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اعضاي شــوراي شــهر تهران ديروز 
قبــل از ورود بــه دســتور جلســه 
كه بررســي پرونــده باغات بــود از 
مديرعامــل ســازمان آتش نشــاني 
و خدمــات ايمني شــهر تهــران به 
نمايندگــي از همــه آتش نشــاناني 
كه در عمليــات مهار آتش ســوزي 
پااليشگاه شــهيد تندگويان حضور 
 داشــتند، تقدير كردنــد. صفحه3 را 

بخوانيد.

ميــزان پيام هــاي تســليت و ابــراز 
همدردي ها را در سوگ علي مرادخاني 
شايد نتوان با درگذشــت هيچ يك از 
مسئوالن و مديران فرهنگي در سال هاي 
اخير مقايســه كرد. نه تنها مسئوالن 
و مديران فرهنگي و شــخصيت هاي 
سياســي، كه بســياري از هنرمندان 
به سوگ او نشســته اند. صفحه 22 را 

بخوانيد.

صفحه3

يادداشت
شهرام فرهنگي؛ معاون سردبير

تصويري از نقشــه خطوط مترو – به سرعت،  احتماال در كمتر از چند صدم ثانيه - در ذهن با 1
 تصويري از گــردش رگ ها در بدن منطبق مي شــود. 
اين طور به نظر مي رسد كه نخستين گزينه هاي شباهت 
ميان 2تصوير در ذهن بايد مفهومي داشته باشند. اين فرضي نزديك به يقين است كه 
شباهت هايي دانه درشت در ميان اين دو تصوير وجود داشته كه به عنوان نخستين 
گزينه هاي تشبيه به يكديگر انتخاب شده اند. در اين ميان ممكن است مثال شباهت 
شانه هاي كسي به رخت آويز، تنها در كليشــه هاي تصويري ذهن خالصه شود، ولي 
تشبيهاتي هم وجود دارند كه مثل بديهي بودن حركت خون در رگ ها، خيلي بيش از 

ظاهر به هم نزديك مي شوند.
رها از رنگ و جناح -دست كم به گواه آرشيو روزنامه ها- اين طور به  نظر  مي رسد كه  در سال هاي گذشته، هر مديري وارد شركت بهره برداري راه آهن شهري و حومه 2
تهران شد، تالش كرد تا اين فكر را در ذهن مقامات باالتر جا بيندازد كه چاره اي جز توسعه مترو 
براي گريز از بخش عمده اي از مصائب شهرنشيني وجود ندارد. سرفصل هاي چنين ضرورتي 
را مشكالت آشنايي مي سازند كه از فرط تكرار تبديل به سوژه هاي انشا نويسي بچه هاي 

دبستاني -  آن هم نه در امتحان نهايي! -  درباره مشكالت شهر تهران 
شده اند... آلودگي هوا، ترافيك و  اين همه آدِم پياده، پيچيده به هم، 

در هر خيابان، اتوبوس و صف تاكســي و... مترو بايد همه اين ها را -يا اگر نخواهيم خيلي 
شاعرانه اش كنيم، دست كم تعداد زيادي از اين مشكالت را-با خود به زيرزمين ببرد.

خانواده زيرزمين

ادامه در 
صفحه23

هر هفته در ایستگاه های مترو تهران

سفرهای خواندنی
با همشهری در مترو

 ضمیمه رایگان
روزنامه همشهری

۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان کجاست؟
تحريم و كرونا  به رشد 40/6درصدی نقدينگی در پايان سال 99 منجر شد، رديابي اين نقدينگي نكات جالبي را نشان مي دهد

نگاه
زهرا نژادبهرام  ؛ عضوشوراي شهر تهران

امروزه با رشد و گسترش شهرها، نقش فضاهاي شهري 
در زندگي روزمره بيش از پيش نمايان شــده اســت. 
فضاي شــهري، محل ظهور و تجلي روابط اجتماعي انسان ها در طول تاريخ بوده و 
فرهنگ جامعه همواره در بستر آن ارتقا يافته است. از طرف ديگر وجود فضاي امن و 
عاري از خشونت براي زندگي در كنار ساير نيازهاي اصلي فيزيولوژيكي انسان مانند 
غذا، سرپناه و بهداشت از ضروريات اساسي اســت. به همين جهت در جهان امروز، 
امنيت شهري يكي از مسائل مورد توجه در مطالعات شهري بوده و نشانه يك شهر 
موفق، احساس امنيت شــهروندانش در خيابان ها، معابر و ديگر فضاهاي عمومي 
محسوب مي شود. احســاس ناامني و نگراني ناشــي از فضاهاي ناامن و رفتارهاي 
خشِن پيش بيني نشده، ساير فعاليت هاي انساني را تحت الشعاع قرار داده و كيفيت 
زندگي را كاهش مي دهد. عموما سياست هاي اجراشده توسط دستگاه هاي مبارزه 
با ناامني و خشونت كه به طور مستقيم بر مجرم تمركز دارند، به تنهايي كافي نبوده و 
اين امر موجب توجه به ديگر ابعاد تأثيرگذار بر وقوع ناامني و به ويژه عوامل محيطي 

شده است.
يكي از عوامل محيطي كه به طور مســتقيم بر مقوله امنيت 

شهرها و احســاس ناامني شــهروندان اثرگذار بوده و در دهه هاي اخير مورد توجه 
انديشمندان مسائل شهري قرار گرفته، فضاي بي دفاع شهري است.

نگاهي به فضاهاي بي دفاع 
شهري در كالنشهر تهران

ادامه در 
صفحه21

صفحه4

7

ناجيان زيست بوم
 گزارش همشهري از فعاليت نهادهاي مدني حامي محيط زيست

كه با كاشت درختان بلوط و نذر طبيعت تالش مي كنند لبخند را 
به طبيعت بازگردانند

 واكسن هايي
 با مجوز زودتر از موعد

همشهري جزئيات صدور مجوز تزريق اضطراري واكسن كرونا، 
 پيش از پايان كارآزمايي ها و شروع واكسيناسيون عمومي

با توليدات ايراني را بررسي كرد

  روند ساخت واكسن براي مقابله با بيماري همه گير كوويد-19، در تاريخ يك ركورد جديد 
به جاي گذاشت. تا پيش از اين، ساخت واكسن عليه بيماري هاي واگيردار، سال ها به 
طول مي انجاميد، اما شيوع كوويد-19و فلج شدن زندگي شخصي، اجتماعي و اقتصادي 
منجر شد تا دانشمندان در اين زمينه انقالبي به پا كنند. ساخت واكسن از سوي كشورها 
و شركت هاي مختلف البته در مقطعي شكل رقابت به خود گرفت. صفحه 12 را بخوانيد.

مشقت جديد بيماران ديابتي

دومين دور از مناظره كانديداهاي ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هم 
همچون دور نخست آن، روی خط صاف و بدون و فرازوفرود معمول و مرسوم مناظره های 
انتخاباتي برگزار شد. مناظره ديروز آنچنان يكنواخت و بدون چالش بود كه »داد« خود 

كانديداها را به اعتراض بلند كرد. همين صفحه و صفحه هاي 2 ، 4 و 5 را بخوانيد. 

مناظره روي خط صاف
  كم رمقي اقبال مردم به شيوه برگزاري مناظر ه ها، اعتراض كانديداها 

را در پي داشت و آنها خواستار اصالح روند شدند
  همشهري وعده  هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري درباره 

بورس و مسكن را بررسي مي كند

  چرا مناظره ها جذاب نيست؟
حسين مرعشي و غالمرضا ظريفيان به اين پرسش پاسخ مي دهند 

گزارش همشهري از سرگرداني بيماران در اجراي دستورالعمل جديد 
صفحه10وزارت بهداشت براي دريافت انسولين

رنا
س: اي

عك
ديدگاه

غالمرضا ظريفيان؛ استاد دانشگاه

مناظره هاي انتخابات رياســت جمهوري1400 نقاط 
فرصت و تهديد متعــددي دارد. اينكه همه نامزدهاي 
موجود با ديدگاه هاي سياســي مقابل هم، يك صدا معتقدند كه حال كشور خوب 
نيست و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بحراني است و ادامه وضعيت 
موجود ممكن نيســت را مي توان به فال نيك گرفت، چرا كه در گذشــته بخشي 
از حاكميت به شــدت معتقد بود كه كشور با بحران روبه رو نيســت و نقدها و بيان 

ديدگاه هاي منفي در موضوعات مختلف كشور سياه نمايي است.
نكته مثبت ديگر اين مناظرات، آمار، ارقام و اطالعاتي است كه نامزدها به طور شفاف 
در حوزه هاي مختلف ارائه مي دهند، واقعا اين فرصت كمتر در كشور پيش مي آيد كه 
مسئوالن در رده هاي مختلف مديريتي، با ارائه آمار دقيق وضعيت كشور را در مسائل 

مختلف ارزيابي كنند و در معرض عموم درباره آن سخن بگويند.
اما از نكات منفي مناظرات اخير، ناديده گرفتن مسائل و مشكالت بنيادي است. به 
غير از يك يا دو نامزد انتخاباتي، بقيه درباره حكمراني خوب و شاخص هاي آن مانند 

دولت الكترونيك، به كارگيري نهادهاي مدني و احزاب، جذب 
سرمايه هاي خارجي و...صحبت نكرده و نگفتند كه با چه برنامه 

و مكانيسمي و براساس چه اولويت هاي راهبردي مي خواهند يك حكمراني خوب 
داشته باشند تا در دوره بعدي بتوانند باز هم به رأي مردم رجوع كنند.

سکوت نامزدهای انتخاباتی 
نسبت به تحريم ها

ادامه در 
صفحه2

پيكر يار ديرين امام ره، مرحوم حجت االسالم والمسلمين سيد علی اكبر 
محتشمی پور، صبح  ديروز از محل حسينيه جماران تشييع شد

تشييع پيکر  يار امام ره در حسينيه جماران

صفحه2

ضمیمه امروز همشهری استانی
     تخت افسانه ای سلیمان

   اتمام پروژه های نیمه کاره در قم
  سهم بوشهر از ثروت استان افزایش یابد

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند
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 دوميــن دور از مناظــره كانديداهــاي 
ســيزدهمين دوره انتخابــات رياســت 
 جمهوري هم همچون دور نخســت آن، 
روی خط صاف و بدون و فرازوفرود معمول 
و مرسوم مناظره های انتخاباتي برگزار شد. 
مناظره ديروز آنچنــان يكنواخت و بدون 
چالش بود كه »داد« خــود كانديداها را 
به اعتراض بلند كرد. عــدم  تأثيرگذاري 
مناســب ســبك مناظره های انتخابات 
رياســت جمهوري1400 روي جلــب 
نظر مردم براي ترغيب بــه حضور در اين 
كارزار سياسي، سبب شــد هر 7كانديدا، 
برگزار كنندگان مناظــره را مخاطب قرار 
دهند و خواســتار تغيير در روش و سبك 
برگزاري اين مناظره ها شوند و به يكديگر 
پيشنهاد برگزاري مناسب و بعضا دوطرفه 
را بدهند. موضوع مناظره دوم 7كانديداي 
انتخابات رياســت جمهوري، سياســي، 
فرهنگي و اجتماعي بود. اگرچه اين عنوان 
دامنه موضوعات وســيعي داشت و سبب 
ورود كانديداها به مباحث متعدد از نقش 
تحريم ها در شرايط فعلي، واكسيناسيون 
سراســري كرونا، بيكاري و كنترل تورم 
گرفته تا موضوعــات و مباحث مربوط به 
جوانــان، زنان، كولبران و معلوالن شــد، 
اما پرداختن به موضوعــات مذكور تنها 
در حد طرح كليــدواژه از زبان كانديداها 
بود و بــدون آنكه نگاه، نظــر و برنامه آنها 
حول آن به چالش كشــيده شود، در حد 
حمايت يا رد موضوع از ســوي كانديداها 

مورد اشاره قرار مي گرفت. در واقع همين 
روند هم بود كه اســاس انتقاد و اعتراض 
نســبت به تاثيرگذاری مناظره هــا را از 
درون خــود مناظــره كليــد زد. ســيد 
ابراهيم رئيسی،محســن رضايی،محسن 
مهرعليزاده،  سعيد جليلی. عليرضا زاكانی، 
عبدالناصر همتی و  اميرحسين قاضی زاده 
هاشمی 7 كانديداي ســيزدهمين دوره 

انتخابات رياست جمهوري هستند.
در كنار اين نقد مشــترك، موضع گيري 
نامزدهــاي ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوری، سبب شد مناظره ديروز 

بيش از آنكه خط كشــي مشخص و عياني 
را ميان كانديداها ايجاد كند، اشــتراكات 
نظري 7مدعي پاستور بر سر تقسيم بندي 
و اولويت بندي مسائل كشور را آشكار كند. 
تضعيف عملكرد دولت در 8سال گذشته، 
مانور مشترك بر ســر حقوق زنان و بهبود 
شــرايط زندگي آنها به عنوان 50درصد از 
جمعيت رأي دهندگان، پرداختن به حقوق 
معلوالن، فساد ســتيزي، ابراز نارضايتي از 
آمار بيكاري، مذمت كولبــري، مخاطب 
ويژه قراردادن كارگران براي بهبود اوضاع 
معيشتي شــان، تأكيد بر حق مســكن، 

اشتغال زايي و تأكيد بر بحث افزايش زاد و ولد 
و ازدواج جوانان، از پرتكرارترين موضوعات 
مورد اشــاره كانديداها بودند كه تقريبا در 
زمان هاي اختصاصي آنهــا مكرر به گوش 
مخاطب مي رسيدند. نكته ديگري كه مورد 
توجه مشترك كانديداها قرار داشت، توجه 
ويژه آنها به حقوق قوميت ها و اقليت هاي 
مذهبي بود؛ موضوعي كه در دور نخســت 
مناظره ها با تركي صحبت كردن مهرعليزاده 
و همتي با مخاطبانشــان در شــهر هاي 
آذري زبان و تأكيد محسن رضايي بر حمايت 
قوم لر از او كليد خورد و در مناظره ديروز با 

تأكيد رئيسي بر اينكه آذري زبانان از او اعالم 
حمايت كرده اند ادامه يافت. ادعايي كه البته 
از سوي همتي و مهرعليزاده با ترديد روبه رو 
شــد. بحث توجه كانديداها به قوميت ها و 
به ويژه هموطنان ترك زبان و مانور آنها روی 
اين موضوع البته در شبكه هاي اجتماعي 
مورد نقد كاربران قرار گرفــت و به ترويج 
قوم گرايي در مباحث ملي تعبير شــد. به 
هر روي تكرار موضوعات و محور هاي فوق 
در ميان حرف هاي كانديداها از يك ســو 
و فراهم نبودن بســتر الزم در مناظره هاي 
تلويزيوني براي نقد و به چالش كشــيدن 
نظرهای كانديداها از سوي يكديگر سبب 
شد مناظره ديروز به نشستي بدون جذابيت 
براي مخاطب عام و نتيجه مشــخص در 
تفكيك برنامه ها و دغدغه هــاي آنها بدل 
شود؛ چراكه كانديداها تنها در موضوعاتي 
به اختــالف و چالش مي خوردنــد كه به 
رجزخواني هاي سياسي منتهي مي شد. مثال 
وقتي همتي 5كانديداي اصولگراي عرصه را 
كانديداهاي پوششي -به معناي حمايت از 
رئيسي- لقب داد، زاكاني به ميدان آمد و او را 
كانديداي روكشي -حامي برنامه هاي دولت 
فعلي- خطاب كرد. يا وقتي رضايي به اشتباه 

»ياشاسين آذربايجان« را »ياساشين« تلفظ 
كرد، زاكاني از طريق سايت مركز پژوهش ها 
و اكانت توييتري ايــن مجموعه كه تحت 
مديريت اوست، نخستين كنايه را به او زد 
و منجر به شكل گيري ديالوگ طعنه واري 
ميان آنها در نيمه دوم مناظره شد. در نبود 
امكان ديالوگ كانديداهــا باهم، مناظره 
ديروز به نشســتي براي طرح شــعارهاي 
آنها محدود شد و هر كانديدا آن گفت كه 
دل تنگش مي خواست.سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري قرار است 9 روز 
ديگر يعني 28خرداد برگزار شود و براساس 
برخي از نظرسنجي ها ميزان مشاركت در 
اين انتخابات 38درصد برآورد شده است؛ 
ميزاني كه اگر تغييری در آن ايجاد نشــود 
كم اقبال ترين انتخابات 4دهه اخير خواهد 
بود. تا پايان فرصت تبليغــات هنوز 9روز 
زمان باقي است و سومين دوره مناظره ها كه 
درواقع عيان كننده آرايش نهايي انتخابات 
است قرار است شنبه 22خرداد ماه برگزار 
شود. حاال بايد ديد اين سردي فضاي رقابتي 
كه بر اين دور از انتخابات سايه انداخته است، 
در اين زمان باقيمانده تغيير خواهد كرد و به 
شور و شوق بيشتري خواهد انجاميد يا خير.

  كم رمقي اقبال مردم به شيوه برگزاري مناظره ها، اعتراض كانديداها را در پي داشت
و آنها خواستار اصالح روند شدند

  بجز مباحث و موضع گيري هاي سياسي،  موضع گيري كانديداها بر سر مباحث 
فرهنگي و اجتماعي اختالف نظر جدي و قابل تاملي نداشت

مناظره روي خط صاف 
يادداشت

شوراها

مناظره دوم كانديداهاي رياست جمهوري 
سيزدهم آرام تر از دور قبل برگزار شد ودر 
مقايسه با مناظره اول، كانديداها با آرامش 

بيشتري حاضر شدند و بيشــتر از مراعات حال يكديگر را كردند. اين 
آرامش و همنوايي كانديداهــا از نگاه بنده دو دليل عمــده دارد كه به 
اشكاالت بنيادي برگزاري مناظرات بر مي گردد.  نخستين اشكال اين 
مناظرات غيرچالشــي به » طرح موضوعات پراكنده و دست چندم در 
سؤاالت«بازمي گردد. به هرحال در يك فرصت كم و در موضوع مهمي 
مانند رياســت جمهوري كه كانديداها مي خواهند مناظره كنند بايد 
موضوعات مهم تري در دستورر كار مجري قرار مي گرفت اما متأسفانه به 
اين شيوه عمل نشد. گو اينكه صداو سيما عالقه مند به مشاركت حداقلي 
است و عزمي براي چالشي و رقابتي تر كردن انتخابات پيشرو ندارد. دومين 
اشكال بنيادي مناظره ها هم »شيوه و سبك برگزاري مناظره« بود. خوب 
است مسئوالت پاسخ دهند كه آيا شيوه برگزاري مناظره اين است كه 
از هرنفر يك سؤال بپرسند و هر فرد پاسخ خود را بدهد؟ اين روند نه با 
تعريف مناظره همخواني دارد و نه با الگوي ها و استانداردهاي جهاني آن. 
به نظرم من سبكي كه صدا و سيما آن را به اسم مناظره به مخاطب ارائه 
مي كند نه تنها مناظره نيست بلكه به مسابقه سؤال پرسي به قيد قرعه از 
كانديداها مي ماند.  اين در حالي است كه شيوه صحيح مناظره اين است 
كه مجري يك موضوع مهم را در ابتدا اعالم كند و هر 7 كانديدا نظرات و 
راهكارهاي خود را براي حل آن معضل و مشكل، آن هم در فرصت كافي 
نه زمان هاي كوتاه، اعالم كنند تا تضارب آرا و افكار به وجود بيايد. چرا كه از 
تضارب افكار و آرا مي توان فهميد كه هر كانديدا چه نظري دارد و اختالف 
نظرهاي كانديداها آشكار مي شود و مردم هم مي توانند انتخاب كنند و در 
حقيت قدرت انتخاب پيدا كنند. در كنار اين دو اشكال عمده، نقد ديگري 
كه به مناظره ديروز مي توان وارد دانست اين است كه موضوعات اصلي هم 
روي ميز نيامد و مطرح نشد. عدم اهميت سؤاالت از يكسو و فقدان چالشي 
بودن آنها به دليل تنوع سؤاالت، كانديداها هم رغبتي براي پاسخ دقيق 
به مباحث نداشتند و نتيجه اين شد كه عمال كانديداها به سؤاالت پاسخ 
دقيق و مبسوط نمي دادند و مباحث مطلوب خود را اعالم مي كردند و به 
تعبيري هر كدام بيانيه هاي خود را مي خواندند و مجري هم هيچ دخالتي 
در اين امر و شيوه پاسخ دادن نمي كرد تا عمال هيچ برخوردي ايجاد نشود.

داستانناتمامردصالحيتها
  سرانجام پس از نزديك به 3ماه )85روز( بررسي صالحيت هاي داوطلبان 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا، فرمانداران و بخشداران سراسر كشور 
طي 3روز اخير اســامي نامزدهاي تأييد صالحيت شده را منتشر كردند. 
هيأت هاي اجرايي، هيأت هاي نظارت شهرستان، استان و هيأت نظارت 
مركزي صالحيت داوطلبان را طي اين مدت بررســي كردند.  يك هفته 
تبليغات نامزدهاي شوراهاي شــهر از فردا شروع مي شود. انتشار اسامي 
حكايــت از آن دارد موضوع ردصالحيت ها با وجود يك تعديل نســبي 
از ســوي هيأت نظارت مركزي، همچنان طيف گســترده اي از اعضاي 
شــوراهاي فعلي و داوطلبان را از رقابت بازداشــته اســت. در تهران از 
21عضو شوراي شهر تهران 12نفر براي انتخابات شوراي ششم ثبت نام 
كرده بودند كه 50درصد آنها ردصالحيت شدند. محمد عليخاني، مجيد 
فراهاني، علي اعطا، الهام فخاري، محمد ســاالري و افشين حبيب زاده 
از اعضــاي فعلي شــورا تأييد صالحيت شــدند و نام زهــرا صدراعظم 
نوري، آرش ميالني، زهرا نژادبهــرام، محمود ميرلوحي، حجت نظري و 
 محمدجواد حق شناس در فهرســت نهايي منتشرشده فرمانداري ديده

 نمي شود.  با اين حال نامزدهاي جريان اصولگرايي بيشترين ميزان تأييد 
صالحيت را به دست آوردند. تنها مرتضي طاليي عضو سابق شوراها و از 
چهره هاي نزديك به محمدباقر قاليباف شهردار سابق تهران از ردصالحيت 
خود خبر داد. طاليي در نامه اي به وزارت كشــور انتقاد كرده كه هيأت 
مركزي نظارت حق نداشته با وجود تأييد صالحيت اوليه او در هيأت نظارت 

استان تهران نامش را در فهرست نهايي ارسالي به فرمانداري حذف كند.

سکوتنامزدهایانتخاباتی
نسبتبهتحریمها

 در واقع همه نامزدها فاقد يــك نگاه راهبردي و 
ساختاري درست هستند كه البته با اقدام شوراي 
نگهبان كه با فيلترهاي شديد خود مانع ورود ظرفيت هاي قوي و توانمند 
علمي و سياسي شد، ايجاد اين ضعف قابل پيش بيني بود. اين ضعف در 
طرح مسائل و موضوعات ساختاري و راهبردي به قدري شديد است كه 
تاكنون هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي نتوانسته اند مردمي را كه در دادن 
رأي دچار شك هستند، را اقناع و از نظر علمي و نظري به آنها تكيه داده 
و اطمينان كنند. حتي از نظر جاذبه عاطفي و اخالقي هم اين نامزدها 
نمي توانند كشش الزم را براي آن دسته از مردم كه هنوز تصميم قطعي 
نگرفته اند، ايجاد كنند. بنابراين معتقدم كه مناظرات پيش رو در سطح 
متوسط رو به پايين است. از سويي ديگر شكل مناظره و نوع سؤاالت هم 
از جذابيت آن كاسته. معلوم نيست كه چرا سؤاالت به سمت سياست 
خارجي  و تحريم هايي كه تأثير شــديدي روي اقتصاد كشور داشته، 
نمي رود و اغلب نامزدها درباره آن سكوت كرده اند، حتي آنها درباره كرونا 
هم صحبت نمي كنند و برنامه اي جدي و عملــي براي بحراني كه اين 
ويروس ايجاد كرده، ارائه نمي دهند. نكته مهم بعدي كه برخي نامزدهاي 
انتخاباتي درباره آن كلي گويي مي كنند، موضوع »شفاف سازي  در اقتصاد 
ايران« اســت. آنهايي كه حول اين محور در مناظرات شعار مي دهند 
بايد بدانند كه حدود 40درصد اقتصاد كشــور در اختيار دولت نيست 
و خصولتي ها و جريان هاي پنهان در آن نقش بســزايي دارند، نهادها و 
گروه هايي كه مي توانند دولت را به زمين زده و مطالبات بي شماري را بر 
گردن دولت بيندازند. چرا نامزدهاي انتخاباتي كه در دستگاه هاي مهم و 
اصلي كشور فعاليت دارند، شفاف نمي گويند كه اين جريان هاي پنهان 
چه كساني هستند و چه نقشي در اقتصاد كشور دارند؟در نهايت تصور 
من اين است كه مناظره ها و برنامه هاي انتخاباتي تا اينجاي كار نتوانسته 
جامعه ايران را براي رأي دادن به نامزدهاي انتخاباتي قانع كند. شايد باعث 
شده كه رأي نفراتي افزايش و برخي كاهش يابد ولي نتوانسته حتي از نظر 
اخالقي اين تصور را در مردم ايجاد كند كه اگر حضور پيدا نكنند، خير 

عمومي به خطر افتاده و ملتي آسيب خواهند ديد.

چرامناظرات1400چالشينميشوند؟

حسينمرعشي
سخنگوي حزب كارگزاران

شكايت نمايندگان از روحاني براي اجراي سند2030
 مجلس يازدهم براي دومين بار پرونده رئيس جمهور را به دليل استنكاف از اجراي قانون به قوه  قضاييه فرستاد

 البه الي اخبار انتخاباتي كه 
اين روزها فضاي سياســي مجلس

كشور را تحت  تأثير قرار داده 
اســت، مجلس يازدهم باز هم پرونده اي از 
رئيس جمهور را به دستگاه قضايي فرستاد. 
اين بار نمايندگان معتقد هستند كه دولت و 
در رأس آن رئيس جمهور ســند2030 را 
بدون تصويب مجلس اجرايــي كرده و به 
همين دليل مشــمول مــاده234 قانون 
آيين نامه داخلي مجلس مي شود.  صحبت 
درباره ســند آموزش يونســكو است كه 
آذرماه95 در ايران رونمايي شد و همچنان 
تركش هــاي آن دامن دولــت را مي گيرد. 
گرچه اجراي اين سند پس از مخالفت مقام 
معظم رهبري لغو شد، اما اصولگرايان مجلس 
يازدهم مي گويند رئيس جمهور براســاس 
قانــون اساســي بايــد آن را بــه مجلس 
مي فرستاده است. آنها بر همين اساس به 
ماده234 آيين نامه داخلي مجلس استناد 
مي كنند كه مي گويد هرگاه حداقل 10نفر از 
نمايندگان و يا هر كدام از كميســيون ها، 
»عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از 
اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط 
رئيس جمهــور و يــا وزير و يا مســئوالن 
دســتگاه هاي زيرمجموعه آنان« را اعالم 
كنند، موضوع بالفاصله از طريق هيأت رئيسه 
براي رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع 
مي شود. اما اين نخســتين بار نيست كه 
مجلس يازدهمي ها تالش مي كنند تا پرونده 

روحاني روانه دستگاه قضايي شود.

پروندهروحانيدرقوهقضایيه
در متن شكايت نمايندگان از رئيس جمهوري 
آمــده: »مطابق اصل هفتــاد و هفتم)77( 
قانون اساســي جمهوري اســالمي ايران 
»عهدنامه هــا، مقاوله نامه هــا، قراردادها و 
موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب 

مجلس شوراي اســالمي برسد.« و مطابق 
اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران »امضاي عهدنامه ها، 
مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي 
دولت ايران با ســاير دولت هــا و همچنين 
امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي 
بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي 
اسالمي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني 
اوســت «.  با وجود احكام مذكور در اصول 
فوق الذكر، دولت يازدهم بدون طي مراحل 
قانوني مذكور در اصــول 77و125 قانون 
اساسي و مواد 1۶9تا173  قانون آيين نامه 
داخلي مجلس و بدون اينكه سند2030 را 
جهت بررســي و تصميم گيري به مجلس 
شوراي اسالمي ارســال كند، سند مذكور 
را امضا و تعهداتــي را در جوامع بين المللي 
متوجه جمهوري اسالمي ايران كرده   و پس 
از تذكر و مخالفت مقام معظم رهبري، ظاهراً 
در هيأت دولت مصوبه اي مبني بر لغو اجراي 
سند2030 تصويب شده است.  نمايندگان بر 
اين اساس تأكيد كردند كه »با توجه به اينكه 
بر اساس اصل يكصدوســي وچهارم قانون 
اساسي رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور 
است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ 
تدابير الزم به هماهنگ ساختن تصميم هاي 
وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري 
وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و 
قوانين را اجرا مي كند، در موارد اختالف نظر 
و يا تداخل در وظايف قانوني دســتگاه هاي 
دولتي درصورتي كه نياز به تفسير يا تغيير 
قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه 
به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود، الزم 
االجراست. رئيس جمهور در برابر مجلس، 
مســئول اقدامات هيأت وزيران اســت«؛ 
بنابراين نمايندگان نتيجه گرفتند كه با توجه 
به مفاد اصل يكصدو ســي و چهارم قانون 
اساســي و مطالب فوق الذكر نقض اصول 

هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون 
اساسي متوجه شــخص رئيس جمهوري 
است. اين درخواست سپس به كميسيون 
حقوقي مجلس ارجاع شده و مورد  موافقت 
قرار گرفته است. براساس آيين نامه داخلي 
مجلس، كميســيون حداكثر طي 10روز 
موضوع را رســيدگي و نظر خود را از طريق 
هيأت رئيســه به مجلس اعالم می كند. در 
تبصره يك اين ماده آمده چنانچه نظر مجلس 
بر تأييد گزارش باشد موضوع براي رسيدگي 
به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي صالح ارسال 
مي شود. اين مراجع نيز موظف هستند بدون 
تشريفات دادرسي و خارج از نوبت به پرونده 
رســيدگي كنند. اتفاقي كه ديروز رخ داد و 
نمايندگان نيز با ارجاع پرونده روحاني به قوه 

قضاييه موافقت كردند.

تالشهابرايدادگاهيكردنروحاني
نخستين تالش نمايندگان مجلس يازدهم 
براي دادگاهي كردن روحاني پس از توافق 
ايران با آژانــس بين المللي انــرژي اتمي 
اتفاق افتاد. زماني كــه نمايندگان نزديك 
به جريان پايداري در هيأت رئيسه تحصن 
كردند و با فريادهاي خود مدعي استنكاف 
رئيس جمهور از اجراي قانون شدند. حدود 
يك ماه بعد در فروردين1400 نيز شكايتي 
از روحاني تنظيم شــد كه فقط محدود به 
توافق با آژانس نبود و شامل 12مورد ديگر 
هم مي شد. اين 13مورد ادعاي نمايندگان از 
»قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان 
از منكر« و »قانون پيشگيري از وقوع جرم 
)مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام(« 
شروع مي شد و به قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها مي رسيد.   قانوني كه دولت آن 
را با آيين نامه اجرايي ابالغ كرد و در غيراين 
صورت مي توانست روزنه هاي ديپلماسي را 
ببندد و مانع آغاز گفت وگوها براي احياي 

برجام در وين شود. با اين همه نمايندگان 
اين شكايت را با اكثريت آرا تصويب كردند و 
به قوه قضاييه فرستادند. نكته قابل توجه در 
اعالم شكايت نمايندگان به دستگاه قضا اين 
بود كه از نمايندگان حاضر در آن نشســت 
190نفر با فرستادن شــكايت از روحاني 
به قوه قضاييه موافقــت كردند، 9نفر به آن 
رأي مخالف و 9نفر رأي ممتنع دادند. حاال 
با مصوبه ديروز  مجلس 2پرونده شــكايت 
مجلس از روحاني زيردست حجت االسالم 

رئيسي است.

هياهويطيفپایداريدربهارستان
تالش هاي طيف پايداري در مجلس دهم 
نيز وجود داشت. مجتبي ذوالنوري، رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در 
آبان98 دست  به اقدام كم سابقه زد و پيش از 
آغاز جلسه علنی بيانيه اي بي نام و نشان عليه 
رئيس جمهور منتشر كرد؛ بيانيه اي با عنوان 
»تقابل صريح و توهين آميز رئيس جمهور با 
رهبر معظم انقالب« كه به شب نامه معروف 
شــد و ذوالنوري پس از مدتي ناچار شــد 
مســئوليت آن را به عهده بگيرد. او پس از 
آن به صراحت گفت كه وظيفه اش »به زير 
كشيدن« رئيس جمهور است. ذوالنوري در 
آن مقطع گفته بود كه قوه قضاييه بايد حسن 
روحاني را مجازات كنــد. اما اين تالش ها 
در مجلس دهم در حدود همين  بيانيه ها و 
هياهوها باقي ماند. حاال به نظر مي رســد با 
اكثريت يافتن اصولگرايان و طيف پايداري 
در مجلس يازدهم آنها سرانجام برنامه هاي 
خود را عملي كردنــد و از هيچ ابزاري براي 
متوقف كردن دولت چشم پوشي نمي كنند. 
اما بايد ديد قوه  قضاييــه كه رئيس آن اين 
روزها كانديداي رياست جمهوري است با 
پرونده رئيس  دولت هاي يازدهم و دوازدهم 

چطور مواجه خواهد شد.

بالولومردمرانترسانيد
كليدواژه »نمايشي« سعيد جليلي در رقابت هاي1400جايگزين 
اصطالح پرتكرار »ظرفيت« او در انتخابات رياست جمهوري1392 
شده است. او گفت: اگر نتيجه كارهاي ولو شبانه روزي مسئوالن در 
زندگي مردم ديده نشود، اين نشان مي دهد كه كار آنها واقعي نبوده 
بلكه نمايشي بوده است.  جليلي درباره رويكردهاي سياست خارجي 
خود نيز گفت: اينكه كشــور را معطل چند كشور كنيم يا بگوييم 
مي  خواهند حسينيه در كاخ ســفيد ايجاد كنند، اين حرف هاي 

موهومي است و مي خواهند با لولوهاي الكي مردم را بترسانند.

جوانانانقالبيمحوردولتسالم
اميرحسين قاضي زاده هاشمي مانند دور اول مناظره ها، فرصت رأي 
خود را در ميان جوانان جست وجو مي كند. او با بيان اينكه جوانان ما 
بهترين سال ها و شادترين و پرانرژي ترين سال هاي عمرشان را پشت 
موضوعاتي مثل كنكور، سربازي و مسائل پيرامون آن مي گذرانند، 

گفت: دولت سالم، دولت جوان و خانواده است و محور اصلي، جوانان 
انقالبي خواهند بود كه كارگشا و گره گشاي مسائل كشور هستند و 
حتما به دنبال آن خواهيم بود كه كنكور حذف شود و مسئله سربازي 

را حل خواهيم كرد.  

شماكاندیدايروكشيهستيد!
عليرضا زاكاني نقد عملكرد دولت را مبناي حرف هاي خود حتي 
در زمينه كاهش تمايل مردم به فرزنددارشدن كرده بود. زاكاني در 
بخش هايي از دور دوم مناظره گفت: مردم ما امروز درگير نيازهای 
اوليه زندگي خود هستند، آن وقت آقاي  همتي صحبت از زنان در 
كابينه مي كند! آقاي  همتي از كدام زنان و جوانان صحبت مي كند؟ 
باز هم آقاي همتي تكرار مي كند كه ما 5نفر يكي هستيم. اگر ما نامزد 
پوششي هستيم، شما)همتي( نامزد »روكشي« هستيد كه آمده ايد 

تا روكشي باشيد روي 8سال مديريت اخير كشور.  

پاسخبهشوخيهاواعدادعجيب
بخشي از فرصت مناظره محسن رضايي نيز مانند فضاي مجازي 

براي پاسخگويي به شوخي هاي مردم با طرح مواضع انتخاباتي اش 
صرف شد. او در كنار اكثر نامزدهاي ديگر، جلب آراي اقوام را يكي از 
اهداف انتخاباتي خود قرار داده بود و هنگام سالم دادن به قوم آذري 
اصطالح »ياشاسين آذربايجان« را به اشتباه »ياساشين« تلفظ كرد. 
شوخي گسترده فضاي مجازي با محسن رضايي سبب عذرخواهي 

او در نيمه دوم مناظره و بعد از فرصت استراحت شد.  

پليسخوبوبدساختهاید
عبدالناصر همتي در مناظره دوم خود عمدتا پاسخ انتقادات 5نامزد 
اصولگرا به عملكردش در بانك مركزي را داد. او گفت:  ســؤالم از 
آقای جليلی اين است كه پس چرا براي تصويب FATF  در مجمع 

تشخيص مصلحت 2سال وقت كشور را گرفتيد؟
او خطاب به رئيسي گفت: حاال من 2سال در بانك مركزي بودم و 
همه زندگي خود را گذاشتم. مگر آقاي رئيسي خودشان 40سال 
قوه قضاييه نبودند؟ پس همه خرابكاري هاي قوه قضاييه را ايشان 
بايد پاسخگو باشد؟ من امروز ديدم كه تقريبا تركيب عوض شده و 

به جاي ياركمكي و پوششي بدل شديد به پليس خوب و پليس بد!

گشتارشادبرايمدیران
ابراهيم رئيسي در بخشي از اين مناظره در پاسخ به همتي درباره 
عملكردش در قوه قضاييه گفت: در سال هايي كه در قوه قضاييه بودم 
نسبت به هر حوزه كه مسئوليت داشتم پاسخگو هستم و حتما بايد 
نسبت به دوران مسئوليتم در دادستاني كرج و تهران پاسخگو باشم. 
رئيسي  همچنين پاسخ مهرعليزاده در ارتباط با پيامك هاي حجاب 
به دختران را اينطور داد: »گشت ارشاد خواهيم گذاشت، اما براي 

مديران.«

مردمرارعيتميبينندوخودشانراامير
محســن مهرعليزاده نيز گفت: مردم ايران؛ اگر رأي شما اثر 
نداشت، پس چرا گزينه هاي رياست جمهوري را اينقدر محدود 
و خاص كردند؟ اگر رأي شما اثر نداشت چرا مه و خورشيد و فلك 
را بســيج كردند تا يك نفر خاص را رئيس جمهور كنند؟ اينها 
طوري سخن مي گويند كه گويي مردم رعيت هستند و اينها 
ارباب، گويي مردم سرباز هستند و اينها امير، گويي مردم متهم 

هستند و اينها قاضي. 

كانديداها چه گفتند؟

   مردم چقدر به مناظره ها توجه مي كنند؟
ازهر10نفرافرادباالي1۸ســالكشــور،۳نفرمناظرهاولانتخاباتيرادیدهاند.براســاس
نظرسنجيایسپا،ازكلپاسخگویانپرسيدهشد:»روزشنبهنخستينمناظرهبيننامزدهاي
ریاستجمهوريبرگزارشد.آیاشمااینمناظرهرادیدید؟«نتایجنشانميدهد۳0.۷درصداز

پاسخگویانمناظرهاولرادیدهاندودرمقابل۶۹.۳درصدبهاینسؤالپاسخمنفيدادهاند.

ادامهاز
صفحهاول

تشييعپيکریارامامرهدرحسينيهجماران
مراسم تشييع پيكر حجت االسالم و المسلمين سيد علی اكبر محتشمی پور)ره(، با حضور 
برخی از شخصيت های سياسی، فرهنگی و مذهبی صبح ديروز در حسينيه جماران برگزار 
شد. در اين مراسم حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينی بر پيكر مطهر اين جانباز 

سرافراز اسالم نماز اقامه كرد.
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اعضاي شوراي شهر تهران ديروز قبل از 
ورود به دستور جلسه كه بررسي پرونده شورا

باغــات بــود از مديرعامــل ســازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران به نمايندگي از 
همه آتش نشــاناني كه در عمليات مهار آتش ســوزي 
پااليشگاه شهيد تندگويان حضور داشتند، تقدير كردند.
به گزارش همشــهري، رئيس شوراي شــهر تهران در 
جلسه ديروز پارلمان شهري در سخنان پيش از دستور 
خود با اشاره به موضوع انتخابات گفت كه كمتر از10روز 
تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري باقيمانده است و 

اميداوريم فضاي بخش قابل توجهي از جامعه كه تاكنون 
عدم مشاركت درانتخابات اســت، تغيير كند. محسن 
هاشمي رفسنجاني در ادامه به عوامل نااميد كننده مردم 
اشاره و عنوان كرد: »يكي از عوامل نااميد كردن مردم از 
صندوق هاي راي، احساس عدم تأثير و سخن گفتن از 
باال به پايين برخي مســئوالن و نهادهاي نظارتي است 
و عملكرد تبعيض آميز صداوســيما هم اين احساس 
را در مردم تشــديد مي كند و اميدواريــم در روزهاي 
آينده با تغيير رويكرد ها شاهد مشاركت هرچه بيشتر 
مردم باشــيم.« او ادامه داد: »با وجود آنكه رهبرانقالب 

در سخنراني سالگرد ارتحال امام)ره(، نقش حساس و 
تعيين كننده مردم در جمهوري اسالمي را تبيين كردند 
اما هنوز جرياني قدرتمند وجــود دارد كه نقش مردم 
را زينتي و ظاهري مي داند و مبناي شــرعي و حقوقي 
براي نظر و حضور مردم قائل نيست. بخش مهم ديگر 
ســخنان رهبر انقالب در گاليه و انتقاد از فضاي ايجاد 
شــده عليه كانديداهاي ردصالحيت شده و تصريح بر 
جبران توسط دستگاه هاي مســئول هم با بي تفاوتي 
مخاطبان اين انتقاد و مطالبه رهبري مواجه شده است 
و شاهد هيچ گونه اقدام و جبران مسئوالنه اي نبوديم.« 
محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه عبور از توصيه ها، 
مطالبات و دستورات و سياست هاي ابالغي رهبرانقالب 
توسط دستگاه ها و مسئوالن مدعي واليتمداري پذيرفته 
نيســت، گفت: »افكارعمومي انتظــار دارد نهادهايي 
كه افراد و شــخصيت ها را با عنوان عدم  التزام به واليت 
فقيه ردصالحيت مي كنند، خود به واليت فقيه ملتزم 
باشند. از صداوسيما هم كه نقش پررنگي در فضاي سرد 
و عدم مشــاركت جويانه فعلي در انتخابات دارد، انتظار 
مي رود در روزهاي باقيمانده به انتخابات در عملكرد خود 
تجديدنظر كرده و حداقل تا انتخابات فضاي چندصدايي 

را در رسانه ملي حاكم كند.«

گزارش ايثار آتش نشانان در مهار آتش پااليشگاه 
تهران

مديرعامل سازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شهر 
تهران ديروز مهمان ويژه پارلمان شهري بود و محسن 
هاشمي رفســنجاني در جريان تجليل از آتش نشانان 
به خاطر فداكاري و تالششــان در مهار آتش ســوزي 
پااليشگاه شهيد تندگويان گفت: » وقتي پااليشگاه دچار 
حريق شد يكي از گسترده ترين و پرريسك ترين حوادث 
شهر تهران اتفاق افتاد و همكاران ما در معاونت خدمات 
شهري و همچنين سازمان آتش نشاني در كوتاه ترين 
زمان ممكن در محل حادثه حاضر شــدند و با خطرات 
اين حادثه مبارزه علمي، فني و ايثارگرانه كردند و از يك 
حادثه بزرگ تر جلوگيري شد.« او با اشاره به گستردگي 
حادثه عنوان كرد: »ابعاد حادثه چنان وســيع بود كه 
بعضي آن را شبيه به حادثه بيروت دانستند و لذا براساس 
پيشنهاد اعضای شوراي شهر تهران قرار بر اين شد تا از 

خدمات آتش نشاناني كه در اين عمليات حضور داشتند 
تشكر كنيم.«

سپس مديرعامل ســازمان آتش نشاني به ارائه گزارش 
از عمليات اطفای حريق پااليشگاه تندگويان پرداخت. 
مهدي داوري گفت: »به محض اطالع از حادثه، نيروها 
به محل اعزام شدند و با تشخيص درستي كه از خطرات 
بالقوه در محل وجود داشت تالش كردند تا از بروز فاجعه 
در شهر جلوگيري كنند.« او در ادامه عنوان كرد: »از ابتدا 
نگران 7مخزني كه حاوي پساب هاي توليدات ديگر نفتي 
كه براي توليد محصوالت قير و آسفالت استفاده مي شد، 
بوديم. اين پســاب ها داراي هيدروكربن هاي سنگين 
بودند كه ديرتر مشتعل مي شوند اما حرارت بسيار باال 
و بخار پرفشــاري دارند. در اين 7مخزن حدود 90هزار 
بشكه يا به عبارتي ديگر حدود 14ميليون ليتر مواد وجود 
داشت. عالوه بر اين مخازن بايد 2نقطه اصلي ديگر را هم 
ايمن سازي  و پشتيباني مي كرديم. يكي مخازن ال پي جي 
در سايت جنوبي كه بسيار نزديك آتش بودند و حتي 
شــعله ها به آنجا ســرايت كرده بود و دوم مخازن 20و 
40ميليون ليتري انواع سوخت ها كه در سايت شمالي 
بودند.« به گفته داوري در مجموع حدود 31ايســتگاه 
آتش نشــاني درگير اين عمليات بودند كه نيروهايي از 
شهرهاي كرج، قزوين، اسالمشهر، كهريزك و باقرشهر 
و فرودگاه مهرآباد اعزام شــده و پشتيباني كردند. پس 
ارائه گزارش، محسن هاشمي رفسنجاني لوح تقديري را 
تقديم مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

شهر تهران كرد.

تصويب حق انتقال توسعه در كميسيون ماده5 
باطل است

در جلسه ديروز رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 

شوراي شهر تهران از تصويب طرح موضوعي حق انتقال 
توسعه)TDR( در كميســيون ماده5 خبرداد. محمد 
ساالري گفت: »پس از سال ها پيگيري و برگزاري صدها 
جلســه كارشناســي، كليات اجراي يكي از مهم ترين 
طرح هاي موضوعي طرح جامع شهر تهران يعني حق 
انتقال توسعه)TDR( براي جبران عدم النفع بسياري 
از شهروندان در كميســيون ماده5 به تصويب رسيد. 
بنابراين كساني كه امالك شان در محدوده هايي ازجمله 
بافت تاريخي يا باغ ها قرار دارد و نمي توانستند حقوق 
مكتسبه  خود از طرح هاي شــهري و طرح تفصيلي را 
بگيرند و دچار عدم النفع مي شدند مي توانند با اين مصوبه 
به حق و حقوق خود برسند.« رئيس پارلمان شهري اما 
در واكنش به اين مصوبه آن را باطل دانســت و گفت: 
»شورا مصوبه اي داشت مبني بر الزام شهرداري به ارائه 
اليحه اي درخصوص انتقال حق توسعه به شورا تا در اين 
خصوص تصميم گيري شود اما متأسفانه اين اليحه براي 
كميسيون ماده5 ارسال شده لذا اين مصوبه باطل است.« 
محسن هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: »از نظر من اين 
مصوبه غيرقانوني است و اگر مي خواهيم موضوع انتقال 
حق توسعه را به صورت درست اجرا كنيم بايد طوري اجرا 
شود كه مشكلي براي شهرداري از نظر منابع و هزينه ها 
ايجاد نشود از اين رو مصوبه كميسيون ماده5 نمونه بارز 

خط كشيدن بر صورت شورا بود.«

بررسي 13پرونده باغ
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز بررسي 13پرونده باغ را 
در دستور كار داشتند كه محمد ساالري گزارش هريك 
از پالك هاي ثبتي را قرائت كرد و اعضاي پارلمان شهري 
هم نظرات موافق و مخالف خود را دادند و در نهايت همه 

آنها از حيث باغ بودن تصويب شدند.

ليستاصالحطلبانبرايشورايشهربهزوديمنتشرميشود
رئيس شوراي شهر تهران ديروز در جمع خبرنگاران به موضوع انتخابات ششمين دوره شوراهاي شهر اشاره كرد و گفت: 
»در مورد شركت جبهه اصالحات ايران در انتخابات شوراها بايد بگويم 3-2روز پيش جلسه اي تشكيل شد مبني بر اينكه 
جبهه اصالحات در انتخابات شورا ليست داشته باشد. سي و اندي حزب و انجمن سياسي در جبهه اصالحات وجود دارد و 
به زودي ليست نمايندگان احزاب مختلف كه مورد تأييد قرار بگيرد منتشر خواهد شد.« محسن هاشمي رفسنجاني همچنين 
درخصوص انتخابات رياست جمهوري گفت: »تاكنون جبهه اصالحات از هيچ نامزدي حمايت خود را اعالم نكرده است اما 

اگر به جمع بندي برسند در اين خصوص نيز نظر نهايي شان را اعالم خواهند كرد.«

به پاس قدرداني از زحمات و رشادت هاي آتش نشانان در حادثه 
پااليشگاه تندگويان صورت گرفت

تقديرازمردانآتش
درصحنشورا

نيم نگاه

اگر اين كيسه خالي است،  چرا به آن 
مشت مي زنيد؟

باز هم حمله رسانه اي به ماحصل زحمات هزاران كارگر و 
مهندس فعال در پروژه هاي شــركت مترو! اين بار با هدف 1

حمله به خط 10 كه از خطوط جديد شــبكه مترو پايتخت است و 
همين اواخر عمليات اجرايي نخستين ايستگاه آن رسما آغاز شد. با 
اين حال، ديده را ناديده مي كنند و اين حركت اميدبخش براي اهالي 
تهران و به خصوص شــهروندان منطقه غرب پايتخت را زير سؤال 
مي برند؛ اين يعني تالش براي نااميد كردن مردم در دوران سخت 

اقتصادي امروز كشور كه البته تالشي مذبوحانه است.
به زعم برخي، مديريت شهري طي 4سال گذشته در حوزه 

مترو كلي اقدام نمايشي داشته كه البته كارشناسان و اهالي 2
پايتخت نظر ديگري در اين رابطه دارند؛ اما اگر واقعا نظر منتقدان 
درست باشد، چه لزومي به اين همه هجمه عليه مجموعه اي است 
كه مدعي كارنامه خالي آن در اين دوره هستند؟  مشت زدن به كيسه 
خالي چه لزومي دارد؟! به  عبارت ديگر به نظر مي رسد اتفاقا منتقدان 
به عمد، تخريب نقاط قوت را نشانه گرفته  اند كه اگر غير از اين بود، 

به اين اندازه در كتمان واقعيات، انرژي صرف نمي كردند.

بعضي قضاوت ها و مقايســه ها در طول زمان معناي واقعي 
خود را پيدا مي كنند؛ آنچه در قبل شكل گرفته را ديده ايم. 3

آنچه امروز به ثمر مي نشــيند را حس مي كنيم و آنچه در آينده رخ 
خواهد داد را به عنوان ســنگ محك توانمندي مديران وقت به ياد 
خواهيم داشت. زائل كردن كارنامه ديگران، هيچ گاه باعث هويدا شدن 
عيار توانايي شخصي يك منتقد صرف، نشده و نمي شود؛ به خصوص 
كســاني كه زماني امتحان خود را پس داده اند و امروز در مقايســه 
كارنامه پرطمطراق خويش با آنچه هم اكنون حادث شــده اســت، 

احساس ضعف مي كنند.
مترو همواره در سال هاي پس از جنگ تحميلي توسعه پيدا 

كرده است؛ توسعه اي كه با وجود بي مهري  ها و كم توجهي ها 4
از سوي دولت هاي وقت صورت گرفت. به هرحال براي آنكه خطوط 
راه آهن ريلي تهران به اينجا برسد، بسياري زحمت كشيده اند و خون 
دل ها خورده اند. كارگران و مهندسان بسياري بوده اند كه در همه اين 
سال ها جانشــان را به خطر انداختند تا به هر اندازه كه ممكن بوده 
اســت، تونل ها پيش برود، خطوط ريلي جديد ايجاد شود و واگن ها 
روي ريل ها بدون مشكل مسافران را جابه جا كنند. حال اينكه با نگاه 
سياســي تمام زحمات زير ســؤال مي رود، يعني خارج كردن ذهن 

شهروندان از مسير درست به مسير انحرافي.
مترو يك  موضوع حاكميتي است و چه در اين دوره مديريت 

شهري و چه در دوره هاي گذشــته، هميشه مورد تأكيد و 5
توجه مديران ارشــد شهري بوده است؛ براســاس همين رويكرد، 
مديريت شــهري تهران در ابتداي تصدي امور، ايمن سازي و رفع 
نواقص ايستگاه هايي كه از پيش بهره برداري شده بود )مثل خطوط 
6 و 7( را به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار داد. اولويت بعدي 
برنامه هاي اين دوره حوزه مترو، تكميل و ساخت ايستگاه هاي بيشتر 
براي بهره مندي طيف گسترده تري از شهروندان پايتخت از شبكه 
حمل ونقل ريلي بود و در واقع صرف حفاري و ســاخت تونل هاي 
بيشــتر مدنظر قرار نگرفت. نكته مهم ديگر، اقدامات زيرساختي و 
برنامه هاي بلندمدت بود كه از آن جمله مي توان به احداث و تكميل 
پايانه ها،  آغاز عمليات اجرايي خطوط جديد، تأمين هرچه بيشــتر 
ناوگان حمل ونقلي شبكه مترو كه مصداق بارز آن طراحي و توليد 
يك رام قطار ملي بود، توسعه خطوط موجود و مسائلي از اين قبيل 

اشاره كرد.
 نتيجه: بنابراين نمايشــي جلــوه دادن اقدامــات صورت گرفته در 
مهم ترين بخش حوزه حمل ونقل همگاني پايتخت، تنها مي تواند بر 
پايه منويات منفعتي برخي استوار باشد و اگر اينطور نبود، در اختيار 
گذاشتن تجربه ها و همراهي براي توسعه اين مد حمل ونقلي با اهميت 

كه سود آن نصيب مردم مي شود، به جاي تخريب ها انجام مي شد.

محمودرضا اميركيايي
كارشناس حوزه حمل ونقل ريلي
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انتشار هفته نامه همشهري مترو با توزيع در ايستگاه 
بهارستان آغاز شد. اين نشريه 8صفحه اي از اين پس در خبر

ايستگاه هاي پرتردد به مسافران شهر زيرزميني تقديم 
مي شود. شهردار تهران در مراسم رونمايي از همشهري مترو با اشاره به 
اينكه بسياري از متروهاي كالنشهرهاي جهان نشريه مخصوص به  خود 
را دارند، گفت: »همشهري يكي از نشريات پرچمدار معاصر كشور است 
كه مسائل شهري را اجتماعي كرد. تا قبل از همشهري روزنامه رنگي 
نداشتيم. تركيب و تدوين و ارائه متفاوت اخبار با هدف اجتماعي كردن 
موضوعات شهر، برند همشهري است و به همين دليل انتظار مي رود كه 

نشريه مترو هم بتواند اين مسير را ادامه دهد.«
پيروز حناچي با اشاره به افزايش استفاده از فضاي مجازي افزود: »به 
نسبت چند دهه قبل رقباي متعددي براي نشريات در فضاي مجازي 
به وجود آمده و هرچند كه ارائه خدمات در فضاي مجازي شدت پيدا 
كرده است اما رسانه هاي مكتوب حذف نشده اند و شاهد هستيم كه 
در كالنشهرهاي دنيا نشــريات خاص مترو چاپ مي شود.« او ادامه 
داد: »با وجود اينكه تعداد مسافران مترو به كمتر از نصف كاهش پيدا 
كرده، ولي هنوز هم شاهد بيشترين حجم تردد و ارتباطات انساني در 
شبكه حمل ونقل ريلي هستيم. بنابراين تالش مي كنيم از اين فرصت 
براي تبديل شهرنشيني به شهروندي استفاده كنيم.« شهردار تهران 
درباره ارائه محتوا به مسافران مترو هم گفت: »اين كار سفرهاي روزانه 
را از يكنواختي درمي آورد و ســبب پيوند بين شــهروندان و محيط 
زندگي شان مي شود. هيچ مانعي براي انتشار همشهري مترو در فضاي 
مجازی وجود ندارد و اگر افراد بخواهند با استفاده از اپليكيشن ها يا 
بلوتوث در ايستگاه ها به اين نشريه دسترسي داشته باشند بايد اين 

امكان برايشان فراهم باشد.« شهردار تهران در پايان صحبت هايش 
تأكيد كرد: »همشــهري در دوره جديد با سايت همشهري آنالين 
مخاطبان خود را به دست آورده است و به زودي شاهد اقدامات نوآورانه 

ديگري خواهيم بود.«

تقويت فضاهاي اجتماعي، محلي و فرهنگي
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران در اين مراسم گفت: »نشريه 
همشهري مترو با هدف تقويت فضاي اجتماعي، محلي و فرهنگي در 
شهر به شهروندان تقديم مي شود.« سيدمناف هاشمي با اشاره به افتتاح 
30ايستگاه مترو در اين دوره مديريت شهري و بهره برداري از 2ايستگاه 
ديگر در هفته آينده افزود: »شــهرداري در كنــار پروژه هاي بزرگ، 
طرح هاي متعدد مردمي را هم پيگيري مي كند. به عنوان مثال اينكه با 
چند گروه براي ارائه اينترنت رايگان مذاكره كرده ايم و از محل تبليغات 
واي فاي هم هزينه اين كار تامين می شــود و هم درآمدهايي حاصل 
خواهد شد.« او ادامه داد: »در كنار اين اقدامات، شركت مترو سال99 
جشنواره ها و همايش هاي متعددي را برگزار و خدماتي مانند دسترسي 

به اپليكيشن هاي كتابخواني براي مسافران مترو فراهم كرده است.«

محقق شدن يك ايده
مديرعامل مؤسسه همشهري در اين مراسم  گفت: »بيش از 10سال 
است ايده همشهري مترو مطرح شده و اين نشان مي دهد كه پيش از ما 
هم اين ايده را دنبال مي كردند، اما سؤال اين است كه چرا تا كنون اين 

كار انجام نشده است؟« 
سيدابوالحسن رياضي ادامه داد: »تصور مي كنم اراده اي كه بايد پشت 
اين ايده قرار مي گرفت تا امروز وجود نداشت و آن اراده ناشي از نگاه 
متفاوت در مديريت شهري اســت كه فوايد كارهاي كوچك مؤثر را 
مهم تر از پروژه هاي بزرگ مقياس مي داند. همچنين مديريت شهري 

موظف است ارتباط خود را با شهروندان بيشتر كند تا بتواند خدمات را 
براساس اين ارتباط تعريف كند.« مديرعامل مؤسسه همشهري درباره 
نشريه همشهري مترو گفت: »اين نشريه اكنون به شكل هفته نامه و با 
تيراژ 100هزار نسخه، هر روز در 3ايستگاه توزيع مي شود ولي متناسب 
با استقبال شهروندان مراحل بعدي كار را ارزيابي مي كنيم. در حقيقت 
برنامه ما اين است كه به سمت هفته اي دو شماره برويم و در نهايت به 

چاپ روزانه برسيم.« 
او افزود: »محورهاي  اين نشــريه با توجه به گســتردگي اين وسيله 
حمل ونقل و ارتباط مديريت شهري و شركت مترو با شهروندان، بر 
مبناي فرهنگ شهرنشــيني خواهد بود. از اين رو يك صفحه به پيام 
شهروندان اختصاص خواهيم داد تا از طريق مسيرهاي پيش بيني شده 

نظرات خود را در اين هفته نامه منعكس كنند.« 
رياضي در پايان تأكيد كرد: »ســؤالي كه اكنون مطرح مي شود اين 
است كه با شرايط اقتصادي فعلي و مشــكالتي نظير قيمت كاغذ و 

هزينه چاپ كه روزنامه ها با آنها درگير هستند، چرا يك نشريه رايگان 
منتشر مي شود؟ پاسخ ما اين اســت كه ما اين هزينه ها را به عنوان 
 سرمايه تلقي مي كنيم و اميدواريم بتوانيم به ارائه خدمت ادامه دهيم.«

تداوم در انتشار و توزيع
علي عبداهلل پور، مديرعامل شــركت بهره برداري متروی تهران 
نيز در مراسم گفت: »با توجه به نشرياتي كه در متروهاي بزرگ 
جهان توزيع مي شود جاي خالي اين هفته نامه در متروی تهران 
احساس مي شد و اميدواريم با وجود رقابت با رسانه هاي ديگر تداوم 
پيدا كند.« در پايان مراسم مسئوالن حاضر لوح يادبود آغاز توزيع 

همشهري مترو را امضا كردند. 
همشــهري مترو عــالوه بــر ايســتگاه هاي مترو در ســايت 
 همشهـــــري آنالين)hamshahrionline.ir(   و ســايت
 )newspaper.hamshahrionline.ir( در دسترس مخاطبان است.

سفرهاي خواندني در همشهري مترو
شهردار تهران: روزنامه همشهري، مسائل شهري را اجتماعي كرد
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انرژی

زنگنه با نمايندگان مجلس در ميان گذاشت
نياز 50ميليارد دالري صنعت گاز ايران

50ميليارد دالر! اين رقم را به ياد داشته باشيد تا اگر روزي كشور با افت 
و قطع گاز مواجه شد، بدانيد كه اين رقم ســرمايه گذاري تنها در بخش 
نگه داشــت توليد ميدان هاي گازي ايران صورت نگرفته و آن زمان شايد 
ايراني كه امروز صادركننده گاز به چند كشور محدود است، در آينده دست 
نياز به سمت ديگر كشورها دراز خواهد كرد. اين 50ميليارد دالر را فقط 
پول فرض نكنيم كه بگوييم از صندوق توســعه ملي تامين خواهد شد، 
50ميليارد دالر سرمايه گذاري هم در بخش تامين مالي، هم دانش فني و 
هم تكنولوژي زنده نگه داشتن چاه هاي گازي ايران است و شايد 50ميليارد 
دالر ديگر هم نياز داريم كه در بخش صرفه جويي مصرف گاز هزينه كنيم. 
شك نكنيد اگر دولت آينده ايران اين ميزان سرمايه گذاري نكند، كشور 
در آينده نزديك با بحران گاز مواجه خواهد شــد، آن هم كشوري كه از 

دارندگان بزرگ ترين ذخاير گازي جهان است؛ يعني ايران!
ديروز بيژن زنگنه، وزير نفت در صحن علني مجلس خطاب به نمايندگان 
با اعالم اينكه صادرات گاز در دولت تدبير و اميد 2 برابر شــده، گفت كه 
نگه داشت توليد ميدان هاي گازي نيازمند50 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
است. آيا اين هشدار زنگنه را نمايندگان جدي گرفته اند؟ اشاره مرد شماره 
يك وزارت نفت نشان مي دهد كه خطر افت فشار چاه هاي گازي ايران هم 
در پايتخت گازي دنيا يعني پارس جنوبــي و هم ميدان هاي ديگر جدي 
اســت و خطرناك تر اينكه با ادامه روند فعلي حتي ممكن است ايران در 

توليد و استخراج نفت هم با بحران مواجه شود.
پيشنهاد اول   وزير نفت به مجلس فعلي و دولت بعدي اين است كه بايد 
تصميم نهايي گرفته شود، او گفت: دولت حسن روحاني صادرات گاز را 
2برابر كرده اما اگر قرار باشد گاز بيشتري صادر شود، راهي جز بهينه سازي 

مصرف وجود ندارد.

برخورد گازي با ديوار سياست!
به گزارش همشــهري، روز گذشــته وقتي از وزير نفت در مجلس سؤال 
شــد كه چرا صادرات گاز ايران بيشتر نمي شودپاســخ ديگري هم داد 
كه نشان مي دهد در پشــت پرده سياست و ديپلماســي، دشواري ها و 
پيچيدگي هاي جدي وجود دارد. زنگنه اگرچه معتقد است كه صادرات 
گاز نيز نوعي خام فروشي است و ترجيح وزارت در مصرف گاز، تخصيص 
آن به پتروشيمي ها و صنايع داخلي انرژي بر براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر 
است، اما تأكيد كرد: صادرات گاز تنها به وزارت نفت مربوط نيست و ابعاد 

مختلف سياسي دارد كه همه اين ابعاد را بايد در كنار هم درنظر گرفت.
سؤال اصلي كه البته نه مجلس پرســيد و نه زنگنه توضيح داد اين است 
كه ابعاد مختلف سياسي يا موانع سياسي بر ســر راه تجارت گازي ايران 
چيست؟ تحريم ها تا چه اندازه مانع سرمايه گذاري براي استخراج بيشتر 
گاز و افزايش بهره وري مصرف گاز در ايران شده و از سوي ديگر تا چه اندازه 
حضور ايران در بازار گاز دنيا با منافع ديگر كشــورها ازجمله روسيه در 
تضاد است و آيا اين كشور اجازه خواهد داد تا بخشي از گاز صادراتي ايران 
به عنوان برنامه وزارت نفت در دولت محمد خاتمي به اروپا صادر شده و به 

سواحل درياي مديترانه نزديك شود؟

چرا گاز را هدر مي دهيم؟
ســؤال ديگر نمايندگان از وزير نفت درباره هدر رفــت گاز هم در بخش 
برداشــت گاز و هم در بخش مصرف بود. زنگنه ديــروز فاش گفت كه 
مجلس گذشته در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي، ماده 12 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تصويب كرده بود كه 
مي توانست انقالبي در اين حوزه باشــد اما متأسفانه در قالب تبصره 14 
بودجه ساالنه تأثير اين قانون از بين رفت، درحالي كه اجراي دقيق اين 
قانون گام بزرگي براي بهينه سازي مصرف بود. اشاره او به تبصره اي است 
كه دولت را ملزم مي كند هرچه پول از محل فــروش حامل هاي انرژي 
به دســت مي آورد را در قالب يارانه هاي نقدي به مردم بدهد و به همين 

دليل كشور با اتالف گاز مواجه شده است.
زنگنه همچنين بر مصرف بهينه انرژي در نيروگاه ها تأكيد كرد و گفت: اگر 
نيروگاه ها بازده حرارتي شان را افزايش دهند با گازي كه در اختيارشان 
قرار مي گيرد به راحتي مي توانند 1.5 برابر انرژي برق بيشتري توليد كنند 
و براي توليد برق بيشتر به گاز بيشــتري نياز نخواهند داشت، اما وقتي 
قيمت گاز براي نيروگاه ها تقريباً صفر اســت، چرا بايد ســرمايه گذاري 

كنند؟! ضمن اينكه قيمت برق، قيمت نامناسبي است.

مشعل هاي گازسوز چگونه خاموش شدند؟
پاسخ وزير نفت البته درباره اقدام هاي صورت گرفته جهت خاموش كردن 
مشعل هاي گازســوز براي مجلس قانع كننده بود تا جايي كه محمدباقر 
قاليبــاف هم از زنگنه تشــكر كرد. با ايــن حال وزير نفــت بر ضرورت 
ســرمايه گذاري بيشــتر تأكيد و اظهار كرد: براي جمع آوري گازهاي 
مشــعل بايد واحدهايي به نام ان جي ال يا پااليشگاه گازي احداث شود، 
در اين واحدها گازهاي جمع آوري شده از چاه هاي مختلف، شيرين سازي 
و تفكيك و هركدام براي هدفي مصرف مي شــوند كــه اين موضوع به 

سرمايه گذاري زيادي نياز دارد.

يارانه هاي انرژي و وعده هاي سياسي
روايت ديــروز وزير نفت در صحــن مجلس البته هم بــراي نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري و هم براي رأي دهندگان قابل تامل است. او 
از پرداخت 35 ميليارد دالر يارانه گاز در هر سال و از ريل گذاري دولت 
روحاني براي دولت آينده خبر داد و گفت: فعاًل هم نمي توانيم تغييري در 
يارانه گاز ايجاد كنيم و ما دو سند براي بهينه سازي انرژي تدوين كرديم. 
يكي از آنها مربوط به تراز مصرف گاز تا سال 1420 و ديگري تراز سوخت 
حمل ونقل است و شــوراي عالي انرژي هر دو آنها را تصويب كرده و جزو 

ريل گذاري براي دولت آينده است.
اين اظهارنظر زنگنه نشــان مي دهد كه وعده افزايش 10برابري يارانه 
نقدي يا طرح پرداخت يارانه انرژي به هر نفر ايراني دســت كم در بخش 
يارانه هاي گاز ممكن نخواهد بود و اين وعده ها در عمل قابل اجرا نيست. 
روايت دوم زنگنه از كمبود گاز مايع هم نشان مي دهد كه افزايش قيمت 
بنزين دردسرهاي ديگري هم داشته و اصالح قيمت آن در دولت آينده 
هم چندان ســاده و بدون هزينه نخواهد بود. وزير نفت وقتي با ســوال 
نمايندگان درباره كمبود گاز مايع در كشــور مواجه شد، فاش كرد كه 
نياز كل كشــور به گاز مايع در روز حدود 2300تن است اما وزارت نفت 
5500تن گاز مايع توزيع مي كند و مردم همچنان در صف دريافت گاز 

مايع قرار دارند.
 زنگنه گفت: با بررسي هاي انجام شده مشخص شده قاچاق نمي شود و پس 
از افزايش قيمت بنزين، مردم از گاز مايع در خودروهاي بسيار فرسوده به 

روش غيرفني و خطرناك استفاده مي كنند.
او در عين حال به نمايندگان گفت: از نظر ما اولويت در ســبد سوخت با 
مصرف سي ان جي است، زيرا هزينه توليد اين حامل انرژي حداكثر 20 تا 
25 سنت است، درحالي كه گاز مايع بيش از 35 سنت است و مي توان آن را 
صادر كرد، بنابراين مصرف سي ان جي در داخل بهتر است اما مجلس حكم 

كرده است و ما براي اجراي آن عمل مي كنيم.

مسكن

تحريم و كرونا به اضافه كسري بودجه دولت نقدینگی
مساوي شد با رشد 40.6درصدي نقدينگي 
در پايان سال99؛ احتمال تكرار اين وضعيت 
رشــد نقدينگي و پايه پولي درصورت برداشــته نشدن 
تحريم ها با درنظر گرفتن بودجه به شدت انبساطي1400 
وجود دارد. ديروز بانك مركزي ميزان نقدينگي در پايان 
سال99 را بيش از 3هزار و 4۷6 هزار ميليارد تومان اعالم 
كرد كه نسبت به سال98 رشــد 40.6درصدي را نشان 
مي دهد. اين در حالي است كه رشد نقدينگي در سال 98 
معادل 26.3درصد و در سال هاي9۷و96 حدود 25درصد 
افزايش يافته بود و ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال 
گذشــته ۷.6 بوده كه 8.8درصد نسبت به پايان سال98 

رشد داشته است.
اما نقدينگي 34۷6هزارميليارد توماني كجاست؟ از كل 
حجم نقدينگي، 6هزار و 910ميليارد تومان آن در قالب 
پول معادل 19.9درصد قرار دارد كه 2.1درصد آن همان 
اسكناس و سكه هايي است كه در دست مردم قرار دارد و 
در خريد ها و دادوستدها به صورت نقدي معامله مي شود. 
1۷.8درصد هم پولي اســت كه در حســاب هاي جاري 
مردم قــرار دارد كه از آن به عنوان ســپرده هاي ديداري 

ياد مي شود.
به گزارش همشهري، 2۷85هزار ميليارد تومان نقدينگي 
ديگر هم شــبه پول اســت؛ يعني پولي كه مــردم نزد 
بانك ها به 2شكل ســپرده هاي قرض الحسنه و يا سپرده 
سرمايه گذاري نگه داشته اند كه از كل اين مبلغ 6.5درصد 
سهم سپرده هاي قرض الحسنه، 29.3درصد سپرده هاي 
ســرمايه گذاري كوتاه مدت، 31.۷درصد ســپرده هاي 
ســرمايه گذاري يكســاله و 10.۷درصد هم سپرده هاي 
سرمايه گذاري دوساله اســت و مابقي آن يعني 2درصد 
باقيمانده نقدينگي هم به ســپرده هاي ســرمايه گذاري 
3سال و بيشتر اختصاص دارد؛ بنابراين به هر ميزان كه از 

سهم شبه پول كاسته شود و بر سهم پول اضافه شود، زنگ 
خطري است كه نشان مي دهد بخشي از مردم به هر دليلي 
تصميم گرفته اند سپرده هاي خود را از بانك ها خارج و آن 
را در قالب پول چه به صورت اسكناس يا چه در حساب هاي 
جاري شان نگه دارند و آن را تبديل به كاال يا دارايي ديگري 
كنند. بانك مركزي مي گويد: سهم پول از كل نقدينگي از 
1۷.3درصد در پايان سال 98به 19.9درصد در پايان سال 
گذشته رسيده و در مقابل سهم شبه پول از 82.۷درصد به 

80.1درصد كاهش يافته است.

رديابي نقدينگي از مسير ديگر
بانك ها براي پرداخت تســهيالت و اعتبارات نمي توانند 
روي نقدينگي كه به شكل اسكناس در دست مردم است، 
حساب باز كنند و به همين دليل مانده پولي كه در دست 
بانك هاســت، معادل 9۷.9درصد از كل نقدينگي پايان 
سال99 است كه بايد ديد 3403هزار ميليارد تومان را كجا 
خرج كرده اند؟ از كل اين ميــزان نقدينگي 11درصد آن 
معادل 3۷6هزار ميليارد تومان را بانك ها براساس قوانين 
و مقررات نزد بانك مركزي به عنوان ذخيره نگه مي دارند. 
6درصد ديگر هم معادل 209هزار ميليارد تومان براساس 
الزامات ترازنامــه بانك ها در قالب ســاير دارايي بانك ها 
تعريف مي شود كه شامل ســاختمان، ملك، اسكناس و 
مسكوك، ارز و طال و... مي شود. به اين ترتيب آنچه مي ماند 
2818هزار ميليارد تومان نقدينگي يعني 83درصد ديگر 
از مانده ســپرده هاي بانكي اســت كه بانك ها   با آن وام 
مي دهند كه اين وام ها شامل تســهيالت بانكي و اوراق 
مشاركت بخش دولتي اســت و در دخل و خرج بانك ها 
در قالب بدهي بخش دولتي و غيردولتي تعريف مي شود. 
براســاس جديد ترين آمار بانك مركزي، طلب بانك ها از 
بخش هاي غيردولتي 2101هزار ميليارد تومان و از بخش 
دولتي شامل خود دولت و شركت ها و مؤسسات وابسته 

به دولت حدود 358هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.
چرا پول پرقدرت چاپ مي شود؟

سؤال مهم اينجاســت كه چرا بانك مركزي پايه پولي را 
افزايش مي دهد و به اصطالح به چاپ پول روي مي آورد. 
نشــانه اي از اينكه چرا بانك مركزي اقــدام به چاپ پول 
مي كند را مي توان در رشــد خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي رصد كرد كه نشان مي دهد دولت دالرهاي 
داشــته يا نداشــته اش را چه به صورت مســتقيم و چه 
غيرمستقيم به ويژه تحت فشــار تحريم ها و كرونا هزينه  
كرده و ريال آن را هم گرفته است. اثر اين رفتار مالي دولت 
تحت فشار تحريم و كرونا را مي توان در رشد 43.8درصدي 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و 2۷.4درصدي 

آن در 2 سال98و99 به وضوح ديد.

دارايي و بدهي بانك ها
بانك مركزي مي گويد ميزان دارايي هاي خارجي در اين 
بخش با 4۷.9درصد رشد نسبت به پايان سال قبل همراه 
بوده و به 9993هزار ميليارد ريال رســيده است. حجم 
اسكناس و مسكوك نيز با 24.9 درصد افت به 6۷.6هزار 
ميليارد ريال رسيده. سپرده بانك ها و مؤسسات اعتباري 
غيربانكي نزد بانك مركزي با 32.9درصد افزايش نسبت 
به ســال98 به 3۷5۷هزار ميليارد ريال رســيده است. 
همچنين بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به 
بانك مركزي نيز در پايان سال99 با 8.۷ درصد افزايش به 

1203هزار ميليارد ريال رسيده است.
اين گزارش نشــان مي دهد: ميزان دارايي هاي خارجي 
بانك هــاي تجــاري كشــور در پايان ســال99 معادل 
1351هزار ميليارد ريال اســت كه نسبت به مدت مشابه 
ســال پيش ۷5.5درصد رشد نشــان مي دهد و سپرده 
بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز 691.5هزار ميليارد 

ريال بوده كه 24.5درصد افزايش يافته است.

گذار مسكن، از الزام قانوني به وعده انتخاباتي
در شــرايطي كــه رؤيــاي 
خانه دارشدن ايرانيان به خاطر 
افت ارزش پول ملي به كابوس 
تبديل شــده، برخي از نامزدهاي انتخابات 
همچنان توليد انبوه مســكن ارزان را راهكار 

حل مشكل مسكن مي دانند.
مسائل اقتصادي، به خصوص موضوع مسكن، 
در حالي بــه پاي ثابت وعده هــاي انتخاباتي 
تبديل شده كه نگاهي به تجربه هاي گذشته 
و همچنين بررســي  اجمالي وضعيت موجود 
نشان مي دهد هيچ يك از شعارهاي مسكني 
نامزدهاي انتخابات قادر به رفع واقعي مشكل 
نيست و در بهترين حالت فقط با توزيع رانت 
دولتي، بخشي از ذينفعان را در جامعه منتفع 
مي كند كه البته اين نيز به قيمت هزينه تراشي 

براي عموم مردم محقق خواهد شد.
به گزارش همشــهري، حال بد اقتصاد ايران 
زاييده علت هايي اســت كه تا يك به يك رفع 
و خنثي نشــود، انتظار توســعه يافتگي در 
هيچ حوزه اي ازجمله مســكن به نتيجه اي 
بادوام و راســتين منتج نخواهد بود. در اين 
ميــان، پرداختن به معلول هايــي كه زاييده 
يك يا چند علــت كالن اســت، چيزي جز 
فرصت سوزي نيســت و وقتي اين اتفاق در 
شــعارهاي انتخاباتي رئيس قوه مجريه رخ 
دهد، عالوه بر فرصت سوزي، به يأس مردم، 
كاهش اعتماد جامعه و ازدست رفتن سرمايه 

 اجتماعي نيز منجر خواهد شد.

تكرار آزموده
در اقتصاد متورم، بي پشتوانه و پرتهديد ايران، 
مسكن و بســياري ديگر از كاالها و نيازهاي 
ضروري و اوليه زندگي به كااليي سرمايه اي 
تبديل شده  اســت. حفظ ارزش دارايي هاي 
ريالي در مقابل تورم و شوك هاي گاه وبيگاه 
ارزي، قوي ترين عاملي اســت كه باعث شده 
سرمايه گذاري در حوزه مستغالت به خصوص 
زمين و مسكن به يك سنت در جامعه ايراني 
تبديل شود. نتيجه اين سنت چند ده ساله، 
خنثي ســازي همه اقداماتي بوده اســت كه 
براي رفع مشكل مسكن و ســاماندهي اين 
بازار انجام شــده و عجيب اينكــه همچنان 
اصرار بر تداوم اين اقدامــات، تنها راهكاري 
اســت كه از ســوي متوليان امر و مشتاقان 
خدمــت در كســوت مديريت قــوه مجريه 
عنوان مي شود. اعطاي زمين رايگان دولتي، 
تســهيالت ارزان قيمت بانكي با بازپرداخت 
بلندمدت و سوق دادن سرمايه گذاري و توان 
توليدي كشور به سمت ساخت وساز مسكوني، 
عمده ترين وعده هايي است كه متأسفانه در 
انتخابات رياست جمهوري سيزدهم نيز تحت 
عنوان راهكاري براي حل مشــكل مســكن 
ارائه شده اســت؛ وعده هايي كه قباًل توسط 
ديگران اجرايي شــده اند و نتيجه آن حداقل 
براي كارشناسان عيان شده است، اما به نظر 
مي رسد به بيراهه كشــاندن جامعه با تكرار 
مكرر عوامل غيراصلي نابساماني بازار مسكن، 
فضايي فراهم آورده كه وعده دهندگان حتي 
به تبعات شــعارهاي پوپوليســتي خود فكر 
نكنند و همچنان بر تجربه كردن تجربه هاي 
شكست خورده اصرار داشته باشند؛ به عبارت 
ديگر، وقتي مسئوالن، كارشناسان و رسانه ها 
»تبعات تحريم، انزوا، ســقوط ارزش ريال و 
افزايش قيمت كاالهاي سرمايه اي و مصرفي« 

را تحت عنوان »گراني، ســوداگري، كمبود 
توليد و...« براي جامعه معنــا مي كنند، راه 
براي كساني كه شعارشــان براي ساماندهي 
اوضاع برخورد با »گراني، ســوداگري و رواج 
توليد يارانه اي« اســت، باز مي شود؛ چراكه 
زمينه پذيــرش اين شــعارها نيــز به طرز 
مساعدي در جامعه مهياست. به عنوان نمونه، 
در همين انتخابات پيــش رو، اغلب نامزدها 
راهكارهايي مبتني بر اعطاي زمين رايگان، 
تسهيالت ارزان و توليد انبوه مسكن با اين2 
ابزار براي حل مشــكل مسكن ارائه دادند كه 
همگي ناظر بر رفع معلول بود و به علت كاري 
نداشت؛ درنتيجه از هم اكنون مي توان نتايج 
اين شــعارها و حتي تبعات بعدي آنها را نيز 

فهرست كرد.

وعده هاي مسكني نامزدها
به دنبال تصويب طــرح مجلس مبني بر الزام 
دولت به توليــد 4ميليون واحد مســكوني 
در 4ســال، عماًل ريل اصلي سياســتگذاري 
مسكني دولت سيزدهم مشخص است و آن 
دســته از نامزدهايي كه خود را منجي حوزه 
مســكن معرفي مي كنند، با نگاهــي به اين 
قانون وعده هايي بــراي جلب نظر مردم ارائه 
مي دهند. اين قانون جديد كه تلفيقي از طرح 
مسكن مهر احمدي نژاد و طرح مسكن ملي 
روحاني است، بر پايه تخصيص زمين دولتي 
و همچنين پرداخت تســهيالت كالن بانكي 
اســتوار شــده و در اين ميان تمهيداتي نيز 
براي هدايت برخي درآمدهاي مالياتي حوزه 
مسكن و اســتفاده از آنها براي اعطاي يارانه 
سود و ساير تخفيف ها انديشيده شده است. 
با توجه به اين قانون، شعارهاي مسكني چند 
تن از نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري 
مبني بر تأمين نياز مســكن مردم با روشن 
شــدن اين موتور، ســاخت 4ميليون واحد 
مســكوني با آورده اوليه صفر، زمين رايگان 
و وام ارزان و همچنين موظــف كردن همه 
بانك ها به ارائه تسهيالت به ميزان 90درصد 
ارزش مســكن، چيزي جز قانــون مصوب 
مجلس نيســت كه فقط با عبارات آن بازي 
شده اســت و گاه ظاهر شــعار را متفاوت از 
قانون جلوه داده اســت. اما نكته اينجاســت 
كه هيچ يك از ايــن نامزدها به تبعات اجراي 
ســليقه اي و نســنجيده اين قانون اشاره اي 
نمي كنند يا به گونــه اي وانمود مي كنند كه 
حداقل اين تبعات مشــمول طرح موردنظر 
آنها نيست. اين در حالي است كه با توجه به 
قيمت مســكن و وضعيت درآمدهاي مردم و 
دولت، هيچ كدام از اين نامزدها قادر نيستند 

طرح بزرگ تر يا موفق تري از مسكن مهر اجرا 
كنند و طرح جديد آنها از نظر تأمين نشدن 
زيرساخت و مشــكالت جانمايي به مراتب از 

طرح مسكن مهر مشكل دارتر خواهد بود.

نامهرباني مسكن مهر
يكي از مفاد طرح جامع مسكن، الزام دولت به 
توليد مسكن محرومان است كه بايد با حذف 
قيمت زمين و همچنين اعطاي تســهيالت 
ارزان قيمت و گاه بالعوض احداث شــود. در 
اواخر دهه 80، براســاس الــزام طرح جامع 
مسكن، دولت بايد ساالنه 50هزار واحد از اين 
مسكن را براي اقشار آسيب پذير توليد مي كرد 
تا ضمن جلوگيري از بدمسكني، راهي براي 
ارتقاي سطح معيشتي اين اقشار باز كند، اما 
در دولت وقت اين 50هزار با يك ساده انگاري 
و اضافه شــدن 2صفر، به 5ميليون تبديل و 
طرح مسكن مهر آفريده شد؛ طرحي كه البته 
توانســت به مدد توزيع رانت براي بخشي از 
جامعه ايراني كه عمدتاً نيز از اقشار كم درآمد 
بودند، بخشــي از جامعه را خانه دار كند، اما 
اين طرح هرگز نتوانســت مشكل مسكن را 
برطرف ســازد و تبعات بي انضباطي مالي در 
اين طرح نيز فقط چند سال بعد فضايي مهيا 
كرد كه جمعيتي به مراتب بيش از كل تعداد 
متقاضيان مسكن مهر جايگزين همان اقشار 
كم درآمد شــدند. حاال ايران دوباره با حدود 
19ميليون حاشيه نشــين و چندين ميليون 
خانوار نيازمند مســكن مواجه است. در اين 
وضعيــت، هيچ يك از مدعيان حل مشــكل 
مسكن حاضر نيســتند اين مشكل را با حل 
مشكالت كالن اقتصادي سامان دهند و اصرار 
دارند كه بهترين راه بــراي احياي يك چاه 
خشكيده، آب ريختن در آن است؛ نه اليروبي 

و تعمير آن.

پاشنه آشيل شعارهاي مسكني
اقتصــاد، بزرگ ترين دغدغــه جامعه ايراني 
است و جاي بســياري از آرمان ها و رؤياهاي 
قبلي را گرفته اســت. در اين ميان، مسكن 
به عنوان يكي از ضروري ترين نيازهاي زندگي 
و البته بزرگ ترين ســرمايه گذاري خانوار در 
ايران، به برجســته ترين مبحث اقتصادي در 
مناظرات و وعده هاي انتخاباتي تبديل شده 
اســت. به نظر مي رســد جامعه اي كه حدود 
40درصد آنها مستأجر هســتند و براساس 
آمارهاي رسمي، اغلب آنها هرگز نمي توانند 
رؤياي خانه دار شدن خود را محقق كنند، بايد 
از شنيدن اختصاص زمين رايگان و پول كالن 
براي حل مشكل مسكن شاد شوند و همين 

چراغ ســبزي است به ســر دادن شعارهاي 
پوپوليستي مبني بر توزيع رانت ميان بخشي 
از جامعه، اما تجربه نشان داده است كه اثرات 
اين رانت و عمر آن شــادي ديري نمي پايد 
و چندي بعــد بايد كل جامعــه ايراني تاوان 
اين شــادي زودگذر را پرداخــت كند. يك 
حساب سرانگشــتي ثابت مي كند همانگونه 
كه فروش خــودرو با يك ســوم قيمت بازار 
نمي تواند قيمت را بشــكند، ساخت چندين 
ميليون مســكن ارزان و مفت نيز آنگونه كه 
در مســكن مهر اتفاق افتاد، قادر نخواهد بود 
معادله بازار را چندان تغيير دهد. بر كســي 
پوشيده نيست كه خودروهاي اعانه اي در بازار 
هم قيمت ديگر خودروها معامله مي شــوند 
و در ماجراي مســكن مهر نيز همان خانه اي 
كه روي زمين دولتي و با خط اعتباري بانك 
مسكن احداث شــد، حاال هم قيمت خانه اي 
اســت كه آن طرف تر بر زمين شــخصي و با 

سرمايه بخش خصوصي ساخته شده است.
 

توســعه اقتصــادي، قربانــي توليد 
غيرقابل مبادله

حل مشكل مسكن فقط يك راه دارد؛ آن هم 
از مسير توســعه و ثبات اقتصادي مي گذرد 
و اين مهــم نيز نيازمند عادي ســازي روابط 
بين الملل و تن دادن به اصالحات ساختاري 
در اقتصادي اســت كه البته براي بخش هاي 
برخوردار از رانت در اقتصاد ايران به شــدت 
دردآور خواهد بــود. درحقيقــت، با تحقق 
توسعه و ثبات اقتصادي، از يك سو صاحبان 
سرمايه به ســمت حوزه هاي مولد سوق پيدا 
مي كنند و هيچ توجيهي براي سرمايه گذاري 
ريالي در مسكن براي كسب بازدهي باال وجود 
نخواهد داشت و از سوي ديگر، خانوارها نيز 
به درآمدي متناســب با هزينه هاي زندگي و 
ارزش توليد خواهند رســيد كه ضمن كوتاه 
كردن دوره انتظار خانه دار شدن، توان آنها را 
براي دريافت تسهيالت كالن خريد مسكن و 
حتي خريد مسكن ليزينگي باال خواهد برد. 
اين در حالي است كه تحقق شعارهاي متكي 
به حل مشكل مسكن، از مســيري جز رفع 
واقعي عوامل كالن آشــفتگي وضع موجود 
مي گــذرد و عماًل اندك بنيــه باقي مانده در 
اقتصاد ايران را نيز به جاي هدايت به مســير 
درست، پيش پاي يك رؤياي ويرانگر قرباني 
مي كند؛ چراكه كشور به شدت با محدوديت 
منابع روبه روســت و به اعتقاد كارشناســان 
بايد در 10سال پيش رو با شــتاب در مسير 
توســعه قدم بردارد و اين مستلزم تخصيص 
منابع محــدود فعلي بــه بخش هاي كليدي 
و توسعه ســاز اســت؛ درحالي كه در بهترين 
حالت، اگر شــعارهاي مســكوني نامزدهاي 
انتخابات محقق شــود، بخش قابل توجهي 
از منابع و ارزش افزوده داخــل به ايجاد يك 
كاالي غيرقابل مبادله تحت عنوان مســكن 
منجر خواهد شــد و گرچه سياســتگذار به 
اتكاي آن، به نياز مسكن بخشــي از جامعه 
ايراني پاسخ مي دهد، اما بعدازآن قادر نيست 
جواب درخوري بــه تقاضاي شــغل، رفاه، 
معيشت و درمان  همين بخش بدهد؛ چراكه 
آنچه از منابع و انرژي و توان كه بايد به موقع 
در خدمت توسعه و شــتابگري اقتصاد قرار 
مي گرفت، براي رفع يكــي از تبعات اقتصاد 

توسعه نيافته مصرف شده است.

وزارت كار پيش بيني كرد
خروج خوراكي ها از بحران قيمت ها

مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش بيني كرد 
كه به تدريج عطش رشد قيمت خوراكي ها فروكش مي كند؛ خبري خوب براي 
مردم كه اگر درست از كار درآيد در آينده شاهد شتاب قيمت خوراكي ها و سبقت 

آنها از همديگر نخواهند بود.
به گزارش همشهري، اين نهاد پژوهشي دولتي 3حد مطلوب، هشدار و بحران براي اندازه گيري 
نوسان قيمت خوراكي ها درنظر مي گيرد كه حد مطلوب شامل دامنه اي قيمت كاالي منتخب 
است كه با توجه به شرايط كشور، نوسانات قيمت در اطراف آن براي مصرف كننده قابل قبول به نظر 
مي رســد و كنترل قيمت ها در اين محدوده منجر به كاهش تورم خواهد شد. اين حد براساس 
افزايش ماهانه حداكثر يك درصد براي قيمت هر كاال درنظر گرفته شده است كه براي يك دوره 
يك ساله، 12درصد خواهد بود. اين گزارش مي افزايد: براساس داده هاي مركز آمار در ارديبهشت ماه 
امسال، متوسط قيمت اقالمي مانند پياز، گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي بهتر از حد مطلوب بوده 
است. افزون بر اينكه متوسط قيمت اقالمي مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله يا گاو و خيار 
در محدوده مطلوب است، ولي با توجه به شيب صعودي قيمت گوشت گوسفند، گوشت گوساله يا 
گاو، قرار گرفتن اين اقالم در محدوده هشدار دور از انتظار نيست. همچنين حد هشدار به دامنه اي 
از قيمت كاالي منتخب گفته می شود كه نوسانات قيمت از حد مطلوب خارج شده است و درصورت 
ادامه منجر به افزايش تورم خواهد شد. اين حد براساس افزايش ماهانه حداكثر 1.5درصد براي 
قيمت هر كاال درنظر گرفته شده است كه براي يك دوره يكساله 18درصد خواهد بود. وزارت كار 
مي گويد: عبور قيمت ها از اين حد، بيانگر ضرورت برنامه ريزي خاص براي كنترل قيمت هاست. بر 
اين اساس، متوسط قيمت اقالم خوراكي مانند سيب زميني و سيب در محدوده هشدار قرار دارند. 
حد بحراني هم دامنه اي از قيمت كاالي منتخب اســت كه نشان مي دهد قيمت اقالم از كنترل 
خارج شده است و اين امر منجر به ايجاد تورم جهشي خواهد شد. اين حد براساس افزايش ماهانه 
حداكثر 2درصد براي قيمت هر كاال درنظر گرفته شده است كه براي يك دوره يك ساله، 24درصد 
خواهد بود. در اين شرايط اتخاذ تصميمات سريع و اقدام عاجل و حتي مداخله مستقيم در بازار 
براي كاهش قيمت ها ضروري است. تازه ترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه متوسط قيمت 
حدود 66درصد اقالم منتخب شامل برنج ايراني درجه يك، برنج خارجي درجه يك، مرغ ماشيني، 
شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير ايراني پاســتوريزه، تخم مرغ ماشيني، كره پاستوريزه، 
روغن مايع، موز، پرتقال، لوبيا چيتي، عدس، قند، شكر و چاي خارجي بسته اي فراتر از حد بحراني 
قيمت ها قرار دارند و درخصوص اقالم تخم مرغ ماشيني، موز، پرتقال با توجه به روند نزولي قيمت 

آنها و استمرار كاهش آن در ماه هاي آتي انتظار مي رود از محدوده بحراني خارج شوند.

روحاني: قيمت ها را كنترل كنيد
خبر ديگر اينكه در نشست روز گذشته ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، گزارشي از وضعيت قيمت 
كاالهاي اساسي و اقالم مصرفي و ضروري مردم و اقدامات انجام شده براي حفظ تعادل در قيمت 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد كه حسن روحاني، رئيس جمهور در اين جلسه 
با تأكيد بر مصوبه دولت بر كنترل و جديت در عدم افزايش قيمت ها، گفت: دولت صريحا تأكيد و 
اعالم كرده است كه افزايش قيمت كاالها به ويژه اقالم ضروري مردم به هيچ وجه پذيرفتني نيست 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جديت و با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط، )اصناف 
و توليد كنندگان( نســبت به كنترل قيمت ها و ممانعت از افزايش آنها اقدام كند و مانع از فشار 

مضاعف به زندگي و معيشت مردم در شرايط كنوني اقتصادي شود.

سرخابي ها در راه فرابورس
استقالل و پرسپوليس در تابلوی بازار پايه فرابورس

آنطور كه يك مقام مســئول در فرابورس خبر داده است كه قرار اســت نماد معامالت 2 باشگاه 
پرسپوليس و استقالل در بازار پايه فرابورس درج شود احتماال اين به معناي آن است كه اين دو 

باشگاه پرطرفدار فوتبال درحال طي كردن مراحل عرضه نهايي در بازار سرمايه هستند.
به گزارش همشهري، عرضه سهام پرسپوليس و اســتقالل در بورس به مثنوي هفتادمن كاغذ 
تبديل شده است. نخستين بار سال 13۷9موضوع عرضه سهام اين دو باشگاه در بورس مطرح 
شد اما با وجود آنكه بيش از 20سال از آن دوره مي گذرد، هنوز مقدمات عرضه سهام آنها فراهم 
نشده است. به زعم كارشناســان علت اين تأخير طوالني درخصوصي سازي  سهام پرسپوليس و 
استقالل مسايل حاشيه اي و سياسي است كه مانع از عرضه سهام اين دو باشگاه شده و حتي اغلب 

كارشناسان اميدي به عرضه سهام سرخابي ها در بورس ندارند.
سازمان خصوصي سازي  در طول 2 دهه گذشته بار ها تالش كرده است كه سهام آنها را به بخش 
خصوصي واگذار كند اما هر بار با حاشيه هاي زيادي مواجه شده است حتي در دولت نهم زماني 
كه عرضه سهام اين دو باشگاه به مراحل نهايي نزديك شده بود ايجاد حاشيه هاي سياسي براي 2 
معاون سازمان خصوصي سازي  منجر به بركناري آنها شد و درنهايت خصوصي سازي  سهام اين دو 
باشگاه وارد يك دوره تعليق چند ساله شد. حاال اما دولت مي گويد قصد دارد سهام اين دو باشگاه را 
واگذار كند؛ موضوعي كه در طول 8سال گذشته بار ها از سوي دولت تأكيد شده و هنوز به سرانجام 
نرسيده است. با اين حال اين بار مقامات فرابورس مدعي شده اندكه نماد معامالتي اين دو باشگاه 
در فرابورس درج خواهد شد. اين به معناي آن است كه احتماال عرضه سهام اين دو باشگاه به زودي 
در فرابورس اتفاق خواهد افتاد. به گفته معاون پذيرش فرابورس طي جلسات مشترك برگزارشده 
با وزارت ورزش و سازمان خصوصي سازي، مقرر شده است كه اين شركت ها با توجه به سهامي عام 
بودن و مصوبه شوراي عالي بورس، در بازار پايه فرابورس درج شوند و از اين طريق سهام آنها براي 
عموم مردم ارائه شود.حجت اسماعيل زاده ديروز در اين باره گفت: هم اكنون استقالل و پرسپوليس 
در حال طي كردن مسير ثبت اين شركت ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و بعد از آن، 
نماد معامالتي آنها در بازار پايه فرابورس درج خواهد شد.او افزود: استقالل و پرسپوليس با توجه 
به سطح استانداردهاي فعلي اين شركت ها در حوزه مالي و گزارشگري نمي توانند در بازارهاي 
اول و دوم يعني بازارهاي اصلي فرابورس پذيرش شوند و امكان حضور آنها در بازار سرمايه فقط از 

طريق بازار پايه امكان پذير است.

3476 هزار ميليارد تومان كجاست؟

تورم
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مهديكريميتفرشي
عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت ايران

يادداشتميادين

فاصله40هزارتومانيبينگرانترينو
ارزانترينپنيردرميادين

قيمت جديد انواع پنير در ميادين پيش از تعطيالت 3 روزه اخير 
اعالم شــد و ميادين از امروز انواع پنير فله و غيربســته بندي را 

براساس نرخ هاي جديد به فروش مي رسانند. 
به گزارش همشــهري، نرخنامه اخير ميادين نشان مي دهد در 
ميان پنيرهاي غيربسته بندي، پنير سوپرليقوان با قيمت 67هزار 
تومان براي هر كيلوگرم باالترين قيمت را داراســت و پس از آن 
ليقوان درجه يك قرار دارد كه هر كيلو از آن حدود 60هزار تومان 

قيمت خورده است. 
عالوه بر پنير ليقوان، پنيرهاي تبريز، الكتيكي و ســفيد نيز در 
انواع كم چرب و پرچرب در ميادين عرضه مي شود كه پنير سفيد 
كم چرب، با 27هــزار تومان براي هر كيلوگــرم، ارزان ترين نوع 
پنير محسوب مي شــود. پنير ليقوان گران قيمت ترين نوع پنير 
اســت كه هر كيلوگرم آن در لبنياتي ها بيش از 150هزار تومان 
و به صورت بسته بندي در ســوپرماركت ها نزديك به 200هزار 
تومان قيمت دارد. با توجــه به قيمت سرســام آور اين پنير در 
فروشگاه هاي سطح شهر قيمت آن در غرفه هاي لبنيات ميادين 
چندان هم زياد به نظر نمي رسد. در ميادين ميوه وتره بار عالوه بر 
انواع فله و غيربســته بندي پنير، انواع كارخانه اي و بسته بندي 
شده برندهاي مختلف نيز با قيمت درج شده براي مصرف كننده 

به فروش مي رسد.

بورس

گزارش

بورس مورد هجوم آمارهاي اشتباه انتخاباتي
 نامزد هاي رياست جمهوري براي جلب نظر سهامداران مسابقه مي دهند

انتخابــات  فضــاي 
روزبــه روز در حــال 
داغ شدن است و بورس 
هم بــه گفتمــان اصلــي بحث های 
اقتصادی نامزد هاي رياست جمهوري 
تبديل شده تا ســبد رأي آنها بيشتر 
شــود، اما اطالعــات موجود نشــان 
مي دهــد كه تقريبــا اغلــب آمار ها و 
اظهــارات كارشناســي نامزد هــاي 
رياســت جمهوري، دربــاره بــورس 
سطحي و حتي اشتباه است. ديروز وزير 
اقتصاد هم به اين موضوع واكنش نشان 
داد و تأكيد كرد: نمي دانم اين اطالعات 

را چه كساني به نامزدها مي دهند.
به گزارش همشــهري، به دنبال افزايش 
تعداد ســهامداران بورس به 48ميليون 
نفر اكنــون تقريبا منافــع 60درصد از 
ايراني ها با بازار سهام گره خورده است. 
اين افزايش تعداد ســهامداران در طول 
2سال گذشــته نامزد هاي سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري را ترغيب 
كرده اســت كه براي افزايش سبد رأي 
خود، مدام از بورس سخن بگويند تا شايد 
بتوانند سهامداران را ترغيب كنند كه به 
آنها رأي بدهند. اطالعات موجود نشان 
مي دهد كه در طول چند هفته گذشته 
به جز يك كانديداي رياست جمهوري كه 
مسئوليت مســتقيم اقتصادي در دولت 
فعلي را برعهده داشــته و معتقد است 
راهكارهاي ســاير نامزد ها براي نجات 
بورس غلط است، تقريبا همه نامزد هاي 
رياست جمهوري از سياست هاي دولت 
حسن روحاني در بورس به شدت انتقاد و 
راهكارهايي را براي توسعه فعاليت هاي 
بورس ارائه كرده اند. با اين حال بررســي 
سخنان نامزد هاي رياست جمهوري درباره 
بورس نشان مي دهد كه اطالعات ارائه شده 
يا اشتباه اســت يا كال از پايين ترين سطح 
فني و كارشناســي برخوردار اســت. اين 
موضوع واكنش كارشناســان بازار سرمايه 
و همينطور وزير اقتصــاد را هم برانگيخته 

است.

نامزدهاچهميگويند؟
مــروري بــر اظهارنظــر نامزدهاي 
انتخابــات  دوره  ســيزدهمين 
رياست جمهوري نشان مي دهدكه اين 
اظهارنظر ها عمدتا متكي بر 2رويكرد 
اســت؛ در رويكــرد نخســت، ابتدا 
نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري 
به شــدت به سياســت هاي دولت در 
مواجهه با بازار سرمايه حمله مي كنند 
و بعد از آن با طرح اين نظريه كه بازار 
سرمايه با بحران عميقي مواجه است، 
تالش مي كننــد راهكار هايي را براي 
نجات بورس ارائــه كنند. حتي برخي 
نامزد ها ديدگاه هايي را مطرح مي كنند 

كه بيشتر جنبه امنيتي دارد.
نامــزد  يــك  كار  اينجــاي  تــا 
رياســت جمهوري وعــده بيمه كردن 

بــورس را داده، يكــي ديگــر از حل 
مشكالت بورس ظرف 3روز خبر داده 
و ديگري از جبران زيان سهامداران در 
بورس در كوتاه ترين زمان ممكن سخن 

گفته است.
نامزد هــاي  از  يكــي  حتــي 
رياســت جمهوري از نوعي دزدي در 
بازار ســرمايه خبــر داده و در صفحه 
شــخصي خود در توييتر نوشته است: 
نخستين كسي بودم كه ريشه بحران 
بورس را شناســايي و از تخلف شبيه 
به دزدي دولت از سهامداران به عنوان 

وكيل مردم شكايت كردم.
او حتي مدعي شد 200شخص حقوقي 
منابع عظيمي پول را از بازار ســرمايه 
ظرف 2ماه خــارج كرده اند و منجر به 
ضرر و زيان سهامداران شده اند. به گفته 
او، بانك صادرات متهم است كه ظرف 
چنــد روز و در روز هاي اوج شــاخص 
كل بورس در سال 99بيش از 9هزارو 
400ميليارد تومان پول از بازار سرمايه 
خارج كرده و ضربه بزرگي به بورس زده 
است كه اين موضوع بالفاصله واكنش 

مقامات بانك صادرات را برانگيخت.
احمد فاضلي، معــاون بانك صادرات 
با بيان اينكه بانك صــادرات ايران نه 
فقط هيچ پولي از بورس خارج نكرده، 
بلكه 180هــزار ميليارد ريــال براي 
رونق بــورس پرداخته اســت، تأكيد 
كرد: اين آمار از اســاس كذب است و 
در سال گذشته تا پايان ارديبهشت ماه 
ســال جاري بانك صــادرات ايران و 
شركت هاي تابعه آن نه فقط هيچ پولي 
را از بازار سهام خارج نكرده اند، بلكه در 
روند خريد و فروش و براي رونق بخشي 
به بازار ســرمايه و همچنين كمك به 
تامين مالي عمومي به طور خالص بيش 
از 288هزار ميليارد ريال هم براي رونق 
بورس و بازارگرداني سهام پرداخته اند؛ 
به گونه اي كه 108هــزار ميليارد ريال 
آن مستقيما در بازار سرمايه و مابقي آن 
شامل 60هزار ميليارد ريال نقد و 120 
هزار ميليارد ريــال از محل مطالبات 
از دولت به خريد ســهام شركت هاي 
بورسي اختصاص يافته است. به گفته 
او، به راحتي با مراجعه به اعداد و ارقام 
موجود در بازار ســهام مي توان ادعاي 

فوق را راستي آزمايي كرد.
اما ارائه چنين آمار هايي فقط به همين 
جا ختم نمي شــود و از روز دوشنبه با 
ارائه آمارهاي تازه تري از سوي برخي 
ديگر از نامزد هاي رياســت جمهوري، 
فضاي مخدوش اطالعاتي درباره بازار 
سرمايه به اوج خود رسيد و حتي منجر 

به واكنش مستقيم وزير اقتصاد شد.

برداشت300هزارميلياردتوماني
دولت

به دنبال ارائه يك فهرســت 200نفره 
از اخالل گران بورس از ســوي يكي از 

نامزد هاي رياست جمهوري كه مدعي 
اســت منجر به نزول عميق شاخص 
بورس در 9ماهه گذشــته شده است، 
روز دوشــنبه يكي ديگر از نامزد هاي 
رياســت جمهوري با حملــه به دولت 
دربــاره سياســت هايي كــه در بازار 
سرمايه به كار گرفته است، اعالم كرد: 
اين دولت )دولــت يازدهم( 300هزار 
ميليارد تومــان از بورس براي خودش 
بيرون كشيده است كه اين يك جنايت 
اقتصادي بود. به گفته او، بازار سرمايه 
نيازمند برخورد با كســاني اســت كه 
جيب مردم را خالي كردند. او همچنين 
تأكيد كرد: بنده اواخر سال 98به مردم 
التماس كردم كه وارد بازار ســرمايه 
نشــوند. مي گويند رانت داشتي؟ بله، 
من رانت داشتم؛ چون جزو مسئوالن 
اين كشور هســتم و اگر مسئوليت هم 
نداشــتم به هر حال آدم دقيق است و 

مي تواند تحليل كند.
ارائه چنين آماري از ســوي اين نامزد 
رياســت جمهوري ديــروز منجــر به 
واكنش مســتقيم وزير اقتصاد شــد؛ 
به طوري كه فرهاد دژپسند، در اين باره 
گفت: گفته شــده دولــت 300هزار 
ميليارد تومان از بــورس براي بودجه 
دولت تامين مالي كرده و از جيب مردم 
برداشته اســت كه اصال چنين چيزي 
نيســت. نمي دانم اين اطالعات را چه 
كســاني به نامزدها مي دهند. گرچه 
روزهاي انتخابات است و صحبت هايي 
نيز در اين راستا انجام مي شود، اما بايد 
توجه شود كه ممكن است آثار منفي 

هم داشته باشد.
او تأكيد كرد: بهتر است دوستان ما با 
بازار ســرمايه حرفه اي عمل كنند و از 
اظهارنظر غيرحرفــه اي پرهيز كنند؛ 
زيرا بازار ســرمايه بازار رقابت سياسي 
نيست. كانديداها نبايد حرف هايي بزنند 
كه قابليت اجرا ندارد. ما نمي خواهيم 
كانديداها را مخاطب قــرار دهيم، اما 
نوع گفتارها نبايد تخريب كننده فضاي 

عمومي اقتصاد باشد.
دژپســند با اشــاره به موضوع كسري 
بودجه گفت: براي مواجهه با كســري 

بودجه 2راه داشتيم؛ يكي فروش اوراق 
و ديگري فروش دارايي دولت، ما درآمد 
مالياتي را افزايــش داديم و در ادامه از 
طريق فروش اوراق و دارايي 107درصد 
ميزان مصوب تامين مالي محقق شد 
كه اين موضوع بدون فشــار بر فعاالن 

بخش خصوصي بود.
او افزود: از اوراق نيز به خوبي استفاده 
كرديم. مــا اجازه عرضــه 213هزار 
ميليارد تومان اوراق را داشــتيم كه 
132هــزار ميليــارد اوراق به فروش 
رفته است. البته كســاني اين اوراق 
را خريدنــد كه قانونا مجــاز به خريد 

سهام نبودند.
او در ادامه تصريح كرد: در ســال 99، 
6برابر ســال 98از محل فروش دارايي 
درآمد داشتيم كه بخشي از آن از طريق 
بورس عرضه شد و آن زماني روي داد 

كه بورس در اوج تشنگي عرضه بود.
به گزارش همشهري، آمارهاي موجود 
از ميزان تامين مالي مستقيم دولت از 
طريق بازار سرمايه نيز نشان مي دهد 
كه ســال گذشــته حجم تامين مالي 
دولت از بازار ســرمايه رقمــي بالغ بر 
52هزار ميليارد تومــان بود كه از اين 
مقدار 17هزار ميليــارد تومان مربوط 
به ماليات نقل و انتقال سهام و 35هزار 
ميليارد تومان هم مربــوط به فروش 
سهام شــركت هاي دولتي بوده است. 
دولت همچنين نزديــك به 132هزار 
ميليارد تومان نيز اوراق بدهي فروخته 
است كه اين مقدار را نمي توان در بخش 
تامين مالي مســتقيم دولــت از بازار 
سرمايه محاسبه كرد؛ چراكه بخشي از 
نقدينگي تامين شده براي فروش اوراق 
بدهي مستقيما از بازار سرمايه تامين 
نشده است؛ بنابر اين آمار هاي موجود 
نشــان مي دهد اطالعات ارائه شده از 
ســوي نامزد هاي رياســت جمهوري 

نزديك به واقعيت نيست.

مداخلهگريدربورس
ارائــه آمار هــاي اشــتباه و نظــرات 
كارشناسي غلط با اين فرض كه بورس 
با سياست هاي دستوري يا 3روزه نجات 

پيدا مي كند، موجي از واكنش ها را در 
ميان ســهامداران برانگيخته و حتي 
منجر به نااميدي ســهامداران شــده 
اســت. برخي كارشناســان معتقدند 
همان بهتــر كه پاي بازار ســرمايه به 
فضاي سياسي باز نشود و بازار سرمايه 
با همان مشــكالت قبلي اش دست و 
پنجه نرم كند؛ چراكه تجربه انتخابات 
رياســت جمهوري در ســال جاري 
نشــان داد كه اظهاراتي كــه درباره 
بورس مي شــود، فاقد هرگونه الگوي 
كارشناســي و صرفا بــراي رأي جمع 
كردن اســت كه به بدنه بازار سرمايه 

ضربه وارد مي كند.
مهــدي ســوري، دربــاره اظهارنظر 
نامزد هــاي رياســت جمهوري درباره 
بورس مي گويــد: صحبت هايي كه در 
مناظرات و تبليغات مي شــود، عمدتاً 
بــراي جلــب رأي ســهامداران زده 
مي شود و باالي 99درصد صحبت هاي 
نامزدهــاي انتخاباتي دربــاره بورس، 

عملياتي نيست.
او تأكيد مي كند: نامزدهاي انتخابات 
رياســت جمهوري قصد دارند با همان 
سياست هاي اشتباه مداخله گرانه كه 
قســمت هاي ديگر اقتصاد و بــازار را 
خراب كرده اند، به بهبود شرايط بورس 
بپردازند كه با اين شرايط نمي توان به 

تغيير شرايط اميدوار بود.
احســان رضاپور، يك كارشناس ديگر 
بازار سرمايه هم دراين باره به بورس نيوز 
مي گويد: برخــي از صحبت هايي كه 
مطرح مي شــود درباره قيمت گذاري 
دستوري اســت كه در مواضع برخي 
از كانديدا ها به صــورت پررنگ وجود 
دارد. نظرات مطرح شده درباره قيمت 
ارز يا ســاير برنامه اقتصــادي نيز كه 
كانديداها در حال بيان آن هســتند، 
مشخص است كه پشــتوانه اقتصادي 
كافــي نــدارد. به گفتــه او، برخــي 
وعده هايي كــه كانديدا ها مي دهند از 
نظر عملياتي اساســا زير سؤال است و 
برخي از متغير هايــي كه الزمه تحقق 

اين وعده هاست مهيا نيست.
او با بيــان اينكه زمانبنــدي كه براي 
اجــراي وعده هــا اعــالم مي شــود، 
غيرواقعي است، تأكيد مي كند: فعاالن 
بازار سرمايه هوشمند تر و واقع بين تر 
شــده اند؛ بنابرايــن وعده هايــي كه 
داده مي شــود ديگــر خريــداري 
نــدارد. او ادامه مي دهــد: همه به اين 
جمع بندي رسيدند كه متعادل شدن 
بورس نيازمند اصالح يك يا 2فاكتور 
نيســت، بلكه موارد مختلفــي كه در 
فضاي كسب وكار و فعاليت بنگاه هاي 
اقتصادي مهم اســت بايد اصالح شود 
تا به مرور گرايش نقدينگي را به سمت 
بازار ســرمايه تجربه كنيم و اين موارد 
جزو اتفاقاتي نيست كه طي چند هفته 

آينده صورت بگيرد.

فشارخودتحريميبرنبضتوليدملي
 

ايران ســابقه اي طوالني در تحريم 
شــدن دارد، عــالوه بــر تجربــه 
تحريم هاي پس از ملي شدن صنعت 
نفت در دهه 30 خورشيدي، از همان 
سال نخست انقالب اسالمي و پس 
از اشــغال النه جاسوسي آمريكا در 

تهران تاكنون نيز همواره با تحريم مواجه بوده است. اما شايد 
بتوان گفت كه تحريم هاي گســترده هسته اي طي سال هاي 
90 تا 95 كه در نهايت به توافقنامه برجام ختم شد و در ادامه 
تنفس حدود سه ســاله پس از آن كه با خروج دونالد ترامپ از 
برجام و بازگشت تحريم هاي آمريكا عليه ايران به پايان رسيد، 
مهم ترين تجربه اي بود كه بخش صنعت ايران را بيش از پيش 
آماده مواجهه با تحريم كرد. در چنين شرايطي كاهش بحران 
اقتصادي با تأكيد بر توليد ملي و افزايش ضريب اشتغال، كاهش 
نرخ رشد بيكاري و فعال كردن واحدهاي توليد نيمه فعال و راكد 
ازجمله راهكارهاي برون رفت از فشار تحريم ها محسوب مي شود 
چرا كه تحريم ها امكان تامين و صرفه اقتصادي كاالهاي وارداتي 
را كاهش داده و توليد و صادرات كاالهاي داخلي را توجيه پذير 
كرد. از ســوي ديگر از مدت ها پيش به دليل شرايط نامساعد 
توليد و تامين كاال فشار مشكالت معيشــتي بر مردم افزايش 
يافته و رشد قيمت ها، كمبود عرضه برخي كاالها، نوسان نرخ 
ارز و چشم انداز تورمي پيش رو، خاطر مصرف كنندگان ايراني 
براي تأمين معيشت روزانه را آشــفته كرده است. با وجود اين 
به اعتقاد بسياري از فعاالن صنفي و كارشناسان اقتصادي، اثر 
تحريم ها بر توليد و تامين كاال به مراتب كمتر از بي تدبيري هاي 
منجر به خودتحريمي بوده است. صدور بخشنامه هاي متعدد و 
حتي متناقض در شرايط اعمال تحريم هاي فزاينده عليه بخش 
توليد و صنعت كشور و عمل نكردن برخي بانك ها به تعهدات 
خود براي حمايت از صنايع و بخش توليد موجب كاهش شديد 
ظرفيت توليد، تعطيلي و حتي ورشكستگي برخي بنگاه هاي 
توليدي شــد. به نحوي كه اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت و مديرعامل ســازمان صنايع كوچك و شــهرك هاي 
صنعتي ايران اعالم كرده كه امســال حــدود يك هزار و 600 
واحد توليدي و صنعتي كشــور كه به علــل مختلف راكد و يا 
زير ظرفيت كار مي كنند، به چرخه توليد باز خواهند گشــت. 
به گفته علي رسوليان، با هدف بازفعال سازي  واحدهاي راكد و 
يا واحدهايي كه زير ظرفيت در حال فعاليت هستند، در قالب 
كلينيك صنعت در سطح كشور 900 مشاور از بخش خصوصي 
و شركت هاي دانش بنيان انتخاب شــدند كه اين مشاوران با 
حضور در واحدهاي مذكور نسبت به عارضه يابي، بررسي هاي 
علمي و اقتصادي و رصد نقاط ضعف آنهــا اقدام مي كنند. در 
اين شــرايط پرسش مطرح آن اســت كه چه عواملي منجر به 
سخت تر شدن شرايط توليد و به بيان ديگر خودتحريمي شده 
اســت؟ مي توان گفت با وجود اقدامات انجام شــده براي رفع 
موانع توليد، تعدد دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها، 
زمانبر بودن فرايند ثبت ســفارش و ترخيــص كاالها، فراهم 
نشــدن امكان برقراري ارتباط مالــي و بين المللي بنگاه هاي 
توليــدي، محدوديت هاي حاكم بر صرافي ها، سياســت هاي 
نادرست مانند پيمان سپاري هاي ارزي و عمل نكردن مسئوالن 
مختلف به وعده هاي داده شــده از عمده تريــن مصداق هاي 
سوء مديريت داخلي و خودتحريمي است كه نه تنها مانع استفاده 
از فرصت هاي ايجاد شده براي رشد توليد و افزايش سهم بازار 
كاالهاي ايراني در شرايط تحريم شده بلكه خود به مانع تازه اي 
براي رونق بنگاه هاي توليدي و صنعتي در كشــورمان تبديل 
شده است. عالوه بر آن ركود بازارها، واردات بي رويه يا قاچاق 
برخي كاالهاي مشابه توليد داخل، رشد هزينه  تمام شده توليد، 
حجم باالي نقدينگي و تورم، كاهش قدرت خريد مردم و نبود 
برنامه ريزي نادرســت براي حمايت از بخــش صنعت و توليد 
ازجمله عوامل مؤثر در سير صعودي روند تعطيلي كارخانه ها 
و بيكاري كارگران است. سال هاست كه ضعف نظام بانكداري 
كشور به يكي از مهم ترين موانع رشــد توليد تبديل شده و به 
نوعي دســت و پاي توليدكنندگان را بسته است؛ شرايطي كه 
منجر به نوعي حكمراني ناعادالنه نظام بانكي بر توليد بنگاه هاي 
اقتصادي شده است. چه بسيار بنگاه هايي كه طي اين سال ها 
با وجود توليد محصــوالت باكيفيت و نوآورانــه و تالش براي 
ايجاد اشــتغال پايدار مورد بي مهري نظام بانكي قرار گرفته و 
به تعطيلي كشيده شده اند. نظام مالياتي ناعادالنه نيز به محور 
انتقاد بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي تبديل شده و 
عارضه يابي در اين حوزه نيازمند بازنگري جدي براي شناسايي 
توليد كننــدگان نيازمنــد حمايت و شناســايي و برخوررد با 
دانه درشت هاي فرار مالياتي است. اكنون ديوانساالري اداري 
نيز به يكي از مهم ترين عوامل فرار سرمايه از بخش توليد، ايجاد 
بي انگيزگي و خوابيدن چرخ بنگاه ها تبديل شده است. اين در 
حالي است كه در همه كشــورهاي دنيا براي تسهيل فعاليت 
توليدكنندگان و كارآفرينان شرايط ويژه اي مانند بخشودگي 
مالياتي درنظر گرفته مي شود با اين روند وقتي هزينه تمام شده 
توليدكننده كاال افزايش مي يابد، توليدكننــده نيز ناگزير به 
حركت به ســوي نظام داللي و واسطه گري براي جبران هزينه 
و ايجاد صرفه اقتصــادي براي تداوم بقاســت. افزايش حجم 
سرمايه گذاري در كشور نيز در بستر رشــد توليد امكان پذير 
است اما اكنون نبود امنيت و ثبات اقتصادي به مهم ترين تهديد 
رشد سرمايه گذاري و توليد تبديل شده است. اين در شرايطي 
اســت كه افزايش اقبال عمومي به خريد محصــوالت ايراني 
مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين راهكارهاي رفع معضالتي 
مانند بيكاري گسترده جوانان و كاهش حجم قاچاق كاال باشد 
و بي شــك حمايت از توليدات داخل موجب رونق بازار، رقابت 
سازنده، فعال شدن هر چه بيشــتر چرخ صنعت، خودكفايي، 
ايجاد انگيزه توليدكننــدگان و صنعتگران بــراي ارائه كاال و 
خدمات بهتر، بهبود وضعيت اشتغال و كارآفريني براي خيل 
عظيمي از جوانان و نيروهاي تحصيلكرده و در نهايت حمايت 
از كارگــر ايراني و بهبود وضعيت اقتصادي و معيشــتي مردم 
مي شــود. مي توان گفت درمان عارضه خودتحريمي، نظارت 
جدي و كنترل بي قيد و شرط تمام دستگاه هاي نظارتي و قواي 
ســه گانه بر فرايند رفع موانع توليد، تامين مواد اوليه و توليد و 
عرضه كاالست و تا زماني كه اين عارضه مهلك در كشور وجود 
دارد نمي توان به ايجاد فضاي امن براي توليد و سرمايه گذاري 

چندان اميدوار بود.

 جديدترين قيمت انواع پنير در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت- مشخصاتنوع پنير
تومان

گوسفندي 
سوپرليقوان

پرچرب و ممتاز - فله و 
67.000بسته بندي در محل 

گوسفندي ليقوان 
درجه يك

نيم چرب با چربي كمتر از 
20درصد به صورت فله و 

بسته بندي در محل 
59.500

تبريز مخلوط ممتاز
 مخلوط گاو و گوسفندي- فله، 
بسته بندي در محل- چربي 

باالي 20درصد
47.000

تبريز درجه يك 
تهيه شده با شير گاو با چربي 

كمتر از 20درصد- فله، 
بسته بندي در محل

44.000

پاستوريزه الكتيكي
تهيه شده با شير گاو- بسته 

بندي در محل- كم چرب 
وكم نمك

38.000

سفيد پاستوريزه
UF فراپااليش- پرچرب با 
چربي بين 26تا 40درصد- 

فله، بسته بندي در محل
29.000

سفيد پاستوريزه
UF فراپااليش- كم چرب با 
چربي بين 10تا 25درصد- 

فله، بسته بندي در محل
27.000

با وجود بهبود وضعيت تامين نهاده هاي 
طيور مانند كنجاله سويا، ذرت، مكمل هاي 
غذايي و دارو از طريق توزيع در ســامانه 
بازرگاه، رشــد دالل بازي و افزايش دو برابري قيمت ها 
در بازار جوجه يكروزه عامــل كاهش توليد و گراني مرغ 

و تخم مرغ است. 
بــه گــزارش همشــهري، حداكثــر قيمــت مصوب 
مصرف كننــده هــر كيلوگرم مــرغ تازه در شــرايطي 
24هزار و 900تومان تعيين شــده اســت كــه به دليل 
عرضه محدود مرغ با نرخ مصوب، قيمت اين محصول در 
بازار خرده فروشي به 30تا 35هزار تومان افزايش يافته 
اســت. با اين افزايش قيمت و بــا اقدامات صورت گرفته 
براي افزايش ثبت ســفارش و واردات و توزيع نهاده هاي 
طيور مانند كنجاله سويا و ذرت در سامانه بازارگاه، اكنون 
حجم ذخاير و شرايط تامين اين نهاده ها براي مرغداران 
بهبود يافته است. با وجود اين نبود نظارت بر توزيع جوجه 
يكروزه موجب كوچ دالل ها از بازار نهاده هاي طيور به بازار 
جوجه و رشــد دوبرابري قيمت آن در بازار و پرچمداري 
اين نهاده توليد در گراني مرغ و تخم مرغ شده است. در 
شــرايطي كه توليد كنندگان از قيمت 7تا 8هزار توماني 
جوجه يكروزه در بازار خبر مي دهند، مســئوالن دولتي 
قيمت 8 هزار توماني اين نهاده توليد را نوعي بازارگرمي 
توسط فروشندگان و دالل ها قلمداد مي كنند. با وجود اين 
مرغداران نسبت به تداوم مشكالت تامين نهاده هاي توليد 
مرغ و تخم مرغ و تأثير آن بر كاهش توليد و افزايش قيمت 
اين مواد پروتئيني در بازار خرده فروشــي هشدار داده و 
تأكيد مي كنند كه امكان مقابله با گراني مرغ و تخم مرغ 
با تثبيت دستوري قيمت ها وجود ندارد. گزارش ميداني 
همشهري از بازار خرده فروشي مرغ نشان مي دهد كه اين 
روزها اغلب مرغداري ها به راحتي اعالم مي كنند كه مرغ 
دولتي نداريم و نرخ هر كيلو مــرغ تازه در اين واحدهاي 

صنفي به 31تا 35هزار تومان رسيده است. عالوه بر آن 
آزادسازي قطعه بندي مرغ موجب افزايش قيمت برخي 
قطعات مرغ تازه به هر كيلوگــرم 65هزار تومان در بازار 
خرده فروشي شده و نرخ هر شانه 30عددي تخم مرغ نيز 

از 34تا 38هزار تومان در نوسان است.

بازارگرميباجوجه8هزارتوماني
 سرپرســت دفتر خدمــات بازرگاني معاونت توســعه 
بازرگاني وزارت جهادكشاورزي با بيان اينكه صفر تا صد 
توليد مرغ در ســامانه مديريت اطالعات صنعت طيور 
رصد مي شــود، گفت: قيمت جوجه يكروزه در سامانه 
سماصط همان قيمت مصوب 4200 توماني است، اكثر 
مرغداران با اين قيمت جوجه تهيه كرده اند و قيمت هاي 
8000، 9000 تومان براي جوجــه يكروزه بازار گرمي 
توسط برخي افراد است. حسن عباسي معروفان افزود: 
سامانه اي به نام سماصط)ســامانه مديريت اطالعات 
صنعت طيور( در وزارت جهادكشاورزي وجود دارد كه 
همه اطالعات مرغداري ها از جوجه ريزي تا مصرف دان 
و ميزان مرغي كه بايد تحويل داده شود، ثبت مي شود 
و معاونت امور دام وزارت جهادكشــاورزي نيز از صفر 
تا صد آن را رصد مي كنــد و مرغداري هايي كه مجوز و 
پروانه بهره برداري نداشته باشــند در اين سامانه ثبت 
نمي شوند و سهميه نهاده دولتي به آنها تعلق نمي گيرد. 
او افزود: نشت نهاده دولتي هم امكان پذير نيست، زيرا 
تخصيص نهاده از صفر تا صد مشخص است. البته شايد 
قبال در سايه نبود نظارت شــديد اين اتفاق رخ مي داد 
ولي هم اكنون نشتي نهاده وجود ندارد. اگر مواردي هم 
باشد درصورت اعالم قابل پيگيري و برخورد خواهد بود. 

قيمت7هزارتومانيجوجهيكروزه
رئيس هيأت مديره شــركت مادر تخصصي توســعه 

صنعت طيور كشــور در گفت وگو با همشهري قيمت 
ديروز جوجه يكروزه را 6هزار و 900تا 7هزار تومان اعالم 
كرد و گفت: گرچه نرخ مصوب جوجه يكروزه 4هزار و 
200تومان اعالم شــده اما اكنون به دليل سودجويي 
دالل ها تامين اين نهاده توليد با نرخ مصوب به مصيبتي 
براي توليد كنندگان تبديل شــده اســت به نحوي كه 
حدود هــزار تومان از نرخ 7هزار تومانــي هر جوجه به 
جيب دالل ها مــي رود و تنها 5هــزار و 300تومان از 
قيمت تمام شده به دســت توليد كنندگان مرغ مادري 
)جوجه يكروزه(مي رســد. برومنــد چهارآيين، افزود: 
اين وضعيت ناشــي از اقتصاد دالل زده ايران اســت و 
واســطه هاي زيانبار عرصه را بــر توليد كنندگان تنگ 
كرده اند، توليد كنندگان با واسطه گري قانوني مشكلي 
ندارند اما آنچه صنعت را دچار تنگنا كرده است جوالن 
واسطه هايي است كه زماني در بازار ذرت و كنجاله سويا 
فعاليت مي كردند و امروز كه با راه اندازي سامانه بازارگاه 
دست آنها از اين بازار قطع شده، وارد بازار جوجه يكروزه 
شده اند. رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي 
استان كرمانشاه، سهم جوجه يكروزه با قيمت مصوب 
در توليد هر كيلوگرم مرغ زنــده را 13تا 16درصد و با 
افزايش دو برابري قيمت اين نهــاده توليد در بازار آزاد 
21تا 25درصد دانســت و افزود: برخي دالل ها جوجه 
يكــروزه را از توليد كنندگان مرغ مــادري خريداري 
كرده و با سودجويي به بيش از 2 برابر قيمت مصوب به 
مرغداران مي فروشند. به گفته او اقداماتي توسط وزارت 
جهادكشاورزي براي ســاماندهي توزيع جوجه يكروزه 
در حال انجام است و بخش خصوصي نيز سامانه هايي 

را به صورت آزمايشــي در برخي استان ها اجرايي كرده 
اما هنوز مشكل رفع نشده است. چهارآيين با بيان اينكه 
چاره اي جز عرضه همه نهاده هاي توليد مرغ و تخم مرغ 
در سامانه اي مانند بازارگاه نداريم، افزود: در اين سامانه 
رصد كردن نهاده ها آسان تر اســت و از دالل بازي نيز 
جلوگيري مي شود بر اين اســاس يكي از پيشنهادات 
تشكل ها آن است كه سامانه بازارگاه يا تيم نرم افزاري 
اين سامانه در وزارت جهاد توزيع جوجه را بر عهده گيرد 
تا  وقتي توليد كننده وارد اين سامانه مي شود نسبت به 

خريد نهاده ها و جوجه يكروزه به طور يكجا اقدام كند.

رسوب4ميليونتنينهادههادربنادر
رئيس هيأت مديره شــركت مادر تخصصي توســعه 
صنعت طيور كشــور با بيان اينكه اكنون كنجاله سويا 
و ذرت مورد نياز مرغداران از ذخاير استراتژيك شركت 
پشتيباني تامين مي شود اما هنوز درگير مشكالت نقل 
و انتقال ارز هستيم، گفت: حدود 4ميليون تن نهاده در 
بنادر كشور رســوب كرده كه رسوب طوالني مدت اين 
نهاده ها سبب افت شــديد كيفيت آن و افزايش تلفات 
صنعت طيور مي شــود به نحوي كه اگر اكنون متوسط 
تلفات در يك دوره پرورش در دنيا 4تا 5درصد است اين 
رقم در كشورمان به حدود 12درصد مي رسد كه يكي از 
داليل آن افت شديد كيفيت ذرت سوياي وارداتي است 
كه 4 ماه در بنادر مي ماند. او افزود: همچنين عدم انتقال 
بموقع نهاده ها به اســتان ها و توزيــع قطره چكاني آن 
به دليل مشكالت تخصيص ارز موجب شكل گيري صف 
و نوبت تامين نهاده براي مرغداران و مشكالت آنها براي 
جوجه ريزي مي شود. چهارآيين، گفت: يكي از كارهاي 
خوبي كه دولت انجام داده راه اندازي سامانه بازارگاه با 
وجود همه گرفتاري هاي تحريم بوده كه موجب شده تا 
واردات نهاده ها به اندازه كافي باشد و اين برگ زريني در 
كارنامه دولت خواهد بود. به گفته او با وجود مشــكالت 
تامين نهاده ها، نوســان توليد و افزايش قيمت ها هيچ 
وقت مرغ و تخم مرغ ناياب نشــده اســت گرچه رفتار 
برخي مصرف كننــدگان نيز در وضعيــت كنوني بازار 

مرغ مؤثر بود.

گزارش همشهري از پشت پرده قيمت خرده فروشي 30تا 35هزار توماني مرغ 

جوجه يكروزه پرچمدار گراني مرغ شد
   دپــوي 250هــزار تــن مرغ 

در يخچال خانوارها
رئيسهيأتمديرهشركت
مــادرتخصصيتوســعه
صنعتطيوركشورگفت:
اكنونبيــشاز250هزار
تنگوشتمرغدريخچال
خانههايمردمدپوشــده
استايندرحالياستكه

كلذخايراستراتژيكشركتپشتيبانيامورددامحدود
70هزارتناست)4برابركمترازاينذخاير(وگرانيگوشت
قرمزوقارچنيزموجبشدهتافشارتقاضابربازارمرغنيز
افزايشيابد.چهارآييندرموردمنشأگرانيكنونيمرغ
افزود:تا10فروردينقيمتامسالنرخمصوبمرغزنده
دربمرغداري14هزارو400تومانبودوسازمانحمايت
بدونهيچمبنايعلميوكارشناسياينقيمترابهزور
نگهداشتهبودامابهمحضآنكهقرارگاهمرغتشكيلشداز
11فروردينماهامسالقيمتمصوبمرغزندهبه17هزارو
100تومانافزايشيافتكهاينامرموجبرشدتقاضابراي
جوجهريزيوقيمتجوجهيكروزهتا9هزارتومانشدودر
ادامهنرخمصوبنهادههايطيورمانندكنجالهسوياوذرت
نيزبهدليلرشدقيمتهايجهاني،حدود18درصدافزايش
يافت.بهگفتهاومرغيكهامروزدربازارتوزيعميشــود
مربوطبه45روزقبليعنيجوجهريزياوايلارديبهشت
اســتكهمرغدارانباقيمتبااليذرت،كنجالهســويا،
هزينهحمل،جوجهيكروزهو...توليدكردهاندمولفههايي
كهقيمتتمامشــدهمرغزندهدربواحدهايتوليديرا
به21هزارتومانافزايشداد.چهارآيينافزود:بااحتساب
كاهش25درصديوزنالشهبهدليلدورريزآاليشپساز
كشتارمرغ،قيمتهركيلوگرممرغزندهدركشتارگاهبا
هزينهحملبســتهبنديوافتبه28هزارتومانميرسد
كهبادرنظرگرفتنسودخردهفروشيوعمدهفروشينرخ
هركيلوگرممرغتازهدربازارمصرفبه30تا31هزارتومان
ميرسد.قيمتمنطقيمرغدرواحدهايخردهفروشينيز
30تا31هزارتوماناســتوگرچهايننرخگراناستاما
گرانفروشينيست.اوافزود:عالوهبرآنحدود30درصد
مرغموردنيازاســتانتهراندرداخلايناستانتوليد
ميشودوحدود70درصدباقيماندهآنازاستانهايشمالي
مانندگلســتانوگيالنتامينميشود.بااينروندهزينه
حملنامعقولهزارتومانيبههركيلوگرممرغتعلقگرفته
وقيمتمصرفكنندهآنراافزايشميدهد.علتاختالف
هزارتومانيقيمتمصرفكنندهمرغدربازارخردهفروشي

)30تا31هزارتومان(نيزهمينموضوعاست.
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 نگهداري واكسن در قم
با تكنولوژي روز

عمليــات اجرایي ســاخت یكي از 
پيشرفته ترین مراكز نگهداري واكسن 
در قم با حضور معاون بهداشتي وزیر 

بهداشت آغاز شد.
به گزارش همشــهري، عليرضا رئيسي روز گذشته)سه شنبه( 
در سفر یك روزه به قم عالوه بر حضور در جلسه ستاد مقابله با 
كروناي مركز بهداشت اســتان، از 2خودرو ویژه حمل واكسن 

رونمایي كرد. 
این 2دستگاه خودرو به منظور حمل واكسن كرونا و نياز مبرم 
به زنجيره سرما براي استان قم خریداري شده است. همچنين 
با حضور سخنگوي وزارت بهداشت عمليات بازسازي و تجهيز 

مركز زنجيره سرما در قم آغاز شد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي قم در این مراسم از تجهيز 
این مركز به پيشــرفته ترین یخچال ها خبر داد و گفت: در 
این مركز یخچال هایي با دماي منفي 20تا منفي 80درجه 
سانتي گراد زنجيره ســرماي نگهداري از واكسن را تشكيل 

مي دهند.
محمدرضا قدیر با بيان اینكه این زنجيره ســرما در فضایي به 
متراژ 100مترمربع و با اعتبار 20ميليارد ریال اجرا مي شــود، 
افزود: این مركز تا 2ماه آینده با توان نگهداري واكسن مورد نياز 

استان به بهره برداري مي رسد.

حل مشكل كمبود واكسن تا هفته آينده

معاون وزیر بهداشت در حاشيه جلسه ستاد مقابله با كرونا در 
گفت وگو با خبرنگاران از واردات محموله جدید واكسن كرونا 
خبر داد و تأكيد كرد كه مشكل كمبود واكسن تا هفته آینده 

رفع مي شود.
رئيسي درباره ارائه واكســن ایراني نيز گفت: نتيجه نهایي فاز 
دوم مطالعات باليني واكســن ایراني كووبركــت هفته آینده 
اعالم مي شود و درصورت تأیيد و صدور مجوز، واكسيناسيون 
گروه هاي هدف با نوع ایراني این واكسن از اواخر خرداد و اوایل 
تير آغاز خواهد شد. وي با بيان اینكه فاصله زماني بين فازهاي 
اول و دوم تزریق واكسن، مشكل چنداني براي افرادي كه دوز 
اول واكسن را دریافت كرده اند ایجاد نمي كند، بيان كرد: كساني 
كه دوز اول واكسن سينوفارم را دریافت كرده اند 2تا 4هفته و 
افرادي كه واكسن اسپونتيك وي را تزریق كرده اند 4تا 12هفته 
براي تزریق دوز دوم این واكسن ها فرصت دارند، بنابراین مشكل 

خاصي براي آنها ایجاد نمي شود.

عملكرد مطلوب قم و خوزستان در شناسايي تخلف
ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا همچنين در جلسه اي 
با مســئوالن و كارشناسان دانشــگاه علوم پزشكي و معاونت 
بهداشتي این دانشــگاه در مورد كمبودهایي كه در استان قم 
وجود دارد، گفت: بخش زیادي از وقــت ما براي تأمين اعتبار 
مورد نياز حوزه بهداشت و درمان صرف مي شود و مسائلي كه 
درباره كمبود اعتبار اســتان قم وجود دارد در سطح ملي هم 
مشاهده مي شود. رئيسي با ابراز خرسندي از نتایج مطلوب رصد 
بيماران مبتال به ویروس كرونا افزود: فعاليت هاي خوبي كه در 
استان قم در حال اجراست باید به الگوي سایر استان ها تبدیل 
شود. به گفته وي، استان هاي قم و خوزستان در حوزه رصد و 
مجازات مراكز متخلف در عرصه بهداشــت عملكرد مطلوبي 

داشته اند.

نقص در برون سپاري
معاون بهداشــتي وزیر بهداشــت با اشــاره به اینكه عمليات 
برون سپاري از سال1394 تاكنون در استان قم مطرح است، 
گفت: با این حال تجربه نشــان داده است كه ادغام بخش هاي 
خصوصي و دولتي نتيجــه مطلوبي ندارد. هرچند كه شــعار 
حمایت از بخش خصوصي بسيار مطرح مي شود ولي در نهایت 
نمي توانيم با بخش خصوصي ارتبــاط خوبي برقرار كنيم. اگر 
به دنبال برون سپاري هستيم، این كار را به صورت كامل به بخش 

خصوصي واگذار كنيم.
معاون وزیر بهداشت همچنين با حضور در دهستان قمرود از 
نزدیك در جریان خدمات بهداشــتي و درماني روستایي قرار 

گرفت و از خدمات ارائه شده در این مركز ابراز خرسندي كرد.

روند نزولي كرونا در قم
آن طور كه مسئوالن بهداشت و درمان در جلسه ستاد استاني 
مقابله با كرونا گزارش دادند، وضعيت ابتال و بســتري بيماران 

ناشي از ویروس كرونا در این استان سير نزولي دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم در این زمينه گفت: 
اگرچه هنوز از پيك چهارم كرونا گذر نكرده ایم ولي در روزهاي 

آینده روند نزولي این بيماري كامل مي شود.
ســيامك محبي افزود: قم در زمينه بيمــاران كرونایي رتبه 
21كشور را داراست و تعداد مراجعه كنندگان به مراكز منتخب 
روند كاهشي دارد، اما هنوز به وضعيت اسفندماه سال گذشته 
نرسيده است. به گفته وي، تست هاي كرونا در قم افزایش داشته 
ولي موارد مثبت در هفته هاي اخير كاهش داشته است. محبي 
با بيان اینكه رهگيري بيماران كرونایي یكي از دســتاوردهاي 
خوب دانشگاه علوم پزشكي قم است، افزود: اگر فرایند درماني 
و اقدامات پيشگيرانه نبود شاهد افزایش مرگ ومير و ابتالها و 
بســتری ها در قم بودیم. به گفته وي، تاكنون بيش از 49هزار 

واكسن در استان قم به گروه هاي هدف تزریق شده است.

طرح هاي سالم ســازي دريا معموال 
از اول خرداد برپا مي شــدند، اما امسال مانند 
پارســال منتظر صدور مجوز هستيد. با توجه 
به در پيش بودن تابستان، برنامه اي براي پايش 
ســواحل پيش از برپايي طرح هاي سالم سازي 

داريد؟
بله. ما براســاس وظایف ذاتي هيــأت نجات غریق از 
قایقران هــا و جت رانان و عواملي كه در ســاحل كار 
مي كنند خواستيم حواس شان به سواحل و مسافران 
باشد. این افراد دوره دیده هستند و با هيأت همكاري 
دارند. از اول خرداد تاكنون 1۵ غریق توســط همين 

افراد نجات یافتند.

امسال هم غريق داشتيم؟
متأســفانه از ابتداي خرداد تاكنون 3نفر غرق شدند؛ 
یك نفر در جویبار و 2نفر در محمودآباد. 19 اردیبهشت 
هم 2نفر در بابلسر وارد دریا شدند و جان باختند. در 
مجموع تا پيش از آغاز رســمي فعاليــت طرح هاي 
سالم سازي از ابتداي سال ۵غریق در مازندران داشتيم.

سال گذشته وضعيت چطور بود؟
خوشبختانه در ادامه روند كاهشي تعداد غرق شدگان 
كه طي سال هاي اخير در مازندران شاهد بودیم، سال 
گذشته در مجموع 4۷نفر در شــناگاه هاي مازندران 
غرق شدند كه متأسفانه 28 نفر از آنها خارج از ساعت 

كاري منجيان وارد دریا شده بودند.

امسال چند نجات غريق در سواحل 
استان حضور مي يابند؟

درصورت صدور مجوز از ســوي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا براي برپایي طرح هاي سالم سازي، امسال تقریبا 
حدود 2هزار منجي غریق در سواحل حضور خواهند 
یافت؛ حدود 900 نفر در سواحل، حدود ۵00 نفر در 
داخل طرح هاي سالم سازي و حدود ۵00 نفر هم در 
نوار ساحلي مجموعه های رفاهي و تفریحي متعلق به 

نهادها و بخش خصوصي.

زيرســاخت هاي برپايي طرح هاي 
سالم سازي فراهم شده است؟

در مازنــدران 9۷ نقطه شناسایي شــده براي برپایي 
طرح سالم ســازي داریم. فعال بابلسر تنها شهرستاني 
است كه كاشت ميله ها را آغاز كرده تا درصورت صدور 
مجوز، طرح هاي سالم سازي در سواحل این شهرستان 
آغاز شود. به نظر مي رســد با توجه به شرایط كرونایي 
كنوني و صدور مجوز بسياري از مجموعه هاي رفاهي و 
تفریحي، مجوز برپایي طرح هاي سالم سازي نيز تا چند 
روز آینده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا صادر شود.

درباره هوشمندسازي پايش سواحل 
توضيح بيشتري بدهيد. قرار است چه اتفاقي در 

اين زمينه بيفتد؟
پروژه ســامانه جامع مدیریت و كنترل هوشمند نوار 
ســاحلي مازندران یك مجموعه برنامه طراحي شده 

است كه در مرحله بهره برداري قرار دارد.
این پروژه شــامل به كارگيري مچ بندهاي هوشمند 
ویژه منجيان غریق، قایقرانان و جت رانان و راه اندازي 
اپليكيشن »دریاي امن« ویژه گردشگران است كه از 
طریق سامانه مدیریت و كنترل هوشمند نوار ساحلي 
مازندران براي تســریع و تســهيل عمليات امداد و 
نجات و راهنمایي گردشــگران به مناطق امن شــنا 
طراحي شده و به زودي رونمایي مي شود. یك سامانه 
تحت وب نيز طراحي و راه اندازي شده كه تمام طول 
ساحل مازندران به وسيله آن پایش مي شود. در بخش 
ســامانه تحت وب مدیریتي با تهيه سامانه اطالعات 
جغرافيایي)GIS( نوار ساحلي، همه عارضه هاي نوار 
ساحلي استان ازجمله نهادها، ارگان ها، هتل ها، متل ها، 
مجتمع هاي رفاهي و تفریحي، شهرك هاي خصوصي، 

كلوپ ها، اسكله ها، سنگچين ها، طرح هاي ساماندهي 
دریا، پایگاه هاي امداد و نجات، بيمارستان ها و مراكز 
پليس با اطالعات توصيفي به صورت الیه بندي شده، 
براي برنامه ریزي هاي مؤثر در حوزه ساماندهي سواحل 

ثبت شده است.

مچ بندهاي هوشــمند منجيان 
غريق چه كاربردي دارند؟

مچ بندهاي هوشمند مجهز به مكان یاب GPS، دكمه 
ارسال هشدار SOS و دوربين هستند و قابليت ارسال 
پيام صوتي و برقراري تماس صوتي یا تصویري را دارند. 
در این سامانه براي هوشمندسازي نظارت بر فعاليت 
منجيان غریق، اطالعات همه منجيان غریق، قایقرانان 
و جت رانان فعال مستقر در نوار ساحلي ثبت مي شود 
و به صورت آنالین در محدوده جغرافيایي زیر پوشش، 
كنترل مي شــوند و درصورت قرارگيري در شــرایط 
بحراني مي توانند از طریق ارســال هشــدار با مچ بند 
هوشــمند خود، فرماندهي كنترل مركزي را متوجه 
وضعيت بحراني كنند و به صورت هوشمند از حمایت 
نيروهاي كمكي براي ارتقاي امنيت خود و گردشگران، 
بهره مند شــوند. یك مركز مانيتورینگ سواحل را در 
بابلسر راه اندازي كردیم كه ساخت آن تكميل شده و 
به زودي افتتاح مي شود. همه بسترهاي ارتباطي اعم از 
سامانه تحت وب، اپليكيشن دریاي امن و مچ بندهاي 
هوشمند منجيان به این مركز متصل هستند. كار این 
مچ بندها برقراري ارتباط مختصاتي، صوتي و تصویري 
بين منجيان و مركز است. در هر نقطه اي كه حادثه اي 
رخ دهد منجي با زدن یك كليد روي مچ بند دوربين و 
ميكروفون مچ بند را فعال مي كند و هنگام امدادرساني 
همكاران در مركز مانيتورینگ تمام جزئيات حادثه را 

رصد مي كنند.
 

گفتيــد يــك اپليكيشــن ويژه 
گردشگران هم طراحي شده است؛ درباره آن 

هم توضيح مي دهيد. 
اپليكيشــن دریاي امن مازندران ویژه گردشگران كه 
قابليت نصب روي تلفن همراه را دارد با اتصال به بانك 
اطالعاتي ســامانه تحت وب مدیریتي، گردشــگران 
را براي اســتفاده از مكان هاي امن شــنا و طرح هاي 
ساماندهي دریا، مناطق شــنا ممنوع، مراكز تفریحي 
ســاحلي، درمانگاه ها و همچنين وضعيت آب و هوا و 

وضعيت دریا راهنمایي مي كند.
این ســامانه قابليت اتصال به ارگان هاي امدادرسان 
ازجمله مركز فوریت هاي پزشــكي اورژانس و نيروي 
انتظامــي را نيز دارد. بــه محض اینكه مســافر وارد 
محدوده مازندران شود پيامكي با نام دریاي امن حاوي 
لينك دریافت و نصب اپليكيشن به گوشي او فرستاده 

مي شود تا سامانه را روي گوشي نصب كند.
پس از نصب نيز مي تواند از خدمات راهنمایي مناطق 
امن ســاحلي و اطالعات مرتبط با ســواحل استان و 
زیرســاخت هاي خدماتي و امدادي باخبر شــود. اما 
مهم ترین كاربرد در برنامه ارتقاي این پروژه، قابليت 
ارسال هشدار تقاضاي امداد از سوي گردشگر از طریق 
اپليكيشن دریاي امن مازندران به سيستم فرماندهي و 

كنترل مركزي است.

همه ايــن زيرســاخت ها قابل 
بهره برداري هستند؟

بله. پروژه را با جزئيات در وزارت كشور براي مسئوالن 
ستاد ساماندهي سواحل كشــور اجرا كردیم. چندي 
پيش ســامانه جامع مدیریت و كنترل هوشمند نوار 
ساحلي مازندران از طریق ارتباط بين سامانه و مچ بند و 
ارتباط تصویري با نيروهاي مستقر در ساحل با نمایش 
گردشگران در دریا و مصاحبه با یك گردشگر به نمایش 
گذاشته شد. اميدواریم امسال با استفاده از این سامانه 
و هوشمندسازي پایش ســواحل، شاهد كاهش تعداد 

غرق شدگان باشيم.

سيدمرتضي احمدپور
خبر نگار

تبريز شــهر زلزله هاي بزرگ و 
ويرانگري است كه در طول تاريخ پيگيري

چندين بار موجب مرگ صدها 
هزار نفر شده است. لرزش دوباره اين كالنشهر 
و روســتاهاي اطراف آن  با توجه به سابقه 
خرابي زلزله هاي گذشته نگراني زيادي را در 
مــردم ايجاد كــرد؛ درحالي كــه به گفته 
مســئوالن، زلزله 4/2ريشتري روز گذشته 
)سه شنبه 18خرداد( و پس لرزه هاي آن به جز 
آســيب جزئي به برخي خانه هاي روستايي 

خسارتي بر جاي نگذاشت.

تبريز روي خط لرزه
اولين زلزله بزرگ تبریز كه در تاریخ ثبت شــده و 
بيش از نيمــي از جمعيت این شــهر را از بين برده 
مربوط به قرن ســوم هجري اســت. پس از آن هر 
100ســال یك بار زلزله ویرانگري شــهر را لرزانده 
اســت؛ زلزله هایي كه موجب تخریب گسترده آثار 
تاریخي هم شدند. از حدود 1۵0سال قبل هرچند 
زلزله ویرانگري كه موجب مرگ هزاران شــهروند 
شود در محدوده شهر تبریز رخ نداد، اما زلزله هایي 
با قدرت تخریب كمتر به وقوع پيوســت كه بدون 
خســارت هم نبودند. شــهرهاي آذربایجان شرقي 
هم ازجمله ورزقان در سال91و ميانه در سال98با 
زلزله هاي ویرانگر، خســارت هاي شدیدي را تجربه  
كردند. ســال گذشــته هم زلزله هاي شدیدي در 
شرق تبریز احساس شد و گفته مي شد كانون جدید 
زلزله  اي در این منطقه ایجاد شده و مي تواند زمينه 
حوادث تلخ در این شهر باشد. رانش هاي متعدد زمين 
و كوه در شرق تبریز ازجمله عون بن علي و رشدیه 
از تبعات زلزله هاي سال گذشته بود كه تاكنون نيز 
ادامه دارد. همين سابقه لرزه خيز بودن تبریز كافي 
بود تا روز گذشته )سه شــنبه( وقوع زلزله در عمق 
كم عالوه بر خســارت هاي مادي با صداهاي مهيب 
موجب ترس و وحشت شــهروندان شود. زمين لرزه 
4/2ریشتري تبریز در ســاعت 03:13:۵9 به طول 
جغرافيایي 46/2، عرض جغرافيایي 38/22و عمق 
8 كيلومتري، 1۷ كيلومتري تبریز، 19 كيلومتري 

صوفيان و 21 كيلومتري سردرود به وقوع پيوست و 
بنابر اعالم مركز لرزه نگاري دانشگاه تهران تا ساعت 
12حداقل 10پس لرزه در پي داشــت. خيابان هاي 
تبریز تا یك ساعت پس از زلزله با ترافيك مواجه بود و 
از سوي دیگر تا چند ساعت بعد شاهد ازدحام مقابل 

پمپ بنزین ها و پارك هاي تبریز بودیم.

وحشت روستاييان 
روستاهاي غرب تبریز ازجمله باغ معروف و كجوار 
نزدیك ترین فاصله را به كانون زلزله داشتند. مردم 
شهر سردرود هم این زلزله را به خوبي حس كردند 
و دوشنبه  شب و روز گذشته را به سختي گذراندند. 
تعدادي از مردم این دو روســتا و شهر از نيمه هاي 
شــب در كوچه و خيابان ماندند. یكي از ساكنان 
روستاي باغ معروف و از مشاوران امالك این منطقه 
به همشــهري مي گوید: خانه ها در این روســتاي 
مهاجرپذیر با تكان هاي ســختي مواجه شدند كه 
موجب آسيب هاي جزئي و ترك برداشتن خانه هایي 
شد كه اسكلت چوبي یا فلزي غيرمقاوم دارند. فرهاد 
اميدي مي افزاید: صداهاي مهيبي كه از دیشب به 
گوش مي رسد، موجب شده اســت مردم در نبود 
فضاي سبز و پارك، شــب را در پياده روها و مقابل 

خانه ها یا داخل خودروها سپري كنند.

ترافيك مقابل پمپ بنزين هاي غرب تبريز
یكي از شهروندان ساكن ســردرود هم از ترافيك 
خودروها مقابل پمــپ بنزین این منطقه و ورودي 
ميدان ميوه و تره بار تبریز خبر مي دهد و مي گوید: 
ایــن ترافيك تا ســاعت 8صبح ادامه داشــت و با 
تغيير شــيفت كاركنان پمپ بنزین ها كه معموال 
نيم ســاعت طول مي كشد، بيشــتر هم شد. نادر 
حســني مي افزاید: تعدادي از شــهروندان هم با 
ظرف هاي خالي بــراي دریافت بنزیــن مراجعه 

كرده بودند.

هالل احمر در روستاهاي زلزله زده
معــاون امدادونجــات جمعيــت هالل احمــر 
آذربایجان شــرقي با توجه بــه نگراني هاي مردم 
از آماده بــاش نيروهــاي جمعيــت هالل احمــر 
خبر مي دهد و به همشــهري مي گویــد: زلزله در 
تبریز خسارتی نداشــت، اما گروه هاي امدادي به 

روستاهاي حاشيه اي غرب تبریز اعزام شده اند.
ميرعلي آقاســيدي با بيان اینكــه هالل احمر بعد 
از وقوع زلزله به صورت مســتمر بــا دهياري ها و 
خانه هاي هــالل در مراكز دهســتان ها در ارتباط 
است، مي افزاید: تاكنون گزارشي مبني بر وارد شدن 

خسارت از زلزله تبریز دریافت نشده است.

آماده باش امدادي 
مدیركل مدیریت بحران استانداري آذربایجان هم 
با بيان اینكه تيم هاي ارزیابي متشكل از هالل احمر، 
اورژانس، آتش نشــاني و نيروي انتظامي بالفاصله 
پس از وقوع نخستين زلزله به منطقه اعزام شده اند 
به همشهري مي گوید: دستور آماده باش كامل نيز 
به اعضاي ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي 
عمليات پاسخ به بحران استان، شهرستان تبریز و 
شبستر داده شده اســت. محمدباقر هنربر با بيان 
اینكه خســارت جاني یا مالــي در منطقه گزارش 
نشده است، توضيح مي دهد كه همچنان تيم هاي 
ارزیاب در حال پایش منطقه هستند و عالوه بر آن 
نيروهاي امدادي براي مقابله با زلزله هاي احتمالي 
و پس لرزه ها به حالت آماده بــاش درآمده اند. وي 
با بيان اینكه مركز اصلي وقوع این زلزله ها حوالي 
تبریز، صوفيان، اوغلي، كجوار، باغ معروف و سردرود 
است و در منطقه غرب تبریز بيشتر احساس شده، 
مي گوید:  گزارش هاي اوليــه از این گروه ها مبني 
بر نبود خســارت اســت، اما گروه هاي اعزامي تا 
بررسي كامل منطقه و تكميل گزارش هاي نهایي 
در محل حضور خواهند داشت. وي ادامه مي دهد: 
حفظ آرامش شــهروندان و همراهي با مسئوالن 
براي كنترل بحران هاي احتمالي ضروري اســت 
و از شــهروندان مي خواهيم با حفظ پروتكل هاي 

بهداشتي از رفتارهاي هيجاني پرهيز كنند.

بازگشت آرامش به شهر
فرماندار تبریز با جمع بندي گزارش هاي نهایي از 
روســتاهاي اطراف تبریز اعالم كرده كه خسارت 
جاني و مالي گزارش نشده است. بهروز مهدوي در 
گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند كه هم اكنون 
 وضعيت عادي در شــهر، پمپ بنزین هــا و معابر

برقرار شده است.

  
با وجود این، تبریزي ها هميشه نگران زلزله هستند. 
این نگراني بيشــتر در ميان ســاكنان شرق مثل 
محله هاي مالاحمد، مالزینال، سيالب، رشدیه یا 
بافت فرسوده شــهري در مركز این كالنشهر دیده 
مي شــود كه خانه هاي بدون ایمني و خاك سست 
عامل این نگراني است؛ هرچند در زلزله روز گذشته 
با توجه به كانون زلزله این نگراني بيشتر در ميان 

روستایيان غرب تبریز به چشم مي آمد.

شكوفايي نادرترين گل جهان در داماش 

اثر ملي سوسن چلچراغ یكي از كمياب ترین گونه هاي زیست محيطي 
كشور است كه در سال ۵4توسط دانشمندي به نام »لدربوري« كشف و 
در سال ۵۵توسط شوراي عالي محيط زیست كشورمان به عنوان اثر ملي 
و طبيعي به ثبت رسيد. رویشگاه این اثر در جهان در لنكران جمهوري 
آذربایجان و همچنين در روســتاي داماش عمارلو گيالن است. مدت 
شكوفایي این گل از اواسط خرداد تا اواسط تير هر سال ادامه دارد. این 
گل امسال و در روزهاي اخير هم شكوفا شده و صحنه هاي زیبایي را در 

طبيعت خلق كرده است.

منبع: ايرنا

زلزله بامداد سه شنبه )18خرداد( در تبریز خسارت مالي و جاني نداشت و اوضاع شهر بعد از ساعت ها 
دلهره و نگراني شهروندان به حالت عادي بازگشته است 

بازگشت آرامش به تبريز

برآورد خسارت زلزله ايالم ادامه دارد 

تبريز در شرايطي روز گذشته شــاهد وقوع زلزله بود كه ايالم هم هفته پيش همين شرايط 
 را تجربه كرد. زلزله 16خرداد با قدرت 5/2ريشــتر رخ داد و خســارت زيادي نداشــت.
آيت قيصربيگي، مديركل مديريت بحران ايالم مي گويد: زلزله ايالم 6پس لرزه داشت، اما از روز 
نخست به دليل زلزله خسارت ها افزايش پيدا نكرده است. برآورد دقيق ميزان خسارت در حال 

انجام است، اما خوشبختانه، آسيب جدي به مناطق وارد نشده است.

ث
مك

پايش هوشمند سواحل مازندران
 پایش سواحل مازندران توسط منجيان غریق امسال قرار است هوشمند باشد كه شكل 

جدیدي از مدیریت سواحل و شناگاه ها محسوب مي شود

هر ســاله با آغاز خرداد 
و  مســافران  حضــور 
گردشگران در ســواحل مازندران افزايش مي يابد و سفرهاي دوستداران 
شنا در دريا نيز آغاز مي شود. بخش زيادي از اين افراد تمايل زيادي به شنا 
در دريا دارند و به همين دليل و با هدف برقراري امنيت براي دوستداران شنا 
در دريا، هر سال طرح هاي سالم سازي دريا در نقاط مختلف ساحلي مازندران 

برپا مي شود. عالوه بر اين طرح هاي سالم سازي در همه نقاط ساحلي مازندران نيز منجيان غريق از 
سوي هيأت نجات غريق استان مستقر مي شوند تا درصورت بروز حادثه خدمات امدادي الزم را ارائه 
دهند. پارسال با وجود محدوديت هاي كرونايي براي جلوگيري از افزايش تعداد غرق شدگان، طرح هاي 
سالم سازي برپا شد و بيش از 15۰۰ منجي غريق در سواحل اين استان حضور يافتند. امسال نيز طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است حدود 2هزار منجي غريق در طول سواحل مازندران از گلوگاه تا 
رامسر حضور يابند. اما آغاز رسمي فعاليت طرح هاي سالم سازي دريا منوط به صدور مجوز از سوي ستاد 
ملي مقابله با كروناست كه به گفته رئيس هيأت نجات غريق مازندران هنوز اين مجوز صادر نشده. اما 
حدود 6۰۰ منجي غريق در نقاط مختلف ساحل استان حضور يافته اند تا درصورت بروز حادثه خدمات 
امدادي را ارائه دهند. يكي از تفاوت هاي مهم ارائه خدمات امدادي در سواحل مازندران و مديريت 
شناگاه هاي مازندران، اجراي پروژه سامانه جامع مديريت و كنترل هوشمند نوار ساحلي اين استان 
است كه توسط هيأت نجات غريق مازندران با حمايت استانداري و فدراسيون نجات غريق انجام شد 
و قرار است امسال براي نخستين بار در كشور انجام شود. نقي كريميان، رئيس هيأت غواصي و نجات 
غريق مازندران در گفت وگو با همشهري به پرسش هايي درباره طرح هاي سالم سازي دريا و خدمات 

امدادي در سواحل مازندران براي هفته ها و ماه هاي پيش رو پاسخ داد كه در ادامه مي خوانيد.

اشكان جهان آراي
خبر نگار

عكس نوشت

روح اهلل كريمي
خبرنگار
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الله هاي واژگون نفس د       وباره گرفته اند        و 
منابع
منطقه كوهرنــگ د       ر شــهركرد        را به طبيعي

زيباترين بخش طبيعت زاگرس تبد       يل 
كرد       ه اند       . 

از زمستان سال گذشــته تاكنون گروه هاي مرد      مي  
تالش خــود       را براي كاشــت و نگهد      اشــت د      رختان 
زاگرســي انجام د      اد      ه اند      . جنبش احياي طبيعت د     ر 
ايران د     ر حالي شكل گرفته است كه برخي انجمن ها 
حتي اقد     ام به كاشت د     رخت با پالك اختصاصي مرد     م 
مي كنند      و نهالي د     ر ســينه كش كوه هــاي زاگرس 
مي نشــانند     . هنرمند      ان هم د     ر اين د     ايره حضور فعال 
د     ارند      و نام و نشان خود      را بر د     رختان نشاند     ه د     ر طبيعت 
مي گذارند      و حتي براي د     رختشــان شناســنامه هم 
مي گيرند     . جنبش احياي طبيعــت د     ر ايران حاال د     ر 

شبكه هاي اجتماعي غوغايي به پا كرد     ه است.
طي 2سال اخير با كاهش چشمگير سفر گرد       شگران 
و هجوم آنها به طبيعت، فرصت احياي رويشــگاه ها 
نيز فراهم شــد       . اين احيــا  هم د       ر د       شــت ها و هم د       ر 
رويشــگاه هاي جنگلي به وضوح مشــخص اســت. 
مهم ترين اميد        آن است كه د       ر پســاكرونا و بازگشت 
گرد       شــگران به طبيعت ايران برنامه هاي حفاظت از 
رويشگاه هاي طبيعي ايران به ويژه د       ر موضوع گونه هاي 

د       ر معرض خطر با جد       يت بيشتر د       نبال شود       .
الله واژگون ازجمله گياهان ناد       ر و ارزشــمند       ي است 
كه طي سال هاي اخير د       ر معرض انقراض قرار گرفت. 
رويشگاه اصلي اين گياه د       ر مناطق كوهستاني زاگرس 
اســت. الله  هاي واژگون شهرســتان كوهرنگ اما د       ر 

د       شتي به مساحت 3600 هكتار روييد       ه اند       .
طي سال  هاي گذشــته اما به د       ليل هجوم بيش از حد        
گرد       شــگران و ريشــه كني ناآگاهانه اين گونه ناد       ر با 
هد       ف كشت د       ر باغچه ها، شكستن ساقه هاي الله هاي 
واژگون و نشســتن و پايكوب كرد       ن اين گياه و ورود        
زود       تر د       امد       اران به عرصه و خشكســالي هاي پياپي، 
روند        تخريب و كاهــش پايه هاي الله هــاي واژگون 

شد       ت گرفت.
سال 99 و پس از همه گير شد       ن شيوع ويروس كرونا، 
محد       ود       يت هايي د       ر سراسر كشور ازجمله براي ورود        
به شهرســتان كوهرنگ به اجرا د       رآمد       . منابع طبيعي 
و آبخيزد       اري استان چهارمحال و بختياري نيز ورود        
به د       شــت الله هاي واژگون را قرق مطلق اعالم كرد        تا 
فرصتي براي احياي اين رويشگاه ارزشمند        فراهم شود       . 
حاصل اين قرق، طي 2سال گذشته بازگشت شاد       ابي و 
رشد        مجد       د        و رويش پايه هاي جد       يد        اين گونه ناد       ر بود       .

لطفعلي چراغ پور، رئيس اد       اره منابع طبيعي شهرستان 
كوهرنگ د       ر اين باره به همشــهري مي گويد       : موضوع 

خبرهاي كوتاه

سازمان تامين اجتماعي از هفته گذشته بد      ون د      ر 
اختيار د      اشتن فهرست تأييد       شد      ه وزارت ميراث گردشگري

فرهنگي براي بيمه راهنمايان گرد      شگري، اقد      ام به  
تخصيص بود      جه د      ولتي بيمه راهنمايان گرد      شگري براي بيمه 
افراد      ي كرد      ه اســت كــه به گفته رئيس هيــأت مد      يره جامعه 
راهنمايان گرد      شگري كشــور، همگي راهنمايان واجد       شرايط 
نيســتند       و برخي فاقد       صالحيت بيمه اي به عنــوان راهنماي 

گرد      شگري هستند      .
جامعــه راهنمايان گرد      شــگري ايران اكنون د      ر تالش اســت 
تا با ارسال فهرســت تأييد       شــد      ه بيمه براي راهنمايان واقعي 
گرد      شگري كشور توســط وزارت ميراث فرهنگي، گرد      شگري 
و صنايع د      ســتي از ايجاد       انحراف د      ر صرف بود      جه د      ولتي بيمه 
راهنمايان گرد      شــگري جلوگيري كند      . علــي صد      رنيا، رئيس 
هيأت مد      يره جامعه راهنمايان گرد      شگري كشور به همشهري 
مي گويد      : تالش هاي اين جامعه براي د      يد      ار با رئيس ســازمان 
تامين اجتماعي به منظور جلوگيري از صرف بود      جه براي بيمه 
افراد       فاقد       صالحيت با عنوان راهنماي گرد      شگري و ارائه فهرست 

واقعي و تأييد       شد      ه به او، تاكنون به نتيجه نرسيد      ه است.
اما ماجراي بيمه  راهنمايان گرد      شگري كشور كه به گفته علي 
صد      رنيا، 2ميليارد       تومان ســهم كارفرمايي بيمــه راهنمايان 
گرد      شگري كشور  د     ر آن اســت، تاكنون تنها با يك معرفي نامه 
كاغذي از ســوي انجمن هاي محلي بيــش از 200راهنماي 
گرد      شگري را كه به اعالم جامعه راهنمايان گرد      شگري كشور، 

راهنمايان واقعي نيستند       بيمه كرد      ه است، چيست؟ 
كانون انجمن هاي صنفي راهنمايان گرد      شــگري كه فعاليت 
موازي با تشــكل ملي راهنمايان گرد      شگري كشــور د      ارد      ، د      ر 
تفاهمنامه اي با سازمان تامين اجتماعي منعقد       كرد      ه است، خود       
را متولي بيمه راهنمايان گرد      شگري سراسر كشور به سازمان 
تامين اجتماعي معرفي كرد      ه و اقــد      ام به ارائه معرفي نامه براي 
افراد      ي كرد      ه است كه د      اراي كارت راهنماي گرد      شگري هستند       
تا سازمان تامين اجتماعي بيمه شان را برقرار كند      . شرط كانون 
انجمن هاي صنفي گرد      شگري براي صد      ور معرفي نامه بيمه نيز 

عضويت راهنمايان گرد      شگري د      ر اين كانون است.
جامعه راهنمايان گرد      شگري كشور به همراه راهنمايان مستقل 
75د      رصد       از مجموعه راهنمايان گرد      شــگري كشور را تشكيل 
مي د      هند       كه به گفتــه علي صد      رنيا، همگــي د      ر ماجراي بيمه 
راهنمايان گرد      شــگري بالتكليف ماند      ه اند      ، جامعه راهنمايان 
گرد      شــگري ايران حاال به اين موضوع معترض اســت و اعالم 
كرد      ه؛ د      ر بين افراد       بيمه شد      ه كساني هستند       كه شغل اصلي شان 
راهنماي گرد      شگري نيســت يا به صورت تفنني د      ر اين حرفه 

حضور د      ارند      ، اما د      اراي كارت راهنماي گرد      شگري هستند      .
به گفته صد      رنيا، متولي اصلي گرد      شگري د      ر كشور، وزارت ميراث 
فرهنگي و معاون گرد      شگري كشور است كه وظيفه نظارت و حل 
مشكالت بخش گرد      شگري ازجمله بيمه راهنمايان گرد      شگري 

كشور را به عهد      ه د      ارد      .
علي صد      رنيا اعالم كرد      ؛ براســاس رأي د      يــوان عد      الت اد      اري، 
انجمن هاي صنفي و محلي خارج از حيطه فعاليت زيرمجموعه 
وزارت ميراث فرهنگي هستند       و حاال سؤال اين است كه سازمان 
تامين اجتماعي چگونه اقد      ام به انعقاد       تفاهمنامه بيمه راهنمايان 
گرد      شگري كشــور با يك انجمن د     يگر كرد      ه كه براساس حكم 

د      يوان عد      الت اد      اري خارج از حيطه فعاليت بخش گرد      شــگري 
است؟  

به گفته رئيس هيأت مد      يره جامعه راهنمايان گرد      شگري ايران، 
تعد      اد       زياد      ي از راهنمايان حرفه اي و مجرب كشور كه برخي شان 
بيش از 2 د      هه د      ر اين بخش فعاليت د      اشته اند       و از اين حرفه ارتزاق 
مي كرد      ند      ، به د      ليل تعطيل شــد      ن تورها بيكار شد      ه و با مشكل 
تامين معاش مواجه هســتند      . آن وقت د      ر چنين شرايطي كه 
راهنمايان گرد      شگري حرفه اي كشور نيازمند       حمايت بيمه اي 
هســتند      ، كانون انجمن هاي صنفي راهنمايان گرد      شگري به 
قيمت حــذف راهنماياني كه عضو اين كانون نيســتند      ، اقد      ام 
به انعقاد       تفاهمنامه بيمه اي با ســازمان تامين اجتماعي كشور 
مي كند       و با صد      ور يك برگه معرفي نامه بد      ون آنكه فهرست تأييد       
شد      ه مشــموالن واقعي بيمه راهنمايان گرد      شگري د      ر اختيار 
سازمان تامين اجتماعي باشد      ، بيمه راهنمايان گرد      شگري را براي 
افراد      ي برقرار مي كند       كه تنها يك كارت راهنماي گرد      شگري 
د      ارند      . چنين اتفاقي افراد       واجد       صالحيت را از د      اشتن حق بيمه 

محروم مي كند      .
به گفته صد      رنيا، تبعيض هايي كه معاونت گرد      شگري عليه جامعه 
راهنمايان گرد      شگري ايران د      ر سال هاي اخير صورت د      اد      ه  زياد     
است  . ولي د      ر آخرين مورد       كه امروز براي راهنمايان گرد      شگري 
كشور اهميت حياتي د      ارد      ، كانون انجمن هاي صنفي راهنمايان 
گرد      شگري، مباد      رت به تبليغ اين موضوع كرد      ه است كه متولي 
بود      ن بيمه راهنمايان گرد      شگري كشور اســت و از راهنمايان 
سراسر كشور براي برخورد      اري از بيمه ثبت نام مي كند       د      رصورتي 
كه متولي بيمه راهنمايان گرد      شگري وزارت ميراث فرهنگي، 
گرد      شگري و صنايع د      ستي است نه يك انجمن صنفي. وقتي هم 
كه به معاون گرد      شگري د      رباره اين اقد      ام اعتراض مي كنيم، ايشان 
مي گويد       ما كه نگفتيم اين كار را بكنند      . خود      شان كرد      ه اند      . ايشان 
متولي گرد      شگري كشور است. معاون گرد      شگري يا از امضاي 
تفاهمنامه يك انجمن محلي براي بيمه راهنمايان گرد      شگري 
كشور با سازمان تامين اجتماعي كه يك تخلف آشكار است خبر 
د      ارد       و با هماهنگي ايشان اين اتفاق افتاد      ه، يا خبر ند      ارد       كه آن هم 
عذر بد      تر از گناه است. چون متولي اصلي گرد      شگري د      ر كشور 

معاونت گرد      شگري و وزارت ميراث فرهنگي است.
به گفته رئيس جامعه راهنمايان گرد      شــگري ايران، هم اكنون 
14هزار راهنماي گرد      شگري د      اراي كارت د      ر سطح كشور وجود       

د      ارد       كه تنها 2هزار راهنماي گرد      شگري كشور بايد       بيمه شوند      .
او افزود      : متأســفانه د      ر بد      ترين تخلفي كه براي بيمه راهنمايان 
گرد      شــگري توســط كانون انجمن هاي صنفــي راهنمايان 
گرد      شگري صورت گرفته ، اقد      ام اين كانون د      ر اجبار به عضويت 
راهنمايان گرد      شگري براي برخورد      اري از حق بيمه است.  رئيس 
هيأت مد      يره جامعه راهنمايان گرد      شگري راه حل جلوگيري از 
اتالف بود      جه د      ولتي براي بيمه راهنمايان گرد      شگري را تفاهم 
وزارت ميراث فرهنگي با ســازمان تامين اجتماعي، همچون 
تجربه اي كه پيش تر د      ر بخش معاونت صنايع د      ستي آن وزارتخانه 
با ارائه فهرست تأييد       شد      ه، راهنمايان فعال مشمول بيمه از سوي 
اين وزارتخانه به سازمان تامين اجتماعي اعالم مي كند       تا به گفته 
او، راه سوءاســتفاد      ه ها د      ر موضوع بيمه راهنمايان گرد      شگري 

كشور مسد      ود       شود      .
علي صد      رنيا اعالم كــرد      ؛ جامعه راهنمايان گرد      شــگري ايران 
د      رصورت بي توجهي معاونت گرد      شگري كشور و تد      اوم روند       بيمه 
راهنمايان گرد      شگري به شكل فعلي، موضوع را د      ر مجلس مطرح 

و پيگرد       قانوني اين اقد      ام را آغاز مي كند      .

مجوزانتقالآبدريايخزربهسمنانصادرشد
مجوز انتقال آب د      رياي خزر به اســتان ســمنان پس از 10سال 
بررسي ســرانجام صاد      ر شــد       و مخالفت فعاالن محيط زيست و 
كارشناسان با اين تصميم به جايي نرسيد      . به گزارش مهر به نقل 
از سازمان كشتيراني جمهوري اســالمي ايران، عيسي كالنتري 
اعالم كرد      : پروژه عظيم انتقال آب د      رياي خزر به اســتان سمنان 
طي يك فرايند       رفت و برگشــتي 10ســاله و بر اساس يك سري 
ضوابط محيط زيستي سختگيرانه، موفق به اخذ مجوزهاي الزم از 
سوي سازمان حفاظت محيط زيست شد      . او گفت: اين مجوز توسط 
معاونت محيط زيســت انســاني و بعد       از تصويب گزارش ارزيابي 
زيست محيطي به وزارت نيرو ابالغ شد       و اين وزارتخانه بايد       نسبت 
به انتخاب سرمايه گذار واجد       شرايط به منظور آغاز پروژه اجرايي 

انتقال آب د      رياي خزر به استان سمنان اقد      ام كند      . 
كالنتري د      ر خصوص چگونگي انتقال آب د      رياي خزر به ســمنان 
افزود      : براســاس الزامات تعيين شــد      ه و نصب د      ســتگاه هاي آب 
شيرين كن، آب شيرين شــد      ه د      رياي خزر توسط خط لوله به اين 
استان منتقل مي شــود      . موضوع انتقال آب به صورت جد      ي براي 
نخستين بار د      ر روزهاي پاياني د      ولت هشتم مطرح شد       و د      ر د      ولت 
يازد      هم، وزارت نيرو پيگير نظر كارشناســي محيط زيســتي ها 
بود       كه نهايتاً رئيس جمهور آذرماه97 د      ر ســفر به سمنان اعالم 
كرد       كارشناسي ها به اتمام رسيد      ه، مشــكالت حل شد      ه و د      ولت 
آماد      گي د      ارد       اگر سرمايه گذار وارد       كار شــود      ، امكانات الزم را د      ر 
اختيار بگذارد      . اين اظهــارات روحاني با واكنش هــاي زياد      ي از 
سوي فعاالن محيط زيست و كارشناســان اين حوزه مواجه شد      . 
حتي پروين فرشچي، معاون وقت د      ريايي محيط زيست با انتقال 
آب بين حوضه اي به د      ليل تبعات اقتصاد      ي و محيط زيســتي آن 

مخالفت كرد      .

تولددومينكرهگورخرايرانيدرپاركمليكوير
صبح د      يروز د      ومين زايمان موفق كره گور ايراني د      ر طبيعت پارك 
ملي كوير د      ر گرمسار انجام شــد      . به گزارش مهر، د      ومين زايمان 
موفق كره گور ايراني د      ر طبيعت پارك ملــي كوير پس از زايمان 
نخست د      ر روزهاي ميانه بهار1400، د      ر گرمسار اتفاق افتاد       تا د      ل 
هواد      اران محيط زيست و اين گونه كمياب جانوري بيش از پيش 

زند      ه شود      . 
20روز پيش هم يك گور د      يگر از هميــن نوع و د      ر همين منطقه 
نخستين زايمان خود       را انجام د      اد      . اين گورخرها از توران شاهرود       
به د      شت كوير د      ر گرمسار منتقل شد      ه اند       تا د      ر يك پروژه حفاظت و 
احيا، ازد      ياد       آنها تضمين شود      . پارك ملي كوير، پارك ملي توران و 
پارك ملي صيد      وا د      ر زمره زيستگاه هاي بااهميت د      ر استان سمنان 
هســتند      . همچنين 2پناهگاه حيات وحش شامل خوش ييالق و 
توران و 3منطقه حفاظت شد      ه شــامل پرور، توران و جنگل ابر و 
همچنين 5منطقه شكار ممنوع مانند       كنار، چاه شيرين،تپال و... 

د      ر سطح استان وجود       د      ارد      .

 رويشگاه هاي طبيعي كشور به ويژه د      ر منطقه زاگرس از 2سال قبل همزمان با كاهش سفرها 
به آرامش رسيد      ند       و فرصت احيا  يافتند      

احياي الله هاي واژگون و بلوط زارهاي زاگرس سيدمحمدفخار
خبر نگار

قرق، يكــي از ايد       ه هاي مهم براي حفاظت از د       شــت 
الله هاي واژگــون كوهرنگ بود       ه اســت. اين يعني 
نه تنها د       ام وارد        محد       ود       ه شود       ، كه از ترد       د        گرد       شگر نيز 
جلوگيري شود        تا طي يك مد       ت مشخصي شرايط براي 
احياي الله ها فراهم شود       . كرونا اين فرصت را به ما د       اد        
و توانستيم منطقه را 2سال قرق كنيم كه اين موجب 
شــد        تراكم الله ها به نحو مؤثري افزايش يابد       . حتي 
طبيعت اين فرصت را پيد       ا كرد        كه ساير گونه ها نيز با 

احيا مواجه شوند       .
رئيس اد       اره منابع طبيعي شهرستان كوهرنگ د       رباره 
لزوم اد       امه قرق مي گويد       : د       ر پي اعمال قرق شــرايط 
احيا فراهم شد       ه اما اگر بار د       يگر قرق شكسته شود       ، با 
حضور گرد       شگر و د       ام و عوامل متعد       د        د       يگر، شرايط به 
سمت تخريب مي رود       . اگر يك سال د       يگر قرق تمد       يد        
شود       ، بازسازي و احيا كامل مي شود       . البته اميد       واريم با 

همكاري منابع طبيعي استان، طرح همكاري با بخش 
خصوصي به نتيجه برسد       . البته حضور بخش خصوصي 
با مزايد       ه فراهم خواهد        شــد        و براي كاهش نگراني ها، 
نظارت خود        را بر فعاليت هاي خصوصي د       ر اين منطقه 

تحت نظارت منابع طبيعي اد       امه خواهيم د       اد       .
با وجود        اهميت باالي اين گونه گياهي از جهات مختلف 
علمي، محيط زيست و گرد       شگري د       ر سال هاي اخير 
بخش وسيعي از د       شــت الله هاي واژگون شهرستان 
كوهرنگ تخريب و زنگ خطر انقراض اين گونه گياهي 
ارزشمند        به صد       ا د       رآمد       ه است. به گفته مسئوالن منابع 
طبيعي و آبخيزد       اري چهارمحال و بختياري، مساحت 
د       شــت الله هاي واژگون د       ر كوهرنگ از 3هزار و 600 
هكتار د       ر سال هاي گذشته به 400 هكتار د       ر سال جاري 
كاهش يافته  و د       ر اين ميان بوته كني و تخريب انساني، 
خشكسالي، آفات و بيماري هاي گياهي، تغيير كاربري 

اراضي، كشت زيراشكوب و چراي مفرط د       ام، اين گونه 
گياهي ناد       ر و ارزشمند        را تهد       يد        مي كند       .

تا سال 98، ساالنه 50هزار گرد       شگر از د       شت الله هاي 
واژگون كوهرنگ د       يد     ن مي كرد       ند       ، اما با تخريب اين 
گونه هاي گياهي و شيوع ويروس كرونا، 2سال است 
كه د       شت الله هاي واژگون كوهرنگ قرق شد       ه است. 
مسئوالن، ابراز اميد       واري كرد       ه اند        كه با قرق اين د       شت 
بتوانند        گام مهمي د       ر جلوگيري از تخريب گونه هاي 
گياهي ارزشــمند        برد       ارند        و فرصت  احياي الله هاي 

واژگون را فراهم كنند       .

شرايطبلوطزارها
بلوط زارهاي زاگرســي اگرچه د       ر 2ســال اخير با 
گرد       شگران كمتري نسبت به ســال 98 و قبل از آن 
روبه رو بود       ه اند       ، اما د       ر بازه شــيوع كرونا البته همه 

زاگرس فرصت احيا نيافته اســت. البته د    ر اين بين 
نهاد    هاي مد    ني و گروه هاي فعاالن محيط زيســت 
مختلفي براي احياي جنگل هاي زاگرس و بلوط زارها 
شكل گرفته است. گروه هايي كه با كاشت بلوط تالش 
مي كنند     بلوط زارهاي آسيب د    يد    ه كشور را احيا كنند    . 
ســعيد        انصاريان، فعال محيط زيستي و مد       ير بنياد        
محيط زيستي الگن اســتان كهگيلويه و بويراحمد        
اســت كه بنياد        تحت مد       يريت او طي 2سال اخير با 
قرق منطقه الگن، توانسته  به سربرآورد       ن 300هزار 
اصله د       رخت بلوط د       ر اين منطقــه كمك كند       . او به 
همشهري مي گويد       : با قرق يك هزار هكتار از زاگرس 
توانســتيم 40هزار بلوط و 150هزار د       رخت باد       ام 
بكاريم. به واســطه قرق انجام شد       ه، گونه هاي بومي 
حيات وحش همچون سنجاب و گراز نيز به طبيعت 
بازگشتند        و د       ر سايه بازآوري آنها، شمار د       رختان به 
300هزار اصله د       رخت رسيد       . اين نشان مي د       هد        قرق 
و تمركز بر مناطق حفاظت شد       ه چه اند       ازه ارزشمند        

و مهم است.
انصاريان د       رباره شرايط يكي د       و سال اخير رويشگاه هاي 
زاگرسي به همشهري مي  گويد       : زاگرس مسائل و مصائب 
زياد       ي د       ارد        و رفتارهاي خشــونت آميز جوامع محلي و 
شكل زيستي د       امي د       ر مواجهه با د       رختان بلوط تغييري 
نكرد       ه اســت. حتي پروژه هاي محلي نيز تغيير نكرد       ه 
است. البته د       ر حوزه كاشت توفيقاتي صورت گرفته ولي 
اينكه تصور شود        كرونا بازآوري رويشگاه هاي بلوط را نيز 
افزايش د       اد       ، صحيح نيست. اگر هم نقطه روشني باشد        با 

آزاد        بود       ن چراي د       ام د       ر بلوط زارها از بين مي رود       .
بخشــي از طبيعت ايران به ويژه د       ر سال نخست آغاز 
كرونا به استراحت رسيد       . اين تنفس طبيعت د       ر سايه 
هراس مــرد       م از ابتال به كرونا اد       امه يافــت تا آنكه د       ر 
نوروز 1400 با كاهش هراس عمومي از كرونا بار د       يگر 
طبيعت گرد       ي  غيرمسئوالنه د       ر زاگرس افزايش يافت.

انصاريان تصريح مي كند       : بخش زياد       ي از مواجهه ما با 
طبيعت، حرفه اي صورت نمي گيرد        و با پايان سفرهاي 
گرد       شگران، انبوهي از مشــكالت براي طبيعت باقي 
مي مانــد       . اگرچه خود        را مســئول مي د       انيم د       ر حوزه 
كاشت و نگهد       اشت د       رختان بلوط و باد       ام، تالش خود        
را اد       امه د       هيم تا شرايط براي حفاظت از بلوط زارهاي 

زاگرس نيز فراهم شود       .
اين فعال محيط زيست د       رباره شــرايط وخيم فعلي 
بلوط زارها مي گويد       : اگر عالج فوري و گسترد       ه صورت 
نگيرد        و رويشــگاه ها مراقبت جد       ي نشــوند       ، منطقه 
 زاگرس نيز مثل بسياري از عرصه هاي نابود        شد       ه منابع 
طبيعي به وضعيت بي بازگشت د       چار خواهد        شد       . اين 
شــامل بيماري و آفات د       رختان، قطع بي رويه، شكار 
حيوانات و آتش  سوزي هاي بزرگ مي شود        كه زاگرس 
را به ورطه بحران كشاند       ه اســت و بايد        سريع تر از هر 

زمان د       يگر به د       اد        اين اكوسيستم رسيد       .

انحرافدرطرحبيمهراهنمايانگردشگري
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هرچند       اين روزها د      ر پــي بي مهري و 
بي توجهي هــاي مــد      اوم نســبت به زيستبوم

محيط زيســت، برخي  د      وســتد      اران 
محيط زيســت از نجات حيات وحش و تنوع زيستي 
نااميد       شد      ه اند      ، با وجود       ناد      يد      ه گرفتن محيط زيست د      ر 
سياست هاي كالن كشــور و د      ست شستن و نااميد      ي 
برخي كارشناســان با توجه به روند       موجود      ، فعاليت 
برخي د      وســتد      اران محيط زيست همچنان  گسترد     ه 
اد      امه د      ارد      . هنوز عد      ه بســياري د      ر گوشــه و كنار اين 
مرزوبوم د      ر تالش هستند       تا آب  و علوفه به حيات وحش 
برسانند      ، د      ر تالشــند       جاد      ه هاي غيرقانوني را مسد      ود       
كنند       تا جاند      اران نفس راحتي بكشند      ، تقال مي كنند       
شــعله هاي آتش جنگل  و مرتــع را خاموش كنند       تا 
هــزاران د      رخــت طعمــه حريــق نشــود      . بي هيچ 
چشمد      اشتي، شبانه روز پاســباني مي د      هند       تا شايد       
حيات وحش يك روز و يك شب خواب راحت د      اشته 
باشد      . اين گزارش، 4 انجمن شاخص را معرفي مي كند       
و به فعاليت هاي اميد      واركنند      ه آنها د      ر حفظ زيست بوم 
ايران مي پــرد      ازد      . بي ترد      يد       افراد       بســياري د      ر قالب 
انجمن هاي مرد      م نهاد       يا حتي خود      جوش براي نجات 
حيات وحش و تنوع زيستي و طبيعت ايران د      ر تالش 
هستند       كه نام و فهرست اقد      امات شان د      ر اين گزارش 

خالي است.

ممانعتازصدهاهکتارآتشسوزي
اعضاي »انجمن سرو ســبز د      االهو« جمعي از مرد      م 
ناحيه غرب و شمال غرب استان كرمانشاه هستند      . د      ر 
5سال گذشته تعد      اد       اعضاي رسمي و فعال اين انجمن 
به بيش از 2هزار نفر رسيد      ه است. هد      ف اصلي آنها حفظ 
كمربند       سرسبز د      االهوســت. اين مجموعه تا به حال 
كمپين هاي مرد      مي ازجمله كمپين هر »يارســاني« 
يك نهال بلوط و كمپين نذر طبيعت د      االهو را به انجام 
رساند      ه كه به واســطه آن 60هزار نهال بومي توليد       و 
كشت شد      ه اســت. همچنين د      ر اين انجمن بيش از 
120ميليون تومان تجهيزات )اطفاي حريق، كشت و 
كار و...( تهيه شد      ه كه طبيعت د      وستان سرو سبز د      االهو 
ساالنه با همين تجهيزات د      ه ها بار د      ر برابر آتش زاگرس 
مي ايســتند       و به علت آماد      گي و تجهيزات مناسب، با 

آسيب اند      ك از زيان آتش مي كاهند      .
كسري حيد      ري، مد      يرعامل و مؤسس انجمن سروسبز 

   تعطيلي 7 معد      ن تهد      يد      كنند      ه د      ماوند      
انجمندوستداراندماوندكوه،صدايخاموشدماوندهستند؛دماونديكهبهاعتقاددوستدارانشبايدسالهاپيش
بهعنواناثرمليثبتميشدتابيشترازآنحفاظتشود.مهديمسچيآمل،مديرانجمندوستداراندماوندكوهمعتقد
استبيتوجهيهاوتعرضاتگوناگونيبهعرصهوحريمقلهدماوندميشود:»جادههايبسياريجبهههايمختلفاين
كوهراتهديدميكند.برخيجادههاتاارتفاع3هزارمتريپيشرفتهاندواينتهديدبزرگيبراياكوسيستممنطقهو
مناظرطبيعياينقلهزيباوبينظيركشوراست.«انجمندوستداراندماوندكوهتشکلياستكهبامحوريت»حفاظت
وثبتجهانيقلهدماوند«وحفاظتازسايرعرصههايمحيطزيستومنابعطبيعيكشورتاسيسشدهوبامشاركت
جديدرتاسيسشبکهسمنهاياستانوكشوربهفعاليتادامهميدهد.مسچيآملميگويد:»فعاليتهايانجمن
دماوندكوه،عمدتابهصورتميدانياست.تابهحالازفعاليت7معدنغيرقانونيپوكهكهدراطرافدماونداحداثشده
بود،جلوگيريشدهوبرايتعطيليتنهامعدنموجودهمدرتالشهستيم.تقريبابهصورتروزانهدوستداراندماوندكوه
اقدامبهبستنجادههايغيرقانونيميكنند،هرچنددرپايانروزدوبارهتوسطافراديكهازبازبودنجادهنفعيميبرند،
بازگشاييميشودامااينتالشهرروزادامهداردواگرمسئوالنهمباماهمراهشوند،بدونترديدتمامجادهغيرقانوني

وتهديدكنندهدماوندمسدودخواهدشد.«

محمدصادقخسرويعليا
ناجيانزيستبومخبر نگار

د      االهو د      ر گفت وگو با همشــهري مي گويد      : »اعضاي 
اين انجمن از بوميان عشــاير و روستاييان ساكن د      ر 
شــهرهاي كوچكي مانند       قصر شيرين، سرپل ذهاب، 
كرند       غرب، گهواره، كوزران و 2 شــهر كرمانشــاه و 
اسالم آباد       غرب هســتند      . ما به واســطه اين انجمن 
تا به حال توانسته ايم از آتش ســوزي صد      ها هكتار از 

جنگل هاي اين استان جلوگيري كنيم.«
حيد      ري د      رمورد       اقد      امات عملياتي اين انجمن د      ر زمينه 
حفاظت از محيط زيســت اينطــور توضيح مي د      هد      : 
»براي مهار آتش سوزي 18 تيم پنج نفره اطفاي حريق 
د      ر 18روستا مستقر هستند      . اين اعضا د      ر واقع بوميان 
هستند       و د      سترسي بسيار سريعي به مناطق حاد      ثه خيز 
و د      ر معرض حريــق د      ارند      . گروه هــاي اطفا مجهز به 
18د      ستگاه د      مند      ه، 18آبپاش و لباس مناسب هستند       
و تا به حال بيــش از 100عمليات اطفاي حريق انجام 
د      اد      ه اند      . به همت اين د      اوطلبان بومي آتش سوزي ها د      ر 
نطفه خاموش مي شوند      ، شعله هايي كه اگر مهار نشوند      ، 
مي تواند       تا 100هكتار را بســوزاند       و پيش برود      . با اين 
حال و با اين تالش ها سال گذشته هزار و 200هكتار از 
اين جنگل ها د      ر آتش سوخت. به جرأت مي توان گفت 
اگر فعاليت اين د      وستد      اران محيط زيست نبود      ، اين عد      د       

چند      ين برابر مي شد      .«
به گفته حيد      ري، با تالش اين د      وســتد      اران طبيعت 
گام هاي مهمي د      ر مبارزه با آفت لورانتوس نيز برد      اشته 
شــد      ه: »بيش از 2هزار هكتــار از جنگل هاي بلوط 

پاكسازي شد      ه ، همچنين با فعاليت مد      اوم و قابل توجه 
د      ر حوزه فرهنگسازي و آگاهي بخشي زيست محيطي 
هم اكنون د      ر ايــن مناطق هيچ روزي از ســال بد      ون 
اجراي يك طرح يا برنامه عملي زيست محيطي مانند       
پاكســازي، د      رختكاري، كارگاه آموزشي و... به پايان 
نرسيد      ه است. توليد       55هزار نهال بومي به د      ست خود       
مرد      م، كشت 60هزار نهال بومي د      ر جنگل هاي منطقه، 
اجراي مد      اوم برنامه هاي پاكســازي محيط زيست د      ر 
روستاها و شهرهاي تحت پوشش، آموزش مد      اوم اعضا 
با حضور فعاالن، پايش د      ائمي منطقه با همت اعضا و 
فعاالن و تالش براي جلوگيري از تخريب هاي برخي 
كشاورزان و د      امد      اران با كمك بزرگان محلي بخشي 
از فعاليت هاي روزمره اين انجمن اســت. گزارش  اين 
رويد      اد      ها به طور كامل د      ر رســانه هاي مجازي انجمن 
ثبت مي شــود       كه خود       د      ر زمينه آمــوزش و ترغيب 
د      يگران براي فعاليت هاي زيســت محيطي د      ر آيند      ه 

تأثير مثبتي د      ارد      .«

افزايش15برابريجمعيتحياتوحش
انجمن پايشگران زمين و زند      گي عال مرود      شت د      ر واقع 
د      يد      ه بان منطقه »كوه هوا« هســتند      . كوه هوا منطقه 
حفاظت شد      ه اي است كه با ارتفاع هزار و 600متر د      ر 
شمال و شــمال غرب بخش عالمرود      شت د      ر جنوب 
استان فارس واقع شد      ه ، رود      خانه عالمرود      شت از د      امنه 
جنوبي اين كوه مي گذرد       و تنوع زيستي قابل توجهي 
د      ارد      . انجمن پايشگران زمين و زند      گي عالمرود      شت 
د      ر 5 ســال گذشته توانســته  جمعيت حيات وحش 
اين منطقه را تا 15برابر افزايش د      هد      . حامد       كريمي، 
مد      يرعامل اين انجمن مي گويد      : »عمد      ه ترين فعاليتي 
كه انجمن ما انجام مي د      هد       حفاظت از منطقه »كوه 
هوا« است. ساخت پاسگاه د      يد      ه باني، آموزش جامعه 
محلــي، معرفي گونه هــاي حيات وحش، ســاخت 
آبشــخور و د      ر زمينه حفاظت از حيات وحش اصالح 
رفتار شكارچيان از اهد      افي است كه تا به حال اجرايي 

شد      ه است.«
 به گفته كريمــي، هر روز هفته اعضــاي اين انجمن 
د      ر منطقــه گشــت زني مي كنند      . پايــش منطقه با 
كوشــش 18نفر د      ر منطقه هر روز انجام مي شــود    .

كريمي مي گويد      : »به واســطه اين تالش ها د      ر 4سال 
گذشــته جمعيت حيات وحش منطقــه  به صورت 
چشــمگيري افزايش يافته اســت. طبق سرشماري 
رســمي محيط زيســت، ســال 94 تعد      اد       گونه هاي 
جانوري پســتاند      ار مانند       قوچ، ميش، كل و بز د      ر كوه 
هوا 100رأس بود      ه كه د      ر سال 1399 اين جمعيت به 

1503رأس رسيد      ه است.«
افزايش چشمگير حيات وحش و افزايش تعامل مرد      م 
محلي با محيط بانان از اقد      امات مهم اين انجمن است. 
اين انجمن توانسته بسياري از شكارچيان بومي را با 
خود       همگام كند       تا آنجا كه تفنگ هاي خود       را بشكنند       و 
به پاسباني محيط زيست بپرد      ازند      : »آورد      ن شكارچيان 
به جرگه محيط بانان تنها گوشه  اي از فعاليت انجمن 
پايشگران زمين و زند      گي د      ر بخش عالمرود      شت المرد       
اســت. ما با كمك هاي جمع آوري شــد      ه يك پاسگاه 
مرد      مي ساختيم كه هر روز 3گروه د      ر آنجا براي نگهباني 
مستقر مي شوند       و با موتورهاي اهد      ايي اعضا، گشت زني 
مي كنند      .« كريمي مي گويد       كه با كمك هاي مرد      مي 
عالوه بر خريد       بنزين براي موتور هاي گشــتي، براي 
حيات وحش آب و علوفه خريد      اري مي كنيم: »با بررسي 
منطقه به اين نتيجه رسيد      يم كه عالوه بر آبشخورهاي 
طبيعي بايد       چند      ين آبشخور مصنوعي هم ساخته شود       
بنابراين با كمك  هاي مالي، لوله، تانكر، منبع، سيمان 
و آب خريد      يم و 15آبشخور  مصنوعي ساختيم. د      ر كوه 
هوا عالوه بر قوچ، ميش، بز و پــازن، پرند      گاني  چون 
كبك، تيهو و حيواناتي مانند       روباه، تشي و پلنگ هم 

وجود       د      ارد       كه از اين آبشخورها استفاد      ه مي كنند      .«

توقفپروژههايتهديدكنندهزاگرس
انجمن مرد مي حمايت از زاگرس مهربان و مجموعه 
فعاالن محيط زيستي آن موســوم به صد      اي پاي آب، 
اولين مجموعه از كنشگران آب هستند       كه د      ر حوزه 
د      فاع از محيط زيست فعاليت هاي فكري و عملي انجام 
مي د      هند      . اين كمپين معتقد       است كه برخالف تبليغات 
رسمي عامل اصلي تخريب محيط زيست نه مرد      م بلكه 
برخي ذي نفوذها هستند       كه به صورت سازمان يافته 
براي كسب ثروت از تخريب اين ميراث بشري از هيچ 

تالشي رويگرد      ان نيستند      .
يوسف فرهاد      ي باباد      ي، مد      ير انجمن و كمپين حمايت 
از زاگرس، به همشهري مي گويد      : »اين كمپين محل 
هم اند      يشي فعاالن قانونمند      ي اســت كه قانون را نه 
مستمسك براي كسب سود       بلكه ابزاري براي احقاق 
حقوق ملت مي د      اند       و بر اصل50 قانون اساسي به عنوان 
ميثاق ملي د      ر حفاظت از محيط زيست پاي مي فشارد      . 
اين گروه وظيفه خود       مي د      اند       با مبارزه اي همه جانبه 
پد      يد      ه تونل سازي و سد      سازي هاي بي ضابطه را نقد       و 
به صورت عملي د      ر جهت برچيد      ن آنها كوشش كند      .« 
نشريه بلوط كه به 6زبان د      نيا ترجمه مي شود      ، توسط 
اين انجمن توليد       و منتشــر مي شــود      . شكايت هاي 
بســياري د      ر زمينه پروژه هاي سد      سازي، انتقال آب و 
تونل سازي توسط اين انجمن انجام شد      ه و به صورت 
موقت اين پروژه ها متوقف شد      ه اند      . شكايت از پروژه هاي 
ســد       كوهرنگ 3، پروژه انتقال آب بهشت آباد      ، پروژه 
گالب و... با موضوعيت سد      ســازي و تونل ســازي از 
اقد      امات اين انجمن است كه منجر به تعطيلي موقت 

رفتارهاي مخرب محيط زيستي شد      .

 گزارش همشهري از فعاليت نهاد   هاي مد   ني حامي محيط زيست
كه با كاشت د   رختان بلوط و نذر طبيعت تالش مي كنند    لبخند    را به طبيعت بازگرد   انند   
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یادداشت

چراغقرمزمخصوصپهپادها

استفاده از پهپاد در ایران در حال گسترش 
اســت. وزارت ارتباطات تــاش مي كند 
پهپاد هاي پســتي را به عنوان یك پدیده 

فناورانه نشان دهد، ارگان هاي دیگر در شهر  اگرچه از این وسيله براي 
حمل بار اســتفاده نمي كنند اما براي اقداماتــي مثل كنترل حریم و 
عكسبرداري هوایي از پهپاد بهره مي برند. بين شهروندان هم این وسيله 
محبوبيت خاصي ندارد، چون كار خاصي نمي توان با آن انجام داد. فقط 
پهپاد هاي كوچك چهار یا شش پره )كوادكوپتر( چندمتر از زمين باال 
مي روند و در مراسم رسمي، فيلمبرداري و عكسبرداري )هلي شات( 
مي كنند. اگر كسي بخواهد بســته اي را از یك نقطه در شهر به نقطه 
دیگري برساند ســریع ترین و ارزان ترین وسيله موجود پيك موتوري 
است كه مي تواند از هر راهي عبور كند و محموله را به مقصد برساند. 
با این حال بعيد نيست كه در آینده پهپاد ها هم سهمي در حمل ونقل 
برعهده بگيرند و روزي خبر برســد كه دو پهپاد در آســمان تهران به 

یكدیگر برخورد كرده اند. 
هم اكنون هيچ قانــون اختصاصي و مؤثري بــراي تنظيم رفت وآمد 
ماشين هاي پرنده مكانيكي بدون سرنشين در آسمان شهر هاي ایران 
وجود ندارد. ارتفاع پرواز، ســرعت، حداكثر وزن و هيچ معيار دیگري 
براي حركت آنها مشخص نشده است. تنها قانون موجود این است كه 
باید براي مالكيت و به پرواز درآوردن پهپاد مجوز گرفت. 100سال قبل 
همين شرایط درباره »اتومبيل« ها وجود داشت و معدود قوانين مرتبط 
با رفت وآمد خودرو ها در پایتخت، یا كافي نبود و یا جدي گرفته نمي شد 
تا وقتي كه با زیادشدن تعداد خودرو ها، تصادف آنها با درشكه و پياده  و 
حيوانات باركش زیاد شد و خسارات و تلفاتي به وجود آورد؛ در نتيجه 

قوانين كنترل كننده به جریان افتادند.
اكنــون خودرو هاي بدون راننده، تاكســي هاي پرنــده و روبات هاي 
خدمات رسان در حال طراحي و آزمایش در شهر ها هستند و تا مدتي 
دیگر به ایران راه پيدا مي كنند. هنوز نمي توان گفت كه پهپاد ها هم نياز 
به محدوده طرح ترافيك و مراكز  تعویض پاك خواهند داشت یا خير؛ 
اما در زمانه رشد سریع فناوري ها، نباید در انتظار وقوع حادثه  بنشينيم 
تا پس از آن به تدوین قوانين بپردازیم. درواقع باید شهرها را براي ورود 
فناوري هاي نوین ترددي و حمل ونقلي مثل پهپادها و تاكسي هاي پرنده 
آماده كرد؛ البته در شهري مانند تهران كه طي دهه هاي گذشته برخي 
از نقاط آن پر از آسمانخراش  شده، تدوین قوانين خاص بسيار مشكل تر 
خواهد بود. نتيجه آنكه اگر فضاي شهر بخواهد در آینده نزدیك بازهم 
فروخته شــود تا منابع مالي مورد نياز حالش را تامين كنند، آن زمان 
مي توان به قاطعيت گفت كه مدیران وقت، آینده دورتر شهر را به هيچ 
عنوان در نظر نگرفته اند؛ آینده اي كه در آن تكنولوژي و تجهيزات جالب 
بيشتر از حاال وجود خواهد داشت و اگر امروز تصميمي گرفته نشود، آن 

موقع تصميم گيري به مراتب سخت تر خواهد بود.

محمدسرابي
خبرنگار

 22معبر بزرگ شهر تهران 
در حــال تبدیل شــدن به گزارش

خيابان كامل هستند كه از 
ميان آنهــا، خيابان هاي آزادي، شــهيد 
بهشتي، شهيدمطهري، آیت، ستارخان و 
بخش هایي از خيابــان وليعصر براي این 
منظور هــم تغيير شــمایل داده اند و هم 
داراي امكانات خاصي شده اند. در بين اینها 
نيــز در تعدادي از خيابان هــا، طرح هاي 
خاقانه اي براي ایجاد فضاي سبز، مسير 
دوچرخه ســواري ایمن، پياده راه و جاي 
پارك حاشــيه اي خودروها یــا در حال 
اجراست یا اجرا شده است. آخرین نمونه 
این مــورد را مي توان در ضلع شــمالي 
خيابان آزادي در محدوده بعد از بزرگراه 

یادگار امام مشاهده كرد.

الگوييموفق
اجراي طرح توسعه فضاي ســبز و ایجاد 
مســير ویژه دوچرخه در خيابــان آزادي 
منجــر به ســاماندهي پارك حاشــيه اي 
در ضلع شــمالي شده اســت. عده اي این 
طرح را نمونــه اي از »پاركلت« مي دانند؛ 
واژه اي كه در اصطاح به بخشي از پياده رو 
گفته مي شــود كه براي رفاه شــهروندان 

اشــغال و به فضاي توقفگاهي و استراحت 
و گذراندن اوقات فراغت و در برخي از موارد 
هم نوشــيدن قهوه و خوردن فست فود و... 
تبدیل مي شود. این كار نخستين بار در سان 
فرانسيسكو، چهارمين شهر بزرگ آمریكا 
انجام شده اســت. در این شهر 12كاربرد 
)استراحت، نوشيدن قهوه، گذراندن فراغت 
با دوستان و...( براي پاركلت ها تعریف شده 
كه هر یك متناســب با نوع كاركردشــان 
توسط طراحان و معماران، طراحي و اجرا 
شــده و فضاهایي منحصر به فرد در شهر 
ایجاد كرده اند. با توجه به تعریف و كاربرد 
پاركلت، اقدامي كه توســط شــهرداري 
منطقه 9در ضلع شــمالي خيابان آزادي 
انجام شــده، نمي تواند پاركلت باشد. این 
اقدام در راستاي توسعه فضاي سبز و ایجاد 
مسير دوچرخه انجام شده و براي نخستين 
بار هم مدیریت شهري موفق شد در سایه 
این طرح پارك حاشيه اي را ساماندهي كند 
و از این رو مي تواند به یك مدل و الگو تبدیل 
شود. پارك حاشــيه اي معضلي كه نتيجه 
تبدیل تهران به شــهر خودرومحور است 
و یكي از مهم تریــن چالش هاي مدیریت 
شهري محسوب مي شود و براي رهایي از 
آن چاره اي جز تغيير رویكرد و تبدیل تهران 
از شهر خودرو محور به انسان محور نيست؛ 
تغيير رویكردي كه منجر به عملياتي شدن 
طرح خيابان كامل شــد؛ طرحي كه هدف 

از اجراي آن دســتيابي به توســعه پایدار 
محله محوري، تامين امنيت عابرین پياده، 
كاهش ســوانح رانندگي، تأمين مســير 
حمل ونقــل عمومي و دوچرخه ســواري، 
مطلوبيت و جذابيت محيطي معابر شهري 
و بهره مندي عادالنه همه اقشــار جامعه از 
معبر شهري اســت. در حقيقت مدیریت 
شــهري قصد دارد با اجراي طرح خيابان 
كامل، معابر را از زیر چــرخ خودروها رها 
كند و با تبدیل آنهــا به فضاهاي عمومي و 
امن در اختيار شهروندان قرار دهد و شهر را 
براي زندگي زیست پذیرتر كند. در خيابان 
كامل خودروها به نسبت خودشان از معبر 
سهم دارند و مردم مي توانند براي استفاده 
از دوچرخه، وســایل حمل ونقل عمومي 
یا پياده رو ها برنامه ریزي كنند. اســتفاده 
خاقانه از طرح هاي شهري مي تواند نتایج 
مثبت زیادي در پي داشــته باشد و به نفع 
شــهروندان به اتمام برســد؛ كاري كه در 
خيابان آزادي انجام و سبب رضایت مندي 

شهروندان شده است.

اضافهشــدن65جايپاركخودرو
باطرحيجديد

ضلع شــمالي خيابان آزادي بــه تازگي 
دچار تغييــر و تحوالتي شــده اســت. 
باغچه هاي نقلي بــا نهال هاي زیبا و جاي 
پارك خودروهاي رنگين و مســير قرمز 
دوچرخه سواري و خاصه همه اقداماتي 
كه چهره این بخش از خيابان را دگرگون 
كرده و ســبب رضایت مندي كســبه و 

رهگذران شده است. 
محمــد اميري صاحــب ســوپرماركت 
مي گوید: »مراكــز آموزشــي، انتظامي، 
خدماتــي، رفاهــي و... در خيابان آزادي 
وجــود دارد و از این رو تردد زیاد اســت و 
شــهروندان براي انجام كارهایشان حتي 
براي دقایقي كوتاه مجبور بودند به صورت 
دوبل یا پارك هاي غيرمجاز توقف كنند و به 
همين دليل ترافيك ایجاد مي شد. با ایجاد 
جاي پارك هاي مخصــوص وضعيت بهتر 

شده اســت«. افزوده شدن 65جاي پارك 
خودرو اقدام ارزشمندي است كه به گفته 
شهردار منطقه 9 نتيجه طرح توسعه فضاي 

سبز و ایجاد مسير دوچرخه است. 
سيدمصطفي موسوي الري در گفت وگو 
با همشــهري مي گوید: »خيابان آزادي 
ورودي اصلي پایتخت اســت و از این رو 
طرحي توســط دفتر شــهردار تهران و 
معاونت خدمات شهري در راستاي افزایش 
فضاي سبز و ایجاد مسير دوچرخه در این 
خيابان ارائه شد. ضلع شمالي فاقد باغچه 
و مســير دوچرخه بود و بنابراین اجراي 
طرح در این ضلع از خيابان عملياتي شد 
و در گام نخســت با مجــوز پليس راهور، 
قسمتي از عرض خيابان به مسير دوچرخه 

اختصاص داده شد«. 

او ادامه مي دهد: »اگر در بخشي از خيابان 
و درست جلوي مســير دوچرخه، باغچه 
ایجاد مي شــد، از یك ســو جاي پارك 
خودروها از بين مي رفت و از ســوي دیگر 
هم یك الین كامل از خيابان آزادي حذف 
و مشكات ترافيك ایجاد مي شد و قطعا با 
نارضایتي شهروندان و پليس راهور مواجه 
مي شــدیم. بنابراین پس از بررسي هاي 
كارشناســي این نتيجه حاصل شد كه به 
جاي ایجاد یك الین فضاي سبز و كاشت 
تك درخت  در باغچه سراســري، از روش 
تك باغچه و تك درخت اســتفاده كنيم و 
با این روش در فواصل مشخص و با رعایت 
اســتانداردها جاي پارك خــودرو ایجاد 
كنيم. در حقيقت یك نگاه خاقانه سبب 
شــد تا در اجراي یك طرح بتوانيم پارك 

حاشيه اي ضلع شــمالي خيابان آزادي را 
ساماندهي كنيم«.

 به گفته موســوي الري جــاي پارك هاي 
ایجاد شده در ضلع شمالي خيابان آزادي كه 
رنگ آميزي شده اند، به یكي از منظم ترین 
جاي پارك هاي حاشــيه اي شــهر تهران 
تبدیل شده اســت. هوشمند ســازي  جاي 
پــارك خودروهاي ضلع شــمالي خيابان 
آزادي برنامه دیگري اســت كه شــهردار 
منطقه 9به آن اشاره مي كند و مي گوید: »در 
گام بعدي قصد داریــم از همين مدل براي 
ســاماندهي و ایجاد فضاهاي پارك خودرو 
در منطقه اســتفاده كنيــم و فضاي پارك 
ضلع شمالي خيابان آزادي هم با همكاري 
فاوا هوشمند سازي  شــوند تا شهروندان از 

خدمات مطلوب تري بهره مند شوند«.

  طرح هاي خاقانه اي براي ایجاد پارك حاشيه اي، در 22معبر منتخب شهر تهران 
كه به خيابان كامل تبدیل مي شوند، در حال اجراست 

پارك خودرو  بين درختان چنار

زينبزينالزاده
خبر نگار

واحدپاركينگ65

مترمسيرويژهدوچرخه1150

مترمربعتوسعهفضايسبز390

غرسنهالچنار146

اقدامات شهرداري در ضلع شمالي خيابان آزادي

خيابانآزادي
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سال 1400شروع خوبي نداشتيم
»سال جديد شروع خوبي 
نداشــتيم؛ چون پس از 
پايان تعطيالت نوروزي و 
به محض بازگشت به كار 
اعالم شــد كه به دليل 
خيزش دوبــاره ويروس 
كرونا بايد كســب وكارمان را تعطيل كنيم.« مدير 
نشر روزگار با بيان اين جمله به همشهري مي گويد: 
»امســال هزينه هايي مانند نرخ چاپ و صحافي، 
حقوق ها و دســتمزدها و همچنين قيمت كاغذ و 
زينك و ديگر محصوالت صنعت نشــر به شــدت 
افزايش پيدا كرده است. ســهميه كاغذي هم كه 
وزارت ارشاد و فرهنگ اســالمي از طريق اتحاديه 
ناشران در اختيارمان قرار مي دهد، معموالً كمتر از 
حد نياز ماســت. بــه همين دليل گاهــي مجبور 
مي شــويم كه براي تامين نيازمان سمت بازار آزاد 
برويم و كاغذ را با قيمت هر بند 600 يا ۷00 هزار 
تومان تهيه كنيم. تنها اميدواري ما اين اســت كه 
مذاكرات دولت با آمريكا براي احياي برجام و رفع 
تحريم ها به نتيجه برسد و در نتيجه قيمت دالر و به 
تبع آن قيمت كاغذ و ديگر ملزومات صنعت نشــر 
براي توليد كتاب كاهش پيدا كنــد، تا هم قيمت 
كتاب ارزان تر شود و هم مردم بيشتر به سمت كتاب 
و كتابخواني بروند و اين كاالي فرهنگي دوباره در 
سبد خانوار قرار بگيرد. واقعاً اگر معتقد هستيم كه 
كشور ما يك كشور فرهنگي است و انقالب ما متكي 
به قلم و فرهنگ و قرآن است كه البته همين گونه 
هم هست، حتماً بايد به سمت وســويي برويم كه 
كاالها و بنگاه هاي فرهنگي ضعيف و نابود نشوند.«

محمد عزيزي مي گويد: »دولــت بايد براي تداوم 
توليد كتاب و ماندگاري ناشــران در عرصه نشــر 

به صورت جدي از آنها حمايت كند. اين حمايت ها 
مي تواند در اشــكال گوناگون و در قالب اختصاص 
كاغذ با نرخ دولتي و به اندازه نياز ناشــران باشد يا 
حتي دولت مي تواند مانند گذشــته براي تجهيز 
كتابخانه هاي عمومي كشور و كتابخانه هاي مساجد 
و ارگان هاي ديگر اقدام به خريداري كتاب از ناشران 
كند. همچنين در ســال هاي نه چندان دور براي 
توليد كتــاب وام هايي با بهره كم به ناشــران داده 
مي شد كه چند سالي است قطع شده است. باتوجه 
به وضعيت موجود دولت بايــد پرداخت اين قبيل 
وام ها را به ناشران از سربگيرد تا شايد اندكي از بار 
مشكالت اقتصادي آنها كاسته شود. با حمايت هايي 
از اين دســت، مي توان اميدوار بود كه صنعت نشر 
سرپا بماند و از ســقوط رهايي يابد. اميدوارم ادامه 
امسال، سال خوبي براي توليد آثار فرهنگي، ادبي 

و هنري باشد.«

مسئوالن به فكر تغيير و تحول نيستند
»من به سال 1400نگاه 
مثبتــي درخصــوص 
حــوزه نشــر و كتاب 
ندارم؛ ضمــن اينكه در 
ايــن 3 ماه گشايشــي 
نديده ام؛ به نظرم چون 
مسئوالن نمي خواهند هيچ تغيير و تحولي در اين 
حوزه ايجاد كنند.« مدير نشر گل آذين با بيان اين 
جمله به همشهري مي گويد: »سال 1400چرا بايد 
با سال هاي قبل تفاوت داشته باشد؟ وقتي حتي 
يك قدم مثبت براي بهبود اوضاع توسط هيچ نهاد 
و ارگاني برداشته نمي شود؟! متأسفانه در شرايط 
فعلي هيچ نكته مثبــت و اميدواركننده اي نه در 
حوزه نشر و نه در حوزه كتاب و كتابخواني ديده 

نمي شود؛ چون مسئوالن به فكر تغيير و تحول در 
اين بخش نيستند. تصور من اين است كه امسال 
هم به هيــچ عنوان نبايــد انتظار تغييــر رويه و 
تحوالت مثبت در اين حوزه را داشــت؛ چون تا 
چند روز ديگر كه انتخابات برگزار مي شود و تا آن 
زمان دولت و دستگاه هاي مربوط به حوزه فرهنگ، 
كوتاه و موقت به كارشــان ادامه مي دهند. بعد از 
انتخابات هم چند ماه طول مي كشــد تا دولت و 
كابينه جديد به طور كامل مســتقر شود و شكل 
بگيرد تا امور و شرايط كشور دوباره به روال عادي 

خود برگردد.«
پروين صدقيان بــا بيان اينكه مهم ترين مســئله 
نشــر، كاغذ و كمبود آن در شــرايط فعلي است، 
ادامه مي دهد: »هم اكنون قيمت كاغذ به شــدت 
افزايش پيدا كرده و به مرز هر بند يك ميليون تومان 
رسيده اســت كه اين افزايش قيمت نتيجه حضور 
دالل هاست. با اين قيمت باالي كاغذ ديگر نمي توان 
كتاب چاپ كرد و به تبع آن كســي هم نمي تواند 
كتاب بخرد. سال گذشــته يك نمايشگاه مجازي 
كتاب برگزار شــد كه با همه مشكالتي كه داشت، 
بخش كوچكي از نقدينگي ناشران را جبران كرد، اما 
اگر اين نمايشگاه امسال برگزار شود، دستاورد سال 
گذشته را نخواهد داشت؛ چون كتاب بسيار گران 
شده است. همچنين در سال هاي نه چندان دور كه 
اوضاع اقتصادي بهتر بود و قيمت كاغذ افزايش پيدا 
نكرده بود، تيراژ كتاب به 5هزار نسخه هم مي رسيد، 
اما ديگر كتاب با چنين تيراژ هايي چاپ نمي شود. در 
آن سال ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هم خيلي 
خوب از ناشــران كتاب مي خريد و اقدام به تجهيز 
كتابخانه هاي عمومي مي كرد، اما اكنون تيراژ كتاب 
به 100يا 150نسخه رســيده است و ديگر خبري 
هم از حمايت هاي وزارت ارشاد از ناشران نيست.«

افزايش قيمت ها شوكی براي فعاالن حوزه كتاب 
»افزايــش بي رويــه و 
ناگهانــي قيمت  كاغذ و 
ديگر ملزومات چاپ در 
سال جديد مانند شوكي 
بود كه بــر همه فعاالن 
حوزه كتاب وارد شــد و 

اين موضوع گراني كتاب را به دنبال داشت. «
اعظم كيان افراز، مدير انتشــارات افراز با بيان اين 
جمله به همشــهري مي گويد: »در ســال جديد 
قيمت ها به شــدت افزايش يافته و تمام ملزومات 
چاپ گران شده است؛ به عنوان مثال در اسفند ماه 
سال گذشته قيمت كاغذ در بازار آزاد حدود بندي 
250هزار تومان بود، اما امسال به طور ناگهاني به 
550هزار تومان و حتي 600هزار تومان هم رسيده 
است؛ افزايش چشمگيري كه دور از تصور همه بود. 
سال گذشــته حتي اگر كتاب هاي مان را با كاغذ 
آزاد هم به چاپ مي رســانديم با اين همه قيمت 
كتاب معقوالنه بود، اما امسال با اين افزايش قيمت 
چگونه مي توان از گران شــدن كتاب جلوگيري 
كرد و آن را با قيمت مناســب به دســت مخاطب 
رســاند؟ با اين اوضاع چگونه مي توان نگاه مثبتي 
به سال جاري داشــت؟ كتاب هميشه و هر زماني 
در كشــور ما كاالي فرهنگي ارزاني بوده اســت و 
اين ديدگاه در مردم نهادينه شــده است كه براي 
خريد كتاب بايد بهاي كمي بپردازند، حال با اوضاع 
كنوني و با اين قيمت هاي گزاف نبايد انتظار داشت 
كه مخاطب آن را پس نزند! در مجموع هميشــه 
بخش فرهنگي به ويژه حوزه كتــاب طوري بوده 
كه مردم انتظار دارند قابل دسترس و ارزان باشد؛ 
بنابراين مســئوالن مربوطه بايد فكــري به حال 
اين حوزه كرده و بســتري را فراهم كنند تا قيمت 

ملزومات چــاپ كاهش يابد و كتــاب، اين كاالي 
فرهنگي جذاب با قيمتي مناسب به  دست اهالي و 

دوستداران آن برسد.«

وضعيت نابسامان چرخه توليد و نشر 
» ايران ســرانه مطالعه 
پايين اســت؛ به همين 
دليــل ايــن گراني ها و 
افزايش قيمت ملزومات 
چــاپ كــه از ابتداي 
امسال شاهد آن بوديم، 

باعث مي شود تا چاپ كتاب به صرفه نباشد. «
عليرضا رئيس دانا، مدير انتشــارات نگاه با بيان 
اين جملــه به همشــهري مي گويد: »شــروع 
ســال 1400با گراني هــا همراه بوده اســت و 
با ايــن افزايش قيمــت كاغذ به عنــوان كاالي 
اســتراتژيك و ديگــر ملزومات چــاپ و ركود 
اقتصادي ناشــي از كرونا در جامعه باعث شده 
تا در ماه هاي اخير كتاب زيادي منتشــر نشود. 
به اين ترتيب، مشــكالت عمــده اي پيش روي 
حوزه نشــر و توليد كتاب وجود دارد، ناشران با 
ضرر هاي فراواني روبه رو شده اند و سرمايه آنها 
هنوز برنگشته تا بتوانند براي توليد كتاب هاي 
آينده ســرمايه گذاري كنند. به عبــارت ديگر، 
چرخه توليد و نشــر در وضعيت بد و نابساماني 
قرار دارد. نياز است تا دولت به فعاالن اين حوزه 
كمك كند؛ البته باتوجه به اينكه دولت فعلي در 
انتهاي كار خود است، نمي توان انتظار داشت كه 
گره گشاي اين مشكل باشــد. تنها اميدواري ما 
اين است كه دولت بعدي رويكرد مثبتي به حوزه 
نشــر و در مجموع كتاب داشته باشد و اقدامات 

مؤثري در اين راستا انجام دهد.«

چشم انداز صنعت نشر و كتاب در سال 1400از ديدگاه ناشران

بيم ها بيش از اميد است
سعيده مرادي

خبر نگار

تازه هاي نشر

4كتاب از همشهري
» آنــري لوفــر«، » وضعيــت ارزيابــي تأثيرات 
زيســت محيطي و اجتماعي در كشــورهاي در 
حال توســعه«، » راهنمايي بر ادبيــات ارزيابي و 
پايش تأثيــرات اجتماعــي« و » ارزيابي تأثيرات 
اجتماعي پروژه هاي توســعه« 4عنــوان كتاب 
تازه منتشرشده اي هســتند كه از سوي انتشارات 
همشهري روانه بازار كتاب شده  است. آنري لوفر 
با زير عنوان » سياســت فضايي، زندگي روزمره و 
حق به شهر« نوشته كريس باتلر را نريمان جهانزاد 
ترجمه كرده است. » نظريه اجتماعي آنري لوفور«، 
»توليد فضــا«، »فضا، انتزاع و قانــون«، »قدرت 
دولتي و سياســت فضا«، »مدرنيته ســكوت و 
ضرب آهنگ هاي زندگي روزمره« و »حق به شهر و 
توليد فضاي تفاوت گذار« عنوان 6فصل اين كتاب 
290صفحه اي هســتند. اين كتاب با شــمارگان 
300نســخه به بهاي 60هزار تومان منتشر شده 
اســت. وضعيت ارزيابي تأثيرات زيست محيطي 
و اجتماعي در كشــورهاي در حال توســعه هم 
نوشته سليم ممتاز و زبيد الكبير را مرتضي قليچ 
به فارسي برگردانده اســت. در پشت اين كتاب 
245صفحه اي آمده اســت: »اين كتاب براساس 
دانش عميق نگارنــدگان از نظريه و عمل ارزيابي 
تأثيرات زيست محيطي و ارزيابي تأثيرات اجتماعي 
و تجربيات گسترده كار ميداني در كشورهاي در 
حال توسعه نگاشته شده است.« اين كتاب با تيراژ 
300نســخه به بهاي 50هزار تومان منتشر شده 
است. راهنمايي بر ادبيات ارزيابي و پايش تأثيرات 
اجتماعي اثر »مايكل جي. كارلي« و »ادواردو اس. 

باســتلو« را هم امير خرمي ترجمه كرده است. اين 
كتاب با شمارگان 300نســخه در 390صفحه با قيمت 80هزار تومان به 
چاپ رسيده است. كتاب شامل 4بخش است كه در بخش اول آن »تمركز 
بر ارزيابي تأثيرات اجتماعي«، در بخش دوم »ارزيابي تأثيرات اجتماعي از 
منظري ميان رشته اي«، در بخش سوم »ارزيابي اجتماعي در كشورهاي 
در حال توسعه« و در بخش آخر »ديگر منابع اطالعات« آمده است. كتاب 
ارزيابي تأثيرات اجتماعي پروژه هاي توســعه با زير عنوان »تجربياتي از 
هند و ديگر كشورهاي آسيايي« كه ويراستاري آن را هري موهان متور و 
ترجمه آن توسط ميثم اهرابيان صدرصورت گرفته با شمارگان 300نسخه 
در 480صفحه، با قيمت 100هزار تومان به فروش مي رسد. در پشت اين 
كتاب آمده است:»پروژه هاي توسعه ديگر نبايد فقر را سهوا به كساني كه 
در سرراه شان قرار گرفته اند تحميل كنند. اين كتاب به ما كمك مي كند كه 
اصول روش ارزيابي تأثيرات اجتماعي را بفهميم، اصولي كه به اين منظور 
پديد آمده اند كه هزينه هاي انساني را پيش بيني كرده و از بارشان بكاهند.«

 در چند سال اخير مشــكالت اقتصادي ناشي از تحريم ها و 
محدوديت هاي كرونايي اقتصاد كشــور و معيشت مردم را گزارش

تحت تأثير قرار داده است. تمام مشاغل و اصناف متاثر از اين 
شرايط روزهاي سخت و پرچالشي را پشت سر گذاشته اند و هنوز هم با آن 
دست به گريبانند. در ســال جاری با توجه به تغيير و تحوالت سياسي و 

شروع واكسيناسيون ويروس كرونا اين اميدواري وجود دارد كه با احياي 
برجام و فروكش كردن ويروس كرونا در آينده اي نزديك گشايشــي در 
اقتصاد كشور و زندگي مردم ايجاد شود. يكي از عرصه هايي كه در سال هاي 
اخير به شدت آسيب ديده و زير بار مشكالت فرهنگي و اقتصادي كمر خم 
كرده، صنعت نشر كتاب است. حال سؤال اينجاست كه با توجه به گمانه و 
تحليل هاي مثبتي كه براي سال 1400 وجود دارد، ناشران و فعاالن حوزه 
نشــر و كتاب چه ديدگاه و چشم اندازي از صنعت نشــر كتاب در سال 
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 بيماران مبتال به ديابت كه هر چند وقت 
يك بار با كمبود دارو به خصوص انسولين گزارش

قلمي دست وپنجه نرم مي كنند، با طرح 
جديد وزارت بهداشت براي توزيع انسولين قلمي در كشور 
مواجه شده اند كه براساس آن مجبور هستند با مراجعه به 
مراكز تخصصي كه از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
اعالم شده است، نسبت به ثبت اطالعات شان در سامانه 
مديريت بيماري هاي نادر، آن هم در روزهاي شيوع كرونا. 
اين در حالي اســت كه اين بيماران مي گويند پيش تر 
اطالعات شان در سامانه تأمين اجتماعي و هالل احمر ثبت 
شده و اصال مدت هاســت كه بر همين اساس سهميه 

انسولين خود را دريافت مي كنند.
وزارت بهداشت در حالي براي ثبت نام دوباره ديابتي هايي 
كه انسولين قلمي استفاده مي كنند، فرصت يك ماهه 
درنظر گرفته است كه گفت وگو با اين بيماران در تهران 
نشان مي دهد كه آنها پس از مراجعه به برخي از اين مراكز 
و بيمارستان هاي معرفي شده از سوي وزارت بهداشت، 
نه تنها نتيجه اي نمي گيرند و موفــق به ثبت اطالعات 
در سامانه مديريت بيماري هاي نادر نمي شوند بلكه در 
مراجعه از اين بيمارستان به آن مركز درماني سرگردان 
هم شــده اند. فاطمه آقاپور، بيمار ديابتي 68ســاله به 
همشهري مي گويد: »كد دريافت انسولين از هالل احمر 
دارم اما گفته اند بايد دوباره به يكي از بيمارستان هايي 
كه اعالم كرده اند مراجعه و ثبت نام دوباره كنيم. دخترم 
چند بيمارستان مانند هاجر و مهديه را پيگيري كرده اما 
گفته اند كه ابالغيه اي براي ثبت نام ديابتي ها برايشــان 
ارسال نشده است. االن هم در حال از دست دادن مهلت 
ثبت نام هســتيم كه اين مهلت تا پايان خرداد ماه اعالم 

شده بود«. 
بيمار ديابتي ديگري كه در يكي از درمانگاه هاي شهرداري 
پرونده دارد، مي گويد: تا كنون به 3بيمارستان مراجعه 
كرده اما موفق به ثبت نام نشده است. او اضافه مي كند: 
»اول به بيمارستان صارم مراجعه كردم اما با اين پاسخ 
مواجه شدم كه نام اين بيمارستان به اشتباه در فهرست 
بيمارستان هاي متولي ثبت نام ديابتي ها درج شده است و 

اين كار را انجام نمي دهد. كارمند اطالعات بيمارستان جم 
هم در پاسخ به تعدادي از ديابتي ها كه به همين منظور به 
آن جا مراجعه كرده بودند، گفت كه براي ثبت نام ديابتي ها 
ابالغيه اي دريافت نكرده اند«.  مقصد برخي از اين بيماران 
ديابتي، بيمارستان گاندي بوده. براساس اظهارات آنها، هر 
چند عمليات ثبت نام بيماران ديابتي در اين بيمارستان 
انجام شده اما اين كار را اول براي بيماراني كه در اين مركز 
درماني پرونده دارند، انجام مي دهند و به سايرين وعده 

زماني ديگر داده مي شود.

انتقاد از طرح هاي موقتي و غيركاربردي
دربــاره ســرگرداني اين روزهــاي بيمــاران ديابتي 
مصرف كننده انسولين قلمي اسداهلل رجب، رئيس انجمن 
ديابت به همشــهري در اين باره گفت: قبال مي گفتند 
بيماران مبتال به ديابت به هالل احمر يا داروخانه هاي 
اعالم شده بروند و اسم نويسي كنند. حاال يك فهرست از 
بيمارستان ها و مراكز درماني اعالم كرده اند كه بيماران 
به آنها مراجعه و دوباره ثبت نام كنند. واقعا نمي توانم هيچ 

دليل منطقي براي اين دوباره كاري ها بيابم.
وي افزود: از وزارت بهداشــت و متوليان سالمت مردم 
انتظار مي رود سياستي را درنظر بگيرند كه شهروندان 
و به خصوص بيماران در اين شــرايطي كه كرونا وجود 
دارد، كمتر اذيت شوند و اين قاعده را نه تنها براي بيماران 
ديابتي كه به عنوان يك اصل كلــي براي همه رعايت 
كنند. رجب با بيان اينكه وزارت بهداشــت هيچ گونه 
نظرخواهي از انجمن ديابت ايران براي ثبت نام در سامانه 
جديد نكرده است، تصريح كرد: با توجه به مشكالتي كه 
در ارتباط با انسولين هاي وارداتي وجود دارد، بايستي 
انجمن هاي تخصصي مانند انجمن ديابت ايران، انجمن 
متخصصان غدد و همچنين بيمه ها همراه با مسئوالن 
وزارت بهداشت طي يك هم انديشي، راه حل مناسب 
را پيدا كنند. بدون شــك نتيجه راه حل هاي فوري و 
درعين حال گذرا نيز موقتــي و غيركاربردي خواهد 
بود. الزم است در شرايط كنوني با گفتمان و صحبت، 
راه حلي مناسب پيدا كنيم تا بيماران مبتال به ديابتي 
و خانواده هايشان اذيت نشــوند. رئيس انجمن ديابت 
ايران معتقد است كه سه مشكل عمده بر سر راه بيماران 
ديابتي وجود دارد. »تا زماني كه تحريم ها برداشته نشود، 

ارز مورد نياز براي واردات داروهاي مورد نياز تامين نشود 
و نظارت هم نباشد، مشــكالت باقي خواهد ماند.« او 
مي گويد:» راهكارهاي مقطعي و دوباره كاري در ثبت نام 
بيماران ديابتي تأثيري در حل مشكالت نخواهد داشت. 
وي افزود: انســولين هايي كه در ايران توليد مي شود 
انسولين هاي انساني است و هم داراي قلم هستند و هم 
ويال. حال كه به هر دليلي با كمبود انسولين قلمي توليد 
خارج مواجهيم، پس بايد ضمن اســتفاده از امكانات 
داخلي، گفتمان و صحبت دربــاره راهكارهاي الزم را 
پيشه كنيم تا راه حل درستي را پيدا كنيم كه بيشتر به 

نفع بيماران باشد.  

علت دوباره كاري وزارت بهداشت چه بود؟ 
مشكل سرگرداني بيماران ديابتي براي ثبت نام دوباره 
در مراكز و بيمارستان هاي معرفي شده از سوي وزارت 
بهداشت را از مهدي شــادنوش، رئيس مركز مديريت 
پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشــت پيگيري 

كرديم.
او در گفت وگو با همشهري درباره اينكه علت دوباره كاري 
وزارت بهداشــت در ثبت نام بيماران ديابتي چه بوده؟ 
گفت: اطالعات بيماراني كه توسط داروخانه هاي هالل 
احمر و مراكز ديگر ثبت شده، پراكنده و ناقص است. از 
طرفي انسولين به علت قيمت گراني كه دارد و براي كشور 
ما به شدت ارزبر اســت و بيماران زيادي همواره نگران 
تهيه آن هستند، باعث شده كه به فكر ايجاد سامانه اي 
يكپارچه براي ثبت نام ديابتي ها باشيم كه بدانيم هر كد 
ملي دقيقا از كدام انسولين قلمي استفاده مي كند و به چه 
تعداد. او افزود: از سوي ديگر قاچاق معكوس انسولين از 
ديگر عواملي بود كه باعث شد وزارت بهداشت دست به 
چنين اقدامي بزند تا بتواند كنترل بيشتري روي اين نياز 

حياتي بيماران ديابتي داشته باشد.
 شادنوش  در واكنش به همكاري نكردن برخي مراكز و 
بيمارستان ها كه به بهانه دريافت نكردن ابالغيه از سوي 
وزارت بهداشت، از همكاري براي ثبت نام بيماران امتناع 
مي كنند، به همشــهري گفت: آماده سازي مقدمات 
ثبت نام بيماران ديابتي كه انســولين قلمي استفاده 
مي كنند، از سال گذشته آغاز شد. از همان موقع مراكز 
درماني و بيمارستان هايي در سطح كشور اعالم آمادگي 

كردند و براساس اعالم خودشان، براي آنها نام كاربري 
و رمز عبور تعريف كرديم. اما برخي از اين مراكز در ادامه 
به هر دليلي كم لطفي كرده و متأسفانه بيماراني كه به 
آنها مراجعه داشتند را اذيت كرده و گفته اند كه در طرح 

ثبت نام بيماران ديابتي مشاركت ندارند.
وي با اعــالم اينكه در مجموع 803مركــز درماني در 
سراسر كشــور به بيماران ديابتي براي مراجعه جهت 
ثبت نام معرفي شــدند، تصريح كرد: هفته گذشته از 
معاونت درمان وزارت بهداشت به مراكز درماني ابالغ 
شد كه آن دسته از مراكزي كه قبال براي اجراي طرح 
ثبت نام بيماران ديابتي اعالم آمادگي كرده بودند ولي 
االن همكاري نمي كنند، متخلف محســوب شده و به 
تخلف آنها رسيدگي به عمل خواهد آمد. اين مراكز بايد 
توضيح دهند كه اشكال از كدام قسمت فرايند بوده است. 
باعث تعجب است وقتي نام مراكز، اعالم عمومي شده و 
عامه مردم در جريــان بوده اند، چطور اين مراكز اظهار 
بي اطالعي مي كنند.  به گفته رئيس مركز مديريت پيوند 
و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت، كل ثبت نام هر 
بيمار ديابتي 2دقيقه بيشتر طول نمي كشد. او افزود: 
به نفع خود مراكز درماني هم است كه مركز خود را به 
بيماران بيشتري بشناساند، ضمن اينكه بايد پاسخگوي 
مشــكلي كه بيماران دارند، باشند. البته درنظر داشته 
باشــيد كه اين ثبت نام هم يك فرايند كاري اســت و 
ممكن است در كشور يك كارمند در جايي جواب يك 
ارباب رجوع را ندهد. البته تعجب مي كنم كسي در حوزه 
سالمت فعال باشد و اختيار و امكاني را داشته باشد اما 
خودسرانه بگويد كه من فقط يك ميزان از تعهداتم را 

انجام مي دهم و ميزان ديگــري را انجام نمي دهم. اين 
مقداري هم به فرهنگ عمومي در كشور برمي گردد كه 

اميدواريم روزبه روز با ارتقا همراه باشد.

امكان ثبت نام ديابتي ها در مطب پزشكان
شــادنوش در ادامه با اعالم اينكه تاكنون 70هزار بيمار 
ديابتي با مراجعه به مراكز درماني معرفي شده در سامانه 
مديريت بيماري هاي نادر ثبت نام شــده اند، گفت: طي 
هفته گذشته، زيرســاخت هاي سامانه نيز تقويت شده 
و توسعه بيشتري پيدا كرده است. بنابراين در روزهاي 
آينده شاهد سرعت بخشي به روند ثبت نام بيماران ديابتي 
خواهيم بود.  اين مقام مسئول وزارت بهداشت در پاسخ 
به نگراني بيماران ديابتي به خاطر رو به پايان بودن مهلت 
يك ماهه براي ثبت نام، اطمينان مي دهد كه اين وزارتخانه 
به منظور جلوگيري از اضطراب در بيماران و جلوگيري 
از ازدحام در مراكز درماني با توجه به شــرايط كرونايي، 
هنوز پاياني براي طرح ثبت نام بيماران استفاده كننده از 
انسولين قلمي تعيين نكرده است. رئيس مركز مديريت 
پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت همچنين از 
پيش بيني ها براي به كارگيري روش هاي جديد جهت 
افزايش سرعت ثبت نام بيماران ديابتي در آينده نزديك 
خبر داد و گفت: يكي از روش ها اين اســت كه پزشكان 
متخصص و فوق تخصص كه مراجعــه بيماران ديابتي 
به آنها زياد اســت، از طرف معاونت درمان دانشگاه هاي 
علوم پزشكي معرفي شــوند و به آنها نام كاربري و رمز 
عبور اختصاص پيدا كند تا بتوانند ثبت نام بيماران خود را 

به طور مستقيم از مطب انجام دهند.

واكنش مقام مسئول وزارت بهداشت نسبت به عملكرد بيمارستان هايي كه با وجود اعالم آمادگي 
اوليه، اكنون از همكاري با طرح ثبت نام بيماران ديابتي طفره مي روند

مشقت جديد بيماران ديابتي
ايثارگران بدانندگزارش همشهري از مشكالت و سرگرداني بيماران ديابتي در اجراي دستورالعمل جديد وزارت بهداشت

نيما شايان
خبر نگار

كمك معيشت در سال 1۴00
 چند سالي است به جانبازان، آزادگان و رزمندگان فاقد شغل و درآمد 
كمك معيشت پرداخت مي شــود. برابر بند ب تبصره 17 قانون بودجه 
سال 1400، بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات 
موضوع رديف 131600 جدول شــماره 7قانون بودجه به جانبازان و 
آزادگان غيرحالت اشتغاِل معسِر فاقد شغل و درآمد كه براساس قوانين 
نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نيستند تا زماني كه فاقد 
شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان 
دولت پرداخت كند. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان 
برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت 

وزيران مي رسد.
شرايطي كه براي پرداخت كمك معيشــت درنظر گرفته شده است به 

قرار زير است:
1. جانبازان و آزادگان بدون درنظر گرفتن درصد جانبازي و سابقه اسارت، 

با شرايط تعيين شده بعدي مشمول دريافت كمك معيشت مي شوند.
2. جانباز و آزاده، حالت اشتغال بگير نباشد. تمامي جانبازان و آزادگاني 
كه از بنياد، دستگاه هاي اجرايي يا نيروهاي مسلح، حقوق حالت اشتغال 

مي گيرند، مشمول دريافت كمك معيشت نمي شوند.
3. مشمول دريافت حقوق وظيفه نيروهاي مسلح نباشند.

4. فاقد شغل و درآمد باشند. درصورتي كه داراي شغل و درآمد شوند، 
كمك معيشت آنان قطع مي شود.

۵. كمك معيشت برابر است با حداقل حقوق كاركنان دولت كه هر ساله 
توسط دولت تعيين مي شــود. اين مبلغ براي سال 1400 به ميزان 22 

ميليون و 460 هزار ريال تعيين شده است.
6. در قانون مقرر شده است كه آيين نامه اجرايي، به پيشنهاد سازمان برنامه 
و بودجه و بنياد شهيد به تصويب هيأت وزيران برسد. در سنوات گذشته 
هيأت وزيران محدوديت هايي بيش از آنچه در قانون پيش بيني شده بود به 
آيين نامه تحميل كرده بود كه به منظور تامين نظر هيأت بررسي و تطبيق 
مصوبات دولت، توسط هيأت وزيران اصالح و محدوديت ها رفع شد. در 
سال جاري به جز شروطي كه در باال ذكر شد، هيچ محدوديت ديگري در 
آيين نامه نمي تواند اعمال شود و آيين نامه بايد منطبق با شروط اعالم 

شده تنظيم و ابالغ شود.
كمك معيشت رزمندگان نيز برابر رديف 111187 جدول شماره 7 اليحه 
بودجه به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح )سازمان رزمندگان( 
محول شده است كه به رزمندگان معسر با حداقل 6 ماه حضور در جبهه 
پرداخت مي شود. ميزان كمك معيشت رزمندگان همانند كمك معيشت 
جانبازان و آزادگان خواهد بود و شروط فاقد درآمد و فاقد شغل بودن نيز 
از نكاتي است كه در پرداخت كمك معيشت رزمندگان بايد لحاظ شود. 
تا سال گذشته كمك معيشــت رزمندگان منطبق با روال قانوني انجام 
نمي گرفت و مبلغي بسيار كمتر از مصوبه قانوني به آنان پرداخت مي شد. 
در سال جاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح مصمم هستند، آنچه در قانون بر آن تأكيد شده است درخصوص 

رزمندگان اجرايي و كمك معيشت آنان به صورت كامل پرداخت شود.
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   تمركز بر حريم خصوصي
به دنبال چالش هاي ايجاد شده بين اپل و فيسبوك موضوع تمركز بر حريم خصوصي در كنفرانس اپل يكي 
از مواردي بود كه توجه كارشناسان را به خود معطوف كرد. در iOS 15، به روزرساني هاي مربوط به حريم 
خصوصي به وضوح به چشم مي خورد كه در اينجا به چند مورد اشــاره مي كنيم؛ پردازش صدا فقط روي 
دستگاه انجام مي شود؛ بنابراين دستورات صوتي به دستيار هوشمند اپل برخالف رقباي ديگر در سرورهاي 
مركزي بارگذاري نمي شوند. در سرويس Apple Mail آدرس IP دستگاه پنهان مانده و قابل رديابي نيست. 
مرورگر Safari اپل از دسترسي اشخاص ثالث به آدرس IP كاربر براي ممانعت از رديابي جلوگيري مي كند.

 كمبود واكســن كوويد-19 در دنيا و 
مشكالت زنجيره تامين به ويژه براي دوز دانش

دوم، محققان را به سمت ايده تركيب و 
همسان سازي  واكسن ها ســوق داده است، اما ابهام 
بزرگ اين اســت كه آيا اين ايــده درصورت اجرايي 

شدن، بي خطر است؟
جاي تعجب ندارد كه دريافت واكســن هاي مناسب 
در زمان مناســب طي يك بيماري همه گير جهاني، 
يك چالش لجستيكي اســت. از زمان شروع شيوع 
كوويد-19شركت هاي داروســازي بزرگ دنيا براي 
ساخت واكسن دست به كار شدند و تاكنون بسياري 
از آنها تأييديه سازمان غذا و دارو و همچنين سازمان 
بهداشت جهاني را دريافت كرده اند. در اين بين به جز 
واكسن تك دوز جانسون اندجانسون ساخت آمريكا، 
ساير واكسن ها نياز به 2دوز تزريق براي ايجاد ايمني 
كافي دارند. دوز اول سيســتم ايمني را براي ساخت 
آنتي بادي تحريــك كرده و دوز دوم كــه معموال به 
فاصله چنــد هفته پس از دوز اول تزريق مي شــود، 
باعث تقويت آن مي شــود. گروهي مي گويند تزريق 
 دوز دوم از يك واكســن هم رده يا به قول مشــهور
Mix and Match مشــكلي ايجــاد نمي كنــد، اما 
تحقيقات ديگري هم از عوارض جانبي شــديدتر در 

استفاده از دوزهاي متفاوت خبر مي دهد.

ابهام و احتمال
در كانادا كمبود واكسن موجب شــد تا مقامات اين 
كشور افراد را براي دريافت دوز دوم به يك نوع ديگري 
از واكسن ترغيب كنند. به اين ترتيب، افرادي كه دوز 
اول واكسن خود را از آســترازنكا دريافت كرده اند، 

مي توانند براي دوز دوم مدرنا يا فايزر تزريق كنند.
برخي متخصصان معتقدند كه تركيب كردن دوزهاي 
واكســن از برندهاي مختلف، فرصتي براي تقويت 
واكسن و احتماال افزايش ايمني اســت، اما شواهد 
پيرامون اين روش در مورد كوويد-19كمياب است. 
مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريكا نسبت 
به مخلوط كردن واكسن ها هشــدار داده است؛ مگر 
اينكه شرايط استثنايي مانند كمبود واكسن دوز دوم 

به دليل مشكالت توليد يا توزيع به وجود بيايد.

سازمان بهداشت عمومي انگليس نيز موضع مشابهي 
را اتخاذ كرده است. پس از آنكه دولت ارائه دوزهاي 
واكســن دوم را به مدت 12هفته بــه تأخير انداخت 
تا افراد بيشــتري بتوانند نخســتين تزريق خود را 
انجام دهند تــا حداقل مقداري محافظت داشــته 
باشند، مقامات بهداشتي اذعان كردند كه در شرايط 
استثنايي ممكن است دوزهايي از واكسن هاي ديگر به 
كساني كه براي دوز دوم خود مراجعه مي كنند، داده 
شود. اين شرايط استثنايي شــامل كمبود در توليد 
يا توزيع دوز دوم واكسن اســت. درحالي كه برخي 
از كارشناسان هنوز نمي دانند كه آيا انعطاف پذيري 
در واكسيناســيون با دوزهاي مختلط ممكن است 
به افزايش ســرعت روند واكسيناسيون كمك كند، 
سايرين بر ســر اين موضوع بحث دارند كه تركيب 
2واكسن مختلف مي تواند در حفاظت از فرد در مقابل 
كوويد-19 بهتر عمل كند يا خير. واكسن هاي مورد 
تأييد كوويد-19 از روش هاي مختلف ساخته شده اند 
و مكانيسم تقويت سيســتم ايمني در آنها متفاوت 
اســت و اين مســئله نياز به تحقيقــات دقيق براي 

دريافت 2دوز واكسن متفاوت را مشخص مي كند.

كارشناسان چه مي گويند
دكتر كايلي كوئين، محقق واكسن مؤسسه فناوري 
رويال ملبورن )RMIT( واكســن هاي كوويد-19 را 
به عنوان وسايلي كه محموله ها را تحويل مي دهند، 
توصيف كرده اســت كه ممكن اســت وسايل نقليه 
متفاوت باشــد و ممكن اســت بارهاي خــود را به 
روش هاي مختلف تحويل دهد، اما بار پروتئين سنبله 

همان است. از آنجا كه محموله يكسان است، از نظر 
تئوري، واكسن ها بايد به خوبي با هم كار كنند.

دكتر دانا مازو، اپيدميولوژيســت بيمارستان مونت 
سيناي و استاديار دانشگاه مي گويد: در برخي موارد 
يك نوع از واكســن مي تواند اثربخشي واكسن ديگر 
را افزايش دهد. هم اكنون واكســن هاي كوويد-19 
بر 2نوع مختلف ساخته شــده اند كه مكانيسم آنها 
سازوكارهاي متفاوتي دارد و در شرايط خاص توصيه 

مي كنيم يكي را با ديگري تقويت كنيد.
اما مهم ترين سؤال بي پاسخ اين است كه آيا تركيب 
واكسن ها موجب عوارض جانبي ناخواسته مي شود. 
دكتر نيكيل باياني، متخصــص بيماري هاي عفوني 
مي گويد با استفاده از 2واكســن مختلف، محافظت 
بيشتري در برابر بيماري وجود نخواهد داشت و اين 

كار توصيه نمي شود.

كارآزمايي براي واكسن هاي تركيبي
هم اكنــون در انگليس آزمايش هايــي براي تركيب 
واكســن هاي مختلف در حال انجام است. دانشگاه 
آكســفورد طي كارآزمايي با نام Com-COV2 در 
حال تست كردن تركيب هاي مختلف با واكسن هاي 
فايزر، آسترازنكا، مدرنا و همچنين نواواكس است كه 

احتماال در هفته هاي آتي مجوز استفاده مي گيرد.
پروفسور دال گادفري، رهبر مؤسســه ايمونولوژي 
دوهورتي در ملبورن مي گويد: هم اكنون بسيار زود 
اســت كه بگوييم تركيب و همسان سازي  واكسن ها 
مؤثر و ايمن است. دنيا در حال نظاره اين كارآزمايي 

است تا نتيجه مشخص شود. 

محققان در گوشه و كنار دنيا در حال تحقيق روي امكان تزريق دو دوز متفاوت واكسن كرونا هستند 
اما اين ماجرا از نظر علمي همچنان مبهم است

اپــل در كنفرانــس جهانــي 
توســعه دهندگان )WWDC( فناوري

نخستين چشم انداز به iOS 15را 
ارائه داد. به گزارش ديلي ميل، اين كنفرانس كه 
متعلق به شــركت اپل اســت، رويدادي ساالنه 
محسوب مي شــود كه شــركت در آن آخرين 
دستاوردهاي خود را رونمايي مي كند. اپل معموال 
آن را به صورت حضوري و با شــركت بسياري از 
مخاطبان برگزار مي كند، اما شيوع ويروس كرونا 
و همه گيري بيمــاري كوويد-19امســال نيز 
برگزاركنندگان را وادار كرد تا اين همايش بزرگ 

را به صورت مجازي به نمايش درآورند.

فيس تايم براي همه
در اين كنفرانس، سيستم عامل جديد كه داراي 
پيشرفت هاي فيس تايم )FaceTime( ازجمله 
صداي سه بعدي، حالت عمودي كه پس زمينه 
را تار مي كند و همچنين ارائــه برنامه اي براي 
كنفرانس هاي ويدئويي اســت كه با اپليكيشن 
زوم رقابت مي كند، به مخاطبان معرفي شــد. 
سيستم عامل جديدiOS 15سرويس فيس تايم 
را كه در ســال 2010معرفي شــده، با افزودن 
ويژگي هاي جديدي كه هــدف آنها اتصال بهتر 
كاربران بوده، تغيير داده است. اين سرويس در 
حالت پرتره در دسترس خواهد بود كه پس زمينه 
شما را محو مي كند؛ درست مانند اديت عكس ها 
كه باعث برجســتگي بيشــتر فــرد در صحنه 

مي شود. سرويس فيس تايم همچنين در ويندوز 
و دستگاه هاي اندرويدي نيز از طريق يك مرورگر 
پشتيباني مي شود و اين براي نخستين بار است 
كه ارائه اين ســرويس در سيســتم عامل هاي 

مختلف شكل مي گيرد.

امكانات فوق العاده ديگر
سيستم عامل جديد iOS 15اپل همچنين شامل 
 )iMessage( »يك طراحي مجدد »آي مسيج
اســت كه عكس هاي پيام را بــه گالري تبديل 
مي كند و شــامل يك حالت فوكوس است كه 
برنامه هايــي را كه معموال باعــث حواس پرتي 
كاربران مي شود، پنهان مي كند. دوربين دستگاه 
همچنين از سيســتم عامل جديد بهره مي برد 
و از قدرت Live Text برخوردار اســت كه قادر 
به شناسايي و اســكن متن در عكس هاست. با 
اين روش كاربران مي توانند دســت نويس ها را 
به همراه كپي كردن متن و جست وجوي آنالين 
آن، به اي ميل تبديل كننــد. اپل مي گويد اين 
ويژگي با استفاده از »شبكه هاي عصبي عميق« 
و »هوش دستگاه« فعال است. در iOS 15، كيف 
پولي داريد كه كليدهاي خانه يا هتل و مدارك 
ازجمله گواهينامه در آن گنجانده مي شــود و 
ارائه مدرك از طريق آن در آمريكا قانوني خواهد 
بود. درحالي كه نســخه بتا ديروز منتشــر شده 
است، نسخه نهايي iOS 15در پاييز سال جاري 

ميالدي در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت. 

رونمايي اپل از ويژگي هاي نرم افزاري جديد
اپل در كنفرانس توسعه دهندگان خود مهم ترين ويژگي هاي جديد سيستم عامل هاي خود را كه 

در پاييز عرضه مي شوند، معرفي كرد 

اما و اگرهاي واكسيناسيون با دوزهاي تركيبي

زهرا خلجي
خبر نگار

دنياي رمزارز

سقوط دوباره بيت كوين

چيني ها هر روز يك محدوديت به محدوديت هاي قبلي ارزهاي 
ديجيتال در اين كشور اضافه مي كنند. در اين راستا، روز يكشنبه 
گذشته خبري منتشر شــد مبني بر اينكه حساب كاربري برخي 
افراد فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال در شــبكه اجتماعي بسيار 
محبوب چيني -ويبو- مسدود شده اســت. اين مهم در راستاي 
تداوم ايجاد محدوديت براي چيني ها در استخراج و معامله ارزهاي 
ديجيتال شكل گرفته است اما خيلي زود تأثير گسترده خود را بر 
قيمت جهاني اين ارزها گذاشت. ديروز بيت كوين، ارزشمندترين 
رمزارز جهان يكي از شديدترين افت هاي اخير خود را داشت و به 
زير 33هزار دالر رسيد. شــديدترين افت اين رمزارز در روزهاي 
اخير به سقوط 6/2درصدي روز 28ماه مه بازمي گردد. درست در 
روزهايي كه دولت السالوادور به دنبال قانوني كردن بيت كوين در 

اين كشور است تا نامش را به عنوان نخستين كشوري كه بيت كوين 
و ارزهاي ديجيتال را به رسميت مي شناسد به ثبت برساند، دولت 
چين به شــدت در پي محدود كــردن اين بازار بــراي فعاالن در 
داخل اين كشور است. به نظر مي رسد كه هر اقدام دولت چين بر 
ضد رمزارزها، خيلي سريع با واكنش شديد بازار روبه رو مي شود و 
يكي از اصلي ترين داليل افت هاي اخير بيت كوين و البته بسياري 
از رمزارزهاي ديگر به صورت مستقيم به دولت چين بازمي گردد. 
چيني ها حتي در منطقه مغولســتان داخلي چين نيز استخراج 
ارزهاي ديجيتال را ممنوع كرده اند. اين درحالي است كه پيش تر 
امكان ماينينگ در منطقه مغولستان داخلي چين وجود داشت. 
از ســوي ديگر، دونالد ترامپ، رئيس جمهوري پيشين آمريكا در 
گفت وگويي با شــبكه فاكس بيزينس ضمن دفــاع از دالر گفت: 
»به نظرم احتياجي نيست كه تمام بيت كوين ها را از چرخه معامالت 
خارج كنيم، ولي بايد خيلي خيلي روي تراكنش هاي مرتبط با آن 
نظارت داشته باشيم. بيت كوين يك تقلب است كه شور و اشتياق 
ايجاد شده نســبت به آن در ســطح جهان باعث كاهش تمايل 
معامله گران به نگه داشتن دالر شده است. ابزاري كه آمريكا با آن 
بر جهان تأثير مي گذارد دالر است و آن را رها نمي كند، بنابراين از 
اين جهت، من بيت كوين را يك تهديد نمي دانم.« شايد اگر ترامپ 
هنوز رئيس جمهوري آمريكا بود، حرف هاي او مي توانست كمي در 

افزايش قيمت ارزهاي ديجيتال تأثير داشته باشد.
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مسئول مطالعات باليني واكسن كووبركت: ورود واكسن به بازار و 
صدور مجوز مصرف اضطراري بستگي به شرايط كشور، وضعيت 
اپيدمي، مواضع سياسي، در دسترس بودن ساير واكسن ها و... دارد

همشــهري جزئيات صدور مجوز مصرف اضطراري واكســن كرونا، پيش از پايان 
كارآزمايي ها و شــروع تزريق واكســن به عموم با توليدات ايراني را بررســي كرد

صدور مصرف اضطراري واكسن مي شود، كمبود شديد 
واكسن در دنيا و تقاضاي باالســت: »حدود 70درصد 
جامعه جهاني و بيش از 5.5ميليارد نفر بايد 2دوز واكسن 
را دريافت كنند تا پاندمي كرونا كنترل شود؛ به همين 
دليل ما نياز به تامين 11تا 12ميليارد واكسن داريم، اما 
تاكنون طبق برآورد ها كمتر از 2ميليارد واكسن توليد 
شــده؛ يعني براي حدود 10درصد از جمعيت دنيا كه 
عدد بسيار پاييني است.« براساس اعالم كريمي نيا، تمام 
واكســن هاي دنيا تزريق عمومي در فاز سوم كارآزمايي 
باليني را داشته اند. برخي از آنها كارآزمايي باليني فاز سوم 
را به طور مشترك در كشور خود و كشورهاي ديگر انجام 
داده اند؛ مثل واكسن توليد شده كشور چين كه در امارات 
هم تزريق شد. براي تركيه و برزيل هم چنين اتفاقي افتاد، 
اما برخي كشــورها ازجمله آمريكا هم بخش عمده اي 
از كارآزمايي شان را در كشــور خودشان روي جمعيت 
گسترده اي از مردم انجام دادند. براساس اعالم اين مسئول، 
پروتكل هاي الزام آور براي توليدكننده هاي داخلي اگر 
سخت گيرانه تر از واكسن هاي وارداتي نباشد، آسان تر هم 
نخواهد بود. واكسن هاي فخرا، بركت و رازي از همان ابتدا 
كارآزمايي شــان را در داخل كشور آغاز كردند و واكسن 
مشترك پاستور و كوبا هم اجراي فاز 3 آن در ايران انجام 
شده است. فاز يك واكسن سيناژن هم در استراليا انجام 
شده و 2فاز بعدي آن در ايران اجرايي مي شود. به همين 
دليل، تمام اين واكسن ها فرايند سختگيرانه سازمان غذا و 
دارو را با دقت كامل انجام مي دهند.« ميركريمي با تأكيد 
بر اينكه هيچ كدام از توليدكنندگان ايراني ادعايي براي 
ورود زودهنگام به بازار ندارنــد، مي گويد: »تمام تالش ، 
تامين واكسن است؛ چه خارجي و چه ايراني. قرار است 
واكسن هاي ما در سازمان جهاني ثبت رسمي شود. همه 
به دنبال تسريع در روند توليد و عرضه واكسن به بازار براي 

نجات جامعه هستند.«
معاون قرارگاه پدافند زيستي كشــور همچنين درباره 
نظارت سازمان جهاني بهداشت بر روند واكسيناسيون 
عمومي يك كشور با استفاده از واكسن هاي داخلي هم 
مي گويد: »در اين باره ما هيچ نيازي به كســب مجوز از 
سازمان جهاني بهداشت نداريم؛ چون تمام مسئوليت 
اين امر بر عهده وزارت  بهداشــت و سازمان غذا و داروي 
هر كشوري است. ســازمان جهاني بهداشت تنها بايد از 
روند واكسيناسيون آگاه باشــد؛ چون اين بيماري بايد 
به تدريج از ســطح دنيا جمع شــود و اين آگاهي باعث 
مي شــود كه آنها مديريت بهتري در كنتــرل پاندمي 
داشته باشند. هم اكنون تقاضاي جهاني از 7قدرت برتر 
اقتصادي اين است كه طي 2سال آينده 60ميليارد دالر 
به تامين واكسن كشورهاي فقير اختصاص دهند؛ چراكه 

واكسينه شدن برخي كشورها و 
محروم ماندن كشورهاي محروم 

از واكسن هدف ســازمان جهاني بهداشت براي كاهش 
كرونا را محقق نمي كند.«

واكســـــــن كرونــاي 
»كووبركت«، در يك قدمي 
دريافــت مجــوز مصرف 
اضطراري قرار گرفته است، 
اين در حالي است كه هنوز 
فاز ســوم كارآزمايي اين 
واكســن به پايان نرسيده 
است. كمبود شــديد واكســن در ايران و در ادامه آن 
متوقف شدن واكسيناســيون براي گروه هاي سني 
تعيين شده و همچنين بالتكليفي آنهايي كه در انتظار 
دوز دوم نشســته اند و از موعد تزريق شــان گذشته، 
منجر شد تا وزارت بهداشت دست به كار شود و براي 
صدور مجوز مصرف اضطــراري آن هم تنها براي يك 
واكســن توليد داخل اقدام كند. اين در حالي اســت 
كه واكسن توليد مشترك ايران و كوبا هم در مرحله 
سوم كارآزمايي قرار دارد. حاال بر اساس اعالم عليرضا 
رئيسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا و معاون 
بهداشتي وزارت بهداشــت، نتايج فاز سوم مطالعات 
واكسن كووبركت   در حال بررسي است و تا هفته آينده 
خبر نهايي تاييد نتيجه مطالعات اعالم مي شود. به گفته 
رييسي، اگر اين واكسن مجوز مصرف اضطراري بگيرد، 
به احتمال زياد دوز دوم براي آنها كه واكســن هايي 
با پلتفرم مشــترك تزريق كرده اند، از همين واكسن 
در نظر گرفته مي شود. از اواسط هفته گذشته، ورود 
محموله هاي جديد واكســن، با وقفه مواجه شد. قرار 
بود محموله هايي توســط هالل احمر وارد شود اما به 
گفته مقامات رده باالي اين ارگان، محموله در كشور 
مبدا، با چالش ورود به ايران مواجه شده است و حاال 
گفته مي شود اگر كشورها به تعهداتشان عمل كنند، تا 
آخر خرداد محموله هاي جديد از راه مي رسد. هيچ چيز 
مشخص نيست. حتي نتيجه فاز سوم مطالعات واكسن 
كووبركت كه به نظر مي رسد بايد در اختيار سازمان ها 

و نهادهاي تخصصي در اين حوزه   قرار گيرد. هر چند 
كه بسياري از واكسن هاي كروناي مصرف شده در دنيا 
در همان فاز ســوم مطالعات، مجوز مصرف گرفته اند 
تا تزريق به صورت داوطلبانه و عمومي انجام شــود. 
حاال متخصصان و توليد كننده هاي ايراني واكسن، به 
همشهر ي مي گويند با توجه به شرايط پاندمي، كمبود 
واكسن در دنيا و تقاضاي باال، تنها چاره كار، صدور مجوز 

مصرف اضطراري واكسن است.

  صدور مجوز اضطراري بستگي به شرايط شيوع 
دارد

  تعدادي از اعضاي ســتاد ملي مقابله با كرونا تأكيد 
كرده اند كه به دليل نرســيدن دوز دوم واكسن هاي 
وارداتي، افرادي كه دوز اول را بهارات و سينوفارم تزريق 
كرده اند بــراي دوز دوم مي توانند كووبركت دريافت 
كنند.   براساس اعالم حامد حسيني، مسئول مطالعات 
بالينی واكسن كوو ايران بركت به همشهري، در فاز سوم 
مطالعات باليني تا آخر خرداد 20هزار نفر دوز اول اين 
واكسن را تزريق خواهند كرد: »هدف اصلي اجراي فاز 
3واكسن اين است كه مطمئن شويم عارضه اي ندارد و از 
بيمار شدن هم جلوگيري مي كند. ما بايد منتظر بمانيم 
ببينيم، بين افرادي كه واكسن تزريق كرده اند و آنهايي 
كه تزريق نكرده اند، در  واكنش  چه تفاوت هاي خواهد 
بود و نرخ ابتال چقدر است. هرقدر نمونه هاي ما بيشتر 
باشد با اطمينان بيشتري مي توان نظر داد.« او درباره 
اينكه گفته مي شود قرار است اين واكسن، بدون تكميل 
مطالعات فاز ســوم مجوز مصرف اضطــراري بگيرد، 
توضيح مي دهد: » در شــرايط اپيدمي، رگوالتورهاي 
مختلف مثل سازمان غذا و دارو، كميته ملي اخالق در 
پژوهش و... اين اجازه را به پژوهشگران مي دهند كه در 
گزارش ها و داده هاي مياني، درخواست مجوز مصرف 
اضطراري دهند. در مرحله سوم كه نصف داوطلبان وارد 

مطالعه شده اند، پس از مدتي پيگيري و مقايسه وضعيت 
ابتاليشان نتيجه داده ها ارائه مي شــود و اگر وزارت 
بهداشت از نتيجه تحقيقات فاز يك، 2و 3حتي با وجود 
تمام نشدن مطالعات  قانع شود، مجوز مصرف اضطراري 
مي دهد. ما هم داده هاي فاز سوم را در كمترين زمان 
در اختيار آنها قرار داده ايم و منتظريم كه مجوز صادر 
شود.« به گفته حسيني در فاز سوم، اطالعات مربوط 
به تعداد داوطلبان و ميزان عوارض و پيگيري وضعيت 
داوطلبان، داده شده اســت: »ورود واكسن به بازار و 
صدور مجوز مصرف اضطراري بستگي به شرايط كشور، 
وضعيت اپيدمي، مواضع سياسي، در دسترس بودن 
ساير واكسن ها و... دارد. تصميم گيري در اين زمينه 
متفاوت اســت؛ برخي نهادها براساس مباني علمي 
تصميم مي گيرند و برخي براساس شرايط جامعه. هر 
وقت صالح كشور اين باشد كه از اين واكسن استفاده 

شود به ما دستور مي دهند و ما توليد مي كنيم.«

نيازي به مجوز سازمان جهاني بهداشت هست؟
ماجراي صدور مجوز مصــرف اضطراري براي برخي 
واكسن ها اما تنها محدود به ايران نمي شود، كشورهاي 
ديگر هم پيش از اين اقدام به صدور مجوز در دوره اي 
كرده اند كه هنوز كارآزمايي هاي باليني در فاز ســوم 
تمام نشــده بود. محمد كريمي نيا، معــاون قرارگاه 
پدافند زيستي كشور به همين موضوع اشاره مي كند 
و به همشــهري مي گويد: »پاندمي كوويدـ 19همه 
دنيا را در برگرفته و ده ها ميليون نفــر را بيمار كرده 
است. آمار رسمي مرگ ومير ناشــي از پاندمي كرونا 
نزديك به 4ميليون نفر اســت، اما آمار غيررســمي 
اعالم شده از سوي مقامات رسمي و سازمان  جهاني 
بهداشت عدد فوتي هاي ناشــي از كرونا در جهان را 
2تا 3برابر بيشتر نشان مي دهد. وقتي بيماري با اين 
حجم تمام كشــورهاي دنيا را در برگرفته و ظرفيت 

توليد واكسن هم نســبت به تقاضاي موردنياز كمتر 
است، مطالعات واكسن كه فرايند زماني حداقل 5تا 
10ساله است را براي واكسن كرونا ناديده گرفتند تا 
سريع تر به مرحله واكسيناســيون عمومي برسند.« 
او در توضيح بيشتر درباره صدور مجوز براي واكسن 
ايراني مي گويد: »فاز يك مطالعات بررسي ايمني و فاز 
دوم، ارزيابي اثربخشي آن است. در فاز سوم هم مجوز 
تزريق روي تعداد بيشتري از داوطلبان صادر مي شود. 
در شرايط اضطراري مثل پاندمي كرونا، خسارت ناشي 
از طي نشدن فرايندهاي الزم مطالعات پذيرفته مي شود 
و با مجوزهاي اضطراري واكسيناسيون را آغاز مي كنند. 
در بسياري از كشورها كه واكسيناسيون بااليي انجام 
شده، ميزان مرگ به شدت كاهش پيدا كرده است؛ مثل 
انگلستان. در بسياري از كشورها مردم 2دوز واكسن را 
دريافت كرده اند و منجر به كاهش موارد ابتاليشــان 
شده است.« نكته ديگري كه از نظر كريمي نيا، منجر به 

  روند ســاخت واكســن براي مقابله با واكسيناسيون اضطراري 
بيماري همه گير كوويــد-19، در تاريخ 
يك ركورد جديد به جاي گذاشت. تا پيش 
از اين، ساخت واكسن عليه بيماري هاي 
واگيردار، ســال ها به طول مي انجاميد، 
اما شيوع كوويد-19و فلج شدن زندگي 
شخصي، اجتماعي و اقتصادي منجر شد 
تا دانشمندان در اين زمينه انقالبي به پا كنند. ساخت واكسن از 
سوي كشورها و شركت هاي مختلف البته در مقطعي شكل رقابت 
به خود گرفت. واكسن ها با سپري كردن 3فاز كارآزمايي باليني 
و دريافت نتيجه قابل انتظار مي توانند تأييديه بگيرند و مجاز به 
استفاده عمومي شوند. فاز ســوم يا همان مرحله آخر تنها راهي 
است كه مي توان با اطمينان آماري، نتيجه گرفت كه آيا واكسن 
مي تواند از بروز عفونت جلوگيري كند و تا چه ميزان مؤثر است. 
در اين فاز، گروه بسيار بيشــتري از افراد با ژنتيك هاي مختلف 
مورد آزمايش قرار مي گيرنــد. آزمايش فاز 3همچنين مي تواند 
عوارض جانبي ظريف تري از واكســن را تشخيص دهد. همين 
موضوع سبب شد تا كشور روسيه تصميم بگيرد، براي ثبت نام خود 
به عنوان نخستين سازنده واكسن عليه كوويد-19، در ميانه هاي 
فاز سوم كارآزمايي باليني، اوايل شهريور سال گذشته، آن را ثبت 
كرده و مجوز استفاده اضطراري دريافت كند. به اين ترتيب، تزريق 
واكسن اسپوتنيك وي با اعالم اثربخشــي بيش از 92درصدي 
روي 40هزار داوطلب بدون عارضه جانبي دور از انتظار، از اوايل 
آبان99با اولويت معلمان و كادر درماني روسيه، آغاز شد. با پايان 
فاز سوم و انتشــار جزئيات فازهاي مختلف كارآزمايي در مجله 
علمي لنست، مشخص شد كه سازمان بهداشت جهاني بي جهت 
به اين واكسن كه هم اكنون اثربخشي آن به اثبات رسيده است، 
مجوز استفاده اضطراري نداده است. ابتدا رهبران آمريكا و چين در 
تالش بودند تا اثربخشي واكسن اسپوتنيك وي را زير سؤال ببرند و 
آن را پروپاگانداي پوتين مي دانستند، اما با استفاده اين واكسن در 
بسياري از كشورها و اثبات اثربخشي آن با كمترين عوارض جانبي، 
اسپوتنيك وي به يك واكسن محبوب تبديل شد.  در شرايط فعلي 
در دنيا بيش از 30واكسن در حال سپري كردن مراحل كارآزمايي 
باليني هستند. تاكنون از تمام واكسن هاي دنيا، تنها 8واكسن 
تمام فازهاي آزمايشي را پشت سر گذاشته اند كه شامل مدرنا و 
فايزر ساخت آمريكا، آسترازنكا ساخت انگليس و سوئد و همچنين 
چند واكسن چيني مي شود. واكسن هاي چيني هم به رد شدن از 
قوانين معمول واكسن متهم شده اند. يكي از واكسن هاي ساخت 
اين كشور كه نامش فاش نشده است در فاز آزمايشي به كاركنان 
شركت ملي نفت چين تزريق شد؛ درحالي كه واكسن ديگري كه 
احتماال سينوفارم است در همين مرحله به افراد حاضر در ارتش 
اين كشور تزريق شد. با اين حال، سينوفارم مدت هاست كه در 
چين و بسياري از كشورهاي دنيا ازجمله ايران مورد استفاده قرار 
گرفته و به تازگي نيز سازمان بهداشت جهاني آن را با اثربخشي 76تا 

84درصدي مورد تأييد قرار داده است.

واكسن هايي با مجوز زودتر از موعد
آنسو

مريم سرخوش 
خبرنگار

زهرا خلجي
خبرنگار

 ادامه در 
صفحه 21 

مدير پروژه كارآزمايي باليني فاز 3 
واكسن كروناي مشترك ايران و كوبا: 
هم اكنون صرفا با توجه به مطالعاتي 
كه در دسترس است و نتايجي كه از 
فاز يك و 2كارآزمايي باليني به دست 
آمده مي توان گفت كه اين واكسن، 
ايمني ايجاد مي كند اما اينكه ميزان 
اثربخشي آن در عمل چه ميزان است 

در فاز سوم، مشخص مي شود
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شازده هاي احتجاب
بايد خيره شــد به دفتر كار ويتو كه در آن حتي در روز عروسي دختر خانواده، باز 
هم بساط البي و مذاكره به راه است. سكانس افتتاحيه »پدرخوانده« با آن براندوي 
استثنايي كه گربه ولگرد را هم به خدمت نقش اش درمي آورد و در آن غوغاي نورهاي 
مات و موسيقي ميخكوب كننده و انبوهي كلمه دال بر قدرتمندي و اقتدار و البته 
دلسوزي، در ميان سكانس هاي ماندگار و محبوب هر عشق سينمايي قابل فراموشي 
نيست اما مي خواهم به اين فصل باشكوه آغازين، چند متمم ديگر هم اضافه كنم 
تا پدرخوانده )قسمت اول( براي انتخاب هميشگي به عنوان محبوب ترين فيلم با 
سكانس هاي ماندگار متعدد، دست باال را داشته باشــد. اگر از معجزه حضور دون 
ويتو كورلئونه در پالن هاي فيلم بگذرم، بد نيست دلم را كمي خوش كنم به سكانس 

معركه عيادت شبانه مايكل از بيمارستاني كه پدرخوانده در آن بستري است. 

تنها يك سفر؛ سفر بي بازگشت
ايستاده اند و به دريا نگاه مي كنند. ايستاده اند و قايقي را تماشا مي كنند كه زير آب 
مي رود. دريا آرام است و آسمان آبي. آنها اما بهت و سكوت اند. ايستاده اند و جنازه 
پدرشان را مي بينند كه غرق مي شود. قايق آن قدر دور شده است كه نمي توانند 
به آن برسند و چاره اي ندارند كه پدر را براي هميشه به آب بسپارند. پدري كه همه 
نصيب شان از او تنها يك سفر بوده؛ سفري بي بازگشت. پدر پس از سال ها دوري 
به خانه آمده؛ پدري كه هيچ  خاطره اي از او ندارند. يك شــب در خانه مي ماند و 
قرار مي شود دو پسر نوجوان خود، ايوان و آندره، را سوار الداي قرمز خود كند و 
به سفر ببرد. پسران مقصد را نمي دانند. مي روند و مي روند و مي رسند به جايي 
دور؛ به جزيره اي متروك. در سفر است كه با پدر آشنا مي شوند. كم حرف مي زند 

و سرسخت و دشوار است. 

مردي از يوتوپيا
انتخاب محبوب ترين ها با معاني ضمني اي همراه است كه دقت در اين 
معاني مي تواند اعتبار چنين انتخاب هايي را زير سؤال ببرد. در اينجا قصد 
ندارم به سؤال ها و ترديدهايي كه انتخاب »ترين ها« برمي انگيرد بپردازم، 
فقط خواســتم يادآوري كنم نه خواننده هوشيار چنين انتخاب هايي را 
جدي مي گيرد و نه نويســنده دانا- در مقام انتخاب كننده- خيال برش 
مي دارد كه انتخاب او براي كسي مهم است. خواننده هوشيار به محض 
اينكه با چنين فهرست هايي مواجه مي شود از خط مشي رسانه و سابقه 
حرفه اي و صالحيت نويسندگان اين فهرست ها سؤال مي كند؛ از پايگاه 
طبقاتي و وابستگي هاي ايدئولوژيك آنها و نيز ارزش هايي كه نمايندگي 

و تبليغ شان مي كنند. 
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سینمایجهان

این شماره

   درخشــش لحظه ها، 
انتخــاب يك ســكانس 
از فيلمــي كــه الزامــا 
هم مي تواند محبوب نباشــد، ولــي فصلــي از آن در ذهن مانده 
اســت. اين داســتان ســكانس هاي ماندگار از ســينماي جهان 
است. نمونه هاي متاخر از ســينماي جهان كمتر مورد اشاره قرار 
گرفته و باز هم كالســيك ها بيشــتر مورد توجــه قرار گرفته اند. 
احتمــاال بــا همــان منطقي كــه هنــوز »همشــهري كين«، 
»ســرگيجه« و »جوينــدگان« در پانتئون منتقــدان جايگاهي 
تثبيت شده دارند، ســكانس هاي محبوب و ماندگار نويسندگان 
اين پرونده هم بيشــتر از دل كالســيك ها بيرون آمده اند. شايد 
فيلم ها براي مانــدگاري و تثبيــت بايد محك زمــان بخورند و 
شــايد هنوز فيلم هاي قديمي دلچســب تر و دوست داشــتني تر 
 هســتند. بــه هــر دليــل اغلــب ســكانس هاي انتخاباتــي از 

دهه 70ميالدي جلوتر نيامده اند.
   نكته ديگر؛ دامنه گسترده سكانس ها كار انتخاب را دشوار كرده 
بود. همه مي دانيم كه اين انتخاب ها در نهايت يك بازي ژورناليستي 
است كه اميدواريم جذاب هم باشــد. اما جدي گرفته شدن بازي، 
همان نقطه آغاز دشواري هاست؛ انتخاب هايي كه با خودش سليقه 
و نگاه و پسندي را هم به همراه مي آورد. اينكه از اين همه سكانس 
فوق العــاده يك يا چندتايــي را برگزيني، نتيجه كنار گذاشــتن 
انبوهي سكانس ديگر است. فراموش نكنيم كه ما در تاريخ سينما 
با شاهكارهايي مواجهيم كه متشكل از مجموعه اي از سكانس هاي 
درخشان هستند و انتخاب يكي از آنها كار ساده اي نيست؛ مثال در 
مورد فيلم »سرگيجه« از شروع تا پايان به ندرت مي توان با فصلي 
مواجه شد كه معمولي و در حد پاساژي براي اتصال سكانس ها به 
يكديگر باشد. في المجلس مي شود دست كم 10سكانس از اين فيلم 

انتخاب كرد كه يكي از يكي بهتر و درخشان تر است.
   دســت آخر اينكه اين مجموعــه، انعكاس دهنــده ديدگاه و 
سليقه شــخصي روزنامه نگاراني است كه ســينما، اين فيلم ها و 
اين سكانس ها را دوست دارند. اين سليقه گاهي با پسند عمومي 
همخوان مي شــود و گاهي هم نه، كه من تصور مي كنم اغلب اين 
نوشته ها و اين انتخاب ها براي دوســتداران سينما، حكم مروري 

دلچسب را دارد. اميدوارم چنين باشد.

سعيد مروتي
روزنامه نگار
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سکانس هایيدرخشش ابدی
 براي هميشه

ضيافت خون

   خيلي وقت ها فكر مي كنم  دوره ما هم مثل نقش هاي »اين 
گروه خشن« تمام شده و روزگارمان به آخر رسيده است؛ براي 
آنها هفت تيركشي ديگر صرفه نداشــت و براي ما زمانه خوابي 
ديگر ديده اســت. مثل دوران آنها كه ترن و كالســكه بنزيني 
جاي اسب ها را پر كرده بود، ما هم از قافله پيشرفت به هرقيمت، 
جامانده ايم. ششــلول بندهاي اين گروه خشن، پشت سر خود، 
جايزه بگيرهايي داشتند كه گذشــته آنها را دنبال مي كردند و 
پيش رو آينده اي تاريك تر؛ درست مثل حاالي ما. با اين همه آنها 
خوشــبخت تر بودند كه اگر نبودند قصه شان روي پرده سينما 
نمي رفت؛ آن هم به دوبرابر عرض معمول )اين گروه خشن را به 

طريقه 70 ميلي متري فيلمبرداري كرده اند(.
پايك )ويليام هولدن( و رفقايش همان طور كه خود او صدايشان 
مي زد يك مشت »تنبل بي فاميل« بودند كه بي زاق و زوق و بدون 
خانه و خانواده، زندگي شان پشت گرده اسب شان بود. در لحظه 
مي زيستند و عيش شــان به اندازه دارايي ته جيب بود؛ نه غصه 
زن و فرزند داشتند و نه نگراني از قسط و اجاره خانه و پس انداز؛ و 
شايد همين بود كه دلي خوش داشتند و با هر اتفاقي، غش غش 
مي خنديدند؛ مثل همان جايي كه با هزار جان كندن پول راه آهن 
را زدند اما نصيب شان چند كيسه واشر شد؛ حلبي هاي سوراخ دار. 
اولش عصباني شدند و زمين و زمان را به فحش  بستند اما بعد 
كه گلويي تر كردند،غصه شان را به سوراخ همان واشرها سرازير 

ساختند و از ته دل خنديدند و خنديدند.  
تنها دارايي گروه كوچك آنها شــرافت اســت. پــاي قولي كه 
مي دهند تا آخر مي ايســتند. پايك و داچ )ارنست بورگناين( 
رفقاي گرمابه و گلستان كه با نگاه هم حرف يكديگر را مي فهمند، 
فقط يك جا با هم بحث مي كنند و سر هم داد مي كشند. جايي كه 
پايك معتقد است فرقي ندارد به كه قول داده اي و داچ خشمگين 
فرياد برمي آورد كه مهم تر آن است كه به چه كسي قول داده اي. 
با اين حال هيچكدام شان حتي برادران درب و داغون گورچ )ليل 
/ وارنر اواتس و تكتور/ بن جانسون( با اين دارايي نه قمار مي كنند 
و نه آن را حتي با طال تاخت مي زنند. همين است كه آخر كار، با 
جيب هايي مملو از دالر هاي طاليي به آرامش نمي رسند. مردي 
كه ثروتش شــرافت اســت، پول و مقام و منصب به چه كارش 
مي آيد، آن هم وقتي هم قطارش را ســربازان بي مروت لت وپار 

كرده اند.
سام پكين پا صحنه آخر را درست مثل يك ضيافت، كارگرداني 
كرده است. بي هيچ كالمي و فقط با چند نگاه عميق به يكديگر، 
چهار مرد تفنگ هايشــان را حمايل مي كنند و در صبحگاهي 
مخمور، با پس زمينه موسيقي و مارش، سبكبار و يله، بي تشويش 
و آســوده، فارغ از دنيا و مافيها، با ظاهري نه چندان مرتب اما با 
عزمي سخت قاطع، پا به خرابه ژنرال ماپاچه )اميليو فرناندز( و 
ته مانده جشن ديشب او و مزدورانش مي گذارند. آنها رفيق شان 
)انجل / جيمي ســانچز( را طلب مي كنند و ماپاچه نامرد، نارو 
مي زند؛ پايك و رفقايش هم ضيافت خــون را با آبكش كردن 
او درميان بهت هزاران مزدور شــروع مي كنند؛ نگاه ها در هم 
گره مي خورد، داچ خنده معروفــش را روي لب پهن مي كند و 
پايك مهماني اســتقبال از مرگ را با نشــانه رفتن جايي ميان 
مدال هاي كوچك و بزرگ روي سينه پيرمرد سبيلوي آلماني اوج 
مي بخشد. صفير گلوله ها موسيقاي ضيافت مي شود و تن هاي 
تكه پاره از درد و زخم به پيچ و تاب درمي آيند. ساز اصلي مسلسل 
سرقتي از ارتش آمريكا و پيشكشي پايك به ژنرال است كه در 
سمفوني انفجار نارنجك و ديناميت، حاضران در ضيافت خون 
را به رقص درمي آورد؛ بخصوص نامردهايي كه از پشت مي زنند. 
دست افشاني و پايكوبي تاجايي پيش مي رود كه چهار رفيق به 
ظاهر خشن و وحشي ازپاي درمي آيند هرچند كه خداي جنگ 

هنوز سيراب از خون نشده باشد.
خيلي وقت ها دوست دارم ما هم كار آخري مثل پايك و رفقايش 
داشته باشيم؛ بتوانيم دمار از روزگار ماپاچه هاي دوران درآوريم 
ولو آن كه به چنين ضيافتي ختم شــود. هرچند كه در بهترين 
حالت نصيب مان از اين روزگار غدار، همان اســت كه قسمت 
تورنتون )رابرت ريان( شــد؛ با آن پيرمرد شاخ شكسته و لنگ 
)ادموند اوبراين(، مي خواســت در كنــار بروبچه هاي مكزيكي 
شل و پل، از چند روســتا حمايت كند »درآمد چندوني نداره 

ولي ثواب داره!«

تيتر يك

سكانس افتتاحيه

پشت صحنه پدرخوانده

علي  عمادي
روزنامه نگار
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خاطرات و فراموشي
سكانسي از »درخشش ابدي ذهن بي آاليش« )ميشل گوندري2004(

  عاشــقانه غريبي كه چارلي كافمن نوشت و ميشل گوندري 
كارگرداني اش كرد، همچنان جلوه و درخشش خيره كننده اش 
را حفظ كرده اســت. ايده نبوغ آميز چارلي كافمــن در روايت 
اندوهي عاشقانه به نوعي بررسي موشكافانه آرزويي ديرين )محو 
كردن خاطراتي كه مرورشــان آزار دهنده است( است كه در آن 
عشق و خاطره و غم و فراموشي تركيبي جادويي يافته اند. وقتي 
جوئل )جيم كري( متوجه مي شود كه كلمانتين)كيت وينسلت( 
محبوب ديروزش همه آنچه مربوط به رابطه عاشقانه شان بوده را 
به فراموشي سپرده و خودش هم تصميم به پاك كردن ذهنش 
مي گيرد، به نظر مي رسد اين اندوه سهمگين عشق از دست رفته 
است كه بر تغزل پيروز شده اســت ولي در نهايت اين خاطره و 

عواطف انساني است كه بر فراموشي و اندوه غلبه مي كند.
اينكه رابطه اي عاشقانه به داليلي در گذر زمان شكست خورده 
واقعيتي غيرقابل انكار است. فيلم با ساختاري تو در تو و پيچيده 
پژواك عشــق را از دل هميــن ويرانه برجا مانده جســت وجو 
مي كند. »درخشش ابدي يك ذهن بي آاليش« را با صفت هايي 

چون كمدي ازدواج مجدد، فيلم علمي-تخيلي، فيلم معمايي، 
پسا مدرن و... توصيف كرده اند. فيلم مي تواند همه اينها باشد ولي 

بيش از هر چيز و در نهايت، اثري عاشقانه است.

  جوئل كه متوجه شــده كلمانتين همه خاطراتش با او را از 
ذهنش حذف كرده، تصميم مي گيرد كار مشابهي انجام دهد. در 
فرايند پاك كردن حافظه، جوئل از محو كردن برخي از خاطراتش 
منصرف مي شود. راه حفظ خاطرات بردن آنها به قسمت هايي از 
اليه هاي ذهنش است كه مؤسسه محو خاطرات به آنها دسترسي 
ندارد؛ يعني كودكي و بخش هايي كه جوئل از بيان كردنشــان 
شرمگين بوده است. در نهايت او موفق نمي شود و خاطراتش با 
كلمانتين از بين مي رود. نكته اينجاســت كه با وجود اين اتفاق 
جوئل و كلمانتيــن باز هم وقتي يكديگــر را مي بينند عالقه اي 
ميانشان شكل مي گيرد. گويي حتي محو خاطرات هم نمي تواند 

عشق را از ميان ببرد.

  در انتهاي فيلــم همه  چيز براي جوئل و كلمانتين روشــن 
شــده. گوش دادن به فايل هاي ارسالي از ســوي منشي دكتر، 
زوج درخشش ابدي يك ذهن بي آاليش را به شكلي بي واسطه 

با قضاوت هايشان درباره يكديگر آشــنا كرده و به نظر مي رسد 
اين رابطه اين بار واقعا به انتهايش رســيده اســت. در سكانس 
گفت وگوي جوئل و كلمانتين در راهرو، راه حلي رمانتيك براي 
خروج از كوچه بن بست ارائه مي شــود. كلمانتين كه از قضاوت 
جوئل درباره خودش برآشفته شده در حال ترك كردن او است كه 
روي تصوير درشت جوئل جمله اي از اعترافاتش در فايل مؤسسه 
محو خاطرات را مي شنويم: »چه شكستي از اين بدتر كه مدت 
زيادي رو با يك نفر بگذروني و بعد بفهمي اون چقدر غريبه س.« 
كلمانتيــن در حــال رفتــن اســت كــه صــداي جوئــل را 
مي شــنويم:»صبر كن!«. كلمانتين مي ايستد تا جوئل فرصت 
ديگري را طلب كند: »مي خوام براي يه مدت بموني« و بعد چند 
قطع از زوجين به يكديگر و حركت جوئل به ســوي كلمانتين و 
ايستادن در مقابلش و شنيدن جمله هايي كه اغلب آنها را قبال هم 
شنيده ايم: »من راه نيستم. من فقط يه دختر ديوونه م كه دنبال 
نيمه خودش مي گرده و...« و در خالل اين تكرار وقتي كلمانتين 
مي گويد: »... من از تو خســته مي شم و احســاس در تله بودن 
مي كنم.« انگار آينده محتوم اين رابطه نيز ترسيم مي شود. جوئل 
اين را هم مي پذيرد تا سكانس با خنده هاي رضايت بخش شان 
تمام شود؛ راه حلي موقت كه با زيباترين تصوير تكرار شونده فيلم، 
ماجرا را تمام مي كند؛ جايي كه جوئل و كلمانتين كنار درياچه 
يخ زده حضور دارند و در نماي پاياني با شوري كودكانه به دنبال 
هم مي دوند؛ پاياني خوش كه گرچه عدم قطعيت در آن حضور 
پررنگي دارد ولي وقتي زندگي همين فرصت هاي زودگذر است 

بايد غنيمتش دانست.

سيگار پيچيدن كالنتر براي معاونش در »ريوبراوو«
هوارد هاكس 1۹۵۹

  وسترن ســنتي »هاكس« بيش از هر چيز فيلمي است در ستايش رفاقت. ماجراي 
كالنتر چنس )جان ويــن( و رفقايش دود )دين مارتين( و اســتامپي )والتر برنان( كه 
كلرادو)ويكي نلسون( هم به جمع شان اضافه مي شود. فدرز )انجي ديكينسون( به عنوان 
نمونه شاخص زن هاكســي را هم مي شود در اين فهرســت قرار داد. يك الكلي)دود(، 
پيرمردي لنگ)استامپي(، جواني خام)كلرادو( و يك زن)فدرز( گروه كالنتر را تشكيل 
مي دهند كه در مسيري درست طراحي شده ارزش هايشان را نمايان و عزت نفس شان 
را باز مي يابند. از ســكانس افتتاحيه كه بدون ديالوگ شخصيت ها را معرفي مي كند تا 
انتهاي فيلم و راه رفتن سرخوشانه دود و استامپي، ريوبراوو يكسره در اوج است و انتخاب 

تنها يك سكانس از اين مجموعه كار ساده اي نيست.

  ريوبراوو در سكانس هاي به ظاهر معمولي اش هم نشاني از استادي هاكس را به همراه 
دارد. مثل فصل سيگار پيچيدن چنس براي دود. چنس و دود پس از زدن يكي از بدمن ها 
به كالنتري مي آيند. جايي كه استامپي هم حضور دارد. در صحنه قبلي دود با تيراندازي 
بموقع به يكي از اعضاي دار و دسته بدمن ها حسابي گل كاشته. پس كانون محوري اين 
سكانس به ســتايش از دود اختصاص دارد كه عزت نفسش را بازيافته و دوباره به عضو 
به درد بخور گروه تبديل شده است. در نمايي متوسط چنس، دود و استامپي را در قاب 
داريم. دود سعي مي كند سيگاري بپيچد ولي لرزش دستانش اجازه نمي دهد. چنس اين 
كار را برايش انجام مي دهد. كنشي به ظاهر ساده كه هاكس تأكيدي هم به آن نمي كند 
ولي با استادي عمق رفاقت ميان اين دو را نشان مان مي دهد. نكته اي كه هاكس هم در 
گفت وگو با پيتر باگدانويج به آن اشاره كرده است: »در ريوبراوو دين مارتين تكه اي داشت 
كه بايد سيگاري مي پيچيد. انگشت هايش از عهده اين كار برنمي آمد و وين به او سيگار 
مي داد. ناگهان درمي يابيد اين دو دوستان فوق العاده اي هستند چه در غيراين صورت 

وين اين كار را نمي كرد.«

اينها شايد بهترين ســكانس هايي نباشد 
كه مي شود به آنها اشاره كرد. حتما مي شد 
و مي شود گزينه هاي ديگري را هم در نظر 
گرفت و به آنها اشاره كرد. در اين نوشته، معيار اصلي، ميزان ماندگاري 
در ذهن و لذت بردن از تماشاي مداوم لحظه ها و فصل هايي بوده كه 

كاركرد جادويي شان همچنان و در گذر زمان حفظ شده است. همه 
انتخاب ها از سينماي كالسيك آمريكاست. قطعا مي شد از سينماي 
هنري اروپا، سينماي آســيا، فيلم هاي آمريكاي التين اين سال ها 
و هاليوود متاخر هم انتخاب هايي داشــت. اسمش را سليقه دمده 
مي گذاريد يا هر چيز ديگر، به هر حال انتخاب ها همگي از فيلم هايي 

صورت گرفته كه سال هاي طوالني از زمان ساخت و اكرانشان گذشته. 
اينكه روزگارشان هم سپري شده و غبار كهنگي بر پيكرشان نشسته 
ماجرايي ديگر است. به اعتقاد من اينها الماس هاي ابدي اند و مانده اند 
براي هميشه. فهرست اوليه شامل حدود صد سكانس مي شد و ناگزير 

از انتخاب به اينها رسيدم.

الماس ها ابدي اند 
4سكانس از سينماي كالسيك آمريكا

ناهيد پيشور
روزنامه نگار

تنها يك سفر؛ سفر بی بازگشت
سكانسي از »بازگشت«، ساخته آندره زوياگينتسف

داستان فيلم در نوشته لو مي رود
  ايســتاده اند و به دريا نگاه مي كنند. ايســتاده اند و 
قايقي را تماشــا مي كنند كه زير آب مي رود. دريا آرام 
است و آسمان آبي. آنها اما بهت و سكوت اند. ايستاده اند 
و جنازه پدرشــان را مي بينند كه غرق مي شود. قايق 
آن قدر دور شده اســت كه نمي توانند به آن برسند و 
چاره اي ندارند كه پدر را براي هميشه به آب بسپارند. 
پدري كه همه نصيب شــان از او تنها يك ســفر بوده؛ 

سفري بي بازگشت.
  

پدر پس از سال ها دوري به خانه آمده؛ پدري كه هيچ  
خاطره اي از او ندارند. يك شب در خانه مي ماند و قرار 
مي شود دو پســر نوجوان خود، ايوان و آندره، را سوار 
الداي قرمز خود كند و به ســفر ببرد. پســران مقصد 
را نمي دانند. مي روند و مي روند و مي رســند به جايي 
دور؛ به جزيره اي متروك. در سفر است كه با پدر آشنا 
مي شوند. كم حرف مي زند و سرسخت و دشوار است. 
غرابت پدر آزارشــان مي دهــد. رفتارهاي پدر موجب 
ناراحتي مي شود و ناراحتي ها بغض مي شود و كينه و 
خشم و در آخرين تنبيه پدر سرانجام سر باز مي كند و 
جدال مي شود. ايوان، پسر كوچك تر، به روي پدر چاقو 

مي كشد و بعد از ترس مي گريزد. تعقيب و گريز ايوان 
و پدر مي رسد به فانوس دريايي جزيره متروك كه تنها 
گريزگاه جزيره اســت و پدر مي داند كه ايوان از ارتفاع 
مي ترســد و نمي تواند از پله هاي فانوس باال برود اما او 
در نهايت خشــم و ترس و هيجان باال مي رود و دريچه 
فانوس را مي بنــدد و پدر كه به دنبال او رفته اســت از 

بلندي سقوط مي كند و در دم مي ميرد.
حاال ايوان و آندره كه حتي جابه جا كردن كوله ســفر 
برايشان دشوار بوده است بايد جنازه پدر را كيلومترها 
كشان كشان ببرند و به ساحل برسانند. كار جان فرساي 
رساندن پدر به ســاحل كه تمام مي شود بايد موتور را 
روي قايق ســوار و قايق را روشن كنند و خودشان را از 
جزيره نجات بدهند. اما درســت در لحظه اي كه قايق 
را به ساحل رسانده اند و كوله ها را سوار الدا كرده اند و 
مي خواهند خستگي دركنند آب جنازه پدر را با خود 
مي برد. به دريا مي زنند اما قايق آن قدر دور شده است 
كه مي دانند دستشــان به آن نمي رسد. پس در بهت و 
سكوت قايق را تماشا مي كنند و مي بينند كه آرام آرام 

در دريا غرق مي شود.
پي نوشت: سكانس برگزيده ام را، ضمن احترام به همه 
فيلم ها و ســكانس هاي ارجمند تاريخ سينما، از ميان 
فيلم هاي بيســت ســال اخير انتخاب كرده ام، اگرچه 
شمار سكانس هاي ماندگار در سينماي سال هاي اخير 

هم كم نيست.

مسعود پويا
روزنامه نگار

تنهايي كالنتر كين در 
»ماجراي نيمروز«

فرد زينه مان 1۹۵۲

  كالنتر كيــن )گري كوپــر( پس از درگيــري با معاون 
ســابقش به خيابان مي زند. فرانك ميلر، ياغي بعد از آزادي 
از زندان در راه اســت تا انتقام بگيرد. كالنتر مي تواند شهر را 
ترك كند و با همسر جوانش كنج عافيتي اختيار كند كه در 
نهايت ترجيح مي دهد در شهر بماند. آن هم در شرايطي كه 

همه به او پشــت كرده اند. در نمايي درشت چهره خسته اما 
مصمم اش را مي بينيم و دوربين عقب مي كشد تا تنهايي اش 
را موكد كند. يكي از معروف ترين حركت دوربين هاي تاريخ 
سينما كه مفهوم تنهايي قهرمان را با ميزانسن خلق مي كند. 
با رسيدن به نماي دوري كه كالنتر در آفتابي سوزان تك و 
تنها در خياباني كه پرنده هم در آن پر نمي زند قدم بزند. زاويه 
دوربين در شروع سكانس، حركت به سمت عقب و همزمان 
باال رفتنش براي رسيدن به النگ شات همخواني فوق العاده اي 
با كنش داخــل كادر )راه رفتن گري كوپــر( دارد. به ظاهر 
صحنه ساده اي است و به واقع نشــانه اي است از كارگرداني 

هوشمندانه فرد زينه مان در تنها وسترن كارنامه اش.

لبخند به مرگ در »وراكروز«
رابرت آلدريچ 1۹۵4

  دعوا سر 3ميليون دالر است. بن )گري كوپر( با پيشينه 
نظامي گري و جو )برت لنكســتر( با ســابقه ياغي گري سر 
همين موضوع كنار هم قرار مي گيرند و از رفاقت به خيانت 
مي رسند. در سكانس نهايي بن و جو مقابل هم مي ايستند تا 
يكي از كالسيك ترين دوئل هاي سينما شكل بگيرد. آنچه در 
طول فيلم ديده ايم بر چابكي بيشتر جو نسبت به بن حكايت 
دارد. جو كه جوان تر هم هســت و معموال هم لبخندي بر 
چهره دارد. اسلحه ها كه از نيام بيرون كشيده مي شود اين 
جو است كه كشته مي شود. با همان لبخند بر چهره. اينجا 
گويي لبخندي است بر مرگ. وقتي بن بر باالي سرش ظاهر 
هميشگي جو حسي از اندوه و نه پيروزي را منتقل مي سازد.مي شود اشكي بر چهره اش مي بينيم كه در برابر آن لبخند 

شروع يك دوستي تازه در »كازابالنكا«
مايكل كورتيز 1۹4۲

  ريــك )همفــري بــوگارت( همه  چيــز را فراهم 
مي كند تا ايلزا )اينگريد برگمن( عشــق قديمي اش با 
ويكتور الزلو )پل هنريد( با دو برگه عبور از كازابالنكا 
بگريزند. پاياني تلخ براي عاشقانه اي كه يكي از داليل 
ماندگاري و محبوبيت پــردوام اش همين پايان بندي 

غيرقراردادي اش است. 
سكانس جدايي ريك و ايلزا فضاي رمانتيكي مي سازد 
كه هنوز هم مثال زدني است ولي آنچه در فصل نهايي 
رخ مي دهــد و به نوعي از عشــق تراژيــك به رفاقت 
مردانه اي فرح بخش مي رسد، شاهكار است. جايي كه 
ريك سرگرد اشتراســر )كنراد وايت( را كه مي خواهد 
جلوي پرواز هواپيما را بگيرد، مقابل سروان رنو)كلود 
رنس( از پا  درمي آورد و رنو خطاب به ژاندارم ها كه تازه 
از راه رسيده اند يكي از مشهورترين ديالوگ هاي تاريخ 
سينما را بر زبان مي آورد: »برين دنبال همون مظنونين 
هميشــگي.« رفاقت مردانه قرار اســت جاي عشق از 

دست رفته را پر كند؛ 
رنو: خب ريك، تو نه تنها احساساتي هستي، بلكه حاال 

يه مبارز ميهن پرست هم شدي.
ريك: شــايد، ولي انگار براي شــروعش خيلي وقت 

مي خواستم! 
رنو: فكر مي كنم. شــايد حق با تو باشه. )رنو در حال 
آب ريختن از بطري چشمش به عالمت ويشي روي 

بطري مي افتد و آن را در سطل زباله مي اندازد و با لگد 
سرنگونش مي كند. تأكيدي بر مخالفت سروان رنو با 

حكومت ويشي( 
نگاه ريك و رنو بــه هواپيماي در حال دور شــدن تا 
مي خواهــد فضــا را احساســاتي كند بــاز كل كل 

دوستانه شان شروع مي شود.
رنو: شايد بد نباشه يه مدتي از كازابالنكا محو بشي. يه 
پادگان فرانسه آزاد اونجا توي برازويل هست. ممكنه 

يه جوري ترتيب برگه عبور رو بدم.
ريك: ورقه عبور من؟ مي تونم ترتيب يه سفر رو بدم. 
اما اين هيچ اثري روي شرطمون نداره. تو هنوز 10هزار 

فرانك به من بدهكاري.
رنو: و اون 10هزار فرانك مخارج ما رو تامين مي كنه! 

ريك: مخارج ما رو! 
رنو: اوهوم.

ريك: لويي، فكر مي كنم اين مي تونه شروع يه دوستي 
خيلي قشنگ باشه.

ريك و رنو در تاريكي شب دور مي شوند و فيلم تمام 
مي شــود. كازابالنكا به عنوان فيلمي عاشقانه شهرت 
دارد ولي نسخه اي كه در انتهاي اثر پيچيده مي شود 
و به نوعي پيشنهاد سازندگان جايگزين كردن رفاقت 
مردانه به جاي عشقي نافرجام است؛ اتفاقي كه پايان 

ناخوشايند قصه عشق را هم تلطيف مي كند.

مرتضي كاردر
روزنامه نگار
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این شماره

مردي از يوتوپيا
سكانسي از »مردي براي تمام فصول« )فرد زينه مان 1966(

  انتخاب محبوب ترين ها با معاني ضمني اي همراه است كه 
دقت در اين معاني مي تواند اعتبــار چنين انتخاب هايي را زير 
سؤال ببرد. در اينجا قصد ندارم به ســؤال ها و ترديدهايي كه 
انتخاب »ترين ها« برمي انگيرد بپردازم، فقط خواستم يادآوري 
كنم نه خواننده هوشيار چنين انتخاب هايي را جدي مي گيرد 
و نه نويسنده دانا- در مقام انتخاب كننده- خيال برش مي دارد 
كه انتخاب او براي كسي مهم است. خواننده هوشيار به محض 
اينكه با چنين فهرست هايي مواجه مي شود از خط مشي رسانه 
و سابقه حرفه اي و صالحيت نويسندگان اين فهرست ها سؤال 
مي كند؛ از پايگاه طبقاتي و وابستگي هاي ايدئولوژيك آنها و نيز 
ارزش هايي كه نمايندگي و تبليغ شان مي كنند. با اينكه نبايد 
بازي انتخاب »ترين ها« را جدي گرفت، در عين حال نبايد از 
ياد برد كه هر انتخابي بازنمودي از تجربه زيسته، دانش، بينش و 
تمايالت ايدئولوژيك نويسنده/ انتخاب كننده و حتي گاه بيانگر 
رابطه عاطفي او با اثر- و بالطبع با آدم هاي زندگي اش- است. 
انتخاب محبوب ترين سكانس از فيلمي خارجي شايد چندان 
مهم به نظر نرسد، اما آگاه كردن خواننده از مؤلفه هاي ناديدني 
چنين انتخاب هايي الزم اســت. بر همين اساس قصد انتخاب 
محبوب ترين سكانس از فيلمي خارجي را ندارم؛ اما در عوض، 
به نظرم نوشتن از سكانسي از فيلم »مردي براي تمام فصول« 
)1966( ســاخته فرد زينه مان در اين روزها بي ضرر است. نه 
ســكانس و نه فيلم هيچ كدام به طور مطلق محبوبم نيستند، 

اما قدرت بازيگري پل اســكافيلد فقيد در نقش ســر تامس 
مور و مهــارت و هنرمندي زينه مــان در كارگرداني اين فيلم 

مسحوركننده است.
داســتان فيلم مردي براي تمام فصول درباره سر تامس مور 
است كه حاضر نمي شــود ازدواج دوم هنري هشتم -پادشاه 
انگلستان- را كه مخالف قوانين مسيحيت بود تأييد كند و جان 
خود را بر سر دفاع از عقيده اش مي گذارد. هنري هشتم كه از 
همسر اولش پسري ندارد تا جانشين او شود، بي توجه به قانون 
كليسا همسرش را طالق مي دهد و فرماني صادر مي كند كه به 
موجب آن، حكم شاه بر كليسا ارجحيت دارد و همه دولتمردان 
موظف  اند تبعيت شــان از اين فرمان را با قسم خوردن به آن و 
پيمان بستن با همسر جديد شاه نشان دهند. سر تامس حاضر 
نمي شــود چنين قســمي ياد كند و او را به زندان مي افكنند. 
دادگاهي صوري براي محاكمه سر تامس ترتيب داده مي شود 
كه هيچ چيزش مطابق عدل و داد نيست. تامس از حرف زدن 
درباره ازدواج پادشاه يا علت قســم نخوردنش امتناع مي كند 
و به عنوان قاضي اي مجرب يــادآوري مي كند كه طبق قانون 
سكوت او را بايد نشانه رضايت دانســت. اما با شهادت ريچارد 
ريچ بزدل كه به دروغ بر ضد  ســرتامس گواهــي مي دهد، به 
مرگ محكوم مي شود. سر تامس  هنگام مرگ اعالم مي كند: 
»من، اول، به عنوان خادم خوب خدا و بعد خادم خوب پادشاه 

مي ميرم.« 
مور شخصيتي مشــهور و ذي نفوذ در انگلستان قرن شانزدهم 
بود كه اگر با شاه درنمي افتاد و سرش به دستور شاه و به دست 
جالد از تن جدا نمي شــد، مي توانست ســال هاي بيشتري از 

نعمت زندگي  راحت و خانواده  مهربان و معاشــرت با دوستان 
دانشمندي همچون اراسموس بهره مند باشد؛ اما او نمي توانست 
بر واقعيت چشــم بربندد و آنچه را خواســت و پسند شاه بود 
تصديق كند. صحنه اي در فيلم هست كه دختر، همسر و داماد 
ســر تامس در زندان نمور به ديدن او مي آيند تا او را راضي به 
قســم خوردن كنند. ســر تامس از اين كار خانواده اش دلگير 
مي شود و از دخترش، مگ، مي پرســد: »چطور چنين كاري 
كردي؟« مــگ بــه او مي گويد:»پدر... خدا فقــط گفته هاي 
قلبي رو مي شــنوه، نه گفته هاي زبان رو؛ خودتون هميشــه 
مي گفتيد.« سر تامس با صدايي آرام و مطمئن تأييد مي كند: 
»بله« مگ مصمم مي گويد: »خب زباني قســم بخوريد، قلباً 
كه قســم نمي خوريد.« مور پاسخ مي دهد:»معني قسم چيه؟ 
چيزي كه ما به خدا مي گيم.« و بعد از لحظه اي سكوت ادامه 
مي دهد:»گوش كن مگ! وقتي يك مرد ســوگند ياد مي كنه 
وجدانش رو در دستاش گرفته، مثل آب و اگر انگشتاش رو باز 
بكنه، امكان نداره بتونه دوبــاره پيداش بكنه. بعضي ها قادرند 
چنين كاري بكنند، ولي من نفرت دارم كه يكي از اونا باشم.« 
مگ اســتدالل مي كند كه پدرش به دليل بد بودن سه چهارم 
جامعه به زندان افتاده اســت و اگر قبول كند كه رنج بكشــد 
زندگي اش را باخته اســت. ســر تامس به مگ مي گويد: »اگر 
در جامعه اي زندگي مي كرديم كــه پرهيزگاري و قناعت يك 
فضليت محسوب مي شد و حرص و آز، عيب، مشكلي نداشتيم 
ولي حاال كه مي بينيم آز، خشم، غرور و حماقت به مراتب بيشتر 
از ســخاوت، تواضع، عدالت و ايمان رايجه، الزمه كه استوارتر 

بايستيم و در اين راه از هيچ چيزي نهراسيم مگ.« 
سر تامس مور مردي فاضل، قاضي اي عادل و نويسنده اي قادر 
بود كه هر چند از خطا بري نبود، اما در اعتقادش راســخ بود. 
از او چندين اثر به جا مانده كه مشهورترين شــان »آرمانشهر 
)يوتوپيا(« است. داريوش آشوري و نادر افشارنادري اين كتاب 

را به فارسي برگردانده اند.

شازده هاي احتجاب
3 سكانس از پدرخوانده ) فرانسيس فورد كاپوال 1974(

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

سعيد مروتي
روزنامه نگار

  ضد قهرمان زخــم خورده و روان پريشــي كه حالش از وضــع موجود به 
هم مي خورد و با خود زخم ها و آســيب هاي روحي و رواني حضور در جنگي 
بي حاصل)جنگ ويتنام( را به همراه دارد؛ مرد تنهايي كه يك تنه شورش مي كند 
تا بخشي از اين فاضالب رو باز )تعبيرش از شــهر نيويورك( را پاكسازي كند. 
تراويس در »راننده تاكسي« چنين شخصيتي است؛ شخصيتي پر از تشويش و 
دچار از خود بيگانگي كه تناقض هايي را با خود دارد كه همين بر پيچيدگي اش 
مي افزايد؛ مردي به دنبال اخالق كه گاهي رفتار غيراخالقي در پيش مي گيرد. 
راننده تاكسي اي كه شهر را از دريچه آينه اتومبيلش مي بيند و از بي عدالتي رنج 
مي برد، در رابطه عاطفي اش شكست مي خورد و با درك شهودي اش، مي تواند 
چهره واقعي سياستمداران را ببيند، به شكلي توامان هم قهرماني عدالتخواه 
است و هم عنصري ضد اجتماع. تراويس بيكن در راننده تاكسي، جمع اضداد 
است؛ شخصيتي نوشته شده توسط پل شريدر سناريست، كه با هدايت مارتين 
اسكورســيزي و بازي رابرت دنيرو، به كاراكتري بي مانند در هاليوود دهه70 
ميالدي مبدل شد. موفقيت خيره كننده راننده تاكسي هم محصول همكاري 

خالقانه مثلث شريدر، اسكورسيزي و دنيرو است.

  برگ برنده فيلم، توانايي اش در ايجاد حس تفاهم و درك كاراكتر تراويس و 
نه الزاما همذات پنداري با او است. مهم نيست كه ما حق را به تراويس مي دهيم 
يا نه، با اعمال و كردارش موافقيم يا نه، )قاعدتا نمي شــود در سكانســي كه 
بتسي را به ســالن نمايش فيلمي غيراخالقي مي برد به او حق بدهيم( نكته 
اينجاست كه ما به عنوان تماشاگر تراويس را با همه تناقض هايش در نهايت 
صادق مي بينيم و دركش مي كنيم. اين مرد زخم خــورده تنهاي عصيانگر 
ضد اجتماع و در عين حال عدالتخواه را كه به شيوه خودش دنبال پاك كردن 
جامعه از فضوالت است را درك مي كنيم. چطور و چگونه؟ از طريق راه يافتن 

به خلوت تراويس.

  سكانس معروف گفت وگوي تراويس با خود در مقابل آينه، در فيلمنامه 
پل شــريدر وجود ندارد. فقط بخشــي از ديالوگ هاي اين سكانس در قالب 
صداي خارج از كادر در فيلمنامه وجود داشــته و ظاهرا در متن دكوپاژ شده 
مارتين اسكوســيزي هم فقط در حد 2جمله به اينكه تراويس مقابل آينه با 
خودش حرف مي زند اشاره اي گذرا شده بوده. در واقع كل اين سكانس حاصل 
بداهه پردازي دنيرو است؛ سكانسي كه با تصوير دست تراويس در آينه شروع 
مي شود كه در حال اسلحه چرخاندن است. در نماي بعدي كه باز هم تراويس را 
مقابل آينه مي بينيم او لباس نظامي بر تن مي كند و اسلحه به دست مقابل آينه 
گفت وگويي با خويشتن را آغاز مي كند جوري كه گويي در حال دوئل با خودش 
است؛» آره خوبه... من از تو فرز ترم... اســلحه بكش. نوبت توئه! با من حرف 

مي زني؟! تو با من بودي؟!... پس با كي بودي؟ من تنها كسي ام كه اينجام! « 
تصوير درشت تراويس كه روبه روي آينه هفت تير مي كشد موتيف اين سكانس 

اســت. نماهاي بعدي كه با 3ديزالو گذر زمان را نمايان مي كنند به تصويري 
از تراويس كه روي تخت دراز كشــيده قطع مي شود و روي تصاوير صدايش 
را مي شنويم:» يه نفر هســت كه ديگه طاقتش تموم شده... يه نفر كه جلوي 
اراذل و اوباش، عوضي ها، آشغال ها و كثافت ها ايستاده...«. )اين ديالوگ ها در 
فيلمنامه شريدر هم به چشم مي خورد.( پالن آخر اين سكانس همان تصوير 

تكرار شونده تراويس در مقابل آينه است.

  امي توبين اين سكانس را چنين تفســير مي كند: »صحنه نماديني كه 
تراويس با تصويرش در آينه مواجه مي شود را دنيرو بر پايه آنچه در نمايشي 
كمدي در يكي از باشگاه هاي پايين شــهر ديده بود بداهه پردازي كرد. سر و 
صداي محل فيلمبرداري زياد بود و اسكورسيزي كه نگران بود مبادا صداي 
دنيرو قابل شنيدن نباشد از او خواســت كه گذاشتن هفت تير بر سر و گفتن 
جمله هايش را تكرار كند. مســئله هويت و همذات پنداري كه در اين صحنه 
مطرح مي شود به طرزي ديوانه وار با تراويس در  هم بافته شده است و مي دانيم 
كه تراويس روان پريش با هرگونه حد و مرز و شــكافي مشكل دارد. تراويس 
كه به آينه مي نگرد هم خودش را مي بيند و هم ديگري را كه همه جنبه هاي 
ناپسند خودش را به وي منسوب مي سازد. بنابراين، اينكه تراويس مي خواهد 
ببيند »كشتن يا كشته شدن چگونه است« در واقع هم تمرين قتل است و هم 
تمرين خودكشي. اين عملي است كه تماشاگران نيز در آن وحشيانه سهيم 
مي شوند. زاويه اي كه تراويس هفت تيرش را به سمت خود نشانه مي رود فقط 
10درجه از روبه روي دوربين، يعني ما تماشاگران فاصله دارد. به عالوه، تصوير 
تراويس آن ديوانگي پنهان در موقعيت تماشاگراني را باز مي تاباند كه در فيلم 
و در هراس و اشتياق و عشق و نفرت شخصيت روي پرده چنان غرق مي شوند 
كه انگار تجربه هاي خودشان است. وقتي كه شخصيت در مورد هويت خودش 
سردرگم باشد، همذات پنداري تأثير مضاعف مي يابد.«)راننده تاكسي، امي 

توبين، ترجمه محمد شهبا، انتشارات هرمس، چاپ اول:1386(

  سكانس گفت وگو مقابل آينه هم ما را به تراويس نزديك تر مي كند و هم به 
باورپذيري سكانس هاي بعدي ياري مي رساند. ضرورت و كاركرد دراماتيك 
صحنه به كنار، شليك تراويس به آينه، به خودش و به ما و اين تمرين خودكشي 
و قتل، بيشتر از هر چيز به واسطه حس شــهودي حاكم بر صحنه در يادها 
مي ماند؛ سكانسي كه محصول خالقيت دنيرو و هدايت اسكورسيزي است. 
تنهايي و شوريدگي و آشفتگي تراويس را با اين سكانس بيشتر باور مي كنيم.

 رســيده ايم به اواخر فيلم؛ به سكانســي كليدي و فرصتي كه مانوئل آرتيگز 
)گريگوري پك( عمري منتظرش بوده است. فرصت زدن ژنرال وينوالس )آنتوني 
كويين( دشمن ديرين براي چريك پير فراهم شده است. انگشتي كه بر ماشه تفنگ 
دوربين دار مي رود تا كار را تمام كند امــا حضور كارلوس )ريمون پلگرن( در قابي 
مشترك با وينوالس، داستان را عوض مي كند. بين دشمن و خائن كشتن كداميك 
اولويت دارد؟ براي مانوئل آرتيگز آرمانگرا ترديد فقط يك لحظه طول مي كشد و 

بعد ماشه چكانده مي شود.

 معموال از فيلم »اسب كهر را بنگر« به عنوان فيلمي ناموفق از فرد زينه مان نام 
برده مي شود؛ فيلمي كه شهرت و اعتبار مثال »ماجراي نيمروز« )1952( و »از اينجا 
تا ابديت«)1953( را ندارد و به اندازه »مــردي براي تمام فصول« )1966(، »روز 
شغال« )1973( و »جوليا« )1977( كه معموال از آنها به عنوان بهترين فيلم هاي 
زينه مان ياد مي شود تحويل گرفته نشده است. اسب كهر را بنگر در زمان اكرانش 
فيلم ضعيفي ناميده شد؛ يك فيلم چپ ناموفق كه موفق نمي شود ايده هايش را به 
ثمر برساند؛ فيلمي شكست خورده در گيشه و ناديده گرفته شده از سوي منتقدان و 
فستيوال ها. فيلم حاشيه اي فرد زينه مان كه قبل و بعدش فيلم هاي مهم و اسكاري 
ساخته بود و اين سياه و سفيد مهجور ناديده گرفته شده و كنار زده شد. اين البته 
داســتان اكران جهاني فيلم و بازخورد منتقدان و تماشاگران و اعضاي آكادمي و 
محافل سياسي و مذهبي )دست راستي ها و كليسا مخالف سرسخت فيلم بودند( به 
فيلم زينه مان بود. در ايران اما داستان شكل ديگري پيدا كرد. فيلم با نام »گروگان« 
در سينماهاي تهران اكران شد و جز زينه مان كارگردان، چهره خسته اما دلپذير 
گريگوري پك محبوب به دل سينماروها نشســت. در طول ساليان چند نسل از 
منتقدان ايراني ياد و خاطره اســب كهر را بنگر را زنده نگه داشتند؛ فيلمي كه به 
لحاظ تماتيك ارتباطي معنادار با جهان تاليفي فرد زينه مان دارد و قهرمان فردگرا 
و تك افتاده اش را مي توان كنار مثال كالنتر ويل كين در »ماجراي نيمروز« و سر 

توماس مور در »مردي براي تمام فصول« قرار داد.

 اقتباس فرد زينه مان از رمان »كشتن يك موش در روز يكشنبه« نوشته امريك 
پرسبرگر )كه در ايران هم بارها ترجمه و منتشر شده؛ 1344 با نام »گروگان« به 
ترجمه پ. منوچهري توسط انتشارات زوار. ســال80 با عنوان »آن اسب كهر را 
بنگر« ترجمه يداهلل آقا عباسي، انتشارات جامه دران و سال 89 با عنوان كشتن يك 
موش در روز يكشنبه با ترجمه آرش گنجي، نشر چشمه( همه ويژگي هاي مالوف 
و مطلوبش را به همراه دارد و نكته كليدي اش درك دقيق زينه مان از دستمايه و 
تصوير ملموس اش از چريكي است كه به پايان آمدن دورانش را باور ندارد؛ مانوئل 
آرتيگزي كه در همان ابتداي فيلم با روحيه سركش و عصيانگرش آشنا مي شويم؛ 
كهنه سربازي كه پايان جنگ هاي داخلي اســپانيا را باور ندارد و حاضر نمي شود 
سالحش را تحويل بدهد؛ چريكي كه وقتي بعد از 20سال بازمي گردد تا دشمن 
)ژنرال وينوالس( را از پا دربياورد، ترجيح مي دهد »چونان كرگدن تنها سفر كند.« 

 مانوئل آرتيگز پس از 20سال به اسپانيا بازگشته تا نشان دهد همچنان به ستيز 
مي انديشد. آمده تا ستيز نهايي اش را به ســرانجام برساند و خصم را از پا دربياورد. 
با علم به اينكه ديدار با مادر ميســر نيست)مادر از دنيا رفته اســت( و برايش تله 
گذاشــته اند؛ نكته اي كه وينوالس هم در انتهاي فيلم به عنوان معمايي حل نشده 
به آن اشاره مي كند و متوجه نمي شود كه چريك خسته براي زدن دشمن و مرگي 
دلخواه به مهلكه آمده است. حاال او در پشت بام با اسلحه اش مقابل اتاق وينوالس 
سنگر گرفته است. و البته پيش از آن ورود كارلوس به اقامتگاه وينوالس را با چشماني 
حيرت زده مشاهده كرده است. سكانس فينال فيلم، لحظه اي است كه مانوئل آرتيگز 
مصمم با اسلحه اش پنجره اتاق وينوالس را نشانه گرفته است. تركيب نماهاي درشت 
از چهره آرتيگز و نماهاي نقطه نظر كه در آن شاهد حضور وينوالس در پشت پنجره 
هستيم، ما را به لحظه موعود نزديك مي كند تا اينكه كارلوس وارد نقطه ديد آرتيگز 
مي شــود تا لبخندي كه چريك پير بر لب دارد خيلي زود جاي خود را به چهره اي 
خشمگين و در هم كشيده بدهد. در نماي نقطه نظري به ياد ماندني دوربين/ اسلحه 
آرتيگز از دشمن عبور كرده و سمت خائن نشــانه مي رود. در مرام مانوئل آرتيگز 
خائن كشي مهم تر از زدن دشمن قديمي اســت. آرتيگز ماشه را مي چكاند و رفيق 
خيانت پيشه را راهي ديار عدم مي كند. اين مهم ترين تصميم او و شاخص ترين لحظه 
فيلمي است كه قهرمان خسته اش پس از زدن خائن، در درگيري با سربازان وينوالس 
پذيراي گلوله هايي مي شود كه قصه اش را تمام مي كند؛ قصه چريكي كه در جهان 

اخالقي اش خيانت دوست، نابخشودني تر از دشمني خصم ديرين است.

  بايد خيره شد به دفتر كار ويتو كه در آن حتي در روز 
عروسي دختر خانواده، باز هم بساط البي و مذاكره به 
راه است. سكانس افتتاحيه »پدرخوانده« با آن براندوي 
اســتثنايي كه گربه ولگرد را هم به خدمت نقش اش 
درمــي آورد و در آن غوغاي نورهاي مات و موســيقي 
ميخكوب كننده و انبوهي كلمــه دال بر قدرتمندي و 
اقتدار و البته دلسوزي، در ميان سكانس هاي ماندگار 
و محبوب هر عشق سينمايي قابل فراموشي نيست اما 
مي خواهم به اين فصل باشكوه آغازين، چند متمم ديگر 
هم اضافه كنم تا پدرخوانده )قسمت اول( براي انتخاب 
هميشگي به عنوان محبوب ترين فيلم با سكانس هاي 

ماندگار متعدد، دست باال را داشته باشد.
اگر از معجزه حضور دون ويتــو كورلئونه در پالن هاي 
فيلم بگذرم، بد نيســت دلم را كمي خــوش كنم به 
سكانس معركه عيادت شــبانه مايكل از بيمارستاني 
كه پدرخوانده در آن بستري است. اتاق بدون محافظ 
و بيمارســتاني كه گويي براي تكميل نقشه قتل دون 
كورلئونه به طرز ناجوانمردانه اي خلوت شــده و اقدام 
عاجل مايكل براي بر هم زدن نقشــه دشمنان پدر ولو 
به قيمت تركيدن گونه اش با مشــت پليس رشوه گير، 
پالني است سرشار از لذت تماشاي توامان شجاعت و 

هيجان و ترس.
جز هوشــياري هاي مايــكل كورلئونه كــه البته در 
قامت پدرخوانده جانشــين در فيلم ظاهر مي شود، با 
ديوانگي هاي ساني به عنوان پسربزرگ خانواده مخوف 
هم عشــق مي كنم. خب كافي اســت به ياد بياوريد 
توهين هاي داماد جــوان به كانــي - خواهر مايكل و 
ساني - و بعدش جوشيدن چشمه غيرت برادر بزرگ 
از گريه هاي خواهرش را. ساني، داماد گستاخ را چنان 
در خيابان لت و پار مي كند كه ديگر يادش نرود بايد به 
همســرش احترام بگذارد به خصوص اگر اين همسر، 
دختر پدرخوانده باشــد. حاال بماند كه ســاني براي 
همين كله خرابي ها و برخوردهاي چكشي با شاه داماد 
بي معرفت خانواده در تله دشــمنان مي افتد و آبكش 

مي شود.
بعد از اقتدارهاي ويتو، باهوشــي هاي مايكل و غيرتي 
شدن هاي ساني بايد از يك پالن ديگر هم تجليل كنم 
و آن هم آشپزي جذاب كلمنزاي مهربان براي مردهاي 
مستاصل و در حال نقشه كشــيدن خاندان كورلئونه 
است. آن تفت دادن سوســيس ها و گشاده دستي در 
افزودن چاشني حين آشپزي انگار من را هم نمك گير 

مي كند حين تماشاي پدرخوانده...
اين تبهكاران دوست داشــتني، ايــن اعضاي مافياي 
ايتاليايــي، اين مــردان پرده پوش، اين شــازده هاي 

احتجاب واقعا جذاب و فراموش نشدني هستند... .

مسعود مير
روزنامه نگار

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

داري با من حرف مي زني!؟ 
سكانسي از »راننده تاكسي«)مارتين اسكورسيزي 1976(

خائن كشي
سكانسي از »اسب كهر را بنگر« )فرد زينه مان 1962(
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سکانسهایماندگار

سینمایجهان

این شماره

سکانس هایی از استاد تعلیق و دلهره

هـ   مثل هيچكاك 
  از بین انبوه سکانس ها و لحظه هاي ماندگار كه تعدادشان بسیار زیاد است ترجیح مي دهم بر فیلم هاي یك كارگردان متمركز شوم كه همیشه 
استاد است و شاهکار هایش كهنه نشدني است و مثل هر كارگرداني با سابقه فعالیت طوالني، فیلم هاي متوسط و ضعیف هم دارد؛ سینماگري كه 
تجسم سینماست؛ هنوز و همچنان. دوایي عزیز در سال هاي پایاني فعالیت حرفه اي اش چنین توصیفش كرد: »... اوست. باز ایستاده در »آستانه« 
گذر كه هرچه دیگر بگوید و آنچه مي گوید هرچه باشد، این حقیقت را دگرگون نخواهد ساخت كه او از پنجه هایش نور مکاشفه بر گذرگاه كدورت خسته دلي ها افشانده است كه در 
بعضي لحظات، زائر را به درك همهمه ابر، نزدیك كرده است... هرجا كه باشد، هرچه كه بشود، تو دیگر از هیچ جنگلي نخواهي گذشت مگر یادآور جنگلي باشد كه او به تو نمایانده 
است كه تو را با ظرافت از سالن یك سینما در یك گوشه این عرصه خاك بر گرفته و در پهنه دنیاي آن سوي این پرده فریب نشانده است كه تو دیگر، از آن پس، این توهم را رنگین تر، 

جدي تر و واقعي تر از واقعیت ببیني و بداني... كه تو دیگر خفته از گذر عمر نگذري، كه تو دیگر رها شده باشي....« 
   حاال ماییم و لحظه هاي ماندگار بجا مانده از سینماي هیچکاك؛ سکانس هایي خیره كننده كه فقط شامل شاهکارهایش نمي شود و میان آثار متوسط و حتي ضعیف استاد هم درخشش 

لحظه ها گاه خیره كننده است. بدیهي است كه تعدادشان مي توانست بسیار بسیار بیشتر از چیزي باشد كه االن هست.

شهاب مهدوي
روزنامهنگار

     سرگيجه   
 Vertigo

)1957(
در آستانه

     شمال از شمال غربی   
 North by northwest

)1959(
حمله هواپيمای سمپاش

 »پنجره عقبی« 
 Raar window

)1954(
سكانس افتتاحيه

   همه  چيز در سكانس افتتاحيه توضيح داده مي شود. بدون ديالوگ 
و فقط با تصوير. فيلم با تصوير پنجره هاي يك آپارتمان شروع مي شود. 
نوشــته هاي تيتراژ، روي تصاوير مي آيــد و دوربين بــا حركتي افقي 
چشم اندازي دقيق تر از مكان و جغرافيا به دست مي دهد و در ادامه ما را 
به جيمز استيوارت مي رساند كه شخصيت اصلي فيلم است. از نماي دور 
پنجره هاي ساختمان به نماي نزديك چهره عرق كرده جيمز استيوارت 

مي رسيم كه انگار حال خوبي ندارد. 
چند پالن بعدي با حركت هاي بامعنــاي دوربين، علت ناراحتي جيمز 
استيوارت را مشــخص مي كند؛ نمايش حرارت سنج و دماي باالي اتاق 
و بعد نشــان دادن پاي شكســته مرد. علت ناراحتي مشخص مي شود. 
سؤال بعدي اين است: چرا پايش شكسته است؟ باز دوربين هيچكاك 
به حركت در مي آيد. تصويري از دوربيني شكسته نشان مي دهد و بعد 
به تصوير تصادفي هولناك مي رسيم. مرد عكاس است و تصادف كرده 
است. سان ديدن دوربين از تعدادي عكس هم تأكيدي بر عكاس بودن 

اوست. در مرحله بعد تصوير نگاتيو يك زن را به همراه مجله اي كه همان 
عكس روي جلدش چاپ شده، مي بينيم. پس او عكاس مطبوعات است. 
سكانس افتتاحيه در حالي به پايان مي رسد كه ما در زماني كوتاه )كمتر 
از 2دقيقه( و صرفا با چند پالن و بدون ديالوگ هم با فضا و مكان آشــنا 
شده ايم و هم با شــخصيت اصلي كه عكاس مطبوعات است و در حال 
عكسبرداري دچار تصادف شــده و پايش شكسته. چند نماي متحرك 
با دوربيني كه براي هر حركتي اســتداللي دارد و جاي جلوه گري، فضا 
مي سازد، به معرفي شــخصيت مي پردازد و در يك كالم قصه مي گويد؛ 
با فصاحت و نهايت ايجاز و بدون هيچ حرف اضافه و بي ربطي؛ مقدمه اي 
مناســب براي ورود به فيلمي كه هيچكاك آن را سينمايي ترين اثرش 

مي دانست.

وح(  وانی  )ر     ر
 Psycho

)1960(
بهترين دوست يك پسر ، مادرشه!

    مشهور ترين ســكانس فيلم رواني )روح( كه بارها هم مورد تقليد و 
بازســازي قرار گرفت و به جد يا به طنز به آن ارجاع داده شد، فصل قتل 
ماريون كرين )جنت لي( در حمام اســت؛ سكانسي كه يكي از نشانه هاي 
مسلم اســتادي و نبوغ هيچكاك اســت و در زمان خودش بسيار بديع 
و متفاوت بود. درســت مثل خود فيلم كه هيچكاك آن را با بودجه يك 
فيلم تلويزيوني ســاخت و همه را حيرت زده كرد. تا پيش از فيلم رواني، 
هيچكاك به ندرت اين چنين وارد فضاي وحشت شده بود. تريلرساز نابغه 
در ابتداي دهه60 ميالدي،  ســاز تازه اي كوك كرد و سراغ فيلمي رفت 
كه بعد از نيم ساعت، كاراكتري كه تماشاگر از ابتداي فيلم با او همراهي 
و همذات پنداري كرده بود به شــكلي فجيع به قتل مي رســيد و قصه با 
قاتل رواني اش ادامه مي يافت. به قول دونالد اسپوتو در زندگي نامه آلفرد 
هيچكاك، با رواني اتفاق تازه اي در فيلمســازي اش رخ داده بود؛  فيلمي 
آكنده از نوعي ترس كه مسبوق به سابقه نبود. اما فصل برگزيده، پيش از 
سكانس معروف قتل در حمام فصلي قرار دارد كه ماريون كرين و نورمن 
بيتس )آنتوني پركينز( سر ميز شام نشسته اند و گپ مي زنند. ميزانسن 
هيچكاك، معماري و فضاي گوتيك و ديالوگ هاي اغلب چند پهلو و كنايي، 
جلوه اي مثال زدني به اين سكانس داده است. تصوير پرندگان خشك شده 

بر ديوار با نورپردازي و سايه روشــن هاي حاكم بر صحنه، فضايي 
معمايي- هولناك خلق مي كند و هر كنش و اشاره 

و گفتار در خدمت اين حال و هواي 
غريب و هولناك است.

لحظه ورود ماريون به 

اتاق نورمن، پرنده هاي خشك شــده بر ديوار توجهــش را جلب مي كند. 
او وقتي شــروع به خوردن شــامش مي كند نورمــن غذا خوردنش را به 
چيز خوردن پرنده ها تشــبيه مي كند و اين مقدمه اي است بر توضيحات 
نورمن درباره سرگرمي اش كه خشك كردن پرنده هاست؛ »پرنده ها موقع 
خشك شدن زيبا مي شوند... وقتي مي خواي اين كارو بكني اونا خيلي راحت 
تسليم مي شن... .« هر جمله و عبارتي جز معناي ظاهري اش، اشارتي است 
به روحيات و خلقيات نورمن و ارجاعي است به رخدادي در آينده. تنهايي 
نورمن و مادري كه صدايش را در سكانس قبلي شنيده ايم به اين پرسش 

ماريون منجر مي شود: با دوستات نمي ري بيرون؟ 
و نورمن پاسخ مي دهد: بهترين دوست يه پسر مادرشه!

گفت وگو ادامه پيدا مي كند و بيشــتر نورمن حرف مي زند؛ »مي دونين 
من چي فكر مي كنم؟ فكر مي كنم كه ما همه مون توي تله هامون گرفتار 
شديم. دســت و پاهامون به اونا بســته س. و هيچ كدوم از ما نمي تونيم 
خودمونو خالص كنيم. ما پنجه مي اندازيم و چنگ مي كشيم ولي فقط به 
هوا، به خودمون. و بعد با وجود تمامي اينها، يك ذره در زندگي خودمون 

تجديد نظر نمي كنيم.«
وقتي نورمن درباره مادرش حرف مي زند، هيچــكاك در نمايي به دقت 
طراحي شده تصويرش را ثبت مي كند؛ در نمايي كه دوربين كمي در پايين 
قرار گرفته، نورمن در گوشه راست كادر است و در باالي قاب و در سمت 
راست پرنده اي خشك شده با بال هاي گشوده به چشم مي خورد. 
وقتي ماريون پيشنهاد مي دهد كه نورمن مادر بيمارش را به 
آسايشگاه بفرستد، سويه ديگري از نورمن را مي بينيم. 
نورمن خشمگين كه وقتي ماريون مي گويد منظور 
بدي نداشــته اينطور جوابش را مي دهد؛ 
»مردم هيچ وقت منظــور بدي ندارن. 
فقط اون زبون هاي درازشــون رو 
به كار مي ندازن، دســت هاشون 
رو تكــون مي دن و پيشــنهاد 
مي دن... هيــچ منظوري هم 
ندارن.« و بالفاصلــه با تغيير 
لحــن مي گويــد مــن هم 
بهش فكر كــردم. و البته باز 
بر مي گردد بــه اين موضوع كه 
نمي تواند مادرش را ترك كند. در 
تمام طول سكانس، اين نورمن است 
كه صحنه را در دست دارد؛ نورمني كه 
بعدا مي فهميم در حال بررسي و آناليز 
قرباني اش بوده. و مقدمه اتفاق هولناكي 
كه چند ســكانس بعد رخ مي دهد؛ همين 
سكانس شام خوردن و گفت وگوي قاتل رواني 

و قرباني اش.

   اسكاتي )جيمز استيوارت( سرانجام موفق مي شود جودي)كيم نواك( را راضي به تغيير 
رنگ موهايش كند. پيش تر ديده ايم كه اســكاتي مأمور مراقبت از زني به نام مادلين )كيم 
نواك( شده است؛ مراقبتي با شــور و شيفتگي بســيار كه نتيجه اش تراژيك است. سقوط 
مادلين از باالي ساختماني مرتفع و ناتواني اســكاتي در نجات محبوبش و بقيه داستان تا 
جايي كه او مدتي بعد با دختر فروشنده اي مواجه مي شود كه شباهت غريبي با مادلين دارد؛ 
شباهتي كه آتش عشق سودايي اسكاتي را شــعله ور نگه مي دارد تا مي رسيم به فصلي كه 
جودي سرانجام تسليم اصرار اسكاتي مي شــود و موهايش را به رنگ مادلين تغيير مي دهد 
تا شاهد يكي از سكانس هاي جادويي فيلم شويم؛ جايي كه جودي كه حاال مادلين شده در 
آستانه در ظاهر مي شود. او در هاله اي از رنگ سبز در پس زمينه وارد حوزه ديد اسكاتي كه 
بي صبرانه منتظرش است مي شود و جادو همين جا اتفاق مي افتد؛ لحظه اي كه به تعبير پرويز 
دوايي، ساده ساده اش زنده شدن و برگشــتن يك دلدار گمشده، مرده و از دست رفته است 
براي مرد؛ سكانسي كه با ميزانسن هيچكاك كاركردي جادويي يافته است. از مقدمه چيني 
دقيق انتظار كشيدن اسكاتي تا لحظه باشكوه ورود، با تركيب فوق العاده رنگ ها و نورپردازي 
و غلبه رنگ سبز تا موســيقي كه به عظمت و غناي صحنه ياري مي رساند و مطابق آنچه در 

سراسر فيلم شاهدش بوده ايم با انتخاب جاي درست و استادانه دوربين كه كامال در خدمت 
حس صحنه اســت و آنچه از تالقي نگاه ها و نماهاي زاويه ديد شخصيت ها به دست مي آيد. 
از چهره حيرت زده اسكاتي كه خودش دنيايي است. محبوب از دست رفته باز آمده و دوباره 
زنده شده و اسكاتي، تماشاگر را حيرت زده كرده است. شور و احساس و تغزل حاكم بر صحنه 
محصول كار استادي است كه با جزئيات همه   چيز را مي سازد ازجمله تصوير ملموس عشق از 
دست رفته را. هيچكاك بالفاصله و در سكانس بعدي گره گشايي معروفش را انجام مي دهد؛ 

بالفاصله پس از سكانسي چنين شور انگيز و اين كاري است كه فقط از عهده نوابغ برمي آيد.

  شهرت سكانس حمله هواپيماي سمپاش به كري گرانت از خود فيلم »شمال از شمال 
غربي« بيشتر است. ممكن است عده اي اين فيلم هيچكاك را نديده باشند ولي اين سكانس 
را احتماال بارها تماشا كرده اند؛ سكانسي كه بعد از گذشت بيش از 6 دهه همچنان تماشايي و 
خيره كننده است. فيلم شمال از شمال غربي محصول انتهاي دهه50 ميالدي است؛ دوراني 
كه هيچكاك در بهترين دوران حرفه اي اش به سر مي برد؛ هيچكاكي كه شمال از شمال غربي 
را بعد از »سرگيجه« و قبل از »رواني« )روح( كارگرداني مي كند. بعد از فيلم تلخ و عاشقانه 
سرگيجه، شمال از شمال غربي فيلم مفرح و سرگرم كننده اي از هيچكاك است؛ تريلري كه 
در بسياري از فصل هايش با حضور دلپذير كري گرانت حال و هواي كمدي دارد؛ ماجراي راجر 

تورنهيل )كري گرانت( مدير يك شركت تبليغاتي كه جاسوس ها او را با يك 
مأمور اف بي آي اشتباه گرفته و قصد نابودي اش را دارند. سكانس حمله 

هواپيماي سمپاش به راجر تورنهيل يكي از تالش هاي ناكام 
بد من ها براي نابود كردن قهرمان فيلم اســت؛ سكانسي 

كه نزديك بــه 10دقيقه طول مي كشــد و نيمي از آن 
مقدمه اي است براي يكي از هيجان انگيز ترين فصل هاي 

تاريخ سينما. 
راجر تورنهيل بر سر قراري در جاده اي حاضر مي شود. 

نماي معرف هم حركت اتوبوسي كه راجر در آن 

حضور دارد را به تصوير مي كشد و هم جغرافيا را نمايان مي كند؛ جاده اي خلوت كه اطرافش 
بيابان است. راجر پياده مي شود و زير آفتاب سوزان منتظر مي ماند. اتومبيلي از جاده اي 
خاكي مي آيد و مردي از آن پياده مي شــود. آيا او جورج كاپالن 
اســت كه راجر تورنهيل با او قــرار دارد؟ صداي 
هواپيمــا مي آيد و در النگ شــات تصويري 
از آن را مي بينيــم. توجه راجــر تورنهيل 
به هواپيمايــي كه در پس زمينــه كادر از 
ارتفاعش كــم مي كنــد و دور مي زند، جلب 
مي شــود. مردي هم كه از اتومبيل پياده شده 
به هواپيما نگاهي مي اندازد. راجر تورنهيل جلو 
مي رود و مكالمه اي كوتاه و موجز شروع مي شود.



چهار شنبه  19 خرداد 1400    28 شوال 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8239         4صفحه

ان|
رعي

د زا
سعي

س| 
   عك

  

فرار از جهنم، دور از بهشت
درباره دراگان اسكوچيچ  كه بازي بزرگي را برد اما هنوز تيم بزرگي را نبرده است

 اين افتضاح ويلموتس بود كه مصاف با بحرين را به يك بازي بزرگ بدل كرد

    واليبال در 
جست وجوي 

تركيب المپيكي
هفته سوم ليگ ملت هاي 

واليبال از امروز آغاز مي شود. 
ايران در بازي اول مقابل آمريكا 

قرار مي گيرد 
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تيم ملي كشورمان با پيروزي 3 بر صفر برابر بحرين، 
شوق صعود از اين مرحله را زنده كرد و همه اميدوار 
شــدند كه يك بار ديگر تيم ايران را در جام جهاني 
ببينيم. حاال بازي با عراق مانده كه مصاف دشــوار 

و سرنوشت سازي است. چه بسا ناكامي در پيروزي 
بر عراق، همه ارزش هاي بازي بــا بحرين را هم از 
بين ببرد. با اين همه اگر خوش شــانس باشــيم و 
طبيعت بخواهد بخشــي از بداقبالي هاي دور رفت 

ما را جبران كند، شايد هنگ كنگ جمعه شب يقه 
عراق را بگيرد و يك لطف بزرگ در حق ايران انجام 
بدهد. جمعه ابتدا ما با كامبوج بازي مي كنيم كه اين 
ديدار به خاطر حذف نتايــج كامبوج و قطعي بودن 
قعرنشيني اين تيم كامال تشــريفاتي است، اما در 
بازي دوم گروه، هنگ كنگ بايد به مصاف عراق برود. 
اين تيم شرق آسيايي خيلي متراكم دفاع مي كند 
و راحت نمي بازد. آنها در 2 بازي رفت و برگشت با 

نتايج 2بر صفر و 3بر يك به ايران باختند، بحرين را 
يك بار با نتيجه مساوي بدون گل متوقف كرده اند و 
در بازي رفت هم با 2گل به عراق باخته اند كه يكي از 
گل ها پنالتي بوده است. بنابراين اين احتمال وجود 
دارد كه كار عراق جلــوي هنگ كنگ گره بخورد؛ 
اما در هر صورت بچه هاي ما بــا فوتبالي كه جلوي 
بحرين بازي كردند، اين توانايي را دارند كه سه شنبه 

آينده عراق را هم شكست بدهند.

هنگكنگعيشايرانراكاملميكند؟
حاال غافلگيري عراق در بازي جمعه شب حسابي مي چسبد
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مثل آل كثير نشود

اين حرف ها يادمان مي ماند

يعني علي كريمي را نمي خواهي؟

باشگاه پرسپوليس كال سازوكاري 
دارد كه براســاس آن هيچ حكم، 
برنامه و دســتوري را نمي پذيرد؛ 
مگــر اينكــه اول نســبت به آن 
اعتراض كند. حــاال يك جا بحث 
برنامه ليگ در ميان است و اعتراضات 
به چند مصاحبه و بيانيه محدود مي شود، اما جاهايي كه پاي 
حكم و جريمه وسط باشد، حتما دوستان بايد به 4 تا دادگاه 
شكايت كنند. االن هم باشــگاه به رأي صادر شده در پرونده 
گوا اعتراض كرده است. تنها جنبه اي كه شايد بتواند چنين 
شــكايتي را منطقي بداند، بحث محروميت يك جلسه اي از 
حضور تماشاگران اســت، وگرنه احتماال هزينه خود شكايت 
بيشتر از جريمه نقدي 17هزار دالري خواهد شد! اميدواريم 
عاقبت اين پرونده مثل داستان عيسي آل كثير نشود كه باشگاه 

تا 3 روز پيش از پايان محروميتش در حال فرجام خواهي بود!

برخــي از دوســتان اســتقاللي 
راحت ترين راه مواجهه با ناكامي 
را پيدا كرده اند و با تكرار كلماتي 
مثل دولــت و وزارت ورزش و... 
قشنگ خودشــان را از هر سعي و 
كوششي معاف مي كنند. در آخرين 
نمونه، ارسالن جان مطهري مصاحبه كرده و گفت: »نه يك 
وزير، بلكه يك دولت در مقابل استقالل قرار داشته است.« 
خب اشكالي ندارد. اصال ما قبول مي كنيم كه همه اين مسايل 
درست است و قهرماني هاي پرسپوليس و دو بار صعودش به 
فينال آسيا، همگي ساخته و پرداخته دست هاي پشت پرده 
بوده است. فقط برادرجان؛ چند ماه ديگر دولت عوض مي شود، 
آن زمان ديگر بايد قهرمان شويد و بهانه وزارت ورزش منقضي 
خواهد شد. جمالتي كه االن به وفور استفاده مي كنيد زودتر 

از حد تصور ممكن است عليه خودتان به كار گرفته شود ها!

علــي كريمي كــه چند  مــاه پيش 
اســتقاللي ها به هــر دري زدند 
حفظش كنند، حاال در ليســت 
خروجــي الدوحيل قــرار گرفته 
است. كريمي حتي در جام جهاني 
باشگاه ها هم براي اين تيم بازي كرد، 
اما حاال او بايد جدا شود. در اين شرايط گمانه زني هاي زيادي 
در مورد آينده اين بازيكن به وجود آمده است. همزمان، فرهاد 
مجيدي در بخشــي از مصاحبه جنجالــي اش گفته: »تيم ما 
باالنس نيست؛ مثال 4 هافبك دفاعي درجه يك داريم، اما در 
بخش وينگر با كمبود بازيكن مواجه هستيم.« فارغ از اينكه باور 
مجيدي در اين مورد درست است يا نه، به نظر مي رسد كريمي 
حتي درصورت تمايل به حضور در ليگ ايران هم بايد به فكر 
تيمي غيراز استقالل باشد. تيمي كه 4 تا هافبك دفاعي دارد، 

كريمي را مي خواهد چه كار؟

متريكا

بهروز رسايلي|  اين يك جمله كليشه اي است، اما واقعا 
در مورد بازي دوشنبه شب ايران و بحرين صدق مي كند. 
بايد بگوييم حتي خوش بين ترين هوادار فوتبال ايران هم 
چنين برتري قاطعي را برابر بحرين پيش بيني نمي كرد. 
صدالبته همه مي دانستند تيم ما برتر از ميزبان است، اما 
به هر حال نگران »فوتبــال بحريني« بوديم. اين عبارت 
خودش يك مكتب است كه مي تواند شامل ضدفوتبال، 
جنگ اعصاب و تخريب بازي حريف باشــد. اصال همين 
برگزاري هر دو بازي رفت و برگشت ما با بحرين در منامه، 
به اندازه كافي گوياي همه  چيز هست. با اين همه اما تيم 
ملي كشورمان با ارائه يك بازي درخشان به ويژه در نيمه 
دوم 3امتياز به دست آورد و بختش براي صعود به مرحله 

بعد را حفظ كرد.

1  آنچه در منامه ديديم، تقريبا همان كيفيتي اســت كه از 
تيم ملي پرستاره ايران توقع داريم. ما حتي نيمه اول هم خوب 
بوديم و اگر طارمي از 2موقعيتش استفاده مي كرد يا اگر داور 
چيني در صحنه سرنگون شدن مهدي به مدافع بحرين كارت 
قرمز مي داد، اوضاع به نفع مان رقــم مي خورد. با اين همه در 
وقت دوم شاگردان دراگان اســكوچيچ حق شان را گرفتند و 
با 3گل ميزبان را شكســت دادند. چنين نمايشي با توجه به 
فوتبال دفاعي تيم حريف واقعا اميدواركننده اســت و نشان 
مي دهد تيم ما اگر از اين مرحله عبور كند، حرف هاي زيادي 

براي گفتن خواهد داشت.

2  تعويض بين 2نيمه دراگان اسكوچيچ بازدهي فوق العاده اي 
داشت. در شــرايطي كه ميالد محمدي در سمت چپ خط 
دفاعي متزلزل ظاهر شده بود و احسان حاج صفي هم در ميانه 
ميدان زياد توپ لو مي داد، اسكوچيچ سامان قدوس را به جاي 
محمدي وارد زمين كرد. پس احسان به دفاع چپ منتقل شد 
و قدوس در ميانه ميدان نبض كار را به دست گرفت. او به معناي 
واقعي كلمه عالي بود. پــاس تو درش به مهدي طارمي بعد از 
گل اول حرف نداشت و با دريبل هاي ريز و درشت و تسلطش 
بر زمين نشان داد چه استاندارد بااليي دارد. مسلما از اين به 
بعد هم قدوس خيلي به كار تيم ملي خواهد آمد. تيم او يعني 
برنتفورد ســهميه حضور در فصل آتي ليگ برتر انگلستان را 
به دست آورده و اگر تيم ملي هم به جام جهاني برسد، قدوس 

مجال بيشتري براي عرضه توانايي هايش خواهد داشت.

3   احســان حاج صفي بعد از اتفاقاتي كــه در انتخابات 
فدراســيون فوتبال برايش رخ داد، زير فشار قرار دارد. اين 
فشار تا حدي شديد است و متأسفانه به حوزه مسابقات ملي 

هم كشيده شده اســت. او در بازي با هنگ كنگ در تركيب 
اصلي تيم ملي قرار نداشــت و در ديدار بــا بحرين هم خيلي 
انتظارات را برآورده نكرد. توانايي هاي احسان بسيار بيش از آن 
چيزي است كه در منامه ديديم. منتها اين فشار و اين انتقادات 
بي محابا كمكي بــه حاج صفي نمي كند. اگر قرار اســت تيم 
ملي صعود كند، كاپيتان اين تيم مي تواند نقشــي اساسي در 

موفقيت مورد نظر ايفا كند. له كردن احسان به سود هيچ كس 
نيست و با شعار دغدغه منافع ملي در تعارض است.

4   مهدي طارمي در اين بازي سهميه فرصت خراب كردنش 
را مورد استفاده قرار داد، اما آنقدر عالي بود كه هيچ جاي بحثي 
باقي نگذاشت. او مقابل بحرين در همان قواره اي ظاهر شد كه 
هواداران انتظارش را دارند؛ بازيكني در سطح ستاره پورتو كه 
تنها شكست اين فصل چلسي را به قهرمان اروپا تحميل كرد 
و گلش به اين تيم، زيباترين گل فصل شد. سردار آزمون هم 
شرايط مشابهي داشــت و هنر چارچوب شناسي اش را به رخ 

كشيد؛ به خصوص گل اول او بسيار نرم و فني به ثمر رسيد.

5   نهايتا اينكه بــا توجه به حذف نتايــج كامبوج در 
پايان اين مرحله، اين پيــروزي 3 گله از حيث 

تفاضل گل هم مي تواند در جدول بهترين 
تيم هاي دوم بــه كمك ايران بيايد. 

جالب اســت كه برتري ما برابر 
بحرين، از هــر دو پيروزي 

رفت و برگشت تيم ملي 
هنگ كنگ  مقابــل 

مقتدرانه تر بود!

تيم ملي ايران در حالي بحرين را با 3گل 

مغلوب كرد كه اختــالف 2 تيم در ايجاد 3.29
»اميد گل« حتي از 3گل هم بيشتر بود. 
تيم اسكوچيچ موفق شد در مصاف با اين 
تيم عربي اميد گل 3/29را ايجاد كند و در مقابل اميد گل بحريني ها 
فقط 0/06بود. ايران در اين بازي 20بار به سمت دروازه حريف شوت زد 
كه 8شــوت داخل چارچوب بود و 3ضربه هم تبديل به گل شــد. اما 
بحرين فقط 6شوت به سمت دروازه ايران زد كه هيچ يك از آنها داخل 
چارچوب نبودند. برتــري 8بر صفر ايران در تعداد شــوت هاي داخل 
چارچوب در حالــي رخ داد كه در بــازي رفت 2 تيــم در اين زمينه 
3-3مساوي شده بودند. تيم اســكوچيچ همچنين 53درصد مالكيت 

توپ و 84درصد دقت پاس داشت.

مهدي طارمي بــا امتياز عالــي 9/90از 

10بهترين بازيكن ميدان و برترين چهره 9.90
ايران در برد بــاارزش مقابل بحرين بود. 
طارمي 2پاس گل به سردار آزمون داد و 
گل ســوم را هم خودش زد تا روي هر 3گل ايران نقش داشته باشد. 
مهاجم پورتو 4شوت داخل چارچوب داشت و 4پاس كليدي هم به ساير 
همبازي هايش داد. بعد از طارمي، زوج او در خط حمله يعني ســردار 
آزمون با كسب نمره 9/09دومين بازيكن برتر ايران در مقابل بحرين 
لقب گرفت تا هر دو مهاجم ايران نمره باالتر از 9بگيرند. آزمون 3شوت 
زد كه 2شــوت او داخل چارچوب بود و تبديل به گل شــد. او 2پاس 
كليدي هم صادر كرد و در 4نبرد هوايي اش هم 3بار موفق به پيروزي 

شد.

احمد نوراللهي با كسب نمره 8/04سومين 

بازيكن برتر ايران در مقابل بحرين بود. او 8.04
يكي از بازيكناني اســت كه در هر 5بازي 
تيم ملي تحت هدايت اسكوچيچ به ميدان 
رفته اســت. نوراللهي مقابل بحرين 4توپ گيري موفق داشت و فقط 
يك بار دريبل خورد. او 5بار پاس هاي حريف را قطع كرد، 3بار دفع خطر 
كرد و 2پاس كليدي داد كه يكي از آنها تبديل به گل سوم شد. بعد از 
نوراللهي به ذخيره طاليي اسكوچيچ در بازي با بحرين مي رسيم كه يك 
نيمه بازي كرد و به لحاظ نمره متريكا چهارمين بازيكن برتر ميدان شد. 
سامان قدوس طي 45دقيقه اي كه در ميدان بود 3پاس كليدي داد و 
هر 3دريبل او هم موفقيت آميز بود. او 3پاس كليدي هم داد و درنهايت 

از متريكا نمره7/63را دريافت كرد.

انتقام با چاشني اقتدار
5نكته درباره پيروزي دلچسب تيم ملي برابر بحرين

A مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

2141721--77سوريه1

64112222013چین2

27-6213810فیلیپین3

86-4614-62مالديو4

-27-7229--7گوام5

G مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

91814-642ويتنام1

21551012-64امارات2

72329819تايلند3

29-3810-63مالزی4

171-16522-7اندونزی5

F مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

4114021--77ژاپن1

210-73131012تاجیكستان2

621310647قرقیزستان3

186-4523-62میانمار4

246-6327-82مغولستان5

E مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

1811722-871قطر1

2115612-64عمان2

16-713356هند3

95-6123312افغانستان4

132-25316-7بنگالدش5

D مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

1641214-642عربستان1

21761112-64ازبكستان2

37-7214710فلسطین3

127-7214719سنگاپور4

85-6123614يمن5

C مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

1331014-642عراق1

22341912-64ايران2

7331114712بحرين3

45-612348هنگ کنگ4

321-16234-7کامبوج5

B مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

2422218--66استرالیا1

64111321113اردن2

63121761110کويت3

156-5419-72نپال4

-29-7332--7تايپه5

H مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه

1510-15-431کره جنوبی1

83510-431لبنان2

46-359-52ترکمنستان3

-16-5218--5سريالنكا4

--------کره شمالي5

فوتبال

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

کامبوج - ايران

ايران - عراق

19:00

19:00

مقدماتي جام جهاني

يكشنبه 30 خرداد 1400

پرسپولیس- تراکتور

20:00

سوپر جام

واليبال

چهارشنبه 1۹ خرداد 1400

پنجشنبه 20 خرداد 1400

جمعه  21 خرداد 1400

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

دوشنبه 31 خرداد 1400

سه شنبه اول تير

چهارشنبه 2 تير

ايران -آمريكا

ايران -صربستان

ايران -آلمان

ايران -استرالیا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتین

20:30

12:30

12:30

14:30

23:30

18:30

15:30

17:30

18:30

ليگ ملت ها

با نتايجي كه در گروه ايران رقم خورده، تيم ملي درصــورت پيروزي در 2 بازي آينده اش، 
بدون هيچ اماواگري به عنوان تيم اول گروه راهي مرحله بعد خواهد شد اما درصورت پيروزي 
مقابل كامبوج و تساوي مقابل عراق بايد به جدول بهترين تيم هاي دوم برود. البته اين در 
شرايطي اســت كه عراق بازي بعدي اش مقابل هنگ هنگ را ببرد. باتوجه به كناره گيري 
كره شمالي، براي ايجاد شرايطي برابر و عادالنه،  اي اف سي در انتخاب برترين تيم هاي دوم، 
نتايج اين تيم ها نسبت به قعرنشين گروه را محاسبه نمي كند. بنابراين در جدول تيم هاي 
دوم، هر يك 6 بازي را خواهند داشت. به اين ترتيب ايران در حال حاضر تيم چهارم جدول 
تيم هاي دوم اســت و تيم هاي عمان، چين و اردن هم تيم هايي هستند كه جايگاه ايران را 
تهديد مي كنند. اگر ايران مقابل عراق به تساوي برســد، شانس بااليي براي صعود خواهد 
داشت مگر اينكه امارات ويتنام را شكست دهد، يا ازبكســتان با عربستان مساوي كند، يا 
چين مالديو را ببرد و با ســوريه مســاوي كند و يا اردن، كويت را ببرد و با استراليا مساوي 
 كند. فراموش نكنيم درصورت شكســت ايران مقابل عراق بايد تا حد زيادي قيد صعود را 

زد.

نقشه راه فرعي صعود
تيم ملي ايران چگونه مي تواند به عنوان تيم دوم راهي مرحله بعد شود

جدول تیم هاي دوم

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتیمرتبه

83510-431لبنان1

212669-53ازبكستان2

210559-53امارات3

29459-53ايران4

27439-53عمان5

42118267چین6

42116157اردن7

64-5113612تاجیكستان8
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  كف دست اسكوچيچ فرق داشت!
در مورد جمله منتسب به سرمربي تيم ملي كه خيلي ها را ياد افشين قطبي انداخت

تيم ملي ايران با يك نتيجه عالي بحرين را شكســت داد و تا حدود زيادي به 
صعود از گروهC آسيا اميدوار شد. حاال ديگر بردن عراق هم آن قدرها حياتي 
نيست و ملي پوشان ايران حتي درصورت تساوي مقابل اين تيم نيز به عنوان 
تيم دوم گروه شانس بسيار زيادي براي صعود خواهند داشت. در واقع شرايط 
سخت و بسيار نگران كننده اي كه تيم ملي در آن گرفتار شده بود با اين برد به 
پايان رسيد و ايران دوباره به رقابت صعود بازگشت. اما بردن بحرين در منامه، 
بازتاب هاي گوناگوني در رسانه هاي ايران داشــت كه برخي از آنها غلوشده و 
غيرمنطقي به نظر مي رسيدند. درباره نقش اسكوچيچ در اين پيروزي و آينده 

كاري او در تيم ملي نيز حرف  و نظرهاي بسيار زيادي وجود دارد.

   فرار از رسوايي بزرگ
آهنگ فتح و پيــروزي –آن هم در اندازه هايي كه بعد از برد دوشنبه شــب به گوش 
رســيد- معموال زماني به گوش مي رســيد كه تيم ملي ايران به جام جهاني صعود 
مي كرد يا در يك بازي مهم مقابل حريفــي بزرگ و صاحب نام نتيجه مي گرفت. برد 
دوشنبه شب هيچ يك از اين خصيصه ها را نداشت؛ بحرين تيم شانزدهم آسياست و 
ما هم هنوز به جام جهاني صعود نكرده ايم. حتي صعودمان به مرحله بعدي بازي هاي 
مقدماتي هم هنوز قطعي نشده است. درست است كه نبردن اين بازي مي توانست كار 
ما را يكسره كند اما بردن آن چيز زيادي به ما اضافه نكرده است. ما فقط از يك كابوس 
رها شده ايم. 2باخت در 4بازي دور رفت، ما را نيازمند پيروزي بر بحرين كرده بود و 
اين نيازمندي خودش شكست بزرگي براي فوتبال ايران محسوب مي شود. برخالف 
آنچه رئيس تازه كار فدراسيون بعد از بازي گفت، بردن بحرين معجزه نبود. بلكه فرار 

از شكست بزرگي بود كه مي توانست يك رسوايي تاريخي براي فوتبال ايران باشد.

   يار دوازدهم بحرين غايب بود
بردن بحرين در زمين خودش، تا كنون براي فوتبــال ايران رخ نداده بود. اين گزاره 
درستي است كه ما از يك طلسم 50ســاله عبور كرده ايم اما اين را هم بايد درنظر 
داشت كه در اين سال ها بحرين هرگز بدون تماشاگرانش ميزبان ما نبوده است. آنها 
كه هميشه براي حاشيه سازي و راه رفتن روي اعصاب ملي پوشان ايران حاضر و آماده 
بودند اين بار جايي در ورزشگاه نداشتند. اين نكته كم اهميتي نيست. آنچه بحرين 
كم بنيه در فوتبال را بــه حريفي چغر، منفور و اعصاب خردكــن براي ايران تبديل 
كرده بود، تاكتيك هاي هواداران اين تيم بود نه تكنيك هاي نداشــته بازيكنانش. 
سردار آزمون بعد از نمايش درخشــانش در بازي دوشنبه شب، از رفتار توهين آميز 
بحريني ها در بازي رفت گفت كه انگيزه انتقام جويي را در او ايجاد كرده بود. توهين 
بحريني ها به سرود و پرچم ايران قبل از بازي رفت رخ داده بود اما چرا گرفتن انتقام 
در همان بازي رخ نداد و به بازي برگشت موكول شد؟ چون همان تماشاگراني كه 
توهين كردند 90دقيقه با بلندگوها و شعارها و شگردهاي هميشگي حاضر بودند تا 
بازدهي بازيكنان ميهمان را پايين بياورند. اين قصه هميشگي تيم ملي ما در زمين 
بحرين بوده است. قصه اي كه اين بار در غياب تماشاگران به شكل ديگري نوشته شد 
و ملي پوشان ايران توانستند فاصله واقعي فوتبال دو كشور را در زمين مشخص كنند.

   تيم كوچك، بازي بزرگ
سهم اسكوچيچ در رقم خوردن اين پيروزي هم از نكات بحث برانگيز در تحليل هاي 
پس از مسابقه بود. اســكوچيچ از زماني كه به نيمكت تيم ملي رسيد هرگز حمايت 
چنداني را از سوي رسانه هاي ايران احساس نكرد و اغراق نيست كه او هرگز به عنوان 
يك سرمربي در حدواندازه هاي نشستن روي نيمكت تيم ملي پذيرفته نشد. اما بعد 

از بردن بحرين نگاه ها بــه او تا حدود زيادي تغيير كرده و حتي برخي از دوســتان 
رسانه اي دراگان جرأت پيدا كرده اند كه بنويسند او براي مرحله بعدي هم مي تواند 
سرمربي ايران باشــد. پيروزي 3بر صفر مقابل بحرين قطعا امتياز مثبت بزرگي در 
كارنامه اســكوچيچ خواهد بود. به خصوص كه او با تعويض هاي مؤثر در نيمه دوم 
امضاي خودش را پاي اين پيروزي گذاشــت. بماند كه بخشــي از تعويض هاي او 
صرف پاك كردن اشتباه خودش در ارنج ابتدايي شد. او با چيدن يك خط هافبك 
ناهمگون و ناكارآمد، يك نيمه را از دست داده بود اما در نيمه دوم با حذف حاج صفي 
از اين خط و به ميدان آوردن قدوس براي انجام كاري كه هيچ يك از 4هافبك نيمه 
اول قادر به انجامش نبودند بازي را به ســود ايران برگرداند. ســهم اسكوچيچ در 
پيروزي 3گله مقابل بحرين كم نيست ولي نكته اينجاست كه حتي اگر اين برد را 
تمام و كمال به پاي او بنويسيم باز هم اعتبارش آن قدرها باال نمي رود كه از حضورش 
در مرحله بعدي صحبت شــود. مرحله بعدي مرحله رويارويي با قدرت هاي بزرگ 
آسياست و طبعا عبور از ژاپن و كره و اســتراليا و... با يك سرمربي بزرگ و مجرب 
شدني تر خواهد بود. اسكوچيچ دوشنبه شــب يك حريف بزرگ را نبرد، يك بازي 
بزرگ را برد. اين نكته اي است كه نبايد از نظرها پنهان بماند. آنچه مصاف با بحرين 
را به يك بازي بزرگ براي ايران بدل كرده بود شكست هاي فضاحت بار ويلموتس 
در دور رفت بود. ما خودمــان را در مخمصه اي گرفتار كــرده بوديم كه تيم هاي 
كوچك گرفتار آن مي شــوند و قدرت هاي بزرگ قاره معموال چنين شــرايطي را 
تجربه نمي كنند. ما آن قدر كوچك شــده بوديم كه محتاج بردن بحرين باشــيم! 
كوچك شدن خودمان را با بزرگ شدن بحرين اشــتباه نگيريم. بحرين همچنان 
تيم شانزدهم آسياست و اســكوچيچ براي اثبات بزرگي اش به مصاف با تيم هايي 

بزرگ تر از اين نياز دارد.

كوتاه تر از گزارش

ابهام در دعوت 2بازيكن جديد به تيم ملي

خبر بــد سه شــنبه، مصدوميت 
وحيد اميري بــود. او كه يكي از 
بهترين هاي ايــران در دو بازي 
مقابل هنگ كنگ و بحرين بود، 
در دو بازي آينده نمي تواند به تيم 
ملي كمك كند. دراگان اســكوچيچ، 
در كنفرانس خبري پس از پيروزي با بحرين، ناراحتي اش 
از مصدوميت اميري را نشان داد. او بالفاصله عارف غالمي 
و ميالد ســرلك را به تيم ملي دعوت كرد تا جاي اميري و 

كمال كاميابي نيا را بگيرند.
ســرلك فصل خوبي را با پرســپوليس در ليــگ ايران و 
ليگ قهرمانان آســيا پشت سر گذاشته اســت. او مي تواند 
دقيقا در همان پســتي كه كمال كاميابي نيا قرار بود بازي 
كند، به ميدان برود اما دعــوت عارف غالمي كمي عجيب 
به نظرمي رســد. غالمي در اســتقالل بازيكن متوســطي 
بوده و گاهي حتي مورد انتقاد هــواداران اين تيم هم قرار 
گرفته است. برخي معتقدند اســكوچيچ او را دعوت كرده 
تا دل هواداران استقالل را به دســت بياورد. پيش از اين، 
مهدي قائدي، تنها بازيكن استقالل در تيم ملي بود. برخي 
ديگر اما همچنان با بدبيني بــه اين دعوت نگاه مي كنند و 
روابط نزديكان سرمربي تيم ملي با مديربرنامه هاي برخي 
بازيكنان را در دعوت آنها بي تأثير نمي دانند. داستان زماني 
جالب مي شود كه بدانيم 2بازيكن دعوت شده به تيم ملي، 
پيش از آنكه باشگاه هايشــان از اين دعوت مطلع شــوند، 

مديربرنامه هايشان باخبر شده اند.

نقل قول

كيليان امباپه ســتاره مورد عالقه رئال مادريــد:  در فوتبال 
هيچ وقت نمي توان گفت چه اتفاقي مي افتــد اما هم اكنون از 
شرايط فعلي رضايت دارم. لوكاس هرناندز به من گفت كه بايد 
به مونيخ بيايم تا براي بايرن بازي كنم. بايرن يكي از 5باشگاه 
برتر جهان است. بايد به آنها تبريك گفت كه توانسته اند كيفيت 
تيمشان را باال نگه دارند و هر سال مدعي باشند. آنها مي دانند 
چه كار مي كنند. هم اكنون بواتنگ و آالبا اين تيم را ترك كرده اند 
اما اوپامكانو كه مدافع خوبي است، به بايرن پيوسته است. آنها 
طرز فكر مشخصي دارند و همين آن را به باشگاه بزرگي تبديل 
كرده است. بايرن مونيخ هميشه براي همه تورنمنت ها مدعي 
است و اگر در آينده مي خواهم به قهرماني برسم، بايد هميشه 

مقابل بايرن پيروز باشم.

مارچلو ليپي، سرمربي ســابق تيم ملي ايتاليا:   تيم ملي فعلي 
را خيلي دوســت دارم. به خصوص روحيه بازيكنان اين تيم را 
كه توسط مانچيني ايجاد شده است. روبرتو واقعا مربي خوبي 
است. از عملكرد تيم صرف نظر از بازيكناني كه در زمين هستند 
هم خيلي خوشم مي آيد. حس خوبي به اين تيم دارم، زيرا نحوه 
بازي كردن آنها را ديده ام. نوع بازي ايتاليا چشــم نواز است. از 
ديدن بازي هاي تيم ملي لذت مي برم. بازيكنان عملكرد خوبي 
در بازي هاي دوستانه داشتند. هيچ چيز آنها را محدود نمي كند. 

هميشه مي خواهند برنده باشند.

گرت ساوتگيت، سرمربي تيم ملي انگليس در آستانه يورو2020:  
از نحوه بازي كردن مان بدون توپ راضي نيستم و اين مشكل كل 
تيم اســت. نحوه دفاع كردن مان منظم نيست. به اندازه كافي 
نمي دويم و اين يعني خط هافبك در زمين پخش مي شــود و 
مدافعان بايد تصميمات حياتي زيادي بگيرند. مدافعان مجبور 
مي شــدند به فضاهايي بيايند كه نبايد مجبور مي شدند در آن 
فضا حضور داشته باشند. بدون شك مي توانيم در اين زمينه بهتر 
شويم. البته بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه تغييرات زيادي 
در تركيب داشتيم و مجبور شديم به برخي بازيكنان استراحت 
دهيم و به برخي ديگر فرصت بازي بيشتري بدهيم. بدون شك 
بايد كارهاي زيادي در تمرينات انجــام دهيم. نبايد اينقدر به 
حريفان فرصت بدهيم و انتظار داشته باشيم مجازات نشويم. 

مي توانيم روي جزئيات كوچك بهتر شويم.

فرار از جهنم، دور از بهشت
درباره دراگان اسكوچيچ  كه بازي بزرگي را برد اما هنوز تيم بزرگي را نبرده است  اين افتضاح ويلموتس بود كه مصاف با بحرين را به يك بازي بزرگ بدل كرد

بمب افكن ايراني؛ پلن دوم مورينيو

االن هفت هشت سالي مي شــود كه سردار آزمون ســالي چندبار به 
تيم هاي بزرگ اروپايي لينك شده اما هر بار شاهد آنيم كه او از تيمي به 
تيمي ديگر در ليگ روسيه جابه جا مي شود. او حتي از كارلوس كي روش 
هم در شايعات نقل وانتقاالتي اين سال ها بيشتر پيشنهاد دريافت كرده 
است! در همين يك ماه اخير شايعاتي درباره عالقه تيم هايي مثل آتاالنتا، 
ميالن و آرسنال به مهاجم ايراني زنيت روسيه مطرح شده است. او يك 
دور كامل روي كاغذ روزنامه ها بــه تيم هاي بزرگ دنيا انتقال يافته اما 
اين بار انگار قضيه فرق دارد. پس از درخشش مهدي طارمي در پورتو، 
حضور جهانبخش در ليگ برتر، صعود ســامان قدوس با برنتفورد به 
ليگ برتر انگليــس و تأييديه يكي از اعضاي باشــگاه تاتنهام به تالش 
برســر جذب طارمي، اينگونه اخبار را راحت تر مي توانيم بپذيريم. اگر 
اتفاق خاصي نيفتد، سردار و طارمي فصل آينده در تيم هايي بزرگ تر 

بازي خواهند كرد.
نشريه معتبر كوريره دلو اسپورت؛ با چاپ گزارشي مفصل درباره سردار 
خبر داده درصورتي كه مورينيو نتواند آندره آ بلوتي، مهاجم پرمشتري 
تورينو را به رم ببرد، باشــگاه آاس رم براي جذب سردار آزمون تالش 
خواهد كرد. تورينو براي بلوتي 30ميليون يورو مي خواهد اما پيشنهاد 

آاس رم 15ميليون يورو به عالوه 5ميليون آپشن است به همين دليل 
به نظر مي رسد چنين انتقالي رخ ندهد. اين روزنامه ايتاليايي تأييد كرده 
كه آزمون پلنB مورينيو درصورت ناكامي در خريد بلوتي است و سردار 
ما را بمب افكن ايراني خطاب كرده است. اين تازه ترين لقب سردار است. 
او به مسي ايراني هم شهرت داشت اما خودش اين لقب را نمي خواست 
و مي گفت بيشتر شبيه زالتان است تا مســي. سردار تيتر اول روزنامه 
كوريره دلو اســپرت بود. در گزارش اين روزنامه اطالعاتي درباره اين 
مهاجم 26ساله و 52گل او در 83بازي براي زنيت منتشر شده و آمده 
اســت كه او يك فصل ديگر با تيم روســي قرارداد دارد، بنابراين رقم 
خريدش پايين تر اســت و با 12ميليون مي توان او را به خدمت گرفت. 
البته سردار در ســايت ترانســفرماركت 25ميليون يورو ارزش دارد و 
باارزش تريــن بازيكن تاريخ فوتبال ايران در نقل وانتقاالت به حســاب 
مي آيد اما با توجه به فاصله يكســاله باقيمانده تا پايان قراردادش، اين 
رقم در بازار به نصف تقليل مي يابد. در نشــريه ايتاليايي به عالقه او به 
سواركاري و نگهداري اســب و همچنين واليبال هم اشاره شده است. 
نويسنده كوريره دلو اسپرت هم به اين اشاره كرده كه هر سال شايعات 
زيادي درباره انتقال او به تيم هاي آرسنال و ليورپول پخش مي شود و 

هر فصل تيم هاي زيادي او را مي خواهند اما هيچ تيمي موفق به جذب او 
نمي شود. 2 فصل قبل هم التزيو طبق ادعاي روزنامه هاي ورزشي ايتاليا 
خواهان عقد قرارداد با اين مهاجم بود اما حاال رقيب همشهري التزيو 
براي خريد سردار پا پيش گذاشته اســت. با توجه به ارتباط تنگاتنگ 
رمي ها با ايران و زبان فارسي كه پس از سانسور شدن لوگوي اين باشگاه 
در صداوســيما به وجود آمد و باشــگاه آاس رم حتي صفحه اي به زبان 
فارسي براي هواداران ايراني اش باز كرد، به نظر مي رسد غيراز مورينيو، 

مسئوالن باشگاه هم بدشان نيايد اين بازيكن را در اختيار بگيرند.
رم هم اكنون ادين ژكو را دارد اما معلوم نيســت اين مهاجم بوسنيايي 
در تيم بماند. او فصل قبل هم مي خواســت با بازيكني ديگر در اينتر يا 
ميالن معاوضه شود. رم مي خواهد قرارداد بورخا مايورال را هم دائمي 
كند و او را از رئال مادريد بخرد اما هدف اصلي و گزينه شماره يك خط 
حمله هم اكنون كاپيتان تورينو است. از زماني كه مورينيو با رم توافق 
كرده، شايعات زيادي پيرامون خريدهاي فصل آينده اين تيم به رسانه ها 
راه يافته و خود ايــن مربي هم آنها را تكذيب نكرده اســت. هم اكنون 
بازيكناني مثل دوناروما، لوكاس مورا، اريك داير، روي پاتريسيو، ژاكا و 

هويبيرگ همچنان به آاس رم لينك هستند.

انتقال سردار به التزيو، آتاالنتا، آرسنال و ليورپول و بقيه تيم هاي بزرگ دنيا عملي نشد، شايد آاس رم بشود

در نشســت خبري پيش از بــازي ايران و بحريــن، يكي از 
خبرنــگاران از دراگان اســكوچيچ در مورد آشــنايي اش با 
فوتبال بحرين سؤال كرد و سرمربي تيم ملي ايران هم گفت: 
»تيم شما را مثل كف دستم مي شناسم.« البته بعدا در مورد 
اين جمله اما و اگر به وجود آمد و گفتند اســكوچيچ چنين 
جمله اي به زبان نياورده، بلكه گفته: »تيم شما را مثل خودم 
مي شناسم.« بين اين دو جمله خيلي هم فرقي نيست، اما سر 
و صداها به خاطر اين است كه عبارت »كف دست« خيلي ها 
را ياد افشين قطبي مي اندازد. در حقيقت براي نخستين بار 
اين او بود كه پيش از مصاف با كره شــمالي و كره جنوبي در 

مرحله انتخابي جام جهاني 2010از چنين ادبياتي اســتفاده 
كرد و گفت: »2 كره را مثل كف دستم مي شناسم.« او سال ها 
در شرق آسيا و مشــخصا در كره جنوبي به عنوان آناليزور و 
مربي كار كرده بود و با فوتبال اين كشــورها آشنايي داشت. 
قطبي زماني جانشين علي دايي شــد كه ما 3 بازي مهم در 
پايان مرحله انتخابي داشــتيم؛ 2 تا برابــر 2 كره و يكي هم 
مقابل امارات. با اين حال برخــالف وعده امپراتور، هيچ كدام 
از 2 كره را نبرديم و تنها با گل علي كريمي موفق به شكست 
امارات شــديم؛ آنچه براي راهيابي تيم كشورمان به مرحله 

نهايي كافي نبود.

با اين همه اما كف دســت دراگان اسكوچيچ فرق داشت و او 
واقعا بحرين را مي شــناخت. به نظر مي رسد اعتماد به نفس 
مربي كروات بيهــوده نبود. ما در اين بــازي هرگز به بحرين 
موقعيت گل جدي نداديم و فوتبال مــان را به حريف ديكته 
كرديم. به هر حال عيار ميزبان مشخص است و قرار نيست آن 
را در سطح برزيل و آلمان باال ببريم، اما يادمان باشد تيم ايران 
تا به حال موفق به شكست بحرين در منامه نشده بود و همين 
مسئله اهميت پيروزي دوشنبه شب ملي پوشان كشورمان را 
نشان مي دهد. اسكوچيچ اما راه نفوذ به دژ دفاعي اين تيم را 
به خوبي پيدا كرد و با حمله از عمق، نفس بحريني ها را گرفت. 
تعويض اول ايران و حضور خوش موقع سامان قدوس در زمين 
هم در همين راستا شكل گرفت. حاال يك بازي حساس ديگر 
برابر عراق داريم و اميدواريم اسكوچيچ عراق را هم مثل كف 
دستش بشناســد! با پيروزي در آن مسابقه، تازه نفسي چاق 

مي كنيم و مي رويم براي حضور در مرحله بعدي انتخابي...
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يكوزنبيصاحب!

محروميتيامظلومنمايي

انستيتو فدراســيون كشــتي كالس مربيگري براي قهرمانان 
كشــتي برگزار كرد. در اين كالس عالوه بر قهرمانان سال هاي 
نه چندان دور، كشتي گيران فعلي تيم ملي هم حضور داشتند. 
بهمن تيموري و يداهلل محبي از شــاگردان اين كالس بودند، هر 
چند به نظر مي رسد رفتن به اين كالس ها براي آنها زود است اما 
حضور كميل قاسمي قهرمان المپيك از نكات قوت اين كالس 
بود. قاسمي خوش تكنيك عزمش را براي انتقال تجربياتش به 
جوانان جزم كرده است. رضا يزداني قهرمان 2 دوره جهان هم در 
اين كالس شركت كرده بود ولي برخالف سايرين با لباس رسمي 
به كالس رفت و سوژه عكاسان شد. عكس هاي او در فضاي مجازي 

بازتاب زيادي داشت.

اهالي كشــتي به خوبي مي دانند كه شرايط كشــتي آزاد ايران 
در وزن ۶۵ كيلوگرم اصال خوب نيســت و هر كسي در اين وزن 
ملي پوش باشد جزو كشتي گيران درجه 2 دنياست. اميرمحمد 
يزداني كه در مسابقات جهاني قزاقستان ملي پوش بود و نتوانست 
مدالي بگيرد، در انتخابي تيم ملي در مقابل مرتضي قياسي نفر 
سوم قهرماني آسيا شكست خورد و به فكر تغيير وزن افتاد. يزداني 
تصميم گرفته است در وزن غيرالمپيكي ۷۰ كيلوگرم مبارزه كند. 
تغيير متعدد ملي پوشان در وزن ۶۵ كيلوگرم نشان از عدم ثبات 
در اين وزن دارد. هيچ كشتي گيري نتوانسته در اين وزن دوبنده 

تيم ملي را براي 2 سال پياپي به تن كند.

مهدي قاسمي جو، مربي سازنده شــهرياري به دليل درگيري در 
انتخابي تيم جوانان با حكم كميته انضباطي به مدت ۶ ماه از همه 
فعاليت هاي رسمي مربيگري محروم شده است. قاسمي جو، مربي 
سازنده و با دانشي است كه هم اكنون شاگرد او يونس امامي شانس 
زيادي براي پوشيدن دوبنده تيم ملي در المپيك توكيو دارد. در 
فضاي مجازي با اين توضيح كه قاسمي جو مربي سازنده اي است 
اين حكم را غيرعادالنه دانسته اند. حكم كميته انضباطي با استناد 
به فيلم موجود از مسابقات و توهيني كه قاسمي جو وسط تشك به 
داوران كرده، صادر شده است. قانون براي همه مربيان يكسان است 
و نبايد با تكيه بر اينكه مربي سازنده است از قانون چشم پوشي كرد.

زير يك خم

كالسمربيگريباكتوشلوار

ليگ ملت هاي واليبال به هفته سوم رسيد؛ هفته اي كه ايراني ها 
منتظرند تا والديمير آلكنو تركيب نهايي تيمي را كه قرار اســت 
در المپيك هم به ميدان برود، معرفي كند. تركيبي كه سرمربي 
روسي ايران در هفته اول به ميدان فرستاد، خيلي جواب نداد اما 
در هفته دوم در كنار اينكه تيم 3پيروزي به دست آورد، بازي هايي 
هم كه به نمايش گذاشته شــد، راضي كننده بود. حاال در هفته 
سوم واليبالي ها منتظرند آلكنو به جمع بندي نهايي رسيده باشد 
و تركيبي را به زمين بفرستد كه به تركيب تيم المپيكي او نزديك 

باشد.
ايران، امروز، فردا و پس فردا به ترتيب با آمريكا، صربستان و آلمان 
بازي دارد. كارشناســان و مربيان ايراني روزهاي گذشته از آلكنو 
تمجيد كرده اند. او از روزهاي آخر فروردين ماه به ايران آمده است. 
به جز اردوي تمريني، قبل ا ز ليگ ملت  ها هيچ بازي تداركاتي با 
تيم نداشت و با كمترين شناخت از بازيكنان، ليگ ملت ها را آغاز 
كرد. براي ايراني ها مسئله مهم اين است كه او در مدت خيلي كم 
به شــناخت خوبي از تيم رسيده اســت. فرصت دادن به جوانان، 

تعويض ها و تايم اوت هاي بموقع، روحيه اي كه بــه تيم داده و... 
جايي براي انتقاد نگذاشته است. تيم او از ۶بازي 4 پيروزي به دست 
آورده  و اين در شرايطي اســت كه قبل از اعزام به ريميني ايتاليا، 
اتمام حجت كرده بود كه كسي نبايد منتظر نتيجه باشد. حاال در 

آغاز هفته سوم انتظارها متفاوت شده است.

چهكسيخطميخورد؟
جواد كريمي ديروز به ريمينــي رفت. او چند روزي بايد قرنطينه 
باشــد و از روز جمعه مي تواند كنار تيم باشد. فراخواندن كريمي 
به تيم، پاســوري كــه به خاطر اضافــه وزن تنبيه شــده بود، با 
گمانه زني هايي همراه شده است. گفته مي شود آلكنو به تركيب 
اصلي رسيده و چون به كريمي احســاس نياز كرده، او را به تيم 
دعوت كرده اســت. با حضور كريمي در ايتاليا، يكي از بازيكنان 
بايد به ايران بازگردد. به نظر مي رسد اين بازيكن محمدطاهر وادي 
است. وادي در چند بازي پاسور اصلي بود اما از نظر كارشناسان، 
تيم به كريمي كه در دفاع هم توانايي هاي بااليي دارد، بيشتر نياز 

دارد. با اين حال اين احتمال وجود دارد كه آلكنو از پست هاي ديگر 
بازيكني حذف كند. علي شفيعي يا مرتضي شفيعي كه خيلي به 

بازي گرفته نشده اند، مي توانند بازيكن برگشتي باشند.

درانتظار2پيروزي
هفته سوم آغاز هفته سخت براي ايران اســت، اما پيش بيني ها 
مي گويد كه ايران از 3بازي به 2پيروزي مي رسد. بازي اول ايران 
با آمريكا ست. اين دو تيم در تاريخ واليبال شان 14بار با هم بازي 
كرده اند و ايران در ۵بازي برنده بوده. امسال در 2هفته اول ايران 
بهتر از آمريكا نتيجه گرفته اســت، ايران از ۶بازي 4پيروزي دارد 
و آمريكا از ۶بازي 3پيروزي. باخت هاي آمريكا در مقابل حريفان 
قدرتري بوده است؛ برزيل، روسيه و لهستان. ايران از روسيه و ژاپن 
شكست خورده است. آمريكا از 3ســال پيش جوانگرايي كرده و 
برايش نتيجه المپيك مهم تر از ليگ است. آنها در رده نهم جدول 
هستند و ايران در رده ششم. نقطه قوت آمريكايي ها سرويس است 
و اگر ضعف هميشگي ايراني ها، دريافت اول، كمتر خودش را نشان 

بدهد، ايران توانايي پيروزي در اين بازي را دارد.
بازي دوم ايران با صربستان است. صرب ها با اينكه سهميه المپيك 
ندارند اما در ليگ بازي  هاي خوبي انجام داده اند و هم اكنون بعد از 
ايران در رده هفتم هستند. آنها تيم پرستاره اي دارند. اسلوبودان 
كواچ، سرمربي اســبق ايران، روي نيمكت اين تيم است. امتياز 
صرب ها شــناخت كاملي اســت كه كواچ از بازيكنان ايران دارد. 
با ضعفي كه صرب ها در توپ گيري داخل ميدان دارند، مي شود 

شانس پيروزي به ايران داد.
بازي سوم روز جمعه با آلمان است. آلماني ها هم تيمشان را جوان 
كرده اند، ميانگين قدي شان 3سانتي متر از ايران بلندتر است. آنها 
هم خوب ســرويس مي زنند اما نه در حد صرب ها و آمريكايي ها. 
اين به نفع بازيكنان ايران است كه در دريافت خيلي خوب نيستند.

بعد از 4پيروزي پياپي ايران، بازيكنان روحيه بااليي هم گرفته اند 
و اميد به پيروزي هاي بعدي بيشــتر شــده است. بعضي ها حتي 
مي گويند ايران اگر 2بازي از 3بازي ايــن هفته را ببرد، مي تواند 

يكي از 4تيم اول ليگ باشد.

محسنمحمودصفري
روزنامه نگار 
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   فكري براي سرقت گسترده مبلمان شهري بكنند
گسترش فقر، سرقت مبلمان شهري را زياد كرده و بازار فروش 
ضايعات فلزي حســابي داغ شده اســت. در محدوده منزل ما 
چندين در چاه فاضالب به ســرقت رفته اســت، گارد ريل كنار 
بزرگراه هم همينطور، همچنين يك بــار فردي را ديدم كه با اره 
مخصوص كوچكي در حال برش دادن نرده پــل عابر پياده بود. 
وقتي اعتراض كردم اره اش را به ســمتم گرفــت. با 137تماس 
گرفتم و موضوع را اعالم كردم، گفتند با پليس تماس بگيريد و 
نمي دانم سرانجام آن چه شــد. به هر حال نبايد اجازه دهند اين 

وضع استمرار يابد.
زرين از تهران 

  حقوق بازنشستگي كفاف زندگي در شهرهاي كوچك 
را نمي دهد

با حقوق زير 4ميليون تومان در شــهرهاي كوچك هم نمي توان 
10روز دوام آورد. چه زماني و چه كســي به داد ما بازنشستگاني 

مي رسد كه حقوق هاي زير 4ميليون تومان در يافت مي كنيم ؟
ناصري از خرمشهر

  خيابان شهيد درخشان شهريار بازگشايي شود
انتهاي خيابــان شهيددرخشــان شــهريار كه بــه كمربندي 
چيتگر)جاده قلعه حسن خان -تهران( وصل شده توسط شهرداري 
يا اداره راه بسته شده و تاكنون هم هيچ اقدامي جهت بازكردن و 

آسفالت كردن انتهاي اين مسير نشده است.
كامران از انديشه شهريار

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سقوط مرگبار 29 مهاجر 
افغان به چاهي در منوجان

29مهاجر غيرقانوني افغان وقتي با ايست و بازرسي 
پليس مواجه شــدند براي فرار از دست مأموران 
راهشان را به بيراهه كج كردند اما به دليل تاريكي 
شب همگي به چاهي سقوط كردند و 2نفر از آنان 

جان باختند.
به گزارش همشهري، اين حادثه شامگاه دوشنبه 
در محور منوجان به بندرعباس واقع در اســتان 
كرمان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه گروهي 
29 نفره از مهاجران غيرقانوني افغان پس از ورود 
به كشــور قصد داشــتند تا خود را به استان هاي 
مركزي برسانند. آنها كه خود را به استان كرمان 
رسانده بودند می خواســتند با استفاده از تاريكي 
شب از طريق مسير فرعي منوجان به بندرعباس 
بروند. مهاجران غيرقانوني با تاريك شدن هوا وارد 
مسير فرعي شدند اما كمي جلوتر ايست و بازرسي 
پليس را ســد راهشــان ديدند و تصميم به فرار 
گرفتند. آنها با اين تصور كه مأموران در تعقيب شان 
هستند در تاريكي شب وارد بيراهه شدند تا از اين 
طريق بتوانند فرار كنند. 29 مهاجر غيرقانوني در 
اين شــرايط در بيابان مي دويدند تا اينكه ناگهان 
حادثه عجيب و در عين حال هولناكي برايشــان 
اتفاق افتاد. همه جا تاريك بــود و آنها به زحمت 
مي توانستند جلوي پايشــان را ببينند و درست 
در همين لحظات بود كه آنها يكي پس از ديگري 
به چاهي كه در بيابان بود سقوط كردند. دقايقي 
از اين حادثه مي گذشت كه ماجرا به هالل احمر 
استان كرمان گزارش شد و گروه هايي براي نجات 
حادثه ديدگان راهي محل حادثه شدند. رضا فالح، 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان كرمان در 
اين باره گفت: ساعت 23:20 دوشنبه بود كه حادثه 
سقوط در چاه گزارش شد و بالفاصله امدادگران 
پايگاه منوجان خود را به آنجا رساندند. 29 مهاجر 
غيرقانوني همگي به چاه ســقوط كــرده بودند و 
شرايط وخيمي داشتند. با وجود اين همكارانم در 
عملياتي كه 3ساعت به طول انجاميد با استفاده از 
تجهيزات ويژه آنها را يك به يك بيرون كشيدند. 
وي درباره شــرايط اين افراد گفت: در اين حادثه 
27 نفر مصدوم شده بودند كه يكي از آنها به دليل 
وخامت اوضاعش به بيمارستان امام حسين)ع( 
منوجان منتقل شد و 2نفر ديگر نيز به دليل شدت 

جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

مرگ اسرارآميز زن 18ساله 
در پايتخت 

زني 18ساله پس از درگيري با شوهرش، جانش را 
از دست داد و تحقيقات براي كشف اسرار مرگ وي 

آغاز شده است.
به گزارش همشهري، ساعت 11صبح روز دوشنبه 
17خرداد گــزارش مرگ مرموز زنــي به قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل تهران اعالم 
شد و او به همراه تيم تجسس پليس آگاهي تهران 
در محل حادثه كه خانه اي در شــرق تهران بود، 
حضور يافتند. جسد قرباني درحالي كه در طبقه 
دوم خانه قديمي حلق آويز شده بود، پيدا شد. وي 
زني بود 18ساله كه به همراه همسرش در اين خانه 
زندگي مي كردند اما از مدت ها قبل با شــوهرش 
دچار اختالفات شديدي شده بود. روز حادثه نيز 
برادر متوفي مهمان خانه اين زوج جوان بود تا آنها را 
آشتي بدهد اما ظاهرا درگيري آنها پاياني نداشت. 
اگرچه مشــخص نبود كه چرا زن جوان جانش را 
از دست داده است اما شــوهر وي مدعي بود كه 
او دست به  خودكشــي زده است. وي گفت: من و 
همسرم زندگي خوبي داشتيم اما او مدتي مي شد 
كه براي پدر و مادرش دلتنگي مي كرد. آنها از ما 
دور هستند و در تهران زندگي نمي كنند. همسرم 
هر روز بهانه مي گرفت و بر سر اين موضوع مدام با 
هم درگيري داشتيم. روز حادثه برادرش مهمان ما 
بود تا با وساطت او اختالفات مان حل شود اما باز هم 
با يكديگر درگير شديم. دعوا كه باال گرفت همسرم 
به طبقه باال رفت. من فكر كردم رفت تا بخوابد اما 
لحظاتي بعد وقتي سراغش رفتم تا با هم صحبت 
كنيم، متوجه شدم خودش را دار زده است. فرياد 

كشيدم و برادرش را خبر كردم.
مامــوران در ادامه بــه تحقيق از بــرادر متوفي 
پرداختند. او گفت: كمي بعد از اينكه خواهرم پس 
از دعوا با شوهرش به طبقه باال رفت، شوهرش نيز 
به آنجا رفت اما دقايقي بعد از رفتنش مرا صدا زد 
و گفت كه خواهرم به زندگي اش پايان داده است. 
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه قرباني پيش از 
مرگش با پدر و مادرش تماس گرفته و به آنها گفته 
كه با شوهرش اختالف داشته و به شدت با او درگير 
شده است. در اين شــرايط با دستور قاضي جسد 
قرباني به پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات 
براي كشف اســرار مرگ وي از سوي تيم جنايي 

آغاز شده است.

ردپاي نظافتچی در قتل زن تهرانی
  درحالي كه تحقيقات پليس نشان 

مي دهد عامل قتل زن جواني كه داخلي
جسدش ارديبهشــت امسال در 
خانه اش پيدا شده يك نظافتچي افغان بوده، اين 
مرد پس از دســتگيري جنايت را انكار كرده و 

خودش را بي گناه مي داند.
به گزارش همشهري، تحقيقات در اين پرونده 
از روز پنجم ارديبهشت امســال شروع شد. آن 
روز زني كه نگران وضعيت خاله اش بود خودش 
را به مقابــل خانه وي در حوالي نواب رســاند، 
اما هرچه زنگ زد كســي جواب نداد. او ناگهان 
صداي گريه هاي پسر يك سال و نيمه خاله اش 
را شنيد و مطمئن شد كه باليي بر سر خاله اش 
آمده و پليس را خبر كــرد. مأموران پليس خود 
را به آنجا رســاندند و با شكســتن قفل در وارد 
آپارتمان شده و جسد زن جوان را ديدند كه در 
پذيرايي افتاده بود و كودك خردسالش در چند 
قدمي وي نشسته و گريه مي كرد. زن 44ساله 
بر اثر ضربه جسم ســخت به سرش جان باخته 
بود و حدود 10ســاعت از مرگش مي گذشت. 
با گزارش ماجرا به قاضي حبيــب اهلل صادقي، 
بازپرس جنايي تهران، تحقيقات براي كشف راز 
جنايت آغاز شد. وسايل خانه به هم ريخته بود و 
به  نظر مي رسيد كه جنايت با انگيزه سرقت رخ 

داده است. مأموران در گام نخست به تحقيق از 
همســر مقتول پرداختند. وي گفت: روز حادثه 
ســركار بودم و چون نگهبان هستم از روز قبل 
شيفت بودم. شب قبل از حادثه با همسرم تلفني 
صحبت كــردم و او حالش خوب بــود تا اينكه 
روز بعد خواهرزاده همســرم به مــن زنگ زد و 
ســراغ خاله اش را گرفت و گفت كه او تلفنش 
را جواب نمي دهد. نگران شــدم و خواســتم به 
مقابل خانه مان برود تا اينكه معلوم شــد وي به 
قتل رسيده است. من و همسرم هيچ اختالفي 
با يكديگر نداشــتيم و وقتي خــودم را به خانه 
رساندم متوجه شدم كه تمام طالهاي همسرم 

به سرقت رفته است.
سالم بودن قفل در نشان مي داد كه فردي آشنا 
به راحتي وارد خانه شده و بعد از جنايت، اقدام 
به جست و جو در خانه كرده و پس از پيدا كردن 

طالهاي مقتول آنها را دزديده است.
تيم جنايي براي كشــف اســرار اين جنايت به 
بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف 
خانه مقتــول پرداخت و در ادامــه چهره قاتل 
شناسايي شد. وي كارگر خدماتي بود كه براي 
انجام كارهاي نظافت به خانــه مقتول مراجعه 
كرده و گاهي نظافت راه پله هاي ســاختمان را 
هم انجام مي داد. از سوي ديگر بررسي مكالمات 

تلفني مقتول نشــان مي داد كه كارگر خدماتي 
آخرين بار با موبايل وي تماس گرفته تا ساعت 
حضور در ســاختمان و انجام كارهاي نظافت را 
اعالم كند. با اين سرنخ كارگر خدماتي كه اهل 

كشور افغانستان بود چند روز قبل در عملياتي 
غافلگيرانه بازداشت شد. وي اما در بازجويي ها 
منكر جنايت شد و گفت كه چندماهي مي شود 
كه براي انجام كار نظافت به خانه مقتول نرفته 
اســت. او درحالي اين ادعا را مطرح كرد كه تيم 
تحقيق تصوير خروج مرد افغان از ساختماني را 
كه مقتول در آنجا زندگــي مي كرد پيش روي 
وي قــرار داد. در اين شــرايط وي گفته قبلي 
خود را پس گرفت و روايت ديگري مطرح كرد 
و گفت: روز حادثه براي انجام كارهاي نظافت به 
ساختمان و خانه مقتول رفتم. مانند روزهاي قبل 
كارم كه تمام شــد پولم را گرفتم و از ساختمان 
خارج شــدم. ديگر اطالعي از مقتول نداشتم تا 
اينكه شنيدم او كشته شده اســت. روز حادثه 
هم با مقتول تماس گرفتم تا ســاعت حضورم 
در ســاختمان را به او اعالم كنم و ظاهرا پس از 
رفتن من، قاتل وارد خانه مقتول شده و جانش 

را گرفته است.
كارگر افغــان درحالي ارتــكاب جنايت را انكار 
مي كند كه همه شــواهد عليه اوســت. در اين 
شرايط وي با دستور بازپرس جنايي به اتهام قتل 
عمدي بازداشت شــده و براي انجام تحقيقات 
بيشــتر در اختيار مأمــوران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفته است.

از تيرباران 3 بي گناه 
تا سرقت هاي عجيب 

در 8 استان
 تحقيقات پليس استان كرمان در 

روزهــاي گذشــته منجــر بــه رويداد
دستگيري اعضاي 3باند مخوف 
در اين استان شد. اعضاي يكي از باندها 3شرور 
بودند كه در جريان درگيري مســلحانه 3فرد 
بي گناه را هدف شــليك گلوله قرار داده بودند، 
دومين باند جاعالن 6هزار ميليارد توماني بودند 
و آخرين گروه ســارقاني هستند كه با شگردي 
عجيب از ده ها مغازه در 8استان كشور سرقت 

كرده اند.
به گزارش همشهري، شــامگاه 27ارديبهشت 
امسال تيراندازي مرگباري در خيابان ابوذرشهر 
كرمان رخ داد. 3مرد كه يكي از آنها سالح گرم 
در دست داشــت با حضور در مقابل يك كبابي 
شروع به عربده كشــي كردند و نام فردي را كه 
با او اختالف داشــتند فرياد مي زدند و لحظاتي 
بعد يكي از آنها كه اســلحه در دســت داشت 
اقدام به تيرانــدازي كرد. او بي هدف شــليك 
مي كرد و پس از آن همراه همدســتانش سوار 
يك خودروي ســواري شــد و همگي از محل 
گريختند. در جريان ايــن تيراندازي، 3رهگذر 
هدف اصابت گلوله هاي سرگردان قرار گرفتند 
كه با حضــور پليس و اورژانس به بيمارســتان 
انتقال يافتند اما يكي از آنها جانش را از دســت 
داد. با شروع تحقيقات پليســي معلوم شد كه 
مهاجمان از مدت ها قبل با فردي در آن حوالي 

اختالف داشــته و براي ترساندن او شب حادثه 
راهي آنجا شــده و اين محل را به رگبار بســته 
بودند. از سوي ديگر معلوم شــد كه مهاجمان 
براي شناســايي نشــدن اقدام به نصب پالك 
جعلي روي خودروي خود كرده بودند و كسي از 
هويت آنها خبر نداشت. با اين حال كارآگاهان 
پليس آگاهي استان كرمان در جريان تحقيقات 
تخصصي موفق شدند عامل اصلي تيراندازي را 
كه به همراه همدستانش كه يكي از آنها برادرش 
بود شناسايي كنند. به گفته ســردار عبدالرضا 
ناظري، فرمانده انتظامي استان كرمان در ادامه 
بررسي ها مخفيگاه هر 3متهم كه داراي سابقه 
كيفري هستند شناســايي و با دستگيري آنها 
چند قبضه سالح گرم و سرد درمخفيگاهشان 

كشف شد.

جاعالن 6هزار ميلياردي
اعضاي دومين باند دســتگير شده صاحب يك 
بنگاه امالك، مردي حدودا 65ســاله و مردي 
45ســاله هســتند كه با فريب و جعل ســند، 
زمين هاي ارزشــمند و يا فاقد اصالت ســند را 
به مشتريان شــان مي فروختنــد. اعضاي اين 
باند زمانــي تحت تعقيب پليس قــرار گرفتند 
كه عده اي از مالباختــگان وقتي متوجه جعلي 
بودن اسناد شــدند، از آنها شــكايت كردند. با 
شروع تحقيقات پليسي، معلوم شد كه اعضاي 

اين باند دســت كم 45نفر را با اين شگرد فريب 
داده و زمين هاي متعلق به افراد ديگر را با اسناد 
جعلي به آنهــا فروخته انــد. كارآگاهان پليس 
در جريان بررســي هاي تخصصي موفق شدند 
مخفيگاه هر 3متهم را در يكي از شــهرك هاي 
مرفه نشين كرمان شناســايي و آنها را دستگير 
كنند. به گفته ســردار ناظري، در مخفيگاه اين 
افراد تعداد زيادي مدارك و اسناد جعلي كشف 
شــد كه ارزش زمين هايي كه اسناد آنها توسط 
اين باند جعل شــده اســت به 6هزار ميليارد 
تومان مي رســد. تا كنون 45نفر از اعضاي اين 
باند شكايت كرده اند و تحقيقات براي شناسايي 

ساير شاكيان ادامه دارد.

سرقت هاي استاني
سومين باندي كه از سوي پليس كرمان منهدم 
شــد، ســارقاني بودند كه دســت به سرقت از 
مغازه ها مي زدند. متهمان 2مرد 40و 50ساله 
هســتند كه با اســتفاده از يك خودروي وانت 
به مقابل مغازه هايي مي رفتند كه جز شــاگرد 
مغازه، كسي داخل آن نبود. آنها خود را پيمانكار 
معرفي و اقدام به خريدهــاي عمده مي كردند. 
سپس خريدهايشان را در وانت بارگيري كرده 
و به شــاگرد مغازه مي گفتند كه بــراي نحوه 
پرداخت پــول با صاحب مغازه تمــاس بگيرد. 
شــاگرد، با صاحب مغازه تماس مي گرفت و در 
همين هنگام يكي از مردان كالهبردار گوشي را 
از او مي گرفت تا خودش با صاحب مغازه صحبت 
كند. او از پشت تلفن درباره اينكه چطور مي تواند 

مبلغ اجناس خريداري شده را به حساب صاحب 
مغازه واريز كند مي پرسيد و درحالي كه سرگرم 
حرف زدن بود، آرام آرام از مغازه خارج مي شد. 
اين در حالي بود كه همدستش خود را به پشت 
فرمان وانت رسانده و ماشــين را روشن كرده 
بود. درحالي كه شاگرد مغازه تصور مي كرد كار 
پرداخت پول در حال انجام است اما مشتري كه 
از مغازه خارج شــده بود، در چشم برهم زدني 
خودش را به همدستش مي رساند و هردو، بدون 
اينكه پولي پرداخت كنند، با ســرقت اجناس 

خريداري شده فرار مي كردند.
متهمان با اين شگرد از چند مغازه در شهرهاي 
مختلف كرمان سرقت كردند تا اينكه با شكايت 
شــاكيان، تحقيقات پليس براي شناسايي آنها 
آغاز شد. درحالي كه ســرقت هاي پيمانكاران 
قالبي همچنان ادامه داشت و آنها پس از سرقت 
از چندين مغازه در استان كرمان قصد خروج از 
اين استان را داشــتند، كارآگاهان موفق شدند 
اين افراد را ردگيري كرده و پيش از اينكه آنها 
از كرمان خارج شــوند، هر 2متهم را دستگير 
كنند. به گفته فرمانده انتظامي اســتان كرمان، 
متهمان در جريــان بازجويي ها به ســرقت از 
80مغازه با اين شگرد در كرمان و 7استان ديگر 
ازجمله يزد، اصفهان، تهران، گيالن و مازندران 
اعتراف كردند و گفتند كه تا كنون از طريق اين 
ســرقت ها 10ميليارد تومان به جيب زده اند. 
ســردار ناظري ادامه داد: تحقيقات از متهمان 
براي كشــف تمامي ســرقت هايي كه مرتكب 

شده اند ادامه دارد.

با تالش پليس كرمان اعضاي 3 باند 

مخوف در اين استان دستگير شدند

 نگاهي به فضاهاي بي دفاع شهري
در كالنشهر تهران

بســياري از جرايم و تخلفاتي كه در گوشــه و 
كنار شــهر و بــه دور از نظــارت اجتماعي رخ 
مي دهد، به وجود فضاهاي بي دفاع شــهري بازگشته و به بخش هاي 
مختلف اجتماعي، به ويژه ســالمندان، زنان و كودكان آســيب هاي 
جبران ناپذيري وارد مي كند. داليل گوناگوني از جمله توجه نكردن 
به عملكرد شبانه روزي شهر، توســعه نامتناسب شهري، نبود تنوع 
فرهنگي و حضور اقشار مختلف و طراحي محيطي نامناسب، انجام 
طرح هاي توسعه شــهري بدون توجه به عواقب احتمالي آن در بروز 
فضاهاي بي دفاع شهر و كم توجهي نسبت به جلوگيري از بروز آنها، 
نقش مؤثري در ايجاد اين فضاها و در پي آن بروز ناامني داشته است. 
با توجه به اهميت وجود آرامش و امنيت در فضاهاي شهري و تأثير 
آن در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي جامعه، شناسايي فضاهاي 
بي دفاع شهري و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع آنها مي تواند تأثير 
زيادي در كاهش وقوع جرائم احتمالي داشــته و زمينه ساز ارتقای 

امنيت اجتماعي و به تبع آن افزايش كيفيت زندگي شود.
طي سال هاي گذشته به دليل رشــد و گسترش فيزيكي و جمعيتي 
نامتوازن از يك سو و فرســودگي و تخريب مناطق قديمي از سوي 
ديگر، فضاهاي بي دفاع زيادي در شهر تهران ايجاد شده است. از طرف 
ديگر، تالش هاي گذشته براي احياي فضاهاي شهري و رفع فضاهاي 
بي دفاع چندان رضايت بخش نبوده و فضاهاي ناكارآمد، بي هويت و 
ناآشناي زيادي در شهر تهران به وجود آمده است. به همين جهت طي 
4سال گذشته، مجموعه مديريت شهر تهران با محوريت كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر، به صورت جدي به مسئله فضاي 
بی دفاع شــهر تهران ورود كرده و اقدامات مهمي را در اين راستا به 

انجام رسانيده است.
يكي از بهترين تجارب ايــن دوره رفع فضاهاي بي دفاع شــهري با 
مشاركت مردم در محدوده گذر پشت بزرگراه نواب بود. اين محدوده 
به  سبب وجود معبرهاي پنهان شده پشــت ساختمان ها و برج هاي 
بلند حاشــيه بزرگراه، دربرگيرنده نقاط بي دفاع شهري فراواني بود. 
شــهرداري منطقه10 در يك حركت مشــاركتي و نوآورانه با نصب 
پالكارد در گذر پشت نواب، از ســاكنان درخواست كرد هر نقطه اي 
را كه به عنوان فضاي بي دفاع شهري مي دانند، به شهرداري معرفي 
كنند؛ در ادامه حــدود 200نقطه بي دفاع شــهري در اين منطقه 
شناسايي و با تالش هاي صورت گرفته حدود دوسوم آنها مرتفع شده 
اســت. پس از موفقيت اجراي طرح  آزمايشــي، رفع فضاي بي دفاع 
شهري براي همه مناطق شــهر تهران الزامي شده و منجر به تهيه و 
عمليات اجرايي آن شد. براساس اطالعات جمع آوري  شده از مناطق 
مختلف شــهر تهران، حدود 2هزار نقطه بي دفاع شهري در پايتخت 
شناسايي و با تالش هاي صورت گرفته حدود 1800نقطه آن به وسيله 
اقداماتي ازجمله اصالح تبليغات محيطي، ارتقا و تامين نورپردازي، 
هرس هدفمند درختان و بوته ها، رنگ آميزي و بهسازي جداره و نماي 

ساختمان هاي قديمي، رفع خطر و ايمن سازي شد.
با توجه به مجموع مواردي كه تاكنون بيان شد، به نظر مي رسد براي 
بهبود وضع موجود و ارتقاي امنيت و كيفيت زندگي در آينده شــهر 
تهران با محوريت كاهش و رفع فضاهاي بي دفاع شهري، دو راهكار 
اصلي وجود دارد؛ شناسايي فضاي بي دفاع شهري موجود در تهران 
با مشاركت مردم و رفع آنها به وسيله شهرداري با مجموعه اقداماتي 
كه پيش تر بيان شد و در مرحله بعد، الزام شهرداري به تهيه پيوست 
فضاي بي دفاع شــهري براي هر نوع طرح توسعه اي كه قرار است در 
شهر اجرا شود. وجود اين پيوســت با درنظر گرفتن نكاتي ازجمله 
بازنگري در قوانين و دستورالعمل هاي ســاخت و ساز، به كارگيري 
رنگ و تامين روشــنايي، بهره گيري از ظرفيت نوِر روز در فضاهاي 
عمومي شــهر، جلوگيري از ايجاد بورس كاالهــاي خاص در معابر 
)توجه به اختــالط كاربري ها(، افزايش نظــارت اجتماعي از طريق 
تشويق شهروندان به استفاده از پنجره هاي مشرف بر معابر، آموزش 
شهروندان به مراقبت از محيط پيراموني، آموزش مديران شهري براي 
آشــنايي با فضاي بي دفاع و آثار آن بر زندگي شهروندان و درنهايت 
مطالعات و ارزيابي روي طرح ها و برنامه هاي شهري قبل، حين و بعد 
از انجام طرح، مي تواند تأثير بســزايي در كاهــش فضاهاي بي دفاع 

شهري داشته باشد.
دراين ميان ضروري است تا هماهنگي الزم ميان دستگاه هاي مختلف 
به ويژه اداره برق در تامين روشــنايي معابر محالت مورد توجه قرار 
گيرد. اين معابر كه در عمق محالت قــرار دارند اصلي ترين دغدغه 
در رفع فضاي بي دفاع شهري اســت كه مي تواند فرصت هاي ارتقای 

كيفيت زندگي را براي شهروندان فراهم كند.

واكسيناسيون اضطراري

با اينكه به غير از كووبركت، واكسن  ادامه از 
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توليد مشــترك ايران و كوبا هم در 
حال گذراندن مرحله سوم كارآزمايي باليني است، اما هنوز 
درخواستي نه از سوي انستيتو پاستور و نه از سوي وزارت 
بهداشت و ســازمان غذا و دارو براي گرفتن مجوز مصرف 
اضطراري اين واكسن نشده است. احسان مصطفوي، مدير 
پروژه كارآزمايي باليني فاز 3 واكسن كروناي مشترك ايران 
و كوبا درباره آخرين وضعيت مطالعات اين واكســن در فاز 
3كارآزمايي باليني و عوارض و ايمني كه تزريق واكسن به 
اين افراد ايجاد كرده به همشهري مي گويد: »تا امروز 24هزار 
نفر تزريق اول واكسن پاستور را دريافت كرده اند و تزريق دوم 
هم براي بيش از 10هزار نفر صورت گرفته است. البته براي 
تكميل مطالعات اثربخشــي، الزم است مرحله تزريق دوم 
واكسن به پايان برسد، اين دوره از امروز تا 2هفته آينده، زمان 
نيــاز دارد. پــس از آن هم 2تا 3 مــاه زمان نيــاز داريم تا 
ارزيابي هاي اثربخشي واكسن، بررسي شود.« براساس اعالم 
او، عوارض ناشي از تزريق واكسن تا اين مرحله بسيار كم بوده 
است: » چه در تزريق اول و چه در تزريق دوم، تاكنون عوارض 
جانبي گزارش شده، خفيف بوده و به نظر مي رسد، واكسن 
بي خطري است.« اين اپيدميولوژيست، درباره ايمني ايجاد 
شده از سوي اين واكسن هم توضيحاتی مي دهد: » با توجه 
به مطالعاتي كه در دسترس است و نتايجي كه از فاز يك و 
2كارآزمايي باليني به دســت آمده مي توان گفت كه اين 
واكسن، ايمني ايجاد مي كند.« در شرايطي كه هيچ كدام از 
واكسن هاي كروناي ايراني فاز سوم مطالعاتي شان به پايان 
نرسيده اســت، اما حاال خبرهايي به گوش مي رسد كه از 

احتمال صــدور مجوز مصــرف اضطراري بــراي يكي از 
واكسن هاي ايران، حكايت دارد؛ موضوعي كه پرسش ها و اما 
و اگرهايي را به همراه داشته است. با اين حال، مصطفوي در 
پاسخ به پرسش ها در اين باره مي گويد: »شفافيت در ارائه 
دستاوردهاي به دست آمده از كارآزمايي و آزمايش ها، منجر 
به اعتماد عمومي مي شــود. بر اين اســاس، هدفگذاري و 
سياستگذاري ساخت واكسن مشترك با كشور كوبا از همان 
ابتدا بر مبناي شفافيت در ارائه دستاوردها و اقدامات بوده 
است.« براساس اعالم مدير پروژه كارآزمايي باليني واكسن 
پاســتور، پس از تأييد نتايج اثربخشــي و با مجوز مراجع 
ذي صالح، اين واكسن با نام تجاري »پاستوكوَوك« وارد بازار 
مي شود. در كنار اين مسئول، عليرضا بيگلري، رئيس انستيتو 
پاستور ايران  در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي واكسن پاستور 
هم درخواست مجوز اضطراري مي شود، توضيح مي دهد: 
»اين تصميم برعهده وزارت بهداشت است و ما در اين باره 
تصميم گيرنده نيســتيم. در شــرايط عادي شركت هاي 
توليدكننده سعي مي كنند كارآزمايي باليني را تكميل و پس 
از به دست آمدن نتايج و مشاهدات نسبت به عرضه واكسن 
در بازار اقدام كنند، اما در شــرايط اضطراري كه كشــور با 
مشكل خاصي مواجه است، تصميمي كه در سطوح باالتر و 

وزارت بهداشت گرفته مي شود، مالك خواهد بود.«

تمام دنيا درگير كمبود واكسن اند
 ماجــراي نبــود واكســن، نرســيدن دوز دوم و احتمال 
واكسيناسيون عمومي با واكسن ايراني كه فاز سوم آن تكميل 
نشده، موضوعاتي است كه با مهدي نوروزي، معاون پژوهشي 
مركز تحقيقات ويروس شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي 
تهران در ميان گذاشته شد. او درباره صدور مجوز اضطراري 
براي واكســن هاي ايراني در فاز سوم كارآزمايي باليني هم 

مي گويد: »  وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و دارو بر روند 
مطالعات واكسن هاي ايراني نظارت دقيق دارند. از سوي ديگر 
بايد به اين مسئله توجه كنيم كه پروسه توليد واكسن هزينه بر 
و پرخرج است و نمي توان تنها روي توليد  و مصرف داخلي يك 
واكسن متمركز بود. يكي از اهداف ايران عرضه واكسن هاي 
ايراني در عرصه جهاني است و به همين دليل بايد از كيفيت 
خوبي برخوردار باشند تا مجوز سازمان بهداشت جهاني را 

دريافت كنند«.
 او در ادامه با اشــاره به ماجراي كمبود واكسن براي تزريق 
دوز دوم در ايران، تأكيد مي كند كه اين اتفاق تنها محدود 
به كشور ما نمي شود و برخی كشورهاي ديگر را هم درگير 
كرده است؛ »  درباره اين پاندمي هر لحظه اتفاقات جديدي 
رخ مي دهد و اين مسئله را در واكسن كرونا هم شاهد هستيم. 
حاال با كمبود توليد واكسن در دنيا و تامين نشدن نياز همه 
 كشورها يك طرح تحقيقاتي بزرگ و مهمي شكل گرفته با نام

 Mix-and-match COVID vaccines )تركيب و جفت 
و جور كردن واكسن اول و دوم با هم( كه تزريق واكسن هاي 
متفاوت در دوزهاي مورد نياز را بررسي مي كند«. او مي گويد: 
»برخي از متخصصان هم اكنون اعتقاد دارند شايد بهتر باشد 
واكسن دوز اول و دوم با هم متفاوت باشد؛ اينكه واكسن اول 
به اندازه خودش ايمني در بدن ايجاد كند و واكســن دوم 
بســيار قدرتمندتر يا با كارايي متفاوت سيســتم ايمني را 
تقويت كند.  هر چند هم اكنــون نمي توان درباره همين دو 
روش هم اظهارنظر قطعي كرد و نياز به گذر زمان و تكميل 

تحقيقات دارد«.  

 مردم نگران نباشند
معاون پژوهشــي مركز تحقيقات ويروس شناسي باليني 
در توضيح بيشــتر مي گويد: » مردم به دليــل قرارگرفتن 

در بمباران اطالعــات يا باورهاي نادرســت با دغدغه هاي 
متعددي درباره واكسن مواجه شده اند، اما بهتر است كه به 
اطالعيه های دانشگاه های علوم پزشكی و وزارت بهداشت 
توجه كنند، چرا كه توجه و باور اطالعات غيرموثق و غيرعلمی 
می تواند ريشه كن شدن اين بيماری را ُكند و ناموفق كند.   اين 
فشار فكري و روحي بر جامعه نتيجه اي جز تأثير منفي روي 
سيستم ايمني آنها و ايجاد استرس ندارد. حتي درصورت بروز 
هر مسئله پيش بيني نشده و از دست رفتن زمان تعيين شده 
براي تزريق دوز دوم واكسن هم اتفاق بدي رخ نخواهد داد، 
جز اينكه سيستم ايمني به حالت اول برگردد. تمام تالش ها 
بر اين اساس است كه در چنين مرحله اي قرار نگيريم. با اين 
تصور كه حتي اگر واكسن هاي ايراني هم به دوز دوم تزريق 
عمومي نرســند، باز هم مردم نبايد نســبت به اين مسئله 
اضطراب و استرس داشته باشند؛ چرا كه تنها ضرر اين شرايط 
واكسني است كه آثارش از بين رفته و نه هيچ چيز ديگري. 
قطعا در اين شرايط هم متخصصان تصميم كامال علمي براي 
مقابله با پاندمي كرونا خواهند داشت؛ چرا كه اين مسئله تنها 
مشكل ايران نيست و بسياري از كشورهاي دنيا با اين مشكل 

مواجه هستند.« 

ادامه از 
صفحه اول
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گوشهمرادخانی
زنده ياد شــجريان مي گفت موسيقي 
ايراني چــون آينــه اي از تاريخ و حال 
مردم در ادوار اين سرزمين است، الجرم 
فضايي بيشــتر غمگيــن دارد اما اين 
همه موسيقي ايراني نيست. در رديف 
موسيقي ايراني، دستگاه ماهور مشهور 
به فضاي شــادانه و طرب انگيز اســت. 
جالب اســت كه اين دستگاه گوشه اي 

به نام »مرادخاني« دارد. علي مرادخاني نيز گويي در فضاي اغلب 
عبوس و خشك مديريتي ما، حكم دستگاه ماهور داشت. گوشه خود 
را داشت و در آن گوشه همواره رويي گشاده و لبخند بر لب داشت. 
من با مرحوم مرادخاني هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و هم 
در مجموعه مديريت شهري همكاري داشته ام. او در ايجاد، راه اندازي 
و مديريت موزه موسيقي نقش برجسته اي داشت؛ مجموعه اي كه 
در زمان رياست حجت االسالم محمدعلي زم در سازمان فرهنگي 
ـ هنري شهرداري تهران افتتاح شد و امروز مجموعه اي گرانسنگ 
از آثار و ميراث ماندگار موسيقي ايراني است. براي مرادخاني موزه 
موسيقي حكم گوشه اي را داشت كه در آن خاطرات فراواني به جاي 
گذاشت و در آنجا پذيراي فرهنگ وران، هنرمندان، اهالي موسيقي 
و رسانه بود و گاه تا پاسي از شب در آنجا مي ماند و با گروه ها و افراد 
هم سخن مي شد. در تهرانگردي ها نيز هر گاه ديداري با هنرمندان 
موسيقي داشتيم يا به موزه موسيقي مي رفتيم، او در تنظيم برنامه 
و هماهنگي ها نقش داشــت و در اين كار محمد، پسرش نيز كه از 
همراهان هميشــگي تهرانگردي ها بود، پيگيــري و تماس مداوم 
داشت. در ساختمان موزه اســتخري بود كه با پيگيري مرادخاني 
تبديل به استوديوي ضبط موسيقي شد و با اين ابتكار و فعال شدنش، 
مجموعه توانست بخشي از هزينه هايش را مديريت كند. او همچنين 
در گردآوري مجموعه موســيقي نواحي ايران بسيار تالش كرد و 
سختي كشيد. راه اندازي اركستر سمفونيك و برگزاري جشنواره هاي 
مختلف فرهنگي و هنري نيز ازجمله همكاري هاي ماندگار مرحوم 
مرادخاني در زمان مسئوليتش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
است.  مرادخاني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دوره مديريت 
طوالني داشت؛ اين برخالف عرف بود چراكه دوره مديريت فرهنگي 
در كشور ما چندان طوالني نيست و برخالف آنچه تصور مي شود، 
اين نوع مديريت در كشــور ما حتي از دوره مديريت سياسي هم 
كوتاه تر اســت. با اين همه، مرادخاني در پيگيري مشــكالت اهل 
هنر، به ويژه اهالي موسيقي چندان به حضورش در مسند مديريتي 
توجه نداشت و در زماني كه سمت رسمي هم نداشت، به عنوان يك 
شــخصيت مدني پيگير امور هنرمندان بود. اين ويژگي تا روزهاي 
آخر حيات او نيز همراهش بود به ترتيبي كه روي تخت بيمارستان 
موضوع واكسن كروناي هنرمندان را پيگيري مي كرد و مي گفت: 
اين واكسن هنرمندان چه شد؟ نام و چهره او مانند نغمات ماندگار 
دستگاه ماهور به ياد اهل فرهنگ و هنر خواهد ماند. همچون آنجا 
كه استاد شجريان از حافظ خواند: تو كز مكارم اخالق عالم دگري/ 

وفاي عهد من از خاطرت به در نرود.

همراههمیشگیهنرمندان
مرحوم علــي مرادخاني، 
مدير هنــري ای بود كه 
شخصيت خاصي داشت 
و وجه تمايــز او با ديگر 
مديران هنري و فرهنگي 
شناخت تخصصي بود كه 

از هنر داشت.
هميشه و در همه حال با هنرمندان در تعامل بود 
و با توجه به شناختي كه از حوزه موسيقي داشت 
در انجام بســياري از امور با هنرمندان مشورت 

مي كرد.
2 كار ارزنده و قابل توجــه در كارنامه مديريتي 
مرحوم علــي مرادخانــي وجود داشــت. آغاز 
فعاليت اركســتر ملي ايران كه آن زمان مرحوم 
مرادخاني مدير امور موسيقي وزارت ارشاد بود. 
در آن دوره اركستر ملي با آواز مرحوم محمدرضا 
 شــجريان و رهبري فخرالدينــي فعاليت خود

 را آغاز كرد.
از ديگــر كارهاي مانــدگار مرحــوم مرادخاني، 
تاسيس موزه موســيقي بود. موزه موسيقي كه 
سال هاي ســال جاي خالي اش مشهود بود. اين 
موزه باعث شــد كــه فعاليت هاي موســيقايي 
در بخــش بين الملل به خوبي ديده شــود و اين 
بسيار ارزنده و قابل توجه است كه هميشه موزه 
 موسيقي براي شــناخت اهل هنر ديگر كشورها 

معرفي مي شود.
مي تــوان گفت برگزاري جشــنواره موســيقي 
مقامي از ديگر اقداماتي بود كه در دوران مرحوم 
مرادخاني برگزار شد. جشــنواره اي كه كارهاي 

ماندگار در آن خلق و ثبت شد.
اگر بخواهم عالوه بر كارهايي كه مرحوم مرادخاني 
براي موسيقي كشــور انجام داد به ويژگي هاي 
ديگر اشاره كنم، رفتار او و تعاملي بود كه با همه 
هنرمندان داشت. مرادخاني هميشه خوشرو بود 
و برخورد خوبش براي همه هنرمندان لذتبخش 

بود. عالوه بر اينكه قاري قرآن بود.
صداي خوشي داشت و هميشــه مي خواند و در 
خواندن تبحر خاصي داشــت كه شايد كسي از 
آن اطالع نداشــت. همانطور كه گفتم، شناخت 
تخصصي اش به مديريت او بسيار كمك مي كرد و 
هيچ وقت از فضاي رسمي و مديريتي وارد تعامل با 
هنرمندان نمي شد. هميشه با هنرمندان رفت وآمد 
داشــت. صميمانه برخورد مي كرد و به درددل و 

حتي انتقاد هنرمندان گوش مي داد.

ميزان پيام هاي تسليت و ابراز همدردي ها را در سوگ 
علي مرادخاني شــايد نتوان با درگذشت هيچ يك از گزارش

مسئوالن و مديران فرهنگي در سال هاي اخير مقايسه 
كرد. نه تنها مسئوالن و مديران فرهنگي و شخصيت هاي سياسي، كه 
بسياري از هنرمندان به سوگ او نشسته اند و فقدان او را ضايعه اي 

جبران ناپذير دانسته اند. 
كارنامه علي مرادخاني در مديريت فرهنگي، كارنامه اي پربرگ و بار 
است. او نزديك به 40سال در بسياري از اتفاق هاي فرهنگي حاضر 
بوده است؛ چه اتفاق هايي كه براي نخستين بار در سال هاي پس از 
انقالب آغاز شدند و چه اتفاق هايي كه او پس از آغاز به آنها پيوست 
و در تثبيت و ارتقا و ماندگاري شــان نقش داشت، از جشنواره فيلم 
فجر و مركز آموزش اسالمي فيلمسازي )باغ فردوس( و مديريت هاي 
گوناگون وزارت ارشاد تا جشنواره موسيقي فجر، جشنواره موسيقي 
نواحي و جشنواره موســيقي پاپ و اركستر ملي و بنياد رودكي و.... 

نقش او همواره چه در مقام مؤســس، چه در مقــام مدير، چه در 
جايگاه عضو هيأت امنا و هيأت مديره، چه مشاور و... نقشي سازنده 
بوده اســت. رد پاي او در بســياري از اتفاق هاي ماندگار 40سال 
گذشته به چشــم مي خورد. رابطه ميان هنرمندان و حاكميت در 
دوره ها و دولت هاي گوناگون پرنشــيب و فراز بوده است. آنچه علي 

مرادخاني را از مديران فرهنگي متمايز مي كند، كوشش او براي 
تعامل و همدلي با هنرمندان اســت، نه اجــراي ديدگاه ها و 
سياست هايي كه در نهادهاي باالدستي تصويب مي شود. 
او در جدال ازلي ابدي ميان هنرمندان و حاكميت كوشش 
مي كرد كه حد وســط را نگاه دارد و رابطه ميان حاكميت 
و هنرمندان همواره رابطه اي تعاملي باشــد و كار به تقابل 

نكشــد. از قضا هرجا كه مرادخاني نبوده است، كار به 
سمت تقابل رفته و كمتر از تعامل خبري بوده 

است. نام علي مرادخاني با وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي و آنچه امروز به نام 

مركز موســيقي و معاونت هنري 
مي شناســيم، گره خورده است. 

او سال هاي زيادي از ســال هاي پاياني دهه60 تا سال هاي آغازين 
دهه80 به مدت 14دوره دبيري جشنواره موسيقي فجر را عهده دار 
بود. كمتر مديري در وزارت ارشاد مي توان يافت كه به قدمت او در 
مسئوليتي در حد و اندازه دبيري يك جشــنواره ملي مانده باشد. 
درپي تعامل و رابطه ماندگار و سازنده ميان مرادخاني و هنرمندان 
است كه او مي تواند در تأســيس نهادهاي ديگري مثل 
بنياد رودكي و خانه موسيقي و اركستر ملي تأثيرگذار 
باشد.  در ســال هاي زيادي، ميزان اعتماد و تعامل 
ميان علي مرادخاني و هنرمندان به اندازه اي است 
كه هرجا كــه او حاضر بوده مركز ثقــل اتفاق هاي 
هنري، به ويژه در حوزه موسيقي  است؛ چنان كه او 
در سال هاي فراغت از مسئوليت هاي هنري در 
وزارت ارشاد به شهرداري رفت و 
منشأ اتفاق هاي بسيار در تعامل 
ميان هنرمندان و شــهرداري 
تهران شــد كه موزه موسيقي 

مهم ترين آنهاست.

آقــاي مرادخانــي از مديــران 
فرهنگــي اي بود كه طي ســال ها 
تصدي بخش هاي مختلف از دفتر 
موســيقي و اداره كل موسيقي تا 
معاونت هنــري وزارت فرهنگ و 
ارشاد را بر عهده داشت. توجه ايشان 
به موضوع هنر و فرهنگ غيراز ِسمت 
و كاري بود كه انجام مي داد. او براساس عالقه مندي شخصي اش 
در اين حوزه فعاليت مي كرد و اين نكته خيلي مهمي است. بعداً 
هم كه رياست موزه موسيقي را عهده دار شد ادامه اين عالقه مندي 
و انديشه در كارش هويدا بود. آقاي مرادخاني جزو معدود كساني 
بود كه طي بيش از سي ســال فعاليت در حوزه هنر، به تسلط و 

شناخت گسترده اي در اين حوزه دست يافته بود. خدمات بسياري 
از ايشان برجاي مانده است. او زمينه هايي را در هنر فراهم كرد كه 
مي تواند الگوي ديگران و يك نوع انديشه و عالقه مندي به فرهنگ 
و هنر ايران براي تمام كساني باشد كه در بخش هاي فرهنگي و 
وزارتخانه هاي مختلف كار مي كنند. آقاي مرادخاني شايد از معدود 
كساني بود كه چنين عالقه مندي ويژه اي به كارش داشت.توجه به 
شناسايي و حفظ و نگهداشت بيوگرافي هنرمندان مختلف، دعوت 
از آنها براي حضور در موزه موسيقي و حفظ آثاري كه از هنرمندان 
باقي مانده، خدمت بسيار ارزشمندي از ايشان بود. اميدوارم اسم 
ايشان در حوزه موسيقي و هنر ماندگار باشــد و ساير مديران و 
فعاالن حوزه هنر هم بدانند كه حمايت از هنرمندان كشور بسيار 
مهم است، به خصوص در سرزمين ما كه سوابق ممتدي در حوزه 
موســيقي و هنر دارد و به عنوان يكي از ســرامدان عرصه هنر و 

فرهنگ در جهان شناخته مي شود.

مديريت فرهنگي و هنري 
با توجه به مشخصه هاي 
ايــن حــوزه متمايــز از 
بخش هاي ديگر اســت و 
ايجاد زمينه هاي مناسب 
براي فعاليــت فرهنگي و 
هنــري از ضرورت هاي 
جدي مديريــت در اين 

بخش اســت. فراهم كردن زمينــه فعاليت نيز به 
گفت وگو و تعامل با نهادها و بخش هاي مختلف و 
همچنين با فعاالن و جامعه هنري بســتگي دارد و 
هرچه اين تعامل با رصد مســايل و نيازهاي بخش 
فرهنگ و هنــر و تالش براي پاســخگويي به آنها 
بيشــتر و جدي تر محقق شــود، بخش فرهنگ و 
هنر تقويت مي شــود. علي مرادخانــي از مديراني 
بود كه بــا مختصات فرهنگ و هنر آشــنا بود و به 
آنها توجه داشــت و به همين خاطر سعي مي كرد 
از مســير گفت وگو فرصت هايي را براي هنر ايران 

اسالمي فراهم كند. حضور مســتمر مرادخاني در 
عرصه مديريت هنري به ويژه در مديريت موسيقي 
در شــرايطي كه چندان ثبات مديريتي در حوزه 
فرهنگ و هنر وجود ندارد، با توجه به ويژگي هايي 
كه مرادخانــي در مديريت داشــت و همراهي و 
تعامل را محور كار خود قرار داده بود، موجب شــد 
اقدامات مؤثري براي هنر كشــور به ويژه موسيقي 
رقم بخورد. مرادخاني براي تداوم و تقويت مســير 
هنر با مشاركت هنرمندان و با فراهم كردن نهادها 
و مجموعه هايي تالش كرد و امروز نتيجه خدمت 

زنده ياد مرادخاني قابل مشــاهده است. بي ترديد 
ايشان تجربه ارزشــمندي در مديريت هنري بود 
كه با تقدير الهي زود از بين ما رفت. ثبت تجربه ها و 
دشواري هاي مديريت هنري در جامعه ما با توجه به 
شرايط زماني و اجتماعي مي تواند براي برنامه ريزي 
و سياستگذاري فرهنگ و هنر مؤثر باشد و به عنوان 
بخشي از تاريخ فرهنگ و هنر باقي بماند؛ هرچند 
خدمات مرادخاني در تــداوم فعاليت ها و پويايي 
جريان هنر مشهود و ماندگار است و همواره به نيك 

نامي از او ياد مي شود.

سالم. خبر درگذشت دوســت و برادر خوبم جناب آقاي 
علي مرادخاني را شنيدم و بسيار بسيار متاثر شدم. تسليت 
مي گويم و از خداوند عشق و خداوند بزرگ، براي خانواده 
عزيز و دوســتانش آرزوي صبر و تحمل دارم. 20 ســال 
پيش جناب آقاي مرادخاني من را به ايران دعوت كردند و 
نخستين بار به صورت كامل اپراي »رستم و سهراب« را در 
تاالر وحدت اجرا كردم. در دوران خودشان در تاالر وحدت 
كنسرت ها و اجراهاي زيادي داشتم. واقعا ايشان خدمت بزرگي به موسيقي ايران كردند، 
چه در نگهداري ُكر و چه در نگهداري اركستر و.... ايشان بعدا موزه موسيقي را تاسيس 
كردند و اين هم يك خدمت بزرگ تاريخي براي كشور عزيز ما بود. موزه اي كه مي توانيم 
به آن افتخار كنيم. موزه اي درجه يك، نه فقط در ايران بلكه در تمام دنيا. روحش شاد. 

به قول قديمي ها، تو رفتي برنمي گردي، ولي ما مي آييم و تو را مي بينيم. روحت شاد.

همیشهدغدغههنرمندانراداشت
آشنايي ام با مرحوم علي مرادخاني به سال88 بازمي گردد؛ 
آن زمان موزه موسيقي وضعيت خوبي نداشت و زماني كه 
در معاونت فرهنگي-اجتماعي شهرداري بودم، در تماسي 
كه با هم داشتيم، قرار شد تا موزه مورد حمايت قرار بگيرد 
و از آن زمان به بعد با مرحوم مرادخاني جلسات متعددي 
داشتيم تا موزه جان دوباره اي گرفت و اعتبار ساالنه برايش 

در شهرداري پيش بيني شد.
پس از آن ارتباط ما گسترده تر شد و اين ارتباط ها تا زمان 
برگزاري جشنواره شمسه ادامه داشــت و مرادخاني دبير بخش موسيقي و سرود 
جشنواره را عهده دار بود. خاطرم هست كه در آن جشنواره و با تالش او 660گروه 
موسيقي و سرود در سطح شهر تهران شناســايي شد كه دستاورد قابل تاملي بود. 
سال92 و انتخاب آقاي روحاني براي رياست جمهوري، مرحوم مرادخاني معاونت 
هنري وزارت ارشاد را برعهده گرفت و آن زمان بنده هم مسئوليت شوراي فرهنگي 
وزارت بهداشت را عهده دار بودم؛ به واســطه اخالقي كه مرحوم مرادخاني داشت 
و در امور فرهنگي و هنري پيگير بود، در وزارت بهداشــت نيز جلســات متعددي 
داشيم و يادم هست 100جلسه برگزار كرديم كه نتيجه  جلسات برپايي جشنواره 
فيلم سالمت، جشنواره ادبيات داستاني سالمت و... بود. بعد از بازنشستگي مرحوم 
مرادخاني، او در مديريت موزه موسيقي باقي ماند. با توجه به تأثيرگذاري اي كه در 
جلسات داشت ما همچنان جلسات مان را ادامه مي داديم. اگر بخواهم به ويژگي هاي 
مرحوم مرادخاني اشاره كنم اول از همه او يك فرد خوش رو و خوش اخالق و به شدت 
در مسائل فرهنگي و هنري پيگير بود. اگر كاري شروع مي شد تا زماني كه به نتيجه 

نمي رسيد دست از آن كار نمي كشــيد. يكي از نكات قابل توجه مرحوم مرادخاني 
ارتباط خاصي بود كه با جامعه هنري داشت. او مدير دوست داشتني اي بود كه در 
تخصصي كه داشت مسلط و صاحب نظر بود. فردي اجتماعي كه حضورش براي همه 
مغتنم بود. ايشان هنوز گرفتار ويروس كرونا نبودند كه در يك تماس تلفني پيگير 
واكسن هنرمندان شدند و اين نشان مي داد با اينكه مسئوليتي ندارند اما هنرمندان 

و مشكالت شان دغدغه هميشگي اش است.
زماني كه مرحوم مرادخاني به ويروس كرونا مبتال شــدند هم با يكديگر در ارتباط 
بوديم و من پيگير وضعيت ايشان بودم اما بعد از مدتي كه دوره بيماري تمام شد، طي 
تماسي گفتند كه به شدت كليه درد دارند و گويا گرفتار سنگ كليه شدند كه فكرش 
را نمي كردم از عوارض كرونا باشد. فقدان ايشان باعث شد كه جامعه هنري يكي از 

بهترين و متخصص ترين مديرانش را از دست بدهد.
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 همزمان با آمادگي دولت و 
ساير نهادهاي حاكميتي گزارش

عــراق بــراي برگــزاري 
انتخابات پارلماني زودهنگام در اواســط 
مهرماه، تنش هاي سياسي و امنيتي در 
اين كشــور رو به افزايش است. براساس 
توافق صورت گفته در ســال2019، اين 
انتخابات به عمــر دولت موقت مصطفي 
الكاظمي پايــان داده و زمينــه را براي 
تشكيل دولتي پايدار با توجه به تركيب 
جديــد پارلمــان مهيــا خواهــد كرد. 
مجموعه اي از احزاب سياسي عراق اين 
انتخابات را به عنوان فرصتي تاريخي براي 
تحكيــم موقعيت خــود در قــدرت و 
نقش آفريني بيشــتر در دولت آينده به 
شمار مي آورند. در مقابل اما بخشي ديگر 
از نيروهاي سياسي به دليل تضعيف پايگاه 
اجتماعــي خــود طي ســال هاي اخير 
چشم انداز مثبتي درباره انتخابات نداشته 
و نسبت به پيامدهاي آن براي نفوذ خود 
در دولت نگران هستند. به نوشته روزنامه 
القدس العربي، انتخابات مهر ماه و دولت 
برآمده از آن، نقشــي پر رنگ در تعيين 
سرنوشت سياسي عراق خواهد داشت؛ 
كشــوري كه به تازگي از بحران جنگ 

داخلي و نبرد عليه تروريسم نجات يافته و 
به دنبال فرصتي براي تحقق روياي توسعه 
اقتصادي و بازگشت به بازارهاي جهاني- 
منطقه اي اســت. بر اين اساس مي توان 
پيش بينــي كــرد رقابت ها و يــا حتي 
تنش هاي سياسي ميان قطب هاي قدرت 
طي 4 ماه آينده به نقطه اوج خود نزديك 

شود.

رويارويي دولت و نيروهاي نظامي
يكــي از مهم ترين اين نشــانه ها، تقابل 
آشكار مجموعه نخست وزيري با بخشي 
از گروه هاي منتســب به حشــد شعبي 
است. اگرچه اين تقابل از ابتداي روي كار 
آمدن مصطفي الكاظمي آغاز شده بود اما 
طي هفته هاي اخير به شكل بي سابقه اي 
تشديد شــده اســت. در جريان آخرين 
تحوالت، ســازمان مبارزه با تروريســم 
عراق بــه فرمان نخســت وزير، قاســم 
مصلح، يكي از فرماندهان حشــد شعبي 
را به اتهام فساد اقتصادي و همكاري در 
ترور چند تن از فعاالن مدني دســتگير 
كرد. سازمان مبارزه با تروريسم، يكي از 
اركان اصلي در نيروهاي مسلح عراق به 
شــمار مي رود كه از روابط قوي با دولت 
مصطفي الكاظمي و حتي ائتالف آمريكا 
برخوردار اســت. عبدالوهاب ســاعدي، 
رئيس فعلــي اين ســازمان پيش تر در 

ســال2018 با حكم عادل عبدالمهدي، 
نخســت وزير وقت عراق از سمت خود 
بركنــار شــده بــود. عبدالمهــدي در 
مصاحبه اي با تلويزيون دولتي عراق، علت 
اين بركناري را ســرپيچي از دستورات 
دولتي و برگزاري جلسات غيرمتعارف با 
سفارتخانه هاي خارجي عنوان كرده بود. 
اما ژنرال الساعدي پس از سقوط دولت 
عبدالمهــدي و روي كار آمدن مصطفي 
الكاظمي، بار ديگر به ســمت فرماندهي 
اين سازمان استرات ژيك منصوب شد. او 
تا كنون بارها در مواضع عمومي از فعاليت 
بخشــي از گروه هاي نظامي نزديك به 
حشد شعبي، نظير كتائب حزب اهلل انتقاد 
كرده و خواســتار كنترل دولــت بر اين 
گروه ها شده است. اين در حالي است كه 
حشد شعبي به عنوان يكي از اصلي ترين 
بازوهاي نظامــي عراق بــراي مقابله با 
تروريسم داعش در سال2018 به عنوان 
بخشي از نيروهاي تحت امر فرمانده كل 
قوا )نخست وزير( به رسميت شناخته شد.

هفته گذشــته نيروهاي ويژه ســازمان 
مبارزه با تروريسم با هجوم شبانه به يكي 
از پايگاه هاي وابســته به حشد شعبي، 
قاســم مصلح را دســتگير كردند. اين 
اقدام مجموعه اي از اعتراضات سياسي 
و مردمي را در ســطح بغداد و همچنين 
بخشي از شهرهاي جنوبي عراق به دنبال 

داشت. روزنامه العربي الجديد در اين باره 
مي نويسد: اگرچه به نظر مي رسيد دولت 
عراق خواهان تداوم بازداشــت مصلح و 
حتي برگزاري محاكمه بــراي او بود اما 
ســرانجام در مقابل فشارهاي سياسي و 
رسانه اي ناچار به عقب نشيني از موضع 
اوليه و آزادي او شــد. قاسم مصلح روز 
گذشته با استقبال رســمي فرماندهان 
عالي رتبه حشد شعبي به پايگاه نظامي 
خود بازگشــت. هادي العامري، ازجمله 
فرماندهان ميداني حشــد شــعبي كه 
نقش مهمي در مبارزه با داعش داشــت 
و طي سال هاي گذشته رياست ائتالف 
پارلماني فتح )شــاخه سياســي حشد 
شــعبي( را بر عهــده گرفتــه در انتقاد 
از بازداشــت قاســم مصلح گفت: روش 
متعارف در اينگونــه پرونده ها، اجتناب 
از جنجال هاي رســانه اي و سپردن امور 
به دستگاه هاي مسئول در سازمان هاي 
نظامي است. دولت عراق مي تواند با ارائه 
اطالعات مورد نظر از سازمان اطالعات 
داخلي حشد شعبي تقاضا كند به چنين 
پرونده هايي رسيدگي شــود. اما به نظر 
مي رســد اراده و مالحظات سياسي در 

اين پرونده مؤثر بوده است.

بازگشت داعش 
در سايه افزايش درگيري هاي داخلي 

نيروهاي سياســي-نظامي و همچنين 
بحران كرونا، بار ديگر نشــانه هايي از 
بازگشــت داعش در عراق نمايان شده 
اســت. پيش از اين آژانس امنيت ملي 
آمريكا در گزارشي از احيای هسته هاي 
زيرزميني داعــش در مناطق كويري 
غرب و شــمال عراق خبر داده بود. به 
ادعاي ايــن ســازمان، توقف حمالت 
هوايي ائتالف و كاهش حضور 2نيروي 
زميني عراق )حشد شــعبي و مبارزه 
با تروريســم( در بازيابي شــبكه زير 
زميني داعــش مؤثر بوده اســت. اما 
اين نشــانه ها با حمله تروريستي بازار 
بغداد در بهمن ماه ســال گذشته شكل 
جدي تري به خود گرفــت. در جريان 
اين بمب گــذاري انتحــاري بيش از 
30شهروند عراق كشــته و صدها نفر 
مجروح شدند. البته قطار حمالت مجدد 
داعش در اين ايســتگاه متوقف نشــد 
چرا كه شــهر كاظميه در شمال عراق 
نيز پنجشنبه هفته گذشته شاهد يك 
حمله ترويستي ديگر بود. اگرچه منابع 
دولتي عــراق در ســاعات اوليه اصرار 
داشــتند انفجار كاظميــه يك حادثه 
طبيعي بوده اما گروه تروريستي داعش 
با صدور بيانيه اي مســئوليت آن را بر 
عهده گرفــت. اين حمله 4كشــته و 
بيش از 20مجروح بر جاي گذاشــته 
اســت. كريم عليوي، عضو كميسيون 
امنيت ملي پارلمان عــراق در اين باره 
مي گويد: پس از ســال ها باز هم شاهد 
تحركات گروه هاي تروريستي در شهر 
كاظميه هستيم؛ مســئوالن امنيتي و 
دولتي بايد به جاي انــكار حادثه براي 
پاســخگويي به پارلمان احضار شوند. 
از ســوي ديگر رســانه هاي نزديك به 
حشــد شــعبي، دولــت را متهــم به 
اهمــال كاري در پرونده هاي امنيتي و 
تمركز بر مســائل انتخاباتي كرده اند. 
شبكه العهد در اين باره گزارش مي دهد: 
دولت الكاظمي از يك ســو مهم ترين 
نيروي مبارزه با داعش، يعني حشــد 
شعبي را تحت فشار گذاشته و از سوي 
ديگر، تمام تــوان دولت را براي اهداف 
انتخاباتي به كار گرفته اســت. تا كنون 
بيش از 3فرمانده نظامي از دستگاه هاي 
مختلف در ارتباط با تحقيقات پرونده 

انفجار كاظميه دستگير شده اند.

كيوسك

تنش هاي سياسي و امنيتي ميان بازيگران صحنه قدرت در 
عراق پيش از انتخابات زودهنگام پارلماني به اوج رسيده است

بحران در بغداد

خروج يكجانبه روسيه از پيمان آسمان هاي 
باز با آمريكا، چند روز مانده به موعد مالقات 
پوتين و بايدن، نشانه اي از تشديد تنش ها ميان 
اين دو ابرقدرت جهاني است. روزنامه العربي 
الجديد پيش بيني كرده اين تصميم با پيامي 

هشدارآميز از سوي واشنگتن روبه رو شود.

واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

تاييد داروي آلزايمر در آمريكا

روسيه و آمريكا: رويارويي حتي 
در آسمان ها

پس از نزديک به ۲۰ سال، سازمان غذا و داروی 
آمريكا يک داروی جديد آلزايمر را تأييد كرده  
است. داروي آدوكانوماب به جای عالئم آلزايمر، 
عامل اصلی اين بيمــاری را هدف قرار می دهد. 
تصور می شود بيش از ۳۰ ميليون نفر در سراسر 

جهان مبتال به آلزايمر هستند.

جهان نما

آفريقا رو در رو با موج سوم كرونا

موج ســوم همه گيري كرونا در حالي 
قاره آفريقا را دچــار چالش كرده كه 
ذخيره واكسن آن رو به اتمام است و از 

واردات جديد نيز خبري نيست.
سازمان بهداشت جهاني با تأكيد بر فوريت نياز اين قاره به واكسن، 
از افزايش 30 درصدي موارد ابتال به بيماري كرونا طي يك هفته 
اخير خبر داده و نسبت به توقف واكسيناسيون در كشورهاي اين 
منطقه هشدار داده است. براساس اعالم اين سازمان، شيوع كرونا 
در 14كشور آفريقايي در حال افزايش است و تنها در هفته گذشته، 
8كشور شاهد افزايش ناگهاني موارد ابتال و پذيرش بيمارستاني 

بيماران بوده اند.
روزنامه گاردين به نقل از دكترموئتي، مدير منطقه اي ســازمان 
بهداشت جهاني در آفريقا نوشته است: »خطر موج سوم در آفريقا 
واقعي و در حال افزايش است. اولويت ما روشن است؛ بسيار مهم 

است كه واكسن را به سرعت به آفريقا برسانيم.«
او با تأكيد بر موفقيت واكسيناسيون در كشورهاي پيشرفته گفت: 
»درحالي كه برخي كشورهاي غربي به فكر واكسينه كردن نوجوانان 
هستند، كشورهاي آفريقايي در واكسيناسيون گروه هاي پرخطر 
خود نيز با مشكل مواجهند.« سازمان بهداشت جهاني ضعف در 
رعايت اقدامات عمومي بهداشتي، افزايش رفت وآمدها و تعامالت 
و آغاز فصل سرد ســال در نيمكره جنوبي را در بدتر شدن شرايط 

اين قاره مؤثر دانست.
براساس آمار، با وجود پيوستن كشــورهاي قاره آفريقا به مراحل 
مقدماتي مطالعات برخي واكســن هاي كرونا از قبيل واكســن 
ســينووك چين، فقط 50ميليون دوز واكســن در آفريقا تزريق 
شده كه 31ميليون دوز آن در 50كشور با مجموع جمعيت بيش 
از يك ميليارد نفر بوده است و عمده افراد واكسينه شده در دريافت 
دوز دوم واكسن خود با مشكل روبه رو هســتند. مقام هاي ارشد 
بهداشتي در آفريقا نگراني عمده اي نسبت به بحران در حال وقوع 
اين قاره دارند، چراكه معتقدند با توجه به سيستم ضعيف بهداشت 

در اين منطقه، وضعيتي مشابه يا بدتر از هند رخ خواهد داد.
آفريقا با ثبــت 5ميليون مبتال و بيش از 130هــزار مرگ به طور 
رســمي، 2.9درصد موارد ابتال و 3.7درصد موارد مرگ ومير در 
سطح جهان را به خود اختصاص داده است. بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه آمار واقعي، احتماال چندين برابر اين آمار است زيرا 
اكثر افراد در اين قاره از غربالگري يا آزمايش امتناع كرده و در برابر 

ارائه مشخصات خود اعتراض مي كنند.
بســياري از كشــورهاي آفريقايــي اميــدوار بودنــد برنامــه 
كوواكس)مكانيسم جهاني توزيع عادالنه واكسن كرونا( با حمايت 
سازمان ملل متحد، دسترسي عادالنه به واكسن كرونا در سراسر 
جهان را تضمين كند، اما اين كمك ها حتي نتوانســت كسري از 
نياز واكسيناســيون در اين قاره را تامين كند. اين  در حالي است 
كه كشــورهاي ثروتمند تمام ذخيره موجود واكسن در جهان را 
خريداري كرده اند. توليدكنندگان هندي واكســن آسترازنكا نيز 

تنها روي تامين تقاضاي داخلي متمركز شده اند.
پروفسور ژون ماقي كايمبه، عضو گروه ويژه ضد ويروس كرونا در 
آفريقا، هفته گذشته به راديوي ســازمان ملل در كنگو گفت كه 
افزايش تعداد موارد ابتال و اشباع شدن مراكز بهداشتي و درماني 

گواه روشني بر شروع موج سوم كرونا در اين قاره است.
روند واكسيناسيون در آفريقاي جنوبي، به دليل مشكالت ايجادشده 
در خط توليد كارخانه  توليد واكسن جانسون وجانسون در آمريكا 
مختل شده و موارد و مرگ ومير دراين كشور افزايش يافته است. 
حتي در كشورهاي توســعه يافته جنوب صحراي آفريقا نيز از هر 
40نفر، يك نفر دوز اول واكسن را دريافت كرده  و آمار مرگ ومير 
نشان مي دهد كه موارد واقعي ابتال به دليل كمبود غربالگري ممكن 
است 2 يا حتي 3برابر بيشتر باشــد. اوگاندا نيز كه فقط يك سوم 
از 3ميليون واكســن تخصيص يافته كوواكــس را دريافت كرده، 
هفته گذشــته 131درصد افزايش موارد ابتال را ثبت كرد و وارد 

قرنطينه اي 6هفته اي شد.
بررسي هاي انجام شده از سوي ســازمان بهداشت جهاني نشان 
مي دهد كه امكانات بهداشتي و شــمار كادر درمان براي بيماران 
كرونا در بســياري از كشــورهاي آفريقايي ناكافي اســت .اغلب 
23كشور بررسي شده، كمتر از يك تخت مراقبت ويژه )ICU( به 
ازاي هر 100هزار نفر جمعيت در اختيار دارند و تنها يك سوم اين 
كشورها به دســتگاه هاي ونتيالتور دسترسي دارند. اين در حالي 
اســت كه كشــورهاي ثروتمندي مانند آلمان و آمريكا بيش از 

25تخت ICU به ازاي هر 100هزار نفر در اختيار دارند.
يك مطالعه جديد با دنبال كردن 3هزاربيمــار كرونايي كه از ماه 
مه تا دسامبر سال گذشته در بخش مراقبت ويژه بيمارستان هاي 
10كشور آفريقايي پذيرفته شده بودند، نشان داد تقريباً نيمي از 

آنها ظرف 30روز از زمان بستري درگذشتند.
برخي كشورهاي آفريقايي مانند تانزانيا، چاد و اريتره هنوز هيچ 
برنامه اي را براي واكسيناســيون آغاز نكرده اند. همزمان كشــور 
سيشــل با وجود آمار باالي واكسيناسيون، شيوع مجدد بيماري 
را گزارش داده؛ امري كه احتماال به دليل شيوع سويه هاي جديد 
ويروس كرونا و كارايي نسبتا كم واكسن سينوفارم چيني رخ داده 
است. مطالعات ديگري نشــان داده كه با ادامه يافتن همه گيري 
در اين قاره، ميليون ها آفريقايي به زير خط فقر رانده شده و افراد 
بيشتري نيز مجبور به تسليم شــدن در برابر درآمد كم و دشوار و 
كيفيت پايين زندگي هســتند. تبعات بحران كرونا، حركت رو به 

رشد اقتصاد اين قاره را دچار توقف و حتي پسرفت كرده است.
آناليز مركز تحقيقات پيو در آمريكا نشان داد كه ركود اقتصادي 
ناشي از كوويد-19، 131ميليون نفر را در سراسر جهان به سمت 
فقر سوق داده است؛ در اين ميان، جنوب صحراي آفريقا و جنوب 
آسيا شرايط دشــوارتر و بعضا حركت معكوس اقتصادي را تجربه 

مي كنند.
پيش از شــيوع بيماري كرونا، حدود 494ميليون نفر از جمعيت 
1.14ميليارد نفري كشــورهاي جنوبي صحــراي آفريقا در فقر 
زندگي مي كردند كه تخمين هاي جديد افزايش 40ميليون نفري 

اين تعداد را نشان داده است.

رســيدگي به وضعيت زنان اروپايي كه 
در گذشــته به داعش پيوسته بودند و 
حاال همراه فرزندانشــان در كمپ هاي 
سوريه به سر مي برند، تبديل به يكي از چالش هاي كشورهاي اين قاره 
شده  است. 2ســال از زماني كه خالفت خودخوانده داعش مجبور به 
عقب نشيني از قلمروي خود در سوريه شد، مي گذرد؛ از آن زمان خيلي 
از اعضا و بازماندگان اين گروه كه دســتگير شدند، در مناطق مرزي 
شمال اين كشــور ازجمله 2كمپ »الهول« و »روج« زنداني هستند. 
حدود 10هزار نفر از 60هزار نفري كه در اين كمپ ها زندگي مي كنند، 
از اعضاي سابق داعش هستند؛ ازجمله بيش از 200زن از 11كشور 

اروپايي و 650كودك همراه آنها.
به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، دولت هاي اروپايي در ماه هاي گذشته 
شــاهد فشــارهاي داخلي و بين المللي براي بازگرداندن شهروندان 
خود به ويژه زنان از كمپ هاي سوريه و محاكمه قانوني آنها هستند. 
موضوعي كه موجب تعلل اين كشورها شده، نگراني از مسائل امنيتي 
و احتمال حمله هاي تروريستي است. اما خيلي از فعاالن حقوق بشر و 
مقام هاي اطالعاتي مي گويند كه بي تفاوتي كشورها نسبت به سرنوشت 
شهروندانشان، نقض آشكار حقوق بشر است و رها كردن آنان در سوريه 
خطرات بيشــتري به دنبال خواهد داشت؛ ازجمله پيوستن دوباره به 
گروه هاي تروريستي. خيلي از منابع، كمپ الهول را كه هنوز خيلي از 
ساكنان آن به اعتقادات افراطي شان پايبند هستند، »خالفت كوچك« 

توصيف مي كنند.
برخالف كشــورهاي اروپايي، كشــورهايي مانند آمريــكا، تركيه و 
قزاقستان ازجمله كشورهايي هستند كه خيلي از شهروندان خود را از 
سوريه منتقل كردند، آنها را مورد محاكمه قرار دادند و حتي در برخي 
موارد دوباره به اجتماع بازگرداندند. كريس هارنيش، يكي از مقامات 
سابق وزارت خارجه آمريكا كه برنامه بازگشت آمريكايي هايي كه به 
داعش پيوسته بودند را در سال هاي 2019و 2020سازماندهي كرد، 

مي گويد: »اروپا سال هاســت كه آمريكا را به دليــل زندان گوانتانامو 
مورد انتقاد قرار داده است، اما حاال خودشان يك گوانتانامو در سوريه 

دارند«.

وضعيت كودكان
مدافعان حقوق بشــر با توجه بــه اينكه زنان و كودكان ســاكن در 
كمپ هاي ســوريه بدون طي كردن روند قانوني و تشكيل دادگاه در 
شرايط نامناسب و بدون دسترســي به امكانات اوليه به سر مي برند، 
خواستار رسيدگي فوري به وضعيت آنها هستند. اين گروه معتقدند 
كه در اين ميان كودكان، هيچ گناهي مرتكب نشده اند اما بيشتر آنها 
از بيماري و سوء تغذيه رنج مي برند و مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. 

تا به حال صدها كودك در اين كمپ ها جان خود را از دست داده اند.
نگراني ديگر درباره پسران نوجوان اســت كه وقتي كوچك تر بودند 
تجربــه حضور در مناطــق تحت كنتــرل داعش همراه بــا مادران 
اروپايي شان را داشــته اند. از نظر كارشناســان، اين گروه بيشتر در 
معرض خطر افتادن در دام راديكاليســم قرار دارنــد. مخصوصا كه 
كشورهاي اروپايي كه تصميم به پذيرش تعدادي از كودكان گرفته اند، 
ترجيح مي دهند آنها كه كم سن و  سال تر هستند را برگردانند. از سوي 
ديگر، عده اي هم معتقدند  كه برخي از زناني كه در كمپ هاي سوريه 
هستند نيز بي گناه هستند، زيرا خيلي از آنها قاچاق شده اند و به اجبار 

تن به ازدواج با نيروهاي داعش داده اند.

محاكمه در سوريه
بسياري از كشــورهاي اروپايي مي گويند كه آنها تعهد قانوني براي 
كمك به شهروندانشــان در اين كمپ ها  را ندارنــد و افرادي كه به 
داعش پيوسته اند بايد در عراق و ســوريه محاكمه شوند. كمپ هاي 
شمال سوريه تحت كنترل نيروهاي كرد هســتند. كردها معتقدند 
كه حفظ امنيت كمپ ها با توجه به حضور افرادي كه سابقه فعاليت 

نظامي دارند، كار دشواري است و بارها از كشورها خواستار بازگرداندن 
شهروندانشان يا تشكيل دادگاه  بين المللي براي رسيدگي به وضعيت 
آنها شــده اند. نيروهاي كرد تا بــه حال زنــان را به دليل مبهم بودن 
نقش شان در حكومت داعش مورد محاكمه قرار نداده اند. با اين حال از 
آنجا كه حكومت كردهاي سوريه از نظر بين المللي به رسميت شناخته 
نمي شود، برپا شدن هر نوع محاكمه اي در اين منطقه نيز نمي تواند به 

بهتر شدن شرايط كمك كند.

واكنش متفاوت كشورها 
درحالي كه بسياري از كشــورهاي اروپايي زير بار پذيرش شهروندان 
خود كه به داعش پيوســته اند، نمي روند، برخي ديگر مانند بلژيك و 

فنالند قصد دارند به توصيه كارشناسان كه معتقدند برگرداندن اين 
افراد تصميم بهتري است، عمل كنند. بلژيك بعد از اينكه سرويس هاي 
اطالعاتي اين كشور گزارش دادند داعش دوباره در حال جذب نيرو از 
داخل كمپ هاست، اعالم كرد كه 13زن و 27فرزند آنها را طي ماه هاي 
آينده به بروكسل برمي گرداند. هر زني كه مي خواهد به بلژيك برگردد 
بايد ثابت كند كه از ايدئولوژي داعش فاصله گرفته و قصد ندارد هيچ 

آسيبي به اين كشور وارد كند.
مقامات دانمارك نيز در  ماه جاري ميالدي اعــالم كردند كه 3زن و 
14كودك را برمي گردانند. آلمان و فنالند هم اواخر پاييز سال گذشته 
5زن و 18كودك را به خاك خود منتقل كردند. يكي از مقامات وزارت 
خارجه آلمان همچنين اعالم كرده اين كشور درنظر دارد تا پذيرش 
كودكاني كه مادرانشان مليت اين كشور را دارند، سرعت ببخشد. هلند 
و سوئد گفته اند كه ممكن است كودكان را بپذيرند، اما مادرانشان را نه. 
جوسي تانر، يك ديپلمات فنالندي كه مسئول هماهنگي بازگرداندن 
فنالندي ها از كمپ هاي سوريه است، مي گويد: »ما بايد آنها را هرچه 
ســريع تر برگردانيم. اگر ما از زير بار مسئوليت شــانه خالي كنيم، 
مشكالت حل نمي شــود«. با اين حال، برخي كشورهاي اروپايي اين 
رويه را عملي غيرممكن مي دانند. انگليس شهروندي اين كشور را از 
حدود 20زني كه به داعش پيوسته بودند، سلب كرده است. هرچند 
نمايندگان محافظه كار مجلس انگليس خواستار بازگرداندن برخي 
شهروندان اين كشور شده اند. آنها معتقدند كه محاكمه كردن اين افراد 

داخل انگليس مطمئن تر از رها كردن آنها در كمپ هاست.
فرانسه بين كشورهاي اروپايي بيشــترين شهروندان را در كمپ ها و 
زندان هاي سوريه و عراق دارد. با اين حال اين كشور مخالف برگرداندن 
افرادي است كه به گروه هاي جهادي پيوسته اند. مقامات فرانسه اوايل 
ســال 2019تصميم گرفته بودند كه 160نفر را برگردانند، اما بعد از 
مدتي پشيمان شدند. اگرچه فرانســه تاكنون 35كودك را به صورت 
موردي از اين كمپ ها منتقل كرده، اما 100زن فرانسوي و 200كودك 
آنها همچنان در خاك سوريه هستند. اين رويكرد فرانسه اعتراض هاي 
گسترده اي را به دنبال داشته اســت؛ والدين يك زن فرانسوي براي 
بازگرداندن او و فرزندانش عليه دولت در دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده 
تشكيل داده اند. 3وكيل فرانسوي نيز خواستار رسيدگي به اين موضوع 
در ديوان كيفري بين المللي )الهه( شده اند. حتي برخي از زنان حاضر 

در كمپ ها دست به اعتصاب غذا زده اند.

جامعه زيرزمين، 
جهاني ۳ شهرتي 

دارد. چند متر پايين تر از ســطح شهر، در تمام 
ايستگاه هاي متروي كره زمين، زندگي ديگري در 
جريان است؛ مســافرهاي هميشگي و گذري، 
فروشــنده ها و نگاه هاي خريدار و... يك قطار از 
مثال هايــي ديگــر كــه گرداگرد ســفرهاي 
درون شهري از طريق تونل هاي زيرزميني شكل 
گرفته اند. اصال عجيب نيست كه سرمايه گذاري 
رســانه ها روي زيرزمين تاريخچه اي پروپيمان 

دارد.
انتشار نشريه اي براي متروي تهران، ايده 

تازه اي نيست. اين طرح بارها در ميان 4
مديران مؤسسه همشهري و شركت بهره برداري 
راه آهن شهري تهران و حومه دست به دست شده، 
اما در هر دوره اي دست كم يكي از دو طرف ماجرا 
به حد كافي جدي نبوده و اين نطفه بسته نشده 

است. نشريه »همشــهري مترو« حاال روي ريل 
قرار گرفته و قرار است هر هفته در واگن هاي مترو 
همراه شما باشد. ســؤال بديهي در نزديكي هاي 
پايان متن مي تواند اين باشد كه اين عضو جديد 
خانواده زيرزمين قرار است چه شكل و شمايلي 
داشته باشد؟ از چه حرف بزند و البته چه دردي را 
دوا كند؟ نوشتن از جزئيات، خارج از تعريف اين 
متن و البته حوصله خواننده اســت، ولي در حد 
توضيحي مختصر و مفيد، مي توان اين طور نوشت 
و متن را بست: قرار است زمان را كوتاه تر و مكان را 
دوست داشتي تر كنيم. پس چاره اي نداريم جز 
اينكه خواندني باشــيم. قرار است تصوير جامعه 
زيرزمين را به خودش نشان بدهيم، پس بايد رك 
و جدي باشيم و شــايد مهم تر از همه، اگر براي 
زنده شدن شهر نياز به مطالبه گري در زيرزمين 
باشد، »همشهري مترو« آماده است حرف ها را به 
مقصد برســاند؛ از شــما به مســافر كناري، از 
مسئوالن مترو به نگاه آنهايي كه بايد درك كنند 

چاره اي جز توسعه زيرزميني تهران ندارند.

خانواده زيرزمين

گوانتاناموي اروپا در سوريه
فشار به كشورهاي اروپايي براي بازگرداندن شهرونداني كه به داعش پيوسته بودند و حاال در 

كمپ هاي سوريه زنداني هستند، افزايش يافته است
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فاطمه عباسي
تصور مــا از تجديدي و كالس هــاي درس جبراني، 
تنبلي در شــب امتحان، تلنبار شــدن كتاب ها روي 
هم و درس نخواندن اســت. خيلي از بچه ها از ســر 
بازيگوشي و بي خيالي درس نمي خوانند و مجبورند 
تن به كالس هاي تقويتي رياضــي و علوم بدهند تا 
بتوانند نمره هاي نامطلوب را در روزهاي گرم تابستان 
جبران كنند. اما اين يك روي سكه است. روي ديگر 
آن كودكاني هستند كه مجبورند از صبح تا شب براي 
امرار معاش و كمك به خانواده ســر چهارراه ها گل و 
آدامس بفروشند، شيشه ماشين هايي كه پشت چراغ 

قرمز ايستاده اند را تميز كنند يا در كارگاه هاي نمور 
و زيرزميني كار كننــد. بچه هايي كه عنوان »كودك 
كار« را يدك مي كشند و وقتي براي درس خواندن و 
گاهي حتي امتحان دادن را ندارند. اين است كه آخر 
سال در كارنامه شــان معموال نمره چند تا از درس ها 
به حد نصاب نرســيده و تجديد مي شوند. با اين حال 
چون هنوز انسانيت از نفس نيفتاده، عده اي از آدم هاي 
خيرخواه با برگــزاري كالس هاي جبرانــي، به اين 
كودكان درس مي دهند تا عقب ماندگي شان از درس 
را جبران و درس ها را پاس كنند. به تازگي هم گروه 
همدلي »بذر مهرباني« طرحي با عنوان »كالس هاي 
جبراني براي دانش آموزان مستضعف« اجرا كرده اند 

كه در اين طرح كودكاني كه به دليل شرايط بد مالي 
از شرايط تحصيلي مطلوبي بهره مند نيستند، معرفي 
مي شوند و معلم ها و كساني كه امكان تدريس به اين 
كودكان را دارند، مي تواننــد در اين طرح حمايتي با 
اين گروه همكاري كنند و بــه بچه ها درس بدهند و 

برايشان كالس جبراني بگذارند. 
در فضاي مجازي هم گروه هاي مختلفي مانند گروه 
همدلي بــذر مهرباني در تالشــند تــا بچه ها در هر 
موقعيت و شــرايطي از درس عقب نمانند و مجبور 
نباشــند يك مقطع تحصيلي را 2 يا 3 سال بخوانند. 
باالخره وقتي كودكان مشغول كار هستند انسانيت 

شهروندان هم دست از كار نمي شويد.

مهرباني جبراني

لباس ها و زيورآالتي كه نئاندرتال ها هم از آن استفاده مهدیا گل محمدی مد و مدگرايي تاريخچه اي به قدمت خود بشر دارد. 
مي كردند زير ســايه  گونه اي از مدگرايي ابزاري و مبتني بر نياز هاي اوليه شكل 
گرفته اســت؛ اما در مجموع آنها هم در تعريف مد مي گنجند. ُمد )به( فرانسوي: 
Modeيا َفِشن )به انگليســي: Fashion( اصطالحي است كه تحت تأثير اوضاع 
فرهنگي و اجتماعــي جامعه در يك دوره زماني مشــخص همه گير مي شــود. 
محصوالت اين صنعت شامل پوشاك، پاافزار، كيف، لوازم آرايشي و اثاث مي شود. 
با اين مقدمه سراغ مدگرايي مدنظر هاروكي  موراكامي نويسنده و رمان نويس نامدار 
ژاپني برويم كه در واقع درباره مدگرايي مثبت اســت. اين نويسنده كه آثارش به 
لحاظ ادبي با موضوع جست وجوهاي دروني گره خورده براي نقد بخش منفي مد 
سراغ يك برند ژاپني رفته اســت. موراكامي با   همكاري برند UNIQLO هشت 
تي شرت ساده طراحي كرده اســت كه طرح هايش با الهام از آثار و ايده هاي او در 
رمان هايش شكل گرفته اند. آقاي نويسنده بر اين باور است كه مردمي كه سراپا برند 
مي پوشند عجيب هستند و آنهايي كه اجازه مي دهند يك شركت خاص استايل 
شخصي پوشــش آنها را تعيين كند عجيب تر هستند. موراكامي مي گويد: سعي 
مي كنم ساده لباس بپوشم، يك تي شرت با شلواري ساده و راحت. نويسنده 72ساله 
رمان »كافكا در كرانه« كه به دويدن، پرنده ها، گربه ها و موســيقي عالقه خاصي 
دارد، طرح يكي از تي شرت هايش را به گربه اي اختصاص داده كه زير نور يك چراغ  
مطالعه در حال نوشتن است. پشت تي شرت هم اين جمله نوشته شده:  »كتاب ها، 

موسيقي و گربه ها از گذشته دوستان من بوده اند«.
مدگرايي مثبت او از اين زاويه قابل توجه اســت كه مد بايد در خدمت ســادگي 
و پيام هاي كاربردي براي زندگي باشــد و از ابزاري براي تجمل گرايي دور شود. 
نكته اي كه برخي برندهاي مشــهور جهان هم با ســويه هاي تجاري يا شايد هم 
اخالقي آن را سرلوحه كارهاي خود قرار داده اند. براي نمونه طراح يكي از همين 
برند هاي مشهور با استفاده از پارچه، الياف و نخ ها لباس هاي مستعمل، در حال 

توليد لباس هاي جديد است.

وقتيموراكاميازمدحرفميزند

مي دانستي بنز قشنگي داري
تــوي ترافيك بــودم، بنــز قديمي مدل 
معماري كرم رنگ پشت سرم بود. توي آينه 
مي ديدمش، برق توي رنگش بــود و راننده  اش مردي بود پير و به قاعده.

توي ترافيك بودم و بنز مي درخشــيد و چند گاهي از پشت سرم به خط 
ديگر مي رفت و ترافيك باعث مي شد راننده پير خط عوض كند و دوباره 
ببينمش. توي اتوبان بودم و كارخانه ها پشت سر بودند و هواي ماليم صبح 
پيش رو بود و شهر پيش رو بود و ترافيك پيش رو بود و زندگي به عهد صبح 
پايبند مانده بود. كســاني كنار خيابان منتظر تاكسي، منتظر اتوبوس يا 
هر وسيله ديگري بودند كه مي توانســت آنها را از خيابان هاي تهران به 
محل كارشان برساند. توي صبح تهران و ترافيك تهران و ساعت 6تهران 
بودن با بنز مدل معماري كه چند استيكر هم جلوي آن نصب شده بود و 
چند چراغ رنگي قديمي هم جلويش كار گذاشته بودند و همه  چيزش از 
بيخ و بن و رنگ و شكل قديمي بود و يك پنكه كوچك هم داشت، ديدن 
اين پديده خيلي پيش نمي آيد. اين اســت كه وقتي پيش مي آيد، خيره 
مي شوي توي آينه تا پشت ســرت را خوب نگاه كني و ببيني آنكه با اين 
رعنا توي تهران جوالن مي دهد چه شكلي اســت. چرا اينگونه پايبند و 
پايدار مانده به رنگ كرم و بنز مدل معمــاري و چراغ  هاي رنگي جلوي 
ماشين. تهران از اين ماشين ها كم دارد، تهران شهر چيزهاي خوش عيار 
قديمي نيست. شهري است كه ساخته شده تا مدام تغيير كند. كافي است 
مدتي از خياباني رد نشوي و بعد كه برگردي به آن مسير، انگار ديگر آشنا 
نيست. تهران شهري چشم نواز، بزرگ و ناپايدار است. نه به بنزهاي مدل 
معماري اش پايبند مانده، نه به خانه هاي آجري اش، نه به پرده هاي توري 
كه روزگاري از پشت پنجره هاي چوبي باز شــده توي باد مي رقصيدند. 
تهران شهر قشنگي براي بزرگراه ها، شركت ها، برج ها، ماشين هاي زياد و 
زشت و امروزي است. آقاي راننده اي كه با بنز معماري مدل نمي دانم كدام 
سال خيلي خيلي پيش از اين، توي بزرگراه  از سمت كارخانه هاي غرب 
تهران به طرف تهران حركت مي كردي و بنزت قشنگ بود و چراغ هايش 
قشنگ بود و رنگ كرم ماشين ات برق مي زد و آرام براي خودت مي راندي، 
خيلي ماشين زيبايي داري. به شهر ما رنگ و قدمت بخشيدي و به يادمان 
آوردي كه چطور مي توان توي اين شهر از چيزهاي قديمي خوب و قشنگ 
استفاده كرد و زيبايي فقط در خلق تغييرات مداوم نيست، در نگهداري 

درست از عناصر متعدد زندگي شهر هم معنا پيدا مي كند.

قصه شهر
ميعاد با صلح ميرزايي در سينما مراد

گــذرم به ميــدان امام سعيد مروتي تا قبل از گرفتن ديپلم 
حسين نيفتاده بود. براي ما كه بچه غرب تهران بوديم 
منتهي عليه شرق، پيچ شــميران بود و اساسا كاري با 
شرق تهران نداشتيم تا اينكه پاي رفقاي شرق نشين به 
زندگي ما باز شد و براي رفتن به سه راه شكوفه و خيابان 
پيروزي، چشــم مان به جمال ميدان امام حسين هم 
روشن شــد. پا به ميدان امام حسين كه مي گذاشتي، 
ســينما مراد را مي ديدي كه در دهه 70، بيشتر فيلم 
اكشن اكران مي كرد و آن سوي ميدان، سينما تهران 
)ميامي ســابق( شــيك تر و با كالس تر بود. سينماي 
كوچك ديگري هم در آن حوالي بود كه نامش از خاطر 
رفته ولي خاطره اش با تماشاي »النه عقاب ها« )ساخته 
رضا صفايي كه در تيتراژ با نام كارگروهي اكران شــد( 
هنوز زنــده اســت. ســينما مــراد اما وسوســه اي 
برنمي انگيخت تــا روزي كه به ضــرورت ميدان امام 
حسين سر راهم قرار گرفت و آنكه سوداي ديدنش باعث 
شد غرب را به شرق وصل كنم خلف وعده كرد و نيامد. 
آمدم آن سوي خيابان كه سوار تاكسي هاي انقالب شوم 
كه پالكارد سينما مراد توجهم را جلب كرد. »شاهين 
طاليي« )قدرت اهلل صلح ميرزايي( روي پرده بود. تصوير 
درشت نقاشي نه چندان هنرمندانه محمود ديني و اصغر 
بانكي و آن ژست اسلحه به دســت گرفتنشان، چنان 
توجهم را جلب كرد كه بليت خريدم و وارد سينما شدم. 
ســينمايي قديمي )تاســيس در 1332( كه بيشتر 
مشتريانش هم سرباز، كارگر يا از مهاجران افغان بودند. 
بعد از ورود به سالن نخستين چيزي كه توجه را به خود 
جلب مي كرد بوي غريبي بود كه به مشــام مي رسيد. 
تركيبي از بوي پوست تخمه، عرق تن و بوي پا و احتماال 
گازوئيل. اين بو فقط در چند دقيقه اول آزار دهنده بود و 
خيلي زود شامه تماشاگر به آن عادت مي كرد. اما شاهين 
طاليي؛ اكشن عجيبي كه كمبود امكانات، فقر توليد و 
خام دستي در اجرا به آن كيفيت منحصر به فردي داده 
بود. آن سال ها اكشن گونه مسلط سينماي ايران بود و 
در ميان همه توليدات حادثه اي شاهين طاليي ديگر 
آخرش بود. ســادگي مفرط طرح داستاني تا پرداخت 
تيپ هاي مثبت و منفي و جنس گفت وگونويســي و 
رعايت نشــدن قواعد دكوپاژ و شكســتن مداوم خط 
فرضي، ما را بــا پديــده نوظهوري به نــام قدرت اهلل 
صلح ميرزايي آشــنا كرد. در ســكانس فينــال فيلم، 
اغتشاش حاكم بر صحنه چنان شدت مي گرفت كه اصال 
معلوم نبود طرفين درگير از كجا و به چه سمتي شليك 
مي كند. نداشتن جغرافيا در صحنه هاي شلوغ مشكل 
ازلي ابدي اكشن هاي ايراني بود ولي شاهين طاليي در 
اين زمينه چند سور به فيلم هاي ديگر زده بود. نخستين 
ساخته بلند صلح ميرزايي، فيلم مفرحي بود و به عنوان 

توليدي ارزان در شهرستان ها و سينماهاي درجه 2و3 
پايتخت خوب فروخت و سودي كه نصيب تهيه كننده 
شد، تداوم حرفه اي نويسنده- كارگردانش را تضمين 
كرد. مدلي از فيلمسازي بسيار ارزان كه با هر مصالحي، 
در نهايت محصولي بيرون مي داد كه تماشاگر هدفش را 
اگر نه خيلي شيفته و مشعوف ولي در نهايت راضي از 
سالن به بيرون مي فرســتاد. البته من هنگام خروج از 
سينما مراد كامال مشعوف و راضي بودم و نام كارگردان 
را به خاطر ســپردم تا حتما فيلم هاي بعدي اش را هم 
ببينم. بعد از آن تا چند سال، سينما مراد ميعادگاه من با 
اســتاد صلح ميرزايي بود كه پشــت ســر هم فيلم 
مي ســاخت و من به همراه يكي از دوستانم تماشاگر 
مشتاق آثارش بوديم و اغلب هم در سينما مراد حاضر 
مي شــديم تا هر بار غافلگير شــويم. و اينگونه بود كه 
»حامي«، »علف هاي هرز« و »گريــز از مرگ« از راه 
رسيدند و در بهار جواني روزها و شب هاي ما را ساختند. 
فيلم هايي كه اتفاقا تماشايشان در سينمايي مثل مراد 
معنا مي داد. در ســال هاي بعد كه موج اكشن ســازي  
خوابيد و كمدي جايش را گرفــت، صلح ميرزايي هم 
تغيير مسير داد و فيلم هاي همچنان مفرحي ساخت كه 
البتــه هيچ كدام به گرد شــاهين طاليــي و حامي و 
علف هاي هرز نرســيدند. صلح ميرزايي وقتي ســراغ 
كمدي رفت كه ســينما مراد هم براي توســعه مترو 
تخريب شده بود. دوره آن اكشــن هاي عجيب تقريبا 
همزمان با سينمايي كه هيچ وقت فرصت اكرانشان را از 
دست نمي داد تمام شد. سينما مراد سال 83 تخريب 

شد و االن جايش ايستگاه مترو است.

مكاني در آفتاب

نان و مسكن و جوانان، حرف داغ هميشگی  بحبوحه انتخابات است.
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اول آخر

داوود پنهاني

بر و برگ

برگهايجديدهنرمدرن
مستعد جهاني را بايد تعقيب و تحسين كرد. به گزارش اين نشريه، نقطه اشتراك  آنها تسلط بر شهنام صفاجو مجله لوفيگارو فرانسه پيشــنهاد كرده هنر متفاوت 5 هنرمند عكاس، مجسمه ساز و نقاش 

مديوم هنر و البته ترويج هنر مدرن است تا از طريق استعداد ذاتي خود دنياي امروز را به چالش بكشند.

134
درصد

قیمت مرغ نسبت به پارسال 
تا ۱۳۴ درصد افزایش داشته  

 و نوسان قیمت نیز 
متوقف نشده . 

به طوری كه هر كیلو مرغ 
در اردیبهشت ماه پارسال 

به طور متوسط ۱۱ هزار تومان 
بوده و در فروردین ماه امسال 

به حدود ۲۷ هزار و ۴۰۰ 
تومان رسیده است، 
ولی در اردیبهشت ماه 

متوسط قیمت ۲۵ هزار و ۹۰۰ 
تومان اعالم شده كه نشان 

می دهد ۵/۵ درصد 
در فاصله این ۲ماه

 كاهش دارد.

35
هزار تومان

حداقل و حداكثر قیمت مرغ 
۲۴ هزار و ۷۰۰ و ۲۸ هزار و 

۸۰۰ تومان ثبت شده است، 
قیمت هایی كه مركز آمار 

منتشر كرده و حتی در مورد 
حداكثر باز هم از قیمت های 
موجود در بازار كمتر است، 
چرا كه مرغ در بازار تا ۳۴ یا 
۳۵ هزار تومان هم فروش 
می رود. در مورد مرغ های 

قطعه بندی شده نیز قیمت 
بسیار باالتر است و حتی با 
نرخ ۶۰ هزار، ۷۰ هزار و باالتر 

قیمت گذاری می شود.

عدد خبر

حافظ

دل مي رود ز دستم صاحب دالن خدا را

دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

جينا سودن عكاسي است كه زيبايي را از ميان هرج و 
مرج آشكار مي كند. براي او عكاسي يك ماجراجويي 
است، مثل يك برخورد كه با هدف خلق يك عكس 
عالي، به جست وجوي مكان هاي متروك، غيرمعمول 
و رؤيايي مي پردازد؛ جايي كه به نظر مي رسد در آن 
زمان ُمعلق است. اين عكاس بريتانيايي با رويكردي 
تصويري و حساسيت به كوچك ترين جزئيات، در 
آثار خود زيبايي منحصر به فردي را آشكار مي سازد. 
بيمارستان ها، مدارس، كليساها، معادن، كارخانه ها، 
قلعه هاي ويران شده و آسايشگاه هاي رهاشده از 
طريق لنز دوربين جينا سودن كه با بازي روي رنگ ها 
و نور كنترل شده، تمام احساسات و جادوي خود را 

نشان مي دهند، پديدار مي  شوند.

رومن النگلوآ مجسمه سازي است كه ماده 
را دگرگون مي كند. براي او هنر تنديس گري 
مانند كيمياگري است. النگلوآ اين هنر خاص 
را با عناصري چون برنز، سنگ و چوب تركيب 
مي سازد. در خلق سازه  سنگ و برنز او، قالب 
روي ماده مذاب باز مي شود و تكه چوب با يك 

حركت پيچشي در آن شكل مي گيرد.

رامون انريچ نقاشــي اســت كه بين 
معماري و منظره ديالوگ برقرار مي كند. 
تابلوهاي نقاشي  او كه از اشكال ساده و 
گرافيكي كشيده شده، با نوري مورب 
و عاري از حضور انسان، دعوت به يك 

گردش معمايي و متافيزيكي است.
اين نقاش كاتاالن كه در رشــته تاريخ 
هنــر و گرافيك دانشــكده هنرهاي 
زيباي بارسلون تحصيل كرده، ما را به 
تجديدنظر در واقعيت و رهايي از هرگونه 

تعصب دعوت مي كند.

پي ير يرميا مجسمه ســازي است كه 
آرامش و بخشايش را جاودانه مي سازد. 
اين هنرمند فرانســوي بــا كار برنز و 
برجســته كردن پيكره انسان بسان 
حيوان، در جست وجوي نقطه تعادل با 
تركيبي از شكنندگي و توانمندي است. 
اين لحظه ناب، فصل مشترك حركت، 
ريتم و كنتراست است.براي خلق اين 
آثار، عناصر بصري او با اشكال باريك 
اما نيم تنه بلند روي اندام شكننده قرار 

گرفته و روي پايه محكم مي شوند.

گيوم شانسارل نقاشي است كه شعر را در 
شهر دميده است. به معناي ديگر شهر در 
قلب خالقيت اين هنرمند فرانسوي نهفته 
است؛ آثاري كه برپايه مطالعات معماري 
و صحنه نگاري او شــكل گرفته و باعث 
توسعه اين تكنيك تصويري با قاب بندي 
دقيق و چشم اندازي جذاب از چيد  مان 

چندين عكس هنري مي شود.
* همــه آثــار مــدرن ايــن 5هنرمنــد معاصر 
 در گالــري هنــر آنالين بــه نشــاني اينترنتي
https://www.artis tics.com/fr، قابل بازبيني هستند.

وقتي از تانك حرف مي زنيم نخستين 
چيزي كه به ذهن متبادر مي شــود 
جنگ و ويراني است اما در طول تاريخ 
جنگ  فقط يك تانك اســت كه براي 
نجات زندگي هزاران هزار انســان در 
معرض مرگ مشــهور شد و آن تانك 
سربازي اســت به نام ديويد دوشمن. 
سربازي كه با مرگش فضاي مجازي 
و ســايت هاي خبــري جهــان خبر 
خداحافظي اش را به ســرعت مخابره 

كردند. 
 RKKA او با تانكي كه براي ارتش سرخ
شوروي ســابق مي راند به دل حصار 
الكتريكــي اردوگاه مــرگ نازي هــا 
)آشويتس( زد و جان هزاران يهودي 

را نجات داد. 
در بيست و هفتم ژانويه سال 1945 
او در 21ســالگي اين حصار را له كرد 
و دنيا ناگهان از فجايعــي كه در اين 
اردوگاه مي گذشت با خبر شد. با مرگ 
اين سرباز خوشــنام، تانك اش هنوز 
بر فراز ديواري اســتراحت مي كند و 

ميزبان گردشگران است.

تانكي براي 
نجات انسان ها

گرينويچ

سامان رضایی
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تخت افسانه ای 
سلیمان

 پژوهشي درباره تاریخ مجموعه تخت سلیمان در آذربایجان غربی
 به عنوان چهارمین اثر جهانی ایران در حال انجام است

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

اگر اهل ماجراجویی باشید یا عاشق داستان های شگفت انگیز 
دیو و پری، قطعا تخت سلیمان مجموعه ای جذاب برای شما 
خواهد بود. البته دره ای که تخت سلیمان در آن قرار دارد هم 
برای عاشقان طبیعت گردی جذاب است و زیبایی های خاص 
خود را دارد؛ زیبایی هایی که شما را قانع می کند تا یک شب 
را در چادر و در کنار تخت سلیمان به صبح برسانید و حتی از 
دیگر آثار تاریخی شهر کوچک تكاب که گفته می شود بیش از 

160 اثر تاریخی دیگر دارد، بازدید کنید.
مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با دریاچه ای اسرارآمیز 
در وسط بقایای تاریخی در 45کیلومتری شمال شرقی تكاب 
در جنوب آذربایجان غربی واقع شــده و در ســال 1316 در 
فهرســت آثار ملی ثبت شد و در ســال 1382 هم به عنوان 
چهارمین اثر ملی کشــور در فهرســت آثار جهانی سازمان 

یونسكو به ثبت رسید.
باستان شناسان معتقدند محوطه تاریخی تخت سلیمان قبل 
از اسالم آتشكده زرتشتیان و یكی از 3 آتشكده مهم ساسانیان 
بود و در دوره پس از اسالم به عنوان تفرجگاه و کاخ تابستانی 

ایلخانان مورد استفاده قرار گرفت.
برای رسیدن به این مجموعه شــگفت انگیز از مرکز کشور، 

می توان از مسیر اســتان زنجان هم اســتفاده کرد، اما برای 
گردشــگرانی که از استان های شــمالی به این منطقه سفر 

می کنند، مسیر تبریز و ارومیه تا تكاب بهتر است.

دریاچه ای زیبا در تخت سلیمان 
وســط این مجموعه زیبا دریاچه ای قرار دارد که در نگاه اول 
برای شناگران جوانی که از گرمی هوا کالفه شده اند، جذاب به 
نظر می رسد، اما عمق زیاد این دریاچه و مواد آهكی و معدنی 
کشــنده آن می تواند برای غواصانی که با لباس مخصوص به 

دریاچه وارد می شوند هم خطرناک باشد.
دریاچه طبیعی تخت سلیمان از چشمه ای در عمق 120 متری 
زمین در محوطه تخت سلیمان می جوشد. افسانه هاي جالبی 
درباره این دریاچه وجود دارد، نظیر اینكه سلیمان نبی)ع( با 
کوبیدن عصای خود موجب جوشــش آن شده و همین طور 
اینكه گنجینه های  عظیمی از گنجینه کوروش کبیر تا انگشتر 

حضرت سلیمان )ع( در این دریاچه ریخته شده است.
بناهای تاریخی تخت ســلیمان دور دریاچه  و درون حصاری 
بیضی شكل قرار گرفته اند. آتشكده آذرگشنسپ، ایوان خسرو، 
معبد آناهیتا، راهروهای تخت سلیمان، سنگ اژدها، بناهای 
دوره ایلخانی و... بخش های مختلف تخت سلیمان را تشكیل 
می دهند و برای ورود به این مجموعه گردشــگران خارجی 

ورودی بیشتری پرداخت می کنند.

زندان دیو؛ وهم انگیز و زیبا
شــاید یكی از عجایب منحصر به فرد تخت سلیمان زندان 
دیو باشــد که کوهی مخروطی با گودالی به عمق 80متر در 

وسط آن است.
 افسانه ها مي گویند حضرت سلیمان )ع( دیوهای نافرمان را در 
آنجا زندانی می کرد، اما در نگاه زمین شناسان این کوه تشكیل 
شده از فعالیت  چشمه های آب معدنی در طول هزاران سال 

گذشته است.

ضعف امکانات اقامتی و گردشگری
کارشناس گردشــگری و مدیر یكی از آژانس های مسافرتی 
ارومیه امــا معتقد اســت مجموعه تخت ســلیمان با تمام 
زیبایی های خود در مقایســه با مجموعه های تاریخی دیگر 
مانند تخت جمشید فاقد امكانات رفاهی و گردشگری مناسب 
است و گردشگرانی که قصد عزیمت به این مجموعه را دارند 
 باید با امكانات کامل و غذای کافی و مجهز به این منطقه سفر

 کنند.
نادر شهابی ادامه می دهد: در چند کیلومتری این مجموعه 
روستا و مغازه وجود دارد، اما برای بیش از 100هزار گردشگر 
داخلی و خارجی که ساالنه به این منطقه سفر می کنند، قطعا 
امكانات مناسبی نیست و به خاطر ضعف امكانات گردشگران 

زیادی به این منطقه نمی آیند.

وی با اشاره به ظرفیت های تاریخی و جذابیت های منحصر 
به فرد این مجموعه خاطرنشــان می کند که تخت سلیمان 
می تواند ســاالنه تا یک میلیون گردشگر هم داشته باشد به 
شرط آن که زیرساخت های اولیه آن مانند راه های دسترسی 

و دیگر امكانات حل شود.
این فعال گردشــگری بیــان می کنــد: در مجموعه تخت 
ســلیمان به جز نگهبانانی که در ورودی مجموعه از شــما 
ورودیــه دریافت می کننــد در بقیه مكان های اســرارآمیز 
خبری از راهنما و نگهبان نیســت و اگر گردشــگری پیش 
مطالعه ای درباره این مجموعه نداشته باشد فقط با مقداری 
سنگ و کوه و مجسمه های سنگی شكسته و دریاچه ای زیبا 
 روبه رو خواهد شد که تابلوی »شــنا ممنوع« کنار آن نصب

 شده است.

توسعه زیرساخت های گردشگری تخت سلیمان 
مدیرکل میــراث فرهنگی آذربایجان  غربی هم با اشــاره به 
تقویت زیرســاخت های گردشگری تخت  ســلیمان تكاب 
می گوید: تخت سلیمان اهمیت فراوانی از حیث گردشگری 
داخلی و خارجی دارد و بنابراین با تقویت زیرساخت های این 

مجموعه گامی برای جذب گردشگر برداشته می شود.
جلیل جباری با اشاره به تقویت زیرساخت های گردشگری 
تخت ســلیمان تكاب اظهار می  کند: تخت ســلیمان تكاب 

اهمیت فراوانی از نظر گردشــگری داخلی و خارجی داشته 
و بنابراین با تقویت زیرساخت های این مجموعه، ضمن رفاه 
حال گردشگران، گامی برای جذب بیش از پیش گردشگری 

برداشته می شود.
به گفتــه وی، بــه همین دلیل توســعه زیرســاخت های 
گردشــگری این مكان تاریخی یكی از اولویت های اداره کل 
 میراث فرهنگــی اســتان و شهرســتان تكاب به شــمار

 می رود.
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجان  غربــی بیان می کنــد: در حال حاضــر 3 طرح 
مهم گردشگری از جمله توســعه و تكمیل زیرساخت های 
گردشگری و اقامتی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان، 
به سازی، تعریض و آســفالت محور گردشگری قوشه  بالغ و 
به سازی راه دسترسی به روستای هدف گردشگری قینرجه 

تكاب اجرا می شود.
وی اظهار می کند: متاســفانه از افســانه ها و اسطوره های 
تخت سلیمان کتابی مكتوب نشده، اما در حال حاضر پژوهش 
و تالیف کتابی در زمینه افسانه ها و اسطوره هایی که پیرامون 

این مجموعه وجود در حال انجام است.
جبــاری در پایان مي گوید کتابچه ســیمای گردشــگری 
تكاب  و همچنین کتابچه ای درباره اسطوره ها و افسانه های 

تخت سلیمان گردآوری و منتشر شده است.

4 3 2

 حق آبه لرستان
 دريا همیشه آرام از حرف تا عمل

 نیست

اتمام پروژه های نیمه کاره در قم
سهم بوشهر از ثروت استان افزايش يابد

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند
همشهری اقدامات 7 استان ساحلی 

برای جلوگیری از غرق شدن گردشگران 
در دریا را بررسی کرده است
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اتمام پروژه های نیمه کاره در قم

استان بوشهر 700کیلومتر مرز  علیرضا برازجانی
آبی مشترک با خلیج فارس دارد خبرنگار

و حدود 1میلیون و500هزار نفر 
را در وســعت22هزار و 742کیلومتری خود جای داده است. برای چنین 
استانی با منابع عظیم درآمدزایی برای کشور، محروم ماندن نمی تواند قابل 
قبول باشد. این استان از انواع ظرفیت ها و قابلیت های قابل توسعه و اقتصادی 
همچون اســتقرار صنایع عظیم نفت و گاز، معادن، کشاورزی، دامداری و 
گردشگری برخوردار است. با این که پس از انقالب اسالمی خدمات ماندگار 
و فعالیت های عمرانی فراوانی در شهرها و روستاهای آن صورت گرفته اما 
هنوز محرومیت از سیمای آن رخت برنبسته است و همچنان ساکنان دیار 

دلیران تنگستان خواستار تحقق مطالبات اساسی خود هستند. 
در گفتگوی میدانی با مردم و کارشناسان بیشترین خواسته های آنها از دولت 

و رئیس جمهور آینده حول محورهای اقتصادی و اجتماعی مطرح شد 
به گونه ای که تخصیص سهم متناسب به استان از محل درآمد صنایع 
مستقر در استان، اشتغال متقاضیان کار و فراهم کردن فرصت اشتغال 
برابر در مراکز نفت و گاز و تحقق ســهم 50درصدی اشتغال بومیان 
استان، انجام مســئولیت های اجتماعی در خدمت رسانی شایسته به 
ساکنان مجاور صنایع و معادن همچون نیروگاه اتمی بوشهر، صنایع گاز 

و نفت و کارخانه های سیمان، توسعه گردشگری دریایی 
با توجه به ساحلی بودن 8شهرســتان از 10شهرستان 
اســتان، رونق و توسعه بخش کشــاورزی و باغداری و 
نخیالت با حمایت و واگذاری تسهیالت کم بهره، خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی، ســاماندهی ته لنجی، 
تامین آب آشامیدنی استان بوشهر  و تکمیل و راه اندازی 
خط آهن بوشهر به شیراز مهم ترین بخش این مطالبات 
بود. محمد حسینی، شهروند بوشهری درباره مطالبات 
خود از دولت سیزدهم به همشــهری می گوید:  استان 
بوشهر سرشار از منابع درآمدی است اما از این مواهب بی 
بهره است و منفعت چندانی عایدش نمی شود. ساکنان 
نســبت به شــهرهای دیگر از حداقل امکانات رفاهی 
برخوردارند. کمبود بوستان ها و پارک های بازی کودکان 
و ســایر فضاهای ورزشــی و هنری و فرهنگی به شدت 
احساس می شود. عین اهلل کرایی، ورزشکار و پیشکسوت 

فوتبال بوشهر، حمایت دولت از ورزش و توسعه آن برای عموم مردم را یکی 
از اقدامات مورد انتظار از دولت آینده عنوان می کند و می گوید: تاکنون برای 
ورزش قهرمانی در اســتان محرومی مثل بوشــهر اقدام جدی انجام نشده 
اســت. باید نگاه مدیریتی در این حوزه به سمت توســعه فضاهای ورزشی 
و فراهم کردن اماکن استاندارد و هم تراز با دیگر اســتانها تغییر پیدا کند. 
عمر مفید خیلی از ورزشگاههای استان به پایان رسیده و نیاز به بازسازی و 
نوسازی دارند. حداقل انتظار این است که صنایع نفت و گاز و سایر بنگاه های 

اقتصادی دانه درشت به حمایت مالی از تیم های ورزشی موظف شوند.

ساماندهی صنایع آالینده 
داریوش محبی، فعال محیط زیســت و کارشــناس رســانه نیز با اشاره به 
فیت هــا  ظر
و امتیــازات 
ن  ســتا ا
بوشهر و نقش 
درآمــدزای آن 
برای کل کشــور، 
بیشــترین مطالبات 
مردمــی را از دولــت 
آینده ســاماندهی فعالیت 
مخرب زیست محیطی صنایع 
و معادن مستقر در استان می داند 
و به همشهری می گوید: بخش اعظم 
مشــکالت حوزه محیط زیســت و منابع 
طبیعی در استان بوشــهر در حوزه مدیریتی 
است زیرا عمده ترین چالش های این حوزه، صدور 
مجوزهای ضد محیط زیســتی است. بنابراین 
ضرورت دارد تا نگاه حاکــم بر مدیریت محیط 

زیست و منابع طبیعی کشور تغییر کند. 
وی اضافه می کند: عســلویه دیگــر نای نفس 
کشــیدن ندارد. فعالیــت صنایع نفــت، گاز، 
پاالیشــگاهها و پتروشــیمی های مســتقر در 
عســلویه بدون رعایت اســتانداردها، ضوابط و 
قوانین زیست محیطی باعث آالیندگی های آب و 
خاک و هوا و پیامدهای ناگوار آن بر جامعه انسانی 
و کارکنان شده از ســوی دیگر نابودی طبیعت و 
اکوسیستم و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته 

است.
محبی مــی افزاید: همیــن وضعیــت را در جزیره 
خارک و منطقه نفتی شــمال اســتان هــم داریم. 

کارخانه های ســیمان در بدترین شــرایط آالیندگی فعالیت می کنند و در 
حوزه مســئولیت های اجتماعی هم بســیار بد عمل کرده اند. افزون بر این 
شیرین سازی آب در حجم بســیار زیاد برای صنعت و ورود پساب این آب 
شیرین کن ها به خلیج فارس سبب گشته تا تعادل اکولوژیکی و زیست بوم 

دریایی منطقه به خطر بیفتد.
این فعال محیط زیست اضافه می کند: در حوزه معدن بسیار بی ضابطه معدن 
کاوی و خام فروشــی مواد معدنی صورت می گیرد. کار به جایی رسیده که 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده هم در امان نمانده است. برای نمونه تنگه 
شیرینه کوه بیرمی که منطقه حفاظت شده است به معدن کاو واگذار شده و 
در پارک ملی دریایی نایبند در وسعت دو و نیم هکتار در چهار طبقه سازه ای 

با نام مجتمع اقامتی گردشگری در حال ساخت است.
محبی ادامه می دهد: سدسازی های بی رویه، طرح های سازه ای آبخیزداری 
بی حساب و کتاب و اجرای طرح های درختکاری در عرصه های مرتعی 
و غیر جنگلی بــا گونه های غیر بومی در کنار قطــع بی رویه درختان 
جنگلی و کنار جاده ای و عرصه های طبیعی با مجوزهایی به نام هرس 
درختان و نبود نیروهای حفاظتی برای پاسداری از عرصه های طبیعی 

از مهمترین چالش های حوزه منابع طبیعی است.

تهدیدات پایدار در دریا
این کارشناس رســانه می گوید: عدم وجود امکانات و 
تجهیزات و نبود بالگرد آب پاش بــرای خاموش و مهار 
کردن آتش ســوزی های طبیعی سبب شــده است تا 
ساالنه عرصه های وســیعی از پوشش طبیعی ارزشمند 
جنگلی و مرتعی استان در آتش بسوزد و خاکستر شود. 
این در حالی است که استان بوشهر با فقر پوشش گیاهی 

استاندارد مواجه است.
داریوش محبــی اضافــه می کند: اسکله ســازی های 
بی رویه، پهلوگیری کشــتی های تجاری و نفتکش ها، 
نشــت لوله های انتقال نفت در خشــکی و دریا، ورود 
پساب های شــهری و صنعتی در حجم بســیار عظیم 
به دریا از مهمترین تهدیدات جــدی و پایدار در حوزه 

محیط زیست است.

معضالت پسماند
وی تصریح می کند: نبود سایت های استاندارد دفن پسماند، انتقال نادرست 
و غیر اصولی پســماند از محل تولید تا ســایت و جدا نبــودن محل دفن 
پسماندهای عفونی بیمارستانی ویژه با پسماندهای شهری و تخلیه فاضالب 
توســط خودروهای تخلیه چاه  در کنار جاده ها از دیگر مشــکالت زیست 

محیطی استان است.
محمد حسین باستی، معاون ســابق امور عمرانی استانداری بوشهر نیز در 
گفت و گو با همشهری با بیان این که سهم استان با توجه به درآمد فراوانی 
که دارد باید باز تعریف شــود، می گوید: در این سال ها چشم انداز روشن و 
دقیقی از وضعیت درآمدهای استان و هزینه های انجام شده وجود نداشته 
است بنابراین ضروری است تا با یک نگاه جامع و برنامه کاربردی، مطالبات 

بر زمین مانده و به حق مردم را جامه عمل بپوشاند.
وی می افزایــد: حجــم عظیــم بیکاری در اســتان بــا توجه بــه مصوبه 
اشــتغال50درصدی بومی آن هم در قطب انرژی کشــور نمی تواند راضی 
کننده باشد و صنایع وابسته گاز و پتروشیمی بیش از پیش در این موضوع 

باید پاسخگو باشند.
باستی، کمبود آب در استان بوشهر را از مهم ترین چالش های دولت آینده 
می داند و معتقد است اگر راهکار اساســی و برنامه عملیاتی برای آن پیش 
بینی و اتخاذ نشــود می تواند تبعات مخرب و تهدیــده کننده اجتماعی و 

سیاسی برای استان داشته باشد .
وی اضافه می کند: نیاز استان برای آب در ســال رقمی معادل یک میلیارد 
و 50هزار متر مکعب اســت که از این مقدار 150میلیون متر مکعب برای 
مصارف شرب اســت و 900میلیون مترمکعب در حوزه کشاورزی مصرف 
می شــود. ولی 92درصد این آب باید از منابع آبی در اســتان های دیگر به 
سختی و با صرف هزینه زیاد به استان بوشهر منتقل و توزیع شود. آمار نشان 
می دهد که 60درصد آب از رودخانه های زهره و کوثر در استان کهگیلویه 
و بویر احمد ،32درصد از چشمه ساسان کازرون در استان فارس و 8درصد 
از آب قابل استفاده از چاه های درون استان تامین می شود. بنابراین استان 
بوشهر به شدت تشنه آب است و این شرایط ناپایداری برای استان رقم زده 
است. زیرا هربار که وضعیت در استان تامین کننده آب به مخاطره می افتد 
اینجا با مشکل آب مواجه هســتیم. این در حالی است که تنها در سال 95 
طی 72 ســاعت حدود4میلیــارد و 900میلیون مترمکعــب روانآب های 
 ناشی از بارندگی یعنی معادل نیاز 4سال اســتان به یکباره به دریا سرازیر

 شد.
باستی با بیان این که تجدید نظر در شیوه آبخیزداری و فعال سازی بخش 
ساخت و ساز طرح های ذخیره آب و اصالح الگوی مصرف آب برای انجام این 
مهم فوریت دارد معتقد است که استان بوشهر سابقه10هزار سال سکونت 
دارد و نیاکان ما شــیوه نگهداری آب را بهترین روش برای زیستن در اقلیم 
گرم استان به ما نشــان داده اند و این می تواند الگوی مناسبی برای عبور از 

بحران کم آبی باشد.
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عدم وجود امکانات و تجهیزات 
و نبــود بالگرد آب پــاش برای 
خامــوش و مهار کــردن آتش 
سوزی های طبیعی سبب شده 
است تا ساالنه عرصه های وسیعی 
از پوشــش طبیعی ارزشــمند 
جنگلی و مرتعی استان در آتش 
بسوزد و خاکســتر شود. این در 
حالی اســت که استان بوشهر با 
فقر پوشــش گیاهی استاندارد 

مواجه است

روح اهلل کریمی از سال 1375 که قم از استان مرکزی 
جدا شــد و به عنوان یک اســتان خبرنگار

مســتقل در ســاختار سیاســی و 
تقسیمات کشوری قرار گرفت، رسیدگی به مســائل این استان جدی تر شد. ولی 
محرومیت ها و مشکالت قم چنان انباشته شده که جبران عقب افتادگی ها طوالنی 
شده است. با نزدیک  شدن به انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد دولت های قبلی 
و پیش بینی تحرک دولت آینده در رسیدگی به مسائل مهم، موضوع گفت وگوهای 
روزمره مردم است. برای همین به میان مردم و کارشناسان رفتیم تا دغدغه های 

مهم و مسائل مبتالبه استان را بدانیم.

حاشیه نشینی؛ معضل جدی
وحید اکبری یکی از شهروندان که در محله 7 تیر سکونت دارد در مورد دغدغه  های 

مردم استان گفت: اوضاع کسب و کار مردم به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا 
مطلوب نیســت و رئیس جمهوری آینده باید بر اساس پهنه بندی مشاغل 
استانی به مسئوالن استان قم اختیارات کافی بدهد که به این مسائل رسیدگی 
کنند.وی حاشیه نشینی را یکی از معضالت جدی در شهر قم عنوان و بیان 
کرد: بخش قابل توجهی از مناطق شــهری قم درگیــر معضالت اجتماعی 
و فرهنگی ناشــی از حاشیه نشینی است. شــهروندان محله های مختلف از 

تبعات گسترده حاشیه نشینی در امان نیستند و این وظیفه 
دولت است که با مشارکت مسئوالن محلی برای ساماندهی 

محله های پرخطر اقدام کند.
این شــهروند رســیدگی به وضع نامطلوب بافت فرسوده را 
یکی دیگر از دغدغه های مهم دانست و گفت: در این محله ها 
عالوه بر مشکالت زیست محیطی، دسترسی آسان و سریع 
به کانون های جمعیتی و خدمات رسانی به آنها یا امکان پذیر 
نیست یا به سختی انجام می شود. به عنوان مثال اگر در یکی 
از واحدهای مسکونی آتش ســوزی اتفاق بیفتد، دسترسی 

نیروهای خدمات رسان به محل مورد نظر آسان نیست.

تغییر سیمای عمومی قم و معضل معتادان
طاهره روشنایی یکی دیگر از شــهروندان قم که در منطقه 
نیروگاه زندگی می کنــد، مهم ترین دغدغه خــود را تغییر 
سیمای عمومی شهر قم عنوان و اظهار کرد: وضعیت فرهنگی 
و اجتماعی قم اصال برازنده مردم این شهر نیست و تغییرات 

محسوسی در چهره این شهر مذهبی دیده می شود که نگران کننده است.
وی که مادر سه فرزند است، به ضعف فرهنگ عمومی در برخی مناطق شهری اشاره 
کرد و افزود: به دلیل نبود فعالیت های آموزشی، ترویجی و... نحوه معاشرت، رفتار 
و رعایت حقوق شهروندی در برخی مناطق شــهری بسیار ضعیف است. از سوی 
دیگر حضور افراد معتاد در شهر و بوستان ها با وضعیت نابهنجار باعث از بین رفتن 
آرامش و احساس امنیت خانواده ها می شود. عالوه بر این، فضای سبز محله ای در 
بسیاری از مناطق قم وجود ندارد و ما برای استفاده از فضاهای تفریحی مجبوریم 

چند کیلومتر را طی کنیم.

کم توجهی به اولویت های توسعه قم
در ادامه برای اطالع از مهم ترین مسائل استان قم سراغ دو تن از کارشناسان رفتیم. 
یکی از کارشناسان استان که سابقه 30 سال فعالیت رســانه ای دارد به خبرنگار 
همشهری گفت: بر اساس سند توسعه استان قم، اولویت توسعه با بخش خدمات 
است. از آنجا که استان قم، استانی زائرپذیر است به طور طبیعی بخش خدمات باید 
بیش از بخش های دیگر مورد توجه قرار گیرد در حالی که تاکنون این گونه نبوده و 

همواره توجه بیشتر دولت ها بر بخش صنعت استوار است.
محمد شــاکری افزود: فعالیت های انجام شده در ســال های گذشته نیز این ادعا 
را تائیــد می کند، به گونه ای که چند شــهرک و ناحیه صنعتی مانند شــکوهیه، 
محمودآباد، ســلفچگان، طغرود، خورآباد و امثال آن عالوه بــر این که راه اندازی 
شدند، توسعه هم یافتند، اما از 12 منطقه نمونه گردشگری، تنها یک مورد به بهره 
برداری رسیده است.وی با بیان این که دولت سیزدهم باید یکی از اولویت هایش را 
در مورد قم، توسعه بخش خدمات قرار دهد و طرح های در نظر گرفته شده در این 
خصوص را تکمیل یا راه اندازی کند، اظهار کرد: از مهم ترین این طرح ها می توان 
به طرح متوقف شده فرودگاه بین المللی قم اشاره کرد که 11 سال از کلنگ زنی 
آن می گذرد و با آنکه مردم، مراجع تقلید و ســرمایه گذاران بارها در مورد تکمیل 
آن مطالبه گری کرده اند اما هنوز متوقف مانده اســت. شــاکری گفت: راه اندازی 
مناطق نمونه گردشــگری قم که 11 مورد از 12 مورد آن هنوز راه اندازی نشده از 
دیگر مواردی است که می تواند موجب توسعه بخش خدمات شود. منطقه نمونه 
گردشگری کهک و حوض ســلطان از جمله این موارد است که می تواند به توسعه 
بخش خدمات و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم کمک کند. وی بیان کرد: 
انتظار دیگر از دولت سیزدهم، حل مشکالت بافت های فرسوده و توسعه محله های 
مرکزی شهر قم است. گرچه در چند سال گذشته فعالیت هایی برای توسعه شهر قم 
انجام شده اما مشکل بافت فرسوده و محله های مرکزی مانند خیابان های انقالب، 
امام خمینی)ره(، شهید دل آذر و شهدا همچنان باقی است. از جمله مسائل مهم 
این خیابان ها، ترافیک، کمبود سرانه فضای سبز، وجود معابر تنگ و باریک در بیشتر 
این مناطق است. شاکری با اشاره به لزوم تعیین تکلیف و اتمام طرح های نیمه کاره، 
تأکید کرد: اتمام طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به راه آهن سراسری، 
اتمام پروژه متروي قم که در سه زمینه خدمات، اقتصادی و ایجاد اشتغال موثر است 
و تعیین تکلیف پروژه مونوریل، می تواند تحولی اساسی در قم ایجاد کند. وی افزود: 

یکی دیگر از مسائلی که باید دولت سیزدهم به آن توجه ویژه داشته باشد، جذب 
گردشگر در شهر قم است. قم به دلیل افتخار میزبانی حرم حضرت معصومه)س( 
گردشگر مذهبی دارد اما در زمینه جذب گردشگر از کشورهای غیراسالمی موفق 
نبوده است. به دلیل وجود آثار تاریخی فراوان زمینه جذب گردشگر غیرمسلمان 
وجود دارد اما باید با ساخت هتل های 5 ستاره، مرکز خدماتی و تفریحی بزرگ و... 

زمینه ارزآوری و ارتباطات گسترده مردم قم با مردم سایر کشورها را فراهم کرد.

اولویت های زندگی شهری
از آنجا که در استان قم بیش از 95 درصد مردم در شهر زندگی می کنند، چالش های 
زندگی شهری به مسائل مهم روز اســتان تبدیل شده است. زینب آخوندی یکی 
از کارشناسان مدیریت شهری در این زمینه به خبرنگار همشهری گفت: یکی از 
مهم ترین مشکالتی که با اهتمام دولت ها و سیاست گذاری صحیح می تواند آینده 
شــهرها را از مخاطرات جدی نجات دهد، وضع قوانین محکم در برابر ادامه 
روند سوداگری ملک و زمین و توسعه افقی و عمودی شهرها است که بدون 
هیچ پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی اتفاق می افتد.وی گفت: 
دولت با تثبیت درآمدهای پایدار برای شــهرداری در کنار نظارت جدی بر 
تدوین و اجرای صحیح اســناد باالدستی مانند ســند آمایش، طرح جامع 
ساختاری راهبردی و طرح تفصیلی، می تواند شــهرها را از گرداب افزایش 
هزینه های خدماتی و عمرانی و تک محصولی در حوزه تراکم 
فروشی نجات دهد.  آخوندی گفت: از طرفی شهر قم امروزه 
با معضالت متعدد زیســت محیطی مانند پدیده گرد و غبار 
و عدم تامین حقابه های زیســت محیطی درگیر اســت. در 
صورت تامین نشــدن این حقابه ها زیســت پذیری شهر قم 
در آینده با پرسش های فراوان روبه رو خواهد بود. وی افزود: 
در حوزه مدیریت پسماند که از دیگر عرصه های مهم محیط 
زیست شهری است، همراهی دولت برای تأمین زیرساخت ها 
موضوعی ضروری است. هزینه سرسام آور خرید دستگاه هایی 
مانند هاضم و زباله سوز به گشایش اعتبارهای بین المللی نیاز 
دارد. آخوندی درباره وضعیت حمل و نقل شهری نیز اظهار 
کرد: خط یک متروی قم هنوز تا نیمه افتتاح نشده و صحبت 
از هزینه های هزار میلیاردی برای بهره برداری از آن می شود. 
در روزهایی که خرید هر اتوبوس 6 میلیارد تومان هزینه دارد، 
دولت باید به فکر تامین منابع پایدار شــهرها در حوزه حمل 
و نقل و ایفای نقش خود در قالب قانون هوای پاک باشــد.در 
نهایت باید گفت بسیاری از شهرهای کوچک در کشور امروز با داشتن کنارگذرهای 
ایمن، فضای شهری را از تردد خودروهای ســنگین پاک کرده اند اما در شهر قم 

همچنان کنارگذر شهر شکل نگرفته تا بخشی از تلفات تصادفات را متوقف کند.

افزایش اختیارات مسئوالن استانی
شهردار سابق قم نیز به برخی مشکالت و مســائل مهم استان اشاره کرد و گفت: 
برطرف شــدن این مســائل و محرومیت ها به افزایش اختیارات مسئوالن استان 
احتیاج دارد. محسن عابدینی پور افزود: ظرفیت های بزرگی در استان قم وجود دارد 
که این استان می تواند با شکوفاکردن آنها، پاسخگوی تمامی نیازهای شهروندان در 
زمینه های اشتغال، رونق کسب و کار و توسعه استان باشد. به عنوان مثال 3 میلیون 

مربــع  متــر 
باارزش  ملک 
محــور  در 

بلــوار پیامبــر 
اعظم)ص( وجود 

دارد کــه فرصــت 
ویــژه ای بــرای جذب 

ســرمایه گذاری خارجی و 
داخلی محسوب می شود.

توجه به هویت شهری
محمدرضا باقرپناهی رئیس سابق شورای 

استان هم معتقد اســت که مشکالتی همچون 
نبود فرودگاه، پروژه های نیمه کاره، توسعه حمل و 

نقل ریلی و... در بسیاری از استان های کشور مبتالبه 
است اما دو مسأله اساســی در توسعه قم مورد غفلت 
واقع شده است. یکی نادیده گرفتن هویت شهر قم و 
دیگری تهدید بافت فرســوده.  وی افزود: در تمامی 
مطالعات توسعه ای، قم به عنوان یک شهر فرهنگی 
و زیارتی که پایگاه توسعه اندیشــه اسالمی و مرکز 
تولیدات فرهنگی است در نظر گرفته شده، در صورتی 
که این کارکرد مهم مورد غفلت واقع شده و قم همان 
شهری است که 40 سال قبل بود.  باقرپناهی در مورد 
اهمیت توجه به بافت فرسوده گفت: اگر زلزله یا اتفاق 
امنیتی برای قم رخ دهد وسعت بحران در بافت های 
فرسوده بســیار گســترده خواهد بود. سنگ فرش 
کردن و بهسازی جداره ها، رسیدگی به بافت فرسوده 
محسوب نمی شــود بلکه این بافت ها باید به صورت 

زیربنایی احیا شوند. 

قم به دلیل افتخــار میزبانی حرم 
حضرت معصومه)س( گردشــگر 
مذهبی دارد امــا در زمینه جذب 
گردشگر از کشورهای غیراسالمی 
موفق نبوده اســت. به دلیل وجود 
آثار تاریخی فــراوان زمینه جذب 
گردشگر غیرمسلمان وجود دارد 
اما باید با ساخت هتل های 5 ستاره، 
مرکز خدماتی و تفریحی بزرگ و... 
زمینه ارزآوری و ارتباطات گسترده 
مردم قم با مردم ســایر کشورها را 

فراهم کرد

 از دولت سیزدهممردم و کارشناسان 
سهم بوشهر از ثروت استان افزایش یابدچه می خواهند

حل بحران بی آبی، اشتغال بومیان استان، توجه به مسائل زیست محیطی و آلودگی دریا توسط 
صنایع از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از رئیس جمهور آینده است

حل معضل  ریزگردها، کمبود فضای سبز، توسعه گردشگری و فضای کسب و کار  از جمله دیگر 
مطالبات مردم و کارشناسان استان از رئیس جمهور آینده است

 اولویت های بوشهر
اولویت های بوشهر راهکارهای پیشنهادی از نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادیاز نگاه کارشناسان

اولویت بخشی به نیروهای اشتغال
کشاورزی و دامداریبومی در استخدام در صنایع

تجدید نظر در قیمت خرید 
تضمینی محصوالت
-واگذاری تسهیالت

اجرای مسئولیت های 
اجتماعی صنایع و نیروگاه 
اتمی و کارخانه های سیمان

اصالح قانون و ابالغ 
سیاست های ضمانت آور 

برای مدیران صنایع
تامین آب آشامیدنی

مهار و کنترل آب های سطحی 
و روانآب ها در بارندگی های 

فصلی

متنفع شدن مردم استان از 
درآمد نفتی

واگذاری بخشی از 
سهام شرکت ها به مردم

انتصاب مدیران 
شایسته

پرهیز از سهمیه بندی مدیریتی 
و نگاه سیاسی در صدور احکام 

عمران و آبادانی بیشتر 
روستاها و شهرها

تامین اعتبارات از محل درآمد 
استانی برای اجرای پروژه ها 

تحقق سهم درآمدی 
استان از صنایع

تصویب الیحه قانونی در مجلس 
توسط دولت

 راه آهن 
تامین اعتبار از وزارت نفتبوشهر -شیراز

ساماندهی مشکالت 
دریانوردان و تجارت 

دریایی

تعیین تکلیف قانون ته لنجی-
حمایت از صنعت دریانوردی با 

واگذاری تجهیزات پیشرفته

اولویت های قم 
 اولویت های قمراهکارهای پیشنهادیاز نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادی از نگاه کارشناسان

وضع نامناسب 
کسب و کار

سرمایه گذاری در 
بخش های تولیدی و توسعه 

کارگاه های اشتغال زا

توجه به بخش خدمات به جای 
توسعه صنعت گردشگریصنعت

ضعف در مسائل 
فرهنگي

افزایش فعالیت های 
آموزشی و ترویجی

اتمام فرودگاه و طرح های
 نیمه تمام

رایزنی با دستگاه های متولی و 
تامین اعتبار

ساماندهی سکونتگاه های حاشیه نشینی
غیررسمی و محله های پرخطر

سوداگری ملک و توسعه شهر 
بدون پیوست فرهنگی

تثبیت درآمدهای پایدار 
شهرداری همراه با نظارت

همکاری دولت با شهرداری بافت فرسوده
در نوسازی بافت ها

شکوفاکردن فرصت های 
سرمایه گذاری

افزایش اختیارات به مسئوالن 
استان

کمبود بوستان های 
محله ای

کمک به مدیریت شهری در 
همراهی برای تأمین مدیریت پسماندتوسعه پارک های محله ای

زیرساخت ها

تامین حقابه های زیست معضل گرد و غبار
 اجرای قانون هوای پاک ورهاکردن حمل و نقل شهریمحیطی

 ایجاد کنارگذرهای ایمن
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   چهارشنبه 19خرداد 1400    شماره 8239 

همشهری اقدامات 7 استان ساحلی برای جلوگيری از غرق شدن گردشگران در دريا را بررسی کرده است

دريــــا هميشه آرام نيست
طول سواحل كشور حدود 5800كیلومتر است كه 890كیلومتر آن در شمال و استان های گیالن، 
مازندران و گلستان و 4900كیلومتر آن در جنوب و استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان قرار دارد. از مجموع كل سواحل 840كیلومتر آن هم اطراف جزایر توزیع 
شده.  7 استان ساحلی كشور همه ســاله در ماه های گرم سال میزبان گردشگران و مسافران 
بسیاری هســتند كه می خواهند از زیبایی ها لذت ببرند و گاهی تنی هم به آب بزنند. با توجه 
به آمار غرق شدگی 858نفر در 6ماه اول سال99، امسال هم طرح های سالم سازی سواحل كه 
حضور ناجیان غریق یکی از بخش های آن اســت، مورد توجه قرار گرفته. هرچند این روزها، 
سواحل كشور در شرایطی كه هنوز به دلیل شیوع كرونا مجوزی برای اجرای طرح سالم سازی 
صادر نشده، میزبان گردشگران و مسافران هستند.در 6ماه نخست سال گذشته با وجود شیوع 
كرونا، بیشترین آمار سفر به استان های ســاحلی را شاهد بودیم. طبق اعالم سازمان پزشکی 

قانونی 858نفر به دلیل غرق شدگی جان باختند كه البته این عدد در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل تر 10/5درصد كاهش یافته است. در این مدت خوزستان، مازندران و گیالن بیشترین 
آمار تلفات غرق شدگی را داشته اند. آمار پزشکی قانونی نشان می دهد طی 6ماه نخست سال 
گذشته 110نفر در دریا غرق شدند كه از این تعداد 96 نفر خارج از طرح سالم سازی و 14نفر در 
محدوده ایمن سازی شده فوت كردند. مقایسه میان استان های ساحلی نشان می دهد طول نوار 
ساحلی خزر كه 3 استان را در بر می گیرد بیش از 100 طرح سالم سازی و شناگاه رسمی دارد در 
حالی كه بنابر گزارش اداره عملیات امداد جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان هیچ طرح 
سالم سازی در این خطه اجرا نشده و هیچ شناگاه رسمی در استان وجود ندارد. هرمزگان هم 
شرایط مشابهی دارد، زیرا به طور كلی طرح سالم سازی در استان های شمالی اجرا می شود و 

به نظر می رسد استان های جنوبی با وجود آمار باالی غرق شدگی از این طرح مغفول مانده اند. 

مجوز برپایی طرح های سالم سازی دریا هنوز از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا صادر نشده، اما هیات نجات 
غریق مازندران برای اســتقرار حدود 2هــزار منجی غریق 
برنامه ریزی کرده اســت. 97نقطه بــرای برپایی طرح های 
سالم سازی در مازندران وجود دارد و تمام طول نوار ساحلی 
مازنــدران در ســواحل آزاد و مجموعه هــای رفاهی نیز با 
حضور منجیان غریق پوشــش داده می شود. پارسال تعداد 
غرق شدگان مازندران در ادامه روند کاهشی سال های اخیر 
به 47نفر رسید که 28نفر از این افراد در خارج از ساعت کاری 
منجیان غریق دچار حادثه شدند. از ابتدای امسال هم 5نفر 
در دریای مازندران غرق شدند. امسال 900منجی غریق در 
سواحل آزاد، 500نفر در طرح های سالم سازی و 500نفر هم 
در ســاحل مجموعه های رفاهی دولتی و خصوصی مستقر 
می شوند. همچنین برای نخســتین بار در کشور، وضعیت 
شناگاه های مازندران با سامانه »دریای امن« در قالب طرح 
ساحل هوشمند پایش می شود. در این طرح عالوه بر اینکه 
مســافران می توانند در صورت بروز حادثه از طریق سامانه 
محل وقوع حادثه را به نیروهای امدادرســان اطالع دهند، 
تعدادی از منجیان غریق نیز به مچ بندهای هوشمندی مجهز 
می شــوند که قابلیت ارتباط تصویری و صوتی زنده با مرکز 

مانیتورینگ هیات نجات غریق مازندران را دارد.

استقرار حدود 2هزار منجی غریق در مازندران 

سیستان و بلوچستان بدون طرح سالم سازی 

طبق آمار رسمی پزشکی قانونی کشور، سال گذشته 53 نفر 
از هموطنان در آب های سیستان و بلوچستان جان خود را از دست 
دادند که از این میان 41نفر مرد و 12نفر زن بودند. 541 کیلومتر 
طول سواحل سیستان و بلوچستان )چابهار و کنارك( است که این 
عرصه به  جز اهالی استان، سال هاست که به دلیل توسعه منطقه 
چابهار مورد توجه سایر نقاط کشــور نیز قرار گرفته و همه ساله 
پذیرای گرشگران زیادی اســت که اغلب آن ها تجربه آب تنی در 
سواحل عمان را نیز دارند.در ســواحل سیستان و بلوچستان که 
به سواحل مکران شــهرت دارد 9بندر ماهي گیري شامل تیس، 
شــهرکنارك، رمین، کالت زرآباد، پزم، هفتم تیر چابهار، بریس، 
تنگ و پســابندر و 2جایگاه تخلیه صید ٌجــد و گواتر مورد توجه 
گردشگران اســت. با وجود این اغلب مردم استان ساحل تیس، 
دریای کوچک و ساحل درك را برای شنا و آب تنی کردن انتخاب 
می کنند، اما در طول نوار ســاحلی، هرنقطه که قابل شنا کردن 
و دسترسی باشد، مورد اســتفاده قرار می گیرد.انتشار آمار مرگ 
و میر بر اثر غرق شدگی در سیســتان و بلوچستان نشان می دهد 
باید نظارت جدی تری در اجرای طرح سالم ســازی در سواحل و 
شناگاه ها وجود داشته باشــد، اما واقعیت چیز دیگری است که 
موجب نگرانی بیشتر می شود؛ مســاله ای که نشان می دهد این 
اســتان در همه زمینه ها با محرومیت جدی روبه روست.حتی در 
ســواحل تیس، دریای کوچک و درك که شمار زیادی برای شنا 
به آن مراجعه می کنند، یک مامور و امدادگر نجات غریق حضور 
ندارد. اگر اتفاقی برای شــناگران روی  دهد معموال مردم محلی 
امدادرسانی می کنند و در صورت حاد شدن موضوع به سراغ هالل 
احمر می روند.براســاس این گزارش، اغلب سواحل یاد شده کم 
خطر و ایمن هستند و آمار باالی غرق شدگی در استان مربوط به 
مناطق شمالی و بخش سیستان است که اغلب افراد هنگام شنا در 

»چاه نیمه ها« غرق می شوند. 

ممنوعیت شنا در گلستان 

گلســتان با ســهم 100کیلومتــری از نوار ســاحلی در 
3شهرســتان بندرگز، بندرترکمن و گمیشــان هر سال با 
شروع فصل گرم و آغاز ســفرهای تابســتانی، طرح سالم سازی 
دریای خزر را از دهه 90 اجرا می کند. این طرح بنا به تشــخیص 
دستگاه های متولی دوره های 10روزه تا یک ماهه را »شناممنوع« 
اعالم می کند. بنابر اعالم استانداری گلســتان با توجه به شیوع 
بیماری کووید 19، این ممنوعیت از ماه آخر بهار آغاز می شود و تا 
اطالع ثانوی ادامه دارد. در  اطالعیه ای از سوی دفتر بهره برداری 
و نگهداری از تاسیســات آبی شــرکت آب منطقه ای گلستان به 
مسافران، شهروندان و روستاییان اعالم شــده است بدون توجه 
به عالئم هشداردهنده و اطالعیه های مکرر در دریاچه ها و مخازن 
سد ها، آب بندان ها و کانال های آبیاری و زهکشی شنا نکنند که این 
سهل انگاری و بی توجهی، ضایعات جانی به همراه می آورد. این 
اطالعیه پس از مرگ 3 جوان در یکی از سدهای گلستان منتشر 
شده است. از سوی دیگر بنابر اعالم معاونت اجتماعی استانداری 
گلستان، آزاد شدن شنا در محدوده های تعیین شده ویژه شنا در 
اســتان در صورت کنترل همه گیری کووید19 اعالم شده است. 
اگر چه این محدودیت ها اعمال شده است، اما بیش از 90 نیروی 
غریق نجات در این اســتان در مناطق حساس و آسیب پذیرتر در 

آمادگی به سر می برند.

خوزستان در صدر آمار غرق شدگی 

هرچند خوزستان یک استان ســاحلی محسوب می شود 
و خلیج فارس را در کنار خود دارد، اما بیشــترین ســهم 
غرق شــدگی ها در آن مربوط به رودخانه هاســت.بر اساس اعالم 
جمعیت هالل احمر خوزستان در سال98 خوزستان با 151فوتی 
در صدر آمار غرق شدگی قرار داشت و در بهار سال 99 هم، چنین 
شرایطی برقرار بود. آمار نشــان می دهد 95درصد غرق شدگان 
علیرغم تصــوری که وجــود دارد، بومی هســتند و از این تعداد 
75 درصد در رودخانه ها و 11 درصــد در کانال های آبیاری غرق 
شده اند. مسئوالن اســتانی این آمار باال را نتیجه زیرساخت های 
ضعیف می دانند، اما با وجود این، جمعیت هالل احمر اســتان به 
فکر راه اندازی »کمپین غرق نشویم« افتاده است تا فرهنگ تفریح 
و استفاده مناسب و بدون خطر از سواحل را در بین مردم نهادینه 
کند. با وجود رتبه باالی خوزســتان در آمار غرق شــدگی در این 
استان جنوبی هم خبری از طرح سالم ســازی دریا نیست و فقط 
پویش »غرق نشویم« با همکاری جمعیت هالل احمر، فدراسیون 
نجات غریق و غواصی جمهوری اسالمی، رادیو سالمت، سازمان 
نظام پزشکی، انجمن امداد ایرانیان، انجمن جامعه ایمن و جمعیت 
هالل احمر خوزستان به عنوان نقطه کانونی غرق شدگی در آب های 
خروشان طراحی و اجرا شده اســت تا حساس سازی و آموزش ها 
و هشدارهای الزم به منظور پیشگیری از این حادثه خانمان سوز 

به مردم ارائه شود.

رایزنی  فرمانداری ها برای ساماندهی سواحل گیالن

گیالن بیش از 300کیلومتر ســاحل دارد که از این میزان 
حدود 200کیلومتر برای استفاده گردشــگران آزاد و باز است. در 
طول سواحل اســتان 322نقطه خطرآفرین، 35 طرح سالم سازی 
و ۶8 شناگاه فعال وجود دارد. بر اســاس مصوبه های ستاد سواحل 
استان، طرح های سالم سازی باید از 8خرداد بازگشایی می شدند، اما 
هنوز ستاد ملی کرونا و ستاد استانی درباره بازگشایی آن ها تصمیم 
نگرفته است.این در حالی است که سال گذشته از سوی ستاد ملی 
کرونا دستورالعمل های واحد برای بازگشایی طرح های سالم سازی 
ارائه شده بود. سال گذشته به نسبت ســال 98، 34 درصد کاهش 
غریق در سواحل استان داشــتیم که این میزان نسبت به سال 97، 
38 درصد و نسبت به سال 92، ۶3 درصد کاهش یافته است. در حال 
حاضر فرمانداری ها با هیات نجات غریق اســتان درباره ساماندهی 
سواحل و حضور ناجیان غریق برای همه مناطق ساحلی اعم از طرح 

سالم سازی و مناطق پر خطر در حال رایزنی هستند.

جای خالی طرح سالم سازی در هرمزگان 
ســال99 حدود 81مورد فوتی ناشــی از غرق شــدگی در 
هرمزگان توسط مرکز فوریت های اورژانس به ثبت رسیده 
است. 25اسفند سال گذشته تا 13فروردین امسال هم 9نفر در بازه 
زمانی بر اثر غرق شدگی این اســتان فوت کردند. در بازه زمانی یاد 
شده در مجموع 14مورد غرق شدگی در هرمزگان رخ داد که 5 نفر از 
مصدومان در رده سنی زیر 5سال قرار داشتند.در فروردین امسال با 
گزارش 22فوتی ناشی از غرق شدگی که 11فوتی در دریا، 3 فوتی در 
استخر و 3 فوتی در رودخانه بود، زنگ خطر جدی در این باره نواخته 
شد، اما در این استان هم مانند سیستان وبلوچستان طرح سالم سازی 
دریا اجرا نمی شود. یکی از جاذبه های گردشگری هرمزگان، شنا در 
دریاست که نوروز سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کووید19 
و اعمال محدودیت در رفت و آمد و مســافرت ها، کمترین میزان 
غرق شدگی و فوتی ناشی از آن در استان ثبت شد. اما امسال هنوز 

تکلیف سواحل استان و مدیریت آن مشخص نشده است.

تاکید بر نظارت در سواحل بوشهر 

بنابر اعالم مرکز فوریت های پزشکی بوشهر، سال گذشته 
28نفر در سواحل دریا، حاشــیه رودخانه ها و استخرهای 
روباز مزارع کشاورزی یا پشت سدهای استان جان خود را از دست 
دادند در حالی که تلفات بوشهر در سال98 شامل33 نفر بود که 
از این تعداد 2۶ نفر در سواحل بنادر بوشهر، کنگان و عسلویه غرق 
شدند.معاون عملیات مرکز حوادث و فوریت های پزشکی بوشهر 
دالیل این امر را بی اطالعی از وضع محل شنا و نا آشنایی با فنون شنا 
در دریا برمی شمرد.علیرضا پورشمس با بیان اینکه آمار غرق شدگی 
در بوشهر نســبت به دیگر استان های ســاحلی کمتر است، اما 
تاکید می کند که باید برای ایمن سازی سواحل اقدامات جدی و 
پیشگیرانه انجام شود تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم. نخستین گام 
جدی برای مقابله با خطرات شنا در مکان های پرخطر و غیرایمن 
از نگاه این مسئول، آگاه ســازی و آموزش صحیح به خانواده ها و 
شهروندان اســت. او با بیان اینکه نظارت الزم بر پالژها و پرهیز از 
شــنا در نقاط غیرمطمئن و در دریای مواج و هوای توفانی هم از 
مواردی است که باید توسط مســئوالن و متولیان و افراد رعایت 
شود، ایجاد سکوهای ساحلی، دوش های آب، رختکن های مجزا و 
احداث تفرجگاه ها در کنار سواحل را از مواردی می داند که مردم 
را به استفاده از این فضاهای ایمن و شنا نکردن در فضاهای ناایمن 
مثل رودخانه ها و کانال های آبیاری ترغیــب می کند؛ اتفاقی که 
تقریبا در چند سال گذشته در سواحل شمالی کشور رخ داده است. 
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فاطمه کاظمی
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لرستان چهارمین استان پرآب کشور محسوب می شود اما فقط 
25 درصد از اراضی آن آبی است و این در برابر 45 درصد میانگین 
کشوری عدد ناچیزی محسوب می شود. در چنین شرایطی مردم 
لرستان تأمین نشــدن حق آبه اســتان را بزرگترین ظلم می دانند و آن را یک 
مطالبه جدی می دانند. قطعا در صورت تأمین حق آبه ای که روی کاغذ برای این 
استان تعریف شده، صنایعی مانند کشــاورزی، پتروشیمی، فوالد، سدسازی، 
گردشگری آبی و... رونق و بیکاری و مهاجرت در این استان کاهش خواهد یافت.

رسانه های لرســتان معتقدند دالیلی مانند کوتاهی مســئوالن، اختالف و 
ناهماهنگی نمایندگان سابق، نبود آمایش سرزمین و نداشتن آمار و اطالعات 
دقیق مربوط به نیاز آبی استان سبب شــده که وزارت نیرو زیر بار تخصیص 
حق آبه لرستان نرود و ساخت بزرگترین و مهم ترین سد این استان یعنی سد 
معشوره که بخش زیادی از مشکالت حق آبه لرستان را حل خواهد کرد، اندر 
خم کوچه اختالفات باشد. فراموش نکنیم اگر این سد به موقع ساخته شده 

بود، پلدختر را آب نمی برد.
سد معشوره یا سد گاشمار یک سد بتونی دوقوسی در دست احداث است که 
در شهرستان نورآباد دلفان قرار دارد. ساخت این سد مناقشه های زیادی بین 

خوزستان و لرستان به وجود آورده است.

حق آبه کاغذی
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان درباره علــت ناراحتی مردم از 
تأمین نشدن حق آبه شان توضیح می دهد: لرستان روی کاغذ حق آبه ای دارد 
که تاکنون پروژه های عمرانی که باید ایــن حق آبه را تأمین کنند، به مرحله 

بهره برداری نرسیده اند. لرســتان در دو حوضه کارون و کرخه حق آبه دارد. 
در حوضه آبریز کرخه این حق آبه 677 میلیون مترمکعب اســت که از این 
میزان تعداد 7 طرح با جمع تخصیص آب 78/20 میلیون مترمکعب، در حال 
بهره برداری و 6 طرح اجرایی به میزان تخصیص آب 231/6 میلیون مترمکعب 

و 9 طرح  مطالعاتی به میزان  98/5 میلیون مترمکعب است.
داریوش حسن نژاد می افزاید: در حوضه کارون نیز 7 پروژه در حال بهره برداری 
اســت که مجموع حجم آب تخصیص یافته آن هــا 132/1 میلیون مترمکعب 
اســت. همچنین در این حوضه 4 پروژه با مجموع حجــم آب 167/4 میلیون 
مترمکعب در دست اجرا است و یک پروژه مطالعاتی که 26 میلیون مترمکعب آب 
تخصیصی دارد.وی تأکید می کند: اما هنوز امکان استفاده صد در صدی از این 
میزان حق آبه فراهم نشده و تعدادی از پروژه ها هم که به بهره برداری رسیده اند 
هنوز شــبکه های آبیاری آن ها تکمیل نشده اســت. طبیعتا مردم اعتراض 
می کنند در اســتانی که خروجی آب آن 12/5 میلیون مترمکعب است، چرا 
حق آبه این قدر کم است و از 800 هزار هکتار اراضی قابل کشت فقط 200هزار 
هکتار آن آبی است. بنابراین مردم لرستان بیشتر از این که از تخصیص  حق آبه 

ناراحت باشند از اجرا نشدن به موقع پروژه های عمرانی نگران هستند.

اعتبارات ناچیز
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان معتقد است: واقعیت این است که 
اعتبارات اختصاص یافته به پروژه های عمرانی لرستان ، اعتبارات قابل توجهی 
نیستند و بیشتر سدهای استان با 5 یا 6 میلیارد تومان اعتبار بسته شده اند 
که با این مبالغ نمی توان سد ساخت و نیاز به اعتبارات بیشتری است. هرچه 
پروژه های عمرانی استان زودتر به بهره برداری برسند، نفع آن به مردم می رسد 
و بر اشــتغال و میزان درآمد مردم تاثیر خواهد داشت و باعث رضایتمندی 

خواهد شد.

اهمیت سدسازی در لرستان
حسن نژاد با اشاره به سالی که لرستان از سیل آسیب دید، می گوید: همان سال 
استان درگیر خشکســالی هم بود. این استان باید مخازنی برای نگهداشت و 
ذخیره آب داشته باشد که مهم ترین این منابع سدها هستند. آب رودخانه های 
استان در قعر دره هاست و اراضی کشــاورزی در ارتفاعات قرار دارند و هزینه 
انتقال آب رودخانه ها بسیار باالســت. اگر بتوان سدهای باالدست را تکمیل 
کرد امکان آبیاری خیلی از زمین های کشاورزی و حتی تأمین آب آشامیدنی 
برخی شهرستان ها از این سدها امکان پذیر خواهد بود. این در حالی است که 
هیچیک از شهرهای لرستان از آب پایدار برخوردار نیستند و از آب سطحی 
سدها استفاده نمی کنند. احتماال لرستان تنها استانی است که فقط از آب های 

زیرزمینی و چشمه ها برای تأمین آب خود استفاده می کند.
وی ادامه می دهد: تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژه های عمرانی از عوامل 
مختلفی مانند تحریم و ســایر موضوعاتی که کشــور درگیر آن است، تأثیر 
می پذیرد. ایران دو سال اســت درگیر بیماری کروناست و در چنین شرایطی 
اولویت دولت تامین منابع مالی برای حوزه بهداشــت و درمان اســت. یا سال 
قبل که باید در مناطق ســیل و زلزله زده هزینه می کرد. از طرفی منابع دولت 
هم محدود است و در نتیجه بیشتر پروژه های عمرانی با تأخیر به بهره برداری 

می رسند.

سرنوشت نامعلوم سد معشوره
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان همچنین درباره سرنوشت سد 
معشوره می گوید: عمده ترین اعتراض مردم لرستان در تأمین حق آبه این سد 
است. سد معشوره قبال برای کنترل سیالب و بخش کشاورزی شهرستان های 
کوهدشت، چگنی، رومشــگان و نورآباد تخصیص اعتبار گرفت اما به دلیل 
خشکســالی های مداومی که اتفاق افتاد، تخصیص آب آن کاهش یافت. در 
پیگیری دوباره، این پروژه با اعتبار 50 میلیونی احیا شد و بعدا  تخصیص آب 

تا 130 میلیون مترمکعب افزایش یافت.
وی می افزاید: معشوره بزرگترین سد لرستان با تخصیص آب کشاورزی خواهد 
بود. مردم معتقدند این سد باید  با همان تخصیص اولیه ساخته شود. وزارت 
نیرو در حال بازنگری پروژه اســت و با توجه به این که این ســد در باالدست 
پلدختر تاثیر زیادی در کنترل سیالب آن دارد، مطالعات کنترل سیالبی آن 

در حال انجام و تخصیص آن نیز در حال پیگیری است.
از حسن نژاد می پرسم مردم لرستان تا چه زمانی باید منتظر تحقق وعده های 
مسئوالن این استان برای تأمین حق آبه باشند و وی توضیح می دهد: سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی بودجــه در زمینه تخصیص اعتبــار اصول خاص و 
اولویت بندی هایی دارد اما باید در این اولویت بندی استان های کم برخوردار 
مانند لرستان بیشتر دیده شــوند زیرا آمار مهاجرت از لرستان بیشتر شده و 
این نشان می دهد مردم این استان نمی توانند در شهر خود شغلی پیدا کنند و 
مجبورند در استان های دیگر به مشاغل سطحی با درآمد پایین رضایت دهند 

و این حق مردم این دیار نیست.

حق آبه لرستان؛ از حرف تا عمل

 چهارشنبه 19خرداد 1400 
شماره 8239 

  نارضایتی شهروندان اردبیلی از کیفیت نان
متاسفانه وضع نان بربری و کیفیت آن در شهرک کوثر خوب نیست. با این اوصاف اغلب ساکنان 
شهرک کوثر برای تهیه نان مطلوب مجبورند با طی مسافت زیاد از محله های جانبازان و باکری 

نان مرغوب تهیه کنند.
محمد رضایی از اردبیل

  موانع بهره برداری از معدن مس دالی 
معدن مس دالی از دهه 80 در پی دریافت مجوز است. مجوز نهایی این معدن از شورای عالی 
معادن کشور در سال 91 دریافت شد، اما تا این لحظه هنوز نتوانسته فعالیت خود را آغاز کند. 

این معدن می تواند صدها شغل و ارزش افزوده برای منطقه و استان مرکزی ایجاد کند. 
یک شهروند از مرکزی 

  اصالح تعرفه برق مناطق گرمسیری 
یکی از خواسته ها و مطالبات مردم شهر گرمسیری لومار و شهرستان سیروان در استان ایالم 
که حداقل 4 ماه از سال جزو گرمترین شهرهای کشور محسوب می شود، کاهش تعرفه های 
برق اســت. وزارت نیرو و شــرکت توانیر با اعمال تعرفه جدید برق در مناطق گرمسیری به 
مشتریان تخفیف دهند به ویژه اینکه مردم این منطقه محروم هم هستند. از مسئوالن استان 

و نمایندگان درخواست داریم که به این موضوع توجه کنند. 
نظری از ایالم 

  خاموشی کوچه های گلشهر 
با توجه به سرقت های مختلف و توزیع گســترده مواد مخدر در بلوار آوینی 6 خاموشی این 

منطقه خطرناک است. کاش مسئوالن فکری برای تامین روشنایی این بلوار بکنند. 
سعید عباسی از البرز

صدای همشهری
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 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

درياچه َولَشت چالوس- عكس: ايلنا

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، 
حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقيم
 23023442-021                   
23023432-021
پيام گير
23023405-021

لرستان براي رسيدن به حق آبه خود نيازمند اعتبار براي تكميل و بهره برداري از پروژه هاي عمراني است

 افزایش بی رویه قیمت ســم 
و کــود، کاهــش نهاده های 
کشاورزی، رکود ناشی از کرونا 
و تحریم ها سبب ضرر و زیان 

بیشتر کشاورزان شده است

     سال بد کشاورزان کرمان
کشاورزان کرمان امسال مجبور شدند به دليل نبود مشتری، محصوالت خود را با ضرر و زير قيمت بفروشند

جنوب کرمان از قطب های 
کشاورزی کشور است. همه 
ســاله بیش از 4 میلیون و 
500 هزار تن محصول از مزارع و باغ های 
این منطقه برداشت می شود که متاسفانه 
امســال علی رغم تولید محصول خوب، 

کشاورزان دچار ضرر و زیان شدند.
به گزارش همشــهری، بارش های خوب 
سال زراعی قبلی باعث رشد فعالیت های 
کشاورزی در استان و سایر نقاط کشور و 
به دنبال آن افزایش تولید شد، به نحوی 
که افزایش سهم عرضه بر تقاضا بیشتر و 
همین مساله کشاورزان منطقه را برای 

فروش تولیدات با مشکل روبه رو کرد.

فصل برداشت به پایان رسید
مدیرجهاد کشــاورزی جنوب اســتان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار همشهری 
اظهار کــرد: اکنون فصل برداشــت در 
اراضی کشاورزی جنوب کرمان به پایان 
رســیده ولی با این توصیف کشاورزان 
ما نتوانســتند آنطور که باید از زحمات 

یکساله خود بهره ببرند.
سعید برخوری افزود: مشکل کشاورزان 
ما در سال جاری مربوط به بخش تولید 
نبوده بلکه مربوط به بخش فروش بوده 
که چنــد عامــل در این رابطــه دخیل 

هستند.
وی ادامه داد: از آنجا که سال گذشته از 
نظر بارشی ســال خوبی برای کل کشور 
بود، این مساله در نهایت بر افزایش میزان 
تولید در کشور انجامید که عرضه بیشتر 
از تقاضا موجب شد تا فروش محصوالت 

با مشکل همراه شود.

مدیرجهاد کشــاورزی جنوب اســتان 
کرمان بیان کرد: از ســوی دیگر استان 
کرمان بازار صادراتی خود در عراق را از 
دســت داد که این مورد نقش زیادی در 
ضرور و زیان کشــاورزان استان داشته 
اســت. همچنین افزایش قیمت هزینه 
حمل و نقــل، تاثیر جو منفــی کرونا بر 
بازار و پایین بودن قیمت تضمینی خرید 
محصوالت همگی دســت به دست هم 
دادند تا کشــاورزان جنوب کرمان سال 
زراعی خوبی نداشــته باشــد و به تعبیر 

دیگر سال بدی داشته باشند.
برخــوری افــزود: امســال 25 هزارتن 
محصول تضمینی از کشــاورزان منطقه 
خریداری شد که متاسفانه قیمت خرید 
محصوالت پایین تــر از هزینه تولید آن 

بوده است.
وی ادامه داد: کاهش قیمت خرید باعث 
شد تا حتی برداشــت برخی محصوالت 
هزینه بیشتری روی دست کشاورز نسبت 
به فروش آن بگــذارد. همچنین هزینه 
حمل و نقل هر کیلــو محصول تا تهران 
هم 1300 تومان بوده که این موارد کار را 

برای تولیدکنندگان ما دشوار کرد.

 کشــاورزان برای برداشت محصول 
انگیزه  ندارند

نماینده مردم 5 شهرستان جنوبی استان 
کرمان در مجلس شــورای اسالمی هم 
در این بــاره گفت: کشــاورزان منطقه 
جنوب کرمان با توجه به کاهش قیمت 
محصوالت کشــاورزی انگیزه ای برای 

برداشت محصول خود ندارند.
منصور شــکرالهی اظهار کرد: افزایش 

بی رویــه قیمت ســم و کــود، کاهش 
نهاده های کشاورزی، رکود ناشی از کرونا 
و تحریم ها ســبب ضرر و زیان بیشــتر 

کشاورزان شده است.
وی ادامــه داد: صادر نشــدن و کاهش 
قیمت محصوالت کشــاورزی ســبب 
برداشت نکردن دســت رنج کشاورزان 

شده است.
شکرالهی گفت: کشاورزان جنوب کرمان 
نیازمند توجه ویژه مسئوالن هستند زیرا 
زیان مالی در این شرایط اقتصادی سبب 

نابودی معیشت کشاورزان می شود.
وی با بیــان اینکه ســاالنه بیــش از 4 

میلیون و 500 هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی در منطقه جنوب کرمان تولید 
می شود، خواستار توجه بیشتر به این قشر 

زحمت کش شد.
شــکرالهی افــزود: امســال وضعیــت 
کشاورزان منطقه بحرانی شده، به طوری 
که محصــوالت در زمین دفن شــدند و 

کشاورزان به بانک ها بدهکارند.
وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از منابع 
اصلی درآمد مردم منطقه جنوب کرمان 
است، گفت: فشار زیادی از سوی بانک ها 
به کشاورزان تحمیل می شود که نیازمند 

توجه مسئوالن به این وضعیت است.

   عكس: همشهري آنالین

خبر

رفع تصرف اراضی دولتی در استان مرکزی
فرمانده یــگان حفاظت راه و 
شهرسازی اســتان مرکزی از 
رفع تصرف یک میلیون و 88 
هــزار و 798 متر مربع اراضی 

دولتی در این استان خبر داد.
ســرهنگ قاســم معصومی 
در گفت و گو با همشــهری، 
اظهار کرد: یگان حفاظت از 
اراضی دولتی اداره کل راه و 
شهرسازی استان مرکزی با 

56 هزار و 590 هکتار اراضی 
تحت حفاظت در استان و با نیروی انسانی و تجهیزات کافی برای جلوگیری 

از هر گونه تصرف، تعرض، تخریب و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی دولتی و ملی فعالیت 
می کند.

وی افزود: این یگان با ساماندهی گشــت های منظم، مستمر و برنامه ریزی شده با همکاری 
دستگاه قضایی استان از سال 98 تاکنون توانسته بالغ بر 140 حکم قضایی را با جدیت اجرا 
و یک میلیون و 88 هزار و 798 متر مربع اراضی تصرف شــده دولتی را از دست متصرفان 

خارج کند.
معصومی بخش قابل توجهی از برخورد قاطع و فوری با متصرفان و متعرضان اراضی دولتی را 
نتیجه همکاری خوب شهروندان ذکر کرد و گفت: شماره چهار رقمی 1656 در سطح استان 
مرکزی به منظور دریافت گزارش های مردمی در خصــوص زمین خواری، تصرف و تعرض 
به اراضی دولتی در یگان حفاظت اداره کل راه و شهرســازی استان مرکزی راه اندای شد و 

شهروندان می توانند از طریق این شماره با کارشناسان این یگان در تماس باشند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت راه و شهرســازی استان مرکزی، بیشــترین رفع تصرف در 

شهرستان های اراک، ساوه، شازند و خمین بوده است.
معصومی از کشف موارد گسترده زمین خواری در استان خبر داد و بیان کرد: در تعامل خوب 

با پلیس امنیت اقتصادی استان با زمین خواری برخورد مي کنیم.
وی در عین حال از کاهش زمین خواری و تصرف و تعرض به اراضی دولتی خبر داد و افزود: 
بیشتر فعالیت ما به ویژه پس از فعال شدن شماره تلفن چهار رقمی در خصوص پیشگیری 
است. گشت های یگان حفاظت از اراضی دولتی به صورت روزانه در همه شهرستان ها برقرار 
است. البته برخی از این گشت ها با گشت های شهرداری ها، اداره کل منابع طبیعی و اداره کل 

محیط زیست مشترک است.
فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: با راه اندازی یگان های حفاظت و 
برقراری گشت های منظم، مستمر و هدفمند توانستیم از تصرف بخش قابل توجهی از اراضی 

دولتی پیشگیری کنیم.

س: ایرنا
عک
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