موزههنرهای معاصر

سرخپوست آمریکایی اثر اندی وارهول در موزههنرهای معاصر

مكث

يكي از آنها پژوهشي است و بخش ديگر به نمايش گنجينه
موزه ميپردازد .در نمايشگاه پرسونا ،قصد داشتيم خوانش
ديگري از مجموعه آثار اندي وارهول را ارائه دهيم و خوانشي
كه پيشنهاد شــد عنوان آن «پرسونا» شد .پرسونا؛ مفهوم
كلي تصوير انسان در موقعيتهاي گوناگون است يا ماسك
و نقابي اســت كه ما بر چهره ميگذاريم .وي توضيح داد:
كليت آثار اين است كه تكثيري از پرسوناهاي اندي وارهول
را نمايش دهيم كه با خوانشــي ديگر ميتوانيم به چهره
واقعي او پي ببريم .در واقع خوانش اين مجموعه به ما كمك
ميكند كه اليههايي از اندي وارهول را كه ميشناسيم كنار
بگذاريم و به شناختي عميقتر و دقيقتر از او برسيم.

باغ مجسمه
هادي مظفــري در ابتداي نشســت
عنوان كرد :نورپردازي مجســمههاي
موزه آغاز شــده و طي يكماه آينده
درهاي باغمجسمه موزه روي مخاطبان
باز ميشــود و اين باغمجسمه افتتاح
خواهد شد .اين با غمجسمه با حمايت
سازمان زيباسازي شــهر تهران انجام
شد و براســاس مصوبه هيأت مديره
زيباسازي تهران ،قرار است ساختمان
موزه نيز براي نورپردازي در اختيار آنها
قرار بگيرد تا موزه بهصورت نگيني در
شبهاي تهران بدرخشد.
وي با اشــاره به اينكه تا پايان سال۷ ،
نمايشــگاه در موزه خواهيم داشت،
افــزود :در برنامهريــزي جديد ،موزه
هنرهاي معاصر تهران در سال بين  ۷تا
 ۸نمايشگاه را برگزار ميكند كه در زمان
خود اطالعرساني خواهند شد.
مظفري بيان كرد :تا پايان تابســتان،
كانون موسيقي معاصر ،معماري و شهر،
نيو مديا ،ديزاين و سينماتك آغاز بهكار
ميكنند .همچنيــن همانطور كه وعده
كرده بوديم از حدود يك ســال و نيم
پيش ،آماد هسازي شــش جلد كتاب
نفيس موزه در نيمهراه اســت؛  ۲كتاب
آماده شده و ۴كتاب ديگر در دست چاپ
اســت و مرداد ماه مراسم رونمايي اين
كتابها را شاهد خواهيم بود.

مسئوالن جشنواره كن امسال درنظر دارند ضمن رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي و بــا توجه به تســريع در روند
واكسيناسيون و احتمال كاهش مخاطرات و موارد ابتال
به ويروس كرونا ،هفتادوچهارمين دوره اين جشــنواره
معتبر ســينمايي را از تاريخ  6تا 17ژوئيه(15تا 26تير)
بهصورت حضوري برگزار كنند .در اين دوره از جشنواره
افرادي در جشنواره حضور خواهند داشت كه داراي كارت
واكسيناسيون و تست منفي كرونا باشند .همچنين زدن
ماسك در تمام رويدادهاي اين جشنواره الزامي خواهد
بود .در سالنهاي سينما و مراكز محل برگزاري جشنواره
نيز پروتكلهاي بهداشتيبهطور كامل رعايت خواهد شد.
كمتر از يك هفته مانده به اعالم فهرست رسمي فيلمهاي
حاضر در جشنواره كن 2021گمانهزنيها درباره فيلمهاي
حاضر در اين دوره از جشــنواره همچنــان ادامه دارد.
سايت ســينهاروپا نيز بهتازگي جديدترين گزارش خود
از پيشبينيها درباره فيلمهاي حاضر در جشنواره كن
را انتشار داده است.
تاكنون حضــور فيلمهــاي «آنت» بــه كارگردانيلئو
كاراكس(كه هفتادوچهارمين دوره جشنواره قرار است با
اين فيلم افتتاح شود)« ،بندتا» ساخته كارگردان هلندي
پل ورهوفن و «گزارش فرانسوي» ساختهوس اندرسون،
فيلمساز آمريكايي در كن 2021قطعي شده است.

امیر جدید بازیگر فیلم قهرمان

   پرسونا

امير راد ،دبير نمايشــگاه مروري بر آثار پرسونا (شامل آثار
اندي وارهول از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران) با بيان
اينكه تعداد ۷اثر از آثار اندي وارهول به نمايش گذاشــته
ميشود ،درباره اين نمايشگاه گفت :برنامه موزه هنرهاي
معاصر تهــران مبني بر نمايش  ۲مجموعه آثار اســت كه

مترجم

نمایی از فیلم 3طبقه اثر نانی مورتی

   نهان برعيان

شهريار حاتمي ،دبير نمايشگاه نهان بر عيان نيز درباره اين
نمايشگاه گفت :نمايشگاه نهان بر عيان؛ مهندسي تصوير
در نگارگري ايران ،براســاس پروژه پژوهشي من بود كه
درباره پيوند علم و هنر در سده  ۸تا  ۱۱هجري ايران است
و بهصورت تخصصي به نگارگري ميپردازد .اين نمايشگاه
بهصورت تخصصي روي هندســه تصوير كار ميكند و
هدف اين بوده كه هندسهدانان ايراني چه كساني بودند و
نگارگران ايراني از چه علمي در كارشان بهره ميگرفتند.
وي تصريح كرد :اين پژوهش مشخص كرد كه دستور زبان
مشتركي بين هنرهاي ايراني وجود دارد كه ريشه مشترك
در علم هندســه دارند .اين نمايشــگاه در ابتدا با تاريخي
تصويري از  ۳۰۰سال نقاشي ايران ،نمايش را براساس كتاب
«جامع الطوايف» رشيدي شروع ميكند و تا «شاهنامه شاه
عباســي» پيش ميرود .همچنين در نمايشگاه به حضور
هندســه در نمايشــگاه پرداختم كه در  ۶اليه به نمايش
گذاشته ميشود .حاتمي افزود :اين نمايشگاه ميتواند به
هنرمندان شاخههاي ديگر كمك كند؛ چراكه اين پروژه
صد درصد فرهنگي و پژوهشي است.
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   فيلمهايي با بيشترين شانس حضور در كن2021

پيشبيني ميشــود فيلمهاي « قهرمان» به كارگرداني
اصغر فرهادي فيلمساز ايراني« ،سه طبقه» ساختهناني
مورتي كارگــردان ايتاليايي« ،بدترين انســان دنيا» به
كارگردانييواخيم تري ر از نروژ« ،آنفلوآنزاي پطروف» به
ف فيلمساز روس« ،باگيليك
كارگردانيكريل سربرنيكو 
حسن» ساختهســميح كاپالن اوغلو از تركيه« ،زانوي
احد» ســاخته ناداو لپيد« ،خاطره» ســاخته فيلمساز
تايلندي آپيچاتپونگ ويراستا كول« ،خودرويم را بران» به
كارگردانيريوسوكه هاماگوچي(كه مدت زمان سهساعته
نمايش اين فيلم ميتواند باعث بروز مشكالتي در زمينه
نظافت و ضدعفونيكردن سالن ســينما بين  2سانس
نمايش فيلم شود)« ،لينگويي» ســاختهمحمد صالح
ن فيلمساز اهل كشــور چاد و «روز پرچم» ساخته
هارو 
شــان پن ،بازيگر آمريكايي ،در بخش اصلي رقابتي اين
جشنواره حضور داشته باشند.

فيلمهــاي چشــمنواز و جالبتوجه ديگــري از جمله
«دختر ابدي» ساختهجوانا هاگ كارگردان بريتانيايي،
س فيلمساز بلژيكي،
«ناآراميها» ســاخته ژواخيم الفو 
«موناليزا وماه خونين» ساخته آنا ليلي اميرپور ،كارگردان
آمريكايي نيز ميتوانند بخت حضور در بخش رقابتي را
داشته باشند.
   فيلمهاي فرانسوي

فيلمهاي فرانســوي نيز همواره از شــانس بااليي براي
حضور در جشــنواره كن برخوردارند .در ايــن دوره از
جشنواره تعداد اندكي از فيلمهاي فرانسوي بخت حضور

در بخش رقابتي را خواهند داشــت ،ازجمله اين فيلمها
ي
ميتوان به «پاريس بخش ســيزدهم» بــه كارگردان 
ژاك اوديار« ،جزيره برگمن» ســاخته ميا هانســن الو
و «مســالمتآميز» به كارگردانيامانوئل بركو ،اشــاره
كرد« .دنياي ديگر» ساختهاســتفانه بريز« ،تيتان» به
كارگرداني ژوليا دوكورنو(كه گفته ميشود فيلم درخشان
اما داراي محتوايي است كه شايد مورد پذيرش همگان
س نيز ازجمله فيلمهاي
نباشد) و «آتش» ساختهكلر دني 
فرانسوي هستند كه همچنان ميتوانند اميدوار به حضور
در فهرست بخش رقابتي جشنواره كن باشند.
   نوعي نگاه

در فهرســت نوعي نگاه نيز احتمال حضــور فيلمهاي
ي تيري د پرتي،
«مخفي» ســاخته كارگردان فرانســو 
«آ كيارا» ســاختهيوناس كارپنيان و كارگردان ايتاليايي،
«ســالن هدي» به كارگرداني هاني ابو اســد فيلمساز
يوهانسون كارگردان

فلسطيني« ،بره» ساخته والديمير
ايسلندي« ،كالرا سوال» ســاختهناتالي آلوارس مسن
فيلمساز سوئدي – كاســتاريكايي« ،علي و آوا» ساخته
سيلو بارنار د كارگردان بريتانيايي« ،اتاق شماره »6ساخته
يوهو كاسمانن فيلمساز فنالندي ،بيش از ساير فيلمها
ارزيابي ميشــود .از لهســتان نيز مطابق پيشبينيها
احتمــال دارد يكي از اين دو فيلــم در بخش نوعي نگاه
جشــنواره فيلم كن حضور يابند« :رد پايي از خود باقي
ي يا «ديوانگان»
نگذار» به كارگرداني يانپي ماتوسژينسك 
ساخته توماس واسيلوســكي ،فيلم «آزادي بزرگ» به
كارگردانيسباستيان ميز ه فيلمساز اتريشي نيز از بخت
حضور در بخش نوعي نگاه جشنواره كن برخوردار است.
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نگاه

اسرائيل پس از نتانياهو
در حقيقت كاخ ســفيد ناچار بــه مداخله در اين
ادامه از
صفحه اول پرونده شده و فشارهاي بايدن براي توقف جنگ،
در چرخش معادالت به ضرر نتانياهو مؤثر بود.
تقويتائتالفضدنتانياهودرسطحجامعه :درجريانجنگ
3
اخير ،تنها شهركهاي مجاور غزه زير آتش حمالت حماس قرار
نداشتند و دامنههاي اين موشكها ،بزرگترين شهرها در سرزمينهاي
اشغالي را هم در بر گرفته بود .اين پديده ،تاكتيكي بيسابقه از سوي حماس
عليه رژيم صهيونيستي بهشمار ميرفت و در افزايش فشارهاي داخلي و
اجتماعي عليه نتانياهو براي توقف درگيريها مؤثر واقع شد.
معامله قرن و توافق هستهاي پس از نتانياهو

پيش از پرداختن به سياستهاي كالن رژيم صهيونيستي پس از نتانياهو
بايد توجه داشته باشــيم كه بلوك ضدنتانياهو از جريانهاي متعدد
تشكيل شده؛ جرياناتي كه تنها نقطه اشتراك آنها عبور از نتانياهو است!
چنين دولت ائتالفي نميتواند درخصوص مسائل حساسي نظير معامله
قرن تصميم جدي و منسجمي اتخاذ كند .البته نميتوان انكار كرد كه
اختالفات داخلي اسرائيل بر سر معامله قرن نسبت به موضوعاتي نظير
انتقال ســفارت آمريكا به قدس يا اعمال حاكميت اين رژيم بر جوالن
كمتر است اما در هرحال اين دولت ائتالفي شكننده خواهد بود .درواقع
اولويت اصلي اين ائتالف ،قطعيشدن محاكمه نتانياهو ظرف دوسال
آينده و جلوگيري از بازگشت او به سياســت است .بدون شك با عبور
از اين مرحله ،اختالفات داخلي ميان نيروهاي متعارض ائتالف نمايان
خواهد شد .از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بستر اجتماعي اسرائيل
بيش از هر زمان ديگري بهسوي راستگرايي متمايل شده است .بر اين
اساس هرگونه امتيازدهي به فلســطينيها ،تشديد اختالفات داخلي
در رژيم صهيونيســتي را بهدنبال دارد .هماكنون جامعه اســرائيل از
نظر سياسي بهشدت قطبي شده و ايجاد اجماع در چنين جوامعي كار
بسيار دشواري است .موضوع پرونده هستهاي ايران نيز در داخل رژيم
صهيونيستي از سوي چندين نهاد و سازمان ،ازجمله موساد ،اطالعات
ارتش ،دفتر نخستوزيري و البته وزارت خارجه بهعنوان هماهنگكننده
اداره ميشود .اگرچه در مصاديق اين حوزه ،نظير سياستهاي خرابكاري
هستهاي يا حمله به كشتيهاي ايران نيز روشن است كه ميان موساد
با اطالعات ارتش يا حتي شوراي امنيت ملي اختالف نظر وجود دارد.
با وجود اين نتانياهو به دودليل از نفوذ و تأثيرگذاري ويژهاي در پرونده
هستهاي ايران و ساير موضوعات با حساسيت مشابه برخودار بود .از يك
سو نظام پارلماني اسرائيل اختيارات ويژهاي را براي نخستوزير درنظر
گرفته است و از سوي ديگر ،شــخص نتانياهو بهدليل حضور بيش از
10سال در راس قدرت (امري بيسابقه در تاريخ اسرائيل) تواناييهاي
خاصي در اداره چنين پروندههايي داشت .بنابراين نحوه تعامل اسرائيل
با پرونده هستهاي ايران پس از نتانياهو بدون شك تغيير ميكند اما اين
تغيير بهمعناي پذيرش ايران هســتهاي يا انفعال نسبت به مذاكرات
نخواهد بود و صرفا شيوه تعامل اين رژيم را شامل ميشود.

افزايش فروش اســلحه در
گزارش آمريكا در يك سال گذشته
به نگرانيها از شدت گرفتن
خشونت مسلحانه در اين كشور دامن زده
اســت .تحقيقات جديد نشــان ميدهد
فروش اسلحه به شكل عجيبي از ماههاي
نخســت شــيوع كرونا ســرعت گرفته و
همچنان روند افزايشي دارد .در اين ميان،
جمعيت قابل توجهــي از خريداران ،براي
نخستين بار اســت كه براي خريد اسلحه
اقدام كردهاند .معموال فروش اســلحه در
زمان نزديــك به انتخابــات و بعد از وقوع
حوادث پرسروصدا در آمريكا باال ميرود ،اما
ســال گذشــته ميالدي جدا از انتخابات
رياستجمهوري و درگيريهاي خياباني
بعد از مرگ جورج فلويد ،همهگيري كرونا
هم مزيد بر علت شــد .خريد اســلحه در
آمريكا در طول يك دهه گذشته بهصورت
ماليم رو به افزايش بوده است .اين روند در
ســال  2013بعد از تيراندازي در دبستان
ســندي هوك كه منجر به كشــته شدن
26نفر شد ،شاهد يك جهش بود .تا اينكه
دوباره در ســال 2020يــك اوج ديگر را
تجربه كرد و 64درصد نسبت به سال قبل از
آن افزايش يافت .بيشترين رشد در اوايل
تابستان ،2020بعد از مرگ جورج فلويد
ثبت شد.
اين روند صعودي تا ســالجاري ميالدي
هم ادامه پيدا كــرد و آمريكاييها بيش از
2.3ميليون قبضه ســاح درماه نخســت
ســال 2021خريداري كردند .همچنين
ميانگين فروش ســاح در  3ماهه نخست
امسال 18درصد نسبت بهمدت مشابه سال
قبل افزايش داشته است.
يكي از اعضاي شوراي شهر لسآنجلس به
نيويورك تايمز گفته است« :آمريكاييها به
يك رقابت براي خريد اسلحه روی آوردهاند؛
همان رقابتي كه در اوايل همهگيري كرونا
براي خريد لوازم بهداشــتي وجود داشت،
حاال براي خريد سالح وجود دارد».
بهگفته يكي از فروشــندههاي اسلحه در
آمريكا بيشــتر افرادي كه در يك ســال
گذشته ســاح خريدهاند ،تمايل به خريد
انــواع گرانقيمــت و باالتــر از 400دالر
داشتهاند .اكثر خريداران ميگفتند از آنجا
كه قرنطينه اســت و بايد در خانه بمانند،
ميخواهند كه امنيت خود و خانوادهشان
را تأمين كنند.
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و افزايش ترس مردم از يكديگر ميدانند؛
به همين دليل با خريد اسلحه قصد دارند
از خودشــان محافظت كننــد .برخي از
تحليلگــران همچنين هشــدار ميدهند
كه اپيدمي خودكشــي ،جامعه آمريكا را
تهديد ميكند.

كيوسك

وضع قوانين

موج تازه خريد اسلحه در آمريكا
خريد سالح در آمريكا در يك سال گذشته 64درصد افزايش داشته و 20درصد
خريداران ،اسلحه اولي بودهاند

مطالعات جديد

براســاس تحقيقي كه از ســوي مؤسسه
نظرســنجي عمومــي اجتماعي()GSS
وابسته به دانشگاه شــيكاگو انجام شده،
39درصد خانوارهاي آمريكايي ،مســلح
هستند .اين آمار در سال 32 ،2016درصد
بود.
يك مطالعه كه از ســوي دانشــگاه نورث
ايســترن و مركز تحقيقات كنترل آسيب
هــاروارد انجام شــده ،نشــان ميدهد؛
6.5درصد بزرگســاالن آمريكايي معادل
17ميليون نفر ،ســال گذشــته ميالدي
اســلحه خريدهاند .نكته جالــب توجه در
اين مطالعه اين است كه تقريبا يك پنجم
خريداران اسلحه ،نخســتين تجربهشان
بوده اســت .از اين تعداد ،نيمي زن ،يك
پنجم سياهپوست و يك پنجم التينتبار
بودهاند .ايــن درحالي اســت كه معموال
بيشترين قشــر خريدار اسلحه در آمريكا،
مردان سفيدپوست هستند .در سال،2021
63درصــد افرادي كه اســلحه داشــتند
مرد73 ،درصد سفيدپوســت10 ،درصد
سياهپوست و 12درصد التين تبار بودهاند.

از سوي ديگر ،نتايج تحقيقاتي كه از سوي
پليس فدرال آمريكا انجام شده حاكي است
كه ميزان بررسي سوءپيشــينه افراد كه
در اوايل بهار ســال 2020به يك ميليون
در هفته  -باالترين ميزان از سال-1998
رســيده بود ،در بهار امســال بــه ركورد
1.2ميليون رســيده اســت .بررسي سوء
پيشــينه فرايندي اســت كه طبق قانون
هنگام خريد اســلحه در مورد افراد انجام
ميشــود و يكي از بهتريــن ابزارها براي
سنجش ميزان فروش سالح در آمريكاست.
گاردين در گزارشي نوشت؛ نگراني فعلي در
آمريكا فقط افزايش خريد اسلحه نيست،
بلكه روي آوردن مردم به خريد سالحهاي
قدرتمند و كشنده اســت .برآورد ميشود
400ميليون اسلحه در دست مردم باشد
كه از اين ميزان 4ميليون ،اسلحه تهاجمي و
خطرناك «ايآر »15-است .به اين سالح،
ســاح مورد عالقه آدمكشها در آمريكا
گفته ميشود.
افزايش خشونت

در طول يكماه گذشته 67مورد تيراندازي

جمعي در آمريكا انجام شده است .آخرين
بار روز يكشــنبه يك فرد مسلح با شليك
گلوله موجب كشتن 2نفر و زخمي شدن
20نفر ديگر در ميامي شد .در تگزاس نيز
مقامات گزارش دادند كه يــك نفر را كه
قصد تيراندازي در يك سوپرماركت بزرگ
زنجيرهاي را داشته ،دستگير كردهاند .در
بازرسي از منزل اين فرد ،اسلحه و مهمات
زيادي كشــف شد .هفته گذشــته نيز در
جریان يك تيراندازي 8نفر كشته شدند.
پليس فدرال آمريكا نيز گزارش داده ميزان
قتل در سال گذشــته ميالدي 25درصد
افزايش داشته اســت .اين آمار در 3ماهه
نخست سالجاري ميالدي نيز در 37شهر
افزايــش 18درصدي داشــته اســت .در
اين ميــان ،لسآنجلس شــاهد افزايش
36درصــدي و نيويورك شــاهد افزايش
23درصدي بوده است .به موازات افزايش
خريد اســلحه ،در طول يك سال گذشته
تماس با پليــس و نيروهاي امنيتي نيز در
48ايالت آمريكا شاهد رشد بوده است.
كارشناســان افزايــش خريد اســلحه را
نشاندهنده كمرنگ شدن اعتماد اجتماعي

بحث بر سر وضع قوانين براي كنترل خريد
اسلحه مدتي است كه دوباره در آمريكا داغ
شده است ،اما با وجود عميقترشدن شكاف
بين نمايندگان دمكــرات و جمهوريخواه،
تاكنون قوانين مختلفي در سطح منطقهاي
به تصويب رسيده اســت .براي مثال ماه
گذشته نمايندگان در تگزاس قانوني وضع
كردند كه براساس آن محدوديتهاي حمل
اســلحه در اين ايالت را سادهتر ميكند .از
سوي ديگردر شهر سن خوزه كاليفرنياي
شمالي كه هفته گذشــته در جريان يك
تيرانــدازي جمعي9 ،نفر جــان خود را از
دســت دادند ،نمايندگان در حال بررسي
قانوني براي مالياتبندي براي خريد انواع
خاصي از اسلحه هستند.
جو بايــدن چند روز پيــش در واكنش به
تيراندازي در كاليفرنياي شــمالي گفت:
«ديگر كافي است ».رئيسجمهور آمريكا
از كنگره اين كشــور خواســت تا صداي
مردم آمريكا را بشــنوند و براي پاياندادن
به اپيدمي خشونت با اسلحه ،اقدام فوري
انجام بدهند .ا و ماه گذشته نيز در نخستين
ســخنرانياش در كنگــره از نمايندگان
درخواســت كرد قوانيني بــراي كنترل
استفاده از اسلحه وضع كنند.
كنگره آمريكا حدود 3مــاه پيش 2قانون
را در زمينــه محدوديت خريــد آنالين و
صدور مجوز فروش اســلحه بــه تصويب
رساند .پيشبيني ميشــود تصويب اين
قوانين در ســنا با ســنگاندازي از سوي
جمهوريخواهان روبهرو شود.
طرفداران محدوديت اســتفاده از اسلحه
معتقدند خريد بيشــتر اســلحه به معني
مرگ ومير بيشتر ناشي از تيراندازيهاي
جمعي اســت و بايد قوانين در اين زمينه
سختگيرانهتر شود .موافقان آزادي استفاده
از سالح نيز معتقدند كه محدوديت بيشتر
به زيان شــهروندان قانونمدار است و در
عوض ،بايد نيروهاي پليس نقش فعالتري
برعهده بگيرند.

روزنامه تايمز [انگليس]

انگليس در آستانه موج سوم كرونا

پزشكان و محققان انگليسي به دولت هشدار
دادند كه احتمال آغاز موج ســوم كرونا در اين
كشور بسيار زياد اســت .بهگفته اين پزشكان،
گونه جديد هندي ويروس كرونا در انگليس يافت
شده و در صورت پايان محدوديتهاي سراسري
در اين كشور ،احتماال مردم بايد شاهد آغاز موج
تازه شيوع ويروس باشند.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

ضرورت تحقيق درباره منشا كرونا

يكيازستوننويسهايروزنامهنيويوركتايمزدر
يادداشتينوشتهاستكهبررسيزواياياحتمالي
نشت ويروس كرونا از مؤسسه ويروسشناسي
ووهان چين بايد با جديت بيشتري دنبال شود؛
چراكه اين اتفاق ميتواند در آينده باز هم تكرار
شود و جهان را با يك بحران مرگبار ديگر روبهرو
كند.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
ببخشای تا بر تو ببخشایند.
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تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

زان یار دلنوازم شكریست با شكایت
گر نكت
هدان عشقی بشنو تو این حكایت

اذان ظهر 13:02 :غروب آفتاب20:15:
اذان مغرب 20:36 :نیمهشبشرعی00:10 :
اذان صبح 4:05 :طلوع آفتاب5:49 :
روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدير مسئول :نيلوفر قديري

حافظ

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

یكی از نكات رشــك برانگیز قســمت
فرست كالس هواپیما برای مسافرهای
بخش اكونومــی دارا بودن صندلیهای
تختخواب شو در آن قسمت است .خبر
خوب آنكه در طراحی جدید هواپیماها
در بخش اكونومی هم شیرینی پادرازی
و دراز كشیدن به هواپیماها اضافه خواهد
شــد .این رویداد امیدبخش را مرهون
یك طراحی جدید هستیم .پس از آنكه
طرحهای یك هنرمند اســپانیایی در
مراسم جایزه كریســتال كابین اواردز
برنده شد شــركتهای هواپیمایی هم
از اجرای این طرح بــرای صندلیهای
اكونومی هواپیماهایشــان اســتقبال
كردند .سایت ایرالین ریتینگ و شبكه
خبری ســی ان ان اما این صندلیها را
عجیب توصیف كردنــد .صندلیهای
یادشده در  2ارتفاع متفاوت و با زوایای
جدید طراحی شده و جای چمدانها در
باالی سر مسافرها به جای خواب تبدیل
شده اســت .یك پاگرد كوچك و مدور
هم برای باال رفتن مســافرها به سمت
جای خوابشان درنظر گرفته شده است.
طراح 21ســاله این صندلیهای جدید
دانشجویی اســپانیایی به نام الخاندرو
وینسنت است كه با وجود سن اندكش
توانســت برنده بهترین طرحهای سال
2020میالدی باشــد .كارشــناسها
بهترین ویژگی این طــرح را آزاد بودن
پاهای مســافرها و درنظر گرفتن جای
خواب برای مسافرها میدانند.

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

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

صدســال پیش ویروس
فاطمه عباسی
آنفلوآنــزای اســپانیایی
یكسوم جمعیت جهان را از پا انداخت و تلفاتش از جنگ
جهانی اول كه آن زمان تازه تمامشده بود هم بیشتر شد اما
تا همین چند وقت پیش و قبل از ورود كرونا كمتر كسی
از این ماجرا خبر داشــت .عكسهایی كــه از آن دوران
موجود اســت میتواند ماجرا را مســتند كند اما كمتر
دستنوشتهای از آن دوران یافت میشود كه عمق فاجعه
را روشن كند.
كرونا اتفاقات زیادی را در عصر ما رقم زد و روایت آدمها از
این اتفاقات میتواند خواندنی و شنیدنی باشد .فستیوال

اول آخر

جهانی«داســتان ما و كرونا» كه فراخــوان آن بهتازگی
توســط خانه كتاب و ادبیات ایران منتشــر شده ،قرار
است امكانی باشــد برای نویســندگان و عالقهمندان
داستاننویســی فارسیزبان از سراســر دنیا كه دلشان
میخواهد درباره این اتفاق جهانی داســتان بنویسند.
اینرویداد بخش ویژهای برای مدافعان ســامت و كادر
درمان هم دارد كه آثار داستانی یا خاطرههای كادر درمان
در این بخش بهطور جداگانه ارزیابی و بهترین آثار انتخاب
و معرفی میشــوند .اختتامیه جشــنواره هم بهصورت
مجازی ،تابستان امسال برگزار و مجموعه آثار منتخب و
برگزیده در یك مجلد تدوین و منتشر خواهد شد .قطعا

این داستانها چه روایت كادر درمان باشد كه از نزدیك
با كرونا دست و پنجه نرم میكردند و چه روایت كسانی
كه خودشان یا اطرافیانشان مبتال شدهاند ،فارغ از بعد
ادبی ،اسنادی است كه سالها بعد آیندگان را از حال و روز
امروز ما با خبر میكند و الزم نیست آنها هم مثل ما تنها
به دیدن چند عكس از مردمانی با ماسك كفایت كنند.
تصور كنید 100سال دیگر وقتی روباتها همدم انسانها
شدهاند ،آدمها میتوانند داستانهایی را از گذشتگانشان
كه ما باشیم ،بخوانند و حسرت بخورند كه چرا علم پزشكی
آنقدر پیشرفت نكرده بود كه ظرف یك روز داروی این
ویروس را كشف كنند!

دلخوشي دوباره با جشنوارهاي كه در تراز اول دنيا برگزار ميشود /.پرديس سينمايي چارسو ،جشنواره جهاني فيلم فجر  /عكس :منا عادل

هزار ماینر

طبق اعالم معاون فنی
گمرك ایران از سال
گذشته تاكنون حدود
۲۰هزار بسته ماینر با
مجموع وزن  ۱۵.۲تن در
ردیف تعرفه۸۴۷۱۹۰۲۰
وارد كشور شده است.

میلیون دالر

ارزش ماینرهای وارد شده
حدود 10/2میلیون دالر
بوده است ،این ماینرها
عمدتا از كشور چین وارد
و با ارز نیمایی از طریق
حواله ارزی و گاهی برات
تامین ارز شده و دارای
ثبت سفارش و كد تأیید
منشا ارز است.
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میلیارد تومان

ارزش گمركی واردات این
ماینرها حدود  ۴۳میلیارد
تومان اعالم شده ،این در
حالی است كه طی مدت
اخیر و در جریان قطعیهای
برق ،استخراج بیت كوین و
مصرف قابل توجه برق در
این زمینه ،از عوامل اصلی
قطعی برق اعالم شده
است.

روشنفکریدرخیابان

روایتی از شب یك روز تلخ

این ،یك روایت واقعی اســت؛ روایتی از شب یك روز سخت.
سیدمحمدحسین هاشمی
روایتی از اتفاق ،حادثه ،اضطراب ،نگرانی و ناراحتی .از قدیم
گفتهاند كه خوب نوشتن ،حال خوب میخواهد؛ آنكه نوشتهاش تلخ است ،حتماً روزگار تلخی
را گذرانده .شما گناهی ندارید اما خب شاید این هم برای كسی كه بغضاش را فروخورده و شب
تلخی را صبح كرده ،راهی برای مداوا باشد و شما هم ناخواسته شدهاید یاریدهنده .حاال ،اینجا،
توی تاكسی ،روی صندلی عقب ،در شرایطی كه آقای راننده در گرمای ساعت  ۱۲و  ۴۰دقیقه
ظهر سهشنبه ،یازدهم خرداد ،عرق از پیشانیاش سرازیر شده و تیشرت سفیدش هم البد
دردی از دردهایش برای مبارزه با گرما درمان نمیكند اما مصرانه عالقهای به استفاده از كولر
ندارد و آفتاب هم مستقیم روی بدنم افتاده ،دارم اینها را برایت مینویسم تا كمی بیشتر حواست
را جمع كنی همشهری! مراقب باشی ،احتیاط كنی و در جریان باشی .چند وقت پیش توی یكی
از همین رسانهها خواندم كه شرایط اقتصادی ،آمار بزه را در جامعه افزایش داده است .خواندم
كه سن بزه پایین آمده و این یعنی شاخصهای امنیت تغییر كرده است .یك كارشناسی توی
رادیو هم داشت از ضرورت مراقبت بیشتر در این روزها میگفت .خواندم و شنیدم اما خیالم
راحت بود كه هیچكدام از هشدارهایش شامل حال من نمیشود .من خوب مراقب هستم و
جوانب احتیاط را همهجوره رعایت میكنم .توی خیابــان تلفن همراهم را بیرون نمیآورم،
وســایل اضافه با خودم حمل نمیكنم ،شیشه ماشــینم را وقتی در حال رانندگی هستم به
اندازهای پایین میآورم كه دست سارقین ،امكان ورود نداشته باشد و خیلی چیزهای دیگر.
حتی به فرموده اهالی فن ،برای خودروام قفل پدال خریدهام ،دزدگیر نصب كردهام و قفل كاپوت
هم فراموشم نشــد .این ،توی هر تعریفی ،حكایت از رعایت مراتب ایمنی در حد قابلقبول
میكند .اما از شما چه پنهان كه میخواهم بدانید ،اینها هم كافی نیست .حواستان را خوب جمع
كنید كه آقایان دزد ،خیلی ســادهتر از چیزی كــه فكرش را بكنیــد ،از خودرویی با چنین

دلخوشی های
کوچک گاهی همین
تماشای پنجره است
که دستانش رو به
خورشید گشوده
شده است.
عکس :علیرضا طهماسبی
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سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

داستان سال بلوا

گرینویچ

شیرینی پادرازی
بخش اكونومی

صفحه اول مثنوی معنوی ،كهنترین دستنویس فارسی كتابخانه كنگره آمریكا كه
برای نخستینبار منتشر میشود.

بوک مارک

به شــهادت ابنبطوطه ،در ســفرنامهاش« ،خَ نســا
حمیدرضا محمدی
[هانگجو] چین ،با آنكه در آن هنگام پنجا هوپنج سال
بیشتر از درگذشت سعدی نمیگذشت ،مالحان چینی اشعار سعدی را میخواندند».
و این یعنی فرهنگ ایرانی ،خود را به اقصا نقاط جهان رسانده و در دورترین سرزمینها
فرش گسترده است .ازجمله نماد و نمود این فرهنگ متوسع ،نسخههای خطی است
كه در سراســر گیتی گســترده شــده و در كتابخانههایی دولتی و دانشگاه و حتی
مجموعههای خصوصی جای گرفتهاند؛ مثال عالمه محمد قزوینی سالها روی نسخ
موجود در كتابخانه دانشگاه لیدن هلند كار كرد .یكی از آن كتابخانههایی را كه اهمیت
بسیاری دارد و اصال همینكه آثار فارسی تا آن سوی آبها رفته ،اهمیت فراوان دارد،
كتابخانه كنگره آمریكا ( )Library of Congressاســت .نسخههای فارسی كه در
البهالی نسخ آن یافت میشود ،حاال به  ١۶۵مجلد میرسد؛ كهنترین نسخه تاریخدار
آن دستنویسی از مثنوی معنوی به تاریخ  ۸۴۵قمری و جدیدترین نسخهها مربوط به
سده چهاردهم هجری یعنی همین روزگار معاصر است .با وجود تعداد اندك نسخههای
این مجموعه ،اما آثار مهم ،نسخههای كمیاب ،منحصربهفرد و همچنین نسخههای
نفیس و هنری آن ،قابل توجه است .برخی نسخهها بهسبب قدمت حائز اهمیت هستند
و البته وزانت و نفاست بعضی ،شاخصشان كرده است؛ مانند «پاس انفاس» اثر نورالدین
عبدالرحمن جامی و مثنوی «سحر حالل» سروده اهلی شیرازی كه نسخههای محفوظ
در این كتابخانه ،كهنترین دستنویسهای آن هســتند یا «ترجمهالصلوه» نوشته
مالمحسن فیض كاشانی كه روی پارچه تحریر شده و خوشنویسی اعالیی دارد .البته
اشاره به جزئیات بیشتر این 165نسخه از حوصله این نوشتار خارج است وانگهی امروز
عصر« ،فهرست نسخههای ّ
خطی فارسی كتابخانه كنگره (آمریكا)» بهكوشش علی
صفری آققلعه از سوی مؤسسه پژوهشی میراث مكتوب رونمایی میشود.
اما در اهمیت این اتفاق همین بس كه این گردآوری ،هم نشان از دیپلماسی فرهنگی
در روزگار كنونی دارد و هم آنكه گستره گسترده ایران فرهنگی را طی سدههای اخیر
نشان میدهد و الزم است .ما هنوز ،حتی شاید گروهی از پژوهشگران ،خبر از آن ندارند
كه مكتوبات فارسی ،حتی تا ایاالت متحده آمریكا رفته است ،همانطور كه روزگاری
زبان فارسی ،از قلب اروپا تا شبهقاره هند و مصر تا دریای چین را دربرمیگرفت و این
مطالعه تازه ،میتواند درهایی را روی مطالعات ایرانشناسی بگشاید.

وقتی از دو حرف میزنیم

انتخاب من؛ درد

خانه خاموش
مشخصاتی سرقت میكنند .مثل آب خوردن شیشهاش را میشكنند؛ مثل قرقی میپرند و درها
را باز میكنند و در كمتر از یك دقیقه هر چه داخل ماشین بود و نبود را خالی میکنند و میپرند
پشت موتور و تمام! یاد مستند محمد كارت افتادم .اسمش مسروقه است .درباره همین ماجرای
دزدی ماشین .حتی توی خیابان شلوغ؛ خیابان روشن .حاال ،از دیشب ،یك طرف ذهنم پر از
خشم و ناراحتی است .خشم از اتفاق و ناراحتی از اینكه آقای پلیس ،توی چشمم نگاه كرد و
گفت« :ای آقا! از این اتفاقها روزی چندده تا میافتد ».یك كاغذ پر كرد و رفت .یك طرف ذهنم
اما دارد شكر میكند .شكر از اینكه اتفاق بدتری نیفتاد .شكر از اینكه خسارت به مال خورد ،نه
به جان .شكر از اینكه خود ماشین هست ،با خسارتی جزئی .شاید داریم امتحان میشویم تا
صبرمان سنجیده شود .شاید داریم امتحان میشویم تا بزرگتر شویم؛ پختهتر شویم .هر چه
هست ،باز هم خدا را شكر كه زندهایم.

دستنویسهای فارسی در ینگهدنیا

اورهان پاموک
من را نديد .من هم صدايش نكردم .درحاليكه سرش
باال و پايين ميشــد ،در ميان ميزهاي غذاخوري
ميگشت .بعد ،از ســمت يك ميز صدايش كردند
و او هم به آنجا رفت ،خم شــد و دســته بليتهاي
بختآزمايي را به سمت دختركي كه لباس سفيدي
پوشيده و موهايش را با روبان بسته بود ،دراز كرد،
دخترك با دقت مشــغول گشــتن ميان بليتها
بود و پدر و مادرش هم لبخندي از ســر رضايت بر
لب داشتند؛ ســرم را برميگردانم و ديگر نگاهش
نميكنم .اگر صدايش ميكردم اسماعيل به محض
ديدنم با ســرعت خودش را به من ميرساند و بعد
هم ميگفت« :چرا ديگه خونه ما نميآي داداش».
«خونهتون هم دوره و هم ســربااليي اسماعيل».
ميگفت« :بله حق با توئه ،اگه اون وقتي كه آقا دوغان
بهم پول داد به جاي تپه اينجا زمين خريده بودم ،آه
اگه اون موقع به جاي نزديك ايستگاه نزديك ساحل
خونه خريده بودم ،واي رجب امروز ميليونر بودم».
«بله ،بله» و باز همان حرفهاي هميشگي .چرا بايد
ســراغش بروم؟ اما بعضي وقتها هم دوست دارم
ســراغش بروم ،منظورم همان شبهاي زمستان
است كه هيچكس را براي همصحبتي پيدا نميكنم.
دوست دارم و ميروم اما باز همان حرفها.

دیالوگ
مرگ یزدگرد
بهرام بيضايي
زن :چون هشت گونه بادي كه از كوه و دامنه و از
جنگل و دشت و از دريا و رود و از ريگزار و بيابان
ميرسد ،در ميان اين توفان ايستاده منم .كشنده
پادشاه را نه اينجا ،بيرون از اينجا بيابيد! پادشاه
پيش از اين بهدست پادشاه كشته شده بود .آنكه
اينجا آمد ،مردكي بود ناتوان !

بعد از 35سالگی كه بعضی از كارها را شروع
آزاده بهشتی
كنی ،انتظــار بیجا از خــودت نداری .نقش
خودت را در هر تكــه از زندگی پیدا كردهای .ضعفهــا و قوتها ،كمیها و
كاستیها ،زیر و رو و باال و پایین جسم و روانت را میشناسی ،دیگر از خودت
توقع عجیب و غریب نداری كه مثال شــبیه یك دختر 20ساله باشی ،حاال
هرچقدر هم بگویند سن یك عدد است در شناسنامه اما بعد از هر عدد شما
دیگر آن آدم سابق نیستید .بعد از هر عدد دیگری هستی كه خودت را پشت
سر گذاشتهای و رسیدهای به آن من دیگر.
بعد از برخی از اعداد ثبت شده در شناسنامه ،جادهای كه پیش میگیری برایت
واضح است .وقتی دو را شروع كردم یكسال بود عدد 35را پشت سر گذاشته
بودم به همینخاطر میدانستم قرار نیست اتفاق خارقالعادهای برایم بیفتد.
قرار نیست سرخوشیهای یك جوان 20ساله را داشته باشم ،میدویدم كه رنج
زمانه را از سر بگذرانم و كمتر بهخودم غر بزنم .شبها راحتتر بخوابم و روزها
شادابتر بهنظر برسم ،كمتر استرس و اضطراب را به دوش بكشم.
آرامشی كه دو برایم به بار داشت باعث شد یكسال ساعتم روی 5صبح كوك
باشد هفتهای 60-70كیلومتر بدوم و در انتها من باشم و پاهایی خسته که
باید میرفت سراغ ادامه روز و روحی سرخوش و شاد .نخستین بار كه قرار شد
نیمه ماراتن بدوم اما برایم پراســترس بود ،نه اینكه نخستین بار بود ،نه این
مسافت بیتابم كرده باشد ،اولینهای زیادی پشت سرگذاشته بودم؛ نخستین
5كیلومتر ،نخستین 10كیلومتر ،نخستین مسابقه تریل ،نخستین مسابقه دو
شهری و . ...خودم را عادت داده بودم در نخســتین بارها خودم را به چالش
بكشم ،اما نخستین 21كیلومتر شكلش برایم جور راحتی نبود.
این تجربه را هم قرار بود بگذارم كنــار تجربههای دیگرم اما از كیلومترهای
10همه حسهای خوب رفت و درد جایش را گرفت؛ 3كیلومتر با درد دویدم و
میل به ایستادن درونم قوی و قویتر شد ،دیگر به آن تیك آبی كنار تقویم كه
بعد از پایان نیمه ماراتن میكشیدم ،فكر نكردم .ذهنم بیقرار و پایم توان رفتن
نداشت .حوصله راه رفتن هم نداشتم میخواستم بایستم اما مجبور بودم بدوم،
ذهنم نمیدانست این اجبار را از كجا آورده اما هی تكرار میكرد باید بدوی.
كفی در شرقی پارك پردیسان كه حدودا یك كیلومتر میشد را باید آنقدر
میرفتم تا برســم به عدد پایانی .نبرد بین مغزی كه فرمان ایســت میداد
و پاهایی كه میدوید ،شــدت گرفت؛ فرمانده میگفت بایســت اما سرباز
میخواســت تیر را به هدف بزند و حریف را به خاك بنشــاند .اینجا بود كه،
وفاداری سرباز به آنچه آموخته بود ،ثابت شد.
زنگ درد به صدا درآمده بود و من از بین گزینههای درد كشیدن و بیدردی،
درد كشیدن را انتخاب كردم و به راهم ادامه دادم .انتخاب آگاهانه درد كشیدن
وصلم میكرد به زندگی.

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه میخواهند

حاشیهنشینی ،چالش بزرگ خراسان رضوی
اردبیل ،توسعه ریلی و صنعتی میخواهد
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نگین لرستان
فلکاالفالک از آثار ثبت موقت جهانی است

عكس :همشهري  /عطا حسنپور

فاطمه کاظمی

خبرنگار

چندی پیش موســی خادمی ،استاندار لرســتان از خطری که
فلکاالفالک را تهدید میکند سخن گفت و توضیح داد« :قلعه
فلکاالفالک به علت قرار گرفتن بر روی یک تپه در مرکز شهر
خرم آباد از لحاظ ایمنی دچار خطر اســت و قبال در زلزلههای
استان ترکهایی در بنا به وجود آمده اما بحث استحکامبخشی
و ایمنســازی این قلعه از سالها قبل شروع شــده و اقدامات
پیشگیرانه در حال انجام است» .صحبتهای خادمی آن هم در
شرایطی که پرونده فلکاالفالک در فهرست موقت آثار جهانی
یونسکو ثبت شــده ،این نگرانی را به وجود میآورد مبادا در اثر
غفلتهایی که در خصوص آثار تاریخی صورت میگیرد ،ایران
فرصت جهانیشدن فلکاالفالک و به دنبال آن منافعی که برای
لرستان و ایران خواهد داشت را از دست بدهد.
زخمهایی بر تن فلک االفالک

البته رســانههای لرســتان قبال نیــز درباره آســیبهایی که
فلکاالفالک از زلزله و ســیل دیده و ترکهایــی که بر جانش
نشسته ،هشــدار دادهاند و معتقدند چنین عواملی باعث شده
این قلعه تاریخی در فهرســت آثار موقت یونسکو خاک بخورد

و فعال نتواند مراحل ثبت نهایی را طی کند .نمزدگی دیوارهای
قلعه باستانی فلکاالفالک ،گلســنگهایی که روی دیوار دیده
میشود ،احداث راهپلههای نوساز بدون توجه به همخوانی با این
بنای تاریخی ،وجود موزههای مردمشناسی و باستانشناسی در
داخل این بنای منحصربهفرد و آسیبهای ناشی از فعالیت این
موزهها ،از دیگر مشکالتی است که فلکاالفالک با آن دست در
گریبان است.
تکذیب شایعات

اما عطا حسنپور ،مشاور مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی لرستان شایعه در خطر بودن فلکاالفالک را رد
میکند و معتقد است در سالهای اخیر یک پروژه بزرگ با عنوان
استحکامبخشی به فلکاالفالک آغاز شده که در مراحل پایانی
است و مرمتهای آن هر ساله انجام میشود.
وی میافزاید :بعد از سیل  ،98آسیبهایی مانند نشست خاک و
ترکهای دیوار به این قلعه وارد شد که مورد پایش قرار گرفت و
از قلعه رفع خطر شد و مشکل خاصی ندارد.
حســنپور در توضیح صحبتهای اســتاندار میگوید :منظور
آقای اســتاندار این بوده که قلعه در معرض آسیبهای طبیعی
مانند سیل و زلزله قرار دارد و مرمت آن باید به شکل جدیتر در
دستور کار باشد.

فلکاالفالک آزاد است

این باستانشناس و محقق میراث فرهنگی با بیان اینکه اخیرا
نیز آزادســازی قلعه در دســتور کار قرار گرفته ،ادامه میدهد:
قسمتهای شمالی آن کامال آزاد شده و ارتش و دانشگاه لرستان،
امالک خود در حریم این قلعه را واگذار کردهاند .همچنین بیشتر
مبلغ امالک بخش جنوبی قلعه که در اختیار ســپاه پاسداران
اســت ،پرداخت شــده و در آیندهای نزدیک تخلیه و به فضای
فرهنگی تبدیل خواهد شد .در واقع هیچ فضای مزاحمی در حریم
فلکاالفالک وجود ندارد.
ثبت جهانی ،شاید وقتی دیگر

مساله اساسی دیگر بالتکلیفی پرونده ثبت جهانی فلکاالفالک
در یونســکو است که سالهاســت مردم لرســتان را در انتظار
گذاشته .حسنپور در اینباره توضیح میدهد :قلعه فلکاالفالک
در فهرست موقت میراث جهانی ثبت شده و طبق قولی که وزیر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی داده است در آیندهای
نزدیک ثبت قطعی جهانی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت و
ارزیابان یونسکو برای ارزیابی پرونده و رفع نواقص آن وارد لرستان
خواهند شد .مشاور مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی لرستان درباره اینکه آیا باید منتظر بود تا ارزیابان یونسکو
نواقص پرونده را یادآوری کنند و بعد برای رفع آن اقدام شــود،

میگوید :هیچ کدام از پروندههایی که از سراسر جهان به یونسکو
ارسال میشوند ،بدون نقص نیستند و رفع نقص بر عهده ارزیابان
یونسکو است .به نظر میرسد مشکل خاصی برای ثبت جهانی
فلکاالفالک در فهرست یونسکو وجود نداشته باشد اما امسال به
ثبت جهانی نخواهد رسید و سال آینده نیز شاید نرسد.
ثبت دره خرم آباد با محوریت فلک االفالک

این باستانشــناس و محقق میراث فرهنگی تأکید میکند :هر
سال فقط یک اثر از هر کشور ثبت جهانی میشود و پرونده ثبت
جهانی لرســتان تنها محدود به قلعه فلک االفالک نیست بلکه
عنوان پرونده «دره خرم آباد با محوریت فلک االفالک» اســت.
این قلعه تاریخی درون درهای است که شهر فعلی خرمآباد در آن
قرار گرفته و این شهر به عنوان دره قدیم در فهرست آثار جهانی
ثبت خواهد شــد .دلیل ثبت جهانی این دره هم این است که از
حدود  54هزار سال پیش تا امروز بالفصل ،تطور دورههای پیش
از تاریخ ،تاریخی و اسالمی در آن جریان داشته است .دهه شصت
که باستانشناسان از دانشگاههای میشیگان و رایس آمریکا این
دره را مورد کاوش قرار دادند لقب پایتخــت پیش از تاریخ دنیا
را برای آن در نظر گرفتند .پــس به دلیل اینکه این دره موجب
استقرارهای انســانی از قدیمیترین دورههای تاریخی تاکنون
بوده و همچنین بستر مناسبی برای شکلگیری زیست جوامع

انسانی به لحاظ داشــتن آب و هوای مناسب است ،قابلیت ثبت
جهانی دارد.
از جهان فلکاالفالک

بنای اولیه قلعه فلک االفالک مربوط به دوره ساســانی است و
حدود  5هزار و  300مترمربع مســاحت و  8برج حجیم آجری
دارد .در گذشته نیز یک حصار بزرگ با  12برج این قلعه را احاطه
کرده بودند .در دهه چهل که این قلعه ثبت ملی شــد کاربری
فرهنگی پیدا کرد در حالی که کاربریهای قبلی آن به دلیل نقش
تدافعی که داشته ،عموما نظامی بوده است .از قرن چهار هجری
هم محل نگهداری خزائن سلطنتی شخصی حاکم لرستان بوده
اســت .این قلعه در دورههای صفویه و قاجار نیز کاربری نظامی
داشته و در دوره پهلوی اول زندان سیاسی بوده و در دوره پهلوی
دوم نیز کاربری نظامی به این قلعه برگردانده میشود تا اینکه در
دهه شصت تبدیل به موزه باستانشناسی و مردمشناسی شد .در
حال حاضر هم جدای از اینکه بنای قلعه ،معماری فاخر باقیمانده
از دوره ساسانی محسوب میشود ،دو موزه مهم باستانشناسی
و مردمشناســی نیز در آن قرار گرفته که هر ساله مورد بازدید
گردشگران داخلی و خارجی قرار میگیرد .بیش از  12هزار شی
تاریخی در گنجینه این قلعه نگهداری میشود که در آیندهای
نزدیک به موزه مفرغ در پاییندست قلعه تبدیل خواهد شد.
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نشینی
حاشیه
چالش بزرگ خراسان رضوی

م و کارشناسان
مرد
دولت سیزدهم
از
یخواهند
چه م 

تامین آب صنایع و معادن از خلیجفارس ،توجه به گردشگری و کشاورزی و حل معضل گرانی
مسکن از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است
است که دولت با جدیت این امر را پیگیری میکند امید است که در دولت آینده نیز
این طرح به خوبی پیش رفته و به ثمر برسد .وی افزود :با اجرای عملیات خط دوم
که از هرمزگان به کرمان و سپس خراسان جنوبی و خراسان رضوی امتداد مییابد،
دیگر شاهد مشکل کمبود آب در بخش معدن نخواهیم بود.
معتمدیان با اشــاره به ظرفیتهای کشــاورزی اســتان ،گفت :خراسانرضوی
بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان اســت به طوری که 76درصد از مجموع
 420تن تولید ساالنه زعفران در کشــور به خراسان رضوی اختصاص دارد .بخش
عمده این محصول به کشورهای مختلف صادر میشود و اگر زمینه فعالیت بخش
خصوصی در فرآوری این محصول نیز فراهم شود ،ارزآوری خوبی برای کشور خواهد
داشت .استاندار خراسان رضوی ادامه داد :همچنین با توجه به اجرای سند سازگاری
با شرایط کمآبی ،کشت گلخانهای در وسعتی معادل  500هکتار توسعه یافت و با
توافقاتی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام شد تا دو سال آینده هزار هکتار
گلخانه دیگر نیز احداث خواهد شد.

خراســان رضوي با وسعتي حدود
محمد بلبلی
128هــزار و  420کيلومترمربــع
خبرنگار
معادل  7/8درصد مساحت کل کشور
از  19شهرستان 62،بخش 163 ،دهستان و8هزار و  861آبادي تشکیل شده است.
این استان پهناور با ساختار گوناگون و کهن زمينشناسي و موقعيت ويژه جغرافيايي
بيگمان از قديميترين بسترهای فعاليت معيشتي ،بازرگاني و نظامي بوده است .به
دليل همين موقعيت خاص ،معروفترين و طوالنيترين راه ارتباطي بين شرق و غرب
يعني جاده ابريشم از طريق خراسان ،شــرق را به غرب مرتبط ميکند .کشاورزی
خراسان رضوی در دهههای گذشــته به دلیل عواملی چون برداشت بیرویه آب و
خشکسالی با مشکل جدی مواجه شد ه اما در سالهای اخیر ،بخش صنعت استان
گسترش قابل توجهی یافتهاست .هتلداری و گردشگری در این استان پیشرفت
بسیار خوبی داشته و امکان گسترش بیش از اینها را نیز دارد .همچنین این
اســتان با داشــتن مرزهای طوالنی با افغانستان و ترکمنســتان ،پتانسیل
نفشآفرینی بیشتر در مسیر ترانزیت کاال و خدمات را دارد .خراسان رضوی
معضل خامفروشی محصوالت معادن
معادن گوناگون بسیاری از ســنگهای تزئینی و قیمتی گرفته تا کانیهای
معتمدیان همچنین به ظرفیت معادن استان اشاره و اظهار کرد :در این استان
مختلف همچون سنگ آهن ،سنگ گچ ،آهک ،زغال سنگ و ...را در خود جای
یک هزار و  138معدن فعال وجود دارد که برای  11هزار نفر
داد ه است .معادن سنگان خواف به عسلویه شرق شهرت یافته
اشــتغالزایی کرده اما آنطور که باید تاکنون از این ظرفیت
که در صورت تأمین مطمئن و پایدار آب ،میتواند این استان را
اقتصاد و اشتغال در مشهد مبتنی
استفاده نشده است و بیشتر محصوالت معادن به صورت خام
متحول کند.
اما یکــی از مهمتریــن معضالت خراســان رضوی جمعیت بر حضور گردشــگران اســت که از کشور صادر میشود .این مقام مسئول ادامه داد :معادنی مانند
یک میلیون و  720هزار نفری حاشیهنشــین آن است که در اکنون با شــیوع ویروس کرونا به سنگان خواف میتواند هم مشکل اشــتغال را در این منطقه
شــدت دچار چالش شــده است ،محروم برطرف کند و هم اقتصاد شهرستان و چه بسا استان را
سکونتگاههای غیررسمی و بافت ناکارآمد ساکن هستند.
حاال چند روز بیشــتر تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بسیاری از مشاغل به شکل تعلیق رونق دهد .اتفاقی که هنوز به شکل صحیح رخ نداده است .وی
باقی نمانده و بعد از آن ،مدیریت کشور به رئیس جمهور جدید درآمده و اکثر پایگاههای خدماتی افزود :مشکل اساسی معادن استان خامفروشی است .حل این
معضل نیاز به ایجاد کارخانههای فرآوری محصوالت دارد .برای
میرسد .در این گزارش سعی شده تا در گفت و گو با مردم و
مثــل هتلهــا و فروشــگاهها از
احداث این کاخانهها باید بخش خصوصی ورود کند و دولت
کارشناســان ،نظرات آنها را درباره چالشهای اصلی استان و
رونق افتاده اســت ،بنابراین یکی زمینهساز مشارکت آنها باشد.
مطالباتشان از دولت سیزدهم جویا شویم.
قیمت سرسامآور مسکن و حاشینه نشینی

از مهمتریــن کارهای دولت آینده
باید واکسیناسون سریع در سراسر
کشور باشد

یکی از شــهروندان در این باره به همشــهری گفت :یکی از
معضالت بزرگ استان و حتی کل کشــور قیمت سرسامآور
خرید یا اجاره مسکن است ،به طوری که خانهدار شدن را به یک
رویای دور از دست تبدیل کرده است .وی ادامه داد :دولت باید به شکل جدی این
مساله را پیگیری کند ،افراد صاحبخانه به خانه خود به عنوان یک حقوق بازنشستگی
و مستمری نگاه میکنند و هرکس به سلیقه خود خانهاش را قیمتگذاری میکند.
این شهروند افزود :هیچ قانون مدونی درباره قیمتگذاری و اجارهبهای مسکن وجود
ندارد و این مساله باعث آشفتگی بازار شده است .اگر مساله مسکن حل نشود آمار
ازدواج از همین هم که هست پایینتر میآید و حاشیهنشینی در استان به معضلی
بزرگتر تبدیل میشود که آســیبهای خاص خود را به دنبال دارد .یکی دیگر از
شهروندان ساکن حاشیه مشهد اظهار کرد :وضعیت بد اقتصادی ،گرانی مسکن و
همچنین نبود اشتغال و رونق در کسب و کارها ،ساکنان نقاط مرکزی شهر مشهد را
نیز به حاشیه شهر رانده است .وی با اشاره به اینکه در حاشیه شهر امنیت پایینتر
اســت ،ادامه داد :ناامنی در این مناطق معضل بزرگی برای اهالی و موقعیت خوبی
برای خالفکاران به وجود آورده است .ما در این محالت از کمترین امکانات رفاهی،
بهداشتی و اجتماعی برخوردار هستیم .شهروندان دیگر هم در مرکز استان عمدتا
از وضعیت بیکاری ،گرانی ،تورم ،مشکالت ازدواج ،مسکن و حتی واکسن کرونا و...
اعالم نارضایتی داشتند.
بحران آب و حاشیهنشینی

«محمدصادق معتمدیان» استاندار خراسان رضوی نیز درباره کمبودها ،معضالت
و انتظارات خراســان رضوی از دولت جدید به همشهری گفت :در استان خراسان
رضوی 9هزار و  200هکتار سکونتگاه غیررسمی به شکل حاشیهنشین وجود دارد
که جمعیت یک میلیون و 720هزار نفری را در خود جای داده است .در حاشیه شهر
مشهد نیز یک میلیون و 300هزار نفر در 3هزار و 900هکتار سکونتگا ه غیررسمی
و بافت ناکارآمد ساکن هستند .معتمدیان افزود :میانگین کشوری حاشیهنشینی
نسبت به خود شهر 30درصد است که در مشهد این رقم به 42درصد میرسد .حل
این معضل بزرگ احتیاج به توجه ویژهای دارد که امیدواریم دولت جدید در این زمینه
استان را یاری کند .وی با اشاره به کمبود منابع آبی به عنوان یکی از دیگر معضالت
مهم در سر راه توسعه استان ،ادامه داد :خشکســالی  15سال اخیر و برداشتهای
بیرویه از منابع آبی  ۳۰شهر استان را با مشــکل تامین آب مواجه کرده است .این
شهرها با جمعیت یک میلیون و  ۴۴۸هزار و  ۷۰نفر در پیک مصرف ۹۶۸.۲لیتر در
ثانیه کمبود آب دارند که از این تعداد وضعیت  ۶شهر از نظر تامین آب ،قرمز و ۱۴
شهر نارنجی است ۱۰ .شهر و  ۸۴۱روســتا با جمعیت  ۶۲۸هزار و  ۵۷۳نفر نیز با
مشکل تامین و کیفیت آب روبرو هستند .استاندار خراسان رضوی افزود220 :روستا
از  450روستایی که در آنها عملیات آبرسانی با تانکر انجام میشود دارای بحران
آبی بیشتری هستند .این روستاها در شهرستانهای نیشابور ،سبزوار ،گناباد ،قوچان،
تربتجام و خواف واقع شدهاند .با تامین اعتبارات کافی از سوی دولت میتوان در
مدت یک سال ،مساله بحران آب در روستاها را به طور کامل رفع کرد.
انتقال آب از خلیجفارس

معتمدیان بیان کرد :با همکاری شرکتهای صنعتی و معدنی  350کیلومتر از خط
لوله انتقال آب از خلیج فارس به شرق کشور ایجاد و همه اقدامات زیرساختی آن انجام
شده و در مجموع طرح انتقال آب از خلیج فارس به مشهد  ۳۵درصد پیشرفت داشته
است .این مقام مسئول با بیان اینکه معادن و صنایع خراسان رضوی برای فعالیت به
آب احتیاج دارند و تامین آب مورد نیاز آنها از منابع استان بسیار دشوار است ،ادامه
داد :یکی از بهترین راهها برای تامین آب صنایع و معادن انتقال آب از خلیج فارس

راهآهن و راهسازی

استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه بیشترین پروژههای
آزادراهی ،بزرگراهی و راهآهن کشــور در اســتان خراسان
رضوی در حال اجراست ،اظهار کرد :طبق آمار اداره کل راهآهن
شرق ،این منطقه در مجموع  ۹۵۰کیلومتر خط آهن شامل  ۷۷۶کیلومتر خط اصلی
و دهها کیلومتر خطوط انشعابی و فرعی برای مصارف صنعتی و تجاری دارد که یکی
از ظرفیتهای استان محسوب میشود و گسترش آن نیازمند تامین اعتبارات است.
حل معضالت استان با نگاه سیاسی صحیح ممکن است

معاون سابق سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز درباره رفع
مشکالتی که باید در دستور کار دولت آینده باشــد به همشهری گفت :توسعه از
مسیر سیاســی میگذرد و بدون توجه به فضای سیاسی حاکم ،نمیتوان کشور را
به سمت توسعه برد .سیاست دولت باید به گونهای باشد که فضایی باز برای اظهار
نظرها ایجاد شود.
«محمدرحیم نوروزیان» با بیان اینکه تا چنین فضایی وجود نداشته باشد نمیتوان
مشــکال ت
ا جتما عــی
را حــل کــرد،
افزود :مشکالت
معیشتی ،اشتغال،
حقــوق شــهروندی
و ...باعــث بروز معضالت
اجتماعــی میشــوند و در
این شــرایط جامعه پیشــرفت
نخواهد کــرد .وی ادامه داد :یکی از
معضالت بزرگ در استان خراسانرضوی
و بهویژه شهر مشــهد ،حاشیهنشینی است.
طی سالهای گذشــته بارها به این معضل پرداخته
و کارهایی هم انجام شــده ،اما کماکان مشــکالت
اقتصادی ،باعث بزرگتر شدن آن شده است.
نوروزیان اظهار کرد :یکی از عوارض حاشی هنشینی بروز
جرایم است که این آمار در مشهد به بیش از 60درصد
میرسد و دلیل اصلی آن مسائل اقتصادی و سیاسی
اســت .دولت آینده و همچنین نمایندگان اســتان
باید بر این معضل تمرکز بیشتری داشته باشند .این
کارشناس با بیان اینکه محوریت شهر مشهد ،وجود
بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) اســت ،تصریح
کرد :در این شهر فضای گردشگری بسیار خوبی وجود
دارد ،به طوری که میتوان گفت هیچ شهری در کشور
به اندازه مشــهد هتل و امکانات خدماتی گردشگری
ندارد .وی ادامه داد :اقتصاد و اشتغال در مشهد مبتنی
بر حضور گردشگران است که اکنون با شیوع ویروس
کرونا به شــدت دچار چالش شده اســت .همچنین
بسیاری از مشاغل در استان و خصوصا شهر مشهد به
شــکل تعلیق درآمده و اکثر پایگاههای خدماتی مثل
هتلها و فروشگاهها از رونق افتاده است .بنابراین یکی از
مهمترین کارهای دولت آینده باید واکسیناسون سریع
در سراسر کشور باشد.

چالشهای خراسان
رضوی از نگاه مردم

راهکارهای
پیشنهادی

چالشهای خراسان
رضوی از نگاه
کارشناسان

راهکارهای پیشنهادی

نبود اشتغال

حمایت از صنایع و
گردشگری

نبود نگاه درست سیاسی
به معضالت

ایجاد فضای باز برای طرح
نظرات مختلف

عدم رونق در کسب
و کارها

بهبود وضعیت
اقتصادی

عدم رونق در گردشگری
و کسب و کار

واکسیناسون کرونا

وضعیت بد معیشتی

کنترل تورم

نبود اشتغال کافی

ایجاد زمینه فعالیت
بخش خصوصی

قیمت باالی مسکن

ایجاد برنامه مدون

احیای صنایع و معادن
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اردبیل
توسعه ریلی و صنعتی میخواهد
تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی نمین ،استفاده از منطقه آزاد تجاری ،حل بحران آب و توسعه
اقتصادی گردشگری از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است
برنامهریزی برای توریسم ورزشی

اســتان مــرزی اردبیــل از
پوپک قاسمی
قطبهــای کشــاورزی و
خبرنگار
گردشگری کشــور است اما با
این وجود در طول سالیان گذشته به توسعه مطلوب دست نیافته .فقر
در تامین زیرساختهای الزم ،نبود توسعه صنعتی ،بیکاری و مهاجرت
جمعیت شهرها و روستاها از جمله مشکالتی است که گریبانگیر این
استان است .اردبیل از لحاظ سرانه ورزشی ،تخت بیمارستانی ،فضای
آموزشی و مطالعه در ردههای پایین کشوری قرار دارد و از سوی دیگر
سرانه در آمد در این استان تقریبا حدود نصف میانگین کشوری است.
میزان سرمایهگذاری خارجی تقریبا صفر و سرمایهگذاری داخلی هم
بسیار اندک است .واحدهای صنعتی موجود استان یا راکد هستند یا
با حداقل ظرفیت اشتغال و تولید کار میکنند و راه ارتباطی این
استان نیز پاشنه آشیل آن شده اســت؛ به طوری که اردبیل به
لحاظ برخورداری از بزرگراه در رتبه سیام کشور قرار دارد و در
جذب سرمایه گذار با مشوق
جادههای شمال اســتان همواره شــاهد تصادفات پی در پی
«مجید خدابخش» استاندار سابق این استان نیز درباره مشکالت و
هستیم.دولت ها در ادوار مختلف با وعدهها و برنامههای تقریبا
راهکاریهای توسعه اردبیل به خبرنگار همشهری میگوید :استان
مشــابهی مانند؛ تکمیل راه آهن اردبیل -میانه ،فراهم کردن
اردبیل در طول دهههای گذشــته و قبل از اصل  44قانون اساسی
زمینه اشتغال و توسعه کشاورزی و گردشگری در
از سرمایهگذاری دولتی در بخشهای بزرگ صنعتی
این استان شروع به کار کردهاند اما با پایان دولت ،استان اردبیل در طول دهههای محروم بوده اســت و اکنون برای نجات از محرومیت
فرجــام وعدهها به دولت بعدی ســپرده شــده و گذشته و قبل از اصل  44قانون راهی جز جذب سرمایهگذار ندارد که دولت جدید باید
بیسرانجام مانده اســت .این موضوع در کنار روند اساسی از سرمایهگذاری دولتی در استان به جد پیگیر این مطالبه باشد.
کند انجام پروژهها باعث دلسردی اهالی استان شده در بخشهای بــزرگ صنعتی وی با بیان اینکه ســرمایهگذاری در این استان برای
است.
محروم بوده است و اکنون برای بخش خصوصــی توجیه اقتصادی نــدارد ،میافزاید:
حال بار دیگر در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات نجات از محرومیــت راهی جز دو مساله برای جذب سرمایهگذار در این استان مهم
ریاســت جمهوری اهالی و کارشناســان اســتان
و حیاتی است .یکی تخصیص سهم ارزی که در طول
جذب ســرمایهگذار نــدارد که
مطالباتی از دولت جدید دارند.
سالها تقسیم عادالنهای نبوده و استان اردبیل از سهم
دولت جدید باید در استان به جد ارزی مناسبی استفاده نکرده است و دیگری مشوقهای
پیگیر این مطالبه باشد
تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی نمین
سرمایهگذاری که باید برای استانهای مرزی و فاصله
«بابک روغنی» از فعاالن اجتماعی اســتان با بیان
 50کیلومتری خط مرزی که عمدتا محروم هســتند
اینکه باید منطقــه ویژه اقتصــادی نمین تعیین تکلیف شــود به مشوقهای ســرمایهگذاری مانند معافیت مالیاتی ،ســود بانکی کمتر و
همشــهری میگوید :اردبیل از نظر صنعتی جزو استانهای محروم تسهیالت ویژه اختصاص یابد.
است و ساماندهی واحدهای راکد و نیمه راکد صنعتی استان باید در
اولویت دولت آینده باشد.
تخصیص حقابه
وی ادامه میدهد :هر چند اردبیل قطب کشاورزی است اما نه تنها در «حسن نوعی اقدم» نماینده ادوار گذشته استان و عضو هیئت رئیسه
این زمینه توسعه اقتصادی برای استان نداشته بلکه ضررهای زیست مجلس هفتم نیز به خبرنگار همشهری میگوید :استان اردبیل در 10
محیطی مانند تخلیه آبهای زیرزمینی را به دنبال داشــته اســت .سال آینده ،بحران تامین آب آشــامیدنی و کشاورزی خواهد داشت
بنابراین باید سند جامع توسعه کشاورزی با نگاهی به آمایش دوباره و اختصاص سهم عادالنه اســتان از حقابه قزل اوزن و ارس برای این
سرزمین در استان و بر اساس تغییر الگوی کشت تدوین شود.
بحران ضروری اســت .اما تا کنون در این زمینه اقدامی انجام نشده
روغنی میافزاید :همچنین از دولت آینده انتظار میرود در پستهای است و دولت آینده باید نگاه عدالت محور بر حقابه این استان داشته
مدیریتی از ظرفیت بانوان توانمند استان بیشتر استفاده کند تا شاهد باشد.
توسعه اجتماعی متوازن در این استان باشیم.
وی با تاکید بر شایستهســاالری بدون توجه به قومیتگرایی در مدیریت
تالش برای اســتفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر و تشــکیل اتاق استان اظهار میکند :نبود مدیران متعهد ،سیستم اداری استان را به ورطه
توسعه اردبیل با استفاده از ظرفیتهای نخبگان و سرمایههای نیروی نابودی میکشاند .نوعی اقدم با اشــاره به تصویب الیحه منطقه آزاد تنها
ا نســا نی در یک نقطه استان ،تاکید میکند :مسئوالن استانی باید تالش کنند در
از دیگــر دولت آینده الیحه اصالحی برای احقاق حق مردم استان در مورد منطقه
مطا لبــا ت آزاد را به مجلس ارائه کنند.
عنوان شده از این اقتصاددان با اشاره به مطالبات اســتان در مورد پروژههای نیمهتمام
سوی این جوان اظهار میکند :ما از مسئوالن دولت آینده انتظار داریم با مردم شفاف سخن
فعال استان است.
بگویند و با وعدههای بیفرجام باعث رنجش خاطر اهالی اســتان نشوند.
همچنان که اتمام راه آهن از ســه دولت پیش وعده داده شده و تا کنون
اســتفاده از ظرفیت عملی نشده و باعث بیاعتمادی مردم شده است.
مرزی
صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس دهم و یازدهم هم درباره مطالبات
«ونوس بهنود» بانوی فعال و چالشهای استان میگوید :همه دغدغههای اولویتدار استان اردبیل
اجتماعی استان نیز در این باره در حوزههای مختلف ،زیرمجموعه یک موضوع واحد است و آن هم چیزی
به خبرنگار همشــهری میگوید :نیست جز عدالت! به عنوان مثال اردبیل کماکان از راهآهن بیبهره است.
توجه به آسیبهای اجتماعی که اغلب قریب به ســه دهه از استان شــدن اردبیل میگذرد اما آنچنان که باید و
در برنامهریزیها مورد غفلت قرار میگیرد شاید به تناسب ظرفیتهای خود توسعه نیافته است .عدم تحقق اتصال
باید برای توسعه اجتماعی مطلوب اردبیل استان به شبکه ریلی کشــور یکی از مهمترین دغدغههای اهالی استان
مورد تاکید باشد.وی میافزاید :ظرفیت است .خوشــبختانه پروژه در سالهای اخیر پیشــرفت خوبی داشته اما
مرزی استان تا کنون بالفعل نشده است و انتظار این اســت که در درجه اول راهآهن اردبیل-میانه تکمیل شــود
عناوینی مانند منطقه آزاد ،بندر خشک و و این مســیر تا پارسآباد توسعه یابد و به شــبکه ریلی کشور جمهوری
اتصال به ریل آهن تا نقطه مرزی ،فقط در آذربایجان متصل شــود.وی با بیان اینکه توسعه بزرگراهی جادهها یکی
حد شعار باقی مانده و موجب توسعه استان دیگر از اولویتهای اساسی استان است ،میافزاید :اجرایی کردن منطقه
نشده است .دولت آینده باید برنامه جامعی آزاد اردبیل یکی دیگر از دغدغههای مردم اســتان است .مصوبه مجلس
برای اســتفاده از موقعیت مرزی و توسعه دهم در مورد ایجاد منطقه آزاد ،اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصادی این اســتان محروم داشته باشد .به تصویب رسید .انتظار از دولت ســیزدهم این است که در مورد اجرایی
بهنود همچنین به ضرورت تخصیص بودجه
شــدن این مصوبه مهم و تاریخی اقدامات الزم را به عمــل آورد .بدری
ویژه برای مناطق محــروم تاکید میکند و تاکید میکند :توسعه گردشــگری درمانی ،ایجاد زمینه سرمایهگذاری
میافزاید :اســتان برای دریافــت بودجه از بخش خصوصی در استان و اختصاص سهم اردبیل از سرمایهگذاریهای
دولت و مدیریت آن به مدیــران کارآمد نیاز دولتی از دیگــر دغدغههــا و مطالبات مــردم اردبیل از دولــت آینده
دارد.
است.
«فرهاد حسنی» کارشناس حوزه ورزش استان نیز عنوان میکند :در کنار
تامین زیرساختهای ارتباطی مانند راه آهن ،جادههای ارتباطی و فضای
درمانی کافی باید به تامین زیرساختهای ورزش هم توجه ویژه شود زیرا
این استان سرانه فضای ورزشی مناسب ندارد و در ردههای پایین جدول
در کشور است.
وی به برنامهریزی دقیق در زمینه گردشگری اشاره میکند و میافزاید:
اردبیل از قطبهای گردشگری کشور به شــمار میرود اما به دلیل نبود
برنامه حساب شده ،این ظرفیت تاثیری در رشد اقتصادی استان نداشته
است .احداث مجتمعهای رفاهی و تفریحی و ســرمایهگذاری در حوزه
گردشگری ،میتواند اهرمی برای توسعه استان به ویژه در زمینه توریسم
ورزشی باشد.
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استانهای موفق و ناکام در مهار تصادف
گزارشهای پلیس راهور درباره تصادفهای نوروز ۱۴۰۰نشان میدهد بدترین عملکرد
در این حوزه مربوط به فارس ،ایالم ،سیستان و بلوچســتان با بیشترین افزایش
جانباخته و بهترین عملکرد مربوط به تهران ،آذربایجان شرقی و کرمان است که
بیشترین کاهش جان باخته را داشتند.بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ،نوروز
امسال به طور متوسط روزانه  47/6نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند
که در مقایسه با متوسط تلفات روزانه تصادفها در نوروز سال گذشته ( 25/9نفر)،
 ۸۴درصد بیشتر شده است .بررسیها نشــان میدهد با وجود اینکه عامل انسانی
نقش مهمی در تصادفهای جادهای و تصادفهای منجر به فوت دارد ،اما در استانی

مانند آذربایجانشرقی ،ارتقای ایمنی جادهها و نصب عالئم هشداردهنده و تجهیز
امدادهای جادهای در کاهش تلفات تاثیرگذار بوده و برعکس در سیستانوبلوچستان
به دلیل وجود نقاط حادثهخیز زیاد به ویژه در شهرستان سراوان تلفات زیادی را در
نوروز شاهد بودیم .این مشکل در فارس هم وجود دارد و عالوه بر اینکه این استان به
طور معمول در صدر تصادفهای جادهای است در نوروز هم به دلیل تردد باال و ایمنی
پایین جادهها سهم زیادی در آمار جانباختگان نوروز را به خود اختصاص داده .این
بررسیها نشان میدهد توجه به ایمنی جاده میتواند نقش مهمی در کاهش آمار فوت
تصادفهای جادهای ایفا کند.

رتبه دوم کاهش حوادث ترافيکی در کرمان

سهگانه ايمنسازی در آذربايجان شرقی
س راهور بیشترین کاهش را در آمار جانباختگان تصادفهای
آذربایجانشرق استانی است که بنابر گزارشهای پلی 
نوروزی داشته .مســئوالن اســتان معتقدند این موفقیت نتیجه همکاری پلیس راه ،اورژانس و راه و شهرسازی
است .آذربایجانشرقی  ۲۳۵کیلومتر آزادراه ۴۵۳ ،کیلومتر بزرگراه ۹۲۲ ،کیلومتر راه اصلی2075 ،کیلومتر راه
فرعی و ۱۰هزار و ۴۴۱کیلومتر راه روستایی دارد که از 25اسفند سال گذشته تا 15فروردین امسال ترددهای
جادهای آن در محورهای اصلی و فرعی  70تا  80درصد افزایش داشته است.بنابر اعالم پلیس راه استان حدود
6میلیون خودرو در این 20روز در جادههای استان تردد داشتهاند که 1میلیون سهم خودروهای غیر بومی بوده
است.امسال با وجود اینکه تصادفهای جادهای در استان رشد 70درصدی داشته و طی آنها  431نفر مصدوم
شدند ،اما این تصادفها فقط 12فوتی بر جای گذاشته است.کاهش فوتی تصادفهای جادهای در استان پس از
آن رخ داد که دستگاههای سهگانه پلیس راه ،اورژانس و راه و شهرسازی استان از چند ماه مانده به آغاز سال جدید
در کارگروههای تخصصی ترافیک استانداری ارتقای ایمنی جادهای را مد نظر قرار دادند .در مرحله نخست اداره کل راه
و شهرسازی موظف شد طرح ارتقای ایمنی جادهها و نصب عالئم هشداردهنده و نصب دوربینها و ترددشمارهای آنالین
را مورد توجه قرار دهد .در مرحله دوم اورژانس استان با تقویت ناوگان حمل مجروحان تصادفها و رساندن سریع به مراکز درمانی از
یکسو و تجهیز امدادهای جادهای از ســوی دیگر تالش کرد میزان فوتیهای تصادفها را کاهش دهد ،زیرا پیش از این اعالم شده بخش زیادی از فوتیهای
تصادفها مربوط به از دست رفتن زمان طالیی رساندن مجروح به بیمارستان است.همچنین پلیس راه استان روشهای سختگیرانهتری در برخورد با سرعت
باالی خودروها و رعایت نکردن موارد ایمنی در جادهها به کار بست و بنابر اعالم پلیس راه حضور ناوگان پلیس راه در  5محور اصلی و تصادفخیز استان واقع در
مسیرهای میاندوآب-ملکان ،آزادراه تبریز -زنجان ،مشگینشهر -اهر ،نیر -سراب ،ایواوغلی -مرند و جاده قدیم زنجان -میانه بیشتر و ملموستر بود که منجر
به کاهش آمار فوتی جادهای شد.

کرمان پیش از این همواره در فهرست اســتانهایی با میزان تصادف باال و تلفات باالی ناشی از سوانح رانندگی قرار
داشت ،اما سال گذشته توانست با ورود جدی کارگروه ترافیک و حمایت استانداری با وجود افزایش 18درصدی
ترددها شاهد کاهش 15درصدی تصادفها باشد .سال گذشته بیش از ۱۷۹نفر فوتی کمتر و بیش از  ۳۷۰۰نفر
مجروح کمتر در تصادفهای رانندگی استان ثبت شد .در واقع  3سال متوالی است که آمار تصادفها در کرمان
کاهشی شده و سال گذشته این استان موفق شــد رتبه دوم کاهش حوادث ترافیکی در کشور را کسب کند.
برگزاری منظم و جدی جلسههای کمیسیون ایمنی ،بهرهگیری از اعتبار معادن استان و دستگاههای اجرایی
برای ارتقای استاندارد و ایمنی معابر و انجام اقداماتی از جمله رفع نقاط حادثهخیز ،ایمنسازی معابر و جادهها،
ترمیم روکش آسفالت ،نصب  25دوربین پایش برای پلیسهای شمال و جنوب استان و تقویت پوشش تصویری
جادهها ،فرهنگسازی از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی موجب حوادث و تلفات کمتر در مناطق درونشهری
و برونشهری شد .در ایام نوروز  1400اما پلیس استان اعالم کرد که آمار حوادث رانندگی و تلفات افزایش یافته است.
بنا بر گزارش پلیس در تعطیالت نوروز حدود 1200تصادف رانندگی در استان رخ داد که  58نفر کشته و  584نفر مجروح
برجا گذاشت.گفته میشود یکی از دالیل این افزایش در کنار آزادسازی سفرهای نوروزی با وجود شیوع کرونا تصادفهای خودروهایی
است که به قاچاق انسان از افغانستان و قاچاق سوخت مشغولند .تنها در یکی از تصادفهای امسال این خودروها 8 ،نفر جان باختند و در مجموع
۱۵درصد تلفات ناشی از تصادفها در کرمان مربوط به خودروهای حامل اتباع غیرمجاز کشور افغانستان است.سیدمصطفی آیتالهی موسوی ،معاون عمرانی
استاندار کرمان تاکید دارد که باید قوانین اصالح شوند تا پلیس بتواند با این افراد برخورد کند.از سوی دیگر ،پیشبینی میشود با استمرار اقدامات مربوط به
کاهش تصادفها ،اگرچه نوروز امسال نسبت به ماههای گذشته آمار افزایشی شــد ،اما در نهایت کرمان بتواند تا پایان سال باز هم خود را به عنوان استانی با
کاهش آمار تصادفها معرفی کند.

تلفات جادهای سيستان و بلوچستان ،باالتر از کرونا
سیستان و بلوچستان برعکس آذربایجان شرقی عملکرد موفقی در تصادفهای
نوروزی نداشت .این استان به دلیل گستردگی راههای ارتباطی دارای ۲قرارگاه
پلیس راه و ۲اداره کل راه و شهرسازی در شمال به مرکزیت زاهدان و جنوب
به مرکزیت ایرانشهر است که شهرستانهای شــمالی و مرکزی شامل زابل،
هیرمند ،زهک ،نیمروز ،هامون ،زاهدان ،میرجاوه ،خاش ،سراوان ،سیب و سوران
و مهرستان زیرپوشش قرارگاه شمال و شهرستانهای جنوبی ایرانشهر ،دلگان،
فنوج ،قصرقند ،نیکشهر ،سرباز ،کنارک و چابهار زیرپوشش قرارگاه پلیس راه
جنوب سیستان و بلوچستان هستند.با وجود تفکیک مدیریت راههای استان
برای کاهش حوادث جادهای باز شــاهد وقوع حوادث در محورهای استان و
کشته و مصدوم شــدن تعداد زیادی از هموطنان سیســتانی هستیم.در ایام
تعطیالت نوروز امسال از ۲۵اسفند سال  ۹۹تا  ۱۳فروردین  ۴۴ ،۱۴۰۰نفر بر
اثر تصادفهای جادهای در استان جان خود را از دست دادند .در همین زمان
نیز  ۲۳نفر بر اثر ابتال به کرونا در بیمارســتانهای استان جان خود را از دست
داده بودند که این نشــان میدهد تلفات جادهای سیستانوبلوچستان بیشتر
از بیماری پرخطر کروناســت.فروردین امســال یکی از مرگبارترین حوادث

جادهای کشور در یکی از محورهای سیستان و بلوچستان رقم خورد؛این حادثه
در محور کورین به ســرجنگل روی داد و  ۱۴کشته بر جا گذاشت و پلیس راه
شمال سیستان و بلوچستان علت آن را تجاوز به چپ خودروی پراید و متعاقب
آن ســرعت باالی خودروی پژو اعالم کرده بود.پلیس راه جنوب سیســتان و
بلوچستان هم ســرعت زیاد ،انحراف و تجاوز به چپ و سبقت را از دالیل بروز
حوادث رانندگی در جادههای جنوب سیســتان و بلوچستان عنوان میکند
و بیشترین دلیل تصادفها را ســرعت زیاد و بیتوجهی به جلو میداند.سال
گذشته ۵۳نقطه حادثهخیز در کجورهای اســتان از سوی ادارههای ذیربط
مورد بهسازی و اصالح قرار گرفت ،اما در همان مدت  ۴۶نقطه دیگر نیز ارزیابی
و کارشناسی شد که پرونده آنها در دست بررسی است .نبود جادههای مناسب
در استان یکی از عوامل وقوع تصادفها اعالم شــده است ،زیرا در اغلب نقاط
استان ،محورها دوطرفه هستند .در بسیاری موارد جادهها تنگ و باریک و عبور
خودروها با سرعت باال و سبقتهای غیرمجاز زمینهساز تصادف در جادههای
استان است .جادههای سراوان به عنوان ناایمنترین و پرحادثهترین محورهای
استان اعالم شده .طبق اظهارات کارشناسیشده بیشترین نقاط شناسایی شده

فارس ،همچنان پيشتاز تصادفهای جادهای
سالهاست استان فارس در تصادفهای جادهای رتبه اول کشــور را دارد و در نوروز امسال نیز تعداد جانباختگان
حوادث رانندگی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۴درصد افزایش داشت .همین افزایش هم موجب
شد این استان در ردیف استانهایی با بدترین عملکرد قرار گیرد .در 13روز تعطیالت نوروز به طور متوسط روزانه
 37تصادف در جادههای استان فارس اتفاق افتاده که 7درصد فوتی67 ،درصد از نوع جرحی و 27درصد در قالب
خسارت و کروکی بوده اســت .علل عمده تصادف در همین بازه زمانی 40درصد به دلیل توجه نکردن به جلو،
21درصد تخطی از سرعت مطمئنه12 ،درصد تجاوز به چپ و واژگونی خودرو بوده است .همچنین عابران پیاده
سهم 6درصدی از جان باختگان و موتور سواران سهم 16درصدی را داشتند .بیشترین فراوانی تصادفهایی که
با واژگونی همراه بوده بین ساعت  17تا  23به وقوع پیوسته است .همچنین 71درصد تصادفهای جرحی و فوتی
در محورهای اصلی و 29درصد در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است .بیشترین فراوانی تصادفها در محور
کمربندی شیراز با  56درصد و بیشترین تعداد جان باختگان نیز در حوزه پلیس راه نورآباد-ممسنی با سهم  10درصدی
از کشتهها بوده است .استان فارس با  122هزار و  608كیلومترمربع مســاحت و  20هزارو  533كیلومتر طول راه به دلیل
ل و نقل جاده ای محسوب میشود .با
موقعیت جغرافیایی و اهمیت گردشگری و ترانزیتی از مهمترین استانهای كشور در بخش حم 
توجه به موقعیت جغرافیایی این استان و قرار گرفتن در مركز اتصال چند استان كشور ،در ایام نوروز حجم تردد خودروها در محورهای مواصالتی استان افزایش
می یابد كه موجب تصادفهای گسترده در این استان شده است.

حادثهخیز استان مربوط به جادههای سراوان است و تردد غیرمجاز با سرعت
باالی خودروهای ســوختکش هم موجب شــده آمار تصادفهای جادهای
شهرســتان باال برود و در اغلب حوادث ،آتشســوزی خودرو و مصیبتهای
مرگبار رقم بخورد.برای کاهش آمار فوت در نتیجه تصادف اما طرح راهداری
محوری از اردیبهشت امســال در  ۴۵۰کیلومتر از محورهای شریانی و اصلی
محدوده تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای شمال استان
توسط  ۳۸۵نیروی راهداری در حال اجراست.این طر ح با هدف تجمیع اقدامات
راهداری و انتقال تجربههای بین همکاران فعال در این حوزه در قالب ۱۳محور
نظیر ساماندهی تابلو و عالئم ،ساماندهی گاردریلها ،حذف و کاهش نقاط پر
حادثه ،لکهگیری ،اصالح شیب شیروانی ،ترانشهبرداری ،پاکسازی و تسطیح
حریم ،شانه سازی ،تعمیر و اصالح سیستم روشنایی نقطهای و طولی و تونلها
و تنقیه پلها در محورهای مواصالتی خاش -میرجاوه ،زهک -میلک ،زاهدان
 نهبندان و زابل زاهدان همزمان با سراسر کشور در حال اجراست.در این طرحمهم ۱۴۵دستگاه انواع ماشینآالت ســنگین و نیمه سنگین راهداری توسط
 ۳۸۵نفر نیروی راهدار در حال ارائه خدمات هستند.

سهم باالی نقاط حادثهخيز در تصادفهای ايالم
آمار گواه این است که تصادفهای منجر به فوت در ایالم طی نوروز  1400با وجود افزایش  55درصدی ترددها ،حدود
 33درصد کاهش داشته است .با این حال طبق گزارشی که پلیس راهور کشور به تازگی ارائه کرده ،این استان نسبت
به استانهای دیگر عملکرد مناسبی در کاهش تصادفهای جادهای نداشته است .محورهای کوهستانی و نقاط
حادثهخیز جادههای ایالم سالهاست به مشکل جدی استان تبدیل شده و تهدیدی دائمی برای جان مسافران
محسوب میشود .جادههایی نظیر مهران و ملکشاهی به قتلگاهی تبدیل شده که روزانه حادثهساز میشوند و هر
بار خانوادهای را داغدار میکنند .مشکالت محورهای ایالم بحث امروز و دیروز نیست و با وجود تردد هزاران خودرو
از این محورهای پرخطر تاکنون اقدام اساســی برای اصالح جادهها و رفع نقاط حادثهخیز صورت نگرفته است.
وجود جادههایی با ظرفیت و روسازی نامناسب و نا امن ،شیبهای تند و طوالنی و همچنین لغزندگی سطح راهها از
جمله موارد حادثهآفرین در بخش ساخت و ساز جادهای به شمار میروند .نقاط حادثهخیز استان سهم 60درصدی در
تصادفها دارند و کاهش این سهم نیازمند اصالح و ایمن سازی نقاط حادثهساز جادهای است .بحرانیترین محور کشور
از نظر سرعت ،با باالترین درصد وقوع خطر محور دهلران در استان ایالم است و هنوز چهاربانده کردن این محور در دستور
کار مسئوالن قرار نگرفته .در ایالم بیشترین تخلفات و سوانح رانندگی به دلیل سرعت غیرمجاز است و به همین دلیل پلیس راه استان
ایالم طی برنامهای جامع با هدایت واحدهای گشتی ،برخورد با تخلفهای سرعتی ،استقرار در نقاط حادثهخیز و همچنین رفع یا آشکارسازی نقاط حادثهخیز
در تالش برای کاهش آمار تلفات جادهای است.
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«تاجآباد» روستای عاشقان ادبيات

تاجآباد نام روستایی در همدان است که کوچههایش با شاهکارهای ادبیات ایران و جهان نامگذاری شده

کاروانسرای تاریخی تاجآباد -عكس :فارس

چندی پیش «پائولو کوئیلو»
فاطمه کاظمی
نویسنده شــهیر برزیلی در
خبرنگار
صفحه اینستاگرامش درباره
نامگذاری یک کوچه روســتایی در ایران به نام «کیمیاگر»
نوشت« :ابتکار کتابخوانها و عاشقان ادبیات به این روستا
موقعیتی منحصربهفرد بخشــیده و این روستا را در منطقه
مطرح کرده اســت .کوچههای این روستا در همدان همه با
شاهکارهای ادبیات جهان نامگذاری شده است».
روستایی که پائولو کوئیلو از آن یاد میکند ،همان روستای
«تاجیآباد» یا «تاجآباد» است که اهالی آن همه کتابخوان
هستند و بزرگترین کتابخانه روستایی کشور با 6هزار جلد
را راهاندازی کردهاند .همه معابر این روستا با موافقت اهالی
با عناوین شاهکارهای ادبیات ایران و جهان نامگذاری شده
اســت و آنها منتظرند با ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی
روستایشان بیش از پیش به جهان معرفی شود .پائولو کوئیلو
در ایمیلی از سوی سفارت برزیل در ایران به شورای روستای
تاجآباد اعالم کرده به محض آرامشدن اوضاع جهان از شیوع
کرونا به تاجآباد سفر خواهد کرد تا روستای ادبیات ایران را
از نزدیک ببیند.
تاریخ بلند

از آنجایی که در کشور اسناد مکتوب زیادی درباره روستاها
وجود ندارد ،نمیتــوان درباره تاریخچــه آنها به صورت
قطعی صحبت کرد ،اما بر اساس آنچه از اسناد ملی موجود
به دست آمده و همچنین سفرنامههای موجود ،تاجآباد بیش
از  400سال قدمت دارد و کهنساالن روستا  6گورستان در
آن معرفی میکنند که هر کدام نشاندهنده  50تا  100سال
سکونت در آن است.
رئیس شورای اسالمي روســتا با بیان اینکه اشیای تاریخی
کشفشده نشــان میدهد قدمت روستا بیشــتر از 400
ســال اســت ،میگوید« :قلعهای در 6کیلومتری روستا و
زاغه سفیدشــده در کوههای آن وجود دارد کــه به اذعان
باستانشناسان قدمت روستا را به هزار سال میرساند یا برای
اشیای تاریخی کشفشده در آن بیش از 3هزار سال قدمت
تعیین کردهاند و  150کتیبه در آن کشف شده است».
«قباد یاری» تاکید میکند بارها از طریق میراث فرهنگی
پیگیر ثبت ملی این آثار بوده ،اما به نتیجه نرسیده است.
 6هزار جلد کتاب ،بدون کتابخانه

با نگاهی به گذشته روستا متوجه میشویم سابقه کتابخوانی

در آن مربوط بــه دیروز و امروز نیســت ،بلکه تاریخ بلندی
میتوان برای آن متصور شد .از سالهای بسیار دور فردی که
کتاب داشت را برای مهمانیها دعوت میکردند و شاهنامه،
اسکندرنامه و مختارنامه نقل محافل تاجآبادیها بوده است.
رئیس شورای روســتای تاجآباد میگوید« :از سال  84خال
یک کتابخانه را در روســتا احســاس میکردیم .بنابراین
تصمیم گرفتیم به اهالی روســتا کتاب امانت بدهیم تا در
زمان مشــخصی مطالعه و آن را در گروه ارائه دهند .بعد از
چند ماه کتابخانه روستا با 113جلد کتاب و فضای کوچکی
که یکی از اهالی روستا هدیه داد ،فعالیت خود را آغاز کرد.
از همان زمان به هر ارگان و فردی که فکر میکردم میتواند
به ما کتاب اهدا کند ،ایمیل زدم و درخواست کتاب کردم.
در طول  2سال کتابخانه روســتا بارور شد و اهالی هم از آن
استقبال کردند».
وی با بیان اینکــه در کتابخانه فعالیتهــای جنبی مانند
آموزش بیســوادان هم آغاز شــده اســت ،میافزاید« :از
آنجایی که روستا مدرســه راهنمایی نداشت ،پیگیر ادامه
تحصیل افرادی شــدیم که تحصیالت ابتدایی داشتند .در
گروه اول  17نفر ادامه تحصیل دادنــد و راهنمایی را تمام
کردند و  6نفرشــان تا پایان متوســطه پیش رفتند و  2نفر
از آنها به دانشــگاه راه پیــدا کردند .یکــی از آنها دهیار
روستاست که لیسانس دامپزشکی گرفته و در حال حاضر
هم گروه جدیدی باالی  35ســال ادامه تحصیــل را آغاز
کردهاند».
یاری ادامه میدهد« :جالب است بدانید کتابخانه روستای
تاجآباد بیش از 6هزار جلد کتاب دارد ،اما هنوز ســاختمان
مناســبی برای آن در نظر گرفته نشــده و فضای 20متری
کتابخانه موجود جوابگوی این همه کتاب نیست .به همین
دلیل کتابها در فضاهایی مانند آرایشگاههای زنانه و مردانه،
مغازهها ،قهوهخانهها و بانک در دســترس عموم قرار داده
شدهاند».
اهالی ورزشکار

اوایل در حمام عمومی روســتا سرای ورزش راهاندازی شد،
اما یکی از اهالی که ساکن تهران بود به روستا نقل مکان کرد
و در آن باشگاه ورزشــی راه انداخت که در  2بخش آقایان و
بانوان فعال اســت .یاری میگوید« :این گروه در نخستین
حضور خود در میادین ملی کاراته توانستند  26مدال کسب
کنند و همین موجب شد امکانات ســرای ورزش را هم در
اختیار او قرار دهم تا کارشان بهتر پیش برود .حمام عمومی

را به کتابخانه تبدیل کردیم و بــا  30میلیون تومان کمک
مالی فضای حمــام را مرمت کردیم ،اما ایــن فضا امکانات
سرمایشــی و گرمایشــی ندارد و فقط علمک گاز آن نصب
شده .سال  94که روستا به عنوان روستای دوستدار کتاب
معرفی شد ،شــورای اداری کتابخانههای استان در روستا
تشکیل و قرار شد فضای کتابخانه را تجهیز کنند ،اما عمال
هیچ اتفاقی نیفتاد».
رنگ و بوی ادبیات در کوچههای روستا

افزایش سرانه مطالعه در میان روســتاییان و عجین شدن
فرهنگ آنها با کتابخوانی موجب شد کوچه و خیابانهای
روستا هم با شــاهکارهای ادبیات ایران و جهان نامگذاری
شود.
رئیس شــورای روســتای تاجآباد در اینباره میگوید« :از
سال  91به دنبال نامگذاری خاص برای معابر روستا بودیم.
یکی از دوستان پیشنهاد داد حاال که فرهنگ روستا با کتاب
عجین شده ،کوچه و خیابانهای آن هم رنگ ادبیات به خود
بگیرند 200 .عنوان استخراج کردیم و مشاوران دهیاری و
هیات امنای مســجد با آنها موافقت کردند .سر نامگذاری
ورودی روستا نظرسنجی برگزار کردیم و در نهایت 700نفر
از اهالی روستا که در نظرسنجی شرکت کرده بودند به بهشت
گمشده جان میلتون رای دادند .از آن زمان به سفارتخانههای
کشورهای مختلف ایمیل میزدیم و درخواست میکردیم
اگر کتاب شاخصی دارند ،معرفی کنند تا معابر روستا به آنها
مزین شوند .چند کشور مانند اتریش ،سوئیس و هلند پاسخ
دادند و از آن استقبال کردند .اتریش برایمان کتاب فرستاد
که به زبان آلمانی است و اگرچه نمیتوانیم از آنها استفاده
کنیم ،اما به عنوان هدیه گرانقدر نگهداری میکنیم».
نامگذاری معابر روســتای تاجآباد به شــاهکارهای ادبیات
همینقدر هم ساده نبوده و نیست .یاری در اینباره میگوید:
«همیشه در سیستم اداری کشــور ما کارشناسانی هستند
که فقط کارشناس هستند و سمت مدیریتی ندارند .همین
کارشناسان موجب شــدهاند کار نامگذاری معابر در نیمه
راه متوقف شــود .برای مثال  37عنــوان جدید برای معابر
روستا پیشنهاد شده ،اما کارشناسان اجازه نمیدهند و کار
روی زمین مانده است .از این موارد جدید  7عنوان مربوط
به دفاعمقدس اســت که بخشــی از تاریخ معاصر کشور ما
محسوب میشود و اصرار داریم از آن در روستا ردی بماند.
سر همین نامگذاریها و به دالیل واهی بارها به دادگاه احضار
شدم و قضات دادگاه ،شرافتمندانه من را تبرئه کردند و اصرار

داشتند این کار را ادامه دهم و گفتند حق ندارم پا پس بکشم
و همین به من خیلی روحیه داد».
کاروانسرای تاریخی

تنها  2کاروانســرای تاریخی مدور در کشور وجود دارد که
یکی از آنها در روستای تاجآباد است .این کاروانسرا به شاه
عباسی معروف است که در زمان شاه عباس ساخته شده ،اما
قبل از آن نیز محل استراحت که چاپارخانه نامیده میشود،
بوده است و زائران عتبات و حج در آن اقامت میکردهاند .این
کاروانسرا در دوره صفویه و همچنین قاجاریه مرمت و سال
 76در فهرســت آثار ملی ثبت شده است .مسئوالن میراث
فرهنگی معتقدند پرونده این کاروانسرا را برای جهانیشدن
به یونسکو ارسال کردهاند ،اما هنوز مشکالتی وجود دارد.
یاری میگوید« :ســال  86که نقشه روســتا و طرح هادی
روستا به روز شد حریم کاروانســرا به روز نشد و مجوز یک
ســاختمان  2طبقه در حریم آن داده شد که پرونده همان
ساختمان االن در دادگاه است .سال  96به مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد دادم تاجآباد
عنوان روستای هدف گردشــگری به خود بگیرد ،اما هیچ
اعتنایی به من نشد .پیشنهاد راهاندازی بازارچه محلی هم
روی زمین ماند .در عوض مدیــرکل میراث فرهنگی از من
خواست طی 2روز رضایت  5نفر از اهالی روستا که در کنار
کاروانسرا ملک دارند را بگیرم تا در روند ثبت جهانیشدن
به حریم کاروانسرا اضافه شود و من رضایت  4نفر را گرفتم.
اما  3سال گذشت و مالکان پشیمان شدند .ادارهکل میراث
فرهنگی و اداره راه حتی اجــازه ندادند یک تابلو در ورودی
روستا برای معرفی کاروانسرا نصب شود».

کارگاه جاجیمبافی در آالشت -عكس :مهر

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.

فاضالب مسکن مهر تالش

چند هفتهای است فاضالب مسکن مهر طوالرود تالش شهرک و محل بازی بچهها و تمام
خیابان اصلی را پر کرده است و خودروها و افراد از داخل فاضالب عبور میکنند.
یک شهروند از گیالن
شهرستان چرام بیمارستان ندارد

شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد بیمارستان ندارد .نزدیکترین بیمارستان
به ما در شهرستان دهدشــت قرار دارد که در بهترین حالت  ۲۰دقیق ه طول میکشد که
به آن برسیم .سال  ۹۴قرار شد بیمارستان  ۳۲تختخوابی شهرستان چرام و شهرستان
باشت ساخته شود 2 ،سال است بیمارستان باشت شروع به کار کرده ولی بیمارستان چرام
هنوز در مرحله تامین بودجه است.
محمدی از کهگیلویهوبویراحمد
ساخت کارخانه فرآوری خرما در کرمان

با توجه به وجود انواع محصوالت خرما و فراوانی آن در مناطق جنوب شرق کرمان به ویژه
شهرستانهای نرماشیر ،فهرج و ریگان از مسئوالن تقاضا میشود کارخانهها و شرکتهای
تولید فرآوردههای خرما به عنوان مثال تولید کمپوت ،کنسرو ،مربا ،کلوچه ،کلمپه و شیره
از خرما و استفاده از برگ و چوب درختان خرما در تولیدات چوبی و صنایع دستی ایجاد
شود.
یک شهروند از کرمان
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 677هکتار از مزارع دشتستان ،تنگستان و بوشهر زیر کشت گیاهان دارویی است
علیرضا برازجانی

خبرنگار

ظرفیتهای کشاورزی بوشهر بر هیچکس پوشیده
نیست .این اســتان یکی از قطبهای اصلی تولید
خرما در کشــور اســت و همچنین در تولید سایر
محصوالت کشاورزی جالیزی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
با وجود این ،استان ساحلی بوشــهر در اقلیم گرم و خشک قرار
گرفتــه و بیآبی حریــف قدرتمندی برای توســعه طرحهای
کشاورزی آن است .از این رو ،در سالهای اخیر کشت گیاهان
دارویی به ویــژه گونههای بومی به دلیــل مصرف کمتر آب در
دستور کار سازمان جهاد کشاورزی بوشــهر قرار گرفته است.
«سمیه فرحبخش» مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
بوشهر در گفتوگو با همشهری از ظرفیتهای استان در تولید
گیاهان دارویی میگوید.

بوشهر در کشت داروهای گیاهی چه ظرفیتها و
توانمندیهایی دارد؟

هکتار بود که در سال گذشته و امســال افزایش یافت .میزان
اشتغالزایی گیاهان دارویی در بوشهر به طور مستقیم 1500
نفر و غیرمستقیم  2200نفر است.

در اراضی زراعی بوشهر گیاهان دارویی چون آلوئهورا ،سیاهدانه،
شوید ،گشنیز ،رازیانه ،زنیان ،اسفرزه و کاسنی و در اراضی دیم
گیاهان دارویی مثل هلپه ،لگجی ،کنار و آنغوزه کشت میشود.

جایگاه بوشهر در تولید داروهای گیاهی نسبت به
سایر استانها چگونه است؟

بنابر اعالم کارشناســان گیاهــان دارویی مرکــز تحقیقات
کشاورزی اســتان ،حدود 500گونه گیاهان دارویی در بوشهر
وجود دارد.

آیا جهاد کشاورزی بوشهر از افرادی که بخواهند
در این حوزه سرمایهگذاری کنند ،حمایت میکند؟

میشود؟

چند گونه گیاهان دارویی در اســتان کشــت

سطح زیر کشت اراضی اســتان در حال حاضر
چقدر است و چند فرصت شغلی در این حوزه ایجاد شده؟

 677هکتار از اراضی شهرســتانهای دشتســتان ،بوشهر و
تنگســتان زیر کشــت گیاهان دارویی قرار دارد .البته سطح
زیرکشت گیاهان دارویی در سالهای  97و  98کمتر از 400

با توجه به اینکه تقریبا در آغاز حرکت توسعه و کاشت گیاهان
دارویی در استان هســتیم ،امیدواریم با تامین زیرساختهای
فرآوری شاهد رشد و پیشرفت مطلوبی در این زمینه باشیم.
سال گذشــته از تولیدکنندگان گیاهان دارویی حمایت شد و
امسال هم با توجه به نامگذاری سال ،برنامههای حمایتی خوبی
از کشاورزان تدارک دیده شده است .این حمایتها هم در قالب
یارانه کاشت و هم واگذاری تسهیالت میتواند به رفع مشکالت
تولیدکنندگان کمک کند .امســال آمادگی داریم تسهیالت

بانکی از محل کمکهای فنی و اعتباری تبصره 18
با سود  4درصد در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
این در حالی است که در سالهای گذشته
یعنی  98و  99تسهیالت با سود  12درصد
اعطا میشد.
بازار داروهای گیاهی داخلی
و خارجی چگونه است؟

وضعیت بازار خارجی تقریبا مناسب است.
در بازارهای داخلی هم در سالهای اخیر و
به ویژه بعد از شیوع بیماری کرونا اقبال مردم به
مصرف گیاهان دارویی بیشتر شده است.

میزان تولید اســتان چقدر اســت و چه
حجمی از این تولید در داخل بوشهر مصرف میشود؟

تولید اســتان  4500تا  5000تن اســت که عمدتا به مصرف
داخلی میرســد .صــادرات گیاهان دارویی مســتلزم تامین

زیرساختهای فرآوری و بستهبندی است.

چشــمانداز توسعه مزارع
داروهای گیاهی استان چیست؟

با توجه به مناســب بودن شــرایط
اقلیمی ،ضــرورت ارتقای بهرهوری
مصرف آب در مــزارع و باغات و از
طرفــی کاهــش منابــع آبهای
زیرزمینی ،توســعه گیاهان دارویی
میتواند به عنوان یک مزیت و قابلیت
در برنامه اصالح الگوی کاشــت استان
قرار گیرد.

فعاالن ایــن حوزه بیشــتر با چه
مشکالتی دست و پنجه نرم میکنند؟

بیشترین مشکالت تولیدکنندگان دارویی عدم استقرار مراکز
فرآوری و فروش در استان است.

