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 پنجره ای کوچک 
به سینمای جهان

نماد سرباز وطن 
در بلندی های 

عباس آباد

جشنوارهجهانيسيوهشتم
فيلمفجرازامروزآغازميشود

پيروزحناچي:نمادسربازوطن
یادوخاطرهشهيدسپهبدقاسم
سليمانیرادریادزندهمیکند

سيوهشــتمينجشــنوارهجهاني
فيلمفجر،ازامــروزپنجمخردادماه
بهمدتیكهفتهبرگزارميشــود؛
جشــنوارهايکهميانحجماخبارو
اتفاقاتانتخاباتي،کارشرابانمایش
فيلمهايشرکتکنندهدربخشهاي
رقابتــيوغيررقابتيآغــازميکند.
اولينجشنوارهســينمایيدرسال
جدیدکهدرروزهاياخيرمخالفاني
رابرايبرگزارياینرویدادداشــت
ودرنهایتمدیرانتصميمبهبرپایي
جشنوارهگرفتند؛جشنوارهايکهدر
دوبخشرقابتيسينمايسعادتو
جلوهگاهشرقبهترتيب۳۰و۲۲فيلم
کوتاهوبلندازآثارداخليوخارجيرا
برايرقابتبرگزیدهاست.صفحه۲۲

رابخوانيد.

انتهايبلوارســرو،رويبلنديهاي
منطقهفرهنگيوگردشگريعباسآباد
کهبانهالهايجوانسرســبزشده
است،یادمان»سربازوطن«بهشكل
ســرو،رنگفلزيوبــاارتفاع9۰متر
ساختهخواهدشــد.زمينهايدورتا
دورایننمادبااللهســرخپوشــانده
ميشود؛اللههایيکههرسالبارنگ
سرخخودیادآورشــهداخواهندبود.
شــهردارتهراندرمراسمکلنگزني
یادمانسربازوطنبااشارهبهدستور
رهبرانقالبدربارهاراضيعباسآباد
گفت:»مقاممعظمرهبريدرســال
65فرمودنــد،اینمنطقــهبهفضاي
فرهنگياختصاصپيــداکند.پيش
ازآنهيچسندونقشــهايبراياین
منطقهمشخصنشدهبودونخستين
طرحکليتيــر8۲درشــورايعالي
معماريوشهرسازيتصویبشدکه
حاالتبدیلبهنگينسبزتهرانشده

است«.صفحه۳رابخوانيد.
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دیدگاهیادداشت

انتخابــاتادوارمختلــفدر
جمهورياسالميایرانفرازو
فرودداشــتهاستودرآخرین
موردحدود4۲درصدواجدین
شــرایطدرانتخاباتمجلس
یازدهمدراسفندماه98شرکت
کردندکــهکمترینميــزانطي4دههانقــالببود.این
نخستيننشانهنسبتبهتشدیدنارضایتيدربخشهایي
ازجامعــهبودوطلبميکــردمردموخواستههایشــان
بيشتردیدهشــوندوحقانتخاببيشترينيزبهآنانداده
شود.فهرست7نفرهنامزدهاينهایيتأیيدصالحيتشده
ازســويشــوراينگهبانحكایــتازآنداردکهناظر
انتخاباتدرروشخودتغييريندادهوتحدیدنامزدهاي

ریاستجمهوريدستورکاراصليآنانبودهاست.
کرونا،تورموگرانيوتحریمبينالملليخودبهتنهایيکافي
بودتابيشترینتزلزلوتردیدرادربينمردمبرايمشارکت
درانتخاباتریاستجمهوريسيزدهمایجادکند.مصلحت

جامعهومردماینبودکهدرانتخاباتوتأیيدصالحيتها
جامعترنگریستهشودوصدايسليقههايمختلفدرآن
دیدهشود.متأســفانهنهتنهااینمصلحتسنجيصورت
نگرفت،بلكهســؤالهايزیادينيزنســبتبهکموکيف

فهرستارائهشدهازسويشوراينگهبانایجادکرد.
مشــارکتمردمدرانتخاباتبنابهتأکيداتهميشگياز
ابتدايانقالبسنگبناياعتمادمردمبهنظامبودهاست
وهموارهفرضبــراینبودهکهاجماعمليبربســتریك
مشارکتگستردهقوامخواهدیافت.عقبنشينيطيفهاي
گســتردهمردمدرانتخاباتبرايهيچکــدامازنهادهاي
حاکميتيمزیتينخواهدداشتوتأثيرمثبتيبرپشتوانه
رأيرئيسجمهورآیندهواجماعوانسجاممليپشتسر
اونخواهدداشت.اسالميتوجمهوریتنظامبدونحضور
نامزدهايصاحبصالحيتازهمهقشرهادرمعرضآسيب
قرارميگيــردودرنهایتدودآنبهچشــمجامعهونظام

سياسيکشورخواهدرفت.
مناظراتآیندهنامزدهــايباقيماندهنشــانخواهدداد
چهمقداربحثها،خواستههاونگرانيهايواقعيمردمطي
سالهاياخيررانمایندگيميکنندوچهمقدارسياستزده
عملخواهندکرد.آیندهنشانخواهددادچهمقدارمردم
نسبتبهفضايانتخاباتيایجادشدهاقناعشدهاند.مشارکت
حداکثريمردمدرانتخاباتالزمهتحقــقامنيتمليو
حفظسرمایهاجتماعينظاماستوهرگونهتدبيرانتخاباتي
حاکميتيتا۲8خردادماهميبایســتبهدنبالترميماین

شكافاجتماعيایجادشدهباشد.

باتوجــهبــهشــرایطفعلي،
احتمالایجادپيكپنجمکرونا
بسيارزیاداست.دراینزمينه
همســازماننظامپزشــكيو
وزارتبهداشــتنسبتبهاین
موضوعهشدارهارادادهواعالم
کردهاندکهباتوجهبهاحتمالبرگزاريتجمعاتانتخاباتي
درروزهاوهفتههــايآینده،خطــراوجگرفتنبيماري،
بســيارباالســت.برخيبهواکسيناســيوندلبستهاند،
درحاليکههماکنونواکسيناســيوندرکشــورمابراي
جمعيتبســيارکميدرحالانجاماســتوتنهاشامل
گروههايکوچكيمثلکادردرمانوبخشيازسالمندان
شدهاست.بنابرایننميتوانگفتکهجمعيتایمنشده.
زمانيميتوانگفتایمنيایجادشدهکهواکسيناسيون
بهصورتميليونيوبراي5۰تا6۰درصدمردمانجامشده
باشــدوازهمهمهمتردرمدتزمانکوتاهــيایناتفاق
افتادهباشد.درآنصورتاستکهميتوانگفتاپيدمي

کنترلشــده،هرچندکهبعدازواکسيناســيونهمباید
پروتكلهايبهداشتيرعایتشود.بنابراینآنچهتاکنون
برايواکسيناســيونانجامشده،پاســخگوينيازمردمو
پيشــگيريکنندهازوقوعپيكپنجمنيســت.مردمباید
بيشازاینهامراقبباشــند.باتوجهبهوضعيتپيشروي
انتخاباتهمبایدازهرگونهتجمعوبرگزاريمراسممختلف

جلوگيريشود.
همهاینهادرشــرایطياســتکهقبالخبريازویروس
انگليســي،آفریقایي،هنديوبرزیلينبــودوحاالبعداز
کرونايانگليسي،خطرشيوعسوشهايدیگراینویروس
وجوددارد،بنابرایــنپيكپنجمشــدیدترازپيكهاي
قبليخواهدبودچراکهدچارجهشهايبيشــتريشدهو
همچنينکادردرمانخستهوفرســودهشدهاست.براي
پيشگيريازایجادشرایطبحراني،بایدتبليغاتانتخاباتي
بهرسانههامنتقلودرفضايمجازيانجامشود،نبایدفریب
شرایطفعليراکهمنجربهکاهشمواردابتالوفوتيشده
خورد.ماهنوزبهشرایطقبلازتعطيالتعيدنرسيدهایمو
وضعيتشيوعتنهانسبتبهدوسههفتهپيشروندنزولي
پيداکردهوقابلپيشبينينيست.دراینشرایطستادملي
مقابلهباکرونابایدجديترپايکاربيایدودستورالعملهاي
سختتريراتدوینکند.ماشاهداعالمبرخيدیدگاههاي

نامناســبدرایــنحوزههســتيم
کهبــهبهانــهنگرانــيازوضعيت

کســبوکاروتجارت،اظهارنظرهــاوتصميمگيريهایي
ميکنند.

 آسيب ردصالحيت ها 
به مشاركت انتخاباتي مردم

پيك پنجم  شديدتر از پيك چهارم 
خواهد بود

 يك ميليون دوز 
واكسن كوو ايران تا 

ابتدای خرداد توليد شد

محمدمخبر،رئيسستاداجراییفرمانامام:

عباس آقازاده؛ رئيسمجمععموميسازماننظامپزشكيسيدرضا اكرمي؛  عضوجامعهروحانيتمبارز

بخت برگشتگان
تشكلهايمحيطزیستيومردممحليچندروزیاست

تالشمیکنندآببهفالمينگوهاوجوجههایشاندرتاالبتشنهبختگانبرسانند
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سببایناتفاقشدهاست
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 واكنش سياسيون
به ردصالحيت چهره هاي شاخص 

اطالعيه شماره 15ستاد انتخابات كشور كه ظهر ديروز صادر 
شد، پاياني بود بر 10روز گمانه زني پيرامون چهره هايي كه قرار بازتاب

است پس از عبور از فيلتر شوراي نگهبان، تبليغات انتخاباتي 
خود را آغاز كنند. اعالم فهرست 7نفره  كانديداهاي احراز صالحيت شده از سوي 
وزارت كشور اما با واكنش هاي گسترده اي در محافل سياسي همراه شد تا جايی 
كه برخي اصولگرايان نيز با انتقاد از حذف چهره هاي تأثيرگذار، عملكرد شوراي 
 نگهبان را سبب كاهش مشاركت مردم در انتخابات پيش رو و زمينه ساز انتخاباتي 
غيررقابتي مي داننــد. در همين فضا بود كــه موضعي كم ســابقه از صادق 
آملي الريجاني، از فقهاي شوراي نگهبان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

منتشر شد. 
او در رشته توييتي در اعتراض به تصميم شوراي نگهبان نوشت:»از نخستين 
حضور اينجانب در شوراي نگهبان در سال 1۳80، قريب به 20سال مي گذرد. 
درتمام اين مدت، از شوراي نگهبان دفاع كرده ام، حتي در سال هايي كه در قوه 
قضاييه بودم؛ اما هيچ گاه تصميمات شورا را تا اين حد غيرقابل دفاع نيافته ام؛ چه 
در تأييد صالحيت ها و چه در عدم  احرازصالحيت ها. ســبب اين نابساماني ها 
تا حد زيادي، دخالت هاي فزاينده دستگاه هاي امنيتي از طريق گزارش هاي 
خالف واقع، در تصميم ســازي براي شوراي نگهبان اســت؛ به ويژه اگر عضو 
مسئولي كه بايد گزارش هاي محققانه به شورا ارائه كند خود، عامدانه چيزي 
بر آن بيفزايد.« تعدادی از كانديداهاي ردصالحيت شــده نيز با انتشار بيانيه 
يا در پيام هاي توييتري به اين اقدام شوراي نگهبان واكنش نشان دادند. دفتر 
اطالع رساني مسعود پزشكيان در اطالعيه اي كه با غزلي از حافظ »چه مبارك 
سحري بود و چه فرخنده شبي« آغاز شده بود، اعالم كرد كه اين كانديدا قصد 
اعتراض به تصميم شــوراي نگهبان را ندارد و هيچ گونــه رايزني جهت احراز 
صالحيت خود نكرده و نخواهد كرد. زهرا شجاعي نيز ضمن ابراز تأسف از نتيجه 
بررسي صالحيت ها، گفت: انتظار مي رفت شاهد تنوع ساليق سياسي در ميان 
تأييد صالحيت شدگان از سوي شــوراي نگهبان باشيم. متأسفانه حتي يك 
نفر هم از كانديداهاي اصالح طلبان مورد تأييد قرار نگرفته  و به نظر مي رســد 
ضرورتي به مشاركت اصالح طلبان در انتخابات احساس نشده و اين با معيار و 
مقياسي كه مقام معظم رهبري فرمودند، تناقض دارد. آذر منصوری سخنگوی 
جبهه اصالحات ايران نيز در توييتی نوشت:»با رد صالحيت همه » نامزدهای 
جبهه«  اصالحات ايران عمال امكان مشاركت فعال در انتخابات 1400 از ما سلب 
شده است و نامزدی در اين انتخابات نخواهيم داشت.«  واكنش ابتدايي دولت 
به موضوع ردصالحيت ها ديروز در نشست خبري سخنگوي دولت هم انتقادي 
بود؛ علي ربيعي عنوان كرد كه مشــاركت حداقلي به نفع هيچ كس نيست و 
نخستين زيان كننده در نتيجه مشــاركت حداقلي، مردم هستند و هيچ گروه 
سياسي برنده مشاركت حداقلي نخواهد بود.    علی مطهری كه نام او نيز جزو 
ردصالحيت شدگان ديده می شــود، در توييتی به ردصالحيت علی الريجانی 
واكنش نشان داد و نوشت: »از رد صالحيت خودم با وجود آنكه می دانم دليل قانع 
كننده ای ندارند می گذرم، اما از ردصالحيت آقای الريجانی كه هميشه گوش 
به فرمان نظام بوده و تجربه  گرانسنگی برای امروز جامعه   ما داشت در حيرتم!« 

اين درحالی اســت كه زهرا مصطفوی، فرزند امام خمينی)ره( هم در نامه ای با 
اشاره به ردصالحيت گســترده داوطلبان انتخابات رياست جمهوری توسط 
شورای نگهبان، گفت: »متأسفانه اين گونه گزينش های سليقه ای سال هاست 
نظام جمهوری اسالمی را به خطر انداخته و بزرگ ترين سرمايه آن را كه ارتباط 

ملت و دولت است، تضعيف می كند.«

نگرانی جدی اصولگرایان از كاهش مشاركت مردمی
ردصالحيت های گسترده شورای نگهبان اما واكنش برخی فعاالن و تشكل های 
سياسی اصولگرايان را نيز به همراه داشت و بسيج دانشجويی دانشگاه های شريف، 
اميركبير و خواجه نصير تهران، در نامه ای از اعضای اين شورا درخواست كردند در 
صالحيت برخی چهره ها كه مغايرتی با اسالم، نظام و قانون اساسی ندارند، تجديد 
نظر كنند. در بخشی از اين نامه آمده است:» فهرست اعالمی به عنوان افراد حائز 
شرايط رياست جمهوری و عدم تأييد چهره های سرشناس، نشان از بی توجهی 
به امر مشاركت، به عنوان اصلی ترين مسأله انتخابات، سخت گيری بيش ازحد در 

تطبيق شرايط قانونی و تنگ كردن دايره حق انتخاب مردم دارد.«
در ادامه اين نامه تصريح شده است: »بی توجهی به اين كار و برگزاری انتخابات 
به اين صورت با مشاركت پايين مردم مواجه خواهد شد و موجب روی كارآمدن 

دولتی حداقلی و بدون پشتوانه مردمی می شود.«
 فهرست اعالم شده كانديداهای رياســت جمهوری سيزدهم از سوی شورای 
نگهبان با واكنش هايی از سوی فعاالن و برخی روزنامه نگاران اصولگرا هم روبه رو 
شد. از جمله كيان عبداللهی، ســردبير اصولگرای تسنيم نيز به رد صالحيت 
شدگان انتخابات رياست جمهوری واكنش نشان داد و در توييتی نوشت:»آقايان 
شورای نگهبان، انتخابات مطلوب يعنی ساليق مختلف داخل نظام در رقابت 
باشند و مردم انتخاب كنند. تصميماتتان بايد به لحاظ عمومی قابل توجيه باشد، 
نه اينكه بخش مهمی از بدنه حزب اللهی هم قانع نشوند. اولی برگرفته از تأكيد 
آقا درسال 84 است و دومی به لحاظ عقلی بديهی است.« همچنين درحالی كه 
قرار بود قرعی كشی برنامه های تبليغاتی كانديداها سه شنبه شب برگزار شود، 
اما زمان اين قرعه كشی به امشب موكول شد. توضيحی دراين باره داده نشده، 
اما برخی گمانه زنی ها از اين موضوع حكايت دارد كه شايد تغييری در تركيب 
 فهرست 7نفره اعمال شود . البته محمدرضا چپريان، دبير ستاد انتخابات سازمان 

صدا وسيما حضور نمايندگان همه نامزدها را دليل اين تعويق اعالم كرد.

ردصالحيت شده ها فرصت اعتراض ندارند
سخنگوی شورای نگهبان هم درباره برخی واكنش ها به فهرست نهايی كانديداها 
با بيان اينكه معيار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است، گفت: چون احراز 
شرايط است، فقط می توانيم بگوييم آقای »زيد« يا آقای »امر« اين شرايط را 
واجد نبودند و چيز بيشتری نمی توانيم بگوييم. عباسعلی كدخدايی  در گفت وگو 
با خبرگزاری صداوسيما افزود: گاهی اوقات از مراكز ديگر هم گزارش هايی ارسال 
می شود، ما برای دريافت گزارش منعی نداريم و بايد از صحت گزارش ها اطمينان 
حاصل كنيم. وی اضافه كرد: چون اصوال در رياست جمهوری بحث رد صالحيت 
وجود ندارد و احراز صالحيت است، براساس قانون مرحله ای برای رسيدگی به 

اعتراض و شكايت و اينگونه مسائل درنظر گرفته نشده است.

همه بازماندگان از رقابت های  انتخاباتی
چهره هاي شاخص ردصالحيت شده  تعداد تأييد صالحيت

شدگان تعداد ثبت نام كنندگان دوره/تاريخ

جالل الدين فارسي)عضو حزب جمهوري اسالمي( مسعود رجوي )رهبر سازمان 
مجاهدين خلق/منافقين بعدي( 106نفر 124نفر اول/ 5بهمن 1358

- 4نفر 71نفر دوم/ 2مرداد1360

ابراهيم يزدي)وزيرامورخارجه دولت موقت( 4نفر 46نفر سوم/ 10مهر1360

مهدي بازرگان )نخست وزير دولت موقت( 3نفر 50نفر چهارم/ 25مردادماه1364

- 2نفر 79نفر پنجم/ 6مردادماه1368

- 4نفر 128نفر ششم/ 21خردادماه1372

عزت اهلل سحابي )عضو شوراي انقالب و نماينده نخستين دوره مجلس(، حبيب اهلل 
پيمان )عضو شوراي انقالب و دبيركل جنبش مسلمانان مبارز(، ابراهيم يزدي 

)وزيرامورخارجه دولت موقت و دبيركل نهضت آزادي(، علي اكبر معين فر )وزير 
نفت دولت موقت( و اعظم طالقاني )بنيانگذار جامعه زنان انقالب اسالمي( 

4نفر 238نفر هفتم/ دوم خردادماه 1376

ابراهيم اصغرزاده )از دانشجويان پيرو خط امام( 10نفر 817نفر هشتم/ 18خردادماه1380

محسن مهرعليزاده)استاندار خراسان در دولت اول اصالحات( و مصطفي 
معين)وزيرعلوم دولت اصالحات(/ احزارصالحيت پس از حكم حكومتي رهبرانقالب

 مرحله اول:62/66
درصد

 مرحله دوم: 59/82
درصد

1015نفر نهم/ 27خردادماه1384

اعظم طالقاني )بنيانگذار جامعه زنان انقالب اسالمي( 4نفر 475نفر دهم/ 22خردادماه1388

علي اكبر هاشمي رفسنجاني)رئيس دولت هاي پنجم و ششم(، اسفنديار رحيم 
مشايي)رئيس دفتر رياست جمهوري در دولت دهم(، محمد شريعتمداري)وزير 

بازرگاني در دولت اصالحات(، مسعود پزشكيان)وزير بهداشت در دولت اصالحات(، 
عليرضا زاكاني)نماينده ادوار مجلس(، علي فالحيان)وزير اصالعات در دولت 

سازندگي( و ابراهيم اصغرزاده)عضو نخستين دوره شوراي شهر تهران(

8نفر 686نفر يازدهم/ 24خردادماه 1392

محمود احمدي نژاد)رئيس دولت هاي نهم و دهم(، حميد بقايي)معاون اجرايي 
رئيس جمهور در دولت دهم(، محمد هاشمي رفسنجاني)رئيس اسبق صداوسيما(، 

محمد غرضي)وزير پست، تلگراف و تلفن در دولت سازندگي(، عليرضا زاكاني 
 )نماينده ادوار مجلس(، اعظم طالقاني)بنيانگذار جامعه زنان انقالب اسالمي(

و حميدرضا حاجي بابايي)وزيرآموزش و پرورش در دولت دهم(

6نفر 1636نفر دوازدهم/ 29ارديبهشت ماه 1396

اسحاق جهانگيري )معاون اول رئيس جمهوري(، علي الريجاني )رئيس مجلس دهم(، 
محسن هاشمي )رئيس شوراي شهر تهران(، مسعود پزشكيان )نماينده ادوار 

مجلس(، محمود احمدي نژاد )رئيس دولت هاي نهم و دهم(، علي مطهري )نماينده 
ادوار مجلس(، عباس آخوندي )وزير سابق راه و شهرسازي(، شمس الدين حسيني 

)نماينده مجلس يازدهم(، مصطفي كواكبيان)نماينده ادوار مجلس(، عزت اهلل 
ضرغامي )رئيس اسبق سازمان صداوسيما(، محمد خوش چهره )نماينده مجلس 

هفتم(، زهرا شجاعي )رئيس مركز مشاركت امور زنان در دولت اصالحات(

7نفر
592نفر )شوراي نگهبان 

دراين دوره پرونده 40نفر 
را بررسي كرد(

سيزدهم/ 28خردادماه1400

علي الریجاني، داوطلب شركت در ســيزدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهوري كه صالحيتش از سوي شــوراي نگهبان احراز 
نشد، بيانيه  اي صادر كرد. در بيانيه كوتاه او كه با امضاي او تحت نام 
»بنده خدا« تدوین شده، خطاب به مردم آمده است: در این دوره از 
انتخابات، برحسب وظيفه اسالمي، ملي و انقالبي و براساس تأكيد 
رهبرمعظم انقالب اسالمي مبني بر حضور حداكثري در انتخابات 
و توصيه مراجع عظام تقليد و برخي صاحب نظران دانشــگاهي و 

قشرهاي مختلف مردم، الزم دیدم براي خدمتگزاري 
به ملت، به صحنه انتخابات وارد شوم. با حمایت شما 

عزیزان به خصوص نخبگان جامعه، براي رفع مشكالت 
پيش روي ملت، عزمي راسخ داشتم؛ اما حال آنكه 

روند انتخابات اینگونه رقم زده شــد، بنده وظيفه 
خویش را در پيشگاه الهي و ملت عزیز انجام داده ام و 
راضي به رضاي الهي هستم و از همه كساني كه در این 
مدت كوتاه، ابراز لطف فرمودند، سپاسگزارم و اميدوارم 

براي اعتالي ایران اسالمي، در انتخابات حضور یابيد. 

ث
مك

جهانگيري:بهخداپناهميبرم
اسحاق جهانگيري،كاندیداي اصلي جریان اصالحات  در واكنش به عدم احراز صالحيتش 
از سوي شــوراي نگهبان در بيانيه اي اعالم كرد كه »به خدا پناه مي برم و عدم احراز 
صالحيت بسياري از شایستگان را تهدیدي جدي براي مشاركت همگاني و رقابت عادالنه 

گرایش ها و جریان هاي سياسي به ویژه اصالح گرایان مي دانم.« او در این بيانيه با تأكيد بر 
اینكه اكنون تكليف از من ساقط است و پایان فعاليت هاي انتخاباتي خود را اعالم مي كنم، 

آورده است كه اميدوارم جمهوریت نظام، مشاركت مؤثر مردم در تعيين سرنوشت 
خود، منافع ملي و آینده ایران فداي مصالح آني سياسي نشود.

ث
مك

آغازرقابتفهرست7نفره
رئيسي، قاضي زاده هاشمي، جليلي، رضايي  ، زاكاني، مهرعليزاده و همتي ازسوي شوراي نگهبان براي حضور در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري احراز صالحيت شدند

از امــروز و با اعالم رســمي نام كانديداهــاي احراز 
صالحيت شده، تبليغات سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري رسما آغاز شد؛ انتخاباتي كه بيش 
از آنكه زير سايه شور و نشــاط اجتماعي و گروه هاي 
سياسي باشد، فعال در بهت جريان هاي سياسي نسبت 
به تركيب فهرست اعالمي ازســوي شوراي نگهبان 
قرار دارد؛ بهتي كه از 18ساعت قبل از انتشار رسمي 
فهرســت 7نفره شــوراي نگهبان و اعالم رسمي آن 
ازسوي وزارت كشور در شبكه هاي اجتماعي عيان و 
آنچنان كه محمد مهاجری، فعال سياسی اصولگرا ادعا 
كرده است سبب شده حسن روحاني، رئيس جمهوري 
دست به قلم شود و در نامه اي به رهبرمعظم انقالب، 
خواستار ايجاد گشايشي در شرايط پديد آمده شود. 
اين خبری اســت كه تا اين لحظه سخنگوی دولت 
آن را تأييد نكرده اســت. موج واكنش ها به خروجي 
10روز كاري شوراي نگهبان براي بررسي صالحيت 
40داوطلب شــاخص انتخابات رياســت جمهوري 
پيش رو، ازعصر دوشــنبه با انتشار غيررسمي اسامي 
كانديداها  ازســوي يكي از خبرگزاري هاي وابسته به 
جناح راســت و دست  به دست شــدن آن در محافل 

خبري و شــبكه هاي اجتماعي شكل گرفت تا اينكه 
ظهر ديروز در اطالعيه ســتاد انتخابات كشور برآن 
صحه گذاشــته و روشن شد قرار اســت رقابت هاي 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري در فضايي متفاوت 

از ادوار قبل برگزار شود.

چه كساني احراز صالحيت شدند؟
براساس اطالعيه شماره 15ســتاد انتخابات وزارت 
كشور، سعيد جليلي، محسن رضايي ميرقائد، ابراهيم 
رئيس الساداتي مشهور به رئيســي، عليرضا زاكاني، 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، محسن مهرعليزاده و 
عبدالناصر همتي 7كانديداي احراز صالحيت شده اي 
هســتند كه در انتخابات 28خردادماه به مصاف هم 
خواهند رفت. علي الريجاني )رئيس سابق مجلس(، 
اسحاق جهانگيري )معاون اول حسن روحاني(، مسعود 
پزشــكيان )نايب رئيس مجلس دهم و نماينده ادوار 
مجلس و وزير دولت اصالحات( و محمود احمدي نژاد 
)رئيس دولت هاي نهم و دهــم( ازجمله داوطلباني 
بودند كه ردصالحيــت آنها موجــي از واكنش ها را   
به دنبال داشته است. اگرچه در تركيب سياسي اين 

فهرســت 7نفره، 5نفر آنان به اردوگاه جريان راست 
و 2نفر ديگر بــه اردوگاه اصالح طلبان تعلق دارند، يا 
نسبت داده می شوند. روشن است شمار قابل توجهي 
از آنها )جليلي، رضايي، زاكاني و قاضي زاده هاشمي( 
درنهايت به نفع رئيسي، كانديداي اصلي اصولگرايان 
به ائتالف انتخاباتي خواهند رســيد )زاكاني پيش از 
اين 2بار در انتخابات رياست جمهوري ازسوي شوراي 
نگهبان ردصالحيت شــده بــود و احرازصالحيت او 
درحالي صورت گرفته كه شــوراي نگهبان پيش تر 
اعالم كرده بود افرادي كه در ادوار قبلي احراز نشــده 
بودند ثبت نام نكنند(.  مهرعليــزاده در نهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري ســال 84 نيز به همراه 
مصطفي معين با حكم حكومتي رهبرمعظم انقالب به 
گردونه رقابت ها بازگشت و تأييد صالحيت شد. او در 
آن انتخابات هم محل اجماع اصالح طلبان قرارنگرفت 
و كانديداي هفتم شد.  صاحب نظران سياسي معتقدند 
اين فهرست 7نفره عيان كرده است كه در اين دوره از 
رقابت ها حلقه ورودي نامزدهاي اصالح طلب و ميانه رو 
بســيار كوچك تر و دورتر از نگاه و سليقه اين جريان 
اســت، چراكه از ميان اســحاق جهانگيري، محسن 

هاشمی، مسعود پزشكيان، عباس آخوندي، محمد 
شريعتمداري يا حتي علي الريجاني و علي مطهري، 
به عنوان 2چهره ميانه رو كه امكان حمايت بخشي از 
جريان اصالحات از آنها ميسر مي شد، همگي شامل 
عدم احراز صالحيت شده اند؛ اگرچه ورود دقيقه نودي 
همتي به ستاد انتخابات براي نام نويسي حكايت از اين 
داشت كه طيفي از اصالح طلبان با پيش بيني اين حجم 
گسترده از ردصالحيت چهره هايشان قصد حمايت از 
او را در سر مي پرورانند.  تعجب جريان هاي سياسي 
از فهرست كانديداهاي احراز صالحيت شده ازسوي 
شــوراي نگهبان محدود به جريان اصالحات نبود و 
بسياري از چهره هاي اصولگرا نيز نسبت به اين تركيب 
اعالم شــده ابراز تعجب كردنــد؛ چنان كه در تماس 
تلفني همشهري با شــماري از آنان، هيچ يك حاضر 
به موضع گيري و اظهارنظر رســمي نشدند و ترجيح 
دادند تا روشن شدن بيشــتر فضا درپي رايزني هاي 
رئيس جمهوري و ديگر مسئوالن نظام، سكوت اختيار 
كنند. بي رمقي جريان هاي سياسي، دلسردي مردم 
براي مشاركت انتخاباتي و شكل نگرفتن فضاي جدي 
رقابتي ۳ فاكتور مشترك سخنان غيررسمي آنها براي 

ابراز نگراني از فضاي پيش روي سيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري است.

رئيسي: براي رقابتي شدن انتخابات رایزني مي كنم 
برخی اصولگرايان معتقدند چنين تركيب انتخاباتي 
و برگزاري مناظره ها ميان 5چهره اصولگراي تقريبا 
همگرا و 2چهــره دور از جريان اصلــي اصالحات، 
نمي تواند بسترســاز مشــاركت حداكثري باشد و 
باعث شكل گيري رقابتي كم رونق و حداقلي خواهد 
شــد. جمعي نيز اين فضا را به ضرر ابراهيم رئيســي 
مي دانند كه در نظرسنجي ها  در مقام اول رأي مردم 
بود و معتقدند اين فضا بــه كاهش اقبال عمومي از او 
مي انجامد. به نظر مي رســد در همين فضا هم بود كه 
رئيسي در ديدار ديروزش با جمعي از نخبگان و جوانان 
دانشگاهي در انتقاد به فهرست اعالمي شوراي نگهبان 
گفت: » از ديروز عصر كه از نتايج تعيين صالحيت ها 
مطلع شدم، شــايد شــماها و خود آقايان هم خبر 
نداشته باشند، من تماس هايي گرفتم و در حال انجام 
رايزني هايي هســتم كه صحنه انتخابات، رقابتي تر و 

مشاركتي تر شود.« 

عليرضا احمدي
خبر نگار

در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
592نفــر ثبت نــام كردند كه براســاس اعالم گزارش

شوراي نگهبان پرونده 40چهره سياسي- اجرايي 
مورد بررسي قرار گرفت و براساس اطالعيه ديروز وزارت كشور، 
تنها 7نفر آنان ازسوي شوراي نگهبان احراز صالحيت شدند و 
تعداد زيادي كه قريب به اتفاق  آنها رزومه قوي مديريتي و اجرايي 
داشتند، احراز صالحيت نشده و از گردونه رقابت ها حذف شدند.

اگرچــه بررســي تاريخــي برگــزاري 12دوره انتخابــات 
رياســت جمهوري در كشور نشــان مي دهد در هيچ دوره اي 
بيش از 10كانديدا نتوانسته اند از اين شــورا برگ سبز عبور 
دريافت كنند، اما ردصالحيت تعداد زيادي چهره سياســي 
شــاخص كشــور ازجمله اســحاق جهانگيري )معاون اول 
رئيس جمهوري(، علــي الريجاني )رئيــس مجلس دهم(، 
محسن هاشمي )رئيس شوراي شهر تهران(، مسعود پزشكيان 
)نماينده ادوار مجلس(، محمود احمدي نژاد )رئيس دولت هاي 
نهم و دهم(، علــي مطهري )نماينده ادوار مجلس(، ســعيد 
محمد )فرمانده ســابق قرارگاه خاتم االنبيا(، عباس آخوندي 
)وزير سابق راه و شهرسازي(، شمس الدين حسيني )نماينده 
مجلس يازدهم(، مصطفي كواكبيان)نماينده ادوار مجلس(، 
عزت اهلل ضرغامي )رئيس اسبق سازمان صداوسيما(، محمد 
خوش چهره )نماينده مجلس هفتم(، زهرا شــجاعي )رئيس 
مركز مشاركت امور زنان در دولت اصالحات( و... در اين دوره 
از انتخابات، خــود ركورد بي ســابقه اي در حذف چهره هاي 
سياسي كشور از ماراتن انتخابات به حســاب مي آيد. پس از 
پايان مهلت ثبت نام ها در25ارديبهشت ماه، سخنگوي شوراي 
نگهبان اعالم كرد از 592نفري كه براي حضور در سيزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند، تنها پرونده 40نفر 
ازسوي اين شــورا مورد بررســي قرار مي گيرد؛ موضوعي كه 

نشــان مي دهد ۳۳نفر از اين فهرست ازسوي شوراي نگهبان 
احرازصالحيت نشــده اند. البته بايد اين نكتــه را هم درنظر 
گرفت كه تعدادي از چهره هاي شــاخص ثبت نام كرده مانند 
حسين دهقان، رستم قاسمي، مســعود زريبافان و... پيش از 
اعالم نظر شــوراي نگهبان اعالم انصراف كردند و قانونا جزو 

ردصالحيت شدگان به حساب نمي آيند.
اگــر از نخســتين دوره انتخابــات رياســت جمهوري 
درسال1۳58كه بدون اعمال نظارت شوراي نگهبان برگزار، 
صرف نظر كنيم، تنها در دوره هشتم )سال 1۳80( 10كانديدا از 
فيلتر شوراي نگهبان عبور كردند و توانستند در انتخابات حضور 
يابند؛ انتخاباتي كه درنهايت به پيروزي ســيدمحمد خاتمي 
براي دومين بار انجاميد. برهمين اســاس اگرچه عباســعلي 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، اخيرا اعالم كرده تعداد 
احراز صالحيت ها ســقف و كف ندارد و حتي ممكن است هر 
40نفري كه پرونده ثبت نامي شان روي ميز اين شورا قرار گرفته 
صالحيت شان »احراز« شود، اما آنچه اتفاق افتاد، تعداد رقباي 

نهايي در كارزار انتخابات 28خردادماه 7 نفر خواهد بود.

مشاركت بيشتر در انتخاباتي رقابتي تر
در اين ميان موضوع مهمي كــه در ماه هاي اخير بيش از پيش 
مورد توجه محافل سياسي كشور قرار گرفته و به دفعات بر آن 
تأكيد شده، پيوند وثيق تأييد صالحيت حداكثري با پرشورتر 
شــدن فضاي انتخابات و درنهايت مشــاركت چشمگير مردم 
درپاي صندوق هاي رأي است. قاطبه تحليلگران و كارشناسان 
سياسي كشور معتقدند هرچه تنوع گرايش هاي سياسي حاضر 
در عرصه انتخابات بيشتر شود، مي توان انتظار مشاركت بيشتري 
داشت؛ چراكه وجود حق انتخاب گسترده در ميان كانديداهاي 

انتخابات رياست جمهوري سبب مي شود 
بخش قابل توجهي از جامعه براي رأي دادن 

ترغيب شوند و اين فرايند حتي مي تواند آراي خاكستري را نيز 
به ميدان انتخابات وارد كند.

ادامه در 
صفحه 7

الريجاني:راضيبهرضايالهيهستم

چه كساني در سيزده دوره انتخابات رياست جمهوري احراز صالحيت نشدند؟
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   انتخاب نماد سرباز وطن از ميان 100اثر
مهدي حجت، رئيس هيأت داوران:  هيأت داوران يادمان سرباز وطن با تركيبي از گرايش هاي مختلف هنري تشكيل و 
تصميم گرفته شد كه مسابقه به صورت عمومي برگزار شود. از ميان 100 اثر ارسالي، طرحي كه به شكل تركيبي از درخت 
سرو و الماس بود انتخاب شد تا در بلندترين نقطه مجموعه فرهنگي و گردشگري عباس آباد نصب شود. در آينده مي توان 
تأسيسات ديگري در اطراف اين نماد ايجاد كرد. استقامت و ماندگاري نماد 90متري سرباز وطن در مقابل باد و زلزله 
پيش بيني شده است و جلسات فني مربوط به آن همچنان برگزار مي شود. در جهان شايد نزديك به 700يا 800 نوع نماد 

براي »سرباز گمنام« طراحي شده است و ما قصد داشتيم نمادي را انتخاب كنيم كه با فرهنگمان تناسب داشته باشد.

 انتهاي بلوار ســرو، روي بلندي هاي 
منطقــه فرهنگــي و گردشــگري گزارش

عباس آباد كه با نهال هاي جوان سرسبز 
شده است، يادمان »سرباز وطن« به شكل سرو، رنگ 

فلزي و با ارتفاع 90متر ساخته خواهد شد.
 زمين هاي دورتا دور اين نماد با الله ســرخ پوشانده 
مي شود؛ الله هايي كه با رنگ سرخ خود ياد آور شهدا 
خواهند بود. شــهردار تهران در مراسم كلنگ زني 
يادمان سرباز وطن با اشــاره به دستور رهبر انقالب 
درباره اراضي عباس آباد گفت: »مقام معظم رهبري 
در ســال 65 فرمودند اين منطقه به فضاي فرهنگي 
اختصاص پيدا كند. پيش از آن هيچ سند و نقشه اي 
براي اين منطقه مشخص نشده بود و نخستين طرح 
كلي تير 82 در شــوراي عالي معماري و شهرسازي 
تصويب شد كه حاال تبديل به نگين سبز تهران شده 
است.« پيروز حناچي با گراميداشــت ياد شهداي 
خرمشــهر و روز دزفول گفت: »ما وظيفه داريم در 
عباس آباد، ملي عمل كنيــم و از اين رو همه اتفاقات 

مانند اين نماد هم از جنس افتخارات ملي است.« او 
تصريح كرد: »وظيفه داريم در عباس آباد ملی عمل 
كنيم. همه اتفاقات در عباس آباد ملی است. اين نماد 
سرباز وطن ياد و خاطره شهيد سپهبد قاسم سليمانی 
را زنده می كند و ملی اســت. اين نماد ياد رشادت 

ايشان و همه سربازان را زنده نگه می دارد.«
او با اشاره به اينكه تجربه خوبي از برگزاري مسابقات 
معمــاري داريــم اظهار كــرد: »پل طبيعــت، باغ 
كتاب، فرهنگســتان علوم، محور شــار باغ حضرت 
فاطمه زهرا)س(، موزه تاريخ علم، كارخانه ســيمان 
ري و ساختمان پالسكو همه نتيجه برگزاري مسابقات 
بوده اند كه بهتر از ســفارش دادن كار به مشــاوران 
حرفه اي است.« شهردار تهران در ادامه با اشاره به اين 
روايت كه هر كس براي خدا كار كند، خدا براي اوست، 
گفت: »مصداق امروزي اين روايت شهيد سليماني 
است كه نقش ارزشــمندي چه در كمك رساني به 
زلزله زدگان بم و چه در كمك به آسيب ديدگان سيل 

سال 98در خوزستان داشت.« 

نماد سرباز وطن، برگزيده آثار بود
مديرعامل منطقه فرهنگي- گردشگري عباس آباد نيز 

در اين مراسم با اشاره به اينكه درخت سرو در دوران 
دفاع مقدس نشــانه مقاومت و ايستادگي بود، گفت: 
»پس از شهادت حاج قاسم سليماني با مصوبه شوراي 
شهر تهران، ساخت اين نماد و اعتبار آن تامين شد.« 
ســيدمحمد حســين حجازي افــزود: »در مدت 
نزديك 2ماه، 100 اثر به دست ما رسيد كه با حضور 
داوراني چون سيدجواد ميرحسيني، مجيد مجيدي، 
سيدمحمد بهشتي و مهدي حجت، مورد داوري قرار 
گرفت و از ميان 10 اثر برتر، 3اثر برگزيده شد كه اثر 

منتخب در اين نقطه اجرا مي شود.«
به گفته او مرحله بعدي ســاخت مجموعه فرهنگي 
در اطراف اين نماد اســت. او همچنين در پاسخ به 
اين پرسش همشــهري كه آيا براي طراحي نماد با 
خانواده شهيد حاج قاسم ســليماني نيز هماهنگي 
صورت گرفته است؟ گفت: »خانواده شهيد سليماني 
از همان ابتداي كار در جريان موضوع قرار گرفتند. 
البته انتخاب طرح نهايي يك  موضوع كامال تخصصي 
در حوزه طراحي و زيبايي شناســي است؛ بنابراين 
خيلي از افراد متخصــص و داوران در انتخاب نهايي 

نقش داشتند.«
او علت انتخاب اثر نهايي را داشتن نشاني از پايداري 

و مقاومت و مشــابه به درخت ســرو عنوان كرد و 
افزود: »اين، نخســتين نماد ملــي صلح و مقاومت 
به صورت ويژه اســت و شــاخصه هاي بخصوصي 
دارد.  البته در تهران، نمادهــاي مقاومت و صلح با 
اندازه هاي كوچك تر محلي وجــود دارد اما يادمان 
وطن، يك نماد در ابعاد ملي به شمار مي رود كه در 
موقعيت شاخص فرهنگي و گردشــگري و در ديد 

عموم نصب مي شود.«

قدرداني از شورا و مديريت شهري دوره پنجم
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
هم در اين مراســم با يادآوري اينكه ســرباز وطن 
لقبي بود كه حاج قاسم سليماني براي خود انتخاب 
كرد، گفــت: »در فعاليت هاي فرهنگــي مربوط به 
دفاع مقــدس بايد همه مردم را ببينيــم زيرا هنگام 
جنگ تحميلي همه در صحنه جنگ حضور داشتند.« 
ســردار بهمن كارگر تأكيد كــرد: »در اينجا بايد از 
شوراي شهر پنجم و شــهرداران منصوب آن تشكر 
كنم زيرا در زمينه ساخت موزه حاج قاسم و همينطور 
موضوعات ديگر مانند پيشكسوتان از هيچ همراهي اي 

دريغ نكردند و هميشه ياور ما بودند.« 

تواضع يعني مردم صاحب حق هستند
رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم با اظهار 
اميدواري از اينكه ساخت اين يادمان به سرعت انجام 
شود، گفت: »شوراي پنجم با عالقه ساخت اين نماد 
را تصويب كرد و با گذشت 6ماه، نتيجه انتخاب هيأت 
داوران نيز مــورد قبول و اســتقبال هنرمندان قرار 
گرفته است.« محسن هاشمي رفســنجاني افزود: 
»هميشه تواضع، منطق و مدارا در رفتار حاج قاسم 
ديده مي شد و آيت اهلل هاشمي نيز در خاطرات خود از 
فرمانده لشكر 41 ثاراهلل كرمان جز به نيكي ياد نكرد. 
تواضع زماني است كه مردم را صاحب حق ببينيم و 

اين در رفتار شهيد سليماني ديده مي شد.«
او با اشــاره به انتخابات پيش رو گفــت: »بايد تكثر 
و تنوع را حفظ كنيــم تا حق انتخاب بــراي مردم 
به رسيمت شناخته شود. به همين دليل اميدواريم 
بزرگان نظام، فضاي مشاركت بيشتري براي انتخابات 
رياست جمهوري فراهم كنند.«  نماد سرباز وطن كه 
به گفته مسئوالن حاضر در اين مراسم تا قبل از هفته 
دفاع مقدس ساخته مي شــود از تمام مجموعه هاي 
اطراف مانند موزه دفاع مقدس، باغ كتاب، ايســتگاه 

مترو و بزرگراه همت قابل مشاهده است.

 نماد سرباز وطن در بلندي هاي عباس آباد
عمليات اجرايي ساخت و نصب يادمان ملي وطن عصر ديروز با حضور شهردار، رئيس شوراي شهر تهران و رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس  آغاز شد

شورا

با رأي اعضاي شوراي شهر صورت گرفت:
 تصويب كليات طرح تفصيلي 

بافت تاريخي تهران
جلسه روز گذشته پارلمان شهري به رياست ســيدابراهيم اميني 
برگزار شد و او در نطق پيش از دستور به قطعي هاي مكرر و بي رويه 
برق در كشور به ويژه تهران واكنش نشان داد و گفت كه اين موضوع 

ناشي از ضعف مديريتي و بي برنامگي مديران است.
به گزارش همشهري، دستور جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران 
بررسي پرونده باغات و بررسي مجدد طرح »الزام شهرداري تهران 
به ارائه طرح تفصيلي ويژه منطقه 12« بود كه ســيدابراهيم اميني 
در ابتداي جلسه با اشــاره به نارضايتي شهروندان از خاموشي هاي 
رخ داده در تهران گفت: »در روزهاي اخير شاهد قطعي هاي بي رويه، 
مكرر و بي برنامه برق در پايتخت بوديم كه به اذعان كارشناســان 
دليل قطعي ها كاهش بارش باران در سال گذشته يا مستهلك بودن 
تأسيســات نيســت و ضعف مديريتي و بي برنامگي مديران در اين 
مسئله مشهود است.« نايب رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
ضروري است قوه مجريه هرچه سريع تر راهكاري براي برون رفت از 
اين شرايط بيابد، عنوان كرد: »افزودن مشكل روي مشكالت مردم 
انصاف نيست و تا كنون خاموشي ها مشكالت مالي و مخاطرات جاني 
فراواني براي شهروندان، كسبه و حتي بيماران به وجود آورده است. 
ايجاد ترافيك شديد در چهارراه ها و محبوس شدن صدها شهروند در 
آسانسورها هم نتيجه همين ضعف مديريتي در شركت توانير است 
و در مواردي كه قطعي برق منجر به مرگ شــهروندان شود، دولت 

براساس مسئوليت مدني اش بايد پاسخگو باشد.«
او تأكيد كرد: »از دولت مي خواهم در عمــل به تكليف قانوني خود 
مبني بر تأمين نيازهاي اساسي شــهروندان كه ذيل اصل 43قانون 
اساسي احصا شده، نسبت به تامين مناسب برق مورد نياز شهروندان 

بدون هيچ عذر و بهانه اي اقدام كند.«
نايب رئيس شــوراي شــهر تهران در ادامه به دوم خرداد سال 76و 
حضور 20ميليوني مردم پاي صندوق هاي رأي اشــاره كرد و گفت: 
»مردم ايران با رأي 20ميليوني خود اين پيام را به همگان دادند كه 
راه پيشــرفت مملكت ضمن درس گرفتن از گذشته، جز با تحول و 
اصالح روندهاي ناصواب و اشتباه پيشين، ميسر نيست. در حقيقت 
ملت با خلق حماســه دوم خرداد به يكي ديگر از شعارهاي انقالب 
كه آزادي و دفاع از حقوق شهروندي بود جامه عمل پوشاندند.« او 
ادامه داد: »اميدواريم خرداد امسال در انتخابات رياست جمهوري و 
شوراي اسالمي شهر و روستاها، به دور از تنگ نظري ها شاهد ايجاد 
فضاي رقابتي و حضور حداكثري و پرشور مردم باشيم. همانگونه كه 
قانون اساسي، جمهوريت نظام و اداره كشور بر مبناي آراي عمومي 
شهروندان را از اصول غيرقابل تغيير پيش بيني كرده است در عمل 

نيز شاهد پاسداشت آن از سوي متوليان امور باشيم.«

تبديل فضاهاي بي دفاع شهري به كاربري هاي مولد 
اعضاي شوراي شهر تهران در جلســه ديروز يك بار ديگر طرح الزام 
شــهرداري تهران به ارائه طرح تفصيلي ويژه منطقه 12شهرداري 
تهران را بررســي كردند. به گفته محمد ساالري با وجود نقاط قوت 
طرح تفصيلي، اين طرح نقاط ضعف و خأل هاي بسياري دارد كه يكي 
از آنها تجويز يك نسخه براي همه مناطق است و عمال طرح تفصيلي 
فعلي در منطقه 12كارايي ندارد. به همين دليل اعضاي شوراي شهر 
طرح الزام شهرداري تهران براي ارائه طرح تفصيلي ويژه اين منطقه 
را مطرح كردند و در جلسه با تغييراتي كه در اين طرح به وجود آمد 
كليات آن به تصويب رسيد. احمد مسجدجامعي در جريان بررسي 
اين طرح با بيان اينكه توسعه بازار نبايد ساختار سنتي اين مجموعه 
را به هم بزند گفت: »براي حفظ موقعيت بازار، زيرساخت هاي الزم 
براي توســعه و فناوري نوين و تجارت الكترونيك الزم است و نبايد 
اجازه دهيم در اين مسير به ساختار سنتي آن خدشه اي وارد شود.« 
اين عضو شوراي شــهر تهران همچنين به زندگي شبانه متناسب 
با كاركردهاي بازار هم اشــاره و عنوان كرد: »مهم ترين مشكل در 
منطقه 12اين است كه روزها بسيار فعال و با نشاط است اما شب ها 
از همه  چيز خالي مي شود. در گذشته بازار چنين وضعيتي نداشت و 
يك مجموعه تجاري - فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي بود. بنابراين 
در طرح تفصيلي ويژه بايد به موضوع ايجاد حيات شبانه توجه شود.« 
او بر شناسايي مناطق آزاد و بي دفاع و تبديل آن به كاربري هاي مولد 
هم تأكيد كرد و گفت: »نقاط آزاد و بي دفاع در اين منطقه زياد است و 

تبديل آن به كاربري هاي مولد بهترين گزينه است.«

صدور رأي باغ براي دو پرونده پالك ثبتي 
اعضاي شــوراي شــهر تهران در جلســه ديروز چند پرونده پالك 
ثبتي باغات را بررسي كردند كه در نهايت 2 پرونده رأي باغ گرفت. 
همچنين بررســي يك فوريت اساسنامه شــركت خدماتي كاالي 
شهروند براي عرضه در بورس به پيشــنهاد سيدمحمود ميرلوحي 

انجام شد و بدون مخالفت اعضا به تصويب رسيد. 

   تذكر بابت افزايش كرايه تاكسي هاي اينترنتي
در جلسه ديروز حجت نظري و محمد ساالري تذكراتي را ارائه كردند. 
حجت نظري با اشاره به افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي اينترنتي اين كار را 
تخلف دانست و گفت: »دو شركت تپسي و اسنپ در روزهاي اخير اقدام 
به افزايش كرايه كرده اند. برابر قانون شهرداري ها، تصويب نرخ كرايه 
نقليه در شهر به عهده شوراي شهر تهران است و از سوي ديگر اتحاديه 
كســب وكارهاي مجازي هم در اين خصوص مدعي قيمت گذاري براي 
تاكسي هاي اينترنتي است.« او ادامه داد: »براساس توافقنامه اي كه ميان 
شهرداري و شركت هاي ارائه دهنده خدمات حمل ونقل اينترنتي، امضا 
شده است، اين شركت ها موظفند چنانچه رقم كرايه شان از نرخ مصوب 
تاكسي هاي تلفني شهر باالتر باشد، آن را به اطالع مسافر برسانند كه در 

روزهاي اخير چنين اقدامي انجام نشده است.« 
او در پايان صحبت هايش تأكيد كرد كه مصوبه شــوراي شهر تهران، 
براي افزايش نرخ كرايه هاي حمل ونقــل عمومي تنها ۳۵ درصد بوده 
اما شركت هاي اينترنتي در برخي از مسيرها نرخ كرايه را تا ۵0درصد 
افزايش داده اند. نظري ادامه داد: »بنابراين الزم است سازمان تاكسيراني 
شهرداري تهران و اتحاديه كسب وكارهاي مجازي بر روند قيمت گذاري و 
محاسبه كرايه تاكسي هاي اينترنتي توجه و نظارت كامل داشته باشند و 
اگر افزايش قيمتي بيش از حد مجاز اعمال شده، حتما نسبت به برخورد 
با تخلفات و بازگشــت دريافتي مازاد به مسافران اقدام كنند.« محمد 
ساالري هم به تعيين تكليف وضعيت سراي محالت اشاره كرد و گفت 
كه معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران، سازوكاري را عملياتي 
كرده كه به موجب آن، سراي محالت كارگاه محسوب مي شوند و مدير 
محله كه خود يكي از كاركنان سراي محله است، مسئوليت كارفرمايي 
شــهرداري تهران در اين كارگاه را به  عهده دارد و طــرف قرارداد با 
پرسنل سراي محله است. اين عضو شــوراي شهر تهران عنوان كرد: 
»در اين شرايط كرونايي، درآمد سراي محالت هم مانند ساير اصناف با 
مشكل مواجه شده است، به همين دليل شهرداري تهران بايد تدبيري 
براي پرداخت قبوض آب، برق، گاز و ساير هزينه هاي سراهاي محالت 

بينديشد و موضوع مدير اين مكان ها را تعيين تكليف كند.«

محمد سرابي
خبر نگار

نخاله هــاي ســاختماني و عمراني 
آسيب هاي محيط زيستي بسياري به پسماند

شهر تهران وارد مي كند. در اين ميان، 
پايتخت 3كارخانه بازيافت پسماند ساختماني فعال 
دارد، اما اين تعداد از عهده ســر و سامان دادن به 
نخاله ها برنمي آيد تا هزاران تن نخاله  به جاي دفن 

يا رها شدن در طبيعت به شن و ماسه تبديل شود؛ 
به همين خاطر پايان تيرماه يك كارخانه ديگر در 
تهران به بهره برداري مي  رســد تا شــهر نسبت به 

بازيافت اين نوع پسماند بي نياز شود.
از عمر نخســتين كارخانــه بازيافــت نخاله هاي 
ساختماني و عمراني بيشــتر از 10سال مي گذرد. 

حاال اما چيزي تــا تكميل كارخانــه چهارم باقي 
نمانده است و مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شهر تهران در اين رابطه به همشهري مي گويد: »در 
سطح شهر تهران در شــبانه روز بين 33تا 35هزار 
تن پســماند ساختماني توليد مي شــود كه از اين 
مقدار بين 20تا 22هزار تــن راهي مجتمع دفع و 

پردازش آبعلي مي شود. در ســال هاي اخير ابتدا 
ما اقدام به راه اندازي 2كارخانه بازيافت پســماند 
ســاختماني و عمراني با مجموع بازيافت 6هزار و 
600تن كرديــم و بعد كارخانه ســومي را در روز 
زمين پاك راه  انداختيم كه آن هم ظرفيت 3هزار 
و 300تن دارد؛ بنابراين 11هزار تن از 33هزار تن 

بازيافت مي شود.«
 صدرالدين عليپور ادامه مي دهد: »تا پايان تيرماه 
كارخانه چهارم را راه اندازي خواهيم كرد كه ما بالغ 
بر 14هزار تن بحث بازيافت پسماند ساختماني و 
عمراني را خواهيم داشت. البته با بازيافت پسماند 
ساختماني و عمراني، بخش زيادي از اين پسماند 

به چرخه توليد برمي گردد.« 
 مديريت شهري در دوره پنجم با احداث  2كارخانه 
بازيافت نخاله هاي ساختماني و عمراني شهر تهران 
كه دومين كارخانه تا پايــان تيرماه به بهره برداري 
خواهد رسيد، 85درصد از نخاله های ورودي را به 
دانه بندي هاي مختلف شن و ماسه تبديل مي كند 
و به چرخه توليد بازمي گردانــد. عليپور در همين 
خصوص مي گويد: »3كارخانه اي كه فعال است، هر 
كدام 3هزارو 300تن ظرفيت دارند و از اين مقدار 

حدود 85درصد به شن و ماسه تبديل مي شود.
 10درصد از آن نيز يك پســاب گِل خاص اســت 
كه چند آزمايش روي آن انجــام داديم و در حال 
رايزني با كارخانه هاي آجرپزي هســتيم تا تبديل 
به آجرنما شــود. اگر اين اتفاق بيفتــد، از 3هزارو 
300تن پســماند ســاختماني كه وارد هر كدام از 
اين كارخانه ها مي شود، بالغ بر 95درصد به چرخه 

توليد بازمي گردد.«
مديرعامل سازمان مديريت پسماند اضافه مي كند:  
»روند كار به اين شــكل اســت كه پــس از ورود 
نخاله، عمليات مربوط به جداسازي، شست وشو و 
شكسته شدن عناصر مختلف نخاله توسط دستگاه 
سنگ شكن انجام مي شود و درنهايت 85درصد از 
نخاله ورودي به دانه بندي هاي مختلف شن و ماسه 

تبديل مي شود و به چرخه توليد بازمي گردد.« 

قاتل خاموش
حجم باالي نخاله هاي ساختماني و عمراني سبب 
نگراني در مديريت شــهري شده اســت. به گفته 
مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شهر تهران، 
پسماند ســاختماني خيلي خطرناك تر از پسماند 
خانگي اســت. عليپور دليــل آن را اينگونه عنوان 
مي كند:  »نخاله هاي ســاختماني و عمراني قاتل 
خاموش طبيعت به حساب مي آيند و فعل و انفعاالت 
شيميايي اين نوع پســماند خطرناك است؛ براي 
همين، هرقــدر كه بتوانيم از حجم دفن پســماند 
ساختماني و عمراني بكاهيم و بازيافت انجام دهيم، 
يك سرمايه  ملي است و به چرخه توليد بازمي گردد؛ 
ضمن اينكــه در كارخانه اي كــه در ماه هاي اخير 
راه اندازي كرديم 40نفر به طور مســتقيم مشغول 
به كار شدند و با افتتاح كارخانه جديد براي 40نفر 

ديگر شغل ايجاد خواهد شد.« 
او همچنين يادآور مي شــود:  »نخستين كارخانه 
بازيافت پسماند ســاختماني و عمراني از بيش از 
يك دهه قبل فعال اســت، اما با شروع دوره پنجم 
شوراي شــهر تهران، ابتدا در دوره مديريت آقاي 
افشــاني يك كارخانه بازيافت پسماند ساختماني 
احداث شــد و بعد يك كارخانــه در حضور آقاي 
حناچي به عنوان شــهردار افتتاح شد. اين سومين 
كارخانه بازيافت پسماند ســاختماني است كه در 

اين دوره راه اندازي خواهد شد.« 
مديرعامل ســازمان پســماند اضافه مي كند: »ما 
با افزايش ظرفيــت 4كارخانه بازيافت پســماند 
ساختماني و عمراني ســعي مي كنيم كه تهران را 
از احداث كارخانه ديگــر بي نياز كنيم. البته در فاز 
دوم قرار اســت از دانه بندي كه شن و ماسه توليد 
مي شــود، بحث ســاخت قطعات بتني هم داشته 
باشــيم و با تكنولوژي روز بتوانيــم چكش بتني 

اسفنجي براي شهر توليد كنيم.« 

رهايي تهران از معضل نخاله هاي ساختماني
   اواخر تير ماه چهارمين كارخانه بازيافت پسماندهاي ساخت وساز و عمراني پايتخت

 به بهره برداري مي رسد

رئيس شوراي عالي استان ها:
طرح مديريت يكپارچه نتيجه فعاليت شوراهاست

شهردار تهران در ديدار با اعضاي فدراسيون ناشنوايان:
پاتوق فرهنگي براي ناشنوايان ساخته مي شود

ديروز چهل و دومين جلسه شوراي عالي استان ها از طريق وبينار برگزار 
شد و رئيس شوراي عالي اســتان ها با بيان اينكه در 5دوره گذشته 
شوراها به بلوغ رسيده اند، گفت: »نتيجه و خروجي اين 5دوره، طرح 
مديريت يكپارچه شهري است كه مي تواند بزرگ ترين خدمت ما به 
مردم باشد. همچنين در اين مدت شاهد بوديم شهرهايي كه شوراي 
فعال و شهردار خوب داشتند، روزبه روز پيشرفت كردند و در نقطه 
مقابل درشهرهايي كه برخي از اعضاي شوراي آن در عملكرد خود 
كم كاري كردند، سرعت توسعه شهرها و روستاها كند بوده است.« 

عليرضا احمدي به جايگاه شوراها هم اشــاره و عنوان كرد: »امروز 
نمايان شده كه شوراهاي شهر و روستا از چه جايگاهي براي توسعه 
شهرها و روستاها برخوردار هستند و براي مردم چقدر اهميت دارند.«   
احمدي در ادامه به خأل هاي قانوني در انتخابات شوراها اشاره كرد و با 
بيان اينكه با همكاري مجلس شوراي اسالمي به دنبال اصالح قانون 
انتخابات شوراها هستيم، گفت: »درخصوص تأييد و رد صالحيت 
اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا بايد به اين نكته توجه شود كه 
رد صالحيت به معناي پايان كار سياسي يك نامزد انتخابات نيست.«

شــهردار تهران در ديدار با اعضاي فدراســيون ناشنوايان جهت 
همكاري با اين فدراســيون به خاطر ســاخت يــك پاتوق براي 
ناشنوايان اعالم آمادگي كرد. به گزارش پايگاه خبري شهر، پيروز 
حناچي در ديدار با ســيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي 
المپيك و جمعي از اعضاي فدراسيون ناشنوايان، گفت: شهرداري 
تهران در دوره جديد مديريت شهري به دنبال مناسب سازي معابر 
براي معلوالن بوده است و در افتتاح هايي كه در اين دوره از مديريت 
شهري انجام شد، يكي از شــرط هاي افتتاح، مناسب سازي براي 

معلوالن بود؛ به عنوان مثال در مترو هيچ ايستگاهي افتتاح نشد مگر 
اينكه براي معلوالن مناسب سازي شده باشد. حناچي همچنين با 
اشاره به ملكي كه اعضاي فدراسيون خواستار نوسازي آن بودند 
هم گفت: شهرداري از ساخت يك پاتوق فرهنگي براي ناشنوايان 
استقبال مي كند و حاضر است در اين زمينه همكاري داشته باشد. 
در اين ديدار كه سيدرضا صالحي اميري هم حضور داشت با تشريح 
برنامه ها و وضعيت فدراسيون ناشنوايان از شهردار تهران خواست 

كه براي كمك به وضعيت اين فدراسيون مساعدت كند.
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مجلس با اصالح قانون بيمه كارگران ساختماني موافقت كرد
به نام كارگر، از جيب مردم، به كام دولت

دولت و سازمان تأمين اجتماعي به دليل كسري منابع  بيمه
نمي توانند همه كارگران ساختماني داراي كارت مهارت 
را بيمه كنند؛ درنتيجه 550هزار كارگر ســاختماني 
بدون بيمه مانده اند. حاال مجلس به دنبال اصالح قانون بيمه كارگران 
ساختماني است تا با سازوكاري، بخشي از حق بيمه سهم دولت را به 

كارفرما و مالك منتقل و چالش كسري منابع را رفع كند.
به گزارش همشــهري، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس، با 
كليات طرح اصالح قانون بيمه كارگران ساختماني به صورت دو شوري 
موافقت كردند. به واسطه دو شوري بودن اين موافقت، مصوبه مجلس 
بايد در كميسيون هاي مرتبط نيز بررسي و موارد اختالفي آن رفع شود.

ايده موافقان طرح
نمايندگان موافق اصالح قانون بيمه كارگران ســاختماني به دنبال 
راهكاري براي دورزدن چالش كســري بودجه تأميــن اجتماعي و 
بيمه شدن تمام كارگران ســاختماني داراي كارت مهارت هستند. 
براساس اظهارنظر موافقان اين اصالح، براي اجراي قانون بيمه كارگران 
ساختماني مصوب سال 93حدود 12هزار ميليارد تومان كسري منابع 
وجود دارد و به همين دليل از مجموع 1.4ميليون كارگر واجد شرايط 
بيمه، فقط 850هزار نفر تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند. 
حاال اما، در طرح اصالحي مجلس، ساختار بيمه كارگران ساختماني 
تغيير پيدا مي كند و ضمن اينكه بيمه شــدگان در مناطق محروم و 
نيازمند يك درصد و در مناطق برخوردار از 2تا 14درصد سهم بيمه 
پرداخت مي كنند، بخشــي از حق بيمه اين كارگران نيز كه قباًل بايد 
از محل اعتبارات دولتي و منابع تأمين اجتماعي پرداخت مي شد، به 
پروژه ساختماني و كارفرما و مالك منتقل مي شود. نمايندگان موافق 
اين طرح، رفع تبعيض ناروا و كمك به كارگران محروم ساختماني را 
از داليل موافقت با اين طرح عنوان مي كنند. همچنين يكي از اهداف 
اين اصالحيه كه در فحواي كالم موافقان مشــهود است، رفع چالش 
كسري بودجه درحال انباشته  شدن سازمان تأمين اجتماعي است كه 

اگر ساماندهي نشود، مشكالت بسيار زيادي به همراه خواهد داشت.

انديشه مخالفان
مخالفان كليات طرح اصالح قانون بيمه كارگران ساختماني معتقدند؛ 
اين اصالح بار مالي صنعت ساختمان را 11 هزار ميليارد تومان افزايش 
مي دهد و با توجه به وضعيت نامطلوب قيمت مسكن و شرايط بدي كه 
بر اين بازار حاكم است، اهرمي خواهد بود كه شرايط را بدتر كند. نكته 
ديگر اينكه در اين طرح، تشخيص قيمت زمين و تعيين تكليف قيمت 
و هزينه پروژه به كارشناس ارجاع مي شــود و مفاسد زيادي را در پي 
خواهد داشت؛ ضمن اينكه تصويب اين اصالحيه مسير را براي عوارض 
گسترده اي در بحث مفاسد جديد باز مي كند. نكته ديگر اينكه تغيير 
منبع بار مالي بيمه كارگران ســاختماني به ُكند شدن نوسازي بافت 
فرسوده مي انجامد و حق بيمه بافت فرســوده را 8تا 10برابر افزايش 
مي دهد. به عبارت ديگر، مخالفان معتقدند حتــي اگر اين اصالحيه 
مشكل 550هزار كارگر ســاختماني بدون بيمه را رفع كند، چندين 
ميليون نفر ديگر را با مشكالت و هزينه هاي جديدي مواجه مي كند، 
آن هم فقط به دليل اينكه دولت به دليل كسري منابع به وظايف خود 
در بيمه كارگران ساختماني عمل نمي كند و نمايندگان مي خواهند از 

جيب سازنده، كارفرما و مالك، حق بيمه را پرداخت كنند.

همشهري گزارش مي دهد
 جزئيات تأمين و تخصيص ارز 

براي واردات دارو 

چالش هاي تاميــن ارز واردات دارو همچنان بيــن نهادهاي پولي و 
دستگاه هاي مجري در حوزه بهداشت و سالمت ادامه دارد.

در تازه ترين تحول، برخي مقام هاي مســئول بانــك مركزي كه با 
همشهري گفت وگو كرده اند مي گويند: خبر قطع ارز، با نرخ دولتي، 
براي واردات دارو، صرفا شايعه و نادرست است. به گفته آنان، تخصيص 
ارز بابت دارو و تجهيزات پزشــكي با نظر وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي صورت مي گيرد و اين نهاد دخالتي در اين زمينه ندارد.

ديروز بانك مركزي جزئياتي از اختصاص ارز بــراي اقالم دارويي را 
منتشر و اعالم كرد: پارســال 3ميليارد دالر و در 2ماه ابتدايي امسال 
۷۷0ميليون دالر براي واردات اقالم اعالمي وزارت بهداشت، تأمين 
ارز انجام شده است. در اطالعيه بانك مركزي تأكيد شده كه براساس 
مصوبه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت پارســال 2.5ميليارد دالر 
ســهميه ارز ترجيحي براي وزارت بهداشت تعيين شد كه با توجه به 
شرايط خاص سال گذشته، 3ميليارد دالر براي واردات اقالم اعالمي 

آن وزارت تأمين ارز شده است.
بر اين اساس، طبق سهميه ارزي تعيين شده براي نيمه اول سال1400 
نيز 1.5ميليارد دالر جهت واردات وزارت بهداشــت تعيين شده كه 
تاكنون يك ميليارد دالر آن تخصيص يافته است. به گفته بانك مركزي 
از اين مبلغ 210ميليون دالر براي خريد واكسن و560ميليون دالر 
براي ساير اقالم تأمين ارز و پرداخت شــده است. لذا جمع تامين ارز 
صورت گرفته در 2ماه نخست امسال از 50درصد كل سهميه نيمه اول 
سال قبل نيز بيشتر بوده، بنابراين كافي نبودن موجودي برخي اقالم 

دارويي، به موضوع تامين ارز ارتباطي ندارد.
بانك مركزي مي گويد: اولويت اقالم مشــمول دريافت ارز را وزارت 
بهداشت تعيين مي كند، در نتيجه ميزان موجودي اقالم مختلف نيز 
صرفاً با نظر آن وزارتخانه مديريت مي شود ولي به نظر مي رسد برخي 
واردكنندگان با محوريت منافع شخصي به انتشار اخباري ناصحيح 

اقدام مي كنند كه هدفش تمركز بر منافع تجاري است.

ايرانی هــا طــی 8 ســال گذشــته  ارتباطات
آنالين ترشــده  و پول بيشتری برای 
آنالين شدن پرداخت كرده اند؛ آمارها 
نشان مي دهد كه آنها در حال فاصله گرفتن از عصر 
تلفن های ثابت و فكس هستند؛ الگويی كه باعث شده 
تا دسترسی آنها به اينترنت به عنوان يك ضرورت و 
مطالبه ملی مطرح شود و راه دولت های آينده برای 
ايجاد دست انداز در مسير آنالين شدن و آگاه شدن 
شهروندان را سخت تر می سازد. تصور دنيای بدون 
اينترنت و آفالين ديگر جايــی در زندگی ايرانيان 
ندارد؛ اين چالشی دشوار برای سياستگذارانی است 
كه همچنان اقتدار خــود را در كنترل مردم و كمتر 
دانســتن آنها می دانند. بررســي اثــر هزينه های 
ارتباطات در ســبد هزينه ها و الگوی ارتباطی مردم 
نشــان دهنده تغييــري بــزرگ در جامعــه 
85 ميليون نفری ايران اســت كه حتی باعث شــده 
جهت ســرمايه گذاری های شــركت ها و دولت هم 

تغيير كند.

ارتباطات بيشتر در خانوارهاي جنوبي  
مركز آمــار و اطالعــات وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعی از جزئيات پولی كه مردم ايران در سال برای 
استفاده از خدمات پستی، تجهيزات تلفن و تلفكس 
و خدمات ارتباطات تلفنــی می پردازند، رونمايی و 
اعالم كرد: هزينه ارتباطات نسبت به هزينه كل يك 
خانوار شهري در 3 استان حاشيه خليج فارس، شامل 
استان هاي بوشــهر با  3.4 درصد، هرمزگان 3.2  و 
خوزستان با 3 درصد در باالترين رتبه كشور قرار دارد 
و خانوارهاي ساكن در استان هاي گيالن، خراسان 
رضوي و سيستان و بلوچستان هر كدام با 1.9 درصد 
كمترين هزينــه را به حوزه ارتباطــات اختصاص 
داده اند. اين نهاد پژوهشی و آماری می گويد كه سهم 
هزينه های ارتباطات از هزينه كل يك خانوار شهری، 
در 13 استان كشور، بيشتر از ميانگين سهم كشوری 

به ميزان 2.3 درصد بوده  است. 

تغيير ذائقه
به گزارش همشــهری، رشــد ارتباطات مبتنی بر 
اينترنت و شــبكه های اجتماعی باعث شده تا سهم 
هزينه های استفاده مردم از تلفن و تلفكس به شدت 
كاهش يابد و به جــای آن هزينه ارتباطات اينترنت 
آنها افزايش يابد.  مركز يادشده در گزارش خود فاش 
می سازد كه ســهم هزينه های ارتباطات مبتنی بر 
اســتفاده از تلفن و تلفكس ، به استثناي استان هاي 
خراسان شمالي، گلستان، هرمزگان، سمنان، ايالم، 
قم، كردستان، قزوين و يزد كه روند افزايشي داشته، 
در اكثر استان ها كاهش يافته و در خانوارهاي شهري 
استان هاي البرز، كرمانشــاه، همدان و سيستان و 

بلوچستان هيچ تغييري نكرده است.
بررسی های همشــهری نشــان می دهد كه تغيير 
در الگوی ارتباطــی مردم طی ســال های اخير به 
ويژه بــا افزايش نفــوذ اينترنــت باعث شــده تا 
شركت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی و ارتباطی 
سرمايه گذاری ســنگينی را برای در اختيار گرفتن 
ســهم بيشــتر از بازار خدمات ارتباطــات آنالين 
انجام دهند و به تدريج خانوارهــای ايرانی در حال 
فاصله گرفتن از روش های سنتی ارتباطات از جمله 
گفت وگوی تلفنی و يا ارســال پيام از طريق فكس 

هستند. 
چنين وضعيتی را در روســتاهای ايــران می توان 
مشــاهده كرد؛ به ويژه اينكه طی 8 ســال گذشته 
دولت حســن روحانی نه تنها ظرفيت دسترسی به 
اينترنت در مناطق روســتايی را افزايش داده بلكه 
با بهبود كيفيت خدمات ارتباطی نوين، راه را برای 

دسترسی روستايی ها به اينترنت و روش های نوين 
ارتباطی هموار كرده است.

ارتباطات سنتي در روستاها
داده های رسمی می گويد كه سهم هزينه ارتباطات 
ســنتی از هزينــه كل يك خانــوار روســتايي در 
استان هاي بوشــهر با 3.5  درصد، ســمنان 3.2  و 
هرمزگان 3.1 از باالترين ســهم برخــوردار بوده و 
اســتان هاي گيالن، اردبيل و آذربايجان شرقي هر 
سه با 1.۷ درصد كمترين سهم را به خود اختصاص 
داده اند. ســهم هزينه ارتباطــات از هزينه كل در 
خانوارهاي روســتايي 13 استان كشــور بيشتر از 
سهم كشــوري گزارش شده اســت. به اين ترتيب  
به استثناي استان هاي بوشهر، هرمزگان، سمنان، 
خوزســتان، فارس، كردســتان، اصفهان، كرمان و 
خراسان رضوي  كه با افزايش سهم هزينه ارتباطات 
مواجه شده اند، در ســاير استان ها اين سهم كاهش 
يافته و تنها بين خانوارهای روســتايی استان هاي 
زنجان، قزوين، يزد و گلستان هيچ تغييري مشاهده 

نشده است.

مردم آنالين خرج می كنند
مركز آمــار و اطالعات وزارت كار می گويد: ســهم 
هزينه خدمات پســتي و نيز هزينه تجهيزات تلفن 
و تلفكس  تغييري نداشته ولی سهم هزينه خدمات 
تلفن و فكس  با كاهش اندک مواجه شده، به طوري 
كه  سهم آن در سبد هزينه ها  از 2.1 درصد در سال 
139۷ به 1.9 درصد در ســال 1398 رســيده، در 
حالی كه هزينه خدمات پســتي، تجهيزات تلفن و 
تلفكس ، خدمات تلفن و فكس به ترتيب به ميزان 
112 درصد، 40.۷ درصــد و 12.5 درصد افزايش 

داشته است. 
به بيان روشن تر، بيشتر مردم برای خريد تجهيزات و 

امكانات ارتباطات آنالين هزينه كرده اند و از ارتباطات 
ســنتی در حال فاصله گرفتن هســتند، به گونه ای 
كه هزينه خدمات پستي، هيچ تغييري نداشته اما 
سهم هزينه تجهيزات تلفن و تلفكس از هزينه كل، 
در دهك هاي دوم و پنجم، هفتم و هشــتم اندكي 
افزايش پيدا كرده است. همچنين بيشترين مقدار 
ســهم هزينه تجهيزات تلفن و تلفكــس مربوط به 
خريد گوشي ثابت، تلفن همراه و ... مربوط به دهك 
درآمدي دهم )ثروتمند به ميزان 4 درصد است، در 
حالي كه كمترين مقدار سهم مذكور مربوط به دهك 
درآمدي اول )فقيرترين( با يك درصد سهم برآورد 
شده، در حالی كه سهم هزينه خدمات تلفن و فكس 
شامل خريد سيم كارت تلفن همراه، مكالمات تلفني 
و... از هزينه كل خانوار شهري، در تمام دهك ها كمتر 

شده است.
وزارت كار می گويد كه دهك هاي اول، دوم و چهارم 
خانوارهاي روســتايي هيچ هزينه اي بابت خدمات 
پستي و مرسوالت پســتي پرداخت نكرده اند و به 
جای آن ، دهك هاي درآمدي هشتم و دهم با كمتر از 
نيم درصد بيشترين و دهك درآمدي دوم با يك دهم 
درصد كمتريــن هزينه را برای تجهيــزات تلفن و 
تلفكس انجام داده اند و حتــی دهك اول هزينه اي 
بابت تجهيــزات تلفن و تلفكس نداشــته اند. اما در 
خانوارهاي روستايي سهم هزينه تجهيزات تلفن و 
تلفكس، در دهك هاي ســوم، هفتم، هشتم و دهم 
افزايش يافته  و بيشترين مقدار سهم هزينه خدمات 
تلفن و فكس مربوط به دهك هاي درآمدي ســوم، 
چهارم، پنجم، ششم و هشتم و كمترين آن مربوط به 

دهك درآمدي دهم بوده است.

مردم چقدر هزينه داده اند؟
طبق آمارها يك خانوار شهري به طور متوسط يك 
ميليون و ۷0 هــزار تومان و يك خانوار روســتايي 
600 هزار تومــان براي ارتباطــات هزينه مي كند. 
طبق آمار رســمي  متوســط هزينه ارتباطات در 
خانوارهاي شهري در طول ســال هاي 1390-98 
روندي افزايشي داشته اســت و از 5 ميليون ريال در 
سال1390 به 11ميليون ريال در سال 1398 رسيده 
و در سال1398 متوسط هزينه ارتباطات خانوارهاي 
شهري به  2.3 برابر مقدار آن در سال1390 رسيده 
است.  اين گزارش می افزايد: متوسط هزينه ارتباطات 
در خانوارهاي روســتايي هم در دهــه 90 روندي 
افزايشي داشته به طوري كه از 3 ميليون ريال در سال 
1390 به 6 ميليون ريال در سال 1398 رسيده است؛ 
به عبارت ديگر متوسط هزينه ارتباطات خانوارهاي 
روســتايي نيز در طول يك دهه گذشــته تا 2 برابر 

افزايش يافته است.

تغيير الگوي ارتباطات در ایران
بررسي اثر هزينه های ارتباطات در سبد خانوارها و الگوی ارتباطی مردم نشان دهنده تغييري بزرگ در جامعه 85 ميليون نفری ايران است

بررســي تغيير قيمت نهاده هاي  مسكن
توليد مسكن در نيمه دوم سال99 
نشان مي دهد در اين دوره قيمت 
اغلب آهــن آالت و مصنوعات فــوالدي مورد 
اســتفاده در ساخت وســاز صددرصد يا بيشتر 
افزايش پيدا كرده است.  به گزارش همشهري، در 
نيمه دوم سال گذشــته و در شرايطي كه همه 
بازارهــا در اقتصــاد ايران به واســطه تغيير در 
چشم انداز تحوالت سياســي با ركود و كاهش 
قيمت مواجه بودند، بازار مسكن همچنان به رشد 
قيمت ادامه داد و قله هاي قيمتي جديدي فتح 
كــرد. افزايــش متوالــي قيمــت نهاده هاي 
ساختماني، يكي از اصلي ترين بهانه هاي تداوم 
رشد قيمت مســكن بود. البته تطابق آمارهاي 
مربوط به رشــد قيمــت مســكن و نهاده هاي 
ســاختماني در يك دهه اخير نشــان مي دهد 
به واسطه افت بي سابقه ســهم هزينه ساخت از 
قيمت فروش مسكن در 3سال اخير، اثرات رشد 
قيمت مسكن بر قيمت فروش مسكن كاذب و 

بيشتر رواني بوده است.

گروه آهن؛ پيشتاز گراني
بررســي اطالعات مركز آمار ايــران از تحوالت 
قيمتي نهاده هاي ساختماني در نيمه دوم سال 
گذشــته نشــان مي دهد در اين دوره، متوسط 
قيمت تمام 189قلم مورد آمارگيري نسبت به 
نيمه دوم ســال1398 با افزايش قيمت مواجه 
بوده و از ميان نهاده هاي پرمصرف و داراي ضريب 
اهميت باال در ساخت وســاز، گروه آهن آالت و 
مصنوعــات فوالدي بيشــترين افزايش قيمت 
را تجربه كرده اســت. آمارهاي رســمي نشان 
مي دهد: در نيمه دوم پارسال، قيمت تيرآهن از 
93.5 تا 200.9درصد گران تر شده كه كمترين 
ميزان افزايش معــادل 93.5درصد مربوط به 
تيرآهن نمره14 و بيشــترين ميــزان افزايش 
قيمت معادل 200.9درصد به تيرآهن نمره24 
اختصــاص دارد. همچنين بررســي قيمت ها 
در نيمه دوم سال گذشته نســبت به نيمه اول 
همان سال حاكي از اين است كه قيمت تيرآهن 
بال پهن نمره18 در 6ماه 121.2درصد افزايش 
پيدا كرده؛ درحالي كه همزمان قيمت تيرآهن 
نمره22 نســبت به 6ماه نخســت بــا كاهش 
18.9درصدي قيمت مواجه بوده اســت. به نظر 
مي رسد با كاهش تنش ارزي و رفع بهانه افزايش 
قيمت مصنوعات فوالدي براساس قيمت جهاني 
و نــرخ ارز، همچنان به واســطه كاهش عرضه 
برخي از اقالم فوالدي يا افزايش تقاضا براي آنها، 

نوسانات قيمتي شديد در اين گروه ادامه دارد.
در سال گذشته، تورم گروه ميلگرد و ورق هاي 
فلزي و گالوانيــزه نيز داغ بــوده و آنطور كه از 
آمارها مشــخص اســت، قيمت تمام اين اقالم 
رشد كرده. در بين اقالم گروه ميلگرد، كمترين 
افزايش متوسط قيمت مربوط به ميلگرد آجدار 
نمره10 با 125.9درصد و بيشــترين افزايش 
متوســط قيمت مربوط به ميلگرد ساده نمره6 
با 148درصد بوده اســت. همچنيــن در گروه 
ورق هاي فلزي بيشترين افزايش متوسط قيمت 
مربوط به ورق برنز بــا 189.9درصد و كمترين 
افزايش متوســط قيمت مربوط به ورق مس با 
رشد 41.9درصد بوده است. در گروه ورق هاي 
گالوانيزه نيز بيشــترين افزايش متوسط قيمت 

نسبت به سال98 به ورق گالوانيزه آبي كوره اي 
اختصاص داشــته كه 55.9درصد گران شده و 
كمترين افزايش مربوط به ورق گالوانيزه با موج 

ذوزنقه بوده كه 36درصد رشد كرده است.

گراني به گروه خاك هم رسيد
بر اســاس نتايج آمارگيــري از قيمت مصالح 
ســاختماني در نيمه دوم سال1399، سه گروه 
»خــاک«، »مصالح ســنگي بتــن و بنايي« و 
»سنگ هاي ريشه دار« نيز با افزايش قابل تأمل 
متوســط قيمت ها مواجــه شــده اند. در بين 
اقالم اين گروه ها »شــن طبيعي« بــا افزايش 
95.8درصدي قيمت، ركورددار بيشترين گراني 
نسبت به 6 ماه نخست سال1399 بوده و ركورد 
كمترين افزايش متوســط قيمت نيز با رشــد 
45.2درصدي به »سنگ قلوه« اختصاص يافته 
است. مقايسه متوسط قيمت هاي اقالم اين سه 
گروه در نيمه دوم ســال گذشته نسبت به نيمه 
نخست همان سال، نشان مي  دهد در اين دوره 
6ماهه، متوسط قيمت »شن طبيعي« با افزايش 
185درصدي، ركورددار بيشــترين و متوسط 
قيمت »ماسه شسته« با افزايش 111.2درصدي 
ركورددار كمترين ميــزان افزايش قيمت بوده  

است.

آرامش نسبي در گروه سنگ
مقايسه متوسط قيمت اقالم گروه »سنگ هاي 
تخت پالک« با دوره قبــل، از افزايش قيمت ها 
در همــه اقالم حكايــت دارد اما ايــن افزايش 
قيمت نســبت به بســياري از گروه هاي ديگر 
كمتر و ماليم تر بوده است. در 6ماه دوم پارسال، 
بيشــترين افزايش متوســط قيمــت در گروه 
ســنگ هاي تخت پالک نســبت به دوره قبل 
مربوط به ســنگ مرمريت گوهر خرم آباد بوده 
كه 51.4درصد نســبت به نيمه نخســت سال 
افزايش پيدا كــرده و همزمان كمترين افزايش 
مربوط به سنگ تراورتن قرمز آذرشهر بوده كه 
فقط 9درصد رشد كرده است. مقايسه متوسط 
قيمت اقالم اين گروه در نيمه دوم سال99 نسبت 
به مدت مشابه در سال98 حاكي از اين است كه 
در اين دوره زماني، بيشــترين افزايش متوسط 
قيمت مربوط به سنگ مرمريت كرم يا صورتي 
كرمان بوده كه 101.6درصد گران تر شده و در 
مقابل كمترين ميــزان افزايش قيمت بازهم به 
سنگ تراورتن قرمز آذرشــهر تعلق داشته كه 

فقط 1۷.2درصد رشد كرده است.

قيمت داغ آجر و سفال
آمارهاي رسمي نشان مي دهد در نيمه دوم سال 
قبل، قيمت گروه آجر و سفال نيز به عنوان يكي 
از گروه هاي پرمصرف نهاده هاي ســاختماني با 
افزايش قابل توجه مواجه بوده است؛ به گونه اي 
كه در اين دوره بيشترين افزايش متوسط قيمت 
به آجر ماشيني 4ســانتي با رشد ۷4درصدي 
اختصاص داشته و كمترين ميزان افزايش قيمت 
نيز معادل 2۷.5درصد مربوط به آجر ماشيني 
قرمز 5.5ســانتي بوده است. بررسي قيمت اين 
گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش 
146.6درصدي قيمت آجر ماشــيني ســفيد 
5.5سانتي )بيشترين( و رشد ۷6.4درصدي آجر 

قزاقي 5.5سانتي حكايت دارد.

بابت همه مضيقه ها از مردم صميمانه عذرخواهي  انرژی
مي كنم. اين واكنش رسمي رضا اردكانيان، وزير 
نيرو به خاموشي روزهاي اخير و قطع برق است. او 
مي گويد تالش شــبانه روزي براي وارد مدار شدن واحدهاي 
نيروگاهي تا نيمه خرداد ادامه دارد. ماموريت نخست وزير نيرو 
جلوگيري از قطع برق به ويژه در ايام انتخابات رياست جمهوري 
است. به گزارش همشهري، وزير نيرو ديروز در جمع خبرنگاران 
اعالم كرد: باالترين اوج بار كشور در فروردين و ارديبهشت سال 
گذشته 46هزار مگاوات بود، اما امسال اين رقم، ناشي از همه 
عوامل، به 55هزار مگاوات رســيد و موجب شد با كمبودهايي 
مواجه شــويم. اردكانيان البته ناگفته هايي را هم بيان كرد و با 
اشاره به پيش بيني خشكسالي و افزايش مصرف ناشي از رشد 
توليد گفت: 300هزار موافقتنامه امضا شده با مصرف كنندگان 
عمده براي مديريت مصرف برق در زمان اوج مصرف عملياتي 
نشده و از طرفي هزار مگاوات نيروگاه اتمي هم چون در مرحله 
تعميراتي بود، كمي ديرتر از زمان پيش بيني شده وارد مدار شد 
و در روزهاي آينده به ظرفيت نهايي  مي رسد. مرد شماره يك 
صنعت آب و برق ايران قول مي دهد واحدهايي از نيروگاه هاي 
بخار هم كه دوره تعميرات ساالنه را طي مي كنند يكي پس از 

ديگري وارد مدار  شوند.
اردكانيان افــزود: اين تعميرات معموال تا پايــان خرداد ادامه 
دارد كه امســال بنا به ضرورت، همه تالش شبانه روزي بخش 
برق براي اين اســت كه تا 15خرداد اكثر اين واحدها به مدار 

بازگردند و مشكالت پراكنده موجود هرچه زودتر برطرف شود. 
او تأكيد كرد: با آنچه تاكنون به بهره برداري رسيده و امسال به 
بهره برداري خواهد رسيد مي توانيم بگوييم 5۷درصد از برنامه 

در بخش ظرفيت جديد نيروگاهي محقق مي شود.

ضربه تحريم ها به صنعت برق
وزير نيرو بار ديگر و اين بار به صــورت صريح از اثر تحريم ها بر 
صنعت آب و برق كشور پرده برداشت و گفت: از مجموع منابعي 
كه بايد براي اجراي طرح ها كمك مي شــد فقــط 15هزار و 
1۷0مگاوات با فاينانس و سرمايه گذاري خارجي با 9ميليارد 
يورو و ساير منابع براي ساخت نيروگاه ها بود، اما ميزان تحقق 
برنامه 1۷درصد بوده است. اردكانيان فاش كرد: تمام برنامه هاي 
فاينانس ما به خاطر تحريم ها به طور كامل متوقف شد. سدهايي 
نيز كه نيروگاه هاي عظيم برقابي داشــتند تــا مراحل پاياني 

فاينانس پيش رفتند اما متوقف شدند.

ماجراي رمز ارزها
وزير نيرو با اشاره به تأثير استخراج غيرقانوني رمزارزها بر مصرف 
انرژي ازجمله در واحدهاي متروكه گفت: وزارت نيرو از توسعه 
نظام مند اين كار استقبال مي كند. او افزود: اوايل امسال بود كه 
در بخشنامه اي حتي تشويق كرديم از نيروگاه هاي تجديدپذير 
موجود و يا با احداث نيروگاه هاي جديد در اين بخش براي توليد 
رمزارزها اســتفاده كنند و حاضريم كمبود انرژي را از شبكه 

سراســري در مواقعي كه نيروگاه هاي تجديدپذير نمي توانند 
به آنها برق دهنــد تامين كنيم. وزير نيــرو اضافه كرد: نه تنها 
مبلغي از آنها به خاطر اينكه مشــكل مبادلــه ارز و وجه پيش 
نيايد دريافت نمي شود، بلكه انرژي را نيز تهاتر مي كنيم. يعني 
اينكه به صورت قانوني نيروگاه احداث و توليد رمزارز كنند. اينها 
مي توانند كمبود انرژي را از توانير دريافت كرده و در تابستان، 
انرژي به ما پس دهند. اين كار بايــد در جهت مصالح عمومي 
جامعه نظام مند باشد. دستگاه هاي حكومتي موظف شدند كه 

با استفاده غيرمجاز از برق، برخورد الزم قانوني را انجام دهند.

ظرفيت هاي نيروگاهي
او گفت: در بخش برق ظرفيت نصب شــده نيروگاهي در زمان 

حاضر 85هزار و 313مگاوات اســت؛ از اين مقــدار 12هزار 
مگاوات ظرفيت نيروگاه هاي آبي است و ۷3هزار و 313مگاوات 
ظرفيت نصب شده مربوط به مابقي نيروگاه ها اعم از حرارتي، 

اتمي، تجديدپذير و توليد پراكنده است.
 وزير نيــرو افزود: با توجــه به وضعيــت نيروگاه هاي غيرآبي 
ما، عمر و راندمان ايــن نيروگاه ها به نوعي بســتگي و تابعي 
از دما و ارتفاع اســت؛ به ازاي هر صد متــر ارتفاع يك درصد 
و به ازاي هــر يك درجه ســانتيگراد دماي بــاالي 15درجه 
۷دهم درصد از توان خروجي نيروگاه كاســته مي شود. با اين 
محاسبه در تابستان از نيروگاه ها به جز برق آبي ها در زماني كه 
 همگي سرپا و در مدار باشــند 50هزار مگاوات ظرفيت عملي 

در دسترس داريم.

اردكانيان پشت پرده قطع برق را روشن كرد

وزيرنيرو: تمام برنامه هاي فاينانس ما به خاطر تحريم ها به طور كامل متوقف شد، حتي اجراي سدهايي 
كه نيروگاه هاي عظيم برقابي داشتند و تا مراحل پاياني فاينانس هم پيش رفته بودند، متوقف شد

رونمايي از اثر تحريم در خاموشي ها

متوسط قيمت تمام 189قلم از مصالح ساختماني افزايش يافت

آمارها از گراني حداقل دوبرابري آهن آالت و مصنوعات فوالدي 
مورداستفاده در ساخت وساز حكايت دارد

تورم آهنين در ساخت وساز

آمارهاي رسمي نشــان مي دهد كه 
تصور دنيای بدون اينترنت و آفالين 
ديگــر جايــی در زندگــی ايرانيان 
نــدارد؛ اين چالشــی دشــوار برای 
سياستگذارانی اســت كه همچنان 
اقتدار خود را در كنترل مردم و كمتر 

دانستن آنها می دانند
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  ميانگين نزول 10صنعت 
در بورس از ابتداي امسال 

به 20تا 30درصد رسيد
  طبق آمارهــاي موجود 
همه صنايع بورس از ابتداي 
امســال تاكنون بــا نزول 

مواجه شده اند واحدهاي صنفي ســطح شهر 
تهران، هر كيلوگرم مرغ تازه را به 
قيمت 30تا 35هزار، گوشت شقه 
گوسفندي را 125تا 130هزار، 
ران گوسفندي را 140تا 155هزار 
و گوشت ران گوساله را به قيمت 
130تــا 145هــزار تومــان به 

مشتريان عرضه مي كنند

ســير صعودي قيمــت مرغ  بازار
همچنان ادامــه دارد و قيمت 
خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ 
تازه در سطح شــهر تهران به 31تا 35هزار 
تومان افزايش يافتــه اما در بازار گوشــت 
گوسفندي به دليل رشد عرضه دام هاي مولد 
نرخ اين فرآورده ثابت مانده و قيمت گوشت 
گوســاله متاثر از كمبود و گرانــي علوفه و 
نهاده هاي دامي و كاهش عرضه دام زنده باال 

مانده است.
به گزارش همشــهري، پس از هشدارهاي 
توليد كنندگان و فعاالن صنفي نســبت به 
كمبــود و گراني نهاده هــاي توليد و جوجه 
يكروزه و تأثير آن بر كمبود و گراني مرغ، سير 
صعودي قيمت مرغ در بازار خرده فروشــي 
كه از يك ماه پيش آغاز شده، همچنان ادامه 
دارد. كمبــود عرضه، زمينه عبــور نرخ هر 
كيلوگرم مرغ تــازه را، از مرز 35هزار تومان 
فراهم كرده است. نرخ مصوب ستاد تنظيم 
بازار بــراي هركيلوگــرم مــرغ 24هزار و 

900تومان است.
توليد كنندگان و فعاالن صنفــي بازار مرغ 
مي گويند اين ته خط قيمت مرغ نيست، آنان 
با توجه به شرايط نامساعد تامين نهاده هاي 
توليد، نسبت به احتمال افزايش بيشتر قيمت 
خرده فروشي مرغ، در هفته هاي آينده هشدار 

مي دهند.

پرواز قيمت ها در بازار مرغ 
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از قيمت 
خرده فروشي گوشــت قرمز و مرغ در برخي 
واحدهاي صنفي سطح شهر تهران از تداوم 
ســير صعودي قيمت مرغ، حكايــت دارد، 
به نحوي كه واحدهــاي صنفي هر كيلوگرم 
مرغ تازه را به قيمت 30تــا 35هزار تومان، 
به مشــتريان عرضه مي كنند. در شرايطي 
كه عرضه مرغ تازه در ميادين ميوه و تره بار 
به شــدت كاهش يافته، قيمت هر كيلوگرم 
گوشت مرغ تازه در برخي واحدهاي صنفي 
توزيع مســتقيم به 30هــزار و 500تومان 
رسيده اما قيمت مرغ تازه در ساير واحدهاي 
خرده فروشــي از 31تا 33هــزار تومان در 
نوسان است، حتي مشاهده شده هر كيلوگرم 
مرغ تازه در واحدهاي صنفي خرده فروشي 
غرب تهران با نــرخ 35هزار تومــان هم به 

مشتريان عرضه مي شود. 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان 
مي دهد اگرچه مسئوالن ستاد تنظيم بازار 
عرضه مرغ قطعه بندي را به عنوان راهكاري 
براي مقابله با گرانفروشي اين فرآورده ممنوع 
كرده اند اما فروشندگان مرغ، بي توجه به اين 
دســتور، انواع محصوالت قطعه بندي مرغ 
را، با قيمت هاي به مراتب بيشــتر از قيمت 
خرده فروشي مرغ كامل، به مشتريان عرضه 
مي كنند. براين اساس قيمت هر كيلوگرم ران 
مرغ بدون كمر از 30تا 35هزار تومان، ران با 
كمر از 27تا 29هزار، سينه مرغ 59تا 65هزار 
و بوقلمون به قيمت 47هزار و 500تا 50هزار 

تومان فروخته مي شود.

ثبات نرخ گوشت گوسفندي و تب قيمت 
گوشت گوساله 

در بازار گوشــت قرمز نيز نوســان قيمت ها 
حرف نخســت اين بازار اســت. قيمت هر 
كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در محدوده 
125تا 130هزار تومان تثبيت شده، قيمت 
هر كيلوگرم گوشت ران گوسفندي به 140تا 
155هزارتومان رســيده اما قيمت گوشت 
گوســاله به دليل محدوديت تخصيص ارز و 
كاهش واردات گوشت منجمد برزيلي و افت 
عرضه گاو و گوساله زنده پرواري به بازار سير 

صعودي گرفته است. 
همچنيــن قيمت هــر كيلوگرم گوشــت 
سردســت گوســفندي 120تا 130هزار، 
ماهيچه گوسفندي 160تا 170هزار، راسته 
گوســفندي 127تا 133هزار و چرخ كرده 
مخلوط گوسفندي و گوساله به 80تا 90هزار 
تومان رســيده اســت. قيمت هر كيلوگرم 
گوشت ران گوســاله در بازارخرده فروشي 
نيز از 130تا 145هــزار تومان بنابر كيفيت 
گوشت)پاك شده و ميزان چربي( و سردست 
گوساله از 120تا 130هزار، ماهيچه گوساله 
125تا 135هزار و راســته گوســاله 145تا 

155هزار تومان است. 
بررســي قيمت گوشــت قرمــز در ميادين 
ميوه و تره بار نيز نشــان مي دهــد هركيلو 
گرم گوشــت ران گوســاله به نــرخ 129تا 
130هزار، سردســت گوســاله 127هزار و 
500و مخلوط گوســاله 118هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي شــود. همچنين در اين 
مراكز عرضه مستقيم، هر كيلوگرم گوشت 
ران تازه گوسفندي139هزارو700، سردست 
تازه گوسفندي 119هزارو500تومان، كف 
دســت گوســفندي138هزارو500و شقه 
گوسفندي 117هزار تومان فروخته مي شود 

كه اين نرخ بنابر كيفيت گوشت و محل واقع 
شدن ميادين تا حدودي متغير است.

افت قيمت گوشت گوسفندي
همزمان رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت 
گوسفندي از كاهش 10 هزار توماني قيمت 
اين نوع گوشت نسبت به فروردين ماه امسال 
خبر داده و با ابراز نگراني نســبت به كشتار 
دام هــاي مولد، گفــت: اكنــون قيمت هر 
كيلوگرم گوشت شيشك با كيفيت 125 تا 
128 هزار تومان و قيمت گوشــت بره ماده 
با وزن هاي سبك تر 5 تا 6 هزار تومان از اين 

نرخ كمتر است. 
علي اصغر ملكي، با اشاره به شرايط خشكسالي 
و نامناســب بودن وضع مراتع افزود: به دليل 
كمبود و گرانــي علوفه، دامــداران ناچار به 
فروش دام هاي خــود در وزن هــاي پايين 
هستند بنابراين عرضه دام زياد شده و قيمت 
گوشــت گوســفندي روند نزولي داشته اما 
اين شــرايط براي دامداران كشور به شدت 
نگران كننده است.  او افزود: اينكه دامداران 
هم اكنون در زيان شديد بوده و ناچار به عرضه 
دام هاي مولد يا كم وزن خود زودتر از موعد به 
بازار هستند، ممكن است تا 4 ماه آينده كشور 
را با مشكل كمبود دام و گوشت مواجه كند. 
ملكي با بيان اينكه اكنون در برخي مناطق 
كشور، به دليل شــرايط ايجاد شده دام هاي 
مولد نيز كشتار مي شــوند، گفت: اين اقدام 
بســيار خطرناك و نگران كننده اي اســت 
كه مي تواند ذخاير ژنتيك دامي كشــور را با 

مشكل جدي مواجه كند.
اين درحالي است كه احمد مقدسي، رئيس 

هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران نيز در 
گفت وگو با همشهري با بيان اينكه كاهش 
شديد ميزان برداشت علوفه در سطح هكتار 
مراتع موجب رشــد تقاضــاي برخي اقالم 
علوفه مانند يونجه و افزايش 100درصدي 
قيمت آن در بازار شده است، گفت: قيمت هر 
كيلوگرم يونجه خشك از 2هزار و 500تومان 
در ســال گذشــته به بيش از 6هزار تومان 
افزايش يافته و عالوه بر آن قيمت نهاده هاي 
دامــي در بازارهــاي جهاني نيــز به دليل 
خشكســالي افزايش چشــمگيري داشته 
به نحوي كه نرخ هر تــن ذرت از 220يورو 
به 280يورو افزايش يافته و اين امر موجب 
رشد هزينه و قيمت تمام شده شير و گوشت 

در بازار داخلي شده است.
احمد مقدسي، با اشاره به اينكه دامداران از 
ابتداي امسال با رشد هزينه تمام شده توليد و 
تثبيت و كاهش قيمت گوشت و شير مواجه 
هســتند، افزود: تأخير در اصالح نرخ خريد 
شير خام و گوشت قرمز موجب سرازير شدن 
دام  ســنگين )گاوهاي مولد و شــير ده( به 
كشتارگاه ها مي شود اما متأسفانه مسئوالن 
همچنان امروز و فردا مي كنند و با تداوم اين 
شرايط دامدار چاره اي جز كشتار دام سنگين 

مولد ندارد.

نرخ هاي ناپايدار در بازار مرغ 
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي با بيان اينكه هزينه توليد مرغ به دليل 
افزايــش هزينه مولفه هاي توليــد باال رفته 
اســت، گفت: اگر فكري براي شرايط پيش 
آمده نشود و بازار كنترل نشود، شاهد كمبود 
و گراني بيشتر مرغ در ماه هاي آينده خواهيم 
بود. حبيب اسداهلل نژاد با اشاره به اينكه بازار 
مرغ آرامش شكننده اي دارد، افزود: در برخي 
استان ها كمبود مرغ مشاهده شده است، زيرا 
در فروردين جوجه ريزي به اندازه نياز واقعي 
كشور انجام نشــد و مجددا نرخ مولفه هاي 

توليد افزايش يافته است.
اسداهلل نژاد افزود: كرايه هاي حمل ونقل، ذرت 
و سويا، واكســن، ريزمغذي و دارو افزايش 
محســوس و قابل توجهي داشــته و جوجه 
يكروزه كه قيمت مصــوب آن 4200 تومان 
است در بازار به نرخ 8تا 9هزار تومان خريد و 
فروش مي شود. او تأكيد كرد اگر فكري براي 
شرايط پيش آمده نشود، شاهد كمبود مرغ در 

ماه هاي آينده خواهيم بود.

در طول 9 ماه گذشته بازار سهام 3هزار و 700  بورس
ميليارد تومان، معــادل 160ميليارد دالر، از 
ارزش خود را از دست داده، با اين حال روند 
نزول بازار در سال جاري تشديد شده و به افزايش رقم زيان 
سهامداران منجر شده است به طوري كه مي توان ادعا كرد 
تقريبا هيچ ســهامدار برنده اي در بازار سهام وجود ندارد. 
تازه ترين اطالعات آماري نشان مي دهد كه ميانگين نزول 
10صنعت بزرگ بورس بيش از دو برابر نزول شاخص كل 
بورس تهــران بوده كــه به خوبــي نمايانگر ابعــاد زيان 

سهامداران است.
به گزارش همشهري، پارسال در چنين روزهايي شاخص 
بورس به سرعت در حال رشد بود و اين ايده كه بازار سهام 
با چاه نزول عميقي مواجه مي شــود در بازار ســهام وجود 
نداشت، اما در بيستم مرداد پارســال، زماني كه شاخص 
بورس به محدوده 2ميليون و 100هزار واحد رسيد، زمان 
نزول شاخص بورس هم فرارســيد و بازار سهام به سرعت 
با افت مواجه شد. شــدت نزول به حدي بود كه از پارسال 
تاكنون شــركت هاي بورس 40درصد از ارزش سهام شان، 
يعني معادل 3هزار و 700ميليارد تومان را از دست داده اند. 

اين نــزول كه برابر بــا 160ميليارد 
دالر است، در تاريخ 50ســاله بازار 
سهام بي سابقه است، ســهامداران 
در هيــچ دوره اي چنيــن نزولي را 
تجربه نكرده اند. از آن زمان تاكنون 
شاخص كل بورس تهران كه بيانگر 
ميزان بازده سرمايه گذاري در بورس 
است، 45درصد افت كرده، اين عدد 
نشان مي دهد كه ميانگين كل زيان 
سهامداران در 9 ماه گذشته 45درصد 
بوده اســت. با اين حال عدد يادشده 
نشان دهنده همه واقعيت هاي بازار 
سهام نيست، زيرا ميزان زيان برخي 
از سهامداران بيشتر از ميانگين كل 

بازار و برخي ديگر كمتر از اين ميانگين بوده اما نكته حائز 
اهميت اين اســت كه تقريبا هيچ صنعتي در اين مدت با 
رشد مواجه نشده است. بررسي ميزان نزول صنايع بورس 
از ابتداي امسال تاكنون و مقايسه آن با ميزان نزول شاخص 
بورس تا حــدي بيانگر ميزان زيان ســهامداران از ابتداي 

امسال تاكنون است.

زيان صنايع بزرگ 
آمارها نشان مي دهد كه شاخص كل بورس تهران از ابتداي 
امسال تاكنون 205هزار واحد كاهش يافته و از يك ميليون 
و 310هزار واحد به يك ميليون و 105هزار واحد رسيده؛ 
يعني ســهامداران بورس تهران به طور متوسط از ابتداي 
امسال تاكنون 15درصد زيان كرده اند. با اين حال محاسبه 
دقيق تر ارقــام، حاوي اطالعات تازه تري اســت. اطالعات 
موجود از ميزان بازده صنايع از ابتداي امسال تاكنون نشان 
مي دهد كه ميزان زيان تقريبا 10صنعت بورس كه عمدتا 
صنايع بزرگ بورس نيز هســتند، بيــش از ميانگين نزول 
شــاخص و حتي در برخي صنايع تا دوبرابر ميانگين نزول 
بورس است. اين ارقام كه يك چهارم از صنايع بورس را شامل 
مي شود به خوبي بيانگر ميزان زيان واقعي سهامداران است.
اطالعات موجود نشــان مي دهد كه ســهامداران صنايع 
فراورده هاي نفتي، استخراج معادن، استخراج نفت و گاز، 
منســوجات، مخابرات، حمل ونقــل و ارتباطات ، خدمات 
فني و مهندســي و خودرو ســازي  از اول امســال تاكنون 
به طور ميانگين بين 20تــا 30درصد زيــان ديده اند. در 
اين ميان ســهامداراني كه در گروه استخراج ساير معادن، 
ســرمايه گذاري كرده انــد، بزرگ تريــن زيان ديده هاي 
سال جاري هســتند زيرا اين صنعت به طور ميانگين بيش 
از 30درصد از ارزش خود را در 2 ماه گذشته از دست داده 
كه دو برابر ميانگين زيان كل بازار ســهام است. بعد از اين 
صنعت، گــروه فراورده هاي نفتي كه يكــي از بزرگ ترين 
صنايع بورس اســت و بخش بزرگي از ارزش بازار سهام را 
در اختيار دارد، در رده دوم قرار گرفته اســت. اين گروه كه 
عمدتا شامل سهام پااليشگاه هاست از ابتداي امسال تاكنون 
25.5درصد از ارزش خود را از دست داده است. سهامداران 
زيادي سهام پااليشگاه ها را در سال گذشته خريده اند و هنوز 
سهام اين شركت ها را در سبد دارايي هايشان دارند. شايد 
بتوان گفت كه اين گروه يكي از پر جمعيت ترين گروه هاي 
بازار از نظر تعداد سهامدار اســت كه شامل چند صد هزار 

سهامدار مي شود.
علت ايــن موضوع به اقــدام دولت بــراي عرضه صندوق 
ســرمايه گذاري پااليش يكم بازمي گردد. پارسال دولت با 
عرضه سهام پااليشگاه ها در قالب صندوق سرمايه گذاري 
پااليش يكم تالش كرد كه بخشــي از كسري بودجه اش 
را جبران كند. ســهامداران نيز با اين اســتدالل كه دولت 
از سهام پااليشــگاه ها حمايت خواهد كرد بخش زيادي از 
اين صندوق و به دنبال آن ســهام پااليشگاه ها را خريداري 
كردند اما حمايت هاي دولت از ايــن صنعت ادامه يافت و 

اين صنعت هم اكنون رتبه دوم زيان ده ترين صنايع بورس 
را در اختيار دارد. رتبه سوم زيان ديده هاي بورس نيز متعلق 
به سهامداران گروه استخراج نفت و گاز است. آمار ها نشان 
مي دهد  كه ســهامداران اين گروه از اول امسال تاكنون و 
در طول كمتر از 2 ماه به طور ميانگيــن 23.7درصد زيان 
كرده اند. از ديگر صنايع بزرگ بورس كه در ســال جاري با 
زيان هاي زيادي مواجه شــده اند مي توان بــه مخابرات و 
خودروسازي اشاره كرد. سهامداران اين دو گروه كه بيش 
از چند صد هزار نفر را شامل مي شوند از اول امسال تاكنون 
به ترتيب 23و 20درصد زيان كرده اند كه حداقل 10درصد 

بيش از ميانگين زيان كل بازار است.

افت 10تا 20درصدي
آمارهاي موجود نشــان مي دهــد كه از ابتداي امســال 
تاكنون، سهامداران 13صنعت از مجموع صنايع چهل گانه 
بازارسهام به طور ميانگين بين 10تا 20درصد زيان كرده اند؛ 
سهامداران صنايعي ازجمله استخراج زغال سنگ، كاني هاي 
غيرفلزي، بيمه، الستيك و پالستيك، محصوالت شيميايي، 
دارو ســازي ، فعاليت هاي كمكي به نهاد هاي مالي واسط، 
محصــوالت غذايي، عرضــه برق و 
گاز، فلزات اساســي، زراعت، ســاير 
واسطه گري هاي مالي و انبوه سازي  

در اين دسته قرار مي گيرند.
طبق اين اطالعات، سهامداران گروه 
فلزات اساسي كه يكي از بزرگ ترين 
صنايع بورس اســت و ســهامداران 
زيادي سهام شــركت هاي اين گروه 
را خريداري كرده اند از اول امســال 
تاكنون به طور ميانگين 10.5درصد 
زيان كرده اند. شــركت هاي بزرگ 
فوالدســاز در اين گروه قــرار دارند. 
همچنيــن گروه صنايع شــيميايي 
كه عمدتا شــامل سهام شركت هاي 
توليدكننده محصوالت پتروشــيمي اســت نيــز با زيان 
13درصدي از اول امسال تاكنون مواجه شده اند. گروه هاي 
مهم ديگري مانند داروسازي، بيمه و الستيك و پالستيك 
هم به ترتيب بــا 12.5، 13.6و 13.4درصــد زيان مواجه 

شده اند.
نگاهي به جدول ميزان بازده صنايع بورس از ابتداي امسال 
تاكنون نشان مي دهد  كه تقريبا هيچ صنعتي در بورس از 
زيان فراگير در امان نبوده و بعد از اين صنايع بقيه شركت ها 
نيز به طــور ميانگين با زيان هاي 5تــا 10درصدي مواجه 

شده اند.

بازده)زيان( صنايع بورس از ابتداي امسال تاكنون - ارقام به درصد
بازده) زيان( صنعتنام صنعت

30.8-استخراج ساير معادن 
25.5-فراورده هاي نفتي
23.7-استخراج نفت و گاز

23.3-منسوجات
23.1-مخابرات

21.9-حمل ونقل و ارتباطات
21.9-خدمات فني و مهندسي

20.1-خودرو سازي 
17-ساير محصوالت كاني غيرفلزي

13.8-استخراج زغال سنگ
13.6-بيمه

13.4-الستيك و پالستيك
13-محصوالت شيميايي

12.4-دارو سازي 
12.2-فعاليت هاي كمكي به نهاد هاي مالي واسط

10.7-محصوالت غذايي
10.4-عرضه برق و گاز
10.4-فلزات اساسي

10.4-زراعت
10.2-ساير واسطه گري هاي مالي

10.2-انبوه سازي 
9.4-كاشي و سراميك

9.3-سيمان
8.8-خرده فروشي

8.7-ماشين آالت و تجهيزات
7.8-هلدينگ ها

7.5-استخراج كانه هاي فلزي
7-ساخت وسايل ارتباطي

6.7-دباغي، پرداخت چرم و ساخت پاپوش
6.5-رايانه 

5.5-ساخت محصوالت فلزي
5.5-ماشين آالت و دستگاه هاي برقي

5.2-سرمايه گذاري ها
3.7-محصوالت چوبي
2.7-محصوالت كاغذي

2.6-قندوشكر
1.7-اطالعات و ارتباطات 

0.1-بانكداري
0.1-چاپ و تكثير

0ابزار پزشكي 

پينگ پنگ نرخ ها در بازار مواد پروتئيني ادامه دارد

گزارش ميداني همشهري نشان مي دهد هر كيلوگرم مرغ تازه در تهران 30تا 35هزار تومان فروخته 
مي شود، قيمت گوشت گوسفندي به ثبات نسبي رسيده و نرخ گوشت گوساله باال مانده است

آمارها نشان مي دهد امسال همه سهامداران بازنده بوده اند چند نرخي و نوسان قيمت گوشت و مرغ
زيانكاران بورس 1400

فاصله 10هزار توماني قيمت هندوانه
درحالی كه قيمت هندوانه در مغازه های ميوه فروشی  تره  بار
سطح شهر به 14هزار تومان در هر كيلو رسيده، ميادين 
ميوه و تره بار تهران اين ميوه را 10هزار تومان ارزان تر 

عرضه می كنند. 
به گزارش همشــهری، در نرخنامه جديد ميادين ميوه و تره بار، هر 
كيلوگرم هندوانه بزرگ )باالی 4كيلوگرم( 3هزار و950 تومان تعيين 
شده، اين قيمت نسبت به نرخنامه پيشين كاهش نشان می دهد. قيمت 
بسيار باالی ميوه های تابستانی در سال های اخير باعث شده  هندوانه و 
خربزه به صرفه ترين ميوه برای فصل گرم باشند و بيشتر خانوارهای كم 
درآمد به خريد اين ميوه ها روی بياورند اما امسال قيمت يك هندوانه 
متوســط 4كيلويی در مغازه های ميوه فروشی قطعا بيش از 50هزار 
تومان خواهد بود. ديگر ميوه های نوبرانه نيز در ميادين اختالف قيمت 
زيادی با سطح شــهر دارند، كه در مواردی به بيش از 50هزار تومان 
هم می رســد.  به عنوان مثال گيالس كه در ميان ميوه های بهاری و 
تابستانی با يكصد هزار تومان، بيشترين قيمت را در مغازه ها به خود 
اختصاص داده در نرخنامه ميادين با 66هزار تومان اختالف قيمت، 
34هزار تومان قيمت خورده است. گوجه سبز نيز درميادين 42هزار 
تومان قيمت دارد در حالی كه اين ميوه  به رغم وعده های مســئوالن 
صنفی برای ارزان شــدن آن هنوز در مغازه ها  60تا 70 هزار تومان 

فروخته می شود. 

جديدترين قيمت ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتمحصول

26.000سالم و رسيده، قرمز تيرهتوت فرنگی
42.000دورشهری، سالم و رسيده، سبز تيرهگوجه سبز
29.000شمالی، سالم و رسيده، سبز روشنگوجه سبز
12.000سالم و رسيده، شيرين و طعم دارتوت سفيد
12.000كامال سالم، رسيده و رنگدارتوت سياه

18.000رسيده و رنگدار، با طعم و رنگ طبيعیهلو 
29.000يكدست، سالم و رسيده، فاقد آفت زدگیآلبالو

34.000سالم و رسيده، فاقد آفت زدگیگيالس
42.000يكدست و درشت، سالم و رسيدهزردآلوی شيراز

8.200رسيده و رنگدار- هر عدد باالی 600 گرمگرمك
7.400سالم و رسيده، باالی 2.5 كيلوگرمخربزه مشهدی

6.900سالم و رسيده، باالی يك كيلوگرمملون
3.950سالم و رسيدهو قرمز، باالی 4 كيلوگرمهندوانه

28.500رسيده، زردرنگ، كامال سالمموز
11.500سالم و آبدار، هر يك باالی 100 گرمپرتقال توسرخ

11.500سالم و رسيده، بين 150 تا 200 گرمسيب زرد
5.700كامال سبز و قلمی، حداكثر وزن 90 گرمخيار گلخانه ای

بيسكوييت گران شد

»خبری جز گرانی نيست، هر روز كه فاكتور دست مردم  سوپرماركت
می دهيم، می بينيم يكی از اقالم گران شده«. اين پاسخ 
يك فروشنده آشنای سوپرماركت است به پرسش »چه 
خبر؟« يك خبرنگار. گستردگی طيف اقالم سوپرماركتی باعث شده 
اين صنف هر روز شاهد افزايش قيمت دست كم در يكی از اقالم يا حتی 
يكی از مجموعه های كااليی مثل لبنيات، حبوبات، كنسروها و... باشد. 

تازه ترين خبر گران شدن بيسكوييت است. 
يكی از بيسكوييت های پرطرفدار طی 2ماه اخير 2بار افزايش قيمت 
داشته و از 5هزار تومان در ابتدای امسال به 7هزار تومان رسيده است. 
صحبت از بيسكوييت كرمدار ساقه طاليی است. اين بيسكوييت تقريبا 
200گرمی از شركت مينو، البته تنها مورد از افزايش قيمت تنقالت و 
بيسكوييت نيست و ديگر اقالم هم درصدهای متفاوتی از رشد قيمت 
داشــته اند. با اين حال محدوده قيمت بيسكوييت های زير 200گرم 
هنوز بين 2 تا 5هزار تومان است و كمتر محصولی باالی 6هزار تومان به 
فروش می رسد مگر اينكه ويژگی خاصی مثل رژيمی بودن و يا استفاده 
از غالت كامل داشته باشد يا اين كه برند غير ايرانی يا تحت ليسانس 
باشد. چنانچه بيسكوييت كرمدار شكالتی برند اورو با وزن 137گرم، 
18هزار و 500تومان قيمت دارد يا برند ســتاك كه محصوالتش با 
غالت كامل تهيه می شود و قيمت آنها باالی 30هزار تومان است. البته 
بسته بندی محصوالت اين برند نيز باالی 600گرم و مخصوص پذيرايی 
است. مينو، گرجی، شيرين عسل، سالمين، سالمت و آناتا برندهای 
معروف در زمينه بيسكوييت و محصوالت مشابه هستند و در چندسال 
اخير سالمت و ستاك نيز با محصوالت اغلب رژيمی خود محبوبيت 
بسياری پيدا كرده اند و سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص داده اند.

قيمت برخی انواع بيسكوييت در سوپرماركت های تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
5.000ساقه طاليیمينو

2.000پتی بور وانيلی- 125 گرمیشيرين عسل
4.000ويفر شكالتی بايكيت تلخ- 30 گرمیشونيز
2.000ويفر موزی الويتا- 45 گرمیآناتا
3.500بيسكوييت كرمدار شكالتی- 100 گرمیكوپا
3.500سلبون قهوه- 55 گرمیباراكا
2.500پتی مانژ وانيلی- 105 گرمینادری
18.500كرمدار شكالتی- 137 گرمیاورو
5.400پتی بور كاكائويی- 200 گرمیگرجی

11.000كرمدار پرتقالی- 400 گرمیسالمت
3.000كاكائويی كرمدار با طعم وانيل- 120 گرمیشيرين عسل

45.000طرح سنين- 820 گرمیستاک
30.000بيسكوييت آرد جو- 580 گرمیآوند
6.650ساقه طاليی با روكش شكالت- 200 گرمیمينو

31.500بيسكوييت چند غلهستاک
20.000كرمدار شكالتی- 400 گرمیسالمت

كمبود عامل عرضه چند نرخي و گراني مرغ
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي هم در گفت وگو با همشهري در مورد علت 
عرضه چند نرخي و گراني مرغ در بازار خرده فروشي، گفت: مرغ تنظيم بازاري با قيمت 
مصوب 24هزار و 900تومان به اندازه كافي در بازار عرضه نمي شــود، حداقل نيمي از 
واحدهاي صنفي مرغ تازه با نرخ مصوب از كشتارگاه دريافت نمي كنند و براي تداوم 

فعاليت و باز ماندن محل كسب وكارشان ناچار به خريد مرغ در بازار آزاد هستند. 
مهدي يوسف خاني، با بيان اينكه حداقل قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ تازه براي 
واحدهاي صنفي از بازار آزاد به 31هزار تومان افزايش يافته، تأكيد كرد: با اين روند نرخ 
خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه در بازار بنابر منطقه محل عرضه از 32تا 35هزار 
تومان در نوسان است. او با بيان اينكه اكنون حداقل 50درصد نياز بازار خرده فروشي 
مرغ از طريق خريد مرغ در بازار آزاد تامين مي شود، افزود: قيمت مصوب هر كيلوگرم 
مرغ زنده در مرغداري براي مرغداران 17هزار و 100تومان تعيين شــده اما نيمي از 
مرغداران مرغ زنده را با قيمت هر كيلوگرم 21هزار و 500تا 23هزار تومان به مغازه داران 
مي فروشند، با اين روند قيمت تمام شده مرغ زنده با احتساب هزينه حمل و كشتار براي 
واحدهاي صنفي به 30تا 31هزار تومان مي رسد. يوسف خاني تأكيد كرد: مجموع مرغ 
روزانه عرضه شده با نرخ مصوب در كالنشهر تهران، روزانه 250تا 300تن است كه 100تن 

از اين ميزان در شهرستان هاي استان و 150تا 200تن در شهر تهران توزيع مي شود. 
عالوه بر آن روزانه 200تن مرغ هم با نرخ مصــوب دراختيار واحدهاي قطعه بندي و 
بسته بندي قرار مي گيرد كه با احتساب سهميه مرغ با نرخ مصوب كه در ميادين ميوه 
و تره بار عرضه مي شود، مجموع روزانه توزيع مرغ در تهران با نرخ مصوب به 600تن 
مي رسد درحالي كه نياز بازار مرغ با درنظر گرفتن سهميه مراكز قطعه بندي، ميادين و... 
حداقل 1200تا 1300تن است ولي فقط 50درصد نياز بازار مرغ با قيمت مصوب و نيمي 

از آن با قيمت آزاد تامين مي شود.
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 سفر به مازندران 
يك هفته زودتر ممنوع شد

در شرایطي كه ستاد ملي مقابله با كرونا در حال بررسي محدودیت 
سفر در تعطيالت نيمه خرداد امسال اســت، برخي استان ها در 
روزهاي پایاني هفته پيش رو هم محدودیت هایي براي سفر قائل 

شده اند.
به گزارش گروه ایرانشــهر همشــهري، یكي از اســتان هایي كه 
محدودیت ســفر را در روزهاي پایاني هفته پيش رو اعالم كرده، 
مازندران است. بنابر اعالم پليس راه مازندران باتوجه به نگراني ها 
در محور هاي شمال تشدید ممنوعيت هاي كرونایي در دستور كار 
قرار گرفته است. بدین ترتيب پليس در مبادي ورودي مازندران 
در محور هاي هراز، كندوان، سوادكوه و محور هاي شرقي و غربي 
به صورت ایست و بازرسي مستقر شده و اجازه تردد به خودرو هاي 

غيربومي بدون مجوز را به هيچ وجه نمي دهد.
از آذربایجان غربي هم خبر مي رســد 12شهر ماكو، شوط، خوي، 
سلماس، اروميه، نقده، پيرانشهر، مهاباد، مياندوآب، بوكان، تكاب 
و شاهين دژ در وضعيت نارنجي كرونایي هستند و به همين علت، 
ورود و خروج به این شهرها ممنوع اســت و متخلفان 500 هزار 

تومان جریمه خواهند شد.
رئيس پليــس راهنمایي و رانندگــي آذربایجان غربي در این باره 
مي گوید: »با وجود عبور از پيك چهــارم كرونا، محدودیت هاي 
ترافيكي همچنان باقي است و خودروهایي كه بين این ساعات در 
معابر شهري آذربایجان غربي تردد كنند، توسط پليس یا با استفاده 

از دوربين هاي نظارتي جریمه خواهند شد.«
به گفته ســردار ســيدكمال هادیانفر، رئيس پليس راهنمایي و 
رانندگي نيروي انتظامي هم تعيين تكليف ســفر تعطيالت نيمه 
خرداد منوط به مصوبه ستاد ملي مقابله با كروناست، اما هم اكنون 
ممنوعيت ها در شهرهاي قرمز و نارنجي ادامه دارد و در همه شهرها 

منع تردد شبانه از ساعت22 تا ۳ بامداد در حال اجراست.
عليرضا رئيســي، ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره 
محدودیت هاي كرونایي تعطيــالت نيمه خرداد 1400 گفته كه 
یكي از عوامل مهم گســترش بيماري سفرها و دورهمي هاست و 
درصورت تأیيد ســتاد با كمك و هماهنگي پليس راهور و نيروي 
انتظامي ممنوعيت سفر فارغ از رنگ بندي شهرها اعمال خواهد 
شد. رئيسي تأكيد كرده است كه هرچند در وضعيت نزول بيماري 
قرار داریم، اما وضع بيشتر شهرها نارنجي و شرایط بسيار شكننده 

است و باید مراقب باشيم تا گرفتار پيك پنجم نشویم.

هشدار سيل در 4 استان
سازمان هواشناسي طي روزهاي گذشته با صدور هشدار نارنجي  
از احتمال وقوع سيل در 6استان خبر داده بود كه با توجه به گفته 
كارشناس این سازمان، شرایط هشــدار تا امروز )چهارشنبه( در 

4استان برقرار است.
به گزارش گروه ایرانشهر، آذربایجان شــرقي، آذربایجان غربي، 
اردبيل، زنجان، كردستان و شمال كرمانشاه روز گذشته )سه شنبه( 
با فعاليت سامانه بارشي همراه با رشد ابرهاي همرفتي شاهد وقوع 
رگبار و رعد و برق، وزش باد شــدید، خيزش گرد و خاك و بارش 
تگرگ بودند. »كبري رفيعي« به همشهري مي گوید كه لرستان، 
همدان، مركزي، قم، شمال فارس، غرب اصفهان، شمال و شرق 
خوزســتان، چهارمحال وبختياري، كهگيلویــه و بویراحمد هم 
تحت تأثير این سامانه بارشي بودند. به گفته او، امروز )چهارشنبه( 
شدت بارش ها در مازندران، شمال شرق كشور، همدان، اصفهان 
و یزد است و شرایط هشدار نارنجي براي این استان ها هم برقرار 

خواهد بود.
بنابراین سازمان هواشناسي به شهروندان هشدار داده است كه از 
تردد و توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، صعود به ارتفاعات 
و مناطق مستعد وقوع صاعقه به ویژه در ساعات بعدازظهر اجتناب 
و در چراي دام ها در مراتع و در مجاورت رودخانه ها و مســيل ها 
احتياط كنند. رفيعي با بيان اینكه هشــدار نارنجي  رنگ سازمان 
هواشناسي براي آماده باش دستگاه هاي مسئول براي مقابله با یك 
پدیده خسارت زا صادر مي شــود، توضيح مي دهد كه این شرایط 
تا اواخر امروز برقرار اســت و از فردا )پنجشــنبه( جو پایداري در 
استان هاي مختلف حاكم مي شــود. در مازندران عالوه بر صدور 
هشدار نارنجي، هواشناسي از كاهش دماي هواي استان بين 4تا 9 
درجه سانتي گراد هم خبر داده است. طبق پيش بيني هواشناسي، 
كاهش دماي هواي مازندران از امروز )چهارشــنبه( به كمترین 
ميزان خود خواهد رســيد ولي از روز پنجشــنبه بار دیگر روند 
افزایشي خواهد گرفت. وضعيت هواي مازندران در مناطق جلگه اي 
نيمه ابري تا ابري همراه با كاهش دما، بارش پراكنده باران و وزش 
باد گاهي نسبتا شدید پيش بيني شده است. در مناطق كوهستاني 
هم هوا ابري و مه آلود پيش بيني شده كه با كاهش دما، رگبار، رعد 
و برق، وزش باد گاهي نسبتا شدید و احتماال بارش تگرگ همراه 

خواهد شد.

 حميده پازوكي
خبرنگار

آمار تولید روزانهاستان
منطقه بحرانی پسماند

سایت صفیره 3600تنخوزستان
در اهواز

سایت سراوان 2هزارتنگیالن
در رشت

3 هزارتنمازندران

عمارت آمل
 انجیل سی بابل
پرده سر تنکابن
 گویچاله ساتری
 اندرکلی شیرگاه

 الیماالت نور

سایت پسماند700تنقزوین
محمدآباد 

1300تنهمدان
سایت زباله صالح آباد  
اللجین، بهار، جورقان  

مریانج، رزن 

980 تناردبیل
سایت پسماند

در روستای طالب 
قشالقي

سایت دفع زباله 600تنکرمانشاه
سراب قنبر

سایت دیواندره400تنکردستان
و سنندج

سایت2هزار تنآذربایجان غربی
 میاندوآب 

سایت پسماند هزار تن آذربایجان شرقی
بستان آباد 

سایت پسماند زباله 2400 تنکهگیلویه وبویراحمد
دوپشته در یاسوج

    زنگ هشدار در مازندران

از مازندران خبر مي رسد طرح ساخت نيروگاه زباله سوز نوشهر با 
هدف امحاي 200تن زباله توليدي نوشهر، چالوس و كالردشت 
به پایان رسيده اســت. اســتانداري مازندران بعد از پایان كار 
نيروگاه نوشــهر اعالم كرد از ایجاد نيروگاه در آمل هم حمایت 
مي كند و فقط مدیران شهري باید فضا و طرح مورد نياز را تعيين 

و تدبير كنند.
در كنار همه اقدامات خوبي كه در مازندران انجام شده، وضعيت 
در  عمارت آمل، انجيل ســي بابل، پرده ســر تنكابن، گویچاله 
ساتري، اندركلي شيرگاه، اليماالت نور و بسياري دیگر از نقاط 

این استان بحراني است.
با توجه به همين شرایط هم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
مازندران از ســاخت تاسيسات ســخت افزاري براي مدیریت 
پسماند خبر داده اســت. به گفته محمد زرودي، براي سازمان 
مدیریت پسماند 5 استراتژي كاهش توليد زباله، تعطيلي حداقل 
10مركز از 28مركز دفن زباله در استان در بازه زماني یك ساله، 
ایجاد درآمد پایدار سازمان، استفاده از تكنولوژي هاي جدید و 
فناوري هاي نوین در مدیریت پسماندهاي عادي، ویژه و عفوني 
و تهيه سند جامع پســماند مازندران درنظر گرفته شده و قرار 
است در یك بازه زماني یكساله این سازمان به اهداف مهمي در 
مدیریت پسماندهاي استان برسد، اما وضعيت مازندران كارهایي 

بيش از این نياز دارد.
حسين علي ابراهيمي، مدیركل حفاظت محيط زیست مازندران 
هم به همشهري مي گوید: بند 9تبصره 6بودجه سال 99گفته بود 
۳5درصد عوارضي كه شهرداري ها دریافت مي كنند براي حل 
مشكالت پسماند باید به صندوق ملي محيط زیست اختصاص 
یابد. با اعالم این خبر ما شركت هاي دانش بنيان مازندران را مأمور 
كردیم پروژه هایي را براي حل مشكالت پسماند استان تعریف 
كنند. با این حال در سال 1400این بند، از قانون بودجه حذف 

شد و همه كارها بي نتيجه ماند.

    7پهنه مديريت پسماند در گيالن

هر روز بين 800تا 1200تن زبالــه به حجم عظيم زباله ریخته 
شده در كوه و جنگل هاي گيالن اضافه مي شود و در این شرایط 
مدیر سازمان پسماند اســتانداري گيالن از بهسازي محل هاي 
دفن زباله در اســتان خبر مي دهد و به همشهري مي گوید: در 
رشت و الهيجان مشــكالت بســيار زیاد بود كه خوشبختانه 
سایت ها در حال بهداشــتي شدن هســتند. قبال در رشت هر 
روز زباله ها را با خاك رودخانه مي پوشاندند، اما این كار موجب 
تپه اي شدن زباله مي شــود و امكان رانش زباله را باال مي برد. به 
همين دليل شيب كوه زباله را اصالح مي كنيم و با بهسازي كف 
و ایزوالســيون خطر رانش را از بين مي بریم. همچنين امكان 

زهكشي شيرابه ها و محلي براي خروج گازها ایجاد مي شود.
پویا شهشــهاني با بيان اینكه 7پهنه مدیریت پســماند تعریف 
و 9محل دفــن، ۳كارخانه زباله ســوز و 6كارخانه كمپوســت 
براي آنها درنظر گرفته شــده اســت، مي افزایــد: 4محل دفن 
در آستانه اشرفيه، آســتارا، رشــت و الهيجان در حال انجام و 
كارخانه هاي كمپوست رودســر، لنگرود و تالش هم در دستور 
كار است. كارخانه هاي كمپوســت 80درصد زباله هاي استان 
را از نظر مكانيكي و بيولوژیكي پــردازش خواهند كرد، اما این 
ميزان فقط 50درصد مشكل زباله استان را رفع مي كند. با اتمام 
كارخانه زباله سوز هم هر روز 500تن زباله باقيمانده زباله هاي 
كمپوست شده مي سوزد. براي باقي مانده زباله ها هم 2كارخانه در 

شرق و غرب استان پيش بيني  شده است.
وي با بيان اینكه ساخت كارخانه برق از زباله هم مي تواند بسيار 
مؤثر باشد، اما 27ميليون دالر به اضافه 200ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد، می گوید: كارهاي انجام شده فقط 20درصد مشكالت 
را رفع مي كند. مدیر سازمان پسماند استانداري گيالن معتقد 
است؛ پسماند هم مانند فاضالب باید به یك شركت مادرتخصصي 
سپرده شود تا بار سنگين زباله از دوش شهرداري ها برداشته شود 

و یك سازمان مستقل روي آن كار كند.

   بزرگ ترين لندفيل شمال كشور در گلستان 

بحراني ترین محل دفن زباله در گلستان سایت پسماند آزادشهر 
است. از 10ســال پيش براي 7شهر آزادشــهر، گنبدكاووس، 
راميان، مراوه تپه، گاليكش، كالله و مينودشت پيش بيني شده 
بود تا زباله هاي ساكنان شهرها و روســتاهاي حدود 900هزار 
نفر از اهالي شرق گلســتان به این منطقه منتقل شود، اما این 
سایت در سال هاي گذشته مشكالت زیادي داشت. پس از ورود 
دادستان امســال بزرگ ترین مركز دفن بهداشتي پسماند هاي 
شهري )لندفيل( در شمال كشور در ســایت پسماند آزادشهر 

ایجاد شده است.
هادي حق شناس، استاندار گلســتان در این باره به همشهري 
مي گوید:  این مركز با عنوان بزرگ ترین مركز دفن بهداشــتي 
پسماند هاي شهري در شمال با ظرفيت 120هزار تن و با اعتبار 
20ميليارد ریال ایجاد شده و اميدواریم با دفن بهداشتي پسماند 
و استفاده از تجهيزات به روز از این پس در این منطقه مشكلي 

وجود نداشته باشد.
به گفته مدیرعامل ســازمان پسماند گلســتان خط پردازش 
250تني آزادشهر اعتبار الزم را دریافت كرده و احتماال تا بهمن 
امسال به بهره برداري مي رسد. طرح هاي دیگري براي مدیریت 
پسماند در شــهرهاي كالله، بندرگز و علي آباد اجرا شده یا در 

دست اجراست.

    قزوين در پي چاره 

ســایت پســماند محمدآباد كه وظيفه جمع آوري، تفكيك و 
بازیافت زباله قزوین و 25نقطه شهري و روستایي استان را دارد، 
امروز به یكي از تراژدي هاي مجموعه مدیریت شهري بدل شده 
است. شركت پسماند محمدآباد كه قرارداد همكاري پر از ابهامي 
با شهرداري قزوین دارد براي دفع زباله از شهرداري هاي استان 
براي هر كيلوگرم مبلغي تــا 200تومان اخذ مي كند، ولي هيچ 

فرایندي جز گردآوري و دپوي زباله ها انجام نمي دهد.
اســتاندار قزوین درباره ســاماندهي و مدیریت منطقي در این 
ســایت پســماند مي گوید: با تكميل  ظرفيت ســایت پسماند 
محمدآباد براي پيشــگيري از چالش هاي پيش رو باید با ارائه 

برنامه كوتاه مدت مشكالت را كاهش دهيم.
هدایت اهلل جمالي پور، ساماندهي و اصالح روش سایت تفكيك 
محمدآباد را ضروري مي داند و مي افزاید: متولي اصلي جمع آوري 
و ســاماندهي و دفن بهداشــتي زباله هاي صنعتــي، خانگي و 
بيمارستاني شهرداري اســت و در شرایط اقتصادي كنوني باید 

روشي منطقي براي حل مشكالت این سایت داشته باشيم.

     پيگيري طرح هاي نيمه كاره در اهواز

خوزســتان با آلودگي هاي مختلفي دســت به گریبان اســت. 
ریزگردها  هوا، فاضالب  آب و زباله خاك اســتان را بيمار كرده  
است. هر روز 90درصد از زباله هاي خوزســتان سوزانده یا رها 
مي شوند و این مشكالت مردم را صدچندان كرده است. یكي از 
كانون هاي مشكل در استان سایت صفيره در اهواز است؛ سایتي 
كه كارخانه آن نيمه كاره است و باید براي حل بخش بزرگي از 

مشكالت تكميل شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اهواز درباره حل 
مشكالت این سایت مي گوید: سایت صفيره 125هكتار است و 
زباله ها در آن به صورت حرفه اي دفن نشده. براي حل این مشكل 
سلول هاي سایت باید به شكل اصولي ســاخته و زباله ها در آن 
دفن شود. محمود ثابت قدم، ادامه مي دهد: سلول شماره 2سایت 
نيمه كاره بود كه هم اكنون كار طراحي نقشه و تامين اعتبار آن 
انجام شده است و با پایان مناقصه و مشــخص شدن پيمانكار 

تكميل آن آغاز خواهد شد.
وي اجرا نشدن طرح تفكيك زباله از مبدا در اهواز را هم مشكل 
مهم این شــهر مي داند و مي گوید: براي ایــن كار پيمانكاري 
مشخص و احكام قضایي هم دریافت شــده است. این طرح در 
۳بخش پيگيري و براساس آن كارگاه هایي در غرب و شرق شهر 

ساخته مي شود. همچنين یك اپليكيشن با نام »زیست دوست« 
با همكاري كميته امداد راه اندازي شده است تا زباله خشك را از 
مردم تحویل بگيرد. ثابت قدم درباره مشكل انتشار گاز متان از 
زباله هاي اهواز هم می گوید: اگر سلول شماره 2ساخته شود با 
دقت اصولي در دفن زباله ها این مشكل رفع خواهد شد. مشكل 
دیگر ما آتش سوزي در سایت زباله است؛ این موضوع در سلول 
شماره یك بيشــتر اتفاق مي افتد، زیرا زباله ها با خاك پوشانده 
نمي شود. با تكميل این ســلول زباله ها خاكریزي خواهند شد 
و لوله گذاري براي خروج گاز هم ایجاد خواهد شــد تا مشــكل 

آتش سوزي حل شود.

   سايت هاي مشترك شهرهاي آذربايجان غربي 

شــهر ۳00هزار نفري مياندوآب در آذربایجــان غربي یكي از 
كانون هاي بحراني زباله در استان و حتي شمال غرب كشور است. 
سایت دفع زباله این شهر چند سالي است پر شده و جایي براي 
زباله جدید ندارد. دفع ســنتي زباله و افزایش شتابان جمعيت 
شهري موجب شــده تا ظرفيت این سایت خيلي زودتر از زمان 
پيش بيني شده تكميل شود. در 2، ۳ســال اخير زباله هاي این 
شهر به سایت پسماند اروميه منتقل مي شد كه با توجه به فاصله 
140كيلومتري هزینه اقتصادي و تبعات زیست محيطي زیادي 
داشت. از نيمه سال گذشته موضوع ایجاد سایت موقت در حاشيه 
مياندوآب مطرح و 4منطقه براي این كار پيشنهاد شد، اما مانع 
جدید زراعي و كشاورزي بودن زمين ها در ميان است. هم اكنون 
زباله ها به صورت موقت در اطراف شهر دفع و بخشي هم پس از 

بسته بندي به شهرهاي مجاور منتقل مي شود.
مهران نظري، مدیركل حفاظت محيط زیست آذربایجان غربي 
مي گوید: طرح تجميع ســایت هاي دفن پســماند در مناطق 
مختلف استان در دستور كار است و 9سایت دفن زباله مشترك 

براي شهرها درنظر گرفته شده است.

   توليد سوخت جامد در اردبيل

محل دفن زباله اردبيــل در 15كيلومتري شــهر اردبيل و در 
نزدیكي روســتاي طالب قشــالقي قرار گرفته كــه این محل 
نزدیك چند روستاي پرجمعيت واقع شده است و چندان از نظر 
بهداشتي استاندارد نيست. دفن سنتي پسماند همچنان مشكل 
محيط زیست و بهداشت اردبيل است كه ساماندهي آن با سرعت 
الك پشــتي پيش مي رود. از اقدامات قابل توجه، ســاماندهي 
پسماند عفوني اســت كه در این اقدام باید  100درصد پسماند 
عفوني قبل از خروج از بيمارســتان بي خطر و به پسماند عادي 
تبدیل شود. حميد لطف اللهيان، شهردار اردبيل به همشهري 
مي گوید: توليد ســوخت جامد از زباله در اردبيل با مشــاركت 
سرمایه گذار بخش خصوصي در دستور كار است و ما با تحویل 
محل دفن زباله از سرمایه گذار مي خواهيم تا با آورده شخصي و 

دریافت تسهيالت بانكي كار را شروع كند.
 

  
حل مشكل پسماند در همه استان ها یكي از خواسته هاي اساسي 
مردم و وظایف اصلي مسئوالن اســت؛ زیرا هيچ چيزي مهم تر 
از سالمت شهروندان نيســت. با این حال آنچه گفته شد فقط 
در چند اســتان بحراني بود و باقي اســتان ها هم به توجه ویژه 

مسئوالن نياز دارند.

بهبود مدیریت پسماند در کشور
دفع پسماند به دغدغه اصلي بسياري از استان ها تبدیل شده و اقدامات فني براي مدیریت این 

معضل در استان هاي بحراني آغاز شده است

سایت های پسماند بحرانی
برخی استان های كشور با مشکالت بيشــتری در زمينه مديريت 
پسماند مواجهند. سايت های پسماند هريك از اين استان ها مشکلی 
ويژه خود دارند. در بسياری از اين سايت ها ظرفيتی برای دپوی زباله 
باقی نمانده است، بعضی نيمه كاره هستند و برای تکميل و مکانيزه 

شدن به بودجه نياز دارند.
 برخی از اين سايت ها بايد پاسخ گوی نياز چند شهر اطراف خود باشند 
و همين موضوع وضعيت آنها را بحرانی كرده اســت. اين مشکالت 
موجب شده است كار تفکيك و بازيافت در اين شهرها متوقف يا به 
كندی انجام شود. از سوی ديگر حجم زباله توليدی اين استان ها در هر 

روز حل مشکالت را دشوارتر می كند.

ث
مك

  آمار توليد پسماند رقمي آنچنان بزرگ است كه هر كسي را مي ترساند؛ 
سرانه توليد زباله در ايران ساالنه 240كيلوگرم است كه البته اين رقم گزارش

در تهران به 450كيلوگرم مي رسد. از انبوه زباله توليد شده در هر روز 
فقط 25درصد پردازش مي شود و 75درصد باقيمانده به طور مستقيم دفن مي شود 
يا سر از ساحل و جنگل درمي آورد. بنابر اعالم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور، 700محل دفن پسماند در كشــور وجود دارد، اما در برنامه 5ساله مديريت 

پسماند قرار اســت اين رقم به 2۸۳محل كاهش پيدا كند و به جاي آن، 42 مركز 
پردازش و كمپوست به ۱2۳مركز افزايش يابد. با همه اينها به جز چند شهر اصفهان، 
مشهد، قم و شيراز كه عملکرد خوبي در مديريت پسماند داشته اند، تقريبا در بيشتر 
استان ها ازجمله گيالن، خوزستان، مازندران، همدان، اردبيل، كرمانشاه، كردستان، 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كهگيلويه و بويراحمد و قزوين مشکالتي وجود 
دارد. هرچند در گلستان به تازگي مركز دفن بهداشتي پسماند هاي شهري افتتاح 
شده يا ساخت نيروگاه زباله سوز نوشهر در مازندران به پايان رسيده و مسئوالن براي 
افتتاح آن منتظر عادي شدن شرايط كرونايي هستند، اما در ديگر استان ها مديران 

شهري بايد به فکر چاره باشند.

با اتمــام كارخانه زباله ســوز گيالن هر 
روز 500تن زباله باقيمانــده زباله هاي 
كمپوست شده مي سوزد. براي باقي مانده 
زباله ها هم 2كارخانه در شــرق و غرب 

استان پيش بيني  شده است
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ادامه از 
صفحه 2

بررســي آماري 12دوره گذشــته 
انتخابات رياســت جمهوري نشان 
مي دهد، غالبا در دوره هايــي كه تعداد كانديداهاي تأييد 
صالحيت شده ازسوي شــوراي نگهبان بيشــتر بوده يا 
جريان هاي اصلي سياســت در كشــور اجازه يافته اند با 
چهره هاي مورد اجماع و مطلوب خــود در عرصه حاضر 
شوند، ميزان مشاركت مردم درپاي صندوق هاي رأي نيز 
مطلوب تر بوده است. دوره دهم انتخابات رياست جمهوري 
در خردادماه 1388شاهدي براين مدعاست. دراين دوره 
با وجود اينكه از ميان 475نفري كه ثبت نام آنها در وزارت 
كشور به ثبت رسيد، تنها 4كانديدا )محمود احمدي نژاد، 
ميرحسين موســوي، محســن رضايي و مهدي كروبي( 
ازسوي شــوراي نگهبان احراز صالحيت شدند، اما تنوع 
گرايشي اين چهره ها و آرايش سياسي متعاقب آن، سبب 
شد انتخابات رياست جمهوري اين دوره با شور و حرارت 

مضاعفي برگزار شود.
نكته اي كه در بررسي هاي آماري جلب توجه مي كند، اين 
اســت كه در دوره هايي كه تعداد احراز صالحيت شدگان 
كمتر از 4نفر بوده، غالبا مشاركت جامعه در انتخابات نيز 
حدود 50درصد بوده اســت كه دوره هاي چهارم، پنجم 
و ششم انتخابات رياســت جمهوري نمونه هاي اين گزاره 
هستند. در دوره هاي هشتم، نهم، يازدهم و دوازدهم كه 
تعداد احراز صالحيت شــدگان ازسوي شــوراي نگهبان 
بين 6تــا 10نفر بوده اســت، ميزان مشــاركت مردم در 
انتخابات به صورت ميانگين بيــش از 60درصد بوده كه 
رقم قابل توجهي است و نشــان مي دهد تنوع كانديداها و 
وجود نمايندگاني از طيف هاي مختلف سياسي مي تواند 
در هرچه پرشورتر شدن انتخابات نقش غيرقابل كتماني 

داشته باشد.
بنابراين نقش بي بديل شــوراي نگهبــان در جهت دهي 
به آرايش سياســي – انتخاباتي كشــور بيش ازپيش در 
كانون توجه قرار دارد؛ نقشــي كه در 12دوره گذشــته 
انتخابات رياست جمهوري با حاشيه ها و بعضا جنجال هاي 
دامنه داري همراه بوده و حتي به تغيير فضاي انتخاباتي و 
ايجاد موازنه هاي سياسي مختلف منجر شده كه بعضا بر 
نتيجه نهايي انتخابات نيز تأثير بي بديلي برجا گذاشــته 
اســت؛ چه بســيار چهره هايی كه عدم احراز صالحيت 
آنها تأثيــر قابل توجهي بر نتيجه انتخابات داشــته و چه 
فراوان نام هايي كه با گذشــتن از فيلتر شوراي نگهبان، 
برخالف تصور عمومي، توانسته اند مسير خود را تا پاستور 
هموار كنند. جســت وجو در آمارهاي 13دوره انتخابات 
رياست جمهوري نشــان مي دهد از ميان حدود 5هزار و 
957ثبت نام كننده، تنها حدود 170چهره توانســته اند 
براي حضور در رقابت هــاي انتخاباتي »احراز صالحيت« 

دريافت كنند.

نخستین ردصالحیت ها
نخســتين دوره انتخابــات رياســت جمهوري در پنجم 

بهمن ماه 1358و اندكي پيش از صدور فرمان تشــكيل 
شــوراي نگهبان ازســوي امام خميني )ره( در اسفندماه 
آن ســال، درحالي برگزار شــد كه 124نفر براي حضور 
در اين رقابت مهم در نظام نوپاي اســالمي ثبت نام كرده 
بودند و 96نفــر در كارزار نهايي حضــور يافتند؛ 10نفر 
انصراف دادند و 18نفر هم ازســوي مســئوالن برگزاري 
انتخابات ردصالحيت شــدند. درميان انصراف دهندگان 
نخســتين انتخابات رياســت جمهوري كــه درنهايت با 
پيروزي ابوالحسن بني صدر به پايان رسيد، 2نام بيش از 
ديگران جلب توجه مي كرد؛ يكي مسعود رجوي و ديگري 
جالل الدين فارسي. اولي به دليل اينكه سازمان مجاهدين 
خلق )منافقين( به قانون اساسي جمهوري اسالمي رأي 
مثبت نداده بود، مجبور به كناره گيري از انتخابات شــد 
و جالل الدين فارســي نيز كه در ابتدا به عنوان كانديداي 
حزب جمهوري اســالمي وارد كارزار انتخاباتي شده بود، 
پس از حاشيه هايي كه پيرامون مليت پدر وي ايجاد شد، از 
رقابت با ديگر كانديداها كناره گيري كرد تا حسن حبيبي 

جايگزين او شود.
از دوميــن دوره انتخابــات رياســت جمهوري در دوم 
مردادماه1360نظارت شوراي نگهبان بر فرايند برگزاري 
انتخابات به صورت رسمي آغاز شد و از 71نفري كه براي 
حضور دراين انتخابات ثبت نام كردند، 4نفر )سيدعلي اكبر 
پرورش نامزد مستقل، عباس شيباني نامزد نهضت آزادي، 
حبيب اهلل عسگراوالدي مســلمان نامزد مؤتلفه اسالمي 
و محمدعلي رجايــي نامزد حزب جمهوري اســالمي( 
يعني چيزي حدود 3درصد ثبت نام كنندگان، توانستند 
وارد عرصه رقابت شــوند؛ رقابتي كه درنهايت با پيروزي 

محمدعلي رجايي به پايان رسيد.
آمــار ثبت نام كننــدگان در ســومين دوره انتخابــات 
رياســت جمهوري كه در 10مهــر1360، در شــرايط 
سياسي ويژه كشــور و به عنوان انتخاباتي زودهنگام پس 
از ترور شــهيدان رجايي و باهنر برگزار شــد، نسبت به 
دوره قبل كاهش محسوســي داشــت و به 46نفر رسيد 
كه حدود 91درصد آنان ازسوي شــوراي نگهبان احراز 
صالحيت نشدند و تنها 4نفر )آيت اهلل سيدعلي خامنه اي، 
سيدعلي اكبر پرورش، رضا زواره اي و حسن غفوري فرد( 
در رقابت نهايي حاضر شــدند. ايــن دوره از انتخابات كه 
به رياســت جمهوري آيــت اهلل خامنــه اي انجاميد، يك 
ردصالحيت شده شاخص داشــت؛ ابراهيم يزدي. عالوه 
براين آيت اهلل مهدوي كني نيز پــس از اعالم نام آيت اهلل 
خامنه اي به عنــوان كانديداي اصلي حــزب جمهوري 

اسالمي، از حضور در انتخابات انصراف داد.
در دوره چهــارم انتخابــات رياســت جمهوري كــه در 
25مردادماه1364برگزار شد و با انتخاب مجدد آيت اهلل 
خامنه اي به پايان رســيد، تعداد ثبت نام كنندگان اندكي 
از دوره قبل بيشتر شد)50نفر(، اما بازهم صالحيت تعداد 
زيادي از آنان ازسوي شوراي نگهبان احراز نشد و تنها 3نفر 
)آيت اهلل سيدعلي خامنه اي، محمود كاشاني و حبيب اهلل 

عســگراوالدي( در رقابت نهايي حضور يافتند. مهندس 
مهدي بازرگان از مهم ترين چهره هايي بود كه دراين دوره 
نامش درميان عدم احراز صالحيت شدگان ديده مي شد؛ 
موضوعي كه واكنش هاي بســياري را به دنبال داشــت و 
با پاسخ مسئوالن مربوط همراه شــد. آيت اهلل ابوالقاسم 
خزعلي، از فقهاي شوراي نگهبان درآن دوره، درباره داليل 
ردصالحيت رئيس دولت موقت، خطاب به او گفت: »در 
قانون آمده است رئيس جمهوري بايد ايراني االصل، مدير، 
مدبر، شجاع و معتقد به مباني جمهوري اسالمي باشد، اما 
شــما را متعهد به مباني جمهوري اسالمي نيافتيم و شما 
مخالف واليت فقيه هستيد.« علي اكبر ناطق نوري نيز در 
كتاب خاطرات خود، درباره داليل شــوراي نگهبان براي 
ردصالحيت بازرگان مي نويسد: »جلسات شوراي نگهبان 
براي بررسي صالحيت مهدي بازرگان از حد معمول هم 
بيشتر طول كشــيد و به علت اينكه وي از اميرانتظام كه 
جاســوس آمريكا بود و به حبس ابد محكوم شده است، 
دفاع كرد و گفت اميرانتظام هر كاري انجام داده ، به دستور 
من بوده، بدين جهت شوراي نگهبان درمجموع صالحيت 

او را رد كرد.«

آرایش نوین سیاسي در انتخابات ریاست جمهوري
پنجمين دوره انتخابات رياســت جمهوري در شرايطي 
برگزار شد كه پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسالمي، 
كشور در شرايط سياسي ويژه اي قرار داشت و پايان جنگ 
تحميلي و آغاز عصر سازندگي ايران را در مسير جديدي 
قرار داده بود و مي رفت كه دوران نويني در نقش آفريني 
 اكبر هاشمي رفســنجاني در عرصه سياســت كشور رقم 

بخورد. برهمين اساس آرايش سياسي انتخابات پنجم كه 
در 6مردادماه 1368برگزار شد، پيچيدگي چنداني نداشت 
و گويي همه مي دانســتند قرار است هاشمي رفسنجاني 
سكان هدايت دولت را در دست بگيرد. دراين دوره 79نفر 
براي حضــور در رقابت هاي رياســت جمهوري ثبت نام 
كردند كه از ميان آنها تنها 2نفر )هاشمي رفســنجاني و 
عباس شيباني( در رقابت باقي ماندند؛ آماري كه در دوره 
بعد تغيير محسوسي نداشت. در ششمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري نيز كــه در21خردادماه1372برگزار 
شــد، 128نفر ثبت نــام كردند كــه از ميــان آنها 4نفر 
)هاشمي رفســنجاني، احمد توكلي، رجبعلي طاهري و 
عبداهلل جاسبي( در فهرست نهايي كانديداها قرار گرفتند.

در هفتميــن دوره انتخابــات رياســت جمهوري )دوم 
خردادمــاه 1376( اما اوضاع سياســي كشــور درحال 
دگرگوني بود و سياســتگذاري هاي سياسي – اقتصادي 
دوران سازندگي، زمينه ساز تحول اساسي در سپهر سياسي 
كشور شــد و طيف بندي هاي نوين درميان جريان هاي 
سياسي كشور به ثبات رسيد. برهمين اساس دراين دوره 
تعداد ثبت نام كنندگان نســبت به دوره هاي قبل افزايش 
محسوسي داشــت و به رقم 238نفر رسيد كه درنهايت 
4نفر )ســيدمحمد خاتمي، علي اكبــر ناطق نوري، رضا 
زواره اي و محمد محمدي ري شــهري( از فيلتر شــوراي 

نگهبان عبور كردند.
درايــن دوره ردصالحيت چهره هــاي مطرحي ازجمله 
عزت اهلل سحابي، عضو شوراي انقالب و نماينده نخستين 
دوره مجلس، حبيــب اهلل پيمان، عضو شــوراي انقالب 
و دبيركل جنبــش مســلمانان مبارز، ابراهيــم يزدي، 

وزيرامورخارجه دولت موقت و دبيــركل نهضت آزادي، 
علي اكبر معين فر، وزير نفت دولت موقت و اعظم طالقاني، 
نماينده نخســتين دوره مجلس، بازتاب گسترده اي در 
محافل سياسي پيدا كرد و سبب شــد خاتمي در قامت 
تنها كانديداي جريان چپ، با كســب بيش از 20ميليون 
رأي به عنوان پنجمين رئيس جمهور ايران انتخاب شود. 
ميزان مشاركت مردم در انتخابات هفتم رياست جمهوري 
به 79/92درصد رســيد كه تا آن مقطــع يك ركورد )در 

انتخابات رياست جمهوري( به حساب مي آمد.
در هشــتمين دوره انتخابــات رياســت جمهوري 
)18خردادماه1380( تعــداد ثبت نام كنندگان افزايش 
خيره كننده اي داشت و به 817نفر رسيد. اما از اين تعداد 
10نفر )سيدمحمد خاتمي، احمد توكلي، علي شمخاني، 
عبداهلل جاســبي، حســن غفوري فرد، منصــور رضوي، 
شــهاب الدين صدر، علي فالحيان، مصطفي هاشمي طبا 
و محمود كاشاني( صالحيت شان ازسوي شوراي نگهبان 
احراز شــد. اين درحالي بود كــه درايــن دوره ابراهيم 
اصغرزاده، از دانشجويان پيرو خط امام، جزو مطرح ترين 
چهره هايي بود كه نامش درميان 807ردصالحيت شده 

ديده مي شد.
روند افزايــش ثبت نام كننــدگان در دوره نهم انتخابات 
رياست جمهوري )27خردادماه1384( نيز ادامه يافت و 
به هزارو14نفر رســيد كه البته درنهايت صالحيت تنها 
8نفر )اكبر هاشمي رفســنجاني، محمــود احمدي نژاد، 
مهدي كروبي، محمدباقر قاليباف، مصطفي معين، علي 
الريجاني، محسن مهرعليزاده و محسن رضايي( ازسوي 
شوراي نگهبان احراز شد. اين دوره از خاص ترين دوره هاي 
انتخابات رياست جمهوري بود؛ از يك سو براي نخستين بار 
روند بررسي صالحيت ها به صدور حكم حكومتي ازسوي 
رهبرانقالب انجاميد و ازسوي ديگر انتخابات به دور دوم 
كشيده شد. حاشيه ســازترين موضوع دراين دوره روند 
بررسي صالحيت كانديداها بود؛ شوراي نگهبان در ابتدا 
فقط صالحيت 6نفر را تأييد كرد، اما تحوالت بعدي سبب 
شــد 2كانديداي ديگر )مهرعليــزاده و معين( در عرصه 
رقابت ها حضور يابنــد. عدم احرازصالحيت  2كانديداي 
جريان اصالح طلب بازتاب گسترده اي در محافل سياسي 
و رسانه اي كشور داشت و سبب شد حدادعادل در قامت 
رئيس مجلس هفتم، در نامه اي به رهبرانقالب، خواستار 
تجديدنظر در بررسي صالحيت كانديداها شود. به دنبال 
اين درخواست، رهبرانقالب طي حكم حكومتي خطاب 
به دبير شوراي نگهبان در تاريخ 2خرداد1384و با هدف 
اينكه »همه افراد كشــور از صاحبان ســاليق گوناگون 
سياسي، فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات 
را بيابند«، خواستار تجديدنظر در احرازصالحيت معين 
و مهرعليزاده شــدند. آرايش نيروهاي سياســي پس از 
تأييد صالحيت ها ازسوي شوراي نگهبان، به ويژه درميان 
اصالح طلبان شرايط را به گونه اي رقم زد كه درنهايت به 

شكست اين جريان سياسي منجر شد.

 رد صالحیت 2رئیس جمهور سابق
3دوره بعدي انتخابات رياســت جمهوري در ايران جزو 
دوره هايي به حساب مي آيند كه درآنها با شرايط ويژه اي 
در حوزه بررسي صالحيت ها مواجهيم. در دهمين دوره 
)22خردادماه1388( تعداد ثبت نام كنندگان نســبت به 
دوره قبل كاهش محسوسي داشت و به رقم 475نفر رسيد. 
دراين ميان تعداد احرازصالحيت شدگان نيز درقياس با 
انتخابات نهم نصف شد و تنها 4نفر)ميرحسين موسوي، 
مهدي كروبــي، محمود احمدي نژاد و محســن رضايي( 
به رقابت پاياني انتخابات قدم گذاشــتند و اعظم طالقاني 
ازجمله كانديداهايي بود كه صالحيتش ازسوي شوراي 

نگهبان احراز نشد.
در دوره يازدهــم )24خردادمــاه 1392( تعــداد 
ثبت نام كنندگان و احرازصالحيت شــدگان بيشتر شد؛ 
اولي به 686نفر رســيد و دومي به 8نفر )حسن روحاني، 
محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي، محسن رضايي، علي اكبر 
واليتي، محمد غرضي، غالمعلي حدادعادل و محمدرضا 
عارف(. انتخابات يازدهم يكي از جنجالي ترين دوره هاي 
انتخابات رياست جمهوري در حوزه بررسي صالحيت ها 
ازسوي شوراي نگهبان به حســاب مي آيد كه عدم احراز 
صالحيت تعدادي از چهره هاي نامدار عرصه سياست در 

ايران، حاشيه هاي بسياري را به همراه داشت.
 اســفنديار رحيم مشــايي، محمــد شــريعتمداري، 
مســعود پزشــكيان، عليرضــا زاكاني، علــي فالحيان، 
مصطفي كواكبيــان، ابراهيم اصغــرزاده، پرويز كاظمي، 
منوچهــر متكي، طهماســب مظاهــري و در رأس آنها، 
اكبرهاشــمي رفســنجاني، ازجمله 20چهره شاخصي 
بودند كه اجازه حضــور در كارزار نهايي يازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري را نيافتند. ردصالحيت مشايي 
به عنوان نزديك تريــن چهره بــه رئيس جمهوري وقت 
و هاشمي رفســنجاني، به عنوان رئيس جمهوري اســبق 
به دليل »كهولت سن« از اقداماتي بود كه برخي معتقدند 
تأثير ويژه اي بر تغيير آرايش انتخاباتي كشور و درنهايت 

پيروزي حسن روحاني داشت.
رياســت جمهوري  انتخابــات  دوازدهميــن  امــا 
)29ارديبهشت ماه 1396( 2ويژگي مهم داشت؛ يكي ثبت 
ركورد 1636ثبت نام كننده و ديگري ردصالحيت محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهوري سابق. شوراي نگهبان دراين 
دوره صالحيت 6نفر )حســن روحاني، ابراهيم رئيسي، 
مصطفي ميرســليم، مصطفي هاشــمي طبا، محمدباقر 
قاليباف و اســحاق جهانگيري( را احراز كرد كه درنهايت 
قاليباف و جهانگيري به نفع رئيســي و روحاني از حضور 
در انتخابات انصراف دادند. محمــود احمدي نژاد، حميد 
بقايي، محمد هاشمي رفسنجاني، محمد غرضي، عليرضا 
زاكاني، اعظــم طالقاني و حميدرضــا حاجي بابايي جزو 
شناخته شده ترين چهره هايي بودند كه عدم احرازصالحيت 
 آنان ازســوي شــوراي نگهبان حاشــيه هاي بسياري را 

به همراه داشت.

همشهری كارنامه شورای نگهبان در 12 دوره انتخابات رياست جمهوری را بررسی می كند

همه بازماندگان پاستور

عمليات نجات فالمينگوها
اين روزها كــه جنگل هاي زاگرس در 

محیط 
آتش ســوزي هاي عمدتــا عمــدي زیست

مي ســوزد و تاالب ها بــدون تحقق 
حقابه ها به شوره زار تبديل مي شوند، عده اي از افراد 
محلي بدون چشمداشــت دســت به كار شده  و به 

كمك محيط  زيست آمده اند.
آنها به اســتناد ماده 50قانون اساسي، از جان مايه 
مي گذارند و حداقل انتظارشان از سازمان هاي دولتي 
اين است كه در امر حفاظت به كمك شان بيايند و 
فرايند ها را ســاده تر كنند. اميد سجاديان، رئيس 
شبكه تشكل هاي زيســت محيطي، در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: بخش هاي زيادي از زاگرس در 
هفته هاي اخير درگير آتش سوزي بود كه با كمك 
داوطلبان خاموش شــد، اما نكته اين است كه مهار 
آتش سوزي تخصصي است و نيروهاي داوطلب بايد 

آموزش ببينند. 
ديگر آنكه ســال گذشــته در حمايت از همياران 
طبيعت قانون خوبي تصويب شد كه الزمه استفاده 
از آن داشــتن كارت عضويت اســت. صــدور اين 
كارت اما به كندي صورت مي گيرد و ســازمان هاي 
محيط زيســت و جنگل ها و مراتع مي گويند حتي 
با داشــتن كارت، داوطلبان صرفا درصورت صدور 
فراخوان از اين سازمان ها مي توانند به عنوان هميار 
در كنترل بحران هاي محيط زيستي كمك كنند و از 
مزاياي اين اقدام بهره مند شوند. درحالي كه با وجود 
آتش سوزي هاي وسيعي كه رخ داده است تاكنون 

اين سازمان ها فراخوان همياري منتشر نكرده اند.
ژيال مهدي آقايي، معاون آموزش و مشــاركت هاي 
مردمي ســازمان حفاظت محيط زيست در نشست 
مطبوعاتــي و مجــازي روز گذشــته درخصوص 
بررســي مشــاركت هاي مردمي مي گويد: صدور 
كارت هاي هميار طبيعت، بايد از سوي يگان حفاظت 
محيط زيست صادر شود. ولي بدون آموزش نمي توان 
از همياران طبيعت خواست جانشان را به خصوص 
در آتش سوزي هاي زاگرس كه عمدتا هم در مناطق 

صعب العبور رخ مي دهد به خطر بيندازند.
جلسات متعدد براي هماهنگي  در شرايطي برگزار 
مي شود كه آتش، دامنه هاي زاگرس را درمي نوردد 
و جامعه محلي نمي تواند صرفا ناظر از دست رفتن 
اكوسيستم شكننده اي باشد كه براي احيا به صدها 
سال زمان نياز دارد. معاون آموزش و مشاركت هاي 
مردمي ســازمان حفاظت محيط زيست در اين باره 
مي گويد: از ســال گذشــته برنامه  آمــوزش براي 
نيروهاي مردمي داشــتيم كه به آتش سوزي هاي 
امسال نرســيد. ولي اين كار زمانبر اســت و آن را 

پيگيري خواهيم كرد.
معاون آموزش  و مشــاركت هاي مردمي ســازمان 
حفاظــت محيط زيســت در بخــش ديگــري از 
صحبت هاي خود درباره مدارس طبيعت كه تعطيل 
شــده اند مي گويد: صدور مجوز بــراي فعاليت اين 
مدارس به  لحــاظ حقوقي جايگاهي در ســازمان 

حفاظت محيط زيســت نداشــت و دفتــر حقوقي 
سازمان حفاظت محيط زيســت نيز با صدور مجوز 
توسط دفتر مشاركت هاي مردمي مشكل داشت و 
اين كار را غيرقانوني اعــالم كرده بود. متولي ايجاد 
مدرسه در كشور فقط وزارت آموزش و پرورش است 
و به ما نيــز اعالم كرده بودند كــه نمي توانيم برای 
فعاليت مــدارس طبيعت مجــوزی را صادر كنيم. 
درحال حاضر نيز ســازمان حفاظت محيط زيست 
برنامه اي براي از سرگيري فعاليت مدارس طبيعت 
ندارد و اين مســئله در حــوزه فعاليت هاي وزارت 
آموزش و پرورش است. اما اميدواريم ارتباط كودكان 
با طبيعت به شــكل هاي ديگر در قالــب اردوهاي 

آموزشي با طبيعت برقرار شود.
آقايي در ادامــه درباره ارائه آموزش به كشــاورزان 
درخصوص مديريت مصــرف آب توضيح مي دهد و 
مي گويد: چند ماهي است كه با همكاري دهياران، 
آموزش هايي را در زمينه مديريــت منابع آب، دفع 
سموم و... براي كشاورزان داشته ايم. از سوي ديگر در 
2 استان ازجمله خوزستان برنامه آموزش كشاورزان 
به صورت پايلوت در دســتور كار قرار گرفته است. 
چنانچه فعاليت ها نتيجه بخش باشد، مي توان آنها را 

در ساير مناطق نيز اجرايي كرد.
معاون آموزش و مشــاركت هاي مردمي ســازمان 
حفاظت محيط زيســت در بخش ديگــري از اين 
نشست درباره سند خودارزيابي سازمان هاي مردم 
نهاد محيط زيســت و منابع طبيعي مي گويد: اين 
سند تدوين شده اســت. هدف اصلي ما از اين كار 
استانداردســازي فعاليت ســازمان هاي مردم نهاد 
توسط خودشــان اســت. ما مي گوييم كه 1025 
سازمان مردم نهاد در كشور داريم. بايد بررسي كرد 
كه اين سمن ها درچه حوزه هايي فعاليت مي كنند 
و پس از آن سند ارزيابي ســازمان هاي مردم نهاد 
محيط زيست و منابع طبيعي به روزرساني و تبديل 
به پيش نيازي براي تخصصي شــدن سازمان هاي 

مردم نهاد مي شود.

با كمك جامعه محلي، آب به تعدادي از 
 حیات
جوجه فالمينگوهاي بختگان رسيد. اين  وحش

آب از حقابه زيستي تاالب كه وزارت نيرو 
موظف به تامين آن اســت، تامين نشــده است، بلكه 
تشكل هاي زيســت محيطي با كمك جامعه محلي و 
سازمان حفاظت محيط زيســت، دست به كار شدند و 
طرحي را كه سال 96نتايج مطلوبي از آن به دست آمد، 
دوباره اجرا كردنــد و آب را از زمين هاي كشــاورزي 
اطراف به كلوني جوجه فالمينگو ها رساندند تا آنها 2ماه 
ديگر براي پرواز و نجات از نمك ســود شدن فرصت 

داشته باشند.
امسال از 300ميليون مترمكعب حقابه تاالب بختگان 
فقط 55ميليــون مترمكعب تحقق يافته اســت كه 
15ميليون مترمكعب از آن مربوط به شــارژ رودخانه 
200كيلومتري در باالدســت تاالب اســت. وزارت 
نيرو پيش تر به دليل خشكســالي كه در 50سال اخير 
بي سابقه اســت به ســازمان حفاظت محيط زيست 
اســتان فارس اعالم كرده بود كه نمي تواند حقابه اي 
 بيــش از 55ميليون مترمكعب بــراي تاالب بختگان

 تامين كند.
سيروس زارع، از فعاالن محيط زيست منطقه بختگان 
كه در آبرســاني به اين تاالب مشــاركت داشت در 
گفت وگو با همشــهري مي گويد: با كرت بندي هاي 
صورت گرفته تقريبا 2هكتار از مساحت تاالب نمناك 
و نيم هكتار آن به عمق كمتر از 10سانتي متر آبگيري 
شده است. بخشي از آب از 8كيلومتري كلوني جوجه 
فالمينگوها، نزديك روستاي دســتجرد در حاشيه 
بختگان تأمين شد و بخشي نيز با حفر كانال در عمق 
يك متري سطح تاالب اســتحصال و با موتور پمپ و 

كانال به كرت بندي ها منتقل شد. 
آب شــور و شــيرين به دســت آمده صرفــا باعث 
مي شــود جوجه هــا نمك ســود نشــوند و بتوانند 
منقــار و پاهاي خــود را در آب فروكننــد. با وجود 
اينكه غذارســاني دســتي به حيوانات عموما نبايد 
صورت بپذيــرد، ولي با نظر كارشناســي ســازمان 
حفاظــت محيط زيســت ايــن كار انجــام شــد و 
 شــرايط به صورت نســبي بــراي حفــظ جوجه ها 

فراهم شده است.
والديــن فالمينگو هــا عمدتا بــراي تاميــن غذا به 
بخش هايي از تاالب طشــك و كمجان پرواز مي كنند 
و شــب ها به كلوني ها بازمي گردند. طي روز، جوجه 
فالمينگو ها با 10تــا 15فالمينگوي بالــغ نگهداري 
مي شوند. سيروس زارع در اين باره مي گويد: اقدام اصلي 
آبرساني هم اكنون انجام شده و فقط منتظريم جوجه ها 
به فصل پرواز برسند. البته بايد درنظر داشته باشيم كه 
درصدي از جوجه فالمينگو ها با وجود آبرساني به دليل 

كمبود حقابه از دست خواهند رفت.

زندگی در بختگان در خطر است
 اوضاع تاالب های سه گانه بختگان، طشك و كمجان 
تا سال 85 مناســب بود اما پس از اين سال سد های 
مالصدرا و ســيوند و بعدتــر درودزن بــرای كنترل 
سيالب  ها و تا حدودی تامين برق و آب به بهره برداری 
رسيد. ســيد حســن طباطبايی، رئيس اداره محيط 
زيســت آباده و طشــك در گفت و گو با همشــهری 
می گويد: جانمايی اين سد ها به لحاظ مهندسی دقيق 
نبود به خصوص سد سيوند كه به دليل وجود غارهای 
آهگی باعث فرار آب و تغيير مسير طبيعی آن شد. فرار 

آب برای عده ای ديگر خبر خوبی بود.
 كشاورزان در حاشــيه اين سد ها شــروع به  كاشت 
محصوالت آب بری چون برنج و گندم كردند در نتيجه 
كشاورزی در مناطق پايين دســت را از بين بردند. از 
روزگاری كه روی تاالب بختگان فقط با قايق می شد 
تردد كرد و هزاران پرنده را در آن ديد سال ها می گذرد. 
به اعتقاد اين متخصص محيط زيست، تغيير شرايط 
بختگان  به دليل بروز مشــكل در مديريت منابع آبی 
اســت. او می گويد: تاالب بختگان اگر در شهريور ماه 
رطوبت حداقلی داشــت می توانســت به حيات خود 
ادامه دهد و مانع از بروز جريان های ريزگرد شود. اما 
شرايط به گونه ای شــده است كه تاالب كامال خشك 

شده است. 
او خشكسالی را عامل خشك شدن تاالب نمی داند و 
توضيح می دهد: ميانگين بلند مدت بارش در حوضه 
آبريز رودخانه كر تغيير چندانی نكرده است. شايد در 

سال هايی مثل امســال بارش زير 200 ميليمتر باشد 
ولی آنچه در خشكی تاالب موثر است، مديريت اشتباه 

منابع آبی است. 
عالوه برموارد گفته شده، بر اساس مصوبه مجلس در 
ســال 89، به چاه های بدون مجوز حفر شده پيش از 
سال 85 مجوز داده شد. از سال 85 به اين طرف ساالنه 
ســطح آب زير زمينی 50 تا 70 ســانتی متر كاهش 
داشته اســت و هم اكنون 7 تا 8 متر زير بستر، خالی 
است. عموما دشت ها به ســمت درياچه ها و تاالب ها 

شيب دارند. 
قبل از سال 85 تراز آبخوان  اين حوضه آبريز از سطح 
بستر درياچه باالتر بود؛ يعنی دشت، درياچه را سيراب 
می كرد. اما االن برعكس شده و آب از كف بستر دشت  
8 متر  پايين تر است در نتيجه آب شور توسط چاه های 
كشاورزی در منطقه برداشت شده و باعث ار بين رفتن 

آب و خاك به صورت همزمان می شود. 
باران های سال های 97 و 98 دردی از دشت های تشنه 
ايران دوا نكــرد. آنچنان كه تاالب های ســه گانه نيز 
دست شان به آب نرسيد و دليل آن پديده كاپيالری 
است. ســيد حســن طباطبايی در اين باره می گويد: 
جريان صعود، آب را از 2 تا 3 متری خاك به ســطح 
برمی گرداند در نتيجه باران های سيل آســای دو سال 
97 و 98 دشــت های اســتان فارس را سيراب نكرده 
است. خشكسالی 4 ســطح، هواشناسی، هيدرولويی، 
كشــاورزی و اقتصادی- اجتماعی دارد. بــه اعتقاد 
اين متخصص هم اكنون در اســتان فارس به ســطح 

چهارم خشكسالی رسيده ايم؛ ســطحی كه در آن نه 
تنها فالمينگو ها بلكــه جوامع انســانی نيز زندگی و 

معاش شان به خطر می افتد.
سال هاســت تاالب بختــگان در فصــل جوجه آوري 
فالمينگوها با چالش جدي مواجه مي شود و تشكل هاي 
غيردولتي زيســت محيطي امســال نيز بــا توجه به 
شرايط حاكم بر جريان كاهشــي رودخانه كر منتظر 
تراژدي نمك سود شــدن زيستمندان تاالبي خصوصا 

فالمينگوها بودند.
تاالب هاي ســه گانه بختــگان، طشــك و كمجان 
تحت عنوان تاالب هاي نيريز و كمجان در فهرســت 
كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده اند. توسعه نامتوازن 
كشــاورزي، بي توجهي به الگوي كشــت مناســب، 
كاهش راندمان آب، وجود 27هزار حلقه چاه غيرمجاز 
و عدم نظارت به توزيع آب ازجمله عواملي اســت كه 
باعث شده حوضه آبريز كر آسيب ببيند؛ درحالي كه 
اين حوضه آبريز 20درصد وسعت اســتان فارس را 

شامل مي شود.
تاالب هــاي بختگان، طشــك و كمجان زيســتگاه 
حــدود 200گونــه از پرنــدگان آبزي و زيســتگاه 
»آرتميا«ي بكرزاســت. تأثير اين تاالب هــا بر اقليم 
منطقــه و تاميــن رطوبت ناحيــه در فصــل گرم، 
به خصوص انجيرستان هاي شهرســتان هاي اطراف، 
 بســيار زياد اســت و اثر مســتقيم بر زندگي جوامع
  محلــي ســاكن در حداقل 6شهرســتان اســتان

فارس دارد.

زهرا رفیعي
خبرنگار

مردم محلی  و تشكل هاي محيط زيستي چند روزی است تالش می كنند 
آب را به فالمينگوها  و جوجه هايشان در تاالب تشنه بختگان برسانند

انتظار همیاران طبیعت برای حفظ محیط زیست 
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 جامعه 16هزار نفري معلمان 
خريدخدماتي كشــور كه از گزارش

ســال 1393تاكنــون در 
مدارس نقاط دوردســت و محروم كشور به 
انجام وظايف معلمي اشتغال دارند، پس از 
گذشت حدود 8سال خدمت، با نسخه جديد 
آموزش وپرورش مبني بر شــركت اجباري 
آنها در آزمون معروف به ماده 28ويژه احراز 
صالحيت معلمان روبه رو شــده اند، اين در 
حالي اســت كه آنها در عين اينكه در طرح 
مطالبات صنفي شــان به بيمه هاي ناقص و 
حقوق هاي اندك اشاره مي كنند، مي گويند 
اگر صالحيت مان بــراي تدريس و معلمي 
احراز نشــده بود، پس چرا 8سال است كه 
آمــوزش فرزنــدان ملت را به دســت مان 
ســپرده اند و حــاال تــازه مي خواهنــد 
صالحيت مان را مورد ســنجش قرار دهند. 
معلمان خريدخدماتي حاال چند روزي است 

كه جلوي مجلس شوراي اسالمي و وزارت 
آموزش و پرورش تجمع كــرده و خواهان 

تعيين تكليف وضعيت شان هستند.
زهرا. ف يكــي از معلمان خريد خدماتي كه 
در استان خراسان رضوي شاغل است و در 
تجمعات اين چند روزه حضور داشــته به 
همشــهري گفت: »معلمان خريدخدماتي 
كه از سال 88تا 91شروع به كار كرده بودند 
را بدون هيچ تبصره و ماده اي تعيين تكليف 
كردند. آنها در حال گذراندن دوره يكساله 
در دانشــگاه فرهنگيان هســتند و رسمي 
مي شــوند. اما مشــكالت عديــده بيمه و 
دســتمزد معلمين خريدخدمات كه بعد از 
سال 93در شهرهاي عشايري و راه هاي دور 

به كار گرفته شده اند، همچنان باقي است«.

اجبار براي شركت در آزمون استخدامي
پرداخــت ناقــص حــق بيمه از ســوي 
مؤســس يا همــان پيمانــكار و همچنين 
پرداخت هــر چند ماه يك بــار حقوق هاي 
معلمــان خريد خدماتــي آن هم به صورت 

علي الحســاب، انتقاد ديگري است كه اين 
معلم در كنار تعيين تكليف نشــدن جامعه 
16هزار نفري همكاران خود مورد اشــاره 
قرار داد و گفت: »دريافتي ما يك چهارم تا 
يك پنجم حقوق معلمان رســمي است و 
بيمه مان را هم برخالف شــيوه نامه، كامل 
پرداخت نمي كنند. به عنوان مثال، مؤسس 
اصال بــراي تعطيالت رســمي و تعطيالت 
نوروز برايمان بيمه رد نمي كند. نكته جالب 
اينجاســت كه مؤســس در يكي از شهرها 
درحالي كه حقوق معلمان را پرداخت نكرده، 
گفته اســت كه اگر مي خواهيــد بيمه تان 
به موقع رد شــود، حــق بيمــه را خودتان 

پرداخت كنيد«.
اين معلم خريد خدماتــي از حقوق ماهانه 
كمتر از 2ميليون تومانــي براي امثال خود 
صحبت مي كنــد و مي گويــد: »زماني كه 
وقت پرداخــت همان حقوق هــر چند ماه 
يك بارمان هم مي رسد،  ساز ضرورت شركت 
خريد خدماتي ها در آزمون ماده 28را كوك 
مي كنند. اين در حالي است كه ما با هزاران 
ساعت تدريس و 7سال سابقه، امتحان خود 
را پس داده ايم و اكثر معلمان خريدخدماتي 
كــه دوشــادوش معلمــان رســمي كار 
مي كنند، به عنوان نفرات اول اقدام پژوهي و 
درس پژوهي در مدارس شناخته مي شوند«.

معلم خريدخدماتي ديگري كه در قزوين كار 
مي كند به همشهري گفت: »درد دل معلمان 
خريدخدمات خيلي زياد اســت. هر 9 ماه تا 
يك سال يك بار به اندازه يك چهارم همكاران 
رسمي خود حقوق دريافت مي كنيم، اين در 
حالي است كه 8سال است پابه پاي معلمان 
رسمي در مدارس دولتي كار مي كنيم. به ما 
خريد خدماتي ها عيدي هم ندادند. در سال 
1400هم بيمه مان را از 14فروردين ماه رد 
كرده اند ولي طبق شــيوه نامه بايد 5،8ماه 
حق بيمه كامل برايمان واريز شود. متأسفانه 
مؤسس، حق بيمه تعطيالت رسمي را از خود 

معلم مي گيرد«.

 آموزش وپرورش اجازه به كارگيري نيروي 
بدون استخدام را ندارد 

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
در تشريح جزئيات طرح كميسيون آموزش 
مجلس براي نحــوه اســتخدام معلمان و 
جايــگاه معلمــان خريدخدماتــي در اين 
طرح، به همشــهري گفــت: »در اين طرح 
گفته شده اســت كه پس از تصويب طرح، 
آموزش وپرورش اجــازه به كارگيري نيروي 
بدون استخدام را ندارد. اگر آموزش وپرورش 
نيرو نياز دارد، خب اســتخدام كند و ديگر 
كسي را با حقوق هاي كم و به اميد استخدام 
وارد نكند. همچنين آموزش وپرورش مكلف 
شده است كه براســاس نرخ رشد جمعيت 
و نرخ بازنشســتگي معلمان، طرح جامعي 
براي تامين معلم موردنياز خود داشته باشد 
و در تعامل با ســازمان امور اســتخدامي و 
سازمان برنامه  و بودجه، كدهاي استخدامي 
مورد نيازشان را دريافت كنند تا ديگر نيازي 
نباشد كه معلم پاره وقت با حقوق اندك به كار 
گيرد. در طرح كميســيون آموزش مجلس 
آمده اســت كه دانشــگاه هاي فرهنگيان و 

تربيت دبير شهيدرجايي تنها مرجع تامين 
معلم موردنياز كشور باشند«.

امتيازات براي خريدخدماتي ها در آزمون 
استخدامي 

روح اهلل متفكــرآزاد با تأكيد بــر برگزاري 
آزمون جامع عادالنه براي اســتخدام معلم 
در آموزش وپرورش، گفت: »امتيازاتي براي 
افرادي كه چندين سال از عمر خود را بدون 
استخدام ســر كالس رفته و البته آمادگي 
بيشتري براي معلمي كسب كرده اند، درنظر 
گرفته ايم. بــه هر حال بايد بيــن اين افراد 
با كســاني كه تازه فارغ التحصيل شده اند 
و مي خواهند معلم شــوند هم فرقي وجود 
داشــته باشــد. بر اين اســاس، در آزمون 
استخدامي معلمان براي افرادي كه سابقه 
تدريس در مدارس دولتــي دارند به ازاي 
هر ســال تدريس، ضريب يك صدم اعمال 
مي شــود. كارشناســان اذعــان مي كنند 
كه اين ضريب آنهــا را در رقابــت با افراد 
بدون سابقه، خيلي جلو مي اندازد. حال اگر 
كارشناســان بگويند اين ضريب كم است، 

هنوز هم قابليت بازنگري در آن وجود دارد. 
سقف ســني داوطلبان شــركت در آزمون 
45ســال درنظر گرفته شــده است و براي 
خريدخدماتي هاي داراي سابقه تدريس اين 
امتياز را قائل شده ايم كه به تعداد سال هاي 

تدريس شان از سن شان كم شود«.

با فشار زير بار اســتخدام بدون آزمون 
نمي رويم 

عضو هيأت رئيسه مجلس در پايان به معلمان 
خريدخدماتي معتــرض اطمينان داد: »در 
تدوين اين طرح پيشــنهادهاي همه اعم از 
مركز پژوهش هاي مجلس، ســازمان امور 
استخدامي، سازمان برنامه  و بودجه، دانشگاه 
فرهنگيان و... را گرفته ايم. هفته گذشــته 
كليات اين طــرح در كميســيون آموزش 
تصويب شده و در ادامه روي جزئيات آن كار 
مي كنيم، بنابراين هنوز وقت اصالح آن وجود 
دارد. اما با فشار هم زير بار اين نمي رويم كه 
به عنوان نمونه معلمان خريدخدماتي به هر 
قيمتي و بدون آزمون و بي ضابطه استخدام 

شوند«.

گزارش همشهري از اعتراض معلمان خريدخدماتي نسبت به حقوق هاي اندك، مشكالت  بيمه   و سرنوشت استخدامي مبهم

16هزار معلم خريدخدماتي؛ نگران آينده شغلي
طراح مدل جديد استخدام معلمان در گفت وگو با همشهري اعالم كرد كه با تصويب اين طرح ديگر آموزش وپرورش اجازه به كارگيري معلم بدون استخدام نخواهد داشت

نيما شايان
خبر نگار

ايثارگران بدانند

هديه ازدواج و وام ازدواج ايثارگران در 
سال 1۴00 

برابر ماده 49 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، هديه ازدواج 
خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يك نوبت برابر 
است با هديه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پايان پاداش پايان 
خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 

ارديبهشت ماه سال 1375 و اصالحات بعدي آن، به ميزان دو برابر.
 دســتگاه هاي اجرايي مشــمول قانون جامع ايثارگران موظفند به 
كاركنان ايثارگر خود و فرزندان آنان هديه ازدواج را پرداخت كرده 
و مشــموالن اين ماده قانوني كه تحت پوشش دستگاه هاي اجرايي 

نيستند هديه ازدواج آنان برعهده بنياد خواهد بود.
در ماده 3 قانون پرداخت پــاداش پايان خدمت، ميزان كمك هزينه 
ازدواج 20 برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت 
كاركنان دولت تعيين شده است. در ماده يك قانون نظام هماهنگ 
پرداخت كاركنان دولت حداقل حقوق مبنا برابر است با حاصلضرب 

حقوق در عدد مبناي پايه جدول.
بنابراين هديه ازدواج ايثارگران برابر است با عدد 400 ضربدر ضريب 

ريالي ضربدر عدد 20 ضربدر عدد 2.
با توجه به اينكه ضريب ريالي سال 1400 عدد 3048 تعيين شده، 
مبلغ هديه ازدواج در سال جاري برابر خواهد بود با 400 ضربدر 3048 
ضربدر 20 ضربدر 2، كه هديه ازدواج مبلغ 48 ميليون و 768 هزار 

ريال خواهد بود.

چند ابهام در هديه ازدواج:  تا قبل از سال 90 نحوه محاسبه 
هديه ازدواج براساس قانون پرداخت پاداش پايان خدمت، همواره 
20 برابر حداقــل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ محاســبه 
مي شــد، لكن در بند 84 قانون بودجه سال 90 مقرر شد تا كليه 
دستگاه هاي اجرايي كمك هزينه ازدواج را برمبناي امتياز 6500 

در ضريب ريالي محاسبه كنند. 
احكام قوانين بودجه ســنواتي فقط در سال تعيين شده ضمانت 
اجرايي دارد مگر آنكه در مصوبه تصريح شــود كه دائمي است يا 
اصالح قانوني ديگر اســت. اگر اين فرض را بگيريم كه چنين هم 
باشــد با عنايت به اينكه قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
به صورت آزمايشي در تاريخ 2 دي ماه سال 1391 و دائمي شدن 
آن در تاريخ دهم بهمن ماه سال 95 به تصويب رسيده است اين 
قانون به عنوان قانون موخر براي ايثارگران قابليت اجرايي دارد، 
زيرا در ماده 49 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران تأكيد 
دارد موضوع هديه ازدواج ايثارگران و فرزندان آنان براساس مفاد 
قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه ضروري به 
كاركنان دولت قابليت اجرايــي دارد و اين مصوبه تاكنون اصالح 
نشده است. لذا آنچه اكنون براســاس بند 84 قانون بودجه سال 
90 انجام مي گيرد تضييع حقوق ايثارگــران در پرداخت هديه 

ازدواج است.
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    به كارگيري معلمان خريد خدماتي دورباطل است
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به عنوان طراح ايده به كارگيري معلمان 
خريدخدماتي و معاون حقوقي وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسئول رسيدگي به مطالبات اين 
معلمان، حاضر به پاسخگويي درباره وضعيت اين معلمان به همشهري نشدند. اما دغدغه هاي اين 
معلمان را از روح اهلل متفكرآزاد، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي كه گفته مي شود طراح 
اجراي آزمون ماده 28براي معلمان خريدخدماتي است، پيگيري كرديم. متفكرآزاد در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »طرح مجلس درباره تعيين نحوه به كارگيري معلمان فقط براي خريدخدماتي ها 
نيست. آموزش وپرورش در طول ساليان، به اسم هاي مختلف اعم از خريدخدمات، نهضتي، سربازمعلم 
و... خدمات اين افراد را با حقوق هاي اندك يك ميليوني به كار گرفته است و اين افراد حق دارند كه 
مطالبه جذب و تعيين تكليف داشته باشند. تا قبل از دوره جاري مجلس، به خاطر اعتراضات و تجمعات 
اين دسته از معلمان و پيامك باران شــدن نمايندگان، 10بار درباره جذب معلمان اصالحيه داده اند 
و در نتيجه اين اصالحيه ها، عده اي حدود 220هزار نفر اســتخدام شده اند. در اين دوره مجلس هم 
داشتند يازدهمين اصالحيه را مي آوردند كه اعضاي كميسيون آموزش با ارائه طرح خود جلوي آن 
را گرفتند«. او افزود: »قبول داريم كه اين معلمان، افراد زحمتكشي هستند كه در روستاها و مناطق 
محروم درس مي دهند اما درصورتي كه االن هم اين گروه را بدون آزمون و بي ضابطه و فقط براساس 
سابقه تدريس شان بخواهند استخدام كنند، اين اتفاق كه آموزش وپرورش دوباره براي جبران كسري 
معلم خود برود و معلم جديد خريدخدماتي بگيرد و آنها هم بعد از چند ســال با اعتراض و تجمع، 
مدعي تعيين تكليف و استخدام شــوند، وجود دارد. بنابراين شيوه هايي مانند به كارگيري معلمان 

خريدخدمات در آموزش وپرورش، دور باطلي است كه تمام نمي شود«.
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 با قطعي هايي كــه طي چند روز 
گذشته در شبكه برق كشور شاهد اینترنت

بوديم، شــايد يكي از مهم ترين 
حوزه هايي كه تحت تأثير آن قرار گرفت، حوزه 
ارتباطات بود. در بخش پهن باند ثابت، قطعي 
برق باعث شد كه بخشي از 10ميليون كاربري 
كه از مودم و روتر استفاده مي كنند، نتوانند از 
اين تجهيزات اســتفاده كننــد. به طوري كه 
شركت مخابرات يكي از داليل افزايش تماس ها 
با سامانه 2020 را در روزهاي اخير خارج شدن 
مودم هاي خانگي از مدار به علت قطع برق اعالم 
كرد. در بخش پهن باند ســيار هــم آنتن هاي 
اپراتورها يا اصطالحا بي تي اس ها حدود 2ساعت 
مي توانند سرويس دهي كنند و اگر زمان قطعي 
برق بيش از ايــن مدت ادامه يابد، با مشــكل 
جدي مواجه مي شوند. در واقع اگرچه ممكن 
است با قطعي برق، اينترنت به طور كامل قطع 

نشود، اما ُكندي آن، ناگزير است.

كندي اینترنت سيار
پوريا آستركي، كارشناس فناوري ارتباطات در 
گفت وگو با همشهري، با اشاره به اينكه با قطعي 
برق، بي تي اس ها با مشــكل مواجه مي شــوند، 
مي گويد: »ســرعت اينترنت در اين شــرايط با 

كاهش قابل توجهي مواجه مي شود.«
او معتقد است كه در هنگام قطعي برق كاربران، 
ديتاي كمتري مصــرف مي كننــد و اين تنها 
به خاطر خارج شــدن احتمالي بي تي اس ها از 
شــبكه ارتباطي و ُكند شدن ســرعت اينترنت 

است.
آستركي همچنين به اين نكته اشاره مي كند كه 
در ساعاتي كه برق قطع مي شود، مصرف اينترنت 
پهن باند ثابت هم كاهش مي يابد، چرا كه روترها 

و مودم ها براي اتصال، نياز به برق دارند.
او تأكيد مي كند كه اگرچه ممكن اســت برخي 
از كاربران پهن باند ثابت كه برقشان قطع نشده 
كيفيت بهتــري را تجربه كننــد، اما آن بخش 
از مردم كــه با قطعي برق مواجهند از داشــتن 

اينترنت محروم مي شوند.

مدیریت اپراتورها
قطعي هاي اخير برق باعث شــد كــه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، اپراتورها را ملزم 
به مديريت اختالل هاي ايجاد شــده در شبكه 
ارتباطي خود كند. به اين ترتيب از آنها خواسته 
شد كه تجهيزات الزم ازجمله ديزل ژنراتورها 
و باتري هــاي پشــتيبان را بــراي تامين برق 
هاب سايت  ها و سايت هاي بي تي اس تقويت و 
درصورت نياز، كمبود يا اختــالل در باتري ها 
را رفع كنند. همچنين ادارات كل آي ســي تي 
در اســتان ها ملزم به بازديد و بررسي ميداني 
سايت ها شــدند تا درصورت وجود مشكل در 
تجهيزات پشــتيباني برق، هماهنگي الزم را 

براي رفع آن انجام دهند.

مشكل شارژ مجدد باتري بي تي اس ها
با اين حال، يكي از مشكالتي كه با قطعي هاي 
مكرر و طوالني مدت در يك روز ايجاد مي شود، 
زمان طوالني شارژ باتري   بي تي اس هاست كه 
بين 10تا 15ســاعت زمان مي برد. اين اتفاق 
باعث مي شــود كه كاربران ُكندي اينترنت را 
بيشــتر احســاس كنند، چون به احتمال زياد 
تعدادي از بي تي اس ها از شبكه ارتباطي خارج 

مي شوند.
مجيد حقي، معــاون امور پســتي و ارتباطي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با 

اشاره به زمان طوالني شارژ مجدد باتري هاي 
پشتيبان برق پس از تخليه شــارژ، مي گويد: 
»با توجه به اينكه تجهيزات يكسوكننده هاي 
اپراتورها، هم برق ســايت ها را تامين مي كنند 
و هم شــارژينگ باتري را انجــام مي دهند، به 
همين دليل اگر قطعي هاي برق به تناوب و در 
بازه هاي زماني كوتاهی اتفاق بيفتد، تجهيزات 
پشتيبان برق ســايت ها هم براي رفع مشكل 
كافي نيستند؛ به همين دليل الزم است شركت 
توانير درتصميم گيري برنامه زمانبندي قطعي 
برق، محدوديت هاي تكنولــوژي تجهيزات را 

درنظر بگيرد.«
همين موضوع، باعث انتشــار يــك اطالعيه 
از ســوي يكي از اپراتورهاي مســلط كشور 
شــد. اين اپراتور در بخشــي از اطالعيه خود 
تأكيد كــرد: »باتري هــاي بــه كار رفته در 
ســايت هاي ارتباطي ايرانســل در شــرايط 
قطــع بــرق، امــكان ادامه خدمات رســاني 
 چندســاعته ســايت را فراهــم مي كننــد. 
با وجود اين، در وضعيت فعلي كه قطعي مكرر 
و پيوســته برق، همه روزه بــا فواصل زماني 
كوتاه در حال رخ دادن اســت، نه  تنها امكان 
شــارژ مجدد باتري هاي پشتيبان سايت هاي 
ارتباطي فراهم نيست، بلكه تجهيزات ارتباطي 
سايت ها، در معرض آسيب شديد و جدي قرار 

دارند.«

درصورتي كه برق به طور متناوب و به مدت طوالني قطع شود، باتري بي تي اس ها به طوركامل تخليه 
مي شود كه شارژ مجدد آنها بين 10تا 15ساعت زمان مي برد

سد واكسيناسيون كامل در مقابل جهش هاي جديد كرونا
 جهش هاي جديد ويروس عامل بيماري كوويد-19 همه را نگران كرده است اما محققان مي گويند 2دوز 

واكسيناسيون مي تواند جهان را نجات دهد

مقامات بهداشتي انگليسي اعالم كرده اند 
براساس مشــاهدات، 2 دوز كامل واكسن دانش

كوويد-19در برابر واريانت جديد ويروس 
كرونا كه در هند شناسايي شده است، تقريبا به همان اندازه 
ويروس انگليســي، مؤثر اســت. وزير بهداشت انگليس 
مي گويد اين داده هاي پيشگامانه، اميدواري زيادي براي 
دولت ايجاد كرده تا ماه آينده محدوديت هايي بيشتري را 
رفع كند. به گزارش رويترز، يك مطالعه توسط بهداشت 
عمومي انگليس نشان داد كه واكسن فايزر-بيوان تك 2 
هفته پــس از دوز دوم تــا 88درصد در برابــر بيماري 
عالمت دار از نوع هندي با واريانت B.1.617.2مؤثر است. 
اين در مقايسه با اثربخشي 93درصدي اين واكسن در برابر 
گونه انگليســي با واريانت B.1.1.7اســت كه نوع غالب 

ويروس در انگليس است.
سازمان بهداشت عمومي انگليس اعالم كرده است 2دوز 
واكسن انگليسي-سوئدي آسترازنكا تا 60درصد در برابر 
بيماري عالمت دار از نوع هندي در مقايســه با اثربخشي 
66درصدي در برابر نوع انگليسي، مؤثر است. مت هنكوك، 
وزير سازمان انگليس در اين باره مي گويد: اين داده ها نشان 
مي دهد كه واكسن، پس از 2دوز در برابر جهش هندي به 
اندازه جهش انگليسي مؤثر است. طبق برنامه هاي دولت، 
رفع محدوديت هاي باقيمانده به دليل شيوع ويروس كرونا 

از 21ژوئن صورت مي گيرد.
انگليس سريع ترين برنامه واكسيناسيون اروپا را تاكنون 
انجام داده اســت، اما با گســترش نســخه اي كه براي 
نخستين بار در هند پيدا شــد  با يك چالش جديد روبه رو 
شد. داده هاي منتشــر شده در روز شــنبه نشان داد كه 
موارد جديد كوويد-19گزارش شده در انگليس طي 7روز 
منتهي به 22مه، تا 10/5درصد افزايش يافته اســت كه 
البته با ميزان موارد ابتالي اوايل سال قابل قياس نيست. 
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس در اين ماه دستور 
تسريع در واكسيناسيون افراد باالي 50سال و افرادي كه 

از نظر باليني آسيب پذير هستند را داده است.
نگراني در مورد افزايش موارد موجود در انگليس با جهشي 
از ويروس كرونا كه نخستين بار در هند يافت شد، آلمان 
را بر آن داشت تا هفته گذشته اعالم كند مسافران ورودي 

از انگليس، پس از ورود بايد 2هفته در قرنطينه باشند.

نارضایتي هند از عنوان ویروس هندي
دولت هند به شركت هاي رسانه هاي اجتماعي دستور داده 
اســت كه هر محتوايي كه به نوع هندي كوويد-19اشاره 
دارد، از روي پلتفرم خود حذف كنند.  بنا به  گفته وزارت 
فناوري اطالعات اين كشور  سازمان بهداشت جهاني اين 

واريانت جديد را B.1.617نامگذاري كرده است و بنابراين 
هرگونه اشــاره به هند در ذكر نام اين ويــروس جديد، 
نادرســت اســت. اصطالحات جغرافيايي براي توصيف 
تعدادي از انواع جديد ويروس كرونا ازجمله انگليســي و 

برزيلي استفاده شده است.
براساس تحقيقات دانشگاه جان هاپكينز، هند از اواخر ماه 
مارس به شدت وارد بحران كرونا شده است و اكنون با آمار 
ابتالي بيش از 26ميليون نفر پشت سر آمريكا قرار دارد. با 
آمار مرگ ومير نزديك به 300هزار نفري نيز پس از آمريكا 
و برزيل قرار دارد كه البته برخي از كارشناسان معتقدند كه 

تلفات هند مي تواند بسيار بيشتر باشد.
دســتورالعمل وزارت فناوري اطالعات هنــد به برخي 
پلتفرم ها ارســال شــده اســت. خبرگزاري فرانسه طي 
بيانيه اي اعالم كرد: به اطالع ما رســيده اســت بيانيه اي 
نادرســت در فضاي مجازي در حال پخش اســت با اين 
محتوا كه نوع هندي ويروس كرونا در سراسر كشورها در 
حال گسترش است. اين كامال نادرست است. اين در حالي 
است كه سازمان بهداشت جهاني اصطالح نوع هندي را با 
ويروس كرونا در نوع B.1.617در هيچ يك از گزارش هاي 
خود مرتبط نكرده اســت. اما يكي از مديران شبكه هاي 
اجتماعي به رويترز گفته است كه حذف همه منابع با واژه 

»نوع هندي« كار بسيار دشواري است.
واريانــت B.1.617يك نــوع انتقال پذيرتــر از ويروس 
كروناست كه نخستين بار سال گذشته در هند شناسايي 
شد و به ده ها كشور گســترش يافت. تعدادي از كشورها 
ورود مســافران از هند را به شــدت محدود كرده اند. اما 
حتي سازمان بهداشــت جهاني با اينكه نسبت به گردش 
 زياد آن در دنيا نگران است همچنان به آن نام جغرافيايي

اطالق نمي كند.
جيجي گرنوال، ايمونولوژيســت از مركز ايمني بهداشت 
جان هاپكينز مي گويــد: واريانت جديد، جادو نيســت. 
براي مقابله با آن، همه اقدامات مراقبي كه همچنان مردم 
رعايت مي كنند، مؤثر خواهد بود. زدن ماسك، بهبود تهويه 
هوا و حفظ فاصله اجتماعي به پايين آمدن درصد انتقال 

كمك مي كند.

قطعي برق و داستان تكراري ُكندي اينترنت دنيای رمز ارز

ماینرها در چين خاموش مي شوند

BTC. و HashCow استخراج كنندگان ارزهاي ديجيتال از جمله
TOP، فعاليت هاي خود را به دنبال تشــديد سختگيري هاي دولت 
چين در حوزه ماينينــگ و معامله بيت كوين، متوقــف كرده اند. به 
گزارش رويترز، كميته شوراي ايالتي به سرپرستي »ليو وي«، معاون 
نخست وزير به عنوان بخشــي از تالش ها براي جلوگيري از خطرات 
مالي، از تشديد ســختگيري ها خبر داده بود. اين نخستين مرتبه اي 
است كه اين شــورا، اســتخراج ارز ديجيتال را هدف قرار مي دهد؛ 
تجارت بزرگي در چين كه تا 70درصد از منابع رمزارزها در جهان را 
تشكيل مي دهد. صرافي ديجيتال Huobi دوشنبه استخراج رمزارز و 
معامالت خدمات به مشتريان در داخل چين را به حالت تعليق درآورد 
و اضافه كرد كه در عوض روي تجارت هاي خارج از كشــور متمركز 
خواهد شد. BTC.TOP، يك مزرعه اســتخراج رمزارز نيز با اشاره 
به خطرات نظارتــي، تعليق تجارت خود در چيــن را اعالم كرد. اين 
در حالي اســت كه HashCow هم اعالم كرده كه خريد تجهيزات 
جديد براي ماينينگ را متوقف مي كند. »چن جياهه«، مدير ارشــد 
سرمايه گذاري »نووم آركيد تكنولوژينيز« مي گويد: »استخراج رمزارز 
انرژي زيادي را مصرف مي كند كه اين خالف اهداف خنثي ســازي 
كربن است. اين سختگيري ها همچنين بخشــي از اقدامات افزايش 
يافته چين براي جلوگيري از تجارت ســوداگرانه رمزارز به حســاب 
مي آيد.« حمايت از ســرمايه گذاران و پولشويي از نگراني هاي خاص 
رگوالتورهاي مالي جهاني محسوب مي شود. آنها با اين مسئله دست و 
پنجه نرم مي كنند كه چگونه صنعت رمزارزها را تنظيم كنند. براساس 
مطالعه اي كه اخيرا در »نيچر كاميونيكيشن« منتشر شده است، انتظار 
مي رود كه مصرف ساالنه انرژي ماينرها با توجه به استخراج ارزهاي 
ديجيتال در چين در سال 2024به حدود 297تراوات ساعت برسد 
كه اين عدد يك ركورد بزرگ محسوب مي شود. نكته جالب اينجاست 
اين ميزان، بيشــتر از كل مصرف برق در ايتاليا در سال2016است! 
»شــي جين پينگ« رئيس جمهوري چين متعهد شده است كه تا 
سال2060 انتشــار كربن را به صفر برســاند. چين پس از آنكه پكن 
مبادالت ارزهــاي ديجيتال را در ســال2017ممنوع كرد، موقعيت 
 خود را به عنوان يك مركز تجارت جهاني اين ارزها از دست داده است.
جيانگ مؤســس BTC.TOP بــا پيش بيني افزايــش مزرعه هاي 
استخراج در آمريكا و اروپا گفت: »چين قدرت محاسبات رمزارزها  در 

بازارهاي خارجي را هم از دست خواهد داد.«

عمادالدین قاسمی پناه
خبر نگار
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آمــار مبتاليــان  ديروز

11873
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2362428
آمــار جان باختگان ديروز

208
كل آمــار جان باختگان

79056

 يک میلیون دوز واكسن كوو ايران 
تا ابتدای خرداد تولید شد

صبح ديروز در مراســمی با حضور رئیس و معاونان ســتاد 
اجرايی فرمــان امــام، مديرعامل بنیاد احســان، جمعی 
ازمسئوالن وزارت آموزش و پرورش و كمیته امداد، مراسم 
اختتامیه رويداد »رويش احسان« در محل نمايشگاه دائمی 
ستاد اجرايی فرمان امام برگزار شد. محمد مخبر، رئیس ستاد 
اجرايی فرمان امام پس از بازديد از نمايشگاه دستاوردهای 
بنیاد احســان در زمینه ايجاد عدالت آموزشی، گفت: اين 
رويداد با هدف ايجاد راهکارهای نوآورانــه درزمینه ايجاد 
عدالت آموزشی ازجمله شناســايی و حمايت از200 هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصیل توســط ستاد اجرايی برگزار 

می شود. 
او افزود: يکــی از اهدافی كه به طور جدی در ســتاد دنبال 
كرده و می كنیم ، رفع موانع تحصیل و يادگیری آموزش در 
تمام مناطق كشــور ازطريق تأمین نیازهای سخت افزاری 
مانند احداث مدارس در مناطق محروم، توزيع نوشت افزار، 
تأمین سرويس رفت وآمد درمناطق روستايی، اهدای تبلت، 
بسته های آموزشی و غیره است. مخبر در ادامه گفت: تاكنون 
2هزار مدرسه را در كشور ساخته  يا درحال ساخت داريم، تا 
پايان امسال هم هزار مدرسه كانکسی را درمناطق روستايی و 
عشايری كشور تبديل به مدرسه ثابت خواهیم كرد. مخبر در 
پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرين وضعیت »نخستین 
واكسن ايرانی كرونا« هم گفت: يک میلیون دوز واكسن كوو 
ايران بركت تا ابتدای خردادماه تولید شــده و هم  اكنون در 
شرايط ويژه دمايی نگهداری می شود، به محض اعالم آمادگی 
وزارت بهداشت برای تزريق عمومی اين واكسن، تولید آن 
را ظرف يک ماه آينده به 5 میلیون دوز می رسانیم. او افزود: 
در فاز سوم مطالعات بالینی، تاكنون اين واكسن به 10هزار 
نفر در تهران و كرج تزريق شــده و به زودی در 5 شهر ديگر 
هم آغاز می شود. رئیس ســتاد اجرايی درخصوص مرحله 
نهايی تست انسانی اين واكسن هم گفت: هر 3 فاز مطالعات 
انسانی واكسن تا امروز با موفقیت كامل پیش رفته و ظرف 
يک ماه آينده با تزريق به 20 هزار نفر، تکلیف فاز نهايی آن 

هم مشخص خواهد شد.« 

خبر

گفته مي شــود میزان رعايت پروتکل هاي بهداشــتي در اســتان خوزســتان پايین اســت  
اما اين به دلیل بی توجهی مردم نیســت، مشــکالت معیشــتی ســبب اين اتفاق شده است

نــا قنواتــي، رئیــس بیمارســتان رازي اهــواز در گفت وگــو بــا همشــهري از مشــقت هاي  ماندا
مي گويــد خوزســتان  بیمارســتان هاي  مهم تريــن  از  يکــي  در  كرونــا  مديريــت  9 مــاه 

6دستگاه به بیمارستان اضافه شده و مخزن اكسیژن مايع 
هم در ارديبهشت سال جاری امسال در بیمارستان نصب 

و راه اندازی شد.
 خوزســتان در 15 ماه گذشته، چند 
پيك داشت و در چه دوراني شرايط بسيار سخت 

و پيچيده شد؟
ما در خوزستان 3پیک داشتیم، خرداد و تیر99، مهر و 
آبان99 و پیکي كه با ورود كروناي انگلیســي ايجاد شد 
كه در روزهاي ابتدايي بهمن99 بود. از اواخر آذر تا اوايل 
بهمن99 وقتي تعداد بیماران كم شدند بنابراين تصمیم 
گرفتیم تا بخش هاي ديگر ازجمله زنان و نوزادان را در 
بیمارســتان دوباره فعال كنیم. از اين رو بیمارستان را 
به 2بخش كوويد و غیركوويد، تقسیم كرديم و با وجود 
اينکه وضعیت بســیار پرريســک بود، اما سعي كرديم 
شرايطي ايجاد شود كه ورودي بیماران، جداگانه باشد 
و پرسنل ها در بخش هاي مجزا بدون ارتباط با يکديگر 
فعالیت كنند تا بیماري منتقل نشــود. همان موقع بود 
كه متوجه شديم دوباره بار بیماري افزايش پیدا كرده و 
ورودي بیماران باال رفته است، اين بار بیماران به صورت 
خانوادگي به بیمارستان مراجعه مي كردند و با افزايش 
مراجعه كنندگان مواجه شــديم. همان موقع اعالم شد 
كه ويروس انگلیسي وارد اهواز شده است و هر روز آمار 
ما تصاعدي بود. در پیک هاي قبلي ما 3بیمارستان دولتي 
و يک بیمارستان عمومي غیردولتي را مركز كرونا كرده  
بوديم اما در پیک انگلیســي تمام بیمارستان ها به جز 
بیمارســتان های خصوصی درگیر شدند. در پیک سوم 
كرونا در خوزســتان، 3برابر ظرفیت بیمارستان، بیمار 
پذيرش كرديم و تخت هاي بستري هم چند برابر شدند. 
با توجه به افزايش تعداد بیماران بستری در بیمارستان 
دانشگاه نیروهای درمانی بیشتری در اختیار ما قرار داد 
و ماماهاي آموزش ديده هم وارد میدان شدند تا به زنان 
باردار مبتال به كرونا كمک كنند. با وجود اضافه شــدن 
اين نیروها، آنقدر میزان مراجعه باال بود كه نمي توانستیم 
پاسخگوي همه باشیم. يادم مي آيد يک روز پنجشنبه 
در نیمه دوم اسفند، آنقدر تعداد بیماران ما زياد شد كه 
60-50 بیمار را با آمبوالنس به بیمارســتان هاي ديگر 
اعزام كرديم، به جايي رسیديم كه گفتند بیمارستان هاي 
ديگر هم پر شده و ديگر بیمار اعزام نکنید.  شرايط بسیار 
ســختي بود، مدام با من تماس مي گرفتند كه تخت ها 
پر شده است. ساعت 11 شب به بیمارستان برگشتم و 
تصمیم گرفتیم يکي از بخش هايــی را كه فضاي خالي 
داشــت در اختیار بیماران قرار دهیم. تخت ها را از انبار 
خارج كرده و فضاي بستري ايجاد كرديم. بحران عجیبي 
بود. آن شب مشکل حل شد، اما شب ها و روزهاي ديگر 

هم همین وضعیــت حاكم بود. 
بیماران در مدت كوتاه از 70نفر 

پذيرش تريال روزانه در اوايل بهمن به 700نفر تا اواسط 
ارديبهشت رسیدند.

خوزستان در يك ســال و چند ماه 
گذشته، شرايط ســختي را پشت سر گذاشته 
و ممكن اســت در ماه هاي آينده باز هم درگير 
ويروس شود، شما به عنوان يكي از جوان ترين 
روساي بيمارستان هاي كشور در اين مدت چطور 
توانســتيد ميزان باالي مراجعه به بيمارستان 
رازي را مديريت كنيد و چه تجربه هايي از سر 

گذرانديد؟
من از ســال95، تجربه مديريت در مراكــز درماني را 
دارم. پس از فعالیت در شهرســتان شوشــتر به عنوان 
ريیس بیمارستان و سپس معاون درمان دانشکده علوم 
پزشکی شوشتر اواخر سال98 راهي اهواز شدم و به عنوان 
متخصص درمانــي طب اورژانس در بیمارســتان هاي 

امام، سینا و رازي اهواز شــروع به كار كردم. دوم اسفند 
سال98 در بیماستان رازي بودم كه بیماري با نشانه هاي 
كوويد-19 به ما مراجعه كرد. آن زمان هیچ شــناختي 
از بیماري نداشتیم اما با توجه به اخبار منتشر شده در 
دنیا، با احتمال اينکه اين بیمار مبتال به كروناست، زنگ 
هشدار ورود كرونا به استان در دانشگاه علوم پزشکی به 
صدا درآمد و اقدامات الزم آغاز شد. بعد از مدتي كه تعداد 
بیماران زياد شد، من به عنوان متخصص در كادر كوويد 
بیمارستان، فعالیتم را شروع كردم و در نهايت شهريور 
سال گذشته، به عنوان رئیس بیمارستان منصوب شدم. 

 مديريت كرونا در اســتان خوزستان 
چقدر براي شما سخت بود و چقدر شما را به ياد 
دوران جنگ و شرايط درمان در آن دوره انداخت؟

شرايط خوزستان در دوران جنگ در مقايسه با پاندمي 
كرونا خیلي تفاوت داشت. من خاطرات زيادي از دوران 
جنگ ندارم، اما هنوز هم صداي آژير ناشی از موشک باران 
در خاطرم هست. آن زمان دشمن واقعي در يک مکان 
مشخص، به مرزهاي كشور و مردم آسیب وارد مي كرد، 
هر چند تمام شهرهاي خوزستان درگیر جنگ نبودند، اما 
كرونا همه را درگیر كرده است و دشمني است كه ديده 
نمي شود و جاي مشخصي ندارد، شرايط را بسیار سخت تر 

از دوران جنگ كرد.
 بيمارســتان رازي اهواز كه شما از 
شهريور سال گذشــته مديريتش را عهده دار 

شديد، چه شرايطي پيدا كرد؟
تا پیش از كرونا، اين بیمارستان به عنوان يک بیمارستان 

جنرال فعال بود و بخش هاي مختلف ازجمله ارتوپد، زنان، 
بخش هاي عفوني و داخلي، با پذيرش هاي خاص داشت. 
اما از زماني كه به عنوان مركز پذيرش بیماران كرونايي، 
انتخاب شد، شرايط متفاوتي پیدا كرد؛ چرا كه نیاز بیماران 
كرونايي، بسیار متفاوت از بیماران ديگر است و منجر شد 
تا تغییراتي در بیمارستان ايجاد شود. آي سي يوهاي ما 
از همان ابتدا از 3بخش به 7بخش افزايش پیدا كردند، 
دستگاه هاي ونتیالتور، اكسیژن ســاز، سي تي اسکن و 
تصويربرداري پرتابل، به تجهیزات بیمارستان اضافه شد. 
البته اين روند مجهزشدن و تکمیل تجهیزات به راحتي 
انجام نشد و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکي خوزستان 
تالش زيــادي كردند تا به چنین وضعیتي برســیم. ما 
ابتدا حتي دستگاه هاي اكسیژن ساز نداشتیم، اما حاال 

روایت روزهای سخت کرونا در اهواز
مريم سرخوش 

خبرنگار

اوايل سال گذشته، خبرهاي بدي از خوزستان به گوش مي رسيد؛ آن زمان تهران به تازگي از پيك كرونا 
خارج شده بود و گزارش ها از جنوب كشور، حكايت از روند نگران كننده شيوع بيماري داشت. جشن ها، 
مراسم عزاداري و قومي و قبيله اي به راه بود و هر روز آمار فوتي ها و مبتاليان اين استان باالتر مي رفت؛ 
تا جايي كه وضعيت قرمز اعالم شد و بعدها به سياه هم تغيير كرد. تمام شهرهاي خوزستان، درگير كرونا 
شده و بيمارستان ها از بيماران لبريز شدند، امكانات ديگر جوابگوي آنها نبود، پزشكان و پرستاران، 
آشفته از اين شرايط، هر روز تعداد بيشــتري بيمار را پذيرش  و تعداد زيادي را هم راهي سردخانه ها 
مي كردند. همه اينها در شرايطي بود كه ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اين استان به ويژه در 

اهواز، به پايين ترين ميزان آن رسيده بود. 
ديگر شهرهاي اين استان هم درگير ويروس شدند. پاييز بود كه رد پاي ويروس كروناي انگليسي در 
خوزستان ديده شد، زمستان كه آمد، آمار باال رفت؛ تا جايي كه بعد از مدتي، تمام بيماران مراجعه كننده، 
مبتال به اين ويروس پيشرفته شدند و درگيري كادر درمان دوباره به باالترين ميزان رسيد. اين استان در 

14 ماه گذشته چندين بار وارد پيك هاي شديدي شد و به سختي توانست نجات پيدا كند. 
ماندانا قنواتي، رئيس جوان بيمارستان رازي اهواز است؛ بيمارستاني كه يكي از مهم ترين مراكز درماني 
كرونا در كشور به شمار مي رود و در ماه هاي گذشته بيشترين ميزان مراجعه و بستري را داشته است. 
اين مدير 42ساله كه متخصص طب اورژانس است، در گفت وگو با همشهري از 9 ماه مديريت كرونا در 
بيمارستان رازي، روزهاي سخت اوج گرفتن بيماري و شرايط فعلي شيوع بيماري در اهواز و پذيرش در 

اين بيمارستان مي گويد.
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فيلم پدر

این شماره

فيلم تحســين شــده »پدر« درباره پيرمــردي با بازي 
عاليجنــاب آنتوني هاپكينز اســت كه بيمــاري آلزايمر 
دارد. فضاي غمبار و مصيبت زده »دمانس« يا زوال عقل 
و آلزايمر پيش از اين نيز در فيلم هاي جذابي مانند »هنوز 
آليس« با بازي خانم جولين مور، ترســيم شده است اما 
آنچه پدر را يك ســروگردن باالتر از چنيــن فيلم هايي 
مي برد، غير از بــازي هاپكينز بزرگ، روايت آن اســت. 
شخصيت اصلي فيلم به دليل بيماري نمي تواند موقعيت 
زماني و مكاني خودش را به درســتي تشــخيص دهد اما 
بيننده فيلم كه چنين گرفتار نيســت هــم با نوع روايت 
انتخابي، درســت در همان نقطه قرار مي گيرد. براساس 
شــخصيت ها و موقعيت هايي كه فيلم براي مخاطبانش 
تعريف مي كند، بيننده همپاي كاراكتــر اصلي غافلگير 
مي شود و در فضايي پرابهام، مستاصل مي ماند. اين همان 
عدم قطعيتي است كه بسيار دهشــتناك تر از فراموشي 

جلوه مي كند.
رفتار انسان ها براساس نظامي فكري و ورودي هايي ذهني 
تنظيم مي شود كه شايد اين منظومه از اساس روي ايده اي 
غلط بنا نهاده شده باشد. براي قرن ها، بشر زمين زيرپايش را 
مسطح مي دانست كه در جايي به آسمان مي رسد. كليساي 
قرون وسطي براساس همين باور تا اعدام دانشمندي چون 
گاليله كه آن را گرد مي پنداشت هم رفت. )طرفه آنكه در 
دياري كه سازمان فضايي اش مريخ نورد به آسمان مي پراند، 
همچنان جمعيتي هزاران نفره هنوز بر چنين باوري هستند 
و زمين را مسطح مي دانند.( قطعيتي كه كليسا دراين باره 
داشت با دريافت هاي جديد بشري از محسوسات پيرامونش 
رنگ عوض كرد. چرا راه دور برويم؟ همين يك سال و اندي 
پيش، پس از ســقوط هواپيماي اوكراينــي، عمده افكار 
عمومي براساس اظهارات اوليه مسئوالن و تصورات ذهني 
كه از برخورد موشــك با هواپيماي مسافربري داشت، اين 
حادثه را فني تلقي مي كرد اما خيلي زود واقعيت معلوم شد.
مجموعه دريافت هايــي كه دركنار هم قــرار مي گيرند، 
واقعيت هايي را برايمان پديد مي آورند كه معلوم نيســت 
چندان به حقيقت نزديك باشند. هرآن كه اندوخته دانش 
بيشتري داشته باشــد، قطعي نبودن هر واقعيت را بيشتر 
باور مي كند و در مقابل، جزم انديشي از آن آنهايي ا ست كه 
در برابر واقعيت ها، به قطعيتي غيرقابل بازگشت مي رسند. 
در چنين فضايي، هرنوع تغيير، ســنگين مي نمايد و اين 
عدم قطعيت و استيصال بدتر از هرگونه فراموشي، كار را 

به جنون مي كشاند.
آنتوني يا همان پيرمرد اصلي داستان فيلم پدر، طبق آنچه 
در هر لحظه بــاور دارد، كنش هــا و واكنش هايي از خود 
نشــان مي دهد كه براي دوروبري ها تعجب برانگيز است 
اما بيننده كه ورودي  ذهني اش، وابسته به رفتارهاي او و 
نشانه هايي  است كه از تصاوير و ديگر جزئيات فيلم دريافت 
مي كند، نيز نمي تواند به قطعيت برســد و موقعيت ها را 
به خوبي تشخيص دهد؛ آيا دختر پيرمرد )با بازي اوليويا 
كلمن( واقعا »بابا كوچولو« را ترك كرده و به پاريس رفته 
است؟ خانه از آن پيرمرد است يا او مهمان خانه دخترش 
شده؟ كسي كه بي رحمانه بر صورت پيرمرد بي نوا سيلي 

مي زند، پرســتار آسايشگاه اســت يا چهره اي از يك پدر 
ســختگير در كودكي پيرمرد كه حاال او را به خاطر ايجاد 
مزاحمت براي نزديكانــش تنبيه مي كنــد؟ و آنكه پير 
درهم شكسته اي  را در آغوش مي گيرد و دلداري مي دهد، 
واقعا پرستاري از آسايشگاه ســالمندان است يا صورتي 
از مادر آنتوني كه در پي اين همه اســتيصال سراغش را 

مي گيرد؟
چرخش هاي زماني و بازگشــت به لحظه هايي معمولي 
از زندگي شبانه روز، با روايتي تازه از دريافت هاي جديد 
آنتونــي از موقعيت فعلــي خود، كامــا در خدمت اين 
عدم قطعيت اســت؛ آن هم در فضاهايي بسته و سرشار 
از رنگ هاي ســرد و خاكســتري و مرده. عمده فيلم در 
فضاي بســته اتاق هاي خانه اي كه پيرمرد فكر مي كند 
مالك آن اســت )آيا زمين و كره  خاكي كه در آن زيست 
مي كنيم از آن ماست؟( مي گذرد؛ خانه اي پر از راهروها و 
درهاي بسته و با خنزر پنزرهايي كه عمدتا بوي كهنگي 
مي دهند. تك و توك نماهاي بيروني از نظرگاه پيرمرد، 
از قاب پنجره اي از داخل خانه به خياباني است كه در آن 
رفتن دخترش را مي بيند يا به تماشاي پسركي مي ايستد 
كه همراه پرواز يك نايلون خالي خريد با هر نسيمي، آن را 
دنبال مي كند كه چه بسا پيرمرد كودكي خود را به نظاره 
ايستاده باشد. در اين ميان موسيقي كاسيك و ملودي 
تراژيك آن كه در كل فيلم شــنيده مي شود، بر غمباري 

اين فضا مي افزايد.
همه اين جزئيات كه انگار سازهايي از يك اركستر بزرگ 
هســتند، بيننده را به جايگاهي مي رساند كه شخصيت 
اصلي ســردرگم در ميانه آن ايستاده اســت؛ او به خاطر 
بيماري و مــا تماشــاچيان به دليل تمــام آن ادله هاي 

غيرقطعي؛ و اين نقطه اوج فيلم پدر به شمار مي رود.
  

پدر بدون هاپكينز، جواهري اســت بي نگين؛ نمي شــود 
اين فيلــم را بدون بــازي درخشــان او تصور كــرد. در 
ابتداي فيلم او را پيرمردي ســرحال مي يابيــم كه براي 
گــذران زندگي اش نيــازي به كمك هاي ديگــران ندارد 
اما همپاي كشــف واقعيت هايي كه به مــرور براي آنتوني 
و بيننده معلوم مي شــود، سردرگمي و اســتيصال از سر 
و روي بــازي اش مي بارد؛ جايي كه ســيلي مي خورد و در 
انتهاي فيلم كه بهانه جويي مــادر را مي كند، همچون يك 
كودك اشــك مي ريزد. آنتوني هاپكينــز، غرور پيرمردي 
كه نمي خواهد خود را از تك و تــا بيندازد و عجز و ناتواني 
ســالخوردگي را توامان بازي مي كند و ايــن ايفاي نقش 
چنان درخشــان اســت كه ميان جوايز بازيگري رقيبي 
چندان جــدي برايش نگذاشــت. در برهوت ســينماي 
كرونازده امســال و در انبوه فيلم هاي متوســط و بســيار 
معمولي و حتي پيش پاافتاده، پدر غنيمتي است كه مي توان 
آن را بارهــا ديد و هربار از تماشــايش و كشــف نكته هاي 
جديدش لذت برد. اين شــاهكار را بايد حاصل جمع نبوغ 
يك نويســنده تقريبا جوان و يك پير بازيگري دانست كه 
 درخشــان تر از صحنه تئاتر، محصولي براي ســينما خلق

 كرده اند.

يادم تو را فراموش
مروري بر ۵ فيلم با موضوع آلزايمر

بيماري زوال عقل دســتمايه فيلم هاي زيادي در اين ســال ها بوده اســت؛ 
فيلم هايي با حال و هوايي متفاوت كه سازندگانشــان هر كدام نسخه اي براي 
اين عارضه و افــراد درگير بــا آن پيچيده اند. البته اغلب ايــن فيلم ها با همه 
تفاوت هايشان يك نقطه مشترك داشته اند؛ اينكه حس و حساسيت تماشاگر 
را برانگيخته اند. به هميــن دليل اغلب فيلم هاي موفق در اين حوزه بيشــتر 
ملودرام بوده اند تا درام روانشناختي. از »دفترچه خاطرات« تا »هنوز آليس« 
فيلم هاي مرتبط با بيماري آلزايمر، ميزان موفقيتشان را با ميزان اشك هايي كه 
از تماشاگر گرفته اند سنجيده اند. نكته ديگر امكاني است كه بازي در نقش فرد 

مبتا به بيماري زوال عقل، براي درخشش فراهم مي شود. 

درهای ذهن ما
فلوريان زلر از حافظه، معما و »پدر« مي گويد

يكي از رايج ترين تكنيك ها و الگوهاي كاربردي بهبود حافظه، بازگشت به يونان 
باستان يا استفاده از روش قصر حافظه است؛ شيوه لوكي، قصر حافظه يا كاخ 
ذهني، هرچه آن را بناميم، ابزاري ياديار است كه براي پياده سازي  آن حقايق، 
آدم ها و اتفاقات زندگي در داخل اتاق هاي يك ســاختمان چيده مي شــوند؛ 
ساختماني ترجيحا واقعي و آشــنا براي فردي كه دارد حافظه اش را از دست 
مي دهد... اين فرد براي تداعي خاطراتش از اين اتاق به اتاق ديگر قدم مي زند 
و در مواجهه با لوكيشن هاي شخصي تعبيه شده در هر اتاق، كم كم ايماژها و 
تصاوير كم رنگ شده در ذهن او جان مي گيرند. فلوريان زلر، نمايشنامه نويس 
و كارگردان نام آشناي تئاتر فرانســه، در نخستين تجربه سينمايي خود به نام 

»پدر«، توانايي قصر حافظه در برقرار كردن ارتباط ميان خاطرات...

وقتي مرگ خودش را معرفي مي كند
آنتوني هاپكينز مي گويد كه بازي در فيلم»پدر« 

زندگي اش را دگرگون كرده است
 بازي آنتونـي هاپكينز در »پدر« يكي از بزرگ ترين امتياز هاي فيلم است. بردن جايزه 
اسكار بهترين بازيگر مرد و ستايش همگاني منتقدان مهر تأييدي بر توانايي هاي اين 
بازيگر توانمند انگليسي است كه با گذر از ۸۰ سالگي همچنان در باالترين سطح به 
حضورش در مقابل دوربين ادامه مي دهد. هاپكينز ۸۳ ســاله نقش پيرمردي دچار 
بيماري زوال عقل را محمل مناسبي براي درخششي تازه يافته است. اينكه نقش هايي 
از اين جنس معموال مورد توجه عمومي قرار مي گيرد نكته درستي است اما در اين 
مورد خاص، نمي توان از اجراي استادانه آنتوني هاپكينز به سادگي گذر كرد. زيستن 

در مقابل دوربين و درك دقيق و درست از نقش مرد سالخورده اي كه...
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هولناك تر از 
فراموشي

 درباره فيلم تحسين شده »پدر« ساخته فلوريان زلر  
و بازي آنتوني هاپكينز

سال ها قبل تر از آنكه »بركينگ بد«، نام هايزنبرگ را بر سر زبان ها بيندازد، 
او را در مدرسه و دانشگاه با »اصل عدم قطعيت« شناختيم؛ همان كه همكار 
حميد »هامون« در برگردان فارســي »Uncertainty principle« ميان 
عدم يقين، بي يقيني و يا اصل فقدان يقين دست و پا مي زد اما هامون اصرار داشت به عدم قطعيت؛ »اين به معناي 
استيصال مغز بشر هم هست؛ يعني مي گه كل جهان موجود يا پديده هاي بيروني... ببين، اساسا مي گه كوچك ترين 
ذرات هنوز معلوم نيست چيه؛ موجه، ذره اس، روحه، جسمه...« و بعد وقتي كالفگي و بي حوصلگي رفيقش را ديد، 
كتابي برداشت، آن را ورق زد و رفت سراغ آن كه ببينند، »دريابندري چي ميگه، آشوري چي ميگه، عنايت چي 
ميگه...« اما خودش هم حوصله اش سررفت، كتاب را بست و روي ميز گذاشت و گفت: »خودت ببين ديگه!« پس از 
آن خدابيامرز خسرو شكيبايي همانطور پرطمطراق تكرار كرد؛ »اصل عدم قطعيت«. سر آخر هم نگاهي به كتاب 
توي دست همكارش انداخت و او را به باد استهزا گرفت كه »تو هنوز گرفتار اين فلسفه و فيزيكي؟ موندي توش؟... 
عين خر توي ِگل وامونده مرتيكه!« ورنر هايزنبرگ، دانشمند آلماني، اصل عدم قطعيت را اوايل قرن بيستم )1926( 
مطرح كرد؛ قانوني كه نياز به اثبات ندارد؛ اينكه در آن واحد، كميت سرعت و مكان ذره اي به كوچكي الكترون را 
نمي توان تعيين كرد و همين انقالبي در فيزيك كوآنتوم پديد آورد. در شناسايي ساختار اتم، براساس اين اصل، 
فرضيات مداري دانشمنداني چون نيلز بور، جاي خود را به فضاي اربيتالي داد و حتي تئوري هايي چون نسبيت 
بر شانه هاي اين اصل قد كشــيد و پردرآورد. هايزنبرگ و اصلش آنچنان در دانش تجربي پرآوازه است كه آقاي 
معلم شيمي )والتر وايت( سريال بركينگ بد، بعد از راه اندازي آشپزخانه موفقش، وقتي دنبال نامي مي گشت كه 
از شنيدن آن لرزه به اندام دشمنانش بيفتد، بدون هيچ ترديدي او را برگزيد. با اين همه در ساحت علوم انساني 

چكيده اصل عدم قطعيت هماني است كه داريوش مهرجويي در زبان »هامون« گذاشت؛ استيصال مغز بشر.

علي عمادي
روزنامه نگار

پدر
محصول مشترك فرانسه و انگلستان )2020(

كارگردان: فلوريان زلر
فيلمنامه نويس: كريستوفر همپتون و فلوريان زلر براساس نمايشنامه اي از زلر به 

همين نام )2۰12(
تهيه كنندگان: ديويد پارفيت، ژان لوئيس لوي، فيليپ كاركاســون، كريســتف 

اسپادون و سيمون فرند
بازيگران: آنتوني هاپكينز، اليويا كلمــن، مارك گيتيس، ايموجن يوتس، روفس 

سوئل، اوليويا ويليامز
موسيقي: لودويكو اناودي

برخي از جوايز فيلم: برنده دو جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي و بهترين 
بازيگر مرد )آنتوني هاپكينز(، برنده در همين دو رشته از جوايز بفتا )فيلم بريتانيا( و 

برنده بهترين فيلم اروپايي جشنواره گوياي اسپانيا
امتياز: ۸.۳از 1۰در ســايت IMDB، 9۸درصد در روتن توماتــوز و ۸۸درصد در 

متاكريتيك.
فيلم داســتان مردي را روايت مي كند كه با وجود باال رفتن ســنش، از درخواست 
كمك از دخترش اجتناب مي كند. او سعي دارد تا از شرايط متغير خود سر در بياورد، 
چندي بعد او به كساني كه دوستشــان دارد، ذهن خود و حتي چهارچوب اصلي 

چيزهايي كه باور دارد نيز شك مي كند.
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مي خواستم گفت وگويمان را با سؤال درباره 
زمان آغاز كنم. در هر هنري كه به نوعي با حافظه سر 
و كار دارد، جايگاه زمان نيز ويژه و تعيين كننده است. 
براي شما به عنوان كارگردان با سابقه تئاتر، مفهوم 
دراماتيزه كردن زمان در دنياي ســينما و تئاتر چه 

تفاوت هايي دارد؟
به عنوان فردي كه ســال ها تئاتر كار كردم، نمي خواستم 
از نمايشنامه فيلم بسازم. درباره سينما و ظرفيت هاي آن 
مطالعه و بررســي كردم. خيلي فكر كردم چه كارهايي را 
مي توان در سينما انجام داد كه سوژه جذاب تر شود؛ اينكه 
چطور مي شــود با بهره گيري از ابزار سينما مثل تدوين، 
سوژه را پرداخت تا به چيزي بيش از قصه گويي رسيد و به 
نوعي براي مخاطب تجربه ساخت. مي خواستم مخاطب را 
در هزارتويي گرفتار كنم كه هر چه مي بيند برايش جاي 
سؤال داشته باشد و سعي كند ميان تناقضات، ابهامات و 
تغييرات خودش بسنجد و كشــف كند و ذهنش طوري 
با روايت درگير شــود كه انگار با يك پازل روبه روست. به 
همين خاطر ترجيح دادم شيوه روايت نمايشنامه كه قصه را 

از »درون روايت« مي كرد، حفظ كنم. اما دريافتم كه براي 
تأثيرگذاري بيشتر و درگير ساختن مخاطب با ذهن پريشان 
آنتوني، عالوه بر گره هاي داستاني، درنسخه سينمايي پدر 
مي توان از بازي با زمان، فرار از لحظه و مكان و بازگشــت 
يكباره به آنها براي گنگي مخاطب و القاي حس گمراهي 

به او بهره  برد.
تا جايي كه مي دانم كريســتوفر همتون، 
همكار فيلمنامه نويس شما به عنوان مترجم هم كنار 
پروژه بوده است. او نمايشــنامه فرانسه زبان را به 
انگليسي ترجمه كرده. چطور پروسه نگارش سناريو 
را با او آغاز كرديد؟ آيا فيلمنامه در گام نخست، ساختار 

نمايشنامه اصلي را داشت؟
اين پروسه را خيلي زود شروع كرديم، حتي پيش از آنكه 
نوشتن سناريو را آغاز كنيم. من و كريستوفر سال هاست 
با هم آشناييم. او همه نمايشنامه هاي من را به انگليسي 
ترجمه كرده اســت. دوســتي و رابطه صميمانه مان به 
كنار، من به عنوان يك نويسنده او را تحسين مي كنم. به 
همين خاطر اين مرحله خيلي دوستانه، با آرامش و البته به 

سرعت انجام گرفت. وقتي تصميم گرفتم كه بر اساس اين 
نمايشنامه سناريو بنويسم، هنوز مطمئن نبودم كه زبان 
آن انگليسي باشد يا فرانســه؟ چون براي خودم به عنوان 
يك فرانســوي زبان و كسي كه هميشــه كارهايم به اين 
زبان بوده، فرانسه آســان تر بود و اصال مطمئن نبودم كه 
انگليسي كار كردن كار درستي است يه نه؟ اما به محض 
اينكه روياپردازي درباره فيلم را شروع كردم، برايم محرز 
شد كه زبان كار بايد انگليسي باشد تا در جذب مخاطب 

فراگيرتر عمل كند.
يكي از داليل اصلي هم اين بود كه مي خواستم با آنتوني 
هاپكينز كار كنم. به خوبي مي دانستم اين رؤياي كوچكي 
نيست كه تحققش ساده باشد. اما اين خواسته و غريزه من 
بود. احساس مي كردم كه آنتوني پدر فقط بايد او باشد... به 
همين خاطر بود كه از كريستوفر درخواست كمك كردم 
چون نمي توانســتم به زبان انگليســي بنويسم. از طرف 
ديگر تأكيد كردم كه نمي خواهم از نمايشنامه فيلم بسازم. 
همكاري با يك سناريســت ديگر اين امكان را براي من 
ايجاد مي كرد كه تا حد امكان از نمايشنامه و دنياي تئاتر 

فاصله بگيرم و به سينما وارد شوم. مسئله من با كريستوفر 
فقط ترجمه نمايشنامه نبود، ما ساعت ها و روزها درباره 
راهكارهاي تأثيرگذاري بيشتر در مديوم سينما مشورت 

مي كرديم.
به نظر شما فيلم بيش از نمايشنامه مي تواند 

به سؤاالت مختلف پاسخ دهد؟
به نظرم فيلم هم به احساس اثر و هم به آنچه مدنظر من 
بود، خيلي نزديك تر شد. من در پي يافتن راهي بودم كه به 
زبان تصوير قصه را روايت كنم. به عنوان مثال وقتي داشتم 
فيلمنامه را مي نوشتم، چارچوب قصه را هم طراحي كردم؛ 
انگار كه آپارتمان يكي از كاراكترهــاي قصه بود كه بايد 
شخصيت پردازي مي شد و گاهي اسباب و اثاثيه و چيدمان 
آنها بخشي از روايت به حساب مي آمدند. به همين خاطر 
بود كه تصميم گرفتم كل فيلم را بدون برنامه و خارج از يك 
تايم الين تعريف شده در استوديو فيلمبرداري كنم تا دستم 
براي طراحي لوكيشن ها و دســت بردن در آنها باز باشد. 
گاهي شبانه يك ديوار را برمي داشتيم يا رنگ ها را تغيير 
مي داديم. همانطور كه حتما متوجه شديد، در طول فيلم، 

تغييرات زيادي در آپارتمان و مجموعه فيلم اتفاق مي افتد. 
در ابتدا آپارتمان، محل زندگي آنتوني اســت. شما فضا و 
اسباب و اثاثيه را مي شناسيد. اين فضا و سبك زندگي خود 
اوست. و كم كم در پس زمينه، تغييرات كوچكي رخ مي دهد 
كه تا حد امكان مي خواســتم نامحســوس باشد تا شما 
به عنوان تماشاگر احساس كنيد چيزهايي تغيير كرده اما 
نتوانيد دقيقا هم تغييرات را تشخيص دهيد... اين خودش 
يك جور بازي با حس گيجي، گنگي و گمراهي است. براي 
اينكه تغييرات توي ذوق نزند و تأثيرگذاري با نوعي موازنه 
ظريف بصري همراه باشــد، اقدامات و تــداركات زيادي 
انديشيده شده، انگار كه آپارتمان هزارتوي ذهن آنتوني 
است. به همين خاطر راهرو ها و درهاي زيادي تعبيه شده 
كه اين حس را به مخاطب بدهد كه پشت هر در، داستاني 
است. بازي با آنها برايم جذاب بود و مي خواستم گاهي از 
چنين نماهايي براي سفر به فضاي فكري او استفاده كنم 
اما باز آنچه فكرش را مي كنيم، اتفاق نمي افتد. گاهي دقيقا 
همان قاب هاي تصوير را داريم اما همان شخصيت ها را در 
آنها نمي بينيم. به شــما حس نوعي تكرار دست مي دهد 

اما اين تكرار هم تكراري نيســت؛ يك جورهايي شــبيه 
جهنم است.

در واقع يــك صحنه اصلي داشــتيد و 
بعد ديوار ها و دكورهاي مختلــف را حذف يا اضافه 

مي كرديد؟ يا بيش از يك صحنه داشتيد؟
فقط يك صحنه داشتيم. سكانس ها را به ترتيب وقوع در 
قصه نمي گرفتيم و مجبور بوديم مــدام اين صحنه را به 
صحنه ديگري تغيير دهيم و بعد به سكانس قبل بازگرديم. 
شيوه جالب و سرگرم كننده اي بود اما گاهي شخصيت هايي 
كه قرار بود در صحنه حضور داشته باشــند، در داستان 
گم مي شدند و نمي دانســتند كجاي فيلمنامه هستند. 
سكانس هاي پاياني را بازي مي كنند يا ابتدايي؟ البته به نظر 
من اين خيلي مفيد بود و به بازيگران اين امكان را مي داد 
كه سفر قصه را فراموش كنند. اگر غير از اين بود و آگاهانه 
مي دانستند كه قصه اي درباره زوال عقل را روايت مي كنند، 
غم سنگين اين بيماري را از ابتداي فيلم با خود حمل كرده 
و ناگزير به تماشــاگر القا مي كردند. واقعيت اين بود كه با 
اين شيوه، سناريو مثل يك پازل بود كه گاهي در آن گم 

درهای ذهن ما
فلوريان زلر از حافظه، معما و فيلم »پدر« مي گويد

درخشش 
خيره كننده 
  كي. آستين كالينز/ 
رولينگ استون: اينكه چه 
برداشتي از پايان فيلم 
داشته باشيد، به خودتان 
بستگي دارد. شايد اين 
پايان بندي برايتان زيادي 
شسته رفته باشد و شايد 
هم آن را همراه با كشف و 
شهود بدانيد. آنچه قطعيت 
دارد احساساتي است 
كه در فيلم عمق يافته و 
درخششي ماندگار دارد.

گريزي از 
تلخي نيست

   آليسون ويلمور/ ولچر: 
استادانه و البته آزار دهنده. 

فيلم »پدر« با ساختاري 
محكم و حساب شده 

داستاني را روايت مي كند 
كه همراه با تمي عاشقانه 
است. از آنجا كه گريزي 
از تلخي نيست، فيلم در 

نهايت با اندوهي تراژيك به 
مقصد مي رسد.

اجرايي بي نظير 
از زوال عقل 

  پيتر 
تراورس/ اي بي سي: 
شاهكاري از آنتوني 

هاپكينز كه در »پدر« رسما 
مستر كالسي از بازيگري 
را به نمايش مي گذارد. او 

در قالب مردي كه روزگاري 
بسيار باهوش و توانا بوده و 
حاال در حال از دست دادن 

توانايي هاي ذهني اش 
است، دست نيافتني 
به نظر مي رسد. اين 

اجراي بي نظيري از زوال 
عقل است. فلوريان زلر 
كارگردان فيلم پدر در 

نخستين تجربه بلند 
سينمايي اش شاه ليري 

مدرن عرضه كرده؛ فيلمي 
فوق العاده و تأثيرگذار.

اين هاپكينز 
فوق العاده

  برايان لوري/ سي ان ان: 
»پدر« فيلمي نيست كه 
مناسب تفريح و سرگرمي 
باشد. اين فيلمي نيست 
كه بشود با آن تعطيالت 
آخر هفته را خوش گذراند. 
در عوض پدر فيلمي 
فراموش نشدني است 
و بخش مهمي از تأثير 
گذاري اش را بايد مديون 
بازي درخشان آنتوني 
هاپكينز دانست.

ناهيد پيشور
مترجم و روزنامه نگار
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يكي از رايج ترين تكنيك ها 
و الگوهاي كاربردي بهبود 
حافظه، بازگشت به يونان 
باستان يا استفاده از روش قصر حافظه است؛ شيوه لوكي، قصر حافظه يا كاخ ذهني، 
هرچه آن را بناميم، ابزاري ياديار اســت كه براي پياده سازي  آن حقايق، آدم ها و 
اتفاقات زندگي در داخل اتاق هاي يك ساختمان چيده مي شوند؛ ساختماني ترجيحا 
واقعي و آشنا براي فردي كه دارد حافظه اش را از دست مي دهد... اين فرد براي تداعي 
خاطراتش از اين اتاق به اتاق ديگر قدم مي زند و در مواجهه با لوكيشن هاي شخصي 
تعبيه شده در هر اتاق، كم كم ايماژها و تصاوير كم رنگ شده در ذهن او جان مي گيرند. 
فلوريان زلر، نمايشنامه نويس و كارگردان نام آشناي تئاتر فرانسه، در نخستين تجربه 
سينمايي خود به نام »پدر«، توانايي قصر حافظه در برقرار كردن ارتباط ميان خاطرات 
و مكان و موقعيت را در تصوير تقالي آنتوني براي از دست ندادن حافظه اش دستمايه 
قرارداده است. زلر كه در سال هاي اخير نمايشنامه هاي شاخصي چون»مادر« )2015(، 
»حقيقت« )2017( و »پسر« )2018( را خلق كرده، در اقتباس از نمايشنامه خودش، 
پدر، با كريستوفر همپتون همكاري كرده و از لوكيشن، بستري مي سازد كه در آن 
زوال ذهني آنتوني روي مي دهد؛ آپارتمان ساكت و آسوده پيرمرد 80ساله، همان 
ذهن اوست كه كنش و واكنش دارد. ابتداي فيلم دخترش آني )اوليويا كلمن( به او 
مي گويد كه قصد دارد از لندن نقل مكان و در پاريس زندگي جديدي را آغاز كند. 
آنتوني مي گويد: پرستار سابقش را نمي شناسد و به او شك دارد كه از خانه اش دزدي 
مي كند و مي خواهد تنها زندگي كند. اما آني ترديد دارد آنتوني بتواند تنها زندگي 

كند و خود از پس كارهايش برآيد؛ ترديدي كه تماشاگر با دوباره ديدن آني )كه نقش 
او را اين بار هنرپيشه ديگري به نام اوليويا ويليامز بازي مي كند( به روشني درك 
مي كند. وقتي دوربين كاراكترها را در جاي جاي آپارتمان دنبال مي كند به اين ترديد 
و سرگيجه مخاطب دامن مي زند. پرستار جديد يك دختر غريبه به نظر مي آيد و 
داماد آنتوني، همسر قبلي آني... به نظر مي رســد كه اين آپارتمان قبلي نيست و 
مدام تغييرات مرموز و نامحسوسي در آن روي مي دهد كه مي دانيد اتفاق افتاده 
اما نمي توانيد دقيقا بگوييد چه اتفاقي. همه اشارات تلويحي هستند به كورسوي 
تشخيص آنتوني كه تا مي آيند جان بگيرند، حافظه و ذهن غيرقابل اعتمادش، آنها 
را به عقب مي راند. تاكنون هم فيلم هاي خوبي با اين موضوع داشتيم. »هنوز آليس« 
)2014( كه ترس و آشــفتگي و در نهايت تراژدي زوال عقل را به تصوير كشيده يا 
»يادگاري« )2000(، نئونوآر روانشناســانه كريستوفر نوالن كه از حافظه ضعيف و 
اختالل در شناخت شخصيت اصلي، نوعي پازل سينمايي ساخته است. پدر با بازي 
درخشان آنتوني هاپكينز و نبوغ زلر، اندوه و تأسف عميق قصه، هر دو كار را با 
هم انجام مي دهد. آنتوني يك نمونه پزشكي نيست بلكه انساني است كه خود 
را در غم و ترس هايش شريك مي دانيم و چه بسا با او همذات پنداري مي كنيم 
و مي ترسيم كه اين اتفاق براي ما هم در پيري بيفتد... در پايان غم انگيز فيلم، 
آنتوني سؤالي را كه در طول فيلم هم مدام از خود مي پرسيد، تكرار مي كند: »تو 
مي داني چي مي شه؟« و تلخ ترين مرثيه سينمايي را براي هستي و ناتواني انسان 
رقم مي زند. فلوريان زلر، ساكن پاريس است و گفت وگويي كه مي خوانيد را از 

طريق نرم افزار ويدئو تلفن زوم با او انجام  شده است.

درباره
فيلم پدر

این شماره
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همانطور كه انتظار داشــتم او در دهه هشتم زندگي، طوري 
كاراكترش را بازي مي كند كه دقيقا حســي را كه من پشت 
دوربين داشتم و مي خواستم به مخاطب بدهم، القا مي كند. 
توضيحش كمي سخت است. انگار او را از پيش مي شناختم. 
من و هم نســلي هايم با آنتوني بزرگ شــده ايم و سينما را 
شناخته ايم. وقتي زوال عقل آنتوني و رفته رفته ناتواني اش را 
در فيلم مي بينم، حس مي كنم دارم كسي را از دست مي دهم 
كه سال ها مي شناختمش؛ شــايد به نزديكي يكي از اعضاي 
خانواده ام. به همين خاطر مي خواستم اسم كاراكترش در فيلم 

هم همان آنتوني باشد.
من سناريو را با او در ذهنم نوشته بودم و اسم كاراكترش را هم 
آنتوني گذاشتم تا وقتي به او پيشنهاد همكاري مي دهم، بداند 
كه اين نقش فقط براي او نوشته شده است. او روز قبل از شروع 
فيلمبرداري گفت: »فلوريان مطمئني كه مي خواهي آنتوني 
بماند؟ نمي خواهي اسم ديگري را جايگزين كني؟« و من واقعا 
مي خواستم بماند چون به نوعي ذهن تماشاگر را ميان واقعيت 
و دنياي فيلم بازي مي داد... البته شايد خيلي شخصي كردن 
نقش در اين قصه تلخ، براي مخاطبي كه سال هاست هاپكينز 
را دوست دارد، آزار دهنده باشد. و مي دانم كه آنتوني تعمدا اين 
نقش را شخصي تر كرد تا اين حس تقال براي تن ندادن به مرگ 

و فناپذيري را در مخاطب ايجاد كند.
آنتوني هاپكينز به واسطه دقت در صحبت و 
براي آهنگ و ريتمي كه به كالمش مي دهد شهرت دارد. 
در صحنه پاياني جمالتي بود كه نمي دانم بداهه بود يا نه 
اما با لحن و آهنگ خاصي از شكنندگي و شايد تسليم 
شخصيت در مقابل فراموشي حكايت داشت. اين جمالت 
قلب من و تماشاگر را شكست. انگار كه ريتم ديالوگ هاي 

اوليه او در ابتداي فيلم طوري حســاب شده بود كه در 
صحنه پاياني با آن جمالت ما را نابود كند. دوست دارم 
بدانم كه چطور با او درباره ريزه كاري هاي دقيق نقش اش 

صحبت كرديد؟
شــايد نتوانم خيلي خوب و دقيق توضيح دهم چون بيشتر 
غريزي است. وقتي براي نخستين بار قرار بود او را ببينم كمي 
دستپاچه شده بودم. شايد هم ترسيده بودم چون مي دانيد، 
او آنتوني هاپكينز بود! اما بعــد از 2دقيقه دريافتم كه خيلي 
راحت مي توانيم با هم كار كنيم؛ چون خيلي زيرك، باهوش 
و متواضع بود. اين براي بازيگري بــه بزرگي او يعني بيش از 
خودش و نام بلندش، به قصه، احساسات فيلم و تفكر و بينش 
كارگردان بها مي دهد. از همان ابتدا مشخص بود كه او دست 
من فيلمساز را براي ساختن آنچه مدنظر دارم باز مي گذارد و 
اين همه از بخشندگي و بزرگواري او بوده است. او هنرمندي 
است كه در 83سالگي هنوز ريسك مي كند. واقعا اين نقش 
براي او يك ريسك تمام عيار بود چون فيلم به شدت تحت تأثير 
حضور اوست و قرار است همه  چيز در كنترل هوش او باشد. اما 
با فردي مواجه مي شويم كه رو به ناتواني و زوال گذاشته و در 
دنيايي گرفتار شده كه هوش و زيركي و هوشمندي ديگر در 
آن معنايي ندارد. بنابراين من از آغاز، فيلم را به سبك تريلر 
فيلمبرداري كردم چون مي دانستم، فقط احساس هاي خطر و 
اضطراب آنتوني را حس خواهيم كرد. نمي خواستم مخاطب از 
همان اول فيلم حدس بزند كه »خب اين فيلم درباره زوال عقل 
است.« ما تمام مدت فيلم در ذهن آنتوني هستيم و مي خواستم 

ترس يك غريبه در آپارتمان را داشته باشيم.
بنابراين با توجه به شــناختي كه از آنتوني داشتم، همه  چيز را 
برنامه ريزي كردم اما چالش من يافتن يك قلمرو احساســي 

جديد بود. ما قبل از فيلمبرداري زمان زيادي براي مشورت و 
آماده كردن خودمان داشتيم. اما او بازيگري نيست كه نياز داشته 
باشد زياد درباره كاراكتر و سابقه اش حرف بزنيم. او بازيگر متد 
اكتينگ نيست كه خود را جاي شخصيتي كه مي خواهد بازي 
كند، بگذارد و مدتي با آن زندگي كند. او هنرپيشه اي است كه از 
روي غريزه بازي مي كند. خيلي زود فهميدم او از گفت وگوهاي 
زياد و طوالني خوش اش نمي آيد. به همين دليل تصميم گرفتم 
قبل از فيلمبرداري با او تمرين نمايش نداشــته باشيم. البته 
دليل ديگري هم داشت. چون نمي خواستم از يك نمايشنامه 
فيلمبرداري كنم، ترجيح مي دادم تا حد امكان از دنياي تئاتر و 
البته تمرين پيش نمايش فاصله بگيرم. اوليويا كلمن تا حد زيادي 
با آنتوني فرق دارد اما هر دو بازيگران غريزي هستند. ما فقط روز 
قبل از فيلمبرداري سناريو را مي خوانديم و روز فيلمبرداري يكي 
دو ساعت راجع به صحنه هايي كه مي خواستيم بگيريم صحبت 
و تمرين مي كرديم. يك جمع كوچك 5يا 6نفره كه در يك اتاق 
مي نشستيم و سكانس به ســكانس فيلمنامه را مي خوانديم و 

صميمانه درباره آن گفت وگو مي كرديم.
در صحنه پاياني وقتي او تالش مي كند همه آنچه را كه تجربه 
كرده به زبان بياورد و در يــك جمله خالصه كند، مي گويد: 
»احساس مي كنم دارم همه برگ هايم را از دست مي دهم.« 
مي دانيد چرا اين جمله اينقدر تأثيرگذار و شايد تكان دهنده 
است؟ چون زماني كه دقيقا معناي آن را مي فهمي، ديگر هيچ 
فايده اي ندارد. منظورم را مي فهمي؟ همه  چيز تمام شده است. 
من مي خواستم همه فيلم آنطور باشد، پر از تناقض هايي كه 

شما با قلبتان احساس كنيد درباره آنتوني صدق نمي كند.
نشريه فيلم ميكر
10فوريه 2021

مي شديم و تأكيد من به بازيگران اين بود كه فقط روي همان 
صحنه تمركز كنند.

چه منطقي پشت برنامه فيلمبرداري بدون 
ترتيب شما وجود داشت؟ گاهي فيلم ها لوكيشن محورند 
و گاهي بازيگر محور. اما بيشــتر اوقات فيلمبرداري 
براســاس ترتيب وقوع قصه انجام مي شــود... شما 
مي گوييد مدام صحنه ها را تغيير مي داديد و باز به قبل 

باز مي گشتيد اما به ترتيب فيلمبرداري نمي كرديد؟!
از ابتداي پروژه مي دانســتم كه مهم ترين روز فيلمبرداري 
آخرين صحنه اســت. مي دانيد؟ اگر صحنــه آخر قدرت و 
تأثيرگذاري الزم را نداشــت، همه قصه و اساســا ايده فيلم 
زيرسؤال مي رفت. مي دانستم كه اگر صحنه آخر را آخر آخر 
مي گرفتيم، خوب از كار در نمي آمد چون انتهاي كار پس از 
يك دوره فيلمبرداري، همه خسته و بي انرژي بودند و شايد 
تمركز الزم را نداشتند. شايد هم من كمي عصبي شده بودم 
و براي صحنه پاياني استرس داشتم. به همين خاطر تصميم 
گرفتم اواســط فيلمبرداري آن را بگيرم. حساســيت هاي 
ديگري هم بود كه باعث شد برخي سكانس ها را با تقدم و تأخر 
بگيريم. البته زمان هم كم داشتيم. تقريبا همه فيلمبرداري 
پروژه كمتر از 6هفته انجام شد. مواقعي كه فرصت يك شب تا 
صبح كم بود، آخر هفته ها مي توانستيم صحنه را تغيير دهيم.
طراح توليد و مديــر فيلمبرداري تان قبال با 
آنتوني در »شاه لير« كار كرده بودند. اين تصادفي بود 

يا...؟
يك جورايي تصادفي بود. من اين همكاري آنها را مي دانستم 
اما به اين خاطر آنهــا را انتخاب نكردم. دليــل اينكه پيتر 
فرانسيس را به عنوان طراح توليد انتخاب كردم، اين بود كه 
در سال هاي اخير بســيار فوق العاده و درخشان بوده است. 
همانطور كه قبال گفته بودم من طرح آپارتمان و چيدمان آن 
را موقع نگارش فيلمنامه طراحي و تصور كرده بودم. وقتي ما 
نخستين بار همديگر را مالقات كرديم، او گفت: »من فيلمنامه 
را خواندم و طراحي را در ذهنم انجام دادم. اجازه بده به شما 
نشان بدهم.« و باور مي كنيد كه طراحي اش دقيقا طراحي ای 
بود كه من در ذهنم داشــتم و اينجا بود كه فهميدم كامال 
انتخابم درست بوده و ما »كامال ارتباط برقرار كرديم.« درباره 
بن اسميتارد هم بگويم كه مهم ترين دليل من براي انتخاب 
او به عنوان مدير فيلمبرداري، نزديكي فضاي ذهني مان بود. 
ما قبل از شروع كار درباره فيلم هاي مختلف خيلي صحبت 

كرديم و ارجاعات مشابهي داشتيم.
مي توانيــد بعضي از ارجاعــات را برايمان 

بگوييد.
كمي درباره ديويد لينچ و »جاده مالهالند« )2001( صحبت 
مي كرديم. در جاده مالهالند روايت بسيار پيچيده و درك آن 
براي مخاطب سخت و دشوار است. فيلم به نظر هر دوي ما، 
تأثيرگذار بود و آن هم مثل پازل و نكته اي كه خيلي توجه مرا 
جلب كرد اين بود كه كل مجموعه در تأثيرگذاري بر مخاطب 
نقش داشت و مفهوم پيدا مي كرد نه يك عنصر، يك بازيگر يا 

قصه تنها. در جاده مالهالند تالش يا بهتر بگويم تقال مي كنيد 
تا آن را بفهميد، با تضادها سردرگم مي شويد و از آنجا به بعد 
مثل بازيگران اصلي، بايد خودتان را به جريان فيلم بسپاريد. 
وقتي به اينجاي كار مي رسد همه  چيز رنگ و بوي احساسي 

به خود مي گيرد.
در پدر هم روايــت پيچيده اســت و گاهي قصــه به طرز 
سرگيجه آوري گنگ و آشفته مي شود اما هدف نهايي بسيار 
بسيار ساده است. هر چند در پايان فيلم مطمئن نيستيد دقيقا 
چه شد يا هر كدام از صحنه ها در تايم الين اصلي، صحنه قبلي 
يا بعدي بوده اند. از اينجا به بعد ديگر نمي توانيد با مغزتان، 
كل داســتان را تحليل كنيد بلكه با قلب و احساستان آن را 
درمي يابيد. كامال مطمئنم كه همه دقيقا احساسي كه ما از آن 
حرف مي زنيم را شناخته اند و پيام پدر برايشان مفهوم است.

چندين بار »بچه رزمــاري« )1968( را ديديم چون در آن 
هم 2نفر در آپارتمان بودند و آپارتمان يكــي از كاراكترها 
بود. همينطور »عشق« )2012( هانكه... اين فيلم ها به من 
كمك كردند تا جــرأت به خرج دهــم و كل فيلم را در يك 
آپارتمان بگيرم. مي دانيد وقتي شــما بــه يك اقتباس فكر 
مي كنيد، نخستين پيشنهاد وسوسه انگيز نوشتن صحنه هاي 
خارجي است چون راه آســان تري براي سينمايي تر كردن 
سكانس هاســت. من اما از همان ابتدا به سراغ هيچ صحنه 
خارجي نرفتم و با ماندن در آپارتمان ســعي داشــتم از آن 
براي شبيه ســازي  فضاي ذهنــي آنتوني كــه در اين جو 
كالستروفوبيك مانده، استفاده كنم... البته گاهي به دوربين 
مجال مي دادم كه از دريچه پنجره به بيرون نگاه كند و آنتوني 
اين احساس را پيدا كند كه آن بيرون بدون او زندگي جريان 
دارد. اما مي خواستم به خودم جرأت دهم كه پا از اين آپارتمان 
بيرون نگذارم و همه  چيز در محدوده ذهن او اتفاق بيفتد. اين 
يك مبارزه بود چون به نظر من آپارتمان هاي زيادي وجود 

داشت، يكي پس از ديگري.
بازيگران خيره كننده و درجه يكي مثل آلفرد 
مولينا و فرانك النگال در نسخه تئاتري پدر نقش آفريني 
كرده اند. آيا آنتوني هاپكينز تفسير جديد و متفاوتي از 

آنها داشت؟
بله، البته به نظر من هر بازيگري، يك دنياي كامال متفاوت را با 
خود به پروژه مي آورد. نقش هنرپيشگان تئاتر هم خيره كننده 
و شگفت آور اســت. من هميشــه تحت تأثير آنتوني بودم. 

بنابراين با توجه به شناختي كه 
از آنتوني داشتم، همه  چيز را 

برنامه ريزي كردم اما چالش من يافتن 
يك قلمرو احساسي جديد بود. ما 

قبل از فيلمبرداري زمان زيادي 
براي مشورت و آماده كردن خودمان 

داشتيم. اما او بازيگري نيست كه 
نياز داشته باشد زياد درباره كاراكتر 

و سابقه اش حرف بزنيم. او بازيگر 
متد اكتينگ نيست كه خود را جاي 
شخصيتي كه مي خواهد بازي كند، 
بگذارد و مدتي با آن زندگي كند. او 
هنرپيشه اي است كه از روي غريزه 

بازي مي كند. خيلي زود فهميدم 
او از گفت وگوهاي زياد و طوالني 

خوش اش نمي آيد

چندين بار »بچه رزماري« )1968( 
را ديديم چون در آن هم 2نفر در 

آپارتمان بودند و آپارتمان يكي از 
كاراكترها بود. همينطور »عشق« 

)2012( هانكه... اين فيلم ها به 
من كمك كردند تا جرأت به خرج 

دهم و كل فيلم را در يك آپارتمان 
بگيرم. مي دانيد وقتي شما به يك 

اقتباس فكر مي كنيد، نخستين 
پيشنهاد وسوسه انگيز نوشتن 

صحنه هاي خارجي است چون راه 
آسان تري براي سينمايي تر كردن 

سكانس هاست

كوچك 
زيباست

  اوون گليبرمن/ ورايتي: 
»پدر« فيلمي جمع و جور و 
كوچك، با شخصيت هايي 
محدود است كه 
دستاوردهاي هنري وااليي 
در ثبت واقعيت را به نمايش 
مي گذارد؛ فيلمي كه نه به 
مالل آغشته است و نه بناي 
آزار تماشاگر را دارد.

بهترين
 شكل ممكن

  تاد مك كارتي/ 
هاليوود ريپورتر: از 
زمان فيلم »عشق« 
)ميشاييل هانكه( تا 
امروز بهترين فيلمي 

كه سينما مي توانست 
درباره سالخوردگي 

عرضه كند. فيلم به شكلي 
هوشمندانه و همه جانبه 
تأثير زوال عقل بر بيمار 
و اطرافيانش را واكاوي 
مي كند. با نقش آفريني 

فوق العاده از آنتوني 
هاپكينز در نقش انگليسي 

متفرعني كه غرورش 
اجازه نمي دهد واقعيت 
را بپذيرد و كارگرداني و 

فيلمنامه نويسي فوق العاده 
فلوريان زلر فرانسوي كه 

نخستين فيلم سينمايي اش 
را با موفقيت روانه اكران 

مي كند.

درست مثل 
زندگي

  ان هورنادي / 
واشنگتن پست: فيلم 

»پدر« در ارزيابي نهايي 
پارادوكسي است كه 

تماشاگر را با حس هاي 
متضادي مواجه مي كند. 

فيلم به اندازه اي كه خوددار 
و متفاوت است، صريح 

و بي پرده هم هست و 
همان قدر پر از خشونت كه 

سرشار از لطافت و احساس. 
فيلم در يك جمله، زيبا، 

پر از عواطف انساني، 
خيال انگيز و آشفته است؛ 

درست مثل زندگي.

ويران مي آيي 
  بنجامين لي/ گاردين: 
»پدر« تجربه اي دشوار 
و در مواردي بي رحمانه 
را براي تماشاگر 
رقم مي زند؛ تجربه اي كه 
در عين ويران كننده بودن، 
تماشايي هم هست. آن هم 
نه صرفا به خاطر داستان 
خاصي كه روايت مي كند كه 
تا حد زيادي به واسطه بازي 
ويرانگر آنتوني هاپكينز.

درباره
فيلم پدر

این شماره
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يادم تو را فراموش
بيماري زوال عقل دستمايه فيلم هاي زيادي در اين سال ها بوده است؛ 
فيلم هايي با حال و هوايي متفاوت كه سازندگانشان هر كدام نسخه اي 
براي اين عارضه و افراد درگير با آن پيچيده اند. البته اغلب اين فيلم ها 
با همه تفاوت هايشان يك نقطه مشترك داشته اند؛ اينكه حس و حساسيت تماشاگر را برانگيخته اند. 
به همين دليل اغلب فيلم هاي موفق در اين حوزه بيشــتر ملودرام بوده اند تا درام روانشناختي. از 
»دفترچه خاطرات« تا »هنوز آليس« فيلم هاي مرتبط با بيماري آلزايمر، ميزان موفقيتشان را با ميزان 
اشك هايي كه از تماشاگر گرفته اند سنجيده اند. نكته ديگر امكاني است كه بازي در نقش فرد مبتال 
به بيماري زوال عقل، براي درخشش فراهم مي شود. جولين مور براي هنوز آليس و آنتوني هاپكينز 
براي فيلم پدر دو مثال دم دست و آشنا در اين زمينه هستند؛ فيلم هايي كه قلب تماشاگران را تسخير 

و جوايز را به سوي بازيگران روانه مي كنند و مستقيم سراغ احساسات مي روند.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

دور   از   او
Away from her 2007 

اقتباسي موفق از داستان آليس مونرو كه با تمركز بر شخصيت محوري اش تصويري 
دقيق و ملموس از پيرزني كه همه  چيز را فراموش كرده مي سازد. سارا پولي كه در ايران 
به واسطه بازي در مجموعه»قصه هاي جزيره« شهرت دارد در 28 سالگي »دور از تو« 
را كارگرداني كرد. ماجراي زني به نام فيونا با بازي جولي كريستي كه مبتال به آلزايمر 
مي شود و بيماري اش چنان شدت مي گيرد كه همسرش از سر ناچاري او را به آسايشگاه 
مي برد. فيونا كه تقريبا هيچ چيزي را به ياد نمي آورد در آسايشــگاه به يكي از بيماران 
دل مي بندد. فيلم مطالعه اي دقيق درباره بيماري است كه دچار زوال عقل شده و با از 

دست دادن حافظه، دوباره عاشق مي شود.

هنوز آليس
Still alice 2014 

يكي از مهم ترين فيلم هاي هاليوود درباره آلزايمر كه هم شهرت جهاني يافت و هم يك 
جايزه اسكار براي جولين مور به ارمغان آورد؛ اقتباسي از رمان موفق و تأثير گذار هنوز 
آليس )كه به فارسي هم ترجمه شده است( كه حاشيه هاي توليدش )درگذشت ريچارد 
گلتزر كارگردان در ميانه هاي فيلمبرداري و ادامه كار توسط همسرش واش وستمورلند( 
هم به نوعي كاركرد تبليغاتي يافتند. در هنوز آليس جولين مور نقش استاد دانشگاهي را 
بازي مي كند كه در اوج موفقيت متوجه مي شود گرفتار نوع نادري از آلزايمر شده است. 
زمان اكران منتقدان تعريف زيادي از فيلم كردند. جداي از موضوع تأثير گذار، جنس 

بازي جولين مور هم تأثير قابل توجهي در توفيق فيلم داشت.

دفترچه خاطرات
The Note book 2004

عاشقانه اي تمام عيار از نيك كاساوتيس؛ ملودرامي شورانگيز كه اشك تماشاگرش را 
در مي آورد. »دفترچه خاطرات« ماجراي زني به نام الي را روايت مي كند كه در كهنسالي 
مبتال به آلزايمر شده و در يك آسايشگاه سكونت دارد. پيرمردي كه در آسايشگاه حضور 
دارد براي اينكه حافظه الي بازگردد و گذشته را به خاطر بياورد شروع به خواندن دفترچه 
خاطرات او مي كند؛ خاطراتي از سال هاي دور و روزگاري كه الي )ريچل مك آدامز( و 
نوآ)رايان گاسلينگ( در يك تعطيالت تابستاني شيفته يكديگر مي شوند. فيلم روايتگر 
عشقي است كه با انواع و اقسام مشكالت و موانع مواجه مي شود. مرور خاطرات گذشته 
قرار است بر آلزايمر غلبه كند. دفترچه خاطرات براي الي كهنسال حكم درماني را دارد 
كه تم اصلي فيلم را هم متبلور مي كند؛ ايمان به نيروي عشق؛ عشقي كه وقتي پس زمينه 
جنگي مي يابد جلوه اي نزديك به آثار كالسيك سينما مي يابد. در فيلم نيك كاساوتيس 

آلزايمر شخصيت اصلي بهانه اي است براي ورود به داستاني عاشقانه.

آيريس
Iris 2001

يكي از شاخص ترين فيلم هاي 2دهه اخير درباره بيماري آلزايمر. آيريس مرداك)كيت 
وينســلت( و هم دانشــكده اي اش بيلي )هيو بونه ويل( دلباخته يكديگرند. ســال ها 
مي گذرد، آيريس نويسنده اي مشهور مي شود و بيلي همچنان دلباخته او است. وقتي 

آيريس آلزايمر مي گيرد بيلي به نگهداري از او مي پردازد.

درباره
فيلم پدر

این شماره

مروري بر 5 فيلم با موضوع آلزايمر

جعبه پاندورا 
Pandoras box 2008 

يسيم اوستااوگلو، كارگردان تركيه اي در فيلم »جعبه پاندورا« معضالت اجتماعي را به 
مشكالت فردي )شخصيت هاي اصلي همگي دچار مشــكل ارتباط هستند. نسرين در 
زندگي زناشويي به بن بست رسيده و با پسر نوجوانش مشــكل دارد. گزين در چاه ويل 

روزمرگي سقوط كرده و مهمت هم روزگار را به بيهودگي مي گذراند(. 

وقتي مرگ خودش را 
معرفي مي كند

آنتوني هاپكينز مي گويد كه بازي در فيلم»پدر« 
زندگي اش را دگرگون كرده است

    بازي آنتونـــي هاپكينز در »پدر« يكي از بزرگ ترين امتياز هاي فيلم 
است. بردن جايزه اســكار بهترين بازيگر مرد و ستايش همگاني منتقدان 
مهر تأييدي بر توانايي هاي اين بازيگر توانمند انگليســي است كه با گذر 
از 80 ســالگي همچنان در باالترين ســطح به حضورش در مقابل دوربين 
ادامه مي دهد. هاپكينز 83 ســاله نقش پيرمردي دچار بيماري زوال عقل 
را محمل مناسبي براي درخششي تازه يافته است. اينكه نقش هايي از اين 
جنس معموال مورد توجه عمومي قرار مي گيرد نكته درستي است اما در اين 
مورد خاص، نمي توان از اجراي استادانه آنتوني هاپكينز به سادگي گذر كرد. 
زيستن در مقابل دوربين و درك دقيق و درست از نقش مرد سالخورده اي 
كه توانايي مواجهه با واقعيت تلخ و تراژيك را ندارد يا غرورش اجازه نمي دهد 
به راحتي با اين موضوع )آلزايمر( كنار بيايد، به حضوري انجاميده كه جاي 
جلوه گري هاي معمول، با مكث، تأني، نگاه و لحن درستي كه اتخاذ مي كند 
به كاراكتر جان مي دهد. هاپكينز مي گويد بازي در فيلم پدر زندگي اش را 

دگرگون كرده است.
  

بازي در فيلم پدر؛ پيشنهادي كه نمي شد ردش كرد
    نخســتين واكنش من پس از خواندن فيلمنامه يك »بله« بزرگ 
بود. درســت همان كاري كه با فيلمنامه »ســكوت بره ها« كردم. يكي 
از فيلمنامه هايي بــود كه با خودم فكر مي كردم چه خوشــبختم به من 
پيشنهاد شده اســت! بالفاصله با مدير برنامه هايم تماس گرفتم و گفتم 
مي خواهم در اين فيلم بازي كنم. وقتي هم قرار شد جلوي دوربين بروم، 
حس اعتماد به نفس داشتم. با خودم مي گفتم من هم 83 سال دارم و وقت 

آن است به زوال عقل مبتال شوم. بازي كردن اين نقش برايم آسان بود.
    جايي كه اوليويا از بيمارستان بيرون مي آيد... خداحافظي مي كند و 
در تاكسي مي نشيند و حاال بايد با زندگي اش روبه رو شود. او مي رود تا با 
زوال ناگزير و مرگ ناگزير خود مواجه شود و اينجاست كه يك موقعيت 

واقعا دردناك و شكننده پديد مي آيد.
   يادم مي آيد كنار تخت پدرم ايســتاده بودم، جنازه او روي تخت بود و 
مادرم هم كنارش. با خودم فكر مي كردم نبايد زياد شلوغش كنم، چرا كه 
يك روز اين ماجرا براي من هم رخ مي دهد. اين زندگي است و وقتي مرگ 
خودش را معرفي مي كند، اين ديگر ما نيستيم كه تصميم بگيريم چه بايد 
بشود و چه بايد بكنيم. ما اصال نمي توانيم چيزي را پيش بيني كنيم و اينكه 
بدانيم من چيزي نيســتم، خودش نهايت آزادي است. وقتي قرار شد اين 
نقش را بازي كنم و بازي كردم، زندگي ام دگرگون شــد. بيشتر و عميق تر 

به فكر فرو رفتم.



 ديگر چگونه وفاداري  
و تعصبم را   نشان دهم؟

با تعطيل شــدن ليگ برتر و تمرينات 
اســتقالل به مدت يك هفته، هروويه 
ميليچ به مرخصــي يك هفته اي 
رفت. هواداران اســتقالل حاال 
حسابي نگران بازگشت ميليچ 
از كرواسي هستند چراكه 
اين بازيكــن مدت ها از 
عدم دريافت مطالباتش 
شاكي اســت و شايد 
قيد  بگيرد  تصميم 
حضــور در تيم 
را  مجيــدي 
بزند. ميليچ 

در همين رابطه گفت و گويي اختصاصي با همشــهري 
ورزشي داشته است.

   تا اينجاي فصل از لحاظ فنــي به چيزي كه 
مي خواستي، رسيده اي؟

كادرفني و هواداران بايد در اين باره نظر دهند اما چيزي 
كه من مي توانم درباره اش حرف بزنم اين است كه سعي 
كرده ام در تمرينات بهترين عملكرد را داشته باشم تا هر 
وقت مربيان تشخيص دادند، به زمين بروم و بهترين بازي 
را به عنوان يك بازيكن حرفه اي انجام بدهم. اميدوارم 
توانسته باشم خواسته مربيان و هواداران را برآورده كنم.

  همانطور كه فرهاد مجيدي هم گفته، شايد بهتر 
باشد استقالل بيشتر روي جام حذفي تمركز كند، چراكه 
براي قهرماني در ليگ برتر شانس كمي دارد. خودت با اين 

موضوع موافق هستي؟ 
به نظر من هم تمركزمان روي جام حذفي باشد بهتر است 
اما در ليگ هم بايد تا آخريــن هفته بجنگيم تا در پايان 
فصل بتوانيم بهترين جايگاه را به دست بياوريم. مطمئنا در 
هفته هاي پيش رو نتايجي به دست مي آيد و جايگاه تيم ها 
تغيير مي كند. اميدوارم در پايان ليگ به رده اي برسيم كه 

هواداران استقالل را راضي كند.

  پس از بازي هاي آســيايي چه 
اتفاقي بــراي اســتقالل افتاد كه 
خيلي راحت بــه ذوب آهن و 

پرسپوليس باخت؟
باخت در دربي براي خود من و ســاير بازيكنان و به ويژه 
براي هوادارانمان خيلي ســخت بــود، نبايد اين اتفاق 
مي افتاد اما متأسفانه افتاد. اما حاال بايد مسير را با قدرت 
ادامه بدهيم. بعد از مســابقات آسيايي شايد خستگي 
و فشردگي مسابقات باعث شد در 2بازي با ذوب آهن و 
پرسپوليس در حد انتظار نباشيم. البته همين ذوب آهن 
را در حذفي شكست داديم و يك  برد هم كه مقابل صنعت 

نفت در ليگ داشتيم.

  از ايران رفته اي و مي دانيم كه مدت هاســت 
حقــوق ات را نگرفته اي. هواداران نگــران وضعيت تو 
هستند. از باشگاه كسي كمك كرده تا مشكلت حل شود؟ 
متأسفانه هيچ كس هيچ اقدامي برايم نكرده است و من 
پولم را نگرفته ام. خيلي ها قول دادنــد، وعده و وعيد 
دادند اما كسي هيچ اقدامي نكرده است. نمي دانم چطور 
وفاداري و تعصبم را به تيم استقالل نشان دهم تا بدانند 

من اين تيم را دوست دارم.

  هواداران اســتقالل مي خواهنــد بدانند كه 
قراردادت را تمديد مي كني يا نه؟

از االن نمي شود با قاطعيت در اين باره صحبتي كرد. آقاي 
عبديان از هيأت مديره صحبت هايي با وكيلم داشته اند 
اما فعال چيزي مشخص نيســت. بايد ببينيم در آينده 
چه اتفاقاتي مي افتد. من اســتقالل ر ا دوست دارم ولي 

همه  چيز دست من نيست.

  يک لحظه خیال کردم
 تیر خوردم!

  حمله به جام جهاني با  26 ستاره + کريم باقري

كنعاني زادگان، مدافع ملي پوش پرسپوليس از اتفاقات 
اصفهان و شرايط پرسپوليس و تيم ملي مي گويد

اردوي آمادگي تيم ملي فوتبال ايران براي 4 بازي انتخابي جام جهاني، از فردا در كيش آغاز مي شود، ليست اسكوچيچ پر از ستاره هاي بزرگ است، با يك سورپرايز روي نيمكت به اسم كريم باقري

 هروويه ميليچ، مدافع كروات استقالل در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي
 از وعده و وعيدهايي گفته كه به او داده شده اما هيچ كدام از آنها عملي نشده است 

محمد زارعي
خبرنگار
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متخصص لیگ اروپا 
مقابل تیم تبعیدي

 منچستربراي دومين بار ليگ اروپا را مي برد يا 
منچستر يونايتد23:30اين جام براي چهارمين بار به اوناي امري مي رسد؟ 19ويارئال

  زوال عقل
 مشق نفرت

حال مان را بد كرديد با اين فوتبال تان!
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درحالي كه فقط 8روز تا نخســتين بازي تيم ملي در بحرين باقي 
مانده، فدراسيون فوتبال هنوز برنامه سفر تيم به منامه را مشخص 
نكرده است. زمان پرواز رسما اعالم نشده و ظاهرا براي دريافت 
ويزا هم مشــكالتي وجود دارد. البته ليست نفرات اعزامي هم با 
حرف وحديث هاي زيادي روبه رو ست؛ ليستي كه ديروز يك نفر 
داوطلبانه از آن خارج شد اما هنوز هم نفرات اضافي زيادي در آن 

حضور دارند.

  هنوز به CAS اميد داريم؟
درباره زمان سفر تيم ملي تنها چيزي كه جسته و گريخته از گوشه و كنار 
شنيده شــده، اين اســت كه كاروان ايران روز دهم خرداد با پروازي 

اختصاصي به بحرين خواهد رفت. اما خود فدراسيون هنوز رسما برنامه 
و زمان سفر تيم ملي را اعالم نكرده اســت. فدراسيون فوتبال مدت ها 
به دنبال نتيجه دادگاه CAS و شكايت از AFC بابت ميزباني بحرين بود. 
مسئوالن فدراسيون مدعي هستند كه همچنان به پيگيري اين شكايت 
مشغولند و در اين شرايط، اعالم برنامه سفر به بحرين به معناي پذيرفتن 
ميزباني اين كشــور و قطع اميد از CAS خواهد بود. شايد اينكه هنوز 
اطالعاتي رسمي درخصوص برنامه هاي سفر اعالم نشده، به همين دليل 
باشد. ضمن اينكه براساس شنيده ها دريافت ويزا براي نفرات اعزامي 
هم به مشكالتي برخورد ه است، چون ايران از لحاظ سياسي ارتباطي با 
بحرين ندارد. تا لحظه تنظيم اين خبر ويزاي هيچ يك از نفرات اعزامي 

آماده نشده و فدراسيون در اين زمينه هم با مشكالتي روبه رو ست.

  جنجال همراهان اضافي
نكته مهم درخصوص كاروان اعزامي ايران، ليست بلندباالي نفرات اعزامي 
و تعداد باالي نفرات متفرقه و غيرضروري در اين ليست است. روز گذشته 
طهمورث حيدري، رئيس كميته امور استان هاي فدراسيون فوتبال نامه اي 
به فدراسيون فوتبال نوشت و ضمن تشكر از دعوت رئيس فدراسيون اعالم 
كرد به منظور صرفه جويي در هزينه هاي تيم ملي و بيت المال از سفر به 
بحرين كناره گيري مي كند. نخســتين واكنش به اين نامه در رسانه ها 
اين بود كه اساسا سفر رئيس كميته امور استان ها به بحرين چه ضرورتي 
داشته و بر چه اساسي نام ايشان در ليست نفرات اعزامي گنجانده شده 
است. گويا از اين نفرات در ليست اعزامي تيم ملي كم نيست و برخالف 
طهمورث حيدري، ديگران از ســفر انصراف هم نداده و در آستانه اعزام 
هستند. كارلوس كي روش در زمان هدايت تيم ملي هرگز اجازه نمي داد 
نفرات متفرقه و اضافي همراه تيم ملي باشند اما بعد از او ظاهرا اين رسم 
به فدراسيون فوتبال برگشته است. گفته مي شود در ليست نفرات اعزامي 
به بحرين بيش از 50نفر حضور دارند كه اگر واقعيت داشته باشد، تقريبا 
20نفر از اينها همراهان غيرضروري تيم هستند. البته ديروز يك منبع 
آگاه در فدراسيون به همشهري گفت بعد از جنجال رسانه اي، سفر اعضاي 

هيات رئيسه و بعضي ار همراهان به بحرين لغوشده است.

سفر در مه
 تيم ملي در حالي به بحرين مي رود كه فدراسيون هنوز منتظر راي CAS درباره تغيير ميزباني است 

در عين حال تعداد همراهان تيم در اين سفر،جنجال به پا كرده است
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نقل قول   

اســكوچيچ پس از اعالم ليست تيم ملي:  
چيزي كه از بازيكنانم مي خواهم انضباط 
اســت، نه انگيزه. نيازي نيست به انگيزه 
اشاره كنم، چراكه وقتي كسي كشورش را 
نمايندگي مي كند بايد سرشــار از انگيزه 
باشــد. وقتي براي تيم ملــي ايران بازي 
مي كنيم، 8۰ميليون دليــل براي انگيزه 

داشتن داريم.

خواســته اســكوچيچ از بازيكنان تيم 
ملي:حق نداريم هيچ اشــتباهي مرتكب 
شــويم، من از بازيكن هايــم مي خواهم 
شخصيت شــان را به نمايش بگذارند، آنها 
ظرفيت الزم بــراي موفقيت را تمام وكمال 

دارند.

تأكيد اســكوچيچ به تمركز روي بازي با 
هنگ كنگ:  اكيداً همه را در تيم ملي از فكر 
كردن يا صحبت كردن در مورد مســابقات 
گروهي مان در آينده منــع مي كنم. تنها 
دغدغه ذهنــي ما درحال حاضــر بازي با 
هنگ كنگ است و ساير مسائل فقط باعث 
برهم خوردِن تمركزمان مي شود. زماني كه 
همه چيز بر وفق مراد باشد مسلمًا همه چيز 
آسان خواهد بود، اما بايد در شرايطي ذهنيت 
صحيح را حفظ كرد كه همه چيز برضد ماست.

جابه جايي امتياز بين خودروسازان
با حكم كميته انضباطي نتيجه ديدار پيكان و سايپا به سود نارنجي پوشان اعالم شد

كميته انضباطی فدراسيون فوتبال سرانجام حكم اتفاقات ديدار سايپا و 
پيكان را صادر كرد كه بر اساس اين حكم سايپا 3 بر صفر برنده اعالم شد. 
اين رأی معادالت پايين جدول را پيچيده تر كرد و حاال پيكان هم با اين 
نتيجه در بين گزينه های سقوط قرار گرفته است. اين در حالی است كه 
چند تيم از جمله نساجی و ذوب آهن هم اين حكم را ناعادالنه توصيف 
كرده و خواهان تغيير رأی هستند. ديروز اما سراجی، مديرعامل باشگاه 
سايپا گفت: »در آيين نامه انضباطی برای تعويض های بيش از حد مجاز 
مشخصا اقدامی تعريف نشده اما به اســتناد بند»ب« ماده5 آيين نامه 
انضباطی از كميته انضباطی درخواست كرده ايم به دستگاه های باالتر مثل 
آيين نامه های فيفا و AFC مراجعه كنند .« بعد از اعالم اين حكم، مهدی 
تارتار از سرمربيگری پيكان كناره گيری كرد و بايد ديد در روزهای آتی او 
به اين تيم بازخواهد گشت يا نه. عالوه بر استعفای تارتار، باشگاه پيكان هم 
از اين حكم به كميته استيناف شكايت كرده است. ديروز عليرضا صالحی 
 رئيس كميته استيناف فدراسيون فوتبال در خصوص اين حكم گفت: 

» در صورت اعتراض تيمی، اين پرونده در كميته استيناف مورد بررسی 
قرار می گيرد. هيچ حكمی بدون استناد به موارد قانونی صادر نمی شود 
اما اگر كسی معترض است می تواند اعتراضش را ثبت كند تا در استيناف 
بررسی شود. البته هر حكمی صادر شود، معموال عده ای ناراضی هستند، 
حتی اگر قلبا بدانند حكم درست است.« اما دوشنبه شب باشگاه استقالل 
هم نسبت به تعويض های پيكان در مسابقه ای كه برابر اين تيم انجام داد 
اعتراض كرد و خواهان اين شد كه نتيجه 3 بر صفر به سود استقالل شود. 
رضا جاودانی، عضو كميته انضباطی در خصوص اين موضوع می گويد: 
»برای بازيكن غيرمجاز تعريفی در نظر گرفته شده است. تصور می كنيم 
بازيكن غيرمجاز بوده اما طبق ماده61 اگر مدرک بازيكنی جعلی باشد؛ 
برای مثال نام وی از حسن به حسين تغيير پيدا كرده باشد شامل فرصت 
24ساعته پس از مسابقه برای طرح اعتراض نخواهد شد. اما اگر هر اتفاق 
ديگری بيفتد و تيمی بگويد بازيكن غيرمجاز بــازی كرده برای طرح 

اعتراض خود فقط 24ساعت از زمان انجام بازی فرصت دارد.«

كريمواردميشود
 كريم باقري، دستيار يحيي گل محمدي پيشنهاد فدراسيون براي نشستن روي نيمكت تيم ملي 

در 4بازي حساس انتخابي جام جهاني را پذيرفت

نكته بازي

آماربازي

كدام بازي را ديدي؟

شما مهاجمان استقالل را هم گم كرديد

اينها نان و آب نمي شود

نفت آبادان يكي از مهم ترين مسابقات 
فصلش را در خانه بــا يك گل به 
اســتقالل باخت تا جدي جدي 
خطر سقوط به دسته پايين تر را 
احساس كند. مخصوصا صدور رأي 
كميته انضباطي به نفع سايپا در بازي 
جنجالي با پيكان، اوضاع را براي آباداني ها و بقيه تيم هاي پايين 
جدول بدتر كرده است. در چنين شرايطي، سيروس پورموسوي 
كه تيمش 13هفته است برنده نمي شود، مصاحبه كرده و گفته: 
»اشتباهات داوري مانع از اين شد كه 3امتياز بازي را بگيريم.« 
باور كنيد او در مورد مسابقه اي حرف مي زند كه يك پنالتي به 
سود حريف اعالم نشد، يك گل سالم آنها را آفسايد گرفتند و 
با آوانتاژ ندادن در صحنه اخراج، مانع از گلزني استقالل شدند. 
خيلي حرف است كه شــما در پايان چنين مسابقه اي از داور 

طلبكار هم باشيد. ممنون سيروس خان!

مجتبي حسيني نفت مسجدسليمان 
را رها كرد تــا در ذوب آهن دنبال 
روياهايش برود. فعال اما نتيجه كار 
خيلي خوب نبوده است. ذوب آهن 
بــا شكســت برابر پرســپوليس 
21امتيازي مانــد و بايد قربان صدقه 
ماشين ســازي تبريز برود كه قعر جدول را قرق كرده است. 
حســيني بعد از اين بازي گفته: »در نيمــه دوم مهاجمان 
پرسپوليس را گم كرديم و 2 گل خورديم.« البته تا جايي كه 
ما ديديم، شما در نيمه اول هم مهاجمان پرسپوليس را گم 
كرديد، فقط خودشان گل نزدند. در بازي حذفي هم مهاجمان 
استقالل را گم كرديد؛ آنها 2 گل زدند و چند گل هم نزدند. 
در مسابقه ليگي با استقالل هم همين اتفاق تكرار شد، فقط 
بنده هاي خدا 20 تا موقعيت مسلم را از دست دادند. مهاجمان 

حريف را پيدا كرديد، سالم ما را برسانيد.

تراكتور با يك دنيا مشكل و محروم و 
غايب رفت اهواز و از فوالد مساوي 
گرفت. آخر مسابقه اما جواد نكونام 
كلي از تيمش تعريف كرد و گفت: 
»تبديل به تيمي شده ايم كه همه 
در مقابل مان دفاع مي كنند. 20 هفته 
از ليگ گذشته و كسي نتوانسته ما را در خانه خودمان شكست 
بدهد.« خيلي هم عالي. دست شما درد نكند. فقط اين حرف ها 
آب و نان نمي شود برادر. فوالد تيم كم مهره اي نيست و نبايد 
دلش را به اين داستان ها خوش كند. شما از 5 بازي آخر فقط 
يكي را برده اي. در ليگ قهرمانان هم تنها تيم حذف شده ايراني 
بودي و در حذفي هم به زحمت از سد قشقايي گذشتي. روند 
حركتي فوالد خوب نيست و اين تيم با اين شرايط، دشوار بتواند 

سهميه ليگ قهرمانان فصل بعد را بگيرد.

متريكا

با 3امتيازي كــه پرســپوليس در بازي 

عقب افتاده اش مقابل ذوب آهن كسب كرد، 48
هر دو تيم پرسپوليس و سپاهان در پايان 
هفته بيست وسوم 48امتيازي شدند. در 
تاريخ 20ساله ليگ برتر اين نخستين بار است كه 2تيم در اين مقطع از 
فصل چنين امتياز بااليي را كسب كرده اند. در تاريخ ليگ برتر فقط 6بار 
اتفاق افتاده كه تيمي در پايان 23بازي 48امتياز يا بيشتر داشته باشد و 
هر 6بار آن تيم به قهرماني ليگ رسيده است. پرسپوليس در هر 4دوره 
اخير و سپاهان در ليگ هاي دوم و نهم توانسته بودند بعد از 23بازي به 
چنين امتيازي برسند كه سهم همه اين تيم ها جام قهرماني بود. جالب 
است كه اين بار پرســپوليس و ســپاهان هر دو با هم به اين حدنصاب 

رسيده اند و به ناچار يكي از آنها بايد قيد قهرماني در ليگ را بزند.

 نفت آبادان با شكســت مقابل استقالل 

دوازدهمين بازي بدون بردش را هم سپري 12
كرد و ركوردش با ركوردي كه ذوب آهن در 
12هفته ابتدايي فصل جاري به جا گذاشته 
بود مساوي شد. اين دو تيم با 12بازي بدون برد صاحب سومين ركورد 
فصل جاري در اين زمينه هستند. پيش تر ماشين سازي و نساجي با ثبت 
14و 13بازي متوالي بدون كسب حتي يك پيروزي، بدترين ركوردهاي 
اين فصل را به نام خودشان رقم زده اند. اگر نفت آبادان در هفته هاي آتي 
همچنان به نبردن ادامه بدهد مي تواند از ركورد اين دو تيم هم بگذرد. 
جالب اينكه 3بازي آينده نفت آبادان با تيم هاي قعرنشين يعني سايپا، 
نفت مسجدسليمان و نساجي است. ســايپا اين هفته به لطف تصميم 
كميته انضباطي و برد 3بر صفر مقابل پيكان بعــد از 10هفته صاحب 

پيروزي شد.

 به لطف گل نوبرانه آرمــان رمضاني، تيم 

استقالل باالخره بعد از 408دقيقه در ليگ 408
برتر گل زد و اجازه نداد اين ركورد منفي 
بيشتر از اينها ادامه پيدا كند. استقالل بعد از 
گلي كه ارســالن مطهري در دقيقه42بازي با ماشين ســازي در هفته 
هجدهم زد، ديگــر گلي در ليگ برتر نــزده بود. در واقــع آخرين گل 
آبي پوشان روز 27اسفند99زده شد و آنها در سال1400هنوز گلي در ليگ 
نزده بودند. اين طلسم در بازي با نفت آبادان هم به لطف اشتباهات داور تا 
دقيقه95پايدار ماند؛ مهدي قائدي يك گل سالم زد كه توسط كمك داور 
آفسايد گرفته شد و ركورد گل  نزدن آبي ها تا دقيقه آخر ادامه پيدا كرد. 
ركورد 408دقيقه اي اســتقالل چهارمين ركورد اين فصل بعد از نفت 

آبادان)744(، سايپا)561( و مس رفسنجان)492( محسوب مي شود.

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه 

23146342212148سپاهان1

23139131121948پرسپوليس2

2210752315837استقالل3

2310582522335گل گهرسيرجان4

135-2381142223آلومينيوم اراک5

2171041913631فوالد6

227962020030تراکتور7
228-227782123شهر خودرو8

528-237791621مس رفسنجان9

227-226971517نفت  مسجدسليمان10

627-236982026پيكان11

326-236891619صنعت نفت آبادان12

422-2241081519سايپا13

822-2364131826نساجی مازندران14

721-2349102229ذوب آهن15

1911-2218131534ماشين سازی تبريز16

با اعالم رئيس فدراسيون فوتبال، كريم باقري به كادر فني تيم ملي 
فوتبال ايران اضافه شد. سايت فدراســيون ديروز خبر داد شهاب 
عزيزي خادم، در جلسه اي مشترک با كريم باقري توافق كرد براي 
4بازي حساس ايران در مقدماتي جام جهاني به تيم ملي اضافه شود. 
كريم باقري هم اكنون دستيار يحيي گل محمدي در تيم پرسپوليس 
اســت. او پيش از اين يك بار ديگر هم به تيم ملي دعوت شده، اما 

پيشنهاد اسكوچيچ را رد كرده بود.
 C دور برگشــت بازي هاي مرحله انتخابي جام جهانــي در گروه
منطقه آسيا از سيزدهم خرداد آغاز مي شود. ايران بايد به ترتيب با 
هنگ كنگ، بحرين، كامبوج و عراق بازي كند. شاگردان اسكوچيچ 
براي اينكه صعودشان به مرحله بعد بدون اما و اگر باشد، بايد در هر 

4بازي كه به ميزباني بحرين برگزار مي شود، پيروز شوند.

عزيزي خادم، پيش از اين در حكمي جنجالي، مجتبي خورشيدي 
را به سرپرستي تيم ملي انتخاب كرده بود. بسياري معتقد بودند او 
كارنامه قابل توجهي ندارد و نمي تواند در شــرايط سخت تيم ايران 
را مديريت كند. به نظر مي رســد كريم باقري قرار است ضعف هاي 
خورشــيدي را جبران كند. ســايت فدراســيون فوتبال به نقل از 
عزيزي خادم نوشت:» آقاي باقري از سرمايه هاي فوتبال ايران است 
و قرار شــده در اين 4بازي عالوه بر حضور در كادرفني، موضوعات 
مديريتي را نيز برعهده داشته باشد تا تيم ملي بدون دغدغه از اين 

مرحله سربلند بيرون بيايد.«
رئيس فدراسيون فوتبال مدعي شــد كه همه امكانات براي حضور 
پرقدرت تيم ملي در بازي هاي بحرين فراهم شده است و هيچ عاملي 

نمي تواند تمركز تيم ملي براي صعود را برهم بزند.

برنامه بازي ها

شنبه 8 خرداد 14۰۰

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشين سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

پنجشنبه13خرداد 14۰۰

دوشنبه 17 خرداد 14۰۰

 جمعه 21 خرداد 14۰۰

 سه شنبه 2۵خرداد 14۰۰

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

با كمترين سورپرايز
 ليست تيم ملي نه مهدي شيري دارد

 نه عارف غالمي!

اگر اينطور حســاب كنيم كه دراگان اسكوچيچ از 
قبل تكليفش را با رامين رضاييــان و وريا غفوري 
روشن كرده بود و به هر دليلي )كه در مورد رامين 
مي تواند فني هم نباشد( نمي خواست آنها را دعوت 
كند، مي توان گفت فهرست اعالم شده از سوي مربي 
كروات براي مسابقات انتخابي جام جهاني سورپرايز 
چنداني ندارد. اسكوچيچ در اردوهاي قبلي نشان 
داده بود كه توانايي زيادي براي دعوت از بازيكنان 
عجيب و غريب به تيم ملي دارد. 2 شاهكار بزرگ او 
در اردوهاي قبلي، يكي مهدي شيري بود و ديگري 
عارف غالمي؛ يعني بازيكناني كه اگر ســرمربيان 
پرسپوليس و اســتقالل مهره كافي داشته باشند، 
در همين 2 تيم هم بايد روي نيمكت بنشينند! در 
فهرست اخير اما بازيكني نيست كه حضورش توي 
ذوق بزند. شايد جعفر سلماني از نظر بعضي منتقدان 
شرايط دعوت را نداشت يا حضور محمدرضا اخباري 
در جمع گلرها خرده بحث هايي را به وجود آورده باشد 
اما از اين بحث ها هميشه هست. به طور كلي ليست 
اخير اسكوچيچ شگفتي چنداني ندارد و حتي اگر 
داشت هم در اين مقطع كاري جز حمايت از سوي 
منتقدان و هواداران ساخته نبود. فعال همه انرژي هاي 
مثبت را بايد به سمت اين تيم بدهيم و اميدوار باشيم 

بچه ها دست پر از منامه برگردند.

دعوت نشده ها؛ ليستي در كار نيست
تيم ملي غايب بزرگي ندارد اما ابراهيمي، اسماعيلي و 

نادري غايب هاي كوچك اين تيم هستند
هميشــه در زمان اعالم ليســت تيم ملي، اسم هايي هستند 
كه به نظر مي رســد با وجود شايســتگي حضور در ليست از 
چشم مربيان تيم ملي دور مانده اند. اما ليست جديد تيم ملي 
كه توسط اســكوچيچ اعالم شده، از اين اســامي زياد ندارد. 
از جمع دروازه بان هايي كه پيش تر دعوت مي شــدند حامد 
لك و رشيد مظاهري از ليســت بيرون مانده اند اما عملكرد 
آنها در هفته هاي اخير به شــكلي بوده كه جاي خالي شــان 
اصال در ليست احســاس نمي شــود. در دفاع راست غيبت 
رامين رضاييان و وريــا غفوري اتفاق جديدي نيســت و به 
هر دليلي كه بوده اسكوچيچ از ابتدا هم اين نفرات را دعوت 
نمي كرد. در خط مياني علي كريمي مصدوم است و در خط 
حمله هم اللهيار صيادمنش خودش اجازه خواسته تا با سفر 
به آلمان مراحل درمانش را پي بگيــرد. در هافبك مياني از 
اميد ابراهيمي هم خبري نيســت كه اين شــايد تنها مورد 
عجيب  در ليســت جديد اســكوچيچ باشــد. ابراهيمي در 
اردوهاي قبلي توســط دراگان دعوت مي شــد و در بازي با 
ســوريه هم 25دقيقه بازي كرد. او مهره فيكس تيم ملي در 
جام جهاني2018، جام ملت هاي2019و همين مســابقات 
مقدماتي جام جهاني2022بود. ســواي غيبت اين بازيكن، 
دعوت فقط يك نفر از استقالل هم كمي انتقادبرانگيز شده و 
الاقل هواداران استقالل توقع داشتند نام هايي چون فرشيد 
اسماعيلي و محمد نادري را كه اخيرا عملكرد خوبي داشته اند 

در ليست جديد تيم ملي ببينند.
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محمدحســین کنعانی زادگان بعد از 
انجام بازی های پرفشــار و ســنگین در 
پرسپولیس، حاال به اردوی تیم ملی اضافه 
شــده تا خودش را آماده ادامه مسابقات 
مقدماتی جام جهانی کند. نکته مهم 
در مورد کنعانی این اســت که او با 
پیشنهاد وسوســه انگیزی از لیگ 
قطر مواجه شــده و پیوستنش 
به باشگاه االهلی تقریبا قطعی 
است. پیشنهاد مالی تیم قطری 
با رقم قرارداد ایــن بازیکن در 

نیست، به نظر می رسد پرسپولیسی ها پرســپولیس قابل قیاس 

باید با جدایی کنعانی 
کنار بیایند هر چند که 
خــودش در این چند 
ماه هیچ واکنشــی به 
این موضوع نداشــته و در 
این گفت وگو هم حاضر نشــد در خصوص بحث حضورش در 
االهلی صحبت کند. تنها چند ســاعت بعد از بازی با ذوب آهن 

گفت و گویي اختصاصي با کنعاني زادگان داشتیم.

   پیروزی در اصفهان بیشــتر از 3 امتیاز برای 
پرسپولیس ارزش داشت، قبول داری؟

بازی ســختی بود و خدا را شــکر می کنم که برد مهمی را در 
اصفهان به دست آوردیم. همه بازی ها سخت هستند و هر تیمی 
که برابر پرســپولیس بازی می کند چند برابر همیشــه انگیزه 
دارد. ذوب آهــن هم با توجه به وضعیتی که در جدول داشــت 

می خواست امتیاز بگیرد ولی ما تیم برتر زمین بودیم.

   در بین دو نیمه فکر می کردی که پرسپولیس 
بازی باخته را با برد عوض کند؟

ما همیشــه ذهنیت برد داریم. در همان نیمه اول هم باید چند 

گل می زدیم که دیدید چند موقعیت خوب را از دست دادیم. در 
نیمه دوم هم فشار را بیشتر کردیم و تغییراتی که کادر فنی ایجاد 
کرد، در نهایت نتیجه را تغییر داد. ما در مجموع خیلی موقعیت 

داشتیم و کامال هم مستحق برد بودیم.

   از اتفاقات قبل از بازی صحبت کن. مثل اینکه جو 
وحشتناکی در اتوبوس ایجاد شده بود؟

نمی دانم چه بایــد بگویم. همه می دانند چــه اتفاقاتی رخ داد، 
تصاویر و عکس هایی که از اتوبوس گرفته شد همه چیز را نشان 
می دهد. ما واقعا ترسیده بودیم. شــاید باورتان نشود، من یک 
لحظه از شدت ترس خیال کردم تیر خوردم و انگار میدان جنگ 
در ذهنم ترسیم شده بود. اگر اتفاق بدتری رخ می داد و اتوبوس 
واژگون می شد چه کســی جوابگو بود؟ واقعا فوتبال ارزش این 

اتفاقات را ندارد. 

   بعد از بازی، باشگاه ذوب آهن با منتشر کردن 
فیلمی کوتاه به این موضوع اشاره کرد که تو به رختکن این 

تیم حمله کردی. توضیح می دهی چه اتفاقی رخ داد؟
حمله کجا بود، این حرف ها صحت ندارد. من می خواســتم بعد 
از بازی پیراهن را به شنانی بازیکن ذوب آهن بدهم که به سمت 

رختکن ایــن تیم رفتم. تــدارکات ذوب آهن بــه من گفت که 
بازیکنان در رختکن ناراحت و عصبانی هستند و من هم به سمت 

رختکن خودمان برگشتم.

   رقابت نزدیک شما با ســپاهان برای قهرمانی 
ادامه دارد. فکر می کنی در نهایت چــه اتفاقاتی در پایان 

فصل رخ دهد؟
ما روی بازی های خودمان تمرکــز کرده ایم و 7 فینال دیگر هم 
باقی مانده که باید بجنگیم و این هواداران را برای کسب پنجمین 
قهرمانی پیاپی خوشحال کنیم. ما بازیکنانی با کیفیت و پرتالش 
داریم که در زمین مســابقه تا آخرین توان می جنگند و زحمت 
می کشند. کادر فنی خوبی داریم که ساعت ها روی بازی حریفان 
آنالیز می کنند، مربی بدنســاز خوب داریم و پزشکانی که واقعا 
زحمت می کشند، همینطور تدارکات و دیگر اعضای پشتیبانی. 
امیدوارم در پایان لیگ به آن چیزی که لیاقتش را داریم دست 

پیدا کنیم.

   در مورد تیم ملی هم صحبت کن. فکر می کنی در 
پایان این راه سخت به جام جهانی برویم؟

ما چند بازی مهم و سرنوشت ســاز در پیش داریم که هر کدام 
از آنها حکم فینال را دارند. ما مثل یک ســرباز برای تیم ملی و 
موفقیت ایران می جنگیم تا مردم ایران را خوشــحال کنیم. ما 
بازیکنان خوب و کادر فنی توانایی داریم و مطمئنا بهترین نتایج 
را خواهیم گرفت. امیدوارم مردم  و رسانه ها هم از تیم ملی مثل 

همیشه حمایت کنند، ما از آنها انرژی می گیریم. 

یک لحظه خیال کردم تیر خوردم!
کنعاني زادگان، مدافع ملي پوش پرسپولیس از اتفاقات اصفهان و شرایط پرسپولیس و تیم ملي مي گوید

در 2 دیــدار معوقه 
لـــیگ بـــرتري، 
پرســپولیس 2بــر 
یــک ذوب آهن را در 
اصفهان شکست داد 
و اســتقالل هم با یک 
گل در خانه نفت آبادان 
از ســد این تیم گذشت. 
پیروزي هــاي بزرگ یحیي 
گل محمدي و فرهاد مجیدي 
شباهت هایي با هم داشت که 

آنها را مرور مي کنیم.

    تعویض طالیي مربیان
در هر دو میــدان بازیکنان 
بــراي  را  کار  تعویضــي 
سرمربیان پرســپولیس و استقالل 
در آوردند. در اصفهان یحیــي گل محمدي در تصمیمي 
مهم بین 2 نیمه مهدي عبدي را جایگزین عیسي آل کثیر 

کرد. حتي در همــان دقایق هم برخي ســایت ها با لقب 
»عجیب« به استقبال این تعویض رفتند، اما نهایتا عبدي 
گل پیروزي سرخپوشــان را در میدان دشوار فوالدشهر 
به ثمر رســاند. جالب اینجاســت که تعویضي اول یحیي 
یعني شهریار مغانلو هم گل نخست مسابقه را زد. البته در 
مورد مغانلو با توجه به تأثیر چشــمگیرش روي مسابقات 
پرسپولیس، نمي توان این تعویض را به مهارت کادرفني 
ربط داد. او اگر شرایط بازي را داشت از ابتدا مي توانست به 
تیم کمک کند. در آبادان هم آرمان رمضاني بعد از حضور 
در زمین در آخرین ثانیه ها گل برتــري تیمش را به ثمر 
رســاند. تعویض رمضاني آنقدر در پرسپولیس و استقالل 
تکرار شــده و بي ثمر مانده بود که خیلي ها با تردید به آن 
نگاه مي کردند، اما مجیدي ناامید نشد و مزد تصمیمش را 

در آخرین دقیقه بازي گرفت.

   2 رها شده از طلسم
در این دو دیــدار 2 بازیکني گلزني کردند که به شــدت 
تحت فشــار انتقادات بودند. مهدي عبدي بعد از 4ماه در 
لیگ موفق به گلزني شــد. او البته چند روز پیش در جام 
حذفي دروازه تیم شاهین بندرعامري را باز کرده بود، اما 
آن مســابقه از حیث اهمیت قابل مقایسه با دیدار مقابل 
ذوب آهن نیســت. عبدي در کورس فشرده قهرماني گل 

بسیار مهمي براي تیمش به ثمر رساند و حاال براي سایر 
مهاجمان پرسپولیس خط و نشان کشیده است. قهرمان 
شب سخت اســتقالل در آبادان هم آرمان رمضاني بود. 
همه مي دانند او در این چند ماه تا چه اندازه تحت فشــار 
بوده است. رمضاني شــاید از نظر فني خریدي در سطح 
سرخابي ها نبود، اما نوع اتفاقاتي که براي او رخ داد به شدت 
این بازیکن را زیر فشار گذاشت. او اما با گل مهم و تمیزي 
که در آبادان زد، نفس راحتي کشــید و حاال حداقل چند 

شب مي تواند آسوده بخوابد.

   اشتباهات داوري
به نظر مي رسد در هر دو مسابقه اشتباهات داوري به ضرر 
سرخابي ها رخ داده است. در اصفهان مهدي عبدي اوایل 
نیمه دوم گلي به ذوب آهن زد که کمک داور آن را آفساید 
گرفت. با این حال گروهي از کارشناســان داوري در این 
زمینه تشکیک کرده اند و گل عبدي را سالم مي دانند. در 
آبادان هم فوجي از اشتباهات داوري را به ضرر استقالل 
داشــتیم. در نیمه اول یک پنالتي به سود این تیم اعالم 
نشد، در نیمه دوم گل قائدي به اشتباه آفساید اعالم شد 
و حتي ســر اخراج بازیکن نفت هم بهتر بود داور آوانتاژ 
مي داد تا فرشــید اسماعیلي از بخت مســلم گلزني اش 

استفاده کند.

   کمک به قعر 
جدولي ها

پرسپولیس و استقالل هر دو 
در بازي بیرون از خانه پیروز شدند 

و برتري هر دو هم باعث خوشــحالي 
تیم هاي ته جدولي شد. هم ذوب آهن 
و هم صنعت نفت آبادان براي فرار از 
سقوط مي جنگند و برابر سرخابي ها 
موفق به کسب امتیاز نشدند. نتایج 
آنها تیم هایي همچون نســاجي قائم شهر، سایپا 
و تحت شرایطي حتي ماشین ســازي تبریز را خوشحال 

کرده است.

رستگاران
4شباهت پیروزي دشوار سرخابي ها در اصفهان و آبادان

سال نحس راموسمتخصص لیگ اروپا مقابل تیم تبعیدي

خبر بد اینکــه لیگ هاي فوتبال 
باشگاهي در اروپا به پایان رسید 

و خبر خوب؛ هنــوز 2 فینال 
اروپایي در پیش است که یکي 
امشب بین منچستریونایتد و 
ویارئال برگزار مي شود که فینال 

لیگ اروپاست و دومي فینال لیگ 
قهرمانان شنبه شب بین چلسي و 

منچسترسیتي. البته تابستان امسال از 
بي فوتبالي رنج نخواهیم برد به شرط آنکه راه به راه برق 
نرود و بتوانیم رقابت هاي یــورو1+2020و کوپا آمریکا 
و المپیک را ببینیم. البته آن هم به شــرطي که پس از 
کناره گیري کلمبیا از میزباني کوپا آمریکا به دلیل شرایط 
کرونایي، آرژانتین هم از میزباني کنار نکشد چون اخیرا 

درخواست تعویق 4ماهه این مسابقات را ارائه داده است. 
المپیک هم هر لحظه ممکن است یک سال دیگر به تعویق 

بیفتد. حاال برگردیم به فینال امشب لیگ اروپا که جذابیت هاي 
خاص خودش را دارد.

  ویارئال که نه ولي اوناي امري متخصص لیگ اروپاست. سرمربي 
اسپانیایي پیش از این3بار سویا را قهرمان این رقابت ها کرده و یک بار با 
آرسنال به فینال رفته و االن هم که با ویارئال. با والنسیا هم تا نیمه نهایي 

پیش رفته بود.
   لیگ اروپا تورنمنت محبوب منچســتر پس از فرگوسن است و تنها 
جایي که آنها در دوران پسافرگوسن به قهرماني رسیده اند. فصل قبل 

هم آنها در نیمه نهایي به دســت ســویا که پرافتخارتریــن تیم این 
تورنمنت است از راهیابي به فینال بازماندند. منچستر یک بار لیگ 
اروپا، 2 بار جام باشگاه هاي اروپا، یک لیگ قهرمانان، یک سوپرجام 
و یک جام برندگان جام در ویترین افتخــارات اروپایي خود دارد و 

سهم ویارئال از افتخارات قاره اي هیچ است.
  سولسشائر در هفته آخر لیگ و بازي با ولوز به بازیکنان جوان و ذخیره خود بازي 
داد و آالنگا بهترین بازیکن زمین شــد. برخالف کلیشه هاي مرسوم درباره کشف 
پدیده ها در آکادمي باشگاه هایي مثل آرسنال، بارسلونا، رئال مادرید و لیون، این 

منچستریونایتد است که تکیه زیادي 
به محصوالت آکادمــي خود دارد. 
بدنیســت بدانیــد 50درصــد از 
بازیکنان منچســتریونایتد از سال 
1939به بعد از آکادمي خود باشگاه 

بوده اند.
   هري مگوایر به دلیل آسیب دیدگي 
قوزك پا در این بازي هم غایب است و خط 

عي  فا یونایتد به پاشنه آشــیل این تیم تبدیل خواهد شد؛ د
جایي که احتماال توانزبه یا اریک بایي پراشتباه در کنار لیندلوف 
که مدافع متوسطي است قرار مي گیرند. مگوایر حتي ممکن است 

به یورو هم نرسد. او 4 بازي آخر تیمش را هم از دست داده بود.
    فینال با حضور تعداد محدودي تماشاگر در گدانسک لهستان 
برگزار مي شود و با یک تماشاگر ویژه به نام سر الکس فرگوسن 
کبیر. قرار است یک چهارم ظرفیت ورزشگاه گدانسک با تماشاگر 
پر شود که مي شــود 9500نفر و هر تیم 2 هزار تماشاگر براي این 

دیدار سهمیه دارد.
    پائو تورس، مدافع ملي پوش اسپانیایي ویارئال سخت مورد توجه 
منچستر اســت. از میان او، واران و ژول کونده یکي براي بازي در کنار 

مگوایر براي فصل آینده خریداري مي شود.
    ویارئال براي رسیدن به این مرحله در دور حذفي تیم هاي سالزبورگ، 
دینامو کي یف، دینامو زاگرب و آرسنال را حذف کرد ولي مسیر منچستر 
ســخت تر بود. تیم انگلیســي 2 تیم ایتالیایي رم و میــالن را برد و 2 تیم 
اسپانیایي سوسیداد و گرانادا را حذف کرد. تازه؛ منچستر از لیگ قهرمانان 
و با سوم شــدن در گروه مرگ با حضور پاري سن ژرمن و الیپزیش به این 

رقابت ها تبعید شده و قطعا راه سخت تري داشته است.
    هر 4 رویارویي پیشین 2 تیم با تساوي بدون گل به پایان رسیده، 
2 تقابل در لیگ قهرمانان ســال2005و 2 رویارویي بعدي در همین 

چارچوب در سال2008.
    ترکیب احتمالي ویارئال: رویي )آســنخو(، فویث، آلبیول، پائو تورس، پدراسا، 

پارخو، پینو، کاپو، تریگورس، باکا و جرارد مورتو
    ترکیب احتمالي منچســتر: دخه آ، لیندلوف، بایي، ون بیســاکا، لوك شــو، 

مک تامیناي، فرد، رشفورد، برونو فرناندز، پوگبا و کاواني

آیا تیم ملي اسپانیا دشمن رئال است؟منچستربراي دومین بار لیگ اروپا را مي برد یا این جام براي چهارمین بار به اوناي امري مي رسد؟

بهروز رسایلي
خدا شاهد است این را باید نشــانه زوال عقل دانست. خبرنگار

مگر مي شود چند نفر آدم »سالم« دور هم جمع شوند، 
چند روز نقشه بکشند، نارنجک جور کنند و به اتوبوس 
پرسپولیس بزنند؟ مگر مي شود اینها حتي یک درصد 
احتمال ندهند که ممکن اســت فاجعه اي رخ بدهد؟ 
شــاید انفجاري اتفاق مي افتاد، شاید یکي کور مي شد 
یا اصال اتوبوس چپ مي کرد. اگر کسي از بین مي رفت، 
قانون با این اوباش پخمه چــه مي کرد؟ اصال به فرض 
محال که گیر نمي افتادند، جواب وجدان شــان را چه 
مي دادند؟ خانــواده بي گناه این بازیکنــان، بچه هاي 
خردسال شان، اشک و آه همســران و مادران شان و... . 
مگر ممکن است کسي مجنون نباشــد و به اینها فکر 
نکند؟ بعد شما دست به این حماقت بزرگ مي زني که 
چه بشود؟ تمرکز پرسپولیس از دست برود، امتیاز بدهد 
و قهرمان نشــود؟ اصال به درك که کدام تیم قهرمان 
مي شود؛ آن جام لعنتي مگر چقدر ارزش دارد؟ آنقدر 
مي ارزد که حیثیت یک شهر، بلکه یک کشور به خطر 
بیفتد؟ آنقدر مهم هست که چشم پدري در راه بازگشت 
فرزندش به در خشک شود؟ 13سال پیش یک سرباز 
وظیفه نگون بخت در همین ورزشــگاه فوالدشهر کور 
شد. یک دهه بعد از ازدواج، او هنوز صورت عروسش را 
ندیده است. این تراژدي براي تأدیب یک تاریخ کافي 
است، اما فوتبال ایران تازه دارد خشونت هاي جدید و 

وحشي گري هاي تازه را مشق مي کند.
اتفاقاتي شبیه حمله نارنجکي به اتوبوس پرسپولیس 
پیش از بازي با ذوب آهن، نشان دهنده خشونت فزاینده 
در فوتبال ایران است. قطعا این مصیبت دالیل متعددي 
دارد، اما یکي از مهم ترین آنها تاخت وتاز مشتي سودجو 
در شبکه هاي اجتماعي است؛ کساني که به خاطر جذب 
فالوئر بیشــتر و در پي آن افزایش درآمد، هر مزخرفي 
را به عنوان خبر منتشــر مي کنند و بي وقفه به فضاي 
نفرت و تفرقه در فوتبــال ایران دامن مي زنند. هر گلي 
که پرســپولیس، اســتقالل یا تراکتور و سپاهان برابر 
رقبا به ثمر مي رســانند، در همین پیج ها و کانال هاي 
ســرطاني با عنوان »کم کاري مدافعان« بازنشر داده 
مي شــود تا مثال ثابت کنند نتایج فوتبال ایران پشت 
پرده رقم مي خورد. به هــر دري مي زنند تا تیم مقابل 
را بــه برخــورداري از حمایت حکومــت متهم کنند. 
در اغلب این موارد خود شایعه ســازان در جریان پوچ 
بودن ادعاهاي شــان هســتند، اما مهم این است که با 
این اوهــام و اباطیل دنبال کننده به دســت مي آورند، 
آگهي بیشــتري مي گیرند و پول درشت تري به جیب 
مي زنند. نتیجه بلندمدت این داســتان ها اما کاشــته 
شدن بذر تنفر در وجود هواداران ساده لوحي است که 
آلت دست این فرصت طلبان مي شوند. آش آنقدر شور 
است که مي گویند صاحب اصلي 2تا از پرمخاطب ترین 
کانال هاي هواداري پرســپولیس و اســتقالل یک نفر 
است؛ طرف از آن سر دنیا بچه هاي مردم را به جان هم 
مي اندازد و اسکناس چاپ مي کند. حاال اگر 4نفر کور و 
کشته و زخمي شدند یا افتادند پشت میله هاي زندان، 

چه اهمیتي دارد.

زوال عقل، مشق نفرت
حال مان را بد كرديد با اين فوتبال تان!

یادداشت

امیرحسین اعظمی
خبرنگار

سرخیو راموس بدترین فصل عمر فوتبالش را سپري 
مي کند. او که در این فصل از تعــداد بازي هاي ادر 
میلیتائو هم کمتر در ترکیب رئــال مادرید حاضر 
بوده، از لیست تیم ملي اسپانیا براي یوروي تابستان 
هم خط خورد تا کابوس این فصلش ادامه داشــته 
باشد. او از چشم هواداران هم افتاده؛ چند روز پیش 
درحالي که انفرادي تمرین مي کرد تا براي رقابت هاي 
یورو آماده باشد، توســط چند هوادار مورد توهین 
قرار گرفت و آنها از کاپیتان خواستند که به پاریس 
برود چون پولکي است. این نخستین و آخرین باري 
نیست که رئالي ها اسطوره هاي خود را با چشم گریان 
بدرقه مي کنند. آنها و خود باشگاه پیش از این اشک 
اســطوره هایي مثل گوتي، رائول، کاسیاس، بیل و 
خیلي هاي دیگر را درآورده و حتي کریستیانو رونالدو 
و بنزما را هم هو کرده اند. راموس چند ماهي است در 
فصل پایاني قراردادش از چشم باشگاه افتاده است. 
فلورنتینو پرس طبق عرف حاکم بر این باشــگاه به 
بازیکنان سن باال قرارداد یکساله پیشنهاد مي دهد، 
اما کاپیتان قرارداد 2ساله مي خواسته و حاضر نبوده 
نظر رئیس درباره کاهش 10درصدي قراردادش در 
آینده را بپذیرد. او که به خاطر رکورد تعداد بازي هاي 
ملي با مصدومیت به میدان رفت و آسیب دیدگي اش 
تشدید شد و نتوانســت زیدان را در حساس ترین 
مقطع فصل همراهي کند، حــاال از اینجا مانده و از 
آنجا رانده شده اســت و حتي نمي تواند به رسیدن 
به رکورد بیشــترین تعداد بازي ملي که در اختیار 

بازیکن مصري است، نزدیک تر شود.
این براي اولین بار از ســال2004 است که سرخیو 
براي یــک تورنمنت مهــم و بزرگ بــه تیم ملي 
فراخوانده نمي شود و نخستین باري است که هیچ 
بازیکني از رئال مادرید در تیم ملي حاضر نیســت. 
به نظر مي رســد لوئیس انریکه که یکــي از افرادي 
بوده که با ناراحتي رئال را ترك کرده و به بارســلونا 
پیوسته مي خواهد از باشگاه سابقش انتقام بگیرد. 
او دســت کم مي توانســت راموس را براي رهبري 

رختکن یا ناچو را براي تقویت دفاع با خودش به یورو 
ببرد. بارسلونابازي انریکه باعث دعوت از بوسکتس 
ُکند،  پیر و ناآماده و آلبا که در اردوهاي قبلي دعوت 
نمي شــد و همچنین دعوت از اریک گارسیا چون 

محصول آکادمي باشگاه است، شده است.
از میان بازیکنان اسپانیایي رئال که سابقه حضور در 
تیم ملي را دارند، کارواخال که مدت زیادي مصدوم 
بود و واسکس هم 2ماه پایاني فصل را از دست داد و 
نمي توانست کمکي کند، اما آسنسیو مهره اي قابل 
اعتنا بود. ایسکو هم به دلیل افت شدید گزینه دعوت 
به لیســت هیچ تیمي در جهان نبوده است. انریکه 
از منچسترســیتي گواردیوال 2مدافع را فراخوانده 
که هر دو ذخیره بوده اند. به اریک گارسیا که اصال 

بازي نمي رسید و وقتي بازي مي کرد سیتي 
از ثبت کلین شــیت باز مي ماند. الپورت 
هم پس از تغییر ملیت و تصمیم به بازي 
براي اسپانیا به جاي فرانسه تنها به همین 

دلیل در لیســت جاي گرفته است. او 
تنها 14بار در ایــن فصل در 

لیگ به میدان رفته که 8تا 
کمتر از ناچوست. ناچو 

33بــار در این فصل 
به میــدان رفته و 

قیقه  2760د
ي  ز بــا

کرده که حــاصـــل آن 
19کلین شیت براي خط 
دفاعي رئال بوده اســت. 
انریکه گفتــه: »راموس از 

ژانویه با گــروه تمرین زیادي نکــرده و همچنین 
درست و حسابي بازي نکرده. تصمیم آساني نبود. 
تصمیم گرفته ایم کــه به جــاي 26بازیکن فقط 
24بازیکن داشــته باشــیم؛ چون معموال در این 

مسابقات فقط 18یا19 بازیکن بازي مي کنند.«
رئالي ها به خصوص خبرنگاران نزدیک به این تیم 
ادعا مي کنند که انریکه از رئال متنفر اســت و زهر 
خودش را ریخته اســت. رئــال در تورنمنت هاي 
مختلف همیشه سهمیه داشته و سال1988حتي 
8بازیکن در تیم ملي داشتند. البته براي رئال خیلي 
هم بد نشد و بیشتر راموس و آسنسیو بودند که زیان 
دیدند. حاال زیدان درصورتي که بماند مي تواند از 
کمترین بازیکن خســته در تمرینات آماده سازي 
پیش فصل اســتفاده کند. از رئال 4بازیکن برزیلي 
)غیر از مارسلو( شامل میلیتائو، کاسمیرو، رودریگو 
و وینیسیوس براي کوپا آمریکا به تیم ملي دعوت 
شده اند که ممکن است این تورنمنت هم به دلیل 
کرونا به هم بخورد. ادن آزار و کورتوا در اردوي تیم 
ملي بلژیک خواهند بود، واران و بنزما در اردوي 
فرانســه، والورده در اروگوئــه، مودریچ در 
کرواســي، کروس در آلمان و بیل در ولز 
و البته براهیم دیاس که احتماال قرارداد 
قرضي اش در میالن تمدید مي شــود در 
اردوي اســپانیا حاضر خواهد بود. از میان 
این بازیکنان ممکن است آزار  فروخته 
شــود، براهیم باز هم قرضي برود و 
واران هــم به منچســتریونایتد به 

فروش برسد.
واکنش سرخیو راموس به دعوت 
نشدن: »بعد از چند ماه لعنتي و 
فصل غیرعادي اي که داشتم، 
یورو هم به مشکالتم اضافه 
شــد. من با تمام جســم 
و روحــم تــالش 
کــردم بــراي 
رقابت ها  این 
آماده باشــم، 

کــه نمي توانم اما نشــد. ناراحتم 
به تیمم کمــک کنم، اما بــراي آنها آرزوي 
موفقیت دارم و از خانه حمایت شان مي کنم.«

رسول بهروش
خبرنگار
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اعتراض ناكام محبي 

بنا چيزي نمي خواهد كادرش هم نمي خواهد؟

اتحاديه جهاني كشــتي از انتخاب محمد مصاليي پور به عنوان 
داور حاضر در المپيك توكيو خبر داد. نيما صادقي ديگر كانديدا 
براي حضور در اين بازي ها بود ولي انتخاب نشد. به نظر مي رسد 
ديپلماسي كشــتي ايران افت كرده است؛ بســياري از كشورها 
كه هيچ نامي در كشتي ندارند، بيشــتر از ايران در المپيك داور 
دارند. نداشــتن نماينده در اتحاديه جهاني ضربات سنگيني به 
ورزش كشــتي مي زند. رســول خادم نماينده ايران در اتحاديه 
جهاني كشتي بود كه از اين ســمت انصراف داد. حميد سوريان 
نماينده ايران در انتخابات پيش روست. پيش تر عباس جديدي 
در انتخابات شوراي آســيا ناكام ماند و نتوانست آراي الزم براي 

دبيركلي را كسب كند.

يداهلل  محبي، كشتي گير دســته فوق سنگين كه در جام تختي 
نايب قهرمان شد، به داوري كشتي اش در فينال اعتراض داشت 
و مي  گفت كادر فني بايد به او شانس حضور در المپيك را بدهد. 
استداللش اين است كه ســهميه المپيك را او گرفته و بايد در 
تورنمنت لهستان كه قرار است نفرات اعزامي آنجا محك بخورند، 
حضور داشته باشد. سهميه المپيك در كشتي متعلق به كشور 
اســت ولي فرصت دادن به محبي مي تواند عدالت را برقرار كند. 
البته محبي در اعتراضي كه داشت مشخص نكرد تكليف فروتن 
كه برنــده او در جام تختي بود چه مي شــود. اعتراض محبي به 
جايي نرسيد و با تصميم كادرفني قرار است از بين امين طاهري و 

اميرحسين زارع، نفر المپيكي مشخص شود.

محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي گفته شاگردانش 
چه مدال بگيرند و چه مدال نگيرند، او پاداشــي نمي خواهد. اين 
مناعت طبع آقاي بنا را نشان مي دهد ولي بايد ديد آيا ساير اعضای 
كادرفني هم چنين نظري دارند. محمد بنا در المپيك 2012 و 
2016 هدايت تيم ملي را برعهده داشت و عالوه بر جوايز بسيار 
عالي كه دريافت كرد، مدال لياقت هم از دســت رئيس جمهور 
وقت گرفت. قرار است هر ورزشكاري مدال گرفت، به اندازه نصف 
جايزه اش به مربيان پاداش بدهند. البته بايد ديد خود سرمربي اين 

پاداش را بين كادرفني تقسيم مي كند يا فدراسيون.

تيم ملي بسكتبال، درجست وجوي حريف تداركاتي
حامد حدادي مي گويد در المپيك2008 او و صمد جوان و باانگيزه بودند، تيم ملي هم 28بازي تداركاتي داشت اما براي توكيو هنوز تيم بازي دوستانه اي انجام نداده است

زير يك خم

ديپلماسي شكست خورده 

نه بازيكنان از شرايط راضي اند و نه سرمربي. تيم ملي بسكتبال بايد 
در پنجره سوم انتخابي كاپ آسيا بازي كند و بعد از آن هم بازي هاي 
المپيك2020 را در پيش دارد. بازيكنــان مي گويند توجهي كه 
به آنها مي شــود و امكاناتي كه دارند در حد تيم المپيكي نيست. 
اعتراض سرمربي هم به همين است؛ اينكه برنامه ها براي حضور در 
المپيك مشخص نيســت. تيم ملي براي بازي هاي المپيك2008 
پكن 28بازي تداركاتي انجام داده بود اما بــراي بازي هاي توكيو 
هنوز برنامه اي ندارد. مســئله مهم ديگري هم وجود دارد؛ حامد 
حدادي، ستاره تيم مصدوم است و غيبتش در پنجره سوم تقريبا 
قطعي است و اين نگراني وجود دارد كه در المپيك هم نتواند مثل 

هميشه بدرخشد.
تيم ملي بســكتبال هفدهم يا هجدهم خرداد به اردن مي رود تا در 
پنجره سوم با عربستان و قطر بازي كند. فدراسيون براي تيمي كه 
قرار است در المپيك بازي كند، تدارك چنداني نديده و اين 2بازي 
تنها بازي هايي هستند كه با قاطعيت مي شود گفت تيم ملي قبل از 
اعزام به ژاپن انجام مي دهد. مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي 
ديروز در جمع خبرنگاراني كه در اردو حاضــر بودند، گفت: »فعال 
برنامه هاي ما فيكس نيستند.« شاهين طبع كرونا و مشخص نبودن 

وضعيت بعضي از تيم ها را دليل اصلي اين بي برنامگي مي داند: » هنوز 
4سهميه المپيك مشخص نشده است و تيم هايي كه با آنها در ارتباط 
هستيم قول داده اند بعد از مشخص شــدن وضعيت شان با ما بازي 
دوستانه برگزار كنند. از چند تيم اروپايي خوب هم دعوت كرده ايم 
كه بازي تداركاتي برگزار كنيم. متأسفانه به خاطر شرايط كرونا فعال 
برنامه ريزي خوبي نداريم و وضعيت سختي است.« تيم ملي ايران 
قرار است بعد از مسابقات اردن 3بازي تداركاتي در ژاپن داشته باشد 
اما هنوز انجام اين 3بازي هم قطعي نيست. در اين شرايط شايد اگر 
مربي ديگري جاي شاهين طبع بود، با موضع  تندتري عليه فدراسيون 
صحبت مي كرد. كرونا شرايط را سخت كرده است اما چطور قطر براي 
حضور در پنجره سوم كه قرار است با ايران و عربستان بازي كند، در 
صربستان اردو مي زند اما ايران نمي تواند براي المپيك بازي دوستانه 
برگزار كند؟ شايد فدراسيون به حضور در المپيك قانع شده باشد اما 

چرا سرمربي تيم ملي اعتراضي نمي كند؟ 
حامد حدادي شرايط تيمي را كه ســال2008 به المپيك رفت و با 
شرايط تيم امروز مقايسه كرد و آمار قابل توجهي داد: »در آن بازي ها 
من و صمد جوان بوديم و انگيزه بســيار زيادي داشتيم. البته االن 
هم انگيزه بسيار خوبي داريم. براي المپيك پكن 28بازي تداركاتي 

داشتيم و با يك شرايط ايده آل وارد مسابقات شديم.« اين بهترين 
توصيف از شرايط تيم امروز است.

  حامد استراحت مي كند 
وقتي حامد حدادي به اردوي تيم ملي دعوت شد، همه نگراني ها اين 
بود كه مصدوميت او حادتر شود. حامد كه در ليگ چين بازي مي كند، 
آنجا آسيب ديد و با همان آسيب ديدگي بازي كرد. گفته مي شد اگر 
حدادي در پنجره سوم بازي كند، به  احتمال زياد به المپيك نمي رسد 
اما صحبت هاي ديروز او اين اطمينان را داد كه در المپيك مي تواند 
به ميدان برود:  »غضروف بين استخوان هايم از بين رفته است و هيچ 
درماني ندارد و فقط بايد اســتراحت كنم. دوره درمان 6هفته طول 
مي كشد و به احتمال 90درصد پنجره سوم آسيا را از دست مي دهم.« 
حامد قول داده است كه با تمرينات جدي به المپيك برسد اما باز اين 

نگراني وجود دارد كه او با همه توانش نتواند در المپيك بازي كند.

   اعتراض به جوايز
جوايز مدال آوران المپيك و پارالمپيك مشــخص شده است؛ طال 
2ميليارد تومان، نقره يك ميليارد و250ميليون و برنز 750ميليون 

تومان. صمد نيكخواه بهرامي به اين تقسيم بندي معترض است: »در 
المپيك فقط 12تيم بسكتبال حضور دارند، با نگاه به فهرست تيم هايي 
كه به المپيك نيامده اند، مشخص است كه ما چه كار بزرگي كرده ايم. 
حضور در المپيك براي بسكتبال ايران مثل مدال طال مي ماند. هر 
نتيجه اي كه بازيكنان ما بگيرند بايد از آنها تقدير شود. تخصيص اين 

جايزه ها كارشناسي نشده است.«

   هيجان بازي
تيم ملي بسكتبال ايران 2بازي هيجان انگيز در المپيك دارد؛ بازي 
افتتاحيه با فرانسه و بازي با آمريكا. حامد و صمد درباره اين بازي ها 
صحبت كردند. صمد درباره بــازي افتتاحيه گفت: »برگزاري ديدار 
افتتاحيه المپيك به بهتر ديده  شدن بسكتبال ايران كمك مي كند. 
ما در گروه خيلي سختي قرار داريم. در المپيك همه مسابقات سخت 
اســت اما با تمام توان پا به اين مسابقات مي گذاريم تا بهترين نتايج 
را كســب كنيم.« به  نظر حدادي هم آمريكا انگيزه هاي بااليي براي 
قهرماني در المپيك دارد: »آمريكا در جام جهاني نتيجه بدي گرفت و 
حاال انگيزه بسيار زيادي براي المپيك دارد. شايد هر 20سال يك بار 

پيش بيايد كه با آمريكا بازي كنيم.«

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

هليفغمسجتماسر
شايردنبايردفجن

تناووتانباهو
ارزيرفبغاردن
دايگنيروناكا

نسراگامغينوي
ققانيسنباندال
ربهمهتددكجورو
بارشنيماجناسن

اضقدازاليترت
نلاوزندوسوها
يامغلبمدهنمن
سنوارايايلحر
ريشابشخردربننژ
رباجميدننيساي
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افقي:
 1- تمام كننــده- كالم- 

 سازي  بادي
2- چــراگاه- مثل اين كه- 

دزد، سارق
3- كيفر- بي حركت شدن- 

فراخوانده شده
4- همراه باميه- روز عرب- 

ظرف لباسشويي
بزرگ تريــن   -5
نشخوار كننده روي زمين- 

بزرگوار- سوداي ناله
6- ســوره مورچــه- نوعي 

خار- شير بيشه
را جمــع  7- همه  چيــز 
گياهــان  از  مي بنــدد- 
آپارتمانــي كــه به ســرما 

حساس است- محوكردن
8- از ابزار نجاري- بيماري 
تنگــي مجاري تنفســي- 

نتيجه
9- پلكان درشكه- باالخره- 

ضمير انگليسي
10- كارگاه هنري- سرباز 

نيروي دريايي- شكلك
11- طــال- پســر ناخلف 

معاويه- ادب
12- رياضي دان اسكاتلندي 
و مختــــــرع لگاريتــم- 

خشمگين- صاحب هنر
13- درخت ... بنشــان كه 

كام دل بــرآرد- جــاري- 
به دست آوردن

تابنــاك-   -14
درست دانســتن ســخن يا 

عملي- آسايش
15- گياه بــدون دانه- گل 
ته حوض- ستاره شـــناس 

انگليسي قرن هجدهم
  

عمودي:
1- تكرار يــك حرف- آگاه 

باش- سياه خانه
2- بــزدل- نوعــي پنيــر 
 خامــــــه اي و پرچــرب

 ايتاليايي
3- ناپايدار- برنج شوشتري- 

بدنام
4- گذرگاه هــا- از مذاهب 

اهل سنت- قطار
5- زن نازا- اهل يزد

6- نوعــي پيراهــن زنانه- 
شريك- خميدگي كاغذ

7- ســرد مطبــوع- آگاه و 
بيدار- ثروتمند

8- آويخته- تغيير متناوب- 
عيد كريسمس

9- اسب سياه- دروازه ارگ 
را در اين شــهر مي بينيد- 

كلمه پرسش
10- خيــس- دربازكــن 
برقي- از ادويه مخصوص غذا

11- آزادشده از زندان- انتها، آخر
12- ميهن- فاقد شتاب و سرعت- 

پرده تاشونده
13- بزرگ ترين گــوزن ايراني- 

ليكن- هواي اطراف كره زمين
14- از مناطقي كــه در عمليات 
بيت المقدس از اشغال ارتش صدام 

آزاد شد- گورشكاف
15- دوبيتــي محلــي- نام چند 
تــن از پادشــاهان انگليس بود- 

دانه معطر

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3938
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  قطعي برق و خسارات وارده
قطعي برق در تهران به روزي چند نوبت و هر بار چندين ساعت رسيده 
و اصال از روي جدول اعالم شده هم نيســت. روز گذشته برق منطقه 
شميران 3ساعت در صبح و پس از يك ساعت مجددا قطع شد. آيا ما 
به عصر حجر برگشته ايم ؟ چه كسي پاسخگوي خسارات وارده به لوازم 

برقي منازل و ضرر و زيان مان است؟
اعتمادي از تهران

  حقوق پاكبان هاي چابهار بعد از چند  ماه پرداخت نشد
پاكبانان شــهرداري چابهار از چند ماه قبل حقــوق و مزاياي خود را 
نگرفته اند و در اين شرايط اقتصادي به سختي زندگي مي گذرانند. حتي 
در اين مدت دفترچه هاي بيمه آنها تمديد اعتبار نمي شود، درحالي كه 

مشغول به كار هستند.
فدايي از چابهار 

   سرنوشت آزاد سازي  سود سهام عدالت چه شد؟
مسئوالن ادعا دارند كه 60درصد سود سهام عدالت را آزاد كرده اند، 
درحالي كه حتي يك ريال از اين سود  -چه آن بخشي كه داريم و چه 

بخشي كه فروخته ايم- تا اين لحظه به حساب ما واريز نشده است! 
حسيني از تهران

  درخواست هماهنگي بهزيستي و كميته امداد
از افراد تحت پوشش بهزيستي هستم كه با ماهانه ناچيز اين سازمان 
به سختي زنده مي مانم. متأسفانه بهزيستي به اندازه كميته امداد به 
افراد تحت پوشش خود رسيدگي نمي كند و دريافتي من ماهانه فقط 
125هزار تومان است. با اين گراني و تورم اين مبلغ براي يك روز هم 

كافي نيست.
فرامرزي از راور كرمان

روايت روزهای سخت كرونا در اهواز
ادامه از  چطور توانستيد اين بحران را سپري كنيد؟

همان زمان رئيس دانشگاه علوم پزشكي، طرحي صفحه 12
را پيشنهاد دادند كه توانست وضعيت بحراني را مديريت كند. برخي از 
بيماران از ترس وخيم تر شدن حالشان، نمي خواستند در بيمارستان 
بستري شوند، برخي هم وضعيتشان حاد نبود و نياز به بستري نداشتند، 
اما بايد داروی تزريقی دريافت می كردند و در آن دوره بدون بســتري، 
دارو تجويز نمي شد. براساس پيشنهاد رئيس بيمارستان، قرار شد براي 
بيماران سرپايي، داروي كرونا يعني رمدســيوير بدون بستري شدن 
بيماران، تجويز شــود. متخصصان طب اورژانس، بيماران را بر اساس 
شرايط بالينی و درگيری ريوی انتخاب و براساس وضعيت شان، داروی 
تزريقی تجويز مي كردند. اين اتفاق درست زماني رخ داد كه به تأكيد 
رئيس دانشگاه، تنها 50تخت ديگر براي بستري بيماران كرونايي باقي 

مانده بود.
 اين اقدام توانست ميزان مراجعه ها را كم كند يا روند 

بهبودي را سرعت بخشد؟
بله، بعد از گذشت چند روز، اتفاق خوبي افتاد و شاهد بهبودي در اين 

بيماران به دنبال اجرای درمان سرپايی بوديم.
 فكر مي كنم پيك چهارم يعني شيوع كروناي انگليسي، 
سخت ترين دوره مديريتي  شــما در يك سال و چند ماه گذشته 

بوده است؟
بله، كروناي انگليسي واقعا ابعاد نامشخصي داشــت و بسيار موذيانه 
عمل كرد. بيماراني داشــتيم كه براي درمانشان بسيار تالش كرديم، 
اما در نهايت نتوانســتيم براي ادامه حيات شان كاري كنيم؛ آن هم در 
بيمارســتاني كه مركز كرونا بود و كمترين ميزان مرگ ومير ناشي از 
كرونا را داشت. در همان دوره، يكي از پزشكان را به دليل ابتال به كروناي 
انگليسي از دســت داديم. كادر درمان برای عبور از كرونای انگليسی 
روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. روزانه 300تا 400مراجعه كننده 
به ترياژ و حدود 350 بيمار نيازمند تزريق رمدسيوير سرپايی داشتيم 
و بايد به كار همه آنها رسيدگي مي شــد. تمام كادر بيمارستان خسته 
بودند با اين حال روند خدمات دهي قطع نشــد. در شرايط كنونی كه 
تا حدودی از آن روزهای بحرانی فاصله گرفته ايم مهم ترين حرفی كه 
با مردم داريم اين اســت كه ما را درک كنند. پيش ترها مردم از كرونا 
می ترسيدند و نيم نگاهی هم به ما داشتند. شايد هم دلشان به حال كادر 
درمان می سوخت. اما اكنون شرايط برايشان عادی شده است. وضعيت به 
گونه ای است كه خدای نكرده تا زمانی كه خودشان بيمار و بستری نشوند 
فشار كاری ما را نمی بينند. اما به محض چند روز بستری در بيمارستان 
متوجه می شوند كه با ورود هر بيمار چه سختي ای بر ما تحميل می شود.
 روند واكسيناســيون كادر درمان بيمارستان به چه 

صورت است؟ تمام شان واكسينه شده اند؟
بله تمام پرسنل واكسن زدند. تا پيش از واكسيناسيون، 90درصد پرسنل 
بيمارستان از پزشك تا پرستار و واحدهای پشتيبانی بيمارستان، مبتال 
به كرونا شدند، اما پس از تزريق دوز اول، ميزان ابتال 3درصد شد و بعد از 

تزريق دوز دوم به 0.7درصد رسيد.
نكته اي كه در ارتباط با خوزستان از همان ابتدا مطرح 
بود، ماجراي بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي بود. تصاوير و 
فيلم هايي كه از مراسم عزا و عروسي در خوزستان منتشر مي شد، 

بر اين موضوع صحه مي گذاشت. اين مسئله چطور مديريت شد؟
در خوزستان قوميت هاي مختلفي زندگي مي كنند؛ برخي به طور كامل 
پروتكل ها را رعايت مي كردند و برخي رعايت نسبي داشتند. زماني كه 
كروناي انگليسي آمد، خوزستان بيشتر از سه ماه درگيري سخت داشت؛ 
درحالي كه ساير اســتان ها در كمتر از يك ماه از آن عبور كردند. اينكه 
گفته مي شود ميزان رعايت پروتكل ها در اين استان پايين است، به دليل 
مشكالت اقتصادي  آنهاست. آنها زماني كه به نان شب محتاج  هستند، 
نمي تواننــد پروتكل ها را هم رعايت كنند. آنهايــي كه مجبورند براي 
پركردن سفره خانواده در خيابان هاي شلوغ دستفروشي كنند، چطور 
بايد فاصله اجتماعي را رعايت كنند؟ هر قدر هم كه هزينه خريد ماسك 
و ملزومات بهداشتي كم باشــد، باز هم براي گروهي، به دليل وضعيت 
معيشتي، تهيه آنها مشكل است. اينها نشانه بی توجهی مردم خوزستان 
به رعايت پروتكل های بهداشتی نيست، شرايط اقتصادی سخت ساكنان 

اين منطقه و موقعيت جغرافيايی خوزستان را بايد درنظر گرفت.

پيك پنجم  شديدتر از پيك چهارم خواهد بود
پيش از اين ديديم اعمال اين تصميم ها چطور شيوع  ادامه از 

كرونا را تشديد كرد و با نبستن جاده ها در تعطيالت صفحه اول
نوروز، پيك چهارم را سبب شدند؛ تصميم هايي كه ابتالي خانوادگي را 
بسيار باال برد. حاال هم با ادامه روند برگزاري مراسم عروسي، خواستگاري 

و دورهمي هاي خانوادگي، وضعيت خطرناكي پيش رو داريم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  كشف جسد مردي 
 ميان شمشادها

با پيداشدن جسد خونين مردي جوان در ميان 
شمشادهاي اتوباني در جنوب تهران، تحقيقات 
براي كشــف راز اين جنايت آغاز شده است. 
به گزارش همشهري، چند روز قبل رهگذري در 
حال عبور از اتوباني در جنوب تهران، چشمش 
به پيكر مــردي افتاد كه در ميان شمشــاد ها 
افتاده بود. وي باالي ســر مرد جــوان رفت و 
متوجه آثار جراحت روي بدن وي شده و وقتي 
فهميد او جان باخته است، موضوع را به پليس 
خبر داد. با حضور مأموران كالنتري خاني آباد 
و تيم جنايي مشخص شد كه جسد متعلق به 
مردي حدودا 35ساله است كه براثر ضربه چاقو 
به قفسه سينه اش جان باخته است. بررسي ها 
حكايت از اين داشــت كه حدود 4ســاعت از 
قتــل وي مي گذرد و آنطور كه مشــخص بود 
مقتول در جاي ديگري كشته شده و جسدش 
را در ميان شمشادها رها كرده بودند. با توجه 
به اينكه مدارک هويتي همــراه مقتول نبود، 
با دستور قاضي ساســان غالمي جسد وي به 
پزشكي قانوني انتقال يافته و تحقيقات براي 
شناســايي هويت وي آغاز شده است. از سوي 
ديگر كارآگاهان جنايي تالش خــود را براي 
شناسايي عامل يا عامالن اين قتل آغاز كرده اند.

  دستگيري 
 زن و شوهر كالهبردار

زن و شــوهري كــه بــا ادعاي نفــوذ در 
دســتگاه هاي اجرايــي 2ميليــارد تومان 
كالهبرداري كرده بودند دســتگير شدند. 
به گزارش همشهري، متهمان با اين ادعا كه 
نفوذ زيادي در سازمان هاي و ادارات مختلف 
دارند و مي توانند هر مشكلي را حل كنند، 
6نفر را در تهران فريب داده و پس از دريافت 
مبالغ هنگفتي از آنها متواري شده بودند كه 
با شكايت شاكيان و تالش كارآگاهان پايگاه 

هفتم پليس آگاهي تهران دستگير شدند. 

تكرار آتش سوزي اسالم قلعه، در مرز ابونصر
چند هفته پس از آتش سوزي گسترده 

در مرز ايران و افغانســتان در منطقه داخلي
اســالم قلعه، گمرک مــرزي ابونصر 

فراهي براي دومين بار دچار حريق شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 9:10صبح 
ديروز از يك تانكر حمل ســوخت در گمرک مرزي 
ابونصر فراهي افغانســتان، مقابل گمــرک ايران در 
منطقه ماهيرود واقع در استان خراسان جنوبي آغاز 
شد. آنطور كه شاهدان حادثه مي گويند آتش سوزي 
به دليل واژگوني اين تانكر آغاز شــد و به ســرعت 
گسترش يافت. علي اكبر مزيدي، مدير پايانه  مرزي 
ماهيرود در اين باره گفت: آتش ســوزي در گمرک 
مرزي ابونصر فراهي افغانستان به علت واژگوني تانكر 
سوخت افغانستان آغاز شــد و به دنبال آن عمليات 
اطفاي حريق با كمك آتش نشانان خراسان جنوبي 
آغاز شد. او گفت: اين آتش سوزي در خاک افغانستان 
و در فاصلــه 900 متري بازارچه مــرزي ماهيرود و 
در حوالي گمرک مرزي ابونصر فراهي افغانســتان 
رخ داد. در اين حادثه تانكر ســوخت افغان واژگون 
شد و با هماهنگي فرماندار سربيشه ابتدا 2 دستگاه 
خودروي آتش نشاني براي مهار آتش سوزي به محل 
حادثه اعزام و با توجه به ادامه آتش سوزي يك دستگاه 
خودروي آتش نشاني ديگر از منطقه ُدرح سربيشه نيز 

به محل حادثه اعزام شد.
مزيدي در ادامه گفت: اطراف اين خودرو آزاد و خالي 

بود و ترافيك نداشــتيم و خطري خودروهاي ديگر 
را تهديد نمي كرد و راننده خــودرو كه افغان بود نيز 

توانسته بود خودش را نجات دهد.
در همين حال، ســيدروح اهلل لطيفي، ســخنگوي 
گمرک ايران نيز جزئيات بيشــتري از اين حادثه را 
بازگو كرد و گفت: در مراحل اوليه حادثه با هماهنگي 
استانداري خراسان جنوبي، فرمانداران و سازمان هاي 
مستقر در مرز، اقداماتي براي جلوگيري از گسترش 
آتش ســوزي صورت گرفت و اطراف حادثه تخليه و 
مخازن سوخت خنك نگه داشته شد. در اين حادثه 
ساختار و ســازه هاي گمرک افغانســتان نيز از بين 
نرفته و مشــكل خاصي ايجاد نشــده است و تبادل 

كاال ادامه دارد.
بهمن ماه سال گذشــته نيز انفجار يك تانكر گاز در 

گمرک اســالم قلعه افغانســتان حادثه هولناكي را 
رقم زد و حدود 500تانكر ســوخت ديگر را از بين 
برد. همچنين در اسفندماه همان سال نيز يك تانكر 
ســوخت در گمرک ابونصر فراهي افغانستان دچار 
آتش سوزي شد كه وزش باد موجب سرايت شعله هاي 
آتش به چند تانكر ديگر شــد كه در هــر دو حادثه 
آتش نشانان ايراني توانستند آتش سوزي را مهار كنند.

 آخرين خبر از پرونده 
خانواده خرمدين

جاعالن، زنداني آزاد مي كردند

درگيري مرگبار 2برادر

زورگيري هاي عجيب 
مردي با لباس زنانه

مرد ســارق، لباس زنانه به تن 
مي كرد و بر ســر راه رانندگان پيگيري

خودروهــاي مــدل بــاال قرار 
مي گرفت و پس از سوار شــدن نقشه عجيب 
زورگيــري را اجرا مي كــرد. او طعمه هايش را 
تهديد مي كرد كه آنها و ماشينشــان را آتش 

مي زند.
به گــزارش همشــهري، بامداد 25اســفند 
سال گذشــته مردي جوان راهي اداره پليس 
پايتخت شــد و گفت كه به دام يــك دزد زن 
نما گرفتار شده اســت. او توضيح داد: شب بود 
و قصد رفتن به خانه ام را داشــتم. پشت فرمان 
ماشين هيوندايم بودم كه در يكي از بزرگراه هاي 
غرب تهران، چشمم به زني افتاد كه كنار اتوبان 
ايستاده بود و به نظر مي آمد كه ماشين گيرش 
نيامده تا به خانه اش برود. دلم به حالش سوخت 
و تصميم گرفتم كار خيري انجام دهم و او را به 
خانه اش برسانم. به همين دليل توقف كردم و 

زن جوان سوار شد.
وي ادامه داد: او  2ماســك و يك شــيلد روي 
صورتش داشــت و وقتي نشست سر صحبت 
را باز كرد. صدايش دورگــه بود و مقصدش را 
گفت و از من خواســت وارد خياباني در غرب 
تهران شــوم و توقف كنم. وقتي توقف كردم 
كه پياده شود، ناگهان ظرفي از داخل كيفش 
بيرون آورد. رفتار عجيبش باعث شد كه به او 
مشكوک شوم. او محتويات ظرف را به روي من 
ريخت. وحشت كردم و فكر كردم اسيد است، 
اما بوي بنزين همه جا را پر كرد. مسافري كه 
من تا چند دقيقه قبل فكــر مي كردم يك زن 
اســت، در حقيقت يك مرد بود. او ماسكش را 
كنار زد و با ديدن ريش هايش وحشت كردم. 

وي لباس زنانه پوشيده بود تا مرا فريب بدهد و 
در همان لحظه فندكي از جيبش بيرون آورد 
و آن را به سمت من گرفت. بعد تهديد كرد كه 
اگر پول، مدارک، انگشتر و زنجير طاليم را به او 
ندهم من و ماشينم را به آتش كشيده و جانم را 
مي گيرد. التماسش كردم و گفتم فندک را كنار 
بگذارد. تمام تنم بوي بنزين مي داد و اگر آتش 
به لباس هايم سرايت مي كرد حتما مرده بودم. 
در آن لحظه بي خيال ماشــينم شدم، در را باز 
كردم و با تمام توانم دويدم. سارق زن نما هم به 
سرعت پشت فرمان ماشينم نشست و فرار كرد.

بازداشت با ماشين سرقتي 
با اعالم اين شكايت، مشخصات خودروي مدل 
باالي شاكي به تمام واحدهاي گشتي اعالم شد 
و گروهي از مأموران، جست و جوي خود را براي 
بازداشت سارق فراري آغاز كردند. جست و جو 
براي يافتن متهم ادامه داشت تا اينكه ردي از وي 
در شهريار به دست آمد. آن روز مأموران پليس 
آگاهي شهريار در يكي از خيابان ها به خودروي 
هيوندايي مشكوک شدند و به استعالم شماره 
پالک آن پرداختند كه مشــخص شــد پالک 
متعلق به يك خودروي 206است. همين كافي 
بود تا مأموران براي بازداشت راننده آن وارد عمل 
شوند. مأموران مطمئن بودند كه خودروي مدل 
باال سرقت شده و پالک ديگري روي آن نصب 
شده است. از سوي ديگر راننده وقتي ديد پليس 
در تعقيبش است تصميم به فرار گرفت و به اين 
ترتيب عمليات تعقيب و گريز براي بازداشــت 
مرد مرموز آغاز شد. سرانجام تالش مأموران به 
بازداشت متهم منجر شد و او كسي جز سارق 
زن نما نبــود كه چند روز قبــل در پايتخت با 

   عاشق نقش بازي كردن هستم
متهم مي گويد كه عاشق نقش بازي كردن است و ايده 
پوشيدن لباس زنانه و تهديد راننده به قتل با ديدن يك 
فيلم اكشن به ذهنش رسيده است. او سابقه دار است 
و به تازگي از زندان آزاد شــده، اما هنوز مهر آزادي اش 
خشك نشده بار ديگر نقشــه خالف ديگري كشيده 
است. او مي گويد كه فكرش را هم نمي كرد به اين زودي 

دستگير شود.

چرا فكرش را نمي كردي كه دستگير شوي؟
به نظرم شــاكي يعني راننده خودروي مدل بــاال متاهل بود و 
معموال مردان متاهل از ترس آبرويشان شكايت نمي كنند. من 
هم مي خواستم به زودي ماشينش را در جاي خلوتي رها كنم، 
اما اشتباه كردم. هم طعمه ام شكايت كرد و هم من بي خيال رها 
كردن ماشين سرقتي شده بودم. راستش احساس خوبي داشتم 

كه با ماشين مدل باال در خيابان ها رانندگي مي كردم.
گفتي نقشه ســرقت با اين شگرد را بعد از 

تماشاي فيلم كشيدي؟
هم ديدن فيلم اكشن تأثير داشت و هم اينكه مي دانستم براي هر 
كس جانش خيلي ارزش دارد. وقتي خودشان را در يك قدمي 
مرگ ببينند تسليم مي شوند، اما نقشه من سرقت ماشين نبود، 
مي خواســتم اموال قيمتي مردان را سرقت كنم. آن هم مردان 
متاهلي كه از ترس آبرويشان جرأت نكنند شكايت كنند. آخر 
من نقش زن را بازي مي كردم و راننده ها هم در تاريكي شب مرا 
سوار ماشينشــان مي كردند و تصور مي كردم به خاطر ترس از 

آبروريزي شكايت نكنند.
سرقت ها را چه زمان هايي انجام مي دادي؟

بعد از اينكه لباس زنانه مي پوشــيدم؛ آرايش غليظ مي كردم 
و بين ساعات 10، 11شــب راهي خيابان يا بزرگراه هاي غرب 
تهران مي شدم. خيلي دوست داشــتم نقش بازي كنم، آن هم 
نقش يك زن را. وقتي ماشين مدل باال جلوي پايم ترمز مي كرد 
سوار مي شدم و با تقليد صداي زنانه نقشه ام را شروع مي كردم. 
از قبل يك بطري بنزين در كيفم مي گذاشتم و بعد آن را روي 
راننده پاشــيده و آنها را تهديد به قتل مي كردم. طعمه هايم از 
ترس جانشان هرچه پول داشتند به همراه طال، ساعت و وسايل 

ارزشمندي كه داشتند در اختيارم قرار مي دادند.
اما خودروي يكي از طعمه هايت را سرقت 

كردي؟
او همان فرديست كه از من شكايت كرده است. خودش ترسيد و 
از مهلكه فرار كرد. من هم ديدم بهترين فرصت است براي سرقت 
خودروي الكچري او. پالک ماشين 206 را كه داشتم و خراب 

بود، روي آن نصب كردم اما در نهايت لو رفتم.
سابقه داري؟

به خاطر حمل مواد زنداني شده و حبسم را كشيدم. به تازگي از 
زندان آزاد شده بودم، اما به شدت مشكالت مالي داشتم. تصميم 
گرفتم با ظاهري زنانه دســت به ســرقت بزنم و كمي پول كه 
به دست آوردم، درست زندگي كنم، اما نشد و حاال بار ديگر بايد 
زنداني شــوم. از اينكه دوباره گير افتادم و بايد در زندان زندگي 

كنم به شدت پشيمانم.

دعواي 2 برادر، پايان خوشي نداشت و با قتل يكي از آنها پايان يافت.
به گزارش همشــهري، روز دوشــنبه وقتي پليس در جريان يك درگيري خانوادگي در 
جنوب شرق تهران قرار گرفت راهي آنجا شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 2 برادر بر 
سر اختالفات خانوادگي با يكديگر درگير شده اند. دعواي آنها باال گرفته و در نهايت يكي 

از آنها كه به شدت خشمگين شــده بود، ديگري را خفه كرده و به قتل رسانده بود. در اين 
شرايط جسد مقتول به پزشكي قانوني انتقال يافت و عامل جنايت نيز كه در محل حادثه 

حضور داشت، دستگير شد. 
او در بازجويي ها گفت: به دليل اختالفات خانوادگي با برادرم درگير شدم و در يك لحظه 
به شدت عصباني شــدم و جان برادرم را گرفتم. اما كمي بعد به شدت دچار عذاب وجدان 
شدم. متهم به قتل با دستور بازپرس جنايي بازداشت شده و براي انجام تحقيقات بيشتر در 

اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفته است.

تحقيقات از پدر و مادر بابك خرمدين كه به اتهام قتل پســر، دختر و دامادشــان در بازداشــت 
به سرمي برند همچنان ادامه دارد و كارآگاهان آگاهي به دنبال كشــف زواياي پنهان اين جنايت 

هستند.
به گزارش همشهري، از هفته گذشته و پس از برمالشدن وقوع 3جنايت در خانواده خرمدين، افكار 
عمومي با حساسيت زيادي اين پرونده را دنبال مي كند. سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ روز گذشته درخصوص آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده گفت: روند تحقيقات در 
اين پرونده همچنان با دستور مقام قضايي از سوي همكاران من در پليس آگاهي در حال انجام است و 
موارد مختلف ريز به ريز در حال بررسي است. وي درباره اينكه آيا طرح ادعاهايي نظير تجاوز يا ارتكاب 
قتل هايي ديگر از سوي والدين خرمدين صحت دارد يا نه؟ گفت: همانطور كه گفتم تحقيقات در اين 
پرونده در حال انجام است و مأموران درصورت نياز با افراد مرتبط با اين خانواده و افراد مطلع صحبت 
خواهند كرد اما هم اكنون به جز موضوع 3 قتل موضوع جديدي مطرح نشده است. رحيمي با بيان 
اينكه اسناد، مدارک، ادله و قرائن درباره اين 3 قتل جمع آوري شده است، گفت: اين روند همچنان 
ادامه دارد و ما تحقيقات خود را ادامه مي دهيم اما تا كنون موضوع جديدي به طور قطع مطرح نشده 
است. در همين حال، معاون اجتماعي پليس پيشگيري پايتخت جزئيات تازه اي از نجات برادر بابك 
خرمدين از مرگ را شرح داد. سرهنگ وحيد سلطاني گفت: صبح روز يكشنبه، همكارانم در كالنتري 
135آزادي براي ادامه تحقيقات قصد تماس با خانواده خرمدين را داشتند و چون هيچ شماره اي از 
آنها نداشتند از نگهبان ساختمان خواستند به خانه آنها برود و نگهبان متوجه باز بودن در خانه شده 
و پس از ورود به آنجا با پيكر افشين خرمدين كه روي زمين افتاده بود روبه رو شد و در ادامه وي كه 

نيمه بيهوش شده بود به بيمارستان منتقل شد و به اين ترتيب از مرگ نجات يافت.

2جاعل حرفه اي كه   گواهي كســر از حقوق 
جعل می كردنــد و آنها را بــراي آزادكردن 
زندانيان به مشتريانشان مي فروختند دستگير 

شدند. 
به گزارش همشهري، مدتي قبل فردي با در 
دست داشــتن گواهي كســر از حقوق راهي 
دادســراي ناحيه 14تهران شــد تــا يكي از 
آشــنايانش را كه به تازگي دستگير شده بود 
آزاد كند. قاضي پرونده براي فرد بازداشــت 
شــده قرار كفالت صادر كرده بود و درصورت 
ارائه گواهي كسر از حقوق به دادسرا، اين فرد 
مي توانست تا زمان رسيدگي به پرونده اش در 
دادگاه آزاد شــود. كارمندان دادسرا اما پس 
از بررســي گواهي مورد نظر متوجه شدند كه 
به طرز ماهرانه اي جعل شــده است. ماجرا به 
مأموران گزارش و فــردي كه گواهي جعلي را 
در اختيار داشت دســتگير و براي تحقيقات 
بيشــتر در اختيار پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. با تحقيق از اين فرد، مأموران 
متوجه شدند كه پاي 2جاعل حرفه اي در ميان 
است و فرد دستگير شده به تصور اينكه گواهي 

كسر از حقوق واقعي اســت، آن را از اين افراد 
خريداري كرده و به دادســرا ارائه داده است.  
در ادامه مخفيگاه جاعــالن در اطراف ميدان 
»وليعصر« شناســايي و تيمــي از مأموران با 
هماهنگي هاي قضايي راهي آنجا شــدند. به 
اين ترتيب 2جاعل حرفه اي كه سرگرم تهيه 
گواهي هاي كسر از حقوق و احكام كارگزيني 
و فيش هاي حقوقي جعلي بودند بازداشــت 
شدند و در بازرسي مخفيگاه آنها تعداد زيادي 
مهر تقلبي شركت هاي مختلف و گواهي كسر 
از حقوق و فيش هاي حقوقي جعلي كشــف 
شد. متهمان در تحقيقات اوليه به جرم خود 
اعتراف كردند.ســرهنگ علــي كنجوريان، 
رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران گفت: 
متهمان اعتراف كردند كه با انتشار آگهي در 
فضاي مجازي  با عنوان تهيه ضمانت بانكي، 
مشتريانشان را شناســايي و پس از دريافت 
مبالغي از مالباختگان، گواهي كسر از حقوق 
جعلي به آنها مي فروختنــد. به گفته وي، هر 
دو متهم در بازداشت هستند و تحقيقات براي 

كشف ديگر جرايم احتمالي آنها ادامه دارد.

متهم روي طعمه هايش بنزين مي پاشيد 

و آنها را تهديد به مرگ مي كرد

تهديد به قتل آتشين، دست به سرقت خودروي 
مدل باالي شاكي زده بود.

متهم پــس از دســتگيري بــه اداره آگاهي 
پايتخت انتقال يافت و وقتي پيش روي قاضي 
ســعيداحمد بيگي، بازپرس شــعبه پانزدهم 
دادسراي ناحيه5 تهران قرار گرفت به پوشيدن 
لباس زنانه، تهديد به قتل راننده خودروي مدل 
باال و سرقت ماشــين وي اقرار كرد و با دستور 
قاضي براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي 
شــاكيان ديگر در اختيــار كارآگاهان پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت.



2   چهارشنبه 5 خرداد 1400   شماره 8229 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

چند سطري در فقدان محمود نيكبخت؛  شاعر، مترجم و نقبي به سوي نور
تحليلگر خلوت گزيده ادبيات معاصر

محمود نيكبخت سال ها خارج از مركز به شعر، 
ترجمه، نقد، نظريه و پژوهش مشغول بود؛ اگرچه 
هيچ گاه در ميان نخبگان و عمــوم اهل ادبيات 
به جايگاهي كه شايسته كوشــش هاي او بود، 
دست نيافت. بخشــي از بي توجهي و اقبال به او 
بي ترديد به دوري از مركز و عدم ارتباط با حلقه ها 
و جريان هاي مركز برمي گردد، بخشي نيز شايد 
به عدم انتشار درست و بموقع آثار او. با اين همه 
نمي توان بي توجهي رسانه ها را هم كه همواره به 
شاعران خارج از مركز و حلقه هاي وابسته به مركز 
كمتر توجه كرده اند، ناديده گرفت. او سال ها چراغ 
شعر و نقد و نظريه را در شعر و داستان در اصفهان 
روشن نگه داشته بود و كم نبودند كساني كه در 

طول سال هاي گذشته از محضر او بهره بردند.
او از بازماندگان جنگ اصفهان بود؛ حلقه اي كه 
اعضاي آن منشأ تحول ها و اتفاق هاي بسياري در 
شعر و ادبيات و داستان امروز شدند؛ از ابوالحسن 
نجفي و محمــد حقوقي و احمــد ميرعاليي تا 
هوشنگ گلشيري و ضياء موحد و بسياري ديگر. 
اگرچــه در تحليل هاي تاريخــي درباره جنگ 
اصفهان نام او كمتر شــنيده مي شد و نامداران 

جنگ كمتر نام او را مي آوردند.
كارنامه محمــود نيكبخت مجموعه اي اســت 
پربرگ وبار از شعر و ترجمه و نقد و تحليل ادبي. 
او رويكــردي نخبگاني و فرهيختــه به ادبيات 
داشــت كه ويژه خود اوســت و در كمتر كسي 
مي توان ســراغ گرفت. در حقيقت همه زندگي 
ادبي او اعم از تأليف و ترجمه و شعر و نقد و نظريه، 
كوشــش و جست و جويي اســت براي به دست 
آوردن معيارهايي كه بتوان به شكلي متفاوت تر با 
ادبيات مواجه شد؛ شكلي كه ممكن است خالف 
جريان  اصلي باشد و خيلي مورد پسند عموم قرار 
نگيرد. امــا نيكبخت به راهي كــه مي رفت باور 
داشــت و مخالفت ها يا ناديده گرفتن ها سبب 

نمي شد كه مسير خود را تغيير دهد.

»شــعر و زندگي جوزپه اونگارتي« مشهورترين 
ترجمه نيكبخت است كه ســال ها معرف او نزد 
بسياري از اهالي ادبيات بوده است. البته او ترجمه 
شعرهايي از سن ژون پرس و رافائل آلبرتي را نيز 

در كارنامه دارد.
»تصويرگرايي« از ازرا پاوند، »ديدگاه رمانتيك 
و كالســيك نو« از تي . اي. هيوم، »سنگ زي، 
يادداشت هايي درباره ويليام كارلوس ويليامز« 
از اوكتاويو پاز، شــعر ســينو از ازرا پاوند و شعر 
»هفتمين فرشــته« از زيبگينو هربرت از ديگر 
آثاري است كه او از شعر شاعران جهان و درباره 

نظريه شعر ترجمه كرده است.
»نمي دانم از كه مي گويم«، »اين درخت كويري 
ما«، »اين خانه نمور اســت« و »من درياي تو را 
يافتم« نيز ازجمله شعرهايي است كه از نيكبخت 

منتشر شده.
»كتــاب شــعر« و »جنگ پرديــس« ازجمله 
جنگ هايــي بودند كه اولي در ســال هاي دهه 
هفتاد و دومي در سال هاي دهه هشتاد به همت 
و سردبيري نيكبخت منتشر شدند اما هيچ كدام 

بيشتر از دو شماره ادامه نيافتند.
او عالوه بر ترجمه شــعر و نظريه شعر نقدهاي 
بسياري درباره شعر امروز و ديدگاه هاي شاعران 
امروز نوشته اســت. ازجمله بررسي شعر محمد 

حقوقي و چگونگي شــناخت وي از نيما و »اوج 
صناعت شعري نيما: شرحي بر چگونگي صناعت 

و ساختار شعر در پيش كومه ام نيما يوشيج«.
در ســال هاي اخير انتشــار كتاب هاي محمود 
نيكبخت وضع بهتري از گذشــته يافت. نشــر 
گمان »بوطيقاي بــوف كور؛ روايت شناســي 
روان گســيختگي در تكنيك بوف كــور« و »از 
گمشدگي تا رهايي« )ديالكتيك شعر و زندگي 
فروغ فرخزاد در تكنيك شعري او( را منتشر كرد 
اما »از انديشه تا شعر؛ مشكل شاملو در شعر« كه 
به نظر مي رسد مي توانست كتاب بحث برانگيزتري 
باشد، در تهران منتشر نشد و هيچ گاه آن قدر كه 
نويسنده انتظار داشــت بازتاب نيافت. يكي از 
مسائل تحليل هاي محمود نيكبخت، به ويژه در 
سه كتاب مهم او، اين بود كه ناظر به ديدگاه هاي 
ديگران بود و او مي كوشيد به ديدگاه هاي پيش از 
خود درباره يك كتاب يا شاعر يا متن ادبي پاسخ 
بدهد و اين مســئله اي بود كه قدري از اصالت 

متن هاي او مي كاست.
  

محمود نيكبخت شــامگاه ســوم خــرداد در 
60سالگي درگذشت.  

** عنوان نوشته نام يكي از نوشته هاي تحليلي 
محمود نيكبخت درباره فروغ فرخزاد است.

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

درگذشت اسماعیل خویی
شبكهميشود/منپرازستارهميشوم/شبكهميشود/مثلآنفشرده

عظيمپرشكوهوپرشكوفۀازل.
درهزاركهكشانستاره/پارهپارهميشوم.

شبكهميشود/ماهيانكهكشان/باتمامفلسهاياخترانشان/شناورند
درزاللبينشم/شبكهميشود/منتمامماهيانكهكشان/وتمامفلسهاي

اخترانشانم،/آي...
بشنو،ايفراترازتمامآفرينش/ايتمام!

شبكهميشود/منتمامآفرينشم.
اسماعيلخويیيكیازپيرواننيماونمايندگانشعرنيمايیبود.شعرهای
اسماعيلخويیتاسالهاازالگوهایاوليهكسانیبودكهمیخواستند
شعریاصيلوروشمندرابهسبکوسياقنيمادنبالكنند.اسماعيل
خويیازخراسانمیآمدومثلهمهشاعرانخراسانامروزپسازنيما
ذيلاخوانثالثقرارمیگرفت.اسماعيلخويیومحمدرضاشفيعی
كدكنیونعمتميرزازاده)م.آزرم(اصلیترينشاعرانحلقهایبودند

كهجرياننيمايیرادردهههایچهلوپنجاههدايتمیكردند.خويی
دانشآموختهفلسفهبودوفارغازشعردرحوزهنظريهادبياتودرميان
روشنفكرانونويسندگاننيزجايگاهیداشتوشخصيتیتأثيرگذار
بود.»برخنگراهوارزمين«،»بربامگردباد«،»فراترازشباكنونيان«،
»زانرهرواندريا«،»ازصدایسخنعشق«ازجملهمجموعهشعرهای
خويیاستكهدردهههایچهلوپنجاهمنتشرشده.»جدالبامدعی«
كهحاصلگفتوگویاصغرضرابیواســماعيلخويیاست،ازجمله
كتابهايیاستكهسيمایروشنیازاوووضعيتادبياتونقدادبیدر
دهههایچهلوپنجاهبهدستمیدهد.اسماعيلخويیدرسالهای
پسازانقالباسالمیمثلميرزازادهبهخارجازايرانرفت.مجموعههای
اوكمترمنتشرشدندوپسازظهورجريانهایتازهناماوكمتربهميان
آمد.همچنانكهشاعرانجريانسنتگراینيمايینيزفراموششدند.
مواضعسياسیاونيزدرعدمانتشارمجموعههايشبیتأثيرنبوداگرچه
درسالهايینيزمجموعههایاومنتشرشدندوبازتابنيافتند.اسماعيل

خويیصبحچهارمخرداد1400در83سالگیدرگذشت.

ث
مك

وم
س
گي
م
فيل
از
يی
ما
ن

سيوهشتمينجشنوارهجهانيفيلمفجر،ازامروزپنجم فهيمهپناهآذر
خردادماهبهمدتيکهفتهبرگزارميشود؛جشنوارهايروزنامه نگار

كهميانحجماخبارواتفاقاتانتخاباتيكارشرابانمايشفيلمهايشركتكننده
دربخشهايرقابتيوغيررقابتيآغازميكند.اولينجشنوارهسينماييدرسال
جديدكهدرروزهاياخيرمخالفانيرابرايبرگزارياينرويدادداشتودرنهايت
مديرانتصميمبهبرپاييجشنوارهگرفتند؛جشنوارهايكهدردوبخشرقابتي

سينمايسعادتوجلوهگاهشرقبهترتيب30و22فيلمكوتاهوبلندازآثارداخلي
وخارجيرابرايرقابتبرگزيدهاســت.البتهدرديگربخشهايجشنوارههم
بهترتيب»مستندزيرذرهبين«با10فيلم،»جشــنوارهجشنوارهها«با20فيلم،
»شــاخههايزيتون«با8فيلم،»نمايشويژه«با6اثر،»كالسيکمرمتشده«با
15فيلم،»مرورسينمايدانمارك«با6فيلمودربخش»ژانرمعاصر«با5فيلمدر

ايندورهحضوردارند.

جشنواره سي وهشتم جهانی فيلم فجر كار خود را از امروز آغاز مي كند
پنجره ای کوچک به سینمای جهان
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ميجر،شهربانووگيسومدرسينمايسعادت
15فيلمبلندو15فيلــمكوتاهايرانيوخارجيهمدربخشمســابقهبينالملل
»سينمايسعادت«بهرقابتخواهندپرداختكهدربخشسينمايسعادت،3فيلم
ايراني»ميجر«احسانعبديپور،»شهربانو«مريمبحرالعلوميو»گيسوم«نويد
بهتوييحضوردارند.بخشرقابتيجلوهگاهشرقهمميزباناكرانورقابت22فيلم

بلندوكوتاهايرانيوخارجيخواهدبود.

ازصحنهزنیتاغولچراغجادو
درفهرســتفيلمهايبلندجلوهگاهفجر3فيلمســينمايي»سيارك«مهدي
حسينيوند،»صحنهزني«عليرضاصمديو»افسانهبناسان،غولچراغجادو«

حبيباحمدزاده،سينمايايرانرانمايندگيميكنند.

جشنوارهجشنوارهها
دربخشمستندزيرذرهبين،3فيلممستندازايرانو۷فيلممستندازسايركشورها
بهنمايشدرميآيند.فيلمهايايرانياينبخش»روزگاربلور«،»ايســاتيس«و
»زمزمههايگمشدهدردوردست«هســتند.دربخشجشنوارهجشنوارههاهم
20فيلمايرانيوخارجيبهعنوانآثارتقديرشدهدررويدادهايمعتبربينالملليبه
نمايشدرميآيند.دراينبخش3فيلمازايرانشامل»دخترآبي«كيوانمجيدي،
»بوتاكس«كاوهمظاهريو»دشتخاموش«احمدبهراميرويپردهميروند.بخش
شاخههايزيتون،شــاهد8فيلمخواهدبودكه3فيلمايراني،ازجمله»فرزندان
شب«ساختهبهروزنورانيپور،»هجدههزارپا«ساختهمهديشامحمديو»برادرم

نادعلي«ساختهعليتکروستادراينبخشبهنمايشدرميآيند.

4فيلمايرانيدركالسيکهايمرمتشده
15فيلمدربخشكالسيکهايمرمتشده
سيوهشتمينجشــنوارهجهانيفيلمفجر
بهنمايشدرميآيندكهازاينميان،4فيلم
متعلقبهايراناست.»بدوك«ساختهمجيد
مجيدي،»آنسويآتش«ساختهكيانوش
عياري،»دخترلر«ساختهاردشيرايرانيو
»سفرسنگ«ساختهمسعودكيمياييآثار

ايرانياينبخشراتشكيلميدهند.

فيلمهايبخشنمايشويژه
6فيلمدربخشنمايشهايويژهسيوهشــتمين
جشنوارهجهانيفيلمفجررويپردهميروند.»200
متر«ازاردن،»هيوال«ازايرلند،»ليتوانياينوين«از
ليتواني،»درباز«ازآلباني،»قصههايدرختانبلوط«
ازاسلونيو»پدر«ازبلغارستانازجملهآثاريهستند
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كيوسك

 اجبار يك هواپيماي مســافربري به فرود 
اضطراري در خاك بالروس، جهان به ويژه گزارش

كشورهاي اروپايي و صنعت هواپيمايي را 
در شوك فرو برده است. روز يكشــنبه، هواپيمايي كه 
از آتن يونان به سمت ويلنيوس ليتواني در حركت بود، 
به علت دريافت گزارشي مبني بر بمب گذاري در هواپيما 
مجبور بــه فرود در فرودگاه مينســك بالروس شــد؛ 
گزارشــي كه بعد از مدت كوتاهي مشخص شد صحت 

نداشته است.
هواپيمايي رايان اير كه حامل 170مســافر از 12كشور 
جهان بود، به ناچار در خاك بالروس به زمين نشست؛ 
جايي كــه نيروهاي امنيتــي منتظر بودند تــا يكي از 
مسافران به نام رومان پراتســويچ از چهره هاي مخالف 
الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بالروس را دستگير 
كنند. همين موضوع موجب شد كه گمانه زني ها درباره 
ادعاي دروغ بمب گذاري، صحنه سازي و دخالت مستقيم 

دولت اين كشور در اين حادثه تقويت شود.
شركت رايان اير كه متعلق به ايرلند است ادعا مي كند كه 
اين حادثه يك »هواپيماربايي دولتي« بوده، اما مقامات 
بالروس مي گويند كه تنها به خلبان پــرواز »توصيه« 
كرده اند به دليل خطر بمب گذاري در فرودگاه مينسك 
به زمين بنشيند. با اين حال، اصرار به نشستن هواپيما در 
مينسك از سوي برج مراقبت اين فرودگاه، به حاشيه ها 

دامن زده است.
دولت بــالروس مي گويد كه پراتســويچ را بــه اتهام 
سازماندهي شــورش هاي خياباني دستگير كرده است. 
ازآنجا كه جرم تندرو بودن در بالروس مرگ است، اين 
حادثه نگراني هايي را درباره به خطــر افتادن جان اين 

روزنامه نگار و فعال رسانه به دنبال داشته است.

كينه جويي لوكاشنكو
از نظر خيلي از مردم بالروس كه ســن و سال بيشتري 
دارند، لوكاشنكو يك رهبر كينه جو بوده و حركت اخير او 
با نيت انتقام گيري شخصي انجام شده است. تحليلگران 
معتقدنــد اقدام لوكاشــنكو بــراي به زمين نشــاندن 
هواپيماي رايان اير، يك پيام سياسي، هم براي دوستان 
و هم دشمنان او دارد: دولت همچنان قدرتمند است و 

مي تواند هر فردي را كه بخواهد دستگير كند.
پراتسويچ 26ساله از ســنين نوجواني فعاليت سياسي 
خود را با انتقاد از دولت لوكاشنكو آغاز كرد. او در نهايت 
مجبور شــد از ترس دستگيري، دانشــگاه را رها كند و 
به لهســتان بگريزد. پراتســويچ، مديريت كانالي به نام 
»نكســتا« در تلگرام و يوتيوب را به عهده داشته است. 
مقامات بالروس ادعا مي كنند كه او در ســازماندهي و 
پوشــش خبري تجمع هاي اعتراضي گسترده مخالفان 

دولت بعد از انتخابات رياســت جمهوري مرداد ســال 
گذشته نقش داشته است.

نكستا از سال2015 به عنوان پلتفرم پخش موزيك ويدئو 
آغاز به كار كرد. در ادامه اما شروع به انتشار ويدئوهايي 
با محتواي سياســي كرد. يكي از اين ويدئوها كه درباره 
مجازات مرگ در بــالروس بود، بيــش از 5.5ميليون 

بازديد داشت.
بعد از اينكه تجمع هاي ضد  لوكاشنكو در اواسط تابستان 
سال گذشــته پا گرفت، نكســتا تبديل به رسانه اصلي 
براي انعكاس صداي مخالفان شــد. خيلي از طرفداران 
لوكاشنكو از طبقه كارگر كه از شرايط كشورشان راضي 
نبودند به اين جنبش  پيوســتند، اما ايــن اعتراض ها 

به دليل نداشتن رهبر راه به جايي نبرد.
در نهايت پاييز ســال گذشــته، دادگاهي در مينسك، 
نكستا را يك شــبكه »افراطي« خواند و كاركنان آن را 
در فهرست گروه هاي تروريستي قرار داد. همه كاركنان 

نكستا هم اكنون در لهستان مستقر هستند.

واكنش نهادهاي اروپايي و بين المللي
فرود اضطراري در مينسك، واكنش هاي منفي زيادي 
را در بين كشــورهاي عضو ناتو و اتحاديه اروپا به دنبال 
داشــت. رهبران اتحاديه اروپا روز دوشــنبه در جلسه 
فوق العاده اي با تحريم هوايــي بالروس موافقت كردند. 
به اين ترتيــب، ايرالين هاي اين كشــور نمي توانند از 
حريم هوايي و فرودگاه هاي 27كشور عضو اين اتحاديه 
استفاده كنند. از سوي ديگر، برخي كشورهاي اروپايي 
ازجمله ايتاليا پرواز ايرالين هاي خود را به حريم هوايي 
بالروس متوقف كرده اند. اين براي كشــوري كه يكي از 
كريدورهاي اصلي اتصال پروازهاي آسيا و اروپاست، خبر 
خوبي نيست. هر ايراليني براي عبور از آسمان بالروس 
500دالر پرداخت مي كند و دولت اين كشــور از محل 
پروازهاي خارجي ساالنه ميليون ها دالر درآمد دارد. از 
دست دادن اين درآمد، اتفاق بسيار مهمي براي بالروس 
است. با اين حال، ايرالين هاي كشورهاي تركيه ازجمله 
تركيش اير و چين اعالم كرده اند همچنان به پروازهاي 

خود بر فراز بالروس ادامه مي دهند.
از ســوي ديگر، آژانس امنيت هوايي اتحاديه اروپا اعالم 
كرده كه به 31كشور عضو خود هشدار داده و از آنها خواسته 

براي پرواز به بالروس جانب احتياط را رعايت كنند.
ســازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي سازمان ملل 
متحد، اقدام اخير دولت بالروس را نقض پيمان شيكاگو 
كه بعد از جنگ جهاني دوم تنظيم شده، دانسته است. 
انجمن بين المللي حمل ونقل هوايي )ياتا( هم اين حادثه 
را محكوم و درخواست كرده مقامات ذيصالح بين المللي 
آن را مورد موشكافي قرار بدهند. 280ايرالين عضو اين 
انجمن هســتند، اما رايان اير كه تنها در محدوده اروپا 

فعاليت مي كند، عضو ياتا نيست.
وزارت خارجه آمريكا نيز توســل دولت بالروس به زور 

براي تغيير مسير هواپيماي مسافربري و دستگيري يك 
منتقد را »اقدامي تكان دهنده« خواند. واكنش روسيه اما 
متفاوت بود؛ مقامات اين كشور، اقدام بالروس را منطقي 
دانسته و با توجه به وقوع رويدادهاي مشابه در گذشته، 
غرب را متهم به رياكاري كردند. ازجمله در سال2013، 
هواپيماي حامل رئيس جمهــور بوليوي به گمان اينكه 
حامل ادوارد اسنودن، پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي 
آمريكا بود، به دستور واشنگتن مجبور به فرود اضطراري 

در وين شد.

آزموني براي صنعت هواپيمايي
اقدام دولت بــالروس، صنعت هواپيمايــي جهان را با 
بزرگ ترين بحران سياسي خود در طول سال هاي اخير 
روبه رو كرده است. كارشناسان معتقدند كه اين حادثه و 
ايجاد تنش در شرق اروپا، تلنگري به صنعت هوانوردي 

بوده كه از ساختاري ناكارآمد و فرسوده رنج مي برد.
براســاس قوانين هوايي جهاني، نه سازمان بين المللي 
هوانوردي غيرنظامي و نه هيچ كشوري نمي تواند حريم 
هوايي كشور ديگري را تحريم كند. فقط برخي كشورها 
مانند آمريكا اين قــدرت را دارند تا خطوط هوايي خود 
را از پرواز به نقاط خاصي منع كننــد. به همين دليل، 
كارشناسان هشدار مي دهند كه درخواست هاي برخي 
كشورهاي غربي براي بستن كامل حريم هوايي بالروس 

با موانع زيادي روبه رو خواهد شد.
قرار است كشورهاي عضو سازمان بين المللي هوانوردي 
غيرنظامي گردهم بيايند و دربــاره اين موضوع كه يك 
تهديد براي صنعت هواپيمايي جهان است، تصميم گيري 
كنند. درخواســت  ايرالين هاي مختلف در جهان براي 
تحقيق و تفحص در اين باره مورد حمايت اتحاديه اروپا 
نيز قرار گرفته اســت. اما هنوز مشخص نيست كه اين 

تحقيقات چطور سازماندهي خواهد شد.
با وجود قوانين قدرتمند در سطح ملي براي حفظ امنيت 
هوايي، صنعت هوانوردي با مشــكل ضعف در برقراري 
امنيت در سطح بين المللي و اختالف نظرها بر سر حق 

حاكميت هوايي كشورها روبه رواست.
ســازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي با 193عضو 
ازجمله بالروس، هيچ قدرت نظارتي ندارد و نمي تواند 
مستقيما درگير موضوعاتي مانند امنيت فرودگاه ها شود. 
البته اين نخستين بار است كه اين سازمان در موقعيتي 
قرار گرفتــه كه يكي از كشــورهاي عضــو آن مرتكب 

»هواپيماربايي دولتي« شده است.
بر اساس پيمان شيكاگو، هر كشوري حق حاكميت بر 
حريم هوايي خود را دارد؛ هرچنــد اين پيمان هرگونه 
اســتفاده از صنعت هواپيمايي كه باعث به خطر افتادن 
جان مسافران شود را ممنوع كرده است. براساس پيمان 
ديگري به نام 1971 نيز هرگونه متوقف كردن هواپيما يا 
انتشار اطالعات نادرست كه موجب به خطرافتادن امنيت 

پرواز شود، ممنوع است.

 پس لرزه هاي 
 يك فرود سياسي 

در بالروس

در پي واكسيناسيون گســترده در نيويورك، 
مسئوالن اين شهر اعالم كردند بعد از اين مجوزي 
براي برگزاري كالس هاي آموزشــي به صورت 
آنالين صادر نخواهند كــرد. تمام دانش آموزان، 
دانشجويان و كارمندان مراكز آموزش و دانشگاه ها 

از پاييز بايد در محل درس و كار خود حاضر شوند.

روزنامه اينديپندنت همزمان با سالگرد مرگ جورج 
فلويد، شهروند سياهپوست آمريكايي به دست 
نيروهاي پليس، طرحي را در صفحه نخست خود 
منتشر كرده و تأثيرگذاري جنبش هاي اعتراضي 
شكل گرفته در آمريكا طي يك سال گذشته بر 
جنبش ضدتبعيض در انگليس را مورد بررســي 
قرار داده است. اين روزنامه نوشته كه مرگ جورج 
فلويد باعث جان گرفتن دوبــاره اعتراض هاي 
خياباني عليه رفتار خشن پليس در انگليس در 

برابر اقليت هاي نژادي و مذهبي شده است.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

قربانيان اشتباهي كرونا در انگليس

آموزش آنالين ممنوع!

مرگ جورج فلويد و جنبش 
ضدتبعيض در انگليس

روزنامه گاردين در گزارشــي افشا كرده كه 
طي يك سال و نيم گذشــته حدود 8هزار و 
700نفر از افرادي كــه براي بيماري ديگري در 
بيمارستان هاي اين كشور بستري بوده اند، به 
كرونا مبتال و فوت شــده اند. انتشار اين آمار، 
به جامعه انگليــس و به خصوص خانواده هاي 

قربانيان شوك بزرگي وارد كرده است. 

جهان نما

اولين آزمون خاورميانه اي بايدن
دولت جديد آمريكا پس از انفعال در قبال جنگ 
غزه، از روز گذشته رايزني هاي سياسي در سطح 

منطقه خاورميانه را آغاز كرده است

آنتوني بلينكن، وزير خارجه دولت بايدن صبح روز گذشته براي مالقات 
با مقامات رژيم صهيونيستي وارد سرزمين هاي اشغالي شد. او در جريان 
اين سفر با بنيامين نتانياهو، نخست وزير و همچنين وزراي خارجه و 
دفاع اســرائيل ديدار كرد. بلينكن پس از پايان اين رايزني هاي چند 
ساعته به منظور مالقات با محمود عباس، رئيس تشكيالت خودگردان 
فلســطين نيز عازم رام اهلل شد. براســاس برنامه منتشر شده از سوي 
وزارت خارجه آمريكا، بلينكن پس از اين ديدارها براي ادامه رايزني هاي 
سياسي در ســطح خاورميانه به اردن، مصر و عمان سفر مي كند. اين 
نخستين اقدام عملي دولت بايدن نسبت به درگيری های نظامي ميان 
حماس و ارتش اسرائيل اســت كه 11روز به طول انجاميد. به نوشته 
روزنامه واشنگتن پست، تالش براي تثبيت آتش بس و كمك به فرايند 

بازسازي غزه، 2سرفصل اصلي سفرهاي خاورميانه اي بلينكن است.

بازگشت به چهره پيشين آمريكا
اگرچه آمريكا طي دهه هاي گذشته همواره تالش كرده تا مهم ترين 
ميانجي و هدايت كننده مذاكرات صلح عربي- اسرائيلي باشد، اما اين 
موقعيت پس از دوران 4ســاله دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين 
آمريكا به كلي دستخوش تغيير شــد. طرح توافق موسوم به معامله 
قرن، به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، 
پذيرش حق حاكميت اســرائيل بر جوالن، لغو كمك هاي ســاالنه 
به ســازمان اونروا و محدوديت حق بازگشــت آوارگان فلسطيني به 
مناطق شان ازجمله اقداماتي بود كه حتي معتدل ترين گرايش هاي 
فلسطين نظير جنبش فتح و تشكيالت خودگردان را نيز ناچار به اتخاذ 
مواضع تند نسبت به سياست هاي منطقه اي آمريكا كرد. عزمي بشاره، 
متفكر مشهور فلسطيني در اين باره مي گويد: اگرچه آمريكا هيچ گاه 
موضعي بي طرفانه نسبت به مناقشه فلسطين و اسرائيل نداشت، اما 
دولت هاي سابق اين كشور تالش مي كردند با حفظ اصول ديپلماتيك، 
موقعيت كليدي خود را  در مذاكرات صلح حفظ كنند. ترامپ نخستين 
رئيس جمهوري بود كه ايــن قاعده را زير پا گذشــته و به طور علني 
از اسرائيل مقابل فلســطينيان حمايت كرد. اين سياست اگرچه در 
كوتاه مدت رضايت راست افراطي اســرائيل را به همراه داشت، اما در 
درازمدت، منافع اساسي آمريكا در منطقه حساس شمال خاورميانه و 
شرق مديترانه را متزلزل كرد چراكه ديگر حتي جريانات سازش كاری 
نظير محمود عباس نيز به دليل فشارهاي مردمي، قادر به همراهي با 
برنامه هاي دولت آمريكا نيستند. بايدن هم اكنون با چنين ميراثي در 

منطقه خاورميانه روبه رواست .
بر اين اساس مي توان تأكيد مقامات ارشــد دولت بايدن بر مذاكرات 
متوازن با طرف هاي اسرائيلي و فلسطيني را بهتر درك كرد. بلينكن 
پيش از سفر به سرزمين هاي اشغالي در نشستي خبري گفت: بحران 
فعلي بدون همراهي هر دو طرف براي دستيابي به صلح پايدار از بين 
نخواهد رفت. وي همچنين بار ديگر تأكيد كرد: سياست قطعي دولت 
آمريكا براي حل بحران فلسطين، راه حل دو كشوري است؛ سياستي 

كه عمال در طرح معامله قرن ترامپ نقض شده است.

گام هاي احتمالي براي احيای نقش آمريكا در فلسطين
پژوهشــكده كارنگي در آخرين گزارش خود درباره بحران فلسطين 
پيش بيني كــرده دولت بايــدن مجموعه اقداماتي را بــراي عبور از 
سياســت هاي ترامپ و احيای نقش آمريكا نزد جريانات فلسطيني 
در پيش خواهد گرفت. اين اقدامات براساس ارزيابي هاي كارنگي در 

3مرحله خالصه مي شود: 
از سرگيري مذاكرات جدي با تشكيالت خودگردان:  يكي از مهم ترين نتايج سياســت هاي منطقه اي ترامپ كه 1
عموما توسط داماد وي، جرد كوشنر طراحي شده بود، كنار گذاشته 
شــدن تشــكيالت خودگردان و جنبش فتح از متن مذاكرات صلح 
به حســاب مي آيد، چرا كه دولت ترامپ بدون هيــچ رايزني با طرف 
فلسطيني، از طرح معامله قرن رونمايي كرده و پايتخت فلسطينيان را 
به رژيم صهيونيســتي بخشيد! پيش بيني مي شــود دولت بايدن در 
نخستين گام، با از سرگيري مذاكرات جدي با تشكيالت، بار ديگر اين 
جريان سياسي را از حاشيه به متن بازگرداند. سفر بلينكن به رام اهلل 

براي مالقات با محمود عباس را مي توان بخشي از اين برنامه دانست.
برقراري كمك هاي مالي به اونروا: ســازمان حمايت از  حقوق آوارگان فلسطيني در سال1949 با حمايت هاي آمريكا 2
در سازمان ملل تاسيس شد. ماموريت اين سازمان، كمك به زندگي و 
اســكان شــهروندان فلســطيني بود كــه در اثر تهاجــم نظامي 
صهيونيست ها، ناچار به ترك مناطق خود شده و آواره جنگي به حساب 
مي آمدند. كمك هــاي ميلياردي آمريــكا به اين ســازمان، يكي از 
مهم ترين اهرم هاي فشــار واشــنگتن بر جريانات سياسي فلسطين 
شناخته مي شود، اما ترامپ در ســال2019 سرانجام به اين كمك ها 
پايان داد. به گفته كاماال هريس، معاون رئيس جمهور آمريكا، دولت 
بايدن از سرگيري اين كمك ها را به عنوان بخشي از برنامه جامع خود 

در پرونده فلسطين لحاظ كرده است.
گشايش كنسولگري در قدس شرقي: مهم ترين ضربه  ترامپ به مذاكرات صلح فلســطين، تعيين قدس به عنوان 3
پايتخت رژيم صهيونيســتي و صدور فرمان انتقال سفارت آمريكا از 
تل آويو به اين شــهر بود. صائب عريقات، مذاكره كننده ارشد پيشين 
فلسطين در اين باره گفته بود: ديگر موضوعي براي مذاكره باقي نمانده 
است! اين در حالي است كه براساس راه حل دو كشوري )مورد حمايت 
دولت جديد آمريكا و اروپا(، حاكميت قدس بايد به دو بخش غربي و 
شرقي تقسيم شود. پيش بيني مي شود مهم ترين گام دولت بايدن براي 
تغيير شرايط فعلي، تاسيس يك كنســولگري براي آمريكا در بخش 
شرقي شهر قدس باشد؛ اقدامي كه عمال برنامه معامله قرن ترامپ را 
بدون عقب نشيني رســمي از موضع آمريكا خنثي كند. البته دولت 

بايدن تا كنون در اين باره موضع گيري روشني نداشته است.

الكساندر لوكاشنكو؛ 
آخرين ديكتاتور 

اروپا 

رئيس جمهــور بــالروس كه 
به »آخريــن ديكتاتور اروپا« 
مشهور اســت، از سال1994 
قدرت را در اين كشور در دست 
دارد. الكســاندر لوكاشنكو 
67ساله، وقتي بالروس بخشي 
از اتحاديه جماهير شــوروي 
بــود، وارد عرصه سياســت 
شد و ســمت هايي در حزب 
كمونيست و ارتش شوروي بر 
عهده گرفت. او در سال1990 
به عضويت پارلمان جمهوري 
بــالروس  سوسياليســتي 
شــوروي درآمد. لوكاشنكو 
تنها نماينده اي بود كه مخالف 
فروپاشــي اتحاديه جماهير 

شوروي بود.
او 27ســال پيــش به عنوان 
رئيس جمهــور  نخســتين 
بالروس انتخاب شــد. دولت 
بالروس در سال1996 با اصالح 
قانــون اساســي، اختيارات 
رياســت جمهوري را افزايش 
داد. ايــن موضــوع انتقــاد 
گسترده كشــورهاي غربي را 
به دنبال داشت. برعكس اروپا، 
رئيس جمهور بالروس در طول 
سال هاي گذشته معموال روابط 
حسنه اي با همتاي روسي خود 
داشــته و تحت حمايت هاي 
اقتصادي و سياسي والديمير 

پوتين قرار گرفته است.
وب ســايت رســمي دولت 
بالروس از لوكاشنكو به عنوان 
مردمــي  رئيس جمهــوري 
ياد كــرده، امــا مخالفانش و 
كشــورهاي غربــي همواره 
سالمت انتخابات هايي را كه در 
دولت او برگزار شده زير سؤال 
برده اند. ازجملــه، انتخابات 
رياست جمهوري سال گذشته 
كه با حاشيه هاي زيادي همراه 
بود. لوكاشــنكو بعــد از اين 
انتخابات اعالم كرد كه با كسب 
80درصد آرا، رقيبش اسوتالنا 
تيخانوفسكايا را شكست داده 
است. اما تيخانوفسكايا مدعي 
تقلب در انتخابات و خواستار 
بازشماري آرا شــد. او تحت 
فشــارها و تهديدها درنهايت 
مجبور شــد به كشور ليتواني 

پناه ببرد.
 بعد از اين ماجــرا همچنان تا 
ماه ها اعتراض ها عليه حكومت 
ادامه داشت. وضعيت نامساعد 
اقتصــادي و ســوءمديريت 
همه گيــري كرونــا نيــز به 
ناآرامي ها دامن زد. هزاران نفر 
دستگير شــدند و چندين نفر 
جان خود را از دست دادند. در 
اين مدت همواره فعاالن رسانه 
و مخالفان تحت فشار و آزار و 
شكنجه بوده اند. لوكاشنكو در 
تازه ترين اقدام، هفته گذشته 
قانوني را امضا كرد كه به موجب 
آن نيروهــاي امنيتي و پليس 
مي توانند به اعتراض كنندگان 

شليك كنند.

فرود اجباري يك هواپيماي مسافربري در بالروس به منظور بازداشت يكي از مخالفان دولت اين 
كشور، واكنش تند كشورهاي غربي و شوك صنعت هواپيمايي را به دنبال داشته است
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2ســال پيش بــود كه  زوج هاي جوان با بحران فاطمه عباسي
كمبود پوشــك براي بچه هايشــان مواجه شدند و 
فروشگاه ها از پوشك بچه خالي شد. حاال بعد از 2سال 
شيرخشك نوزادان هم سهميه بندي شده و به گفته 
رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخشــك نوزاد در 
ايران، ذخاير برخي از انواع شيرخشك تا 2 ماه ديگر در 

كشور به اتمام مي رسد. 
دليل اين سهميه بندي هم اين است كه از 6 ماه پيش 
تاكنون ارز واردات به توليدكنندگان شيرخشك تعلق 

نگرفته و باعث شده است توليد برخي انواع شيرخشك  
متوقف شود. 

شــايد اين خبر در مقايســه با وضعيت آب و كمبود 
آن، قطعي هــاي مكرر برق و گرانــي بي ضابطه نان، 
چندان مهم به نظر نرسد، اما بد نيست بدانيد كه اين 
انواع و اقسام شيرخشــك و اين تنوع محصول تنها 
به خاطر كيفيت اين كاال نيســت و ذائقــه نوزادان با 
هر شيرخشكي سازگاري ندارد؛ به همين دليل انواع 
مختلفي از اين محصول توليد مي شــود تا بچه هايی 
كه حساسيت يا مشكالت گوارشي دارند نيز بتوانند 

شيرخشك مخصوص به خود را بخورند. اگر گذرتان 
به داروخانه 29فروردين در ميدان حر افتاده باشــد، 
حتما ديده ايد كه بخش بزرگي از ايــن داروخانه به 
انواع شيرخشــك  اختصاص دارد يا شايد بهتر است 

بگوييم داشت.
حاال با شرايط پيش آمده و اين كمبودها معلوم نيست 
وضعيت بچه هاي شيرخشــكي چه مي شود. پدرها و 
مادرها هم بايد تا هنوز ذخاير شيرخشــك به پايان 
نرسيده، توي صف بايستند تا شايد از شيرخشك هاي 

سهميه اي، چيزي نصيبشان شود.

پیش آگهی یک مشکل

خون آشامي كه برخالف تصور عموم چندين ريشه سامان رضايي امروز بيست و ششم ماه مي روز جهاني دراكوالست. 
تاريخي و علمي دارد. شخصيت داستاني دراكوال پيش از آنكه در اواخر قرن نوزدهم 
از رمان دراكوالي برام استوكر سردربياورد يك سابقه علمي هم داشت. در تاريخ 
افرادي وجود داشتند كه به داليلي دندان هاي نيش آنها بلندتر از دندان هاي ديگر 
بود. از آنجا كه بازار خرافه هم در قديم االيام داغ تر از اين روز ها بوده مردم اين افراد 
را خونخوار تلقي مي كردند. شــايد همين واقعيت علمي دســتمايه خلق رمان 
دراكوالي برام استوكر شد و پس از آن شــهرت اين شخصيت چنان زياد شد كه 
صد ها داستان و فيلم سينمايي از آن ساخته و پرداخته شد. دراكوالي برام استوكر 
نجيب زاده اي مرموز و تنها بود كه در واقع از يك كنت خشن و خونريز به نام والد 
سوم كه در قرن پانزدهم ميالدي در روماني مي زيســته، اقتباس شده بود. والد 
نجيب زاده اي بود كه از يك طرف با ترك ها و از طرفي ديگر با امپراتوري اطريش-

مجارستان براي حفظ قلمرو خود در جنگ و جدال بود. او با بيرحمي تمام، اسيران 
جنگي، رعاياي خودش و حتي سفيران ديگر پادشاهان را مي كشت و يا آنها را به 
ميخ مي كشيد. مردم به او لقب پسر اژدها را داده بودند كه در زبان رومانيايي دراكوال 
گفته مي شود و از همين جا اين لغت به رمان برام استوكر راه پيدا كرد و جهاني شد. 
اكنون قلعه برام استوكر همچنان در روماني ميزبان عالقه مندان به شخصيتي است 

كه در سينما تبديل به ساب ژانر شده است.
در نمادشناسي هنري هم دراكوال سمبل افرادي سودجو و قدرتمندي است كه از 

تالش مردم تغذيه مي كنند و به نوعي آنها را خونخوار مي نامند.

دراکوال؛ حقیقت افسانه ای 

صف بســتن براي ما ايراني هــا نه تنها 
تصوير يك خط ممتد، بلكه ازدحامي 
چندخطي و فشرده از جمعيت و گاهي 
فشار شانه به شــانه هم صفي هاست. 
هل دادن هايي كه شــايد خود كاشف 
فرانســوي محاســبه فرمول فشار بلز 
پاسكال هم براي محاسبه آن به دردسر 
افتد. البته اين هل دادن و فشار ها يك 
متغير جديد شامل ضريب باالي خطر 
شــيوع كرونا را هم دارد كه محاسبه 
ياد شده را سخت تر مي كند. در اين بين 
اما صف هاي طوالني ســينماهاي تازه 
باز شده فرانســه جلب توجه مي كند. 
هفته پيش يكي از مراكز فرهنگي در 
اروپا براي اجراي فســتيوال  موسيقي 
verbier fes tival  و  اكــران فيلم ها 
فهرســت كاملي  از اصــول و مقررات 
بهداشــتي اين جشــنواره در اختيار 
شــركت كنندگان و عالقه مندان آن  
گذاشت.  مهم ترين آنها  نتيجه منفي 
آزمايش كوويــد-19 با يك روز اعتبار 
بود. همچنين براي جلوگيري از ازدحام 
جمعيت مســيرهاي مختلفي را براي 
رســيدن به صندلي هاي تماشاچيان 
تعبيه كرده اند. ســنجش تب و ميزان 
اكســيژن خون تماشــاچيان هم كه 
پاي ثابت هر اجتماعي است. چنانچه 
تماشــاچيان از اعضاي يــك خانواده 
نباشند بايد با فاصله يك صندلي از هم 
بنشينند.رستوران ها و كافه هاي سالن 
به دليل جلوگيري از ازدحام جمعيت 
بسته هستند. پيش پرده ها و مقدمات 
تصويري اين جشنواره هم روي پلتفرم 
يك اپليكيشن روي گوشي هاي همراه 
با ارائه بليت اينترنتي قابل مشــاهده 
اســت؛ اين كار توانســته مدت زمان 

برنامه را كاهش دهد.

آداب صف بستن

همه ماسك هايي كه مي شناسيم
كنار گوش ماهي ها به تماشاي قلعه     اي شني  

نشسته كه با دســت هاي كوچكش ساخته 
است. چين افتاده به گوشه چشم هايش، پيداست لبخند مي زند؛ لبخندي 
كه آن سوي ماسك محبوس مانده اما حس و حالش با نسيم تا دوردست ها 
مي رود. انگشت هايش هر چند دقيقه يك بار مي روند سمت گوش ها و كش 
ماسك را لمس مي كنند، انگار مي ترسد پرنده دريايي نقش بسته بر ماسك، 
پر بگيرد. ماسكش قشنگ است، نه براي اينكه مرغ دريايي با پر و بال نخي 
روي آن جاخوش كرده، بلكه چون نشان از رفتار پسنديده دختركي دارد كه 

آرام، آرام چگونه زيستن را مي آموزد.
بيش از يك سال از حضور گسترده ماســك  در زندگي ما مي گذرد و حاال 
مفهومي وراي آنچه در گذشته داشته، يافته است. اين روزها روايت حضور 
ماسك ها بر چهره ها، حكايت تعهد و عشق انسان ها نسبت به يكديگر و كمك 

به مهار همه گيري يك بيماري مهلك است.
پيش از اين تا حرف ماسك به ميان مي آمد، هوش و حواسمان پر مي كشيد 
سمت گذشته. سال ها از آن روزها كه تابســتان  ها با ماسك هاي كاغذي 
قشنگ مي شدند، گذشــته است. هرم تابســتان بود و چشم هاي ما كه با 
هزار هزار شك و ترديد، روي بساط دســتفروش ها يا دكان هاي كوچكي 
كه در كوچه پس كوچه هاي محالت شهر نفس مي  كشيدند، مي چرخيد. 
صورت هاي مقوايي سندباد، علي بابا، پينوكيو، پدر ژپتو و شخصيت هاي 
ديگر دنياي كارتون ها نگاه مان مي كردند. ما ســرانجام وسط لبريز شدن 
كاسه صبر فروشنده، يكي از آنها را نشان مي داديم و به جاي سكه هايي كه در 
دست هاي عرق كرده جاخوش كرده بودند، صورتك را تحويل مي گرفتيم. 
آنها با كش هاي قيطاني به گوش مان آويخته مي شدند. وقتي از شكاف چشم 
صورتك ها دنيا را مي ديديم، ماهي قرمزهــاي بازيگوش در حوض دلمان 
مي خنديدند. عمر صورتك ها كوتاه بود، به كوتاهي سال هاي كودكي، اما 
اين پايان حضور ماســك ها در زندگي ما نبود. تا قد كشيديم و نگاه مان به 
دور و برمان عميق شد، دريافتيم كم نيستند آنها كه ماسك  بر چهره دارند . 
نمي دانم چندين و چند هزار بار حوض دلمان يخ بســت تا دانستيم، همه 

ماسك ها را نمي شود ديد.
و باز نمي دانم تا به امروز چند ماهي قرمز در حوض دلمان زنده مانده است 
اما مي دانم، آنها تا زماني زنده اند كه از سرزمين حقيقت و عشق دور نيفتيم.

زندگي پديا
كدام خوش نشيني؟

انگار كسي نمي داند،  كمي كه هوا گرم شد، سميه جاهد عطاييان
 ساز تابستان كوك شد و زمزمه ها براي جابه جايي،  از 
اين خانه به آن خانه رفتن شــروع شــد، چه بر سر 
مستأجرها مي آيد. گذشــت آن قديم كه مي گفتند 
»اجاره نشيني؛ خوش نشيني«. حاال كه همه دارند از 
نيم متر ملك و امالكشان از يك انباري تا يك خانه 
هزارمتري درآمد كســب مي كنند و چشمشان به 
اجاره بهاي هر مستأجر براي گذراندن زندگي است، 
بيشــترين فشــار بر دوش مستأجرهاســت. حاال 
سختي هاي اثاث كشي،  خانه به دوشي و فرسودگي 
در اين پروسه به كنار... خانمي در ايستگاه اتوبوس با 
صداي گرفته مي گفت كه 25سال ساكن و مستأجر 
خانه هاي يكي از مناطق باالي تهران بودند اما حاال 
به خاطر باال رفتن قيمت اجــاره بها، به يكي مناطق 
جنوبي تهران نقل مكان كرده اند. كنار دســتي اين 
خانم هم به نشانه تأييد از خانه اجاره  اش در محدوده 
نبرد تهران صحبت مي كــرد كه با وجود 3بچه قد و 
نيم قد، كه ديوار راست را باال مي روند، توانسته يك 
خانه 45متري را با بهاي بســيار سنگين و قرض از 
دوست و آشنا كرايه كنند و حاال سر سالشان نزديك 
است و بايد مبلغ بيشــتري جور كنند. پاي درد دل 
مستأجرها نشستن كمترين كار ممكن است تا بدانيم 
چه بر سر اين قشر از جامعه مي آيد. حتي اصرار تمام 
كارشناسان و هشتگ گذاري هاي دوران كرونا كه »در 
خانه بمانيد« يكي از تلخ ترين توصيه ها براي بسياري 
از مستأجرهايي است كه با وجود داشتن چند فرزند 
و زندگي در خانه هاي استيجاري و قوطي كبريتي 
بايد بچه هاي پر انرژي شان را در خانه هاي كوچك 
تحمل كنند و غرولند هاي همسايه يا صاحبخانه را 
هم به جان بخرند. خانه به دوشي در بيشتر موارد تلخ 
است. آنها هر ســال در حال رفت وآمد به بنگاه هاي 
امالك هستند و عمرشان در اثاث كشي و جابه جايي 
سپري مي شود. از همه ســخت تر دل كندن از تمام 
وابســتگي ها به فضاي يك خانه يا محله اســت كه 
عموما در اين خانه به دوشي ها به چشم نمي آيد. حاال 
چه تعداد از ساكنان خانه هاي استيجاري مجبور به 
ترك محل زندگي،  منطقه يا شهر خود بوده و هستند 
تا بتوانند مطابق با دارايي و وسعشان سرپناهي پيدا 
كنند، خدا عالم است... كاش تمام مستأجرها با حال 
خوب و دل شــاد به خانه اي بهتر بروند و افسوس، 
حسرت و ناچاري در ميان نباشد. كاش صاحبخانه به 
مستأجر رحم كند. كاش يادمان نرود كه همشهري 

هستيم، هموطن هستيم، انسان هستيم...

دغدغه

گرينويچ

سيب سرخ، تنها محصول باغات اروميه، بی مشتری مانده است... / عکس: همشهری/ اروميه- حامد عسگرپور اول آخر

مريم ساحلي
جشن سن ايزيدور در مادريد باستاني

 Madrid ســومين شهر بزرگ شهنام صفاجو مادريــد
اروپا بعد از لندن و برلين و پايتختي پُر از جاذبه هاي 
فرهنگي و هنري و باســتاني است. جشن سن 
ايزيدور يکي از مهم ترين آيين هاي بومي و سنتي 
اين شهر است كه همه ساله در ميانه  ماه مي برگزار 

مي شود.
مادريد، شهر عمارت هاي باشکوه، كاخ ها، موزه ها، 
خيابان ها و ميادين معروف اســت. آستورياس، 
اوئرتاس، آراگوئيــس و چوئکا از محالت قديمي 
مادريد است كه به دليل حفظ بافت قديمي خود 
و گذرراه هاي سنگفرش شده، جذاب هستند. از 
عمارت هاي تاريخي مادريد كه معماري چشم نوازي 
دارند نيز مي توان به كاخ زارزوئال، كاخ سلطنتي و 

ال پاردو اشاره كرد.
قلب مادريد را »پوئرتا دل سول« به معناي دروازه 
خورشيد مي نامند كه خيابان هاي اصلي شهر به 
آن منتهي مي شوند؛ سيبلس نيز از ديگر ميادين 
مشــهور مادريد و از نمادهاي اين شهر تاريخي 
است كه سهم اصلي در جشن هاي قهرماني رئال 
مادريد دارد؛ تيمي كهکشاني كه شايد در جهان 
امروز، كالنشــهر مادريد را وراي همه تاريخ آن، 
به اين نام و استاديوم رويايي اش سانتياگو برنابئو 
بشناسند كه هم اينك در حال بازسازي است تا 
به مجهزترين ورزشگاه جهان بدل شود. مادريد 
از بلوارها و خيابان هاي نامي هم سهمي دارد كه 
گران ويا، سن خرونيمو، كاستيانا، ساالمانکا، سرانو 
و آلباخادورس از آن جمله اند. در موزه پرادو مادريد 
كه از گالري هاي مهم هنري دنياســت، بيش از 
3000تابلوي نقاشي نفيس گردآوري شده تا آثاري 
از فرانسيسکو گويا نقاش چيره دست اسپانيايي 
و هنرمنداني چون رامبراند، روبنس، والســکز، 
موريبو و ال گرگو را به معرض ديد درآيد.دانشگاه 
كمپلوتنسه هم مهم ترين شــهرك دانشگاهي 

مادريد است كه در سطح اول اروپا قرار دارد.
اسپانيا را به ســرزمين ماتادورها مي شناسند. 
ميدان گاوبازي شــهر مادريد موسوم به »الس 
ونتاس« Las Ventasكه 90سال قدمت دارد، در 
خيابان »آلکاال« واقع شــده و ساختمان باشکوه 
آن با استفاده از خشت و سراميك قرمز به سبك 
معماري تماشاخانه هاي گالدياتوري روم باستان 

طراحي و ساخته شده است.
اگر چه جهان امروز درگير پديده كرونا شــده و هر 

رويدادي را به قبل و بعد پاندمي كوويد- 19 تقسيم 
مي كنند، اما در نيمه  ماه مي در شهر مادريد، يکي 
از مهم ترين فستيوال هاي اروپايي با عنوان جشن 
سن ايزيدور برگزار مي شود كه تركيبي از سنت و 
مدرنيسم است. سن ايزيدرو)به اسپانيايی ايزيدرو( 
حامي مقدس مادريدي ها و به عبارتي الهه آب در 
فرهنگ اساطيري مردمان اين شهر به ويژه كشاورزان 

است. در اين روز شهروندان مادريد لباس هاي سنتي 
مي پوشند، مجسمه هاي بزرگ مي سازند، شيريني ها 
و غذاهاي محلي مي پزند، آوازهاي قديمي مي خوانند 
و در نقاط مشخصي از شهر نظير رودخانه الپرادا، 
پالزا مايور، باغ الس ويستياس گرد هم مي آيند و به 
جشن و پايکوبي مي پردازند؛ سپس هيجان مسابقه 
گاوبازي در الس ونتاس را تجربه كرده و در پايان شب 
در كنسرت هاي خياباني محله التيني باريو شركت 

مي كنند.
از خرده فرهنگ هاي برآمده از اين جشن مي توان 
به رومريا Romería يا جشــن فضاي باز در پارك 
سن ايزيدرو اشاره كرد كه زماني چمنزار عظيمي 
بوده و در نقاشي هاي گويا هم به ثبت رسيده است. 
اگر هواي ناپايدار  ماه مي اجازه دهد، اين ســنت با 
ضيافت ميان وعده تهيه شده از گل محمدي و ليموناد، 
تونتاس و ليستا )با تخم مرغ( و صرف آن روي چمن 
اين پارك همراه مي شود.در اين روز، نمايشگاه بزرگ 
صنايع دستي هم در ميدان الس كومندادوراس برگزار 
شده و پارك رتي رو نيز ميزبان ريتم هماهنگ صدا و 

نور مي شود.
مراســم بركت آب چشــمه مقــدس، حضور 
دسته جمعي در كليساي عمومي و آيين بشارت در 
نمازخانه كوادرا سن ايزيدرو هم از اعمال مذهبي 

اين رويداد سنتي در شهر مادريد است.

بر و برگ

بنا بر اخبار منتشر شده 
كشاورزان مجبور شده اند 

به دلیل قیمت پایین و 
نبود مشتری ۲۰ هزار تن 

پیاز و ۷ هزار تن هندوانه را 
معدوم كنند. گفته می شود 
میزان آبی كه برای هندوانه 
به صورت غرقابی مصرف 
می شود، حدود ۲۸۰ لیتر 
برای هر كیلوگرم است و 
برای هر كیلوگرم پیاز هم 

۴۰لیتر آب مصرف می شود 
كه این یعنی در همین 

روزهای اخیر ۳ میلیون لیتر 
آب در كشور هدر رفته 

است؛ آن هم درحالی كه 
كشور از بی آبی رنج می برد.

 20.000
تُن

عضو شورای شهر تهران 
گفته: در روزهای اخیر 

شاهد افزایش چشمگیر 
كرایه تاكسی های اینترنتی 

در تهران بودیم و نرخ 
مصوب افزایش قیمت 

تنها ۳۵درصد بوده است و 
معلوم نیست این شركت ها 

بر چه اساسی كرایه های 
خود را حتی تا بیش از ۵۰ 
درصد افزایش داده اند.

50
درصد

عدد خبر

حافظ

از من جدا مشو كه توام نور ديده اي
آرام جان و مونس قلب رميده اي

سپيده فاتح نعمتي
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دست جهان به خاویار 
كرونا و تجربه انتخابات الكترونيك                ایران نمی رسد

همشهري نحوه برگزاري انتخابات الكترونيك در استان ها را بررسي كرده است
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فاطمه کاظمی
خبرنگار

حدود یک سال از ماجرای جاده کشــی در دل کوهستان الوند 
می گذرد و هنــوز پرونده این تخلف بزرگ در دســتگاه قضایی 
باز است اما همچنان هیچ کس پاسخ روشــنی به مردم همدان 

نمی دهد.

چه بر سر الوند آمد؟
۴ خرداد ســال گذشــته و تعطیالت عید فطر بود که عکسی از 
الوند در فضای مجازی منتشر شد. این عکس نشان می داد یک 
شرکت تاسیسات گردشگری در همدان، اقدام به احداث جاده 
در دل میدان میشان که از آن به عنوان نگین کوهستان الوند یاد 

می شود، کرده است.
بعد از انتشار گزارش های مربوط به این اتفاق در برخی رسانه ها، 
جامعه کوهنوردی، فعاالن محیط زیســت، دوستداران میراث 
فرهنگی و البته تعدادی از رســانه های همــدان به این موضوع 
اعتــراض کردند و خواســتار رســیدگی به تخلف شــدند. اما 

واکنش های اولیه طبق معمول تکذیب بود و انکار.

پیگیری ها گسترده شد
همان روزها فرماندار ســابق همدان، مدیــرکل منابع طبیعی، 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر و تعــدادی از خبرنگاران از این 
جاده بازدید کردند اما حسین افشاری؛ فرماندار سابق همدان در 
واکنشی عجیب، اتفاق رخ داده در الوند را رگالژ عنوان و ادعا کرد؛ 

ماجرا ساده تر از بزرگنمایی رسانه ها است.
اما اعتراض ها ادامه داشت و عکس ها و فیلم های منتشر شده از 
جاده )شما بخوانید اتوبان( پای رسانه های بین المللی را نیز به 
ماجرا باز کرد. از سوی دیگر جمعی از فعاالن مدنی با امام جمعه 
همدان دیدار و گزارشــی از تخریب های صورت گرفته در الوند 
به وی ارائه کردند. آیت اهلل شــعبانی تخریب های صورت گرفته 
در الوند را شرم آور خواند و خواســتار پیگیری موضوع از سوی 

مسئوالن و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان شد.

همه دلسوزان الوند
بعد از اظهار نظر امام جمعه همدان، همه مسئوالنی که یا موضوع 
را انکار می کردند و یا سعی در بی اهمیت  نشان دادن آن داشتند و 
حتی مدیرانی که سکوت کرده بودند، احساس وظیفه کردند که 
باید در این باره واکنشی نشان دهند. آنها در گفت وگو با رسانه ها 

از ظلمی که به الوند شده، داد سخن سر دادند.
جریان رســانه ای، حاتم نیکخو مدیرکل دیوان محاسبات را هم 
به میدان کشاند. عباس صوفی شــهردار همدان، حمید بادامی 
نجات نایب رئیس شورای شــهر، علی فتحی رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شــورا، نرگس نوراهلل زاده یکی دیگر از اعضای 

شــورا، علی مالمیر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان، محســن جعفری نژاد بسطامی مدیرکل 
محیط زیست استان، داریوش حسینی مدیرکل راه و شهرسازی 
استان، اسفندیار خزائی مدیرکل منابع طبیعی به همراه جمعی 
از خبرنگاران، کوهنوردان و فعاالن محیط زیســت از مسیر این 
جاده بازدید کردند تا مشخص شود چه ظلمی در حق الوند، نماد 

استواری نخستین پایتخت ایران زمین شده است.
در این بازدید مشخص شــد جاده تا ۱۵ متر تعریض شده است. 
مسیری که از آن به عنوان جاده امدادی یاد می شد، حاال بیشتر 
به اتوبان شــباهت داشت. آن هم برای اســتفاده شرکتی که به 
نظر می رسید سال هاست کوهســتان را به نام خود سند زده و 
تخریب های گسترده ای در آن انجام داده است. این بار همدان 
شانس آورد که رسانه ها به موقع به داد »الوند«اش رسیدند وگرنه 
این جاده عریض و طویل از میدان گنجنامه تا میدان میشان، دل 
الوند را می خراشید و طی چند روز آسفالت هم می شد. بعد از آن 

تا مقصر اصلی پیدا شود، کار از کار گذشته بود.
خالصه این که مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان در این 
بازدید، تخریب های صورت گرفته در الوند به واسطه جاده کشی 
را تایید کرد و گفت، کارشناســان باید میزان این تخریب ها را 

مشخص کنند تا نتیجه نهایی به شهروندان اعالم شود. 
مدیرکل منابع طبیعی استان هم که پیشتر گفته بود اتفاق خاصی 
نیفتاده و در جریان این جاده کشی حتی یک بوته جابه جا نشده، 

اعالم کرد که این اداره کل شکایت حقوقی خود را تسلیم محاکم 
قضایی کرده است.

روزگار الوند
از آن روز تاکنون الوند بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده و دیگر 
شهروندان همدانی می دانند آن چه در الوند رخ داده، چیزی فراتر 
از نصب تاسیسات گردشگری است. کوهستان الوند عمال به ملک 
شخصی مجموعه ای تبدیل شده که همیشه ادعا می کند زیان ده 
است. آنهایی که کوهستان را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و 

بابت تخریب ها هم به هیچ کس پاسخگو نیستند.
در این بین برخی مسئوالن و مدیران هم بدون اینکه عمل خاصی 
انجام دهند در حرف از الوند حمایت می کنند. اما صحت حمایت 
مدیران همدانی از الوند آن جایی زیر ســوال رفت که چند هفته 
پیش در اوج شیوع کرونا و در شرایطی که تاسیسات گردشگری 
تعطیل بودند، خبر رسید که شرکت گاز در حال گازکشی برای 
این شرکت گردشگری است. آن هم در شرایطی که چنین اتفاقی 
در الوند ممنوع است. مالکان باغ های شخصی هم به امید این که به 
باغ های آن ها گاز برسد، سکوت کرده اند. غافل از این که گازکشی 
به باغ های شخصی ممنوع است مگر تغییر کاربری دهند. با این 
تفاســیر در آینده ای نزدیک باید منتظر تخریب گسترده تتمه 
باغ های همدان بر اثر تغییر کاربری باشیم. جالب این که مدیران 
در برابر اعتراض رسانه ها به گازکشی در الوند که عمال آلودگی 

را به طبیعت همدان می برد، ســکوت کرده اند. گویا شهروندان 
همدانی باز هم باید منتظر اخبار شوکه کننده درباره سری جدید 

تخریب  و آسیب ها به الوند باشند.
اســتاندار همدان اما چندی پیش با اشاره به اهمیت حفظ الوند 
و برخورد با تخریب گران گفته بود اگر تا امروز جلوی تخلفات را 
نمی گرفتیم، عده ای با طرح های عجیــب و غریبی که برای این 

کوهستان داشتند، آن را شقه شقه می کردند.

حکمی که صادر شد اما عملی نشد
داریوش حسینی، مدیرکل راه  و شهرســازی استان همدان در 
گفت وگو با همشهری درباره آخرین نتایج بررسی کارشناسان 
از عواقب زیان بار جاده کشی در الوند می گوید: قرار شده جاده به 
حالت اول برگردد. باید درختانی که توسط شرکت گردشگری 
در این منطقه کاشته شده اند و البته هیچ سنخیتی با اکوسیستم 
آن ندارند در فصل زمستان که درختان خواب هستند، جابه جا 
شــوند. اما تا این لحظه نه جاده به حالت اول خود برگشته و نه 

درختی جابجا شده  است.
الوند باشکوه  در برابر منفعت طلبی، زیاده خواهی و البته سکوت 
برخي مسئوالن قرار گرفته و پایمردی می کند تا شاید کسی به 
دادش برسد؛ الوندی که نه سهم من و شما، نه سهم عده ای خاص 
که متعلق به آیندگان است اما ما الوند را چگونه تحویل گرفتیم و 

چگونه آن را تحویل دادیم.
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پرونده جاده کشی در الوند هنوز به جایی نرسیده است

باشكوه اما زخمی
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وزارت کشــور برای برگزاری انتخابات الکترونیک شــورای شهر در شهر 
سمنان ۴۴۷ دستگاه اخذ رأی الکترونیک به ســتاد انتخابات این استان 
واگذار کرده اســت. کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات سمنان نیز از 
پوشش صددرصدی مخابراتی همه شعب اخذ رأی و تأمین زیرساخت های 
برگزاری انتخابات الکترونیک در نقاط مختلف استان خبر داده است. سمنان 
در انتخابات مجلس یازدهم تجربه برگزاری انتخابات الکترونیک را داشت 
و به دلیل برگزاری بدون اشکال و موفقیت آمیز انتخابات الکترونیک همراه 
با قم و یزد یکی از 3 استان برتر کشور در برگزاری انتخابات الکترونیک شد. 
این تجربه موفق همراه با زیرســاخت های مناسب ارتباطی در این استان 
موجب شد مجریان انتخابات 28خرداد در سمنان حتی تقاضای برگزاری 
انتخابات الکترونیک در شهرســتان های گرمسار، دامغان و شاهرود را نیز 
مطرح کنند. حتی بسیاری از بخشــداری های این استان نیز درخواست 

الکترونیکی برگزار شدن انتخابات در سمنان را نیز مطرح کردند.

سمنان

ششمین دوره انتخابات شورای شهر ساری برای نخستین بار به صورت 
تمام مکانیزه و بدون استفاده از تعرفه های کاغذی و صندوق های سنتی 
اخذ رأی برگزار می شود. ۹۰۱صندوق دســتگاه اخذ رأی الکترونیک از 
سوی وزارت کشور به انتخابات شورای شــهر ساری اختصاص داده شده 
و به زودی کالس های آموزشــی برای عوامل اجرایی ششمین انتخابات 
شورای شهر ساری برگزار خواهد شد. فقط انتخابات شورای اسالمی شهر 
ساری در مازندران به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود. اما انتخابات 
شورای سایر شــهرها و همه روســتاها و انتخابات ریاست جمهوری در 
سراسر مازندران به صورت نیمه مکانیزه برگزار خواهد شد. یعنی اخذ رأی 
و شمارش آرا به صورت دستی و سنتی انجام می شود و تجمیع آرای شعب 
مختلف یا ارسال صورتجلسه ها و نامه ها به فرمانداری ها از طریق بارگذاری 
در سامانه  یکپارچه که زیرساخت های آن فراهم شده اجرا خواهد شد. با 
توجه به تجربه مازندران در برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شــورای 
پنجم در 8 شهر این استان، پیش نیازهای اولیه برای برگزاری این انتخابات 

فراهم شده است.

مازندران
با توجه به تجربه موفق خراســان شــمالی در برگزاری انتخابات به 
صورت الکترونیکی، بجنــورد به عنوان یکی از 2۴ مرکز اســتان و 
شــیروان به عنوان یکی از 8 شــهر منتخب برای برگزاری انتخابات 
تمام الکترونیک انتخاب شدند. در سال ۹۶ انتخابات شورای شهر در 
شهرهای بجنورد، اسفراین و شیروان الکترونیکی برگزار شد و مردم 
این شــهرها با فرآیند انتخابات الکترونیکی آشنا هستند. از مجموع 
۱۰۹2 شعبه اخذ رای انتخابات در استان، 38۶ شعبه شهری و ۷۰۶ 
شعبه روستایی است و 2۹2 شــعبه اخذ رای الکترونیک در استان 
وجود دارد. افزایش این تعداد شعب اخذ رای برای امسال هنوز تایید 

نشده است.

خراسان شمالی

بنابر اعالم رئیس ســتاد انتخابات اســتان همدان، انتخابات شورای 
شهر همدان در خرداد۱۴۰۰ و در 22۰ شعبه به صورت الکترونیک 
برگزار خواهد شد. از 25مرحله انتخابات، 23مرحله الکترونیک و فقط 
2مرحله به صورت دستی خواهد بود، اما انتخابات شورای شهر همدان 
به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود. امکانات و زیرساخت های 
برگزاری انتخابات الکترونیک در همدان پیش بینی شده است و مشکل 
خاصی در این زمینه وجود ندارد. نیروها هم آموزش  الزم در این زمینه 
را دریافت کرده اند. استفاده از دستگاه مورد نظر نیز کامال ساده است، 

اما صدا و سیما در این باره آموزش الزم را به مردم خواهد داد.

همدان

بر اساس اعالم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری 
بوشهر، انتخابات شورای شهر بوشهر تمام الکترونیک برگزار می شود. بخش 
عمده فرآیندهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات سایر 
شهرها و روستاهای استان بوشهر هم به صورت الکترونیک انجام می شود. 
قرار اســت در روز اخذ رأی به جز فرایند صدور تعرفه و شمارش آرا بقیه 
فرآیندها از جمله احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی باشد و 
همه شعبه های اخذ رأی به دستگاه احراز هویت مجهز شوند. بر اساس اعالم 
شرکت مخابرات بوشهر همه فرمانداری های ۱۰ گانه استان برای برگزاری 
الکترونیکی انتخابات به فیبر نوری متصل شده اند. با توجه به شیوع کرونا 
و با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی شعب اخذ رأی در استان ۱۶درصد 

افزایش یافته و در اماکنی که امکان تهویه هوا وجود دارد، برپا می شود.  

بوشهر

به گفته مسئوالن، انتخابات 25 مرحله دارد و در انتخابات ششمین 
دوره شورای اسالمی شهر و روستا در تبریز آخرین مرحله ثبت رای 
به صــورت الکترونیک برگزار می شــود؛ یعنی اســتفاده از صندوق 
الکترونیک. عالوه بر الکترونیکی کردن با توجه به شــرایط کرونایی 
تعداد شعبه ها نسبت به انتخابات گذشــته ۱5درصد افزایش یافته 
تا مردم در آرامش رای دهند که در این میان 3۷۶۶ شــعبه اخذ رای 
پیش بینی شده است.انتخابات الکترونیکی تنها برای شورای شهر در 
تبریز به صورت صدرصد الکترونیکی برگزار می شود. تمهیدات الزم 
برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در تبریز انجام شــده و بر همین 
اساس همه مراحل انتخابات به صورت تمام الکترونیکی خواهد بود و 
به محض اتمام رای گیری نتیجه آرا پس از یک ساعت اعالم می شود. 

8۰۰شعبه اخذ رای برای شهرستان تبریز پیش بینی شده است.

آذربايجان شرقی

بنابر گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، انتخابات۱۴۰۰ در مراکز 
شهرستان های خرم آباد، بروجرد و کوهدشت به صورت الکترونیک برگزار 
می شود. این در حالی است که هدف مسئوالن لرستان برگزاری انتخابات 
الکترونیک در همه شهرهای استان بود، اما به دلیل محدودیت در تعداد 
صندوق ها، فعال در 3شهر اجرا می شود. با توجه به آمار وزارت کشور، لرستان 
از استان هایی است که بیشترین تعداد شهرســتان را در زمینه برگزاری 
انتخابات الکترونیک دارد. پشتیبانی های لجستیکی و سایر موارد الزم برای 
برگزاری انتخابات الکترونیک در ستاد انتخابات لرستان مورد بررسی قرار 
گرفته و کمیته ای برای رفع مشکالت در این زمینه تشکیل شده است. صدا 
و سیمای مرکز استان هم برنامه ویژه ای به منظور آموزش عمومی شهرهایی 

که انتخابات الکترونیکی در آن ها برگزار خواهد شد، آغاز کرده است. 

لرستان

از 25فرایند انتخابات با آماده شدن بسترهای اینترنتی و مخابراتی مناسب 
در قزوین 2۴مرحله به صورت الکترونیکی برگزار می شود و تجهیزات و 
امکانات مورد نیاز برای برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا فراهم شده است. در صورت تایید شورای 
نگهبان و وزارت کشور این امکان وجود دارد که انتخابات خرداد امسال در 
قزوین به صورت تمام الکترونیک برگزار شود. در این استان ۱۰۴۰شعبه 
اخذ رأی پیش بینی شده که ۶5۱شعبه آن شهری و 38۹شعبه روستایی 
اســت. برای مناطق صعب العبور هم تدارک الزم دیده شده و در برخی 
مناطق کوهستانی و دورافتاده هم برای بردن صندوق ها و جمع آوری آرا با 
هماهنگی مدیریت بحران و هوانیروز اقدام مقتضی صورت گرفته تا امکان 

استفاده از ظرفیت بالگرد هم در صورت نیاز فراهم شود.

قزوين

در استان فارس انتخابات شــوراها در کالنشهر شیراز به صورت تمام 
الکترونیک و در شهرهای صدرا، داریون و خان زنیان به صورت نیمه 
الکترونیک برگزار می شود. در انتخابات گذشته 553 شعبه اخذ رأی 
در شهرستان شیراز وجود داشت که برای انتخابات سال ۱۴۰۰ با 3۰ 
درصد افزایش با هدف پیشــگیری از ازدحام در شرایط کرونا تعداد 
شعب به ۷2۴ شعبه رســیده اما نهایی شــدن این تعداد شعبه اخذ 
رأی نیاز به تأیید هیات اجرایی دارد. در مجموع ستاد انتخابات اعالم 
کرده که ۹2۶۶ صندوق اخذ رأی با فعالیــت حدود ۱۰۰هزار نفر به 
عنوان دســت اندرکار برگزاری انتخابات در استان فارس پیش بینی 
شده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز در این شهر به روش سنتی 

برگزار خواهد شد.

فارس

كرونا و تجربه انتخابات الكترونيك
همشهري نحوه برگزاري انتخابات الكترونيك در استان ها را بررسي كرده است

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور با وجود شیوع کرونا و نگرانی ها از گسترش ویروس در 
شعب اخذ رای فقط با برگزاری  انتخابات به صورت الکترونیک در ۲۴شهر موافقت کرده است. بر این اساس و با توجه 
به ظرفیتی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک در اختیار دارد، انتخابات الکترونیک در ۸ شهر و ۱۶ 
مرکز استان برگزار می شود. شهرهای مشهد، شیراز، کرج ، اهواز، کرمانشاه، قم، اصفهان، تبریز، بوشهر، بیرجند، 
قزوین، بندرعباس، شهرکرد، زنجان، یاسوج، همدان، ارومیه، رشت، بجنورد، سمنان، گرگان، ایالم، خرم آباد و ساری 
شهرهایی هستند که انتخابات در آن ها به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد. البته این هیأت با برگزاری انتخابات 
الکترونیک در شهر تهران به دلیل برگزاری همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری، شورای شهر، میان دوره ای 

مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری مخالفت کرده. قرار است ۷ یا ۸ شهر دیگر هم به این 
تعداد اضافه شود تا آمار شهرهایی که انتخابات الکترونیک برگزار می کنند به بیش از ۳۰ مورد برسد. با وجود برخی 
تجربه های ناموفق در دوره های گذشته اما در انتخابات مجلس یازدهم شورای اسالمی قم، یزد و سمنان در برگزاری 
انتخابات الکترونیک رتبه برتر را کسب کرده  بودند و تجربه آن ها می تواند در این دوره مورد توجه سایر شهرها باشد. 
برخی شهرها چون اراک هم با وجود این در سال های قبل تجربه برگزاری انتخابات الکترونیک را داشتند، اما این 
دوره نام شان در فهرست شهرهای تاییدشده نیست. بررسی ها نشان می دهد مشهد در انتخابات پیش رو، بزرگترین 

حوزه انتخابیه الکترونیک کشور خواهد بود. 

طبق اعالم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابــات، انتخابات در زنجان 
به همراه 23مرکز استان دیگر به صورت الکترونیک برگزار می شود. 
ستاد انتخابات این استان از برگزاری انتخابات الکترونیک در مرکز 

استان خبر می دهد.
 پروتکل های بهداشتی در شــعبه های اخذ رای به شرایط کرونایی 
بستگی دارد و ممکن است در برخی شهرها دســتور برپایی شعبه 
اخذ رای در فضای باز یا محل های سرپوشیده بزرگ مانند سالن های 
ورزشی داده شــود. همچنین مســئوالن زیرســاخت ارتباطی از 
آمادگی حوزه فناوری اطالعات برای برگزاری انتخابات الکترونیک 
خبر می دهند. طبق ا عالم مسئوالن شــعب اخذ رای در این استان 

۱5درصد افزایش یافته است. 

زنجان

برگزاری انتخابات الکترونیک در آذربایجان غربی با توجه به کوهستانی 
بودن منطقه و پراکندگی روســتاها و شــهرها یکی از اهداف درازمدت 
مسئوالن سیاسی و امنیتی اســتان اســت. پراکندگی شهرها موجب 
می شــود نتایج انتخابات زود جمع آوری و مشخص نشــود. در سال۹8 
مسئوالن تالش کردند با تامین زیرســاخت های انتخابات الکترونیک و 
توسعه فیبر نوری گام های عملیاتی تری برای این کار بردارند. در آخرین 
روزهای سال ۹۹ مسئوالن از آمادگی برای احراز هویت الکترونیکی در 
اکثر شعب اخذ رای خبر دادند. این استان باتوجه به زیرساخت های فراهم 
شده و برای جلوگیری از شیوع کرونا اعالم کرده که تالش دارد عالوه بر 
ارومیه در 2 شهر پرجمعیت استان هم انتخابات را به صورت الکترونیک 
برگزار کند. در نهایت و با توجه به شــرایط موجود هیات مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور با برگزاری انتخابات الکترونیک در 
ارومیه موافقت کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ارومیه و دیگر شهرها 

به صورت سنتی است.

آذربايجان غربی
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انتخابات شورا های اسالمی شهر در شــهر های یاسوج، دوگنبدان و 
باشت در استان کهگیلویه وبویراحمد به صورت تمام مکانیزه برگزار 
می شود. بر اساس اعالم رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات 
استان در سایر شعب در سراسر کهگیلویه و بویراحمد انتخابات ریاست 
جمهوری، میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و شورا های اسالمی 
شهر و روستا به صورت نیمه مکانیزه برگزار خواهد شد. در انتخابات 
تمام مکانیزه، همه فرایند های انتخابات به صورت کامال الکترونیکی 
انجام می شــود، اما در انتخابات نیمه مکانیزه فقط فرایند های احراز 
هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی اســت. شرایط برگزاری 
انتخابات تمام مکانیزه از نظر زیرساخت های فنی و مخابراتی در همه 
شهرهای استان فراهم است و وزارت کشور و هیات نظارت بر انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر و روستا 3 شهر استان را تایید کرده اند.

کهگيلويهوبويراحمد

کرج از کالنشهرهای کشور است که انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
در آن به صورت الکترونیکی برگزار می شود. تعداد 727 شعبه اخذ رأی 
ثابت و 12صندوق اخذ رأی سیار برای برگزاری انتخابات 1400 در 
شهرستان کرج پیش بینی شده است که نسبت به قبل 5درصد افزایش 
داشته. در این شــعب فرایند رای گیری به صورت الکترونیک خواهد 
بود. در کنار همه تجهیزات الکترونیکی، همــه ابزار و اقالم انتخابات 
دستی نیز  در همه شعب مستقر خواهد بود تا در صورت از کار افتادن 
دستگاه ها یا دچار مشکل شدن آن ها امکان اخذ رای دستی هم فراهم 
باشــد. در کل البرز حدود 1300 شــعبه اخذ رأی پیش بینی شده و 
50هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی و بازرســی در برگزاری انتخابات 

همکاری خواهند کرد. 

البرز

برای برگزاری انتخابات در چهارمحال و بختیاری حدود 1064 شعبه 
اخذ رای پیش بینی شــده که با توجه به شیوع ویروس کرونا تعداد 
این شعب نسبت به دوره های گذشته افزایش یافته است. انتخابات 
در 2 شهر لردگان و شــهرکرد به صورت تمام الکترونیکی برگزار 
می شود , همه زیرســاخت ها از جمله اتصال به اینترنت، تجهیزات 
ســخت افزاری نظیر رایانه و عوامل اجرایی متخصص نســبت به 
استفاده از وســایل الکترونیکی در این 2 شهرســتان آماده است. 
افزایش تعداد شــعب، انتخاب مکان هایی که تهویه مناسب داشته 
و از فضای بزرگتر و درهای ورودی و خروجی مجزا برخوردار باشد 
برای اخذ رای از اقدامات مسئوالن استان برای جلوگیری از گسترش 

ویروس کروناست.

چهارمحالوبختياری

گسترش انتخابات الکترونیکی در مشهد به عنوان الگویی در کشور مطرح 
است که می توان در آینده از آن به عنوان یک نمونه موفق برای الکترونیکی 
کردن انتخابات استفاده کرد. 34 هزار و 500 صندوق اخذ رای الکترونیکی 
برای کل کشور پیش بینی شده که سهم خراسان رضوی از این تعداد 5405 
صندوق است. 1507 شعبه اخذ رای برای مشهد درنظر گرفته شده و به 
ازای هر 10 شعبه اخذ رای، 2 صندوق الکترونیکی در صورت مشکل آماده 
به کار هستند. همزمان با ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و دومین انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
در روز جمعه 2۸ خرداد، انتخابات ششمین دوره  شوراهای اسالمی شهر 
و روستا نیز در بیش از 5 هزار شــعبه اخذ رای، ۸6 شهر و 2300 روستای 
خراسان رضوی برگزار خواهد شد. مشــهد با بیش از 5 هزار صندوق اخذ 
رای برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر، بزرگترین حوزه انتخابیه 

الکترونیکی در کشور است.

خراسانرضوی

فرماندار قم مدتی پیش از آماده سازی 3200صندوق برای برگزاری فرایند 
انتخابات در استان خبر داده بود و قرار اســت انتخابات شوراهای شهر در 
این اســتان به صورت تمام الکترونیک برگزار شود. 604 شعبه در قم برای 
انتخابات الکترونیکی پیش بینی شده ، در حالی که دوره قبلی 571 شعبه اخذ 
رأی پیش بینی شده بود. امسال با توجه به شیوع کرونا با هدف پراکندگی 
جمعیت و جلوگیری از تجمع و شلوغی محل های اخذ رای 54 صندوق در 
مناطق مختلف شهر در نظر گرفته شده اســت. 22هزار نفر نیروی اجرایی 
در 4 بخش مسئولیت برگزاری انتخابات را در قم بر عهده دارند. برنامه های 
آموزشی جامعی هم برای آموزش همه فرایندهای برگزاری انتخابات به ویژه 
رأی گیری الکترونیک تدارک دیده شده است که با توجه به شرایط کرونایی 

بخش عمده ای از این آموزش ها به صورت غیرحضوری خواهد بود. 

قم

انتخابات شــورای اســالمی شــهر کرمانشــاه به صورت صد درصد 
الکترونیک برگزار می شود. عالوه بر الکترونیکی بودن مرحله ثبت نام، 
کار اخذ رای، شمارش آرا و تجمیع آرا نیز به صورت الکترونیکی برگزار 
می شود. انتخابات ریاست جمهوری اما به صورت سنتی برگزار می شود. 
262 صندوق اخذ رای در 520 شعبه مهیای اخذ رای  است. بر اساس 
برآوردها 12۸0شعبه ثابت و ۸5۸شعبه سیار در استان آرای مردم برای 
انتخابات ریاست جمهوری را جمع آوری می کنند. 2326صندوق رای 
نیز کار جمع آوری آرای مردم برای انتخابات شوراهای شهر و روستا را 
بر عهده دارند که از این آمار 145۸ شعبه ثابت و بقیه سیار هستند. با 
توجه به شرایط کرونایی قرار است هیات اجرایی استان شعب اخذ رای 

را در فضای باز با تهویه مناسب جانمایی کنند.

کرمانشاه

اصفهان یکی از کالنشهرهایی است که انتخابات در آن به صورت تمام 
الکترونیک برگزار می شود. این انتخابات فقط در شهرستان اصفهان و 
برخی شهرهای نزدیک به آن مانند بهارستان، ورزنه و پرند به صورت 
تمام الکترونیک است. اصفهان انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی 
را به شکل تمام الکترونیک برگزار کرد که طی آن 1000 شعبه اخذ 
رای الکترونیک مورد اســتفاده قرار گرفت. با وجود شرایط کرونایی 
20درصد به این شــعب اضافه شــده و تعدادشــان به 1200شعبه 
رسیده است. زیرســاخت های انتخابات الکترونیک با توجه به دوره 
قبلی انتخابات فراهم هست. در هر شعبه 3 یا 4 دستگاه اخذ رای قرار 
می گیرد و آموزش کاربران رایانه هم شروع شده است. 40هزار نیروی 

انسانی انتخابات اصفهان را برگزار می کنند. 

اصفهان

زیرســاخت های برگزاری انتخابات الکترونیکــی در گرگان، مرکز 
استان گلستان فراهم است و انتخابات شوراها در این شهر به صورت 
الکترونیکی برگزار می شود. به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم افزایش 
شــعب اخذ رای، تعداد صندوق های اخــذ رای در گرگان 10درصد 
افزایش یافته است. در دوره گذشته 23۸شعبه اخذ رای آرای مردم 
گرگان را جمع آوری کردند و در این دوره تعداد شــعب اخذ رای در 
شهرستان گرگان به 255 شعبه افزایش یافت که 141 شعبه آن فقط 
به شــهر گرگان و مابقی به بخش ها و روستاهای این شهر اختصاص 
دارد. انتخابات ریاست جمهوری در گرگان نیز مانند دیگر شهرها به 

صورت سنتی برگزار خواهد شد.

گلستان

انتخابات شورای شهر در اهواز الکترونیک است، اما خوزستان تجربه 
انتخابات الکترونیک را در سال 96 هم داشته. 4شهر  امیدیه، ماهشهر، 
بهبهان و خرمشهر خوزستان در انتخابات ســال 96 براساس ابالغ 
ستاد انتخابات کشــور اخذ رای را به صورت الکترونیک انجام داده 

بودند و تجربه الزم را در این زمینه دارند.
 با توجه به همین تجربه و وجود زیرساخت هاي الزم ستاد انتخابات 
خوزستان درخواست خود را به وزارت کشور داده است تا امسال هم 

انتخابات در این 4شهر الکترونیک برگزار شود. 
همچنین با توجه به شرایط کرونا در اســتان، تعداد شعب اخذ رای 
 15درصد افزایش یافته اســت تا در شــعب تجمــع زیادی صورت

 نگیرد. 

خوزستان

مرکز استان ایالم جزو 24 شهری اســت که انتخابات را به صورت 
الکترونیک برگزار می کنند. بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده 
انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی شهر ایالم در بیش از 100 
شــعبه اخذ رای به صورت الکترونیکی برگزار می شود، اما انتخابات 
ریاســت جمهوری همچنان در همه شعب اســتان به شیوه سنتی 
خواهد بود. این در حالی اســت که انتخابات شــوراهای اســالمی 
شهر و روستا در دیگر مناطق اســتان به همان روش سنتی و مثل 
گذشته برگزار می شــود. به گفته مسئوالن اســتان ایالم، کاربران 
مرتبط براساس زمان بندی تعریف شده در حال آموزش برای کار با 
دستگاه های اخذ رای الکترونیکی هستند تا مشکلی در روز انتخابات 

پیش نیاید.

ايالم

511شــعبه اخذ رای برای انتخابات 2۸خرداد در کل شهرستان رشت 
در نظر گرفته شــده اســت که از این تعداد در 20۸شــعبه، انتخابات 
به صورت تمام الکترونیک و بقیه به شــیوه ســنتی و معمــول برگزار 
می شــود. رشــت تنها شــهر در گیالن اســت کــه انتخابــات در آن 
به صــورت تمــام الکترونیک برگــزار می شــود. تامین زیرســاخت، 
شناســایی متخصصان و به کارگیری نرم افزارها و تعبیه دســتگاه های 
الزم بــرای این کار انجام شــده اســت. همچنین شــرکت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، زیرســاخت های ارتباطی از نظــر امنیتی و پدافندی 
را پایش می کند، زیرا در ایــن دوره پایداری زیرســاخت های ارتباطی 
اهمیت بســیاری برای برگزارکنندگان انتخابــات دارد. برای برگزاری 
انتخابات در شهرســتان رشــت بیش از 10هزار نفر همکاری می کنند.

گيالن

خراسان جنوبی سال 96 برگزاری انتخابات با صندوق های الکترونیک 
را تجربه کرد، اما با مشــکالت زیادی نیز روبه رو شــد. در این دوره با 
استفاده از تجربه انتخابات پیشــین و برگزاری کالس های آموزشی 
چگونگی کار با صندوق الکترونیکی اخذ رای، برگزاری مانور آموزش 
رای گیری الکترونیکی در مسجد امام هادی )ع( بیرجند، آموزش نحوه 
رای گیری الکترونیکی برای مردم در محل برگزاری نمازجمعه بیرجند 
و آموزش نحوه انجام رای گیری الکترونیکی، انتخابات با اســتفاده از 
صندوق های اخذ رای الکترونیک با موفقیت بیشتری در استان برگزار 
خواهد شد. در انتخابات سال 96 تعداد 902 شــعبه برای اخذ رأی 
ریاست جمهوری و ۸17 شــعبه انتخابات شوراها در استان فعال بود 
و برای این دوره از انتخابات، تعداد شعب اخذ رأی ریاست جمهوری 

به 10۸3شعبه و انتخابات شوراها به 1372 شعبه افزایش می یابد.

خراسانجنوبی

برای اولیــن بار در بندرعباس انتخابات شــورای شــهر به شــکل 
الکترونیک برگزار می شــود که با در اختیار قــرار دادن یک کارت 
شارژ یک بار مصرف و وارد کردن کد مخصوص خواهد بود. از مزایای 
برگزاری الکترونیکی انتخابات شــورای شهر این است که در حدود 
نیم ساعت کار شمارش آرا انجام و نتایج اعالم خواهند شد. به گفته 
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان، زیرساخت های برگزاری انتخابات 
الکترونیک در شهر بندرعباس فراهم، صندوق ها آماده و پهنای باند 
اینترنت مورد نیاز تامین شده است. برای برگزاری انتخابات به شکل 
الکترونیکی 600 صندوق الکترونیک در نظر گرفته شــده است که 
برای هر شعبه 2 صندوق و برای شعب اخذ رای شلوغ 5 صندوق قرار 

داده خواهد شد.

هرمزگان

طراحی: مهدی شهرابی فراهانی



ششم اردیبهشت امسال جوان33 ساله ای که برای 
تمرین نوازندگی به بیابان های مســکن مهر حومه 
شاهین شــهر اصفهان رفته بود، توسط سگ های 
ولگرد کشته شد. جمعیت سگ های ولگرد نه تنها در شاهین شهر 
بلکه در حومــه دیگر شــهرهای اصفهــان چون بهارســتان، 
سپاهان شهر و گز و برخوار و... به دالیلی مانند از دست دادن قلمرو 
و کم شدن پسماندهای غذایی در حومه شهرها، زیاد شده است. 
به طوری که احتمال بروز حوادث مشابه در مناطق شرقی اصفهان 
وجــود دارد. بنابراین ارائــه راهکار اصولی در ایــن زمینه، یک 

ضرورت است.
مسکن مهر شاهین شــهر در زمین های بایر اطراف اتوبان معلم 
ساخته شده و دور تا دور آن منطقه بیابانی است. پنجم اردیبهشت 
مرد 43 ساله ای در آنجا گرفتار حمله سگ ها  و دچار جراحت شد، 
اما جان سالم به در برد. فردای آن روز در همان منطقه، جوانی مورد 
هجوم سگ ها قرار گرفت و به دلیل جراحت های شدید در دم جان 
باخت. نبود مدیریت و کنترل حیوانات در حومه شــهر این بار به 

قیمت جان یک انسان تمام شد. 

سگهایشهرهایدیگردرشاهینشهر
جمعیت ســگ های ولگرد در حومه شاهین شــهر در سال های 
اخیر بیشتر شده است. زهرا دویستی، مسئول انجمن حمایت از 
حیوانات شاهین شهر در این باره می گوید: سگ های دیگر مناطق 

مانند اصفهان، خمینی شهر، دولت آباد و گز و برخوار در اطراف 
شاهین شهر رهاسازی می شوند. این ســگ ها بدون پناهگاه 
هستند و به دلیل نبود ضایعات غذایی در بیرون شهر مانند 
پسماند غذای رستوران ها، مسافران و گردشگران که قبل از 
کرونا یکی از منابع غذایی آن هــا بود به حومه و بعضا داخل 
شــهر آمده اند. از ســوی دیگر موقعیت جغرافیایی، مراکز 
صنعتی و کشتارگاه در پشــت پلیس راه چرم شهر هم از 
دالیل حضور این حیوانات در شاهین شهر به شمار می رود.

پناهگاهبیپناه
پناهگاه ســگ ها در  این شــهر اســتانداردهای الزم را 
ندارد. 500 متر از زمین کارخانه بازیافت شاهین شــهر 
به پناهگاه اختصــاص یافته و هرچنــد دور تا دور آن 
فنس کشی شــده، اما ســگ ها به راحتی می توانند از 
زیر فنس ها بیرون بیاینــد. علیرغم هزینه 10میلیون 
تومانی که هر ماه برای تغذیه، آمــوزش و انگل زدایی 

این حیوانات می شود، نبود فضای کافی و استاندارد موجب شده 
است نتیجه مطلوب به دست نیاید. شهرداری یک هکتار زمین را 
خریداری کرده تا آن را به پناهگاه اصولی و اســتانداردی تبدیل 
کند و پس از وقوع حادثــه فوت یک جوان با حمله ســگ های 
ولگرد، کار سرعت بیشــتری گرفته و 

مشکالتی که در روند تحویل زمین وجود داشت، رفع شده است.
به گفته مسئول انجمن حمایت از حیوانات شاهین شهر، حدود 
400 سگ در پناهگاه شاهین شــهر نگهداری می شود و انجمن 
حمایت از حیوانات کار شناسنامه دار، پالک کردن، واکسن زدن 
و عقیم ســازی ســگ های ولگرد را بر عهده گرفته است. در این 
پناهگاه، سگ ها آموزش داده می شــوند تا برای انسان خطری 
نداشته باشند.سگ ها پس از آموزش به قلمرو 
خود بر می گردند تا از ورود سگ های آموزش 
ندیده جلوگیری کننــد، اما پس از بروز حادثه 
اردیبهشت این سگ های قلمرو نیز جمع آوری 
شــدند و زمینه ورود ســگ های ولگرد جدید 

فراهم شد.
مسکن های مهر در قلمرو سگ های بیابانی ساخته 
شده است و پس از ساخت این منازل، سگ ها به 
منطقه دورتری رفتند و قلمرو خود را در آنجا تعریف 
کردند، اما  به دلیل بیابانی بودن منطقه، رفت و آمد 

آن ها در محدوده مسکن های مهر زیاد است. 

سگگردانی
با یک گردش کوتاه عصرگاهی در شهر متوجه فرهنگ 

سگ گردانی در شاهین شــهر خواهید شد. سگ های تزیینی در 
اماکن عمومی و در ماشین ها دیده می شوند. زهرا دویستی مسئول 
انجمن حمایت از حیوانات به لزوم در نظر گرفتن تنبیه مناسب 
برای صاحبان این سگ ها اشاره می کند و می گوید: توقیف سگ و 
تحویل آن ها به پناهگاه راه حل مناسبی نیست چون صاحب سگ 
پس از مدتی توله دیگری را می خرد و به چرخه مالی توله کشی و 

ازدیاد جمعیت سگ ها کمک می کند.

راهحلمشکلساز
جمعیت ســگ های ولگرد کشــور حدود 2 میلیون قالده است 
که ســاالنه 3 میلیون توله از این تعداد گرفته می شود. به دلیل 
توله کشی، گردش مالی و عقیم  نشــدن سگ ها، معضل افزایش 

جمعیت آنها به قوت خود باقی است.
سگ ها جزئی از اکوسیستم منطقه هســتند و وجود آن ها برای 
حفظ اکوسیستم ضروری اســت، اما این به معنی کنترل نکردن 
آن ها نیســت. به نظر می رســد نگاه مدیریتی به این قضیه باید 
تغییر کند تا با برخورد اصولی و تعریف شده، هزینه های کمتری 
به شهرداری و سازمان های ذی ربط تحمیل شود و از سوی دیگر 
بتوان با فراهم کردن الزام های قانونــی، جمعیت این حیوانات را 

کنترل کرد.

دستجهانبهخاویارایراننمیرسد
گزارش همشهری از موانع تولید و صادرات خاویار گیالن

2 3 0 2 3 4 4 2

بالتکلیفیکشتارگاهایالم
در اوج بحران مرغ در ایالم کشتارگاه ایالم چند روز کار نمی کرد و مدیر آن در کرمانشاه 

بود. این در حالی است که کشتارگاه باید هر روز مرغ در بازار توزیع کند. 
نظریازایالم

مشکلآنتندهیتلفندرتلوباغ
روستای تلوباغ استان مازندران با مشکل آنتن دهی تلفن همراه مواجه است. ارتباطات به قدری 

ضعیف است که حتی اینترنت ثابت هم آنتن  نمی دهد. 
یکشهروندازمازندران

آبهایگوگردیدردهلران
این نامه صدای مردم مظلوم شهرســتان دهلران اســت که به دلیل جریان داشتن آب های 
گوگردی در داخل شهر هر ســال متحمل هزینه های گزافی برای تعمیرات کولر، یخچال، 
تلویزیون و ســایر وســایل برقی دیگر می شــوند. امید است با توجه به شــرایط اقتصادی 
 کشــور و هزینه های سرســام آور زندگی بــرای رفاه  این شهرســتان مــرزی چار ه جویی 

فرمایید.
جمعیازاهالیدهلرانازایالم

صدای همشهری

قلعه یالدور در بخش شرقی شهر مرند سال هاست که رها شده و مرمتی در محدوده 
آن صورت نمی گیرد.

مرند شهری با 150 اثر تاریخی منحصر به فرد است که قدمت برخی آثار تاریخی 
آن به 6 هزار سال می رسد. در بخش شرقی شهر مرند تپه هایی وجود دارد که با 
کمی دقت هنوز هم برج و باروی قلعه های قدیمی »یالدور« در آن دیده می شود. 
قلعه ای یادگار زمان های دور که هویت شهری مرند است. این قلعه که دور تا دور 
آن را خانه و خیابان گرفته به گفته شــهروندان این روزها به مکانی برای زندگی 
سگ های ولگرد و تردد افراد معتاد و اراذل و اوباش تبدیل شده است. فنس کشی 

ناقص اطراف قلعه هم مانعی برای تردد حیوانات و معتادان نیست.

وعدههایبیسرانجام
اواسط سال 98 بود که مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان مرند، اعالم 
کرد: این قلعه تاریخی در ســال 134۷ در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شده و 

بازسازی آن به زودی آغاز می شود.
امیر جدایی خاطر نشان کرده بود: با توجه به محدودیت اعتبارات و اولویت بندی 
سایر پروژه ها، در سال 98 و 99، بر روی ساماندهی این  تپه باستانی تمرکز خواهیم 
کرد. اما پیگیری های خبرنگار همشهری نشان می دهد که طی این سال ها هیچ 

اقدامی برای مرمت و احیای قلعه صورت نگرفته است.

از ســوی دیگر علیرضا قوچــی، معاون میــراث فرهنگی آذربایجان شــرقی از 
پاســخگویی به خبرنگار همشــهری درباره این قلعه تاریخی و رها شده، شانه 

خالی کرد.

برنامهایبرایمرمتوجودندارد
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان مرند با بیان 
اینکه طی سال های اخیر برنامه ای برای مرمت و احیا این قلعه تاریخی وجود نداشته 
است، بیان می کند: سال گذشته برای مرمت قلعه یالدور که در داخل شهر قرار دارد، 
دیدارهای زیادی با شهرداری و اعضای شورای شهر انجام داده ایم. در این زمینه 
برای ایجاد پیاده راه در محدوده قلعه و تبدیل آن به محلی برای گردشگری، تفاهم 
نامه هایی با شهرداری داشــتیم اما با توجه به انتخابات پیش روی شورای شهر و 

احتمال تغییر شهردار، این تفاهم نامه ها به مرحله اجرایی نرسیده است.
عبدالعلی محمدی که به عنوان اولین رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان مرند منصوب شده به خبرنگار همشهری می گوید: هیج 
برنامه ای از سوی این اداره برای مرمت یا بازسازی قلعه در سال 1400 وجود ندارد 

و علت آن هم کمبود منابع مالی و ضرورت اولویت بندی های مرمتی است.
وی تاکید می کند: این قلعه تاریخی ظرفیت باالیی برای جذب گردشگر دارد و باید 

در این زمینه شهرداری کمک کند.
این مسئول درباره آسیب حفاری هایی که برای پیدا کردن اشیای تاریخی در این 
قلعه صورت می گیرد، اظهار می کند: سال های گذشته حفاری هایی وجود داشت 

که به قلعه آسیب می زد اما اکنون این حفاری ها متوقف شده است.

حسنیهساداتمهدوی
خبرنگار

معضل سگ های ولگرد در اصفهان

 چهارشنبه 5 خرداد 1400 
شماره 8229 

021-23023405   
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

داستان قلعه رها شده »یالدور«
سیدمرتضیاحمدپور

خبرنگار

ماهــی بلــوگا پــوزه کوتــاه، عروس 
ماهی های خاویاری جهان است. خاویار 
این ماهی برند اول دنیاست و قیمت آن 
در بازار ایران حدود 12 میلیون و در جهان هزار یورو 
است. ایران و روسیه از برندهای تولید این خاویار در 

دنیا هستند. بلوگا در دریای خزر زندگی می کند.
شاید خاویار ایرانی از معدود محصوالتی باشد که در 
دنیا برند آن تقلب می شــود. به این معنی که گاهی 
اوقات رقبا خاویار را با برند ایرانــی راهی بازارهای 
جهانی می کننــد. خاویار ایرانــی از آن جهت قابل 
اهمیت اســت که متعلق به ماهی »بلوگا«ســت و 
کیفیت آن در سطح دنیا از نظر طعم و شکل درجه 

یک است.  
با این حال چینی ها در تولید و فروش خاویار در دنیا 
رتبه اول را دارند. اما خاویار چینــی در دنیا حدود 
400 یورو و خاویار ایران و روسیه  1000 یورو است 
که خود نشــان دهنده کیفیت و برند خاویار کشور 

در دنیاست.  
در گیالن نیــز حدود 2 تن خاویار پرورشــی تولید 
می شود که بنا بر آمارهای سازمان شیالت گیالن، 
در بخش ماهیان خاویاری نیز امســال با رشد 20 

درصدی مواجه بودیم.

۵۵مزرعهپرورشماهیانخاویاری
مدیرکل شــیالت گیالن بــا بیان ایــن مطلب به 
همشــهری می گوید:  55 مزرعه پــرورش ماهیان 
خاویاری در گیالن فعالیت دارند که امسال 5500 
کیلوگرم خاویار از این مزارع استحصال شده و در این 
بخش رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده ایم.  
عظیم مدبری می افزاید: پژوهشــکده آبزی پروری 
در بندرانزلی، موسســه تحقیقات ماهیان خاویاری 
و موسســه تحقیقات علوم شــیالتی گیالن درباره 
ماهیان استخوانی و خاویاری دریای خزر به تحقیق 
و تکثیر مصنوعی گونه هــای بومی می پردازند. وی 
همچنین درباره وضعیت صــادرات خاویار توضیح 
می دهــد: حجم صــادرات خاویار گیــالن 1200 
کیلوگرم اســت و با وجود کم بودن تولید نسبت به 
دیگر کشورها در کیفیت و برند اول هستیم. اکنون 

خاویار گیالن به کشــورهای فرانســه، آذربایجان، 
ارمنستان و روسیه صادر می شود.   با این حال تولید 
در داخل و فروش این محصول در بازارهای جهانی 

مشکالت فراوانی دارد.  

مشکالتتولیدکنندگان
بهرام فالحتکار استاد دانشگاه گیالن وضعیت گیالن 
را در تولید ماهیان خاویاری نامناســب می داند و به 
همشهری می گوید: گیالن چند سال است رتبه اول 
تولید خاویار کشور را به مازندران واگذار کرده و اگر 
تالش نکنیم دیگر استان ها نیز گوی سبقت را از ما 
خواهند ربود. چنانکه اکنون بزرگترین مزرعه ماهیان 
خاویاری منطقه در ساری قرار دارد و تولید آن هم 
بسیار باالست. در حال حاضر بسیاری از کارگاه های 
بازسازی ذخایر ماهی خاویاری وضعیت نامناسبی 
دارند و حمایتی از آنها نمی شود. حتی ممکن است 
تا یکی دو سال اخیر بســیاری از آنها تعطیل شوند.  
به گفته وی، مجموعه تالشی که اکنون باعث شده 
صادرات خاویار رونق داشته باشد محصول کار همین 
کارگاه هاســت و اگر از آنان حمایت نشود، راندمان 
پایین تولید ماهی خاویاری در گیالن به صورت دو 

چندان خودش را نشان می دهد.

موانعصادراتبهبازارهایجهانی
یک فعال تولیدکننده ماهی خاویاری در گیالن نیز 
به همشهری می گوید: مشــکالت تولید و پرورش 
ماهــی در زمان هــای مختلف متفاوت اســت. در 
مقطعی کمبود بچه ماهی خاویاری وجود داشــت 
و پرورش دهندگان متناســب با وسعت مزرعه شان 
بچه ماهی دریافت نمی کردند. اکنون بخش خصوصی 
توانمند شده و خودش می تواند بچه ماهی تولید کند 
اما مشکلی که االن بر سر راه آن ها وجود دارد، بحث 

فروش است.
  محمدحســین طلوعی بیان می کند: قیمت ماهی 
خاویاری با هزینه های تولیــد آن همخوانی ندارد 
زیرا غذای ماهی گران شــده اســت و عمال تولید، 
توجیه اقتصادی ندارد. مگر اینکه مرزها باز شــوند 
و گوشت ماهی ها صادر شــود. در بحث خاویار هم 
به همین شکل است. چون چینی ها در بازار جهانی 
وارد شده اند دیگر فروش خاویار در بازارهای جهانی 
هم به  صرفه نیســت. االن تنها گونه  ماهی خاویاری 

ایران که در بــازار اروپا خواســتار دارد ماهی بلوگا 
اســت که چینی ها ندارند. چون پرورش این گونه 
بیش از 10 ســال زمان می برد و برای تولیدکننده 
سودی ندارد. وی در مورد وضعیت کارگاه های تولید 
خاویار هم می گوید: اغلب این کارگاه ها به ســختی 
کار را ادامــه می دهند، چون هیچکــس نمی تواند 
ماهی ها را بفروشــد. شــیوع کرونا، رکود اقتصادی 
و افزایش هزینه های تولید نیز بــار مضاعفی برای 
تولیدکنندگان شد. در این بین شیالت هم کمکی به 

تولیدکننده ها نکرد. 
به گفته ی ایــن فعال عرصه آبزی پــروری گیالن، 
وقتی تولیدکننده ضرر کنــد کار را تعطیل می کند 
و قطعا تولید خاویار از این میزان هم کمتر می شود. 
ما تمام امکاناتی که منجر به افزایش تولید می شود 
را در اختیار داریم اما تنها عاملی که تولید را کاهش 
می دهد گرانی نهاده های تولیــد و به فروش نرفتن 

تولیدات است. 

ازدستدادنبازارجهانی
در ادامه ســوارزاده صادرکننده خاویار، با اشــاره 
به معضالت صــادرات خاویار ایرانی به همشــهری 
می گویــد: از لحاظ حجــم و فــروش خاویار چین 
100 تن خاویــار تولید و صادر می کنــد و ایران با 
4 تن صادرات، مقام پانزدهــم دنیا را دارد اما از نظر 
کیفیت خاویار ایران جزو درجه اول هاست.  وی ادامه 
می دهد: به فروش نرفتن خاویار ایران به دلیل تحریم، 
موجب خراب شــدن این محصول می شــود. چون 
خاویار را نمی شود به شکل فریز درآورد و اگر خراب 
شــود ســرمایه تولید کننده از بین می رود. قیمت 
نهاده های ماهی با یورو و دالر است و به همین دلیل 
هزینه  تولید ماهی خاویاری و اســتحصال خاویار از 
آن، بسیار باالست. همچنین نبود ارتباط بانکی دیگر 
مشکل ماست و مشتریان خارجی ما نمی توانند برای 
پرداخت بانکی اقدام کنند. مانع بعدی، عدم ایجاد 
ال سی است. LC اعتبار اسنادی بین صادرکننده 
و وارد کننده اســت که تا حدودی ریسک های بین 
آنان را پوشش می دهد. این امر هم چون ارتباطات 
بانکی نداریم ممکن نیســت. از این رو به مشتریان 
خارجی اعالم می کنیم برای خرید از داخل کشــور 
یک نماینده پیدا کرده و به ما پول ریالی بدهند تا ما 

کاال را برایشان ارسال کنیم.

فرشتهرضایی
خبرنگار

زندگیعشایریدرمراتعهمدان
عکس:ایرنا
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